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O leitor tem em maos u m dos 1 ivros de ma is longa 
gestac;§o: um século . 

R>pularium Sul-Rio-Grandense (estudo de filo logia e 
folclore), de Apolinário Porto Alegre 

Nele os estudiosos e leitores comuns encontrarao 
abundantes elementos sobre o vocabulário, provérbios, 
adivinha~oes, cozinha, filología co·mparativa, lingüística, 
origens do portugues, elementos bantos e astecas. Além 
disso, a obra contém not ícias, testemunhos, fontes e 
bibliograf ia sobre Apolinário Porto Alegre. Mesmo os 
dados e conhecimentos já trilhados em outras obras se 
valorizam pelo testemunho da ocorrencia naquelas 
décadas e latitudes em que se elaborou esse gigantesco 
estudo. 
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POPULARIUM 
SUL-R 10-G RANO ENSE 

O Popularium Sul-R io-Gran
dense (estudo de filologia e fol
,clore) é um livro heterogeneo. 
E o seria mais ainda se os manus
critos do Autor tivessem chegado 
intactos até nós. 

Nele os estudiosos e leitores 
comuns encontrad~o abundantes 
elementos sobre o vocabulário 
rio-grandense, provérbios brasilei
ros e portugueses, adivinhac;oes 
em prosa e verso, cozinha rio
grandense, filologia comparativa, 
lingüística, origens germánicas e 
guarano-túpicas do portugues, e
lementos bantos e astecas. Além 
disso, a obra contém not ícias, 
testemunhos, fontes e bibliogra
fla sobre Apolinário Porto Alegre. 
Mesmo os dados e conhecimen
tos já trilhados em outras obras 
se val_orizam pelo testemunho da 
os=orr~ncia naquelas décadas e la
titudes em que se elaborou esse 
gigantesco estudo. 

Em suma, como afirma o reor
ganizador da obra na Apresen
ta~o, com esta edic;ao "o Rio 
Grande do Sul resgata velha dí
vida para com um de seus mais 
ilustres filhos. Ou antes, resgata 
urna dfvida para consigo mesmo". 

O leitor tem em maos um dos 
livros de mais longa gesta~o: 
um século. Em 1880, nas páginas 
da Gazeta de Porto Alegre, veio 
a luz urna parte do estudo filo
lógico que Apolinário se propuse
ra fazer e divulgar. 

e onjetura-se que a obra esti
vesse a época em plena elabora
~º e que iría prolongar-se por 
muitos anos, estorvada cá e lá 

· pelas vicissitudes de ordem poi í
tica que atribularam o Autor, 
pensador político atuante. Nio 
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póde arrematá-la com urna revi
. sao, urna complementa~o, urna 
sistematiza~o, pois o período 

· que medeou entre as persegui-
~es por parte de Júlio de Casti
lhos e sua morte, nao lhe foi 
propício nem suficiente. A sua 
morte, em 'f904, os originais nao 
estavam refeitos nem reordena
dos. 

Coube a seu filho Alvaro Porto 
Alegre a conserva~o dos origi
na is, bem como a iniciativa e 
várias tentativas de edic§o do 
Popularium, algumas com exito 
parcial. Após seu falecimento, em 
1969, a viúva, poetisa Adecarlice 
Ferreira Porto Alegre, confiou a 
missao de promover a edic§o ao._ 
Círculo de Pesquisas Literárias. 
Este, ~m 1976, endossou aquela 
atrib~ic§o a Editora da URGS, 
que, após longo preparo editorial 
e gráfico, tem a· satisfa~o de 
colocar a disposic§o do público 
este alentado volume da obra de 
Apolinário Porto Alegre. A edi
cao conta com o decisivo apoio 
do 1 nstituto Estadual do Livro, 
da Secretaria de Cultura, Despor
to e Turismo do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Pedidos~ 

EDITORA DA URGS 
Rua Ramiro Barcelos, 2.600 
Fone: (0512)31-5671 
90000 - Porto Alegre, RS - Brasil 

ATENDEMOS PE LO 
REEMBOLSO POSTAL 
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NOTA DO EDITOR 

Após longo preparo editorial e gráfico, ternos a satisfa<;ao de, 
finalmente, colocar a disposi<;ao do público leitor este alentado volume 
da obra de Apoliná'r-io Porto Alegre, cuja publica<;ao foi tantas vezes 
adiada, a espera de recursos de um editor voluntarioso e compenetrado 
da importancia cultural desse manuscrito. A edi<;ao conta com o deci
sivo apoio do 1 nstituto Estadual do Livro, da Secretaria de Cultura, 
Desporto e Turismo do Estado do R io Grande do Su l. 

Procurou-se manter a fidelidade possi'vel ao original, manuscrito 
há mais de cem anos e submetido a várias peripécias, antes de ser con
fiado a Universidade, através do Círculo de Pesquisas Literárias, para 
publica<;ao. 

Para tranqü ilidade do leitor, cumpre esclarecer que, no trabalho 
editorial, o manuscrito foi constantemente compulsado, inobstante 
ter sido previamente datilografado sob supervisao do reorganizador. 
Para maior clareza foram padronizadas algumas abreviaturas, bem assim, 
adaptadas as normas vigentes as referencias bibliográficas. Devido a 
insuficiencia de dados e estando a maioria das obras citadas fora de 
alcance, sao oferecidas maiores informa<;oes sobre as mesmas em Fontes 
Utilizadas por Apolinário Porto Alegre, elaboradas pelo reorganizador. 

Os dados que aparecem entre colchetes [ ... ] sao acréscimos feitos 
pelo reorganizador da obra, enquanto os adendos da lavra de Álvaro 
Porto Alegre, filho do Autor, foram colocados igualmente entre col
chetes, mas seguidos de asterisco [ ... ] *: 

As notas do Autor sao numeradas, ao passo que as do reorganiza
dor (N. do R.) sao indicadas no texto por asteriscos(*), figurando co
mo aquelas no rodapé das respectivas páginas. 
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Apolinário José Gomes Porto A legre (29/8/ 1844 - 23/ 3/ 1904) 

APRESENTACAO 

Quase um século após sua elaborar;ao, surge agora a luz da 
publléídade a- Popülarium Sul-Rio-Grandense, de Apolinário Porto Ale
gre. 

Manuscritos a pena de ar;o; dispersos pela soldadesca castilhista; 
irrigados pela chuva; em parte perdidos para sempre, em parte recolhi
dos por seu fílho adolescente; refeitos parcialmente pelo autor na volta 
do ex/lío; guardados durante decenios por Álvaro Porto Alegre; mencio
nados periodicamente e apontados por intelectuais como de necessária 
publicar;ao; assím nos chegaram as maos os originais do Popularium 
em estado de deplorável desorganizar;ao. 

Devolver-lhes as condir;oes mlnimas de editorar;ao era tarefa cujo 
porte nao enganaria a ninguém. Ao volume de matéria se somava a 
díversidade dos assuntos; as deteriora<;oes de fo/has, a obs~uridade 
gráfica de certos trechos; a inexistencia de cap/tufos inteiros, a inob
servancia de normas ou convenr;oes gerais. 

Bem terá desejafio Apolinário arrematar sua obra magna com uma 
revísao, uma complementar;ao, uma sistematízar;ao ideal. Entretanto, 
o perlodo que medíou entre as persegui<;oes, por parte de seu adversá
rio polltíco Júlio de Castilhos, e sua morte, após longa e penosa enfer
midade, nao /he terá sido nem proplcío nem suficiente para tanto. 

Se nos decidimos a oferecer ao público lusofonico apenas uma 
edí<;ao completa e fidedigna, e nao uma edi<;ao crltica, é porque dese
jávamos levar a termo essa empresa tantas vezes sugerida, tentada ou 
iniciada, e jamais conclulda. Uma edi<;ao crltica de obra heterogénea 
como o Popularium requereria o trabalho de uma equipe de especialis
tas; como reuní-la e remunerá-la sobo atual condicíonamento cultural? 

A matéria constante nos originaís do Popularium teve de ser 
reordenada, em face das /acunas existentes e da desordem a que fora 
submetida. De outra parte nao nos chegou as maos nenhuma fonte 
primária auténtica indicando que a ordem da matéria dada por Apo
linárío tenha sido a mencionada nas diversas notlcias ou lndices até 
hoje publicados. A mlngua de normas ou convenr;oes respeítadas ao lon
go de toda a obra, fomos compelidos a fixar as mais consentanea$ para o 
empreendimento. Os manuscritos foram submetidos a uma primeira 
cópia e conferidos página por página, linha por linha, antes de passarem 
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a cópia definitiva.* o texto teve ainda de adaptar-se a ortografía ofi
cial ora vigente, ressalvados os casos (freqüentes) em que cumpria 
registrar também a variante; fez-se entao expressa men(:io. Finalmente 
a ordem de alguns verbetes terá sido alterada cá e lá, em obediencia a 
sistemática própria dos léxicos. 

A diretriz que nos propusemos, de oferecer aos estudiosos um 
texto claro e seguro, capaz de servir de ponto de partida para novos 
trabalhos filológicos, nos levou a incluir páginas biobibliográficas do 
autor e alguns informes em apendice, além de notas e observa~oes ao 
longo dos capltulos. 

Merecem agradecimentos os universitários Maria Salette Noronha 
Dantas, Maria José Guazzelli, Maria Helena Zanella, Maria Helena 
Mariante Neto, lnácio da Silva Mafra e lngrid Bergmann de Barros, 
que sucessivamente, em tres anos de paciente labor e em momentos 
arrancados a seu pouco lazer, enfrentaram as indispensáveis leituras, 
interpreta~oes, cópias e conferencias dos diflceis escritos. Outrossim 
a equipe da Editora da URGS que tanto empenho e meticulosidade pos 
na editora~ao da obra. 

Partes do Popu larium terao perdido sua atualidade, em face dos 
progressos havidos desde en tao na F ilologia e na lingülstica; mas a 
maioria dos eruditos de seu tempo e dos quais damos noticia ao final, 
também tiveram suas teorías e interpreta~oes superadas, e seus nomes 
postas em quarentena. Porém, no setor do Folclore, da Día/etología, 
da Fraseología, da Paremiología, da Arte Culinária e outros, a contri
bui~ao de Apolinário Porto Alegre será de valía e interesse. Com sua 
publica~ao, o Río Grande do Su/ resgata ve/ha dlvida para com um de 
seus mais ilustres filhos. Ou antes, resgata uma dlvida para consigo 
mesmo. 

LOTHAR HESSEL 

*Esses manuscritos será'o conservados no Arquivo do Círculo de Pesquisas Literárias (Rua 
Joá'o Alfredo, 207 /303, Porto Alegre), a disposir;:á'o de eventuais estudiosos. 

NOTfCIA SOBRE APOLINÁR 10 PORTO ALEGRE * 

Apolinário José Gomes Porto Alegre nasceu em 29 de agosto de 
1844, na cidade do Rio Grande, Prov/ncia de Sao Pedro do Río 
Grande do Su!. Era o filho primogenito de Antonio José Gomes Porto 
Alegre e D. Joaquina Delfina da Costa Campe/o Porto Alegre. Foram 
seus irmaos os conhecidos escritores gaúchos Apeles Porto Alegre e 
Aquiles Porto Alegre. 

Em 1859, transferiu-se com a fam/lia para Porto Alegre, e ali 
fez os estudos secundários no colégio do seu parente, Frederico Fer
reira Gomes. 

Pretendía fazer-se bacharel em Direito, e com esse intuito em 
1861 partiu para Sao Paulo, em cuja Faculdade se matriculou. So
breveio, porém, a marte de seu pai, e isso determinou que ele inter
rompesse o curso. Regressou a prov/ncia natal, a fim de tomar a fren
te da famllia, composta de sua mae, uma tia materna e tres irmaos me
nores. Comet;ou entao a trabalhar para ganhar o sustento seu e dos 
seus, e a primeira atividade que teve foi a de professor. 

Fez-se, a princ/pio, professor do Colégio do Dr. ·Giro José 
Pedrosa. Resolveu depois trabalhar para si mesmo e fundou o Co
légio Porto Alegre e o Colégio Rio-Grandense. Diz Ve/ho Sobrinho 
que ele deixou mais tarde esta última casa ao seu irmao Apeles, ufun
dando com Hilário R ibeiro o Instituto Brasileiro, que passou a ser 
dirigido somente por Apolinário, com a retirada daquele" . Múcio 
Teixeira, porém, que foi aluno de Apolinário nesse estabelecimento, 
diz que o Instituto Brasileiro é o mesmo Colégio R io-Grandense, que 
apenas teria mudado de nome. 

Foi na diret;ao do seu colégio que Apolinário iniciou o seu 
prosel itismo republicano, difundindo pelos seus jovens a/unos as 
suas idéias de ardente amor a democracia e a justit;a. Muitas das figuras 
que mais tarde maior destaque haveriam de ter nos quadros mentais 
do R io Grande do Su! e mesmo do Brasil, safram dos bancos do seu 
colégio e foi nas palavras do mestre modesto e sem maiores ambi9oes 

* N. do R. : A M-:Jnha, Autores e Livros (suplemento literário), Río de Janeiro , 17.9.1944. 
Ano 4 , v.7, n.1 O, p .149 e 156. 
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que apreenderam as primeiras idéias que haveriam de norteá-los na vida 
prática, como pol/ticos, como jornalistas, ou em qualquer outro ramo 
de atividade a que se entregassem. Já a esse tempo, também, Apoliná
rio Porto Alegre faz parte da Sociedade Partenon Literário, que con
grega em seu seio, como urr1a espécie de Academia, os m:thores val~res 
/iterários da prov/ncia. Essa agremia9ao possui um órgao - a Revista 
Mensal da Sociedade Partenon Literário. 

Já nos números iniciais dessa publica960, vemos o seu nome 
constar da comissfio de reda9ao, ao lado dos nomes de Vasco de Araújo 
e Silva, José Bernardino dos Santos, Aur6/io V. Bittencourt, Nicolau 
Vicente Pereira, Hilário Ribeiro de A. e Silva. Essa Revista Mensal irá 
ter um destino curioso, pelo menos como varia9ao de nomes: chamar
se-á Partenon Literário, ·Revista Mensal, Revista do Partenon Literário, 
Revista Contemporanea do Partenon Literário. 

Nao pudemos saber a que corresponde tao insistente mudanr;a 
de nomes. Nas páginas dessa publica9fio, Apolinário vai oferecendo 
numerosos trabalhos seus. 

Verá o leitor, na parte que reservamos a bibliografía do escritor, 
que em cada uma dessas fases da Revista do Partenon ele incluiu 
trabalhos de vários generos:poesias, contos, diversos romances, dramas 
e comédias, s/nteses biográficas de outros escritores, longos trabalhos 
de cr/tica. Possuir a cole960 completa dessas revistas é possuir a maior 
e ta/vez a melhor parte da obra de Apolinário Porto Alegre. 

Outra publica9ao na qua/ também colabora literariamente na 
mocidade, é a intitulada Murmúrios do Guaíba. Trata-se de uma "re
vista mensa!, consagrada as letras e a história da Provlncia de Sao 
Pedro do R io Grande do Su/l'. 

É seu editor e principal redator José Bernardino dos Santos. 
Nessa publica960 aparecem numerosas páginas de Apo/inário, como, por 
exemplc, no seu n.3, o Parecer acerca do romance A Do ida, da autoría 
do mesmo José Bernardino dos Santos, parecer este que ele redigira 
como membro da Comissao de Cr/tica do Partenon L iterário. 

Mas Apolinário Porto Alegre nao era homem que se limitasse 
ao ensino de meninos em um colégio e a publica9ao de trabalhos 
I iterários em uma revista. 

Indo/e combativa e voluntariosa, ele aspiraría ao triunfo com
pleto de suas idéias, e nao abandonaria a ar;ao enquanto nao visse 
suas convic9oes vitoriosas. 
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Entrega-se ao jornalismo de combate, e dá a sua colaborar;ao 
a Gazeta de Porto Alegre, ao R io-Grandense, a 1 mprensa (esta fundada 
por seu irmao Apeles em 1880, e sendo, ao que se diz, o primeiro 

jornal republicano que existiu no R io Grande do Su!); a Federa«;ao, 
ao Jornal do Comércio, a Democracia, a A Reforma, a O Industrial, 
ao Guarani, a Arcádia, etc. 

Nao se limita ao exerclcio da propaganda republicana pelos 
jornais e delibera arregimentar em partido as for9as dispersas. Funda o 
primeiro clube republicano da provlncia, o 20 de Setembro. Em 
breve come9am a surgir divergencias entre ele e os seus companheiros, 
que se fazem comtistas. Abandona o clube, levando consigo alguns ami
gos. Com estes e a maioria do Partido Liberal, funda a Uniao Nacional, 
que mais tarde toma o nome de Partido Federalista. 

Etn 1891, desgostoso coma morte da esposa e de uma filha que
rida, resolve fechar o Instituto Brasileiro e passa a residir na Casa 
Branca, onde amontoa os livros de sua predile9ao e se· cpnsagra todo 
ao trabalho literário e jornsllstico. 

Fez a propaganda jornallstica da revolta, te(J.do quase sido 
vltima das suas idéias, como o foram os seus amigos, .o marechal Lobo 
d'E9a, Bario de Batovi, Frederico de Loren~, sacrif;éados na hecatom
be de Santa Catarina. Emigrou para o Rio da PratQ, e ali esteve durante 
tres anos. Regressou ao Brasil quando !he (oi posslvel. Mas já trazia 
o animo quebrantado para a /uta, e nao possula mais os ardores . de 
outro tempo. Sua vida declinou, desde entao, em desencanto e me
lancolía. 

E ele faleceu, em 23 de mar90 de 1904, em Porto Alegre. 

O Instituto Brasileiro, fundado em 1876 por Apolinário Porto Alegre e Hilário Ribei ro, foi ins
talado em espac;oso prédio no in fcio do Caminho do Meio, hoje Avenida Protásio Alves. 
A partir de 1878 Apolinário permaneceu sozinho a testa dessa institui~o, que durante os 
dezesseis anos de existencia granjeou renome no ensino secundário do país. O Instituto foi um 
ativo centro de propaganda abolicionista e republicana; muitos de seus alunas ocuparam mais 
tarde importantes pastos na administrac;ao e na política nacional. 
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APOLINAR/O PORTO Al EGRE E SUA OBRA* 

O que Apolinário Porto Alegre representou para a cultura gaúcha, 
no último quartel do século passado, foi tao importante e inestimável, 
que ele pode ser colocado com[ o] primus i nter pares no cenário das 
letras da Provlncia daquele tempo. 

Pollgrafo, na extensao do vocábulo, Apolinário viveu a derramar 
ensinamentos entre os seus patrlcios, a animar todas as manifesta-
9oes da inteligencia, a chamar a aten9ao dos estudiosos para as últi
mas conquistas da ciencia, a despertar o interesse pelos ramos do saber 
até entao descuidados ou relegados a plano seeundário em sua ter
ra. A Paleontologia, a lingülstica, o Folclore, a Crltica, pode-se dizer 
que datam, no R io Grande do Su/, do aparecimento de Apolinário. 

F ilho de ilustre famllia rio-grandense, Apolinário trouxe do ber90 
as tendencias que o haveriam de celebrizar. O nome herdou ele do avo 
paterno Apolinário José Gomes, casado com D. Perpétua Maria dos 
Santos, filha de Manuel dos Sant<JS Roba/o, "tenente de millcias 
e veterano das guerras do Su/", segundo Aurélio Porto. Seus avós, 
Apolinário-Perpétua, deixaram os seguintes filhos: Vicente Ferreira 
Gomes, chefe de Pollcia da Revolu9ao dos Farrapos, advogado e mem
bro da Assembléia Provincial; Teresa Carolina de Oliveira, que casou 
com o boticário André Jesulno, natural do Rio; lúcio José Gomes, 
Joaquim José Gomes e Antonio José Gomes, que adotou o sobrenome 
de Porto Alegre. 

Do consórcio de António José Gomes Porto Alegre com D. Del
fina Joaquina da Costa, descendente de distinta famllia gaúcha, origi
nou-se essa pleiade de intelectuais que tanto ilustraram as letras do Rio 
Grande - Apolinário, o sábio, Apeles, escritor e educador notável, 
e A qui/es, poeta, crltico, historiador e cronista - trindade magnlfica, 
que fez do Partenon literário um templo de cultura, e da qua/ sobres
sai o primeiro, muito embora Aquiles tenha sido poeta primoroso e his
toriador apreciado, com mais de 15 obras publicadas, e Apeles nos 
tenha deixado excelentes trabalhos, vários romances e cronicas, sobre 
os mais interessantes assuntos. 

A 29 de agosto de 1844, nascia Apolinário, na ve/ha cidade 
do R io Grande, onde, precocemente, aprendeu a fer e a escrever. Trans-

*N. do R.: ANTUNES, De Paranhos. Apolinário Porto Alegre e Sua Obra. A Manh6, Autores 
e Livros (suplerrento literário). Rio de Janeiro, 17 .9.1944. Ano 4 , v. 7, n.1 O, p.161-3. 
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ferindo-se para Porto Alegre, com os país, em 1859, continuou a estu
dar no acreditado colégio de seu parente Fernando Ferreira Gomes e 
dois anos mais tarde seguía para Sao Paulo, a fim de cursar a Faculdade 
de Direito, mas antes de concluir o primeiro ano teve de regressar aos 
pagos, devido a marte do pai. Ta/vez, por esse motivo, Spencer Vam
pré nao o cite entre os que tiveram a honra de cursar aquela Faculdade, 
nas suas Memórias da Academia de Sao Paulo. 

A curta estada na Paulicéia todavía, e o convlvio com a roda 
agitada dos academicos de entao, curiosos e sedentos de saber, de
via ter-lhe arejado o cérebro e /he alargado os horizontes, vislumbrando, 
desde entao, o grande papel que poderia desempenhar, na terra natal, 
como orientador e educador das gera9oes que despontavam. 

Ao retornar a capital gaúcha, ingressou no magistério, indo 
/ecionar no colégio do Dr. Ciro José Pedrosa, e, pouco depois, fun
dava os colégios Porto Alegre e Rio-Grandense, o último dos quais 
transferiu a seu irmao Apeles para, em 1876, com o grande Hilário Ri
beiro, inaugurar o Instituto Brasileiro, onde tantas e tantas figuras 
ilustres formaram o intelecto. 

De sua atua9ao como professor, di-lo, bem alto, o Dr. Leonardo 
Macedonia, jurista emérito, ex-diretor da Faculdade de Direito de 
Porto Alegre e presidente honorário do Instituto Histórico do Río 
Grande do Su/, num depoimento que vale por uma consagra9ao ao 
mestre: 

ºJá deveis ter compreendido que desejo evocar neste instante 
a figura do meu grande mestre e inolvidável amigo, Apolinário Porto 
Alegre, do homem de quem tive a honra de ser disclpLflO, e que 
exerceu larga influencia na minha forma9ao intelectual. 

Evocando a figura varonil do grande mestre, recordo perfeita
mente o seu aspecto grave, de pensador e de estudioso, em que 
acasalavam a severidade e a bondade. 
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Apolinário era um erudito, e percorria sem dificuldade todas 
as provlncias intelectuais, dominadas pela sua inteligencia de escol. 
Poeta, prosador, dramaturgo, orador, jornalista vigoroso, com pro
fundo conhecimento de quase todas as llnguas vivas, das ciencias 
flsicas e naturais, da História e da Geografía, especialmente do Río 
Grande do Su/. 

Dispondo desse formidável aparelhamento, de inteligencia e de 
cultura, Apolinário foi exlmio educador da mocidade da sua terra. 

Tive a fortuna de ser disclpulo do grande educacionista. Com ele 
aprendí a nossa befa /{ngua portuguesa. Com ele estudei a llngua 
de Moliere, e cultivei a Geografía Universal e do Brasil, e a Corografia 
do nosso R io Grande do Su l. 

Ensinando humanidades, Apolinário tinha ainda a preocupa9ao 
de formar o caráter dos seus a/unos, e de incutir em todos eles os 

sentimentos de honra, de probidade, de amor ao R io Grande do Su/ e ao 
Brasil, e de venera9ao pelos feítos e pela memória dos nossos maiores. 

Essa 'Obra era realizada de uma maneira admirável, mediante 
um trabalho incessante, de todos os días, nas salas de aulas, nas salas 
de estudo, nas associa9oes literárias mantidas pela juventude estudiosa 
no recinto do colégio, o afamado Instituto Brasileiro. 

Nas aulas a disciplina e o trabalho. 
Nas salas de estudo o amor ao trabalho incutido pela palavra e pelo 

exemplo. 
Nas associa95es líterárias, Luz e Literatura, da divisao dos 

maiores, e Amor as Letras, da divisao dos menores, a cultura do 
esplrito e da inteligencia, pelo estLJdO, pela palavra falada e pela 
comemora9ao dos feítos e das virtudes dos nossos maiores. 

Naque/as sessoes memaráveis, realizadas semanalmente, recordo 
agora com infinita saudade, principiamos todos os jovens associados 
a admirar, a amar e a venerar a memória de Bento Gon9alves, Portinho 
e Andrade Neves; de Garibáldí, Bento Manuel e Rafael Pinto Bandeira; 
de Osório, Porto Alegre e Joao Manuel; de Araújo Porto Alegre, 
Joaquim Gaetano e Félix da Cunha. 

Naque/as sessoes inolvídáveís comemorávamos a epopéia de 
1835 a 1845; discutlamos episódios da Guerra do Paragua1~· analisáva
mos ltuzaingo e Riachuelo, e comentávamos a conduta da nossa gente 
nos doís feítos militares." 

Durante 16 anos fun.cionou o Instituto Brasileíro soba responsa
bílidade de Apolínárío, ,porque Hílário Ribeíro retirou-se da dire9ao 
pouco tempo depois de fundado. E se fechou seu querido estabeleci
mento de ensino, em 1891, foi porque dois golpes fatais sacudiram vio
lentamente sua alma: a perda de uma filha de 12 anos, em julho, e a 
da esposa, em novembro, com 37 anos. 

Foi no Instituto Brasíleiro que Apolinário preparou várias ge
ra95es, orientando-as e contaminando-as com a sua cultura polifor
me: poetas como Amália Figueiroa e Múcio Teixeira; jurisconsultos co
mo Carlos Maximiliano e Leonardo Macedonia; filólogos como Au
gusto Daisson; pollticos de nomeada, jornalistas, professores, etc. 

A maneíra como educava e os métodos pedagógicos que utílizava, 
ficam bem patentes neste elogio de Múcio Teixeira: 

uTalento de elei9ao, robustecido de constantes e pacientes estu
dos, díspondo de memória notável e de eloqüencia arrebatadora, 
tudo ísso real9ado por um caráter de proverbial altivez e de sincera 
bondade, o erudito e estimado mestre sentía-se a vontade no meio dos 
seus a/unos, como se fosse um pai amado entre os filhos obedientes, 
dando-nos assím as /í9oes de qualquer disciplina escolar (ele substí
tula nas aulas a todos os professores que faltavam), ensinando-nos a 
História e a Geografía, a Aritmética e a F i/osofia, a Qulmica, a 
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Física, as Ciencias Naturais, o Alemao, o Frances, o Ingles, o Latim e a 
/lngua vernácula~ que tinha ne/e um dos seus mais brilhantes cultores, 
íntimamente familiarizado com os clássicos e muito atento a tudo quan
to se publicava na pátria e no estrangeiro, recebendo, por todos os 
vapores, livros novas e revistas nacionais e européias, que nos empresta-
va discutindo conosco assuntos cientlficos e literários. , 

Era vasto o seu saber, como era enorme o seu talento, que 
se expandía em catadupas luminosas, na lit;fio, na palestra, na imprensa 
e no /ivro. A sua biblioteca era opulentlssima, o seu museu cientlfico, 
uma preciosidade. Tinha as cole9oes numismática, mineralógica em 
numerosas vitrinas, com tudo especificado e classificado por ele'~ 

O perlado áureo de Apolinário Porto Alegre nas letras data do 
advento do Partenon Literário, em 1868, nascido sob sua inspirat;fio 
a 18 de junho, e do qua/ foi o primeiro presidente, e depois redator 
da revista. A sociedade e, sobretudo, o órgao oficial de seu pensamento, 
a Revista do Partenon Literário, desempenharam largo papel no Río 
Grande do Su/. A Revista, desde entao, tra~ o rumo, indica as ten
dencias do século, desperta voca~oes, analisa idéias, estimula e com
bate ao mesmo tempo. E Apolinário neta pontifica, cría prosélitos, faz 
escota. Seus inumeráveis ensaios dispersos nas páginas dessa revista 
atestam profunda erudi9ao, sua format;fio enciclopédica. Ne/a publica 
seus principais romances de fei9ao regional, como O Vaqueano e Feitic;:o 
duns Beijus; seus dramas mais festejados, como os Filhos da Desgrac;:a, 
Ladroes de Honra e outras p~as teatrais; seus admiráveis poemas, 
dentre os quais cumpre sa/ientar Gabila, uma epopéia regional profun
damente humana e enternecedoramente vivida; e ainda estudos sobre 
Lingülstica, Crltica, etc. 

Foi Apolinário, aliás, quem lan9ou Múcio Teixeira, pelas colunas 
da Revista, mas aconselhando-o a que nao tivesgJ pressa em publicar 
seu livro de estréia; e a Amália F igueiroa, prefaciando seu livro de 
poesías Crepúsculos, em 1874, dos quais disse, depois de fazer reparos 
sobre diversas, que eram "um ramalhete de flores recamadas de luz 
esplendida, algumas com aroma tao tenue e vaporoso, como colorido 
tao fino e delicado, que de per si bastariam para dar-lhe a coroa de 
poetisa'~ 

Augusto Daisson, que foi disclpulo de Apolinário, fa/a-nos, 
em seu livro A Margem de Alguns Brasileirismos, de Amália Figueiroa, 
dizendo que morreu apaixonada por Apolinário. Entretanto, Múcio 
Teixeira, em Os Gaúchos, declara que e/a foi noiva do poeta Carlos 
Ferreira e que definhou de amor e de saudade, por ter o poeta partido 
para Sao Paulo. No livro de Múcio Teixeira há muitas inverdades, mes
mo a respeito de Amália, como ao dizer que e/a foi educada pelo pró
prio pai, quando, na verdade, a poetisa o perdeu aos quatro anos de ida
de. De modo que é diflcil dizer-se o que há de certo sobre esse noivado. 

Teria, porém, Amália se apaixonado pelo seu mestre querido? Nao 0 
sabemos, nem acreditamos, porque nesse tempo Apolinário já devia 
estar noivo ou casado, e se Amália o amou, nunca jamais teria confiado 
esse segredo a quem quer que fosse. 

A quem seriam endere9ados, todavía, versos como estes de Amália, 
publicados em 1873? 

"Nao me venhas fa/ar nesses sonhos 
Que a procela ao passar derribou ... 
Os ciprestes nas sombras se alteiam! ... 
O simum a miragem levou! 
A desdita enub/ou-me a existencia 
Que o destino maldito selou!" 
A interroga9ao al fica! 

O Vaqueano e Feitic;:o duns Beijus devem ser c/assificados antes 
como novelas do que como romances, quer pelo pequeno número 
de cap/tufos, quer pelo enredo. Em O Vaqueano é flagrante a influen
cia do indianismo de Alencar em Apolinário e sobretudo a técnica 
empregada na feitura de I racema. 

Ou9am trechos de O Vaqueano como este: 
"Muitos anos já vao, filhos, desde o tempo em que lnhabané, 

junto as águas de Cuanza, fazia guerra aos homens do outro lado 
do mar! Muitos! Quantas vezes já as árvores nao despiram as fo/has? ! " 

E este outro: 
''A pequena nave arquejou e rompeu o seio das águas, deixando 

após si uma esteira de espumas. Jamais o biguá su/cara a onda do lago 
tao ligeiro como o leve lenho." 

E mais este: 
"Sim, e a cotia nao anda mais ligeira nas fo/has secas do mato." 
Nota-se a1: nao há dúvida, o ritmo e o pitoresco fraseado de A len-

car. Na verdade, porém, Apolinário tem estilo próprio, másculo e incon
fundlvel. Nao é um pastichador. Se copia de Alencar os métodos e 
a técnica, é apenas pelo entusiasmo que vota a escota indianlstica, aos 
temas brasileiros, iniciados por Santa Rita Durao, em O Caramuru, 
para criar prosélitos com as Brasilianas de Araújo Por.to Alegre e atin
gir o apogeu com Gon9alves Días, Castro A/ves e Alencar. 

Por sua vez, a novela Feitic;:o duns Beíjus, senda também re
gionalista, desenrola aspectos provincianos do fim da monarquía e fo
ca/iza costumes sociais com alma e mestria. 

Republicano de nascen9a, em cujo ber90 soaram os últimos tiros 
da revolu9ao dos farrapos, a que serviram, com alma e ardor, muitos 
de seus parentes; abolicionista por convic9oes filosóficas hauridas dos 
enciclopedistas franceses, Apolinário foi dos primeiros que puseram 
sua pena a servi90 e propaganda das duas campanhas, no Río Grande. 
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Por isso mesmo, seus romances, seus dramas, seus artigos, seus poemas, 
tocam sempre as mesmas teclas: aboli9fio e república ! 

Seu livro de estréia B romélias, aparecido em 1874, divide-se em 
tres partes: Harpa do Deserto, Lira da Mocidade e A taúde do Século. 
Versos de mo90, denotam, entretanto, for9a e vibra9ao, ritmo seguro 
e personalidade. 

Pampa, por exemplo, é um grande poema da primeira parte de 
Bromélias, em que ele conta a extensao das campinas nativas: 

"Eu te amo, 6 pampa, 
Arena do gaúcho, largo estádio 
Onde esplende augusta a liberdade! 
Onde o poder dos próceres e déspotas 
Se aniquila nas dobras do teu manto!" 

Em Poncho-Brazao, há trechos eloqüentlssimos. A um filho 
que se mostra revoltado pelas condecora9oes recebidas por muitos que 
nao foram a guerra, um velho gaúcho apresenta seu poncho perfurado 
pelas balas: 

"E is a glória, ele diz, a glória antiga, 
Escrita em cada furo. Esta eu aquero, 
Que nem todos a tem, esta nao mente, 
Como no peito fitas e comendas. " .. 

O poema Gabila, dedicado a Hilário Ribeiro, poeta também, 
e companheiro de Apolinário nas lides do magistério, é um poema 
forte, másculo, vibrante. Já na dedicatória pode-se notar o vigor do 
estro do vate gaúcho: 
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"Hilário, nobre amigo, a quem consagro 
Este pobre poema, se poema 
Queres chamar as cenas de meus pagos, 
Das várzeas onde canta a seriema 
Nas horas merencóreas do crepúsculo; 
Onde constante a beira da lagoa, 
O quero-quero, pervigil esculca, 
A ligeiro rumor o canto entoa, 
Onde o pampa é teatro da bravura, 
E cada palmo cá, da nossa história 
É soberbo padrao, balisa augusta, 
Mostrando aos homens um troféu de glória; 
Onde a noite, nos ranchos os campeiros, 
Tomando mate em torno de bom fogo, 
Fa/ando de bata/has e guerrilhas, 
Tudo olvidam em nobre desafogo." 

Quando se diz que o drama Filhos da Desgra~ compunha-se 
de um prólogo e quatro atos, tem-se logo a impressao de um daqueles 
dramalhoes da época, intermináveis e cansativos. Pois, em F ilhos da 
Desgrac;a nada disso acontece. 

Sao atos pequenos, cinemáticos, intensamente vividos, de modo 
que os quatro atos se sucedem rapidamente, num interesse crescente. 

A República, pela qua/ tanto se batera, /he foi madrasta. Cedo 
verificou ele que o novo regime tomava rumos diferentes, com o 
sociocratismo de Júlio de Castilhos. 

Travou entáo polemicas memoráveis pelas colunas de A Re
forma com alguns amigos da véspera. Esteve preso e ao sair da 
prisao escrevia admirável artigo naque/e jornal, dizendo · com sobran
ceria: 

"E m trajeto para a masmorra ia-me lembrando de Sócrates, que, 
como eu, educava a mocidade de Atenas no princ(pio da democracia 
e na cren9<J de Deus, e fora, como recompensa d_os servi~os a pátria, 
atirado em horrlvel calabou~o'~ 

Podía, de fato, fazer tal slmile o sábio mestre, que foi, no seu 
tempo, um Sócrates no saber, na austerJdade e na educa~ao de seus 
compatrícios. N inguém melhor que ele ensinou aos disclpulos o "co
nhece-te a ti mesmo" de Sócrates, por meio de uma autocrftica rigo
rosa e analítica. 

Os acontecimenros fizeram-no emigrar para o Uruguai. E, quando 
voltou, se nao era um vencido, porque a sua envergadura moral jamais 
se qtJebrantara, era um desiludido a camin/10 da misantropía. 

E foi refugiar-se na histórica mansao que fora quartel-general dos 
farrapos em 1835, conhecida por Casa Branca. Ficou sendo o solitá
rio da Casa Branca. E ali, no meio de preciosidades bibliográficas, 
entre as pe9as raras de seu Museu, viu transcorrer os últimos días de 
existencia. 

Deu ordem ao Popularium Sul-Rio-Grandense, livro que é um 
monumento de cultura e que precisa ser publicado para que se possa 
aquilatar dos vastos conhecimentos do mestre. Há desse livro muita 
coisa esparsa, que conhecemos. Do que contém de material colhido, 
durante anos e anos, de pesquisas, medita~oes e estudos acurados, falou
me muitas vezes Alvaro José Gomes Porto Alegre, meu íntimo amigo 
e filho do inolvidável Apolinário. Aquí/o que os grandes mestres da 
sociología norte-americana fazem hoje, estudando determinadas re
gioes em todas as suas manifesta9oes de vida e cultura, já Apolinário 
havia concebido no seu tempo, bastando para prova, a leitura do su
mário do Popularium. Ei-lo: 

"/ ntrodu9ao e um estudo sobre o portugues em sua evolut;fio 
nos domlnios europeus: elementos bantos, quíchuas, taino-calinos, 
astecas do oortugL:es falado no Brasil; origens guarano-túpicas; pro-
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cessos tupi-guaranís na forma~ao das palavras; origens germánicas 
no portugues; / ratamento doméstico: expressoes de carinhos de país a 
filhos e vicf!rversa. Influencia primacía/ do tupi-guaraní. Nulidade do 
fator africano; brinquedos e jogos infantis, supersti~oes, crendices e 
lendas; enigmas populares ou adivinha~oes; provérbios brasileiros e 
portugueses usados no R io Grande do Su/; vestuário sul-rio-grandense; 
armas, castigos e supllcios peculiares ao Rio Grande do Su/; o cancionei
ro rio-grandense; pelos de animais. A antiga nomenclatura portuguesa, 
etc.; a cozinha rio-grandense; e nomenclatura geral." 
· A leitura desse sumário dispensa comentários. 

Por ocasiao das comemora~oes do Centenário Farroupilha, pu
blicou-se em Porto Alegre o Cancioneiro da Revolu<;ao de 1835, livro 
que Apolinário deixara inédito e ao qua/ recolhera, carinhosamente, a 
poesía popular do decenio glorioso, día a día, analisando-a e esclare
cendo-a. Gra~as a esse trabalho, possui hoje o R io Grande o seu 
cancioneiro heróico e dele pode orgulhar-se com justa razao, porque as 
trovas ali reunidas revelam bem a alma brava e indomáve/ dos cen
tauros de 35. Prefaciando essa co/etánea, escreveu Apolinário: 

"Os rudes bardos, em· torno dos fogoes dos acampamentos, ao 
som das violas dedilhadas vigorosamente, inspirados pelos sucessos da 
/uta e paixoes do momento, vazavam nos moldes de um verso tosco o 
que !hes ia por alma. Frutos quase sempre da improvisat;io, dum repen
tismo eloqüente, se estavam de harmonía como pensamento de todos, 
eram e/as logo decoradas e amenizavam as horas do bivaque e as 
marchas monótonas através das intérminas campinas." 

Era com esse vigor, com essa mascul!lni]dade, com essa precisio 
que Apolinário Porto A legre mane java a pena. 

E é por tudo isso que seu nome representa um marco a/taneiro 
no cenário das letras da Provlncia fi n-de-siecle. 

Apo/inário é, pois, uma glória legltima do pampa rio-grandense 
e pode ser apresentado com orgulho as gera~oes presentes e a posteri
dade, porque soube ser grande sem alarde, e soube construir o próprio 
pedestal, a obra lltero-cientlfica que nos legou, monumento erguido 
pelo seu imenso saber e que jamais perecerá, por certo .. 

TESTEMUNHO DE AUGUSTO MEYER .. 

/solado na provlncia mais provinciana do pals, pobre mestre 
sem recursos, Apolinário Porto Alegre era abastecido de obras novas 
pelo seu amigo Silveira Martins. 

Descreveu-me certa vez A/cides Maia a cena comovente, relatada 
por testemunha. 

O tribuno acabava de atender, a um canto da sala, numa conver
sa9fio a meia voz, o último dos visitantes, pois acofriam em bando os 
correligionários, a notlcia de sua chegada. Falava, aconselhava, persua
día ao interlocutor, mais fascinado pelo homem do que enquadrado 
nos princlpios de um partido. Do outro extremo da sala, Apolinário, 
que era dos lntimos, os da longa prosa noturna, estimulada a chimar
rao, acompanhava a cena com verdadeira angústia, impacientado por 
aquelas intermináveis manhas pollticas; acendia o seu crioulo, esma
gava-o na unha do polegar, furioso, crispado. Despediu-se finalmente 
o sujeito. Gaspar da Silveira Martins voltou-se para o amigo, sorrindo 
um sorriso cúmplice; como a degustar-lhe a impaciencia, arredava para 
longe do ponto essencial a conversa: perguntas, casos, gauchadas ... E 
entao, enfiando pelos profundos bolsos do poncho de viagem a mio 
poderosa, parceira de sua voz dominadora, revelou aos olhos do amigo 
os presentes que /he trazia da Corte: livros, livros caros e raros, 
as últimas navidades em Folclore, Filología e Lingülstica, ou alguma 
obra curiosa de viajante, Marckham, von Tschudi, todo um mundo de 
sonho e pesquisa para o solitário da Casa Branca ... 

Retracei o episódio apenas para acentuar os defeitos da sua for
ma9fio de autodidata, que é também a nossa; insaciável de saber, 
voltado para tudo, atacando o ambicioso projeto do seu Popularium 

* N. do R.: MEYER, Augusto. Guia do Folclore Gaúcho. Rio de Janeiro, Gráf. Ed. Aurora, 
1951 . Contém a seguinte dedicat6ria: 

"A. memória do Mestre da Casa Branca 
Apol inário Porto Alegre 
(Ses ailes de géant l'empechent de marcher .. .)" 

O epis6dio fixado nessa lntroduc;:¡§'o expl ica a posse, por Apolinário, da obra de tantos filó
logos europeus, inclusive um exemplar das Tables Eugubines, editada em París em 1875, por 
Michel Bréal, e urna das poucas que chegaram as nossas mios. 
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sem o devido método e os meios materiais indispensáveis. Os cadernos 
amarelecidos e ainda inéditos do Popularium Sul-Rio-Grandense, que 

" 
examinei com tanta emof:fio faz algum tempo, revelam vigorosa ten-
sao da vontade, obstinado esfor90, erudi9ao extensa, mas fatalmente 
acabam no fragmentário e indefinido da pesquisa ilimitada. O próprio 
autor, a páginas tantas, reconhece o que há quase quixotesco em sua 
tentativa, queixa-se da vacuidade do ambiente, da falta de meios orga
nizados de consulta: arquivos, bibliotecas, algum mecenas esclarecido. 

Com todo o seu caráter de grandeza truncada, é cada vez mais 
estimulante o seu exemplo, e a sua memória é dedicado este ensaio. 
Possa ele contribuir indiretamente para a publicaf:fio do Popularium, 
chamando a aten9ao para a importáncia desse monumental Fragmen
to. 

DEPOIMENTO DE ALVARO PORTO ALEGRE* 

Foi em uma dessas ocasioes dolorosamente inolvidáveis que encon
trei o Popularium Sul-Rio-Grandense exposto a chuva, a uma chuva 
miúda e ininterrupta de inverno, a uma chuva fria e fina guasqueada 
de vento, estragando-se sob a inclemencia do tempo impasslve/, 
ficando inteiramente perdidos alguns cadernos sobre as "Origens 
Guarano-Túpicas", das letras D a R, bem como sobre dan9as, arreios e 
aperos, e sobre a flora e fauna. 

Nessa valiosa obra, ainda inédita, Apolinário Porto Alegre, após 
a sua vinda do exllio, muito trabalhou, procurando reconstituir o que 
maos sacrllegas e republicanos amauróticos destru lram numa fereza de 
chacais, aos berros ridlculos de - Viva a República! 

Pobre gente ignorante e feroz, conspurcando e prostituindo um 
nome que merece respeito de quem é livre e democrata, só merece 
comisera9ao e piedade. Muita comisera9ao. Muita piedade. 

No domicllio de Manoel Joao Nunes, passado algum tempo, foram 
vistos peda9os de páginas de "Origens Guarano-Túpicas" e várias 
moedas antigas que desapareceram do museu de Apolinário, na época 
dos assaltos e rapacidade, sendo o ladravaz protegido e galardoado pe
los senhores de bara90 e cutelo! 
. Desapareceu também naque/e ciclo de barbarismo inqua/ificável, 

repulsivo, hediondo, a sua importante "História da Revolu9ao de 
1835", volumoso trabalho em que havia empregado mais de 30 anos 
de labor insano, ora ampliando um capltu/o, ora esclarecendo pontos 
duvidosos, trabalho pelo qua/ mostrava verdadeiro entusiasmo, pare
cendo até remo9ar quando dele falava. 

Desta obra de valor inestimável apenas se salvaram dois cadernos 
de papel alma90. 

*PORTO ALEGRE. Alvaro. Apolinário Porto Alegre. Porto Alegre, Thurmann, 1954. p.62. 
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1 - VOCABULARIO RIO-GRANDENSE 

1.1 - N0MENCLATURA GERAL.* 

Abagualado - Tornado bagual, selvagem, 
indómito. 

Abombachar - Ouase o mesmo que 
abombar. 

Abombado - Cansado por excesso de 
viagem ou calor. 

Abombar - Perder o animal as forc;:as pe
la a~o solar ou longa estirada, poden
do aliás continuar a viagem, apenas 
descanse ou refresque o tempo. Figura
do. Ficar acabrunhado: 
["Ai, saudades. Ainda me lembro 
De um día que lá cantei! 
De amores meio abombado 
Este verso lhe botei." 
(Poesía popular anónima -O Balao).] * 
É o afrontar do Norte (B. Rohan). 
Etim.: de amombá, consumir, gastar, 
acabar. O m permutou pela análoga 
labial b, o que pertence ao próprio 
guarani. Ver regra de Anchieta na ln
trodu9ao. Todos tem errado nesta eti
mologia. B. Rohan, que a suspeitou, 
deixou-se arrastar pela de Zorobabel 
Rodrigues. Basta dizer que dicionário 
nenhum espanhol dá tal acep~o, para 
repelir semelhante origem. 

Acaboclado - Tornado trigueiro pelas 
intempéries, avermelhado escuro. [Ex.: 
Esta longa viagem a cava lo o aca
boclou.] * 

Acaboclar-se - Tornar-se trigueiro, ter 
a cor vermelha escura, tomar hábitos 
de índio. 

Acapangar ou capanguear - Servir de 
capanga ou guarda-costas. 

* N . do R. : Transcrito dos originais de Apolinário. 

Aguapé - Conjunto de ervas que se des
tacam das margens dos ríos e f lutuam 
como ilhas, a merce da corrente. (Ain
da sobre aguapé mais esclarecimentos 
no fim do caderno.]*Etim.:de aguapé. 

Ananaseiro - Planta que dá o ananás. 

Anum - Danc;:a e canto do povo rio
grandense. 

Apinchar - A tirar o lar;:o e, f ig( urada
mente ], lanc;ar um objeto qualquer du
ma pessoa para outra .. Ex.: Apinchei o 
lar;:o num touro xucro. Apincha-me o 
relho. O mesmo em Minas, Sao Paulo, 
Paraná, Santa Catarina, em Cima da 
Serra, no Rio Grande. Aypici, col her, 
apanhar o que se atira. Etim.: no 
guarani apy1: lac;o corredic;o. No tupi 
da costa depara-se o verbo iapij e no 
tupi do Amazonas iapy, lanc;ar, que 
corresponde ao guaraní aitiapit: Ou do 
substantivo ou do verbo, sob qualquer 
ponto de vista, a forma~o é normal. 
Pretendem alguns que é verbo antigo 
no portugues, no que discordamos. Há, 
é verdade, pinchar, que, segundo B lu
teau, era antigo ou desusado no prin
cípio do século XI l. Dá-lhe o mesmo 
autor a s.ignif icar;:ao de lanc;ar fora 
com violencia ou estrondo (explodi
re). Aulete define: "lmpelir, fazendo 
dar sal~o, empurrar, derribar, pular, 
saltar." Nen huma destas acepc;oes cor
responde ao vocábulo brasileiro, que 
traz além disso o a inicial que mais o 
aproxima da origem indígena. 
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Apindocar - Quebrar, pilar o milho para 
a canjica (Em Cima da ,Serra). Etim.: 
no guarani: aña-pindo, moer (Mon
to ya); no tupi , aña-pindoca. 

Aporreado - Abandonado, deixado de 
mao por incapaz e ruim. Diz-se do ani
mal que nao se conseguí u domar , ou 
cheio de manhas que o impossibili
tam para o servi<;:o. Etim.:deaypoeya, 
deixar de mao, desamparar. 

Apuava ou puava - Arisco, raivoso, re
belde, bravio. Diz-se do animal. Fig. : 
indócil. Etim.: de apua ou apuá, re· 
belar-se arremeter, assaltar. Apuava, 
o que é rebelde, arremete, assalta . (Ver 
os versos em meu vocabulário). 

Ara~azeiro - Árvore que dá o ara<;:á. 
Etim. : de arar;á. 

Arapuca ou aripuca ou urupuca - Arma
d ilha de apanhar pássaros. Etim.: a inda 
que nao se encontre em nenhum autor, 
como pondera B. Rohan, o que o im
pede de afirmar sua procedencia, é 
fácil todavía de decompor o vocábulo 
em seus elementos. Procede de ara, de 
ura í? l ou urú, por guirú, ave, e aypo
cohu, apanhar de repente, colher de 
golpe, o que dá a traduc;:á'o de pega
pássaros de súbito. 

A~u - R educ;:ao de guar;ú, grande, em 
palavras compostas. Também se diz 
ur;ú. 

Aruá - Rebelde, arrebatado, violento, 
do ido. Etim.: nao sei porque B. Rohan 
repele a origem desta palavra de harua 
no guarani, significando cousa que 
causa dano, o que é adverso. Harua 
compoe-se de harú, nocivo, ruim, e a, 
sinal de intensidade. Ex. : Cagui mbae 
rarua, o vinho me é nocivo. (Ex.: urna 
poesía. Ver meu voc.). 

A tuca nado - 1 ncomodado, irritado por 
persegui<;:ao, como quem se acha ro
deado de vespas. 

Atucanar - Perseguir irritando, exacer
bando a outrem como fazem as vespas. 
Etim.: de tucano. Por que? Azara 
responderá por nós: "Os tucanos, con-
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tra todas as aparencias, destroem um 
grande número de aves, porque, com 
seu bico grande e grosso, eles se fa
zem respeitar e temer por todas as 
espécies: as atacam, as expelem de 
seus ninhos, e, em sua presen<;:a, co
mem seus ovos e seus filhotes, que 
tiram dos buracos com o auxílio do 
bico ou que fazem cair comos ninhos. 
Pessoas dignas de fé afirmam que os 
tucanos nao respeitam nem os ovos e 
filhotes dos arararas e caracarás; e 
que, se os filhotes se acham já muito 
desenvolvidos para que eles possam 
tirá-los dos ninhos, lan<;:am-nos por ter
ra, como se sua índole nao os arras
tasse só a devorar, mas ainda a des
truir. O ninho tao sólido do forneiro, 
que resiste ao tempo e a outras causas 
de destrui<;:ao, nao está ªº abrigo de 
seus ataques, pois aguardam que a 
argila de que se compoe [no texto: 
decomp{je] tenha amolecido com a 
chuva, para despedac;:á-lo a bicadas." 
O que explicará melhor que este trecho 
a acep<;:á'o de atucanar? 

Azular :-- Desaparecer, fugindo com pres
sa. Correr precipitadamente, escapar-se 
furtivamente. Etim.: de ayorá, no gua
ra ni . Traz Montoya: 
"Soltar o atado : ayorá. Soltar-se ele: 
oyerá." Vem dum sentido translato, 
isto é, fugir com a rapidez com que 
foge o preso que foi solto ou soltou-se. 

Babadao - Aumentativo de babas. 
Babadinho - Diminutivo [de babas]. 
Babado - Guarnic;:á'o de tiras mais ou me-

nos largas, simples ou ornadas que ro
deiam ou dao volta em torno de saias, 
em barras de vestido, em punhos de 
mangas e decotes, em toalhas, em cober
tas de cama, etc. Etim.: em guaraní 
bag é volta; em sua forma intensiva e 
verbal diz-se ambo-babag, dar volta pa
ra um e outro lado. Vem, pois, babado 
de babag, significando guarni<;:ao de ti
ras que cerca as pe<;:as de roupa. O 
organismo glótico dos portugueses 

transformou a gutural em dental. 
Bacalhau - Azorrague, chicote grande e 

grosseiro de couro cru. Etim. : forma 
híbrida formada pelos índios de mba
ca, vaca, como eles pronunciavam, 
faltando-lhes o v, e de puguai, cauda, 
que nos dialetos amazónicos afeta a 
forma de uá e uaiá, significando, pois, 
cauda ou rabo de vaca, ou pela seme
lhan<;:a da forma, ou por ter sido o pri
meiro instrumento com que castiga
vam os indígenas escravizados. Em 
Minas Gerais, tem o nome de piraí 
(pira, couro; ii, duro), o que exprime 
o mesmo. Da forma mbacaruá, ou 
mbacaruai, por influencia do termo 
portugues bacalhau, peixe, tomou a 
forma como é conhecido .• 

~acaraí ou vacaraí - Feto de vaca em 
estado adiantado de desenvolvimento. 
Etim.: palavra híbrida, composta de 
mbaca, vaca, e tal, filho. É sin. de 
nonato e tapichi. Em composic;:á'o taí 
é igual a raí. 

Bagad u. 
Bagual - Cavalo que nao foi domado,

vivendo sobre si nos campos, arisco e 
assustadi<;:o, devorando o espa<;:o como 
um raio se o homem o procura ou 
outra causa o intimida. Ao.gado vacum 
dao o nome de xucro; e, antigamente, 
ªº cao ou porco doméstico que se tor
nara se.lvagem ou a l<;:ado, o de chimar
rao. Fig.: o homem grosseiro, de mo
dos abruta lhados, mostrando falta de 
trato social. Etim.: B. Rohan seguindo 
Z. Rodrigues o faz oriundo das Anti
lhas. No cara íba e outros d ia letos 
congeneres, procuramo-lo em vao. E ao 
invés, porventura, a emigrac;:ao deu-se 
da América do Sul para as Antilhas. 
Vem do guaraní baqua, caudal de rio, 
corrente impetuosa, velocidade, for<;:a, 
etc. As correntes f luvia is rápidas e 
violentas denominavam cabaqua, don
de f izemos Camaquam. A aplicac;:á'o ao 
cava lo selvagem dos pampas é metaf ó
rica, porém de energía e fidelidade, 

na expressao. Ouando os nossos cam
peiros dizem que o río é urna bala, 
empregam ident ico processo. 

Bagualada - Magote de baguais. 
Bagualao - 1 ndivíduo extremamente in

dócil, rude e indómito como um ba
gual. 

Baio - Pál ido. Ver a lntrodu9fio. 
Baitacada ou maitacada - Grazinada co

mo de maitacas, matinada de crianc;as. 
Baitacar, baitaquear e maitacar ou maita
quear - Fazer a bulha ou ruído como 

um bando de maitacas, gritando. 
Bambaé - 1 nsignificancia, nonada. Ex.: 

Coisas, histórias de bambaé, isto é, 
sem nenhum valor. É o mesmo que 
cacaracá, em PQrtugues, como coisas, 
negócios, histórias, palavras de caca
racá. Etim.: parece vir de mbaé, coisa, 
fantasma, repetido, dando intensidade 
ao sentido. É como se disséssemos: 
Sao coisas, fantasmagorias. - Hoje 
pouco usado. 

Bambaquere - Danc;:a. Etim.: ignoramo
la. A contextura da palavra parece 
tupi-guaran ítica. 

Batucar - Bater repetidas vezes, sobre
tudo com os pés. Fig.: azoinar. Ex.: 
passaram a noite batucando o maldito 
fandango. Nao me estejas a batucar os 
ouvidos. Etim.: de apatucú, bater, gol
pear, dar com pás, lavar roupa. 

Batuque - Danc;a de negros acompanha
da de bater de pés, canto e instru
mentos grosseiros. Etim.: de apatucá. 
Adolfo Coelho (A Língua Portuguesa, 
v.1, p.121) traz como de origem afri
cana. ~ engano: Passou para a África, 
onde é termo usual, como passaram a 
mandioca, o milho, o mandubi, o 
tabaco, muitas variedades de batatas, 
etc. 

Bechará ou bichará - T ecido grosseiro de 
la listrada de branco e preto, quase 
sempre proveniente de Mostardas. 
Etim. : palavra híbrida composta de 
obechá, ovelha, e rá, la, no guarani. 
Ü índio, nao tendo O V, SUbStituiU-0 
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pelo b; nao tendp o grupo consonan
ta 1 lh, empregou chá. 

Beiju - Massa de mandioca, estendida em 
laminas, as vezes temperada com ovos, 
ac;:úcar, erva-doce e . canela, cortada em 
triangulos, paralelogramos e círculos, 
e cozida no forno chamado forno-de
beijus. Etim. : no guara ni, mbeiú, a
montoar, apinhar, bolo, coisa em ca
chos (Montoya); no tupi da costa, ... ; 
no atual tupi amazónico byú ou meiú 
(Couto de Magalhaes). 

Beijuada - Servic;:o de fazer beijus; por
c;:ao dos mesmos. 

Beijuar - Fazer beijus. 
Beriva, beriba, biriva ou biriba - Epíteto 

depreciativo que dao aos moradores 
da regiao serrana. É sin. de rnatuto, 
guasca, mano Juca, etc. Etim.: no gua
rani piribi tem entre outras as seguintes 
acepc;:oes: acanhado, tímido, grosso, 
avultado, de má catadura. Os serranos 
sao em geral de porte avolumado, e 
tímidos e acanhados nas povoac;:oes. 
Da í supormos a der ivac;:3o. 

Biboca - Lugar de transito difícil por 
causa de algares produzidos pelas en
xurradas, ou por sangas e outros aci
dentes ásperos de terrenos montanho
sos; esconderijo de acesso quase ina
cessível. Etim.: do guarani ybibog, 
terra fendida, de ybi, terra, e bog, 
fenda. No tupi, ybiboca. 

Bibocal - Lugar cheio de bibocas. Ex.: 
Andei a trancos e barrancos por um 
bibocal. 

Boa-mao - Na frase ter boa mao, isto 
é, ser feliz. (Ver a lntrodu{:fio). Etim. : 
poporang, pessoa de mao feliz, ventu
ra, dita. Pó, mao, porang, bonita, boa. 

Bobó - Bobo. Etim.: é formado pelo 
índio que enquanto o portugues re
cuava o acento da sílaba longa, ele 
acentuava a atónica de nossa 1 íngua, 
como cabará por cabra, cabayú por 
cava/o, obechá por ove/ha, etc. (Mon
toya). Procede de bobo. 

Bocaina - Ver lntrodur;ao. Ver Milliet. 
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Boca-ruim - Boca maldizente, pessoa que 
roga pragas que se realizam. Ver a 
lntrodur;ao. Etim.: de juruaibae, comp. 
de jurú, boca, aí, má, e báe, o que, is
to é, o que tem boca ruim. 

Bocó - Bolsa de viajante posta a tiracolo 
para levar pequenos objetos, como a
víos de fumar ; cartucheira para balas 
na luta de guerra civil. Etim.: B. 
Rohan cita a opiniao do Dr. Olinto 
Meira, que supé5e seja o nome deste 
utensílio proveniente de ser feito da 
pele do mamífero chamado mocó. 
Nao o é. É oriundo de mocoi, dois, 
e daí a idéia de companhia, daquilo 
que acompanha a pessoa. 
Mocoi compoe-se de mo, fazer, e cói, 
duas coisas juntas, pegadas, gemeos 
(Montoya). 

Bocó - Atoleimado, tolo. Etim.: procede 
de mocó, o animal por causa da sua 
natura 1 estupidez. 

Bóia - Refeic;:ao, principalmente quando 
é em comunidades, como colégios, 
quartéis, conventos. Ver a lntrodur;ao. 
Etim.: de bohli, almoc;:o, carga, matalo
tagem, fardel. 

Boiar - Comer, ir a refeic;:ao. 
Boitatá - Ser fantástico das lendas popu

lares, cr iac;:ao fundada sobre fogos
fátuos, que o povo representa como a
ves deitando chamas e perseguindo 
a quem as ve ou delas se aproxima. 
Etim.: de mbaétatá, no guaraní, com
posto de mbaé que nao signif iea só coi-

·sa, mas também fantasma, e de tatá, 
fogo, e como adjetivo, ardente, f la
mejante. 

Bombeador - O que anda bombeando. 
Bombear - Espreitar cautelosamente e de 

longe o campo inimigo, para vir referir 
e narrar o que viu; em sentido genérico, 
espiar as ocultas para f azer urna expo
sic;:ao do que observou, ou para interes
se próprio. Etim.: de mombeú, dizer, 
publicar, dar conta, relatar, revelar 
(Montoya). A permuta do m em b é 
nao só normal no guarani, como deu-

se na passagem de muitos termos para 
o portugues. A vocalizac;:ao do u em i 
é também fato. A etim. de B. Rohan 
do verbo pombear é insustentável. 
Dum pombeiro, indivíduo apenas de 
tino comercial, nao se tiraria um bom
beiro. Ouanto a hipótese sobre a pas
sagem do R io da Prata pelas tropas 
portuguesas, Granada contesta com 
textos de escritores anteriores a ocupa
c;:ao do Estado Oriental. Demais, o 
t ermo é genérico na América Meridio
nal espanhola, e no Brasil só locali
zou-se no R io Grande, e a área em que 
ele se formou foi entre os povos do 
R io da Prata. 

Bombeiro - O que exerce o ofício de 
espiao. 

Bruaca - Par de malas fe itas de sola 
que servem para conduzir objetos que 
devem estar ao abrigo do tempo, como 
o pao que traz o padeiro. Sao presas 
entre si por larga correia que descansa 
sobre a garupa do animal em que vem 
montado o cavaleiro. Sao como os 
pec;:uelos, mas em ponto grande. -
F ig.: mulher de má condic;:ao. Etim.: 
de puracá ou poraca, cesto grande. 
O p mudou-se em b e por metátese 
torno u-se bru, em vez de bur, f icando 
bruacá, que, destocado o acento, re
duzir-se-á a palavra bruaca. Parece 
que era entre os índios cesto próprio 
para a pescaria, como o é ainda no 
Rio de J aneiro, segundo B. Rohan. Em 
guara ni, pora<;a significa apanhar e re
fere-se a cac;:a e a pescaria. 

Buava - Epíteto apl icado aos portugue
ses desde o Paraná até a nossa regiao 
serrana, o que é sobrevivencia do an
tigo termo embuabu. D iz a respeito 
Macedo Soares: " Foi esta última for
ma que f icou no Paraná e interior de 
Sao Paulo, como alcunha dada nao só 
aos portugueses, mas ainda aos filhos 
da terra que, nos trac;:os do rosto, na 
cor, no acento carregado da palavra, 
na quadradura da figura, no gesto bru-

to e pesado, se parecem com os in
cultos filhos de tora. - É um buava , 
dizem lá como nós aqui : É um galego." 
(Rev. Brasileira, v.1, p.592.). 

Butiatuba ou botiatuba - O mesmo que 
butiazal. Etim.: de botyá-tyba. 

Butiazal ou botiazal - Arvoredo só de 
butiazeiros. Lugar onde há muitas des
tas palmeiras. 

Butiazeiro [botiazeiro] - Palmeira que 
dá o butiá. 

Cabocla - Mulher de ra~ indígena. É 
sin. de china, índia e bugra. 

Caboclada ·- Malta de caboclos, capanga
da, bugrada. 

Caboclao - Caboclo de porte elevado. 
Caboclinha - Me.nina cabocla. É sin. 

de indiazinha, bugrinha, caborezinha, 
chininha, chinoquinha e piguanchinha. 

Caboclinho - Menino caboclo. É sin. 
de indiozinho, bugrinho, caborezinho, 
piá, piazinho. 

Caboclo - Subst. Homem oriundo da ra
~ primitiva do país, mestic;:o de índio 
e branco, capanga. É sin. de índio, 
bugre, chiru. Os rio-grandenses, em 
cujas artérias corre muito sangue do 
aborígena, orgulham-se em dizer-se 
procedentes destas ra~s. Provérbios e 
frases: Caboclo sou, mas sou sao. 
Caboclo nao joga espada. Caboclo tem 
o corac;:ao no mato e o corpo na aldeia. 
Justic;:a de caboclo. Corresponde ao 
portugues justi9a de Barcellos. 

Caboclo - Adj. De cor vermelha. Ex.: 
algodao caboclo, pomba cabocla, fe i
Jao caboclo, marimbondo caboclo. 
Etim.: forma-se de ahaboog, pelar, 
depenar . Deve corresponder no tupi da 
costa a acaboca. Encontram-se real
mente as palavras caboca, r;aboca, ai-
9obooc, que lhe correspondem. No 
atual tupi amazónico, acha-se cau
aiuúca, que é apenas forma dialetal, 
estando cáua, por caba, pelo, pena, e 
iuúca, por og ou oca, tirar, arrancar. 
Ouer dizer, pois, o vocábulo, pelado. 
Por que? A razao é porque o índio 
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nao tinha quase cabelos pelo corpo, e 
os poucos que áoareciam-lhe, tratava 
logo de epilá-los. Mas é urna alcunha e, 
de certo, nao foi ele próprio que o 
aplicou a si. Foram os portugueses, 
como termo depreciativo. Também o 
indígena vingou-se com outro, o de 
mbiá ou embiaba, o peludo, que trans
formou-se em embuabas, amboabas, 
buavas, etc. Forma-se a palavra de mbi, 
pele, e há ou haba, no guarani e tupi, 
que significa, como subst., cabelo do 
corpo e, como adj., cabeludo. Era a 
característ ica superficial das duas rac;:as. 
Tais antónimos já foram empregados 
entre partidos políticos do país. 

Caburé [no texto: caboré] - fndio ou 
mesti<;o; pessoa que, apesar de branca, 
é muito trigueira. 

Caburezinho [no texto : caborezinho] -
Diminutivo. Etim.: procede, creio, da 
cor da ave que tem este nome, cujo 
;>eito e asas sao de cor ferruginosa. 

Cacerenga - Faca sem ponta, velha e sem 
cabo; coto de faca que serve para 
raspar mandioca; hoje, por ampliac;:ao 
do sentido, qualquer fae<>. Etim.: é 
sin. de: quicé ou quecé, no Pará, 
Pernambuco, R io Grande do Norte e 
Ceará; quicé-acica, no Pará; cicica, no 
Maranhao; cachiri, no Rio de Janeiro; 
cacherenga ou cachirenga, no Sergipe 
e Alagoas; cachirengue, na Bahía; ca
cumbú, idem; cacherenguenga ou ca
chirenguengue, no Río Grande do Sul, 
Paraná e Mato Grosso; cherenga e che
renguengue, no R io Grande do Sul. 
Etim.: visivelmente a palavra consta de 
dois elementos. O primeiro é quicé, 
faca. O segundo é que é duvidoso. 
Proponho: 1.0 ) O verbo nhee, talar, 
cantar, pelo ruído que fazem estas 
facas na raspagem da mandioca, des
prendendo som metálico, que é tanto 
mais vivo quanto o trabalhador é mais 
rápido. Seria, pois, admitida esta for
ma<;ao, a faca que desprende som me
tálico, que canta. 2.0 ) O verbo hey1: 
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arranhar, raspar . Seria entao a faca 
raspadora; correspondente a quice
reyi. A sílaba ga final é própria das 
palavras terminadas em som nasal. 
Quicé-acica forma-se de aci, no gua
rani, acica, no tupi, troc;:o, pec:lat;o, coi
sa curta, isto é, fragmento de faca. 
Cicica é contraído de quicé e acica. 
Caciri, cachirenga sao format;oes iden
ticas a cacerenga. Cachirenguenga e ca
cherenguenga compoe-se de caxiren
gue, duplicando a parte final para 
exprimir superlatividade. 

Cacha1;0 - Porco. Etim.: de taiassú, por
co montes. De tayassú ou cayassú, 
recuando o acento fizemos caiássu, 
donde a palavra. Taitetú ou caitetú pe
lo mesmo processo reduzimos a taiteto 
e caiteto. Taiassú compoe-se de tai, 
dente, e assú, grande, em razao das 
presas longas. 

Caiambola ou canhambola - Escravo que 
fugiu para o mato, ocultando-se nos 
quilombos ou mocambos, e extensiva· 
mente todo aquele que assim procede. 
Etim. : debaixo de múltipla forma apa· 
rece este vocábulo, como: calhambo/a 
/canhambora /canhembora/caiembola/ 
quilombo/a. Exceto a última que é 
híbrida participando da influencia do 
banto, como ver-se-á no meu trabalho 
sobre origens africanas, todas as mais 
procedem dos diferentes dialetos tu
pis. Anchieta traz: ncanhembóra, que 
anda fugido ou tem costume de fu
gir." (Gramát.). Tupi da costa. Fi
gueira define: "O fujao que costuma a 
fugir ." (Gn1mát.). Tupi da costa. Mon
toya: "Cañybora, o fujao. Guarani. 
C. Faria: nCanhembora, o que se per
de por costume, o fujao." Tupi ama
zónico. A palavra decomposta, exibe 
tres elementos: caá, mato, nhan1: cor
rer, e bora, pessoa, indivíduo, isto é, 
o que corre para o mato. 

Cai~ra ou caissara- Faxina, vassoura; 
mato ralo e carrasquenho, semeado em 
moitas pelo campo. Ex.: Este campo 

nao presta, é só caissara. o animal, de 
certo, está escondido na caissara do 
campo. No Norte do Brasil tem outras 
acepc;:oes. Etim.: de cair;á, no guara ni ; 
cair;ara, no tup i. Compoe-se de caá, 
árvore, e ir;ara ou it;á, que Montoya 
define : "Árvore sem galhos, sem ramos, 
tronco." ~ sin. de ybirait;á, que Mon
toya ainda define: "Árvore desgalhada 
e o tronco desde a raiz até os ra
mos. " A inda relativamente a cai<;á 
diz e le: "Cerca de galhos e ramos 
em que vao recolhendG o peixe, como 
em redes." Assim o vocábulo significa, 
na primeira acep<;a'o, o mourao, o pau
a-pique nas cercas; na segunda, de ga
lhos e ramagens. 

Caieira - Fábrica em que se queima pe
dra calcária; fogo pelo qual passam 
as folhas da erva-mate, processo que 
chamam sapeca; cremadouro de ossos; 
forno de terra no qual a lenha arde 
no fabrico do carvao. Etim.: esta pala
vra aparece no portugues depois da 
descoberta da América. Bluteau nao 
a traz. Aulete assim a define : "Fábrica 
de cal". E diz que é pouco usada, o 
que será verdadeiro para Portugal, mas 
nao para o Brasil, ondeé (vulgarizada], 
nao só como sentido restrito, mas com 
o de fogueira . Antes se cingisse a 
[defini<;§o] de Mora is, que é assim 
enunciada: "Fábrica de cal, forno, 
onde se calcinam as pedras ou ostras 
de que se faz a ca 1 para casas, etc." 
A caieira, pois, nao se limita só a 
pedra calcária, e a idéia que exprime, 
é a de foguei ra em que se queima ou 
se incinera alguma coisa. Procede do 
verbo cái, queimar; e o que foi quei
mado se diz: icaigue, icaiguera ou 
icaiuera ou icaiuera, conforme os d ia
letos. 

Caieiro - O que tem caieira. 
Caipira - Morador do campo, quer seja 

das planícies, quer das montanhas. 
Tem pouco uso entre nós e é sin. de: 
matuto, guasca, mambira, beriva, ma-

maí, cacatuá, mano Juca. Etim.: no 
guarani montanhes se diz: caaiguára e 
caapeguára,· animal do mato traduz-se 
por: 906-capeguara e coó-capipiara. 
Talvez caipira seja forma contraída de 
caápeguara e capipiara. 

Caipora - Genio das florestas brasileiras. 
A seu respeito assim tala Couto de 
Magalhaes: " Homem colossal, de corpo 
peludo, montado em um porco do 
mato; ninguém o podia ver sem ser 
extremamente infeliz pelo resto de sua 
vida ... " Assim o ouvi em crianc;a com 
a diferern;:a que nao era um homem 
colossal, mas pequeno, grosso e chato, 
dotado de olhar f lamejante. B. Rohan, 
referindo-se a maneira pela qual o 
mito indígena foi modificado no meio 
cristao, acrescenta : "~ representado 
ora como urna mulher unípede, que 
anda aos saltos; ora como urna crianc;a 
de cabe<;a enorme, e ora como um 
caboclinho encantado." 

Caipora - Desventura, infelicidade. Ex.: 
Está com a caipora. Deu-lhe a caipora. 
Morreu com a caipora que nunca o 
deixou. 

Caipora - Subst. Sujeito perseguido por 
má sorte. Nao quero negócios com 
caiporas. ¡; o maior caipora que até 
hoje vi. Como adjetivo: infeliz. Ex.: 
é um homem caipora. 

Caiporico - Caiporismo, estado do que 
é mal-aventurado. Etim.: de caápora, 
de caá, mato, e póra, o homem, isto 
é, o morador dos bosques. 

Caiporismo - 1 nfortúnio contínuo, des· 
ventura qLie prossegue sem interrup
<;a'o, azar que se manifesta no jogo ou 
em outra qualquer emergencia. 

Calundu - Estado frenético, mau humor, 
impertinencia, motivado pela enxaque
ca, por acessos hemorroidários ou qual
quer enfermidade nervosa. Ex.: Quando 
este homem está com os calundus, 
ninguém pode aturá-lo. Etim.: B. Ro
han engana-se supondo-lhe proceden
cia africana . Vem de acanundú que 
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Montoya explica: "Latejo das veías 
temporais, febre.r1 A intermitente de· 
nominavam os guaranís acanundú-roí 
(roí, frío), isto é, febre com tre· 
muras; a febre cont(nua, acanundú
tapiá (tapiá, contínua). Acanundú 
compé)e-se de acanga, cabe<;a, em com· 
posic;:á'o aca; e de nundú, latejo ou 
pulsac;:á'o. Nundú ainda consta de dois 
elementos aglutinados, que sao: nú, 
latejo propriamente, e dú, por tu, gol· 
pe, pancada. 

Calungo - Adj. Pequenino. Ex.: 
O meu ratinho calungo 
Há tres días nao rói, 
Anda roendo por f ora, 
lsso mesmo é que me dói. 
(Poesía popular.) 
Etim.: o substantivo calunga significa 
boneca em Pernambuco; carnondongo, 
na Bahía; fornilho de cachimbo, no 
extremo Norte. Origina-se de cununga, 
composto de cunü, pequeno, delicado, 
terno. A final ga é um prolongamento 
da nasal, que se dá em inúmeras pala
vras da língua, sobretudo em verbos 
que terminam em sílaba nasalizada, 
produzindo substantivos, como em 
ñeenga, tala, de ñee; em adjet ivos que 
dao derivados, como em myringue, 
o menor , de myrim, pequeno, etc. As
sim da forma cununga, teremos criado 
calunga, para designar coisas pequenas, 
delicadas, etc. A mudanc;:a do u em a 
tinha lugar nos processos íntimos da 
língua indígena, e os portugueses sem· 
pre evitavam a concurrencia do u em 
vocábulos que dela aceitavam, como 
em aripuca, de urupuca; em aribú, de 
urubú; em catucar de cutuca, etc. 

Camalote - Ver a l ntrodu<;§o. 
Cambicho - Ver a lntrodu(:fio. 
Cambuquira - Rebentos tenros de abó-

bora que sao preparados como horta
lic;:a. Usa-se deste vocábulo no Brasil 
mer idional desde Sao Paulo até o Rio 
Grande. Etim.: B. Rohan diz a respei
to: "Esta palavra é evidentemente tu-
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pi. O Voc. Bras. traduz por yami
qu íra, o gomo tenro ou olho de qual
quer erva ou árvore; e o Dic. Port.
Bras. por t;aankira, o gomo tenro." 
Monto ya traz a pa lavra em sua nuez 
primitiva. Assim diz ele: "Legumes, 
caambiqui" que no tupi deve ser caam
biquira. Caambiquira, comp. de caa, 
planta, e ambiquira, rebento, renovo. 

Cangar ou encangar - Jungir os bois. 
Etim.:Couto de Magalhaeso traz como 
verbo de origem americana. Muitos 
tem dissentido de sua opiniao. To
davía nao está provado que o ter
rro seja antigo na língua, nem de
ram-lhe etimología de elementos da 
língua portuguesa. Nas nossas pesqui
sas, se nao foram infrutíferas, nao 
o encontramos antes de 1500. Vi· 
terbo nao o traz. Bento Pereira em 
sua Prosódia traduz o jugum lati
no por: jugo, ajoujo, canga, junta de 
reira em sua Prosódia traduz o jugum 
latino por: jugo, ajoujo, canga, junta de 
bois. Bluteau já o traz com alguns 
derivados, mas isto no decorrer do 
século passado, dois séculos depois da 
descoberta do Brasil, quando a diferen
ciac;:á'o da língua talada em Portugal e 
a das colonias já era assaz acentuada. 
E onde a radical para sua formac;:á'o 
em qualquer das línguas neolatinas? 
De qualquer mane ira que· se encare a 
questao, nao está ainda bem averiguada 
a procedencia, mas se já existía no 
glossário portugues, nao se pode con
testar a influencia que a língua ameri· 
cana exerceu sobre. Assim em can
gueiro, cangac;:ais, cangac;:o, cangaceiro, 
cangarac;:o, palavras usuais no Norte, 
nelas todas vemos que da í se der ivam. 
Assim cangat;ais significa cacaréus, is
to é, o que urna pessoa pode levar na 
[= sobre a] cabec;:a; cangueiro é o 
carregador que leva a cabec;:a o fardo; 
canga<;0 e cangara90 é o conjunto de 
armas que se pode conduzir na cabec;:a, 
etc. A gente rústica usa em geral da 
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forma encangar. Añacangá, em guara
ní, enlac;:ar, prender pela cabec;:a. 

Cangote - Nuca, occiput. Etim.: é de 
fo rmac;:ao brasi leira , ainda que ha ja em 
portugues cogote, aliás de origem ig
norada. Procede de acangoca, comp. de 
acanga, cabec;a, e oca, separar, isto 
é, o que separa a cabec;a do corpo. 

Cangueiro - Carregador. Em Portugal 
di zem : moc;o de fretes, carregador, ga· 
lego. 

Canjica - Milho quebrado com que se 
prepara urna espécie de papa ou igua
ria. Em portugues em relac;:á'o ao trigo. 
chamam frangolho. Provérbio : Fogo 
na canjica, que é de milho velho. 

Canjica - Mil ho branco, que é o pre
ferido para a prepara<;ao da iguaria. 

Canjica - Na frase socar canjica, isto é, 
ser mau cavaleiro; pois, o que monta 
mal, aos movimentos do animal, simu· 
la sobre a sela a a<;ao de quem soca 
canJ1ca. 

Canjicas - Variedade de rapé. 

Canjicas - Dentes. Metáfora tirada do 
milho branco. Ex.: Mostrar as canjicas, 
isto é, rir-se. Quebrar as canJicas, 
sovar. 

Canjicar - Comer canjica. Et im.: ver 
a /ntrodut;fio. Ver em Montoya ... -
que é o exemplo: haynigi, grao tenro. 

Capanga - Guarda-costas, va lentao ao 
servi~ de outrem, guarda-costas, as
sassino de empreitadas. 

Capangada - Malta de capangas. 

Capangar ou capanguear - Servir de 
capanga. Etim. : procede do ·verbo yacá, 
que Montoya define : brigar, ter pen
dencia de palavras, etc. De yacá, for
mou-se o substantivo capanga (yaca
panga). O an, explica-se. Diz Figueira 
(Gram.) que o sufixo ara, indicando o 
agente, muitas vezes era substituído 
por ana. O p era infixo próprio da lín
gua, como vemos em capaguera, deri
vado do mesmo verbo. O ga final é 
apenas prolongamento da nasal. 

Capao - llha de mato no meio do 
campo. Etim.: de caápaü, ilha de ma
to. Caápaü compoe-se de caá, mato, e 
paü, que entra em composic;:ao para 
designar o isolamento, a separac;:ao 
com [o] que está no redor. Assim 
para clareira na floresta diziam nüpaü 
(ñu, campo); para ilha , ypaü (y, água). 
Aulete, errando o significado para 
cúmulo de extravagancia, busca a ori
gem no verbo capar, o que é simples
mente monstruoso. 

Capeta - Adj. End iabrado, inquieto, bu
lic;:oso, trefego, turbulento. 

Capetagem - Diabrura, turbulencia. 
Capina - Servic;:o feito ou por fazer na 

monda das ervas más em qualquer 
terra de plantío. Ex.: Minha roc;:a já 
tem duas capinas, isto é, feítas. Fal
ta-me ainda urna capina na lavoura de 
milho, isto é, por fazer . Fig.: repreen
sao. Ex.: O pai passou urna formidável 
capina no filho . Dar capina, repreen· 
der. Levar ca pina, ser repreendido. Pro
vérbio: Capim todos o comem, o pon
to é saber dá-lo; isto é, com jeito tudo 
se arranja . t sin. de carpa, do verbo 
carpir, forma que o verbo aiacapí as
sumiu na linguagem popular do Brasil 
e do R io da Prata. 

Capina~ao - Ato de capinar. 
Capinador - O que capina. 
Capinar - Limpar lavouras, pomares e 

jard i ns de más ervas. F ig. : repreender. 
Capincho .ou capinxo -- O filho da 

capivara. Etim.: comp. de capi, abre
viatura [de] capiibá, e chi, pequeno, 
formando capichi, processo igual ao 
de tapichi, como veremos adiante. 

Capineiro - O que vende capim. 
Capinzal - Campo revestido de cap1m 

crescido; plantac;:á'o de capim. Etim.: 
deaiacapí, mondar, sachar. 

Capoeira [no texto: capueira] - Briga 
com jogo especial em que entrama ca
bec;:a e os brac;:os, as pernas e os pés, 
além da faca ou navalha, que é a arma 
preferida. 

39 



Capoeira [no texto: capueira] - O ind i
vi'duo que se exerce no jogo da ca
poe1ra. 

Capoeiragem [no texto : capueiragem] -
Ato de capoeira[r]. Etim.: ver a lntro
du~ao. Nao sabemos em que se funda 
Beaurepaire Rohan para dizer que o 
jogo da capoeira foi introduzido pelos 
africanos. Entre nós q uando é desco
nhecida a origem de qualquer palavra, 
apelam logo para as repúblicas h ispano
americanas ou para a Áfr ica. Em pr i
meiro lugar observa remos q ue, se fos
se africano o jogo, t ambém seria o 
termo que o d esignasse, que é a liás 
guarani . O índ io era afamado por sua 
agilidade. Nos combates, d iz Pero Gan
davo (Hist. da Província de Sta. Cruz 
Rev. lnst. Hist. Bras. , v.2 1, p.41 7) 
eles se moviam com estranha lige ire
za dum para outro lado, a f im de que 
o inimigo nao pudesse fazer-l hes ponta
ria certa. 

Capoeira [no texto: capuera] - A ave, 
uru. Ver a /ntrodu9ao. 

Capoei ra [no texto : capueira] - O lugar 
de mato recente, o nde outrora fora 
de florestas virgens, abat idas para ro
c;:as. Etim.: de caápuera, o que fo i 
mato a ntigo, ou aliás de capuera, lu
gar de roc;:a ext inta, como pensa B. 
Rohan. Oualquer expl ica. 

Capoeirao [no texto : capueirao] - O 
mato d e ca poeira largamente desen
volvido, tendo já propor~oes de antiga 
floresta. 

Capoeirinha [no texto: capueirinha ). 
Capoeiro [no texto : capueiro] - O que 

nasce ou vive em capoeira. Ex.: Árvo
res capoeiras, veado capoeiro. 

Caponete - Capao pequeno. 
Cará - Danc;:a e canto. 
Caracu - Tutano dos ossos. Fig .: o osso 

da perna, a tíbia, do nde se extrai o 
tutano. Ex.: É homem de bo ns cara
cus, is to é, f orte. E le tem os caracus 
compridos, perni lo ngo. Bater os cara
cus, dar as d e Vila Diogo, fugir. Etim.: 
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de caracú (Montoya) , que suponho 
composto de quirá, gordura, e cú, 
sorver, isto é, gordura que se sorve. 

Caraminguás - Mobília modesta, poucos 
utensílios, arca em que se conduz o 
que se possui, e pejorativamente caca
réus. Etim. : de caramegu§, no guara ni 
que Montoya define: " Grande poron
go com tampa, onde guardam peque
nas coisas; assim chamam também as 
ca ixas de madeira." No tupi da costa 
d izia-se caramemua e caramemuá. 

Carapina - Carpinteiro. Ex.: É um bom 
carapina. Obra de carapina. Etim.: é 
a palavra carpinteiro transformada no 
órgao indígena pelo encurtamento e 
pela infixac;:ao duma depois do r. 

Carapinha - Cabelo revo lto e achegado 
ao pericranio, o que é próprio da rac;:a 
africana. Etim. : de carap1: no guara ni, 
que deve dar no tupi carapinha. Ver 
a lntrodu<;fio. 

Caraúno - O mesmo que craúna. 
Carijagem - O ato de encarijar a erva

mate. 
Carijo - Jirau para a sapeca da erva-mate. 

ij.tim.: de caá, erva, e yú, amare la, 
figuradamente crest ada. Formou-se, 
pois, caariyú, que pela deslocac;a'o do 
acento tornou-se na nossa palavra. 

Carijó - Adj. Misturado de duas cores, 
pintado, mosqueado, e só com refe
rencia as aves. Ex.: Galo carijó. Pam
ba carijó. t principalmente usado 
quando a cor é preta com pequenas 
malhas brancas ou vice-versa. 
Minha galinha pintada, 
Ah ' 1 .. , 1 . meu ga o cariJO . .. . 
Morreu a minha galinha, 
Ficou o meu galo só. (Poesía popular). 
Etim. : de caraiog, que deu carioca. 
Carioca compé5e-se de carai, o homem 
branco, e ó, og ou oca, tirado, saído, 
isto é, mesti c;:o, referindo-se a cruza do 
branco com o índio ou com o negro. 
Da í, por sentido translato, relativamen
te as aves que apresentam a mestic;:a
gem de duas cores nas penas. 

Carpa - O mesmo que capina. 
Carpir - O mesmo que capinar e d e 

identica proveniencia. Etim.: no atual 
tupi amazonico caápiíre, no antigo 
t upi da costa caapir, no guaraní caapi. 
Caapiire, caapir , caapi compo e-se de 
caá, mato, e piire, p ire pi, limpar. B. 
Ro han, ainda que receosamente dis
cutiu bem a questao. Montoya traduz 
o caapi por carpir , dando a este vo
cábu lo significac;:ao que ele nunca teve 
em espanhol, onde apenas tem a acep
c;:ao de brigar, pelejar e arranhar . Blu
teau, além do sentido de chorar, traz 
só o de arranhar a cara. Morais, que 
era brasileiro, deu-lhe mais amplitude. 
Os outros lexicógrafos só o imitaram. 
O fato de nao ser usado em Portugal 
é concludente. A inclusao do r quer 
no portugues, quer no espanhol, é d e
vida a influencia do verbo carpir que 
ambas as línguas possuíam com sentido 
d iferente. 

Cataporas - B exigas doídas, varicela. 
Etim. : de tatap6ra, comp. de tatá, 
fogo, ardencia, e póra, afixo de su
perlatividade. 

Catinga - Tres acepc;:oes. Ver ao lado. 
Ver a lntrodu<;fio, fo lha suplementar. 

Cauíla [no texto: caúhilal - Mofino, 
avarento. Etim.: Ver a lntrodu<;fio. 

Cepiangar - Espreitar. Etim.: forma de
turpada de aceapiac, ver. (Anchieta, 
F igueira.) 

Chará - Homónimo entre os nomes de 
pessoas, usado fam iliarmente ou na 
intimidade de amigos. t esporádico 
entre nós por termos tocaio, signifi
cando o mesmo. Etim. : cheré. 

Chará - Pelo crespo de gado. Ver o 
capítulo sobre pelos dos animais. 
Et im. : palavra reduzida de obechará, 
que é formac;:ao espúria, exprimindo la 
de ovelha; quer dizer, pois, lanudo. 

Checi ou chechi - (ndia velha. Etim.: 
de checi, composto de che, minha, 6 

ci, mae, tratamento que as crianc;:as 

davam nao só as maes, como as mu
lheres idosas. 

Chica - Francisca. 
Chico - Francisco. 
Chico-da-ronda - Danc;:a e canto. Etim.: 

a palavra Chico é formada pelo índio 
do nome portugues Francisco, do qual 
fazia ele Panchico, donde reduzido 
f icou em Chico. 

Chico-puxado - Danc;:a e canto. 
Chimbé - Nariz chato. Aplica-se a pes

soas e animais. Etim.: de t imbé, ou 
chimbé, no guarani; t imbeba ou chim
beba, no tupi da costa, constando de 
tim ou chim, nariz, e pé ou peba, 
chato. Em S. Paulo dizem chimpera. 

Chiquinha - Diminutivo de Chica 
Chiquinho - Diminutivo de Chico. 
Chiripá [no texto: cheripá] - Vestuário 

gaúcho constando de urna pec;:a de bae
ta, ou de outra fazenda, um pala 
mesmo que passando entre pernas vem 
prender-se a cintura. Ver o capítulo 
sobre o vestuário. Etim. : de cherupai, 
composto de che, minha, e tupai ou 
tipai, roupa. Ver a lntrodut;fio. 

Chiru [no texto: cheru] - i'ndio velho; 
indivíduo de rac;:a cabocla. 

Chirua [no texto: cherua] - Mulher in

dígena. 
Chiruazinha [no texto: cheruzinha] 

Menina cabocla. 
Chiruzinho [no texto: cheruzinho] 

Menino caboclo. É termo de carínho 
de país a filhos, tanto este como o 
anterior. Etim. : de cheru, composto de 
che, meu, e tu, pai, no guaraní, que 
era tratamento das crianc;:as para com 
o pai ou qualquer homem idoso. 

Chulé - Mau cheiro dos pés devido a 
falta de asseío ou a doenc;:a. Etim.: 
pensamos que é esborcinada de pi
churé. Pichuri consta de tres elemen
tos: pi, pé, chú, negro por estar sujo, 
e ré, fedorento. De churé, permutando 
o r brand o em /, f izemos chufé. 

Cipoada - Golpe dado com cipó. 
Cipoal - Lugar em que há muito cipó. 
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Cipoar - Dar pancada com cipó. Etim. : 
ver cipó, na part~ relativa a flora. 

Coivara - Pilhas de ramos e galhos que 
vao ser queimados em terra cheia de 
ervas altas ou arbustos que foram 
roc;ados; reuniao dos restos que o fogo 
poupou numa queimada, para nova
mente serem incinerados. Etim.: no 
guaraní coibá (Montoya), os ramos e 
galhos cortados da roc;a; no tupi, coi
bára. 

Coivarar - Dispor, preparar a coivara pa
ra a que1ma. 

Craúnaou caraúna - Preto. Diz-se do pelo 
do gado vacum. Etim.: contrac;5o de 
guiráúna, ave preta. Da cor das penas 
da ave criou-se o adjetivo. 

Cruera - Carolo ou parte grossa da 
farinha de mandioca, quando sai do 
forno e é peneirada. Etim.: no guarani, 
curé, "a parte grossa que fica da 
farinha depois de passada pela joei
ra." (Montoya). No tupi curéra. 

Cuera [no texto : cuera l - Chaga inGU
rável que se produz ao lado do lombo 
do cavalo, devido a sela. t sinónimo 
de puera. Etim.: fragmento de yaúpe
cuera, significando a crosta deferida. 
Yaú, chaga podre; pe, casca, cuéra ou 
puera, sufixo de pretérito, daquilo 
que foi, significando extinto. 

Cuera [no texto: cuéra] - Homem forte 
e destemido, va lente. Etim.: de tatan
gúera ou tatancuera, o que é forte, 
tomado aquí, segundo preceitua Mon
toya, o presente, em vez do passado. 
"Tatanguera, diz ele : os fortes." Ficou
nos também parte da pa lavra. Tata ou 
ata, forte. 

Cuerudo - O que tem chaga incurável. 
Cuia - Barulho, desordem. Entra na 

composic;ao da pa lavra banzé-de-cuia. 
Etim.: coy§, em guarani, que Montoya 
traduz: "Falatório, ruído de taberna." 
Procede do verbo cói, talar em reu
niao. 

Cuia - 1. ° Fruto da cuieira. 
2.0 O referido fruto, que tema forma 
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ova 1, separado em duas metades no 
sentido longitudinal, pintado quase 
sempre de preto, ornado freqüente
mente com lavares, e servindo de 
farinheira nas mesas. 
3.0 Vasilhé: de tirar ou beber água, em 
lugar de caneca ou copo. 
4. 0 Pequeno fruto tendo numa das 
extremidades urna abertura circular, e 
que entre as pessoas abastadas é sem
pre guarnecido de prata ou ouro, tendo 
desenhos mais ou menos artísticos na 
superf(cie descoberta, servindo para 
tomar-se o mate. 
5.º Fig.: a cabec;a. Ex.: Esta cuia nao 
tem miolo. Hei de quebrar-lhe a cuia. 
Etim.: Montoya traz no guarani, iacui, 
mas em composic;5o como em cuipé, 
calabac;o de bico comprido semelhan
te a urna colher, ele exibe a forma 
cúi, que é a tupi. Cúi por sua vez vem 
do verbo cuí, desprender-se, porque o 
fruto é colhido, quando a planta, se
cando o barac;o ou ramos, desliga-se 
dele, indicando que ele está maduro. 
lacui, comp5e-se de iá, por ybá, fruta, 
e cui, que cai, desprende-se. 

Cuieira - A planta que produz as cuias. 
Cumbuca - Cuia ou porongo grande 

aberto numa extremidade para diver
sos usos, como para conservar água, 
conservar pequenos objetos, etc. Pro
vérbio: Macaco velho nao mete mao 
em cumbuca. Origina-se dum dos pro
cessos de cac;a dos índios. Colocavam 
no mato urna cumbuca atada ou presa, 
ora enterrada, ora segura a árvores; 
punham nela espigas de milho atra
vessadas. O macaco vinha tirá-las; mas, 
estando elas transversalmente, nao po
d ia faze-las sa ir pela estreita abertura. 
Vinha entao o cac;ador, que colhia-o 
a mao, porque ele nao deixava a pre· 
sa, depois de segurá-la. Daí o provér· 
bio para indicar que a experiencia faz 
evitar o perigo. Etim.: Vem de cuia e o 
verbo mombú, turar, no guara ni, e 
mombuca no tupi. t composi~o iden· 

tica a de Pernambuco, que é proceden· 
te de Paranambuca, abertura do mar. 
Couto de Magalhaes dá o exemplo da 
forma pura no provérbio que vem 
acima e que é tupi. "Macáca tuiné inti 
omundéo i p6 cuiamb1,.1ca opé." 

Cupiar - Varanda ou alpendre que é o 
prolongamento de urna das águas late
rais duma casa, quando ela tem qua
tro. Etim. : de copiá, no guara ni, e 
copiara, no tupi. 

Cupim - Ninho ou casa do cupim, que 
tem a forma conica, excedendo alguns 
a altura de um homem. 

Cupinudo - Adj. O que tem a forma de 
piramide. Ex.: Boi cupinudo que tem 
no toutic;o urna elevac;ao como giba. 
"Touro xucro e cupinudo 
Sozinho tenho matado, 
Só nao pude inda vencer 
Ouem me traz todo enredado." (Poesia 
popular.) 

Curé - Porco. Usado principalmente na 
maneira de chamá-los que é: Curé ... Cu
ré ... Curé ... De curé, pÓrco. Ver a Jn
trodu(:fio. 

Cutucada ·- Cotovelada. 
Cutucar, cotucar ou catucar - Chamar 

a aten~o de outrem, quando nao é 
possível faze-lo oralmente, tocando-o 
levemente com o cotovelo, o joelho 
ou o dedo. Etim.: de aycutú, no 
guarani, cutuca, no tupi, ferir com 
ponta. Usamo-lo translatamente. 

Descanjicar - Espancar alguém, quebrar
lhe os dentes. 

Desencaiporar - Deixar de ser infeliz. 
Etim.: ver caipóra. 

Desencarangar - Readquirir o movimen
to perdido por frio ou doenc;a. 

Desencarijar - Tirar a erva do carijo. 
Emangueirar - Meter o gado na manguei· 

ra. Ver adiante mangueira. 
Embatucar - Ficar atrapalhado, perplexo, 

embarac;ar-se. Etim.: de aicapatucá, a
trapalhar-se. 

Embira - Dificuldade. Andar pelas em
biras é ter falta de recurso. 

Ernbirar - Matar. Etim.: nao podemos a
certar coma origem desta palavra. Será 
da a~o letal da embira, para os ani
mais que a comem? Nasceria daí a 
rela~o de embarac;os e matar, isto é, 
como faz a embira? Se o é, é um 
tropo de conexao remota. 

Embocaba - Espingarda. Etim.: de mbo
cá, arcat>uz (Montoya), no guarani, 
mbocaba, no tupi. Compé)e-se de mo, 
fazer, epog, estrondo, isto é, detonar. 

Embo~lar. 
Embocar - Fazer cair a pedra, a bola 

ou moeda com que se joga, dentro do 
emboque. 

Emboque - Jogo infantil. t um buraco 
pequeno que se faz no solo, e os 
jogadores em distancia convencional 
lanc;am em direc;io a ele a pedrinha, 
bola ou moeda, que, para ganhar, 
deve cair dentro. Em Santa Catarina 
o denominam boca. Etim.: no guarani, 
bog, abertura, fenda; no tupi bóca, que 
corresponde exatamente ao termo de 
Santa Catarina. 

Embruacar - Carregar bruacas. Ver brua
ca. 

Empa~car - Tornar alguma coisa como 
pa~oca, isto é, fazendo embrulhada. 
Ver pa~oca. 

Empipocar - Exibir a pele a aparencia 
de enrugamento. Ex.: A bexiga empi
pocou-lhe todo o rosto. Etim.: de pi
pocá, torcer a pele como quando se 
belisca. 

Encaiporado. 
Encaiporar ...:. Sofrer influencia maléfica 

de pessoas ou agentes físicos. Ex.: 
A sexta-feira sempre me encaipora, é 
dia em que nao embarco. Esta mulher 
encaipora-me; toda a vez que vem ~ 
minha casa, espero acontec;a-me algu
ma desgrac;a. Se este homem está a 
me.u lado no jogo, já sei que fico en
caiporado. Ver caipora. 

Encambichado - Enfeitic;ado, apaixona
do, preso aos encantos de alguma mu-
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lher. Ex.: A china o tem encambi-
chado. ,.. 

Encambichar-se - Apaixonar-se ardente
mente sem poder separar-se do ente 
amado . Ver cambícho. 

Encarangar - Ficar tolhido nos movimen
tos pela a<;ao do frio ou em conse
qüencia de enfermidade. Etim.: ver 
a lntrodut;fio. 

Encarapinhado - Crespo e revolto como 
o cabelo dos africanos. 

Encarapinhar - Tornar-se crespo e re
vo lto. 

Encarijar - Dispor a erva-mate no ca
rijo para a operac;io da sapeca. Ver 
caríjo. 

Encoivarar - O mesmo que coivarar. 
Engrolar - Fafar atabalhoadamente, tor

nando-se ininteligC-veL Etim.: añeen
gurú, mascar palavras, talar entre den
tes. {Montoya). (~ preciso estudar 
mais esta origem). 

Enticar - 1 ncomodar a outrem com 
cac;:oadas ou gracejos picantes; impu
tac;io aleivosa. ~ usual entre crianc;:as. 

Entiquetar - Expressao aguda que irrita; 
pul ha; imputa<;ao falsa. Etim. : do gua
ra ni etí ou etiquéra, dirigir pulhas. 
(Montoya). No tupi itica. 

Espiar - Espreitar furtivamente com in
tenc;:§o oculta. Etim.: de acepiac, ver. 
(Anchieta, Figueira.) 

Espocar - Explodir com detonac;:ao. 
Etim.: de poc, no guarani, e poca, no 
tupi, estalido, com a prefixal portugue
sa es. 

Fazer bonito - Dar pancas, sobressair 
por ac;:oes meritórias de encómio, quer 
morais, quer físicas. Fazer um bonito 
é outra expressao equivalente. Etim.: 
de aímoporang, com o mesmo sentido, 
sendo apenas traduc;:§o literal. ~ um 
guaranismo como o que se segue. 

Fazer teio - Proceder mal. Etim.: de 
aímopochí de que o portugues é tra
duc;:§o fiel. 

Gravatazal - Grande espac;:o de terreno o
cupado por gravatás, tao cerrados en-

44 

tre si, que é difícil atravessar por meio. 
Etim.: de gravatá. 

Guaipeva, napeva, nhapeva, guaipeca, etc. 
- Cá'o pequeno, baixo. Etim.: a varia
da metamorfose deste vocábulo é devi
da em parte a flutuac;io de sons que 
já se davam em tupi-guarani. A síla[ba] 
nha, em que entra o grupo consonan
ta 1 nh, também se representa por ya. 
Estabelecido isto, que é regra da lín· 
gua, como traz Anchieta, podemos pro
curar a diccao que forneceu-nos a 
múltipla forma. Cá'o tradu2-se em gua
rani por yagua, e chato, por peba, 
donde a palavra yaguapeba, cao chato, 
baixo, como pode-se dizer também 
aguapeba ou guapeba · (Montoya). Daí 
pelo outro processo teremos : nhagua
peba, aguapeba, guapeba. Estas formas 
explicam a diversidade de palavras que 
ternos. Em guaipeca deu-se a permuta 
da labial em gutural, o que é aliás re
gular, como mostramos na, lntrodut;fio. 
Em Sao Paulo denominam o galiná· 
ceo nanico de napeva, o que parece
nos aberra~o do sentido primitivo, 
e ªº cao pequeno e chato chamam 
jaguápeba, que é a forma pura. Guai
peva entre nós é sin. de cusco. Este 
termo inexplicado, mas nao inexplicá
vel, tem dado tema a etimologias ori
ginais, senio extravagantes. Ainda que 
nao seja do guarani, vamos tratar aqui 
do assunto, por ser sin. de guaipeva e 
por nao pertencer propriamente a ne
nhuma das 1 (nguas da área de nosso es
tudo, pois é oriundo de nome próprio. 
Granada assim o define: "Perro peque
ño ladrador. De la interjección Cuz! 
Cuz!" (Voc. Río Platense Razonado). 
Cuz! Cuz! é o modo de chamar os 
caes em espanhol. Nao achamos plau
sível. Examinemos por outra tace. Em 
espanhol há os seguintes termos signi
ficando quase o mesmo: ºGozque. Per
ro pequeño muy sentido y ladrador." 
Go~quecillo, gozquejo e gozquillo, sao 
diminutivos. {Roque Barcia). O di-

cionário da Academia dá-lhe a origem 
de Gocia. Onde ficava Gocia? Em 
portugues como correspondente te
rnos: gozo, que Bluteau define : "Casta 
de cao, curta de pernas e larga de cor
po, que os oficiais e a gente baixa 
criam. Nao é boa para a cac;:a, nem pa
ra coisa alguma mais, que para ladrar." 
(Dic.). Moraes apresenta-o mais empre
gado como adjetivo. (Dic.). Aulete, 
querendo melhorar o que disseram os 
outros, segundo pensava ele, destoou, 
errando, pois assim se exprime: ''Diz
se dos caes de rac;:a ordinária ou nao 
apurada." (Dic.). Ouc;:arnos agora o 
primeiro glotólogo de Portugal: "Es
pécie de cao, de nome de tribo gau
lesa Egusii,com que os antigos designa
vam urna espécie de caes originários das 
Gálias {egoysiaí kynes, Arr. Cyn. 3, 4). 
(Adolfo Coelho, Curso de Lit. Na
cional - A língua portuguesa. v.1, 
p.100). A Gocia do Dic. da Academia 
Espanhola deve ser a regiao dos Egusii. 
Ouc;:amos agora Acosta sobre a afeic;io 
dos qu(chuas ou índios do Peru, pelos 
caes. Diz ele: "Verdadeiros caes nao os 
há nas (ndias (América), senao uns 
semelhantes a cachorrinhos que os 
indios chamavam aleo; e pela seme
lhanc;:a assim denominam aos que vie
ram da Espanha: e sao tao amigos 
destes cachorrinhos, que deixavam de 
comer para dar-lhes, e quando vao de 
viagem os levam consigo as costas 
ou no seio. E se está'o doentes, o cao
zinho há de estar com eles, só por 
amizade e companhia, pois de nada 
lhes servem." lAcosta. Hist. natural y 
moral de las Indias. v.1 , p.420). Ze
garra, em nota ao 01/antay,com refe
rencia a estima dos quíchuas para com 
os pequenos animais, assim se expri
me: "Entre os incas, os filhos pequenos 
de dois a tres meses das lhamas, vicu
nhas e outros quadrúpedes, gozavam 
das pr'errogativas dos kíng-charles en
tre nós; este costume a inda encontra-se 

em algumas cidades do Peru, e os 
chitas (nome deles), trazendo um gui
zo ao pescoc;:o e ornados de titas va
riegadas, seguem suas donas ...... O chi
ta era entre os incas, o que é entre nós 
a pomba, um emblema de amor." 
(Zegarra. 01/antay, p.6). Cusco era o 
centro do movimento da civilizac;io 
peruana, daí radiava para toda a parte. 
O aleo - canis ingare (? ] - hoje qua
se extinto, era procurado e desejado, e 
de certo conhecido por cachorrinho 
de Cusca, o principal centro de sua 
cria<;:§o. Pela forma e pronúncia, pelos 
hábitos dos quíchuas ou incas, tudo 
leva-me a preferir esta origem. Toda
via, gozque, com. ligeira moditicacao, 
podia dar a palavra, ainda que nio 
exprima fielmente a mesma coisa. 

Guexa [no texto: guecha] - Filha de 
égua, potranca. Etim.: de guachá, me
nina, moc;:a. 

Guri - Crianc;:a. Menino ou menina, em 
sentido genérico. Etim.: de ngyrC tra
tamento dado as crianc;:as. Ngyri vem 
de quyn: pecurrucho [sic]. 

Guria - Menina. 
Gurizada - Multidao de crianc;:as. 
Gurizama - O mesmo que gurizada. 
lngazeiro - Árvore que dá o ingá. 
lnhadutim - Variedade de renda em 

cuja textura há a imitacao duma teia 
de aranha. As paraguaias fazem-nas 
admiráveis pela perfeicao. Etim.: de 
nhandut1: no mesmo sentido. Procede 
de nhandú, aranha, e ti, que nos parece 
significar tecido ou coisa que o valha, 
pois ti é apertar, cerrar, e na composi
c;io do verbo aticá, aplica-se a tecela
gem. Granada traduz por aranha bran
ca, o que nao julgamos aplicável. Se 
fosse teia branca de aranha, teria sen
tido. 

lnhato ou nhato - Arrebitado e curto. 
Diz-se com referencia a animais, mor
mente o cao. Granada traz nhato es
tendendo seus dominios ao R io da 
Prata, Chile, Peru, Bolívia, Venezuela 
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e Cuba. Etim.: no guara ni ternos: 
yatú ou atú, curto (Montoya), que ... é 
igual a nhatú, que, pela desloca<;ao 
do acento, ficou em nhato. "lnhatu
,, ... - Es muy pequeño" (Montoya). 

ltaipava - Recife, baixio de pedra que vai 
de margem a margem de um rio, dando 
vau. Etim. : de itaipá, no guara ni, itai
paba, no tupi, significando: recife, vau, 
baixio. Compoe-se de itá, pedra, y, 
água, e paba, extremo, margem, isto 
é, margens de água sobre pedras. Pabo
ca, partir embarcado, vem de pab, mar-
gem ou porto, e og ou oca, sa ir. . 

Jabiraca - Mulher de temperamento 1ras
cível, rezingueira e insuportável; vira
go insolente¡ regateira. 

Jabuticabeira [no texto: jaboticabeira] -
Árvore que dá jabuticabas. Ver jaboti
caba. 

Jacá - Cesto cilíndrico e longo que serve 
para o transporte de cargas. Ex.: cem 
jacás de erva-mate. Etim.: de ayacá, 
cesto. 

Jacaroa - ~ a forma feminina de jacaré. 
Designa mulher feia ou má. 

Jacuba - Bebida refrigerante preparada 
com farinha de mandioca, água e ac;:ú
car, ou só com as duas primeiras. 
Etim.: parece que ao principio se pre
parava com água quente, f icando como 
mingau ralo. Se esta hipótese é ver
dadeira, o vocábulo indígena seria ya
cuba, composto de y, água, e acú, 
no guarani, e acuba, no tupi, quente. 
B. Rohan supoe que os jesuitas nao 
tendo a farinha de trigo para o pao 
dos jejuns, a substituíssem pela fari
nha de mandioca assim composta, e 
busca a origem em jecoacú, jejum, 
no guarani,e jecuacuba, no tupi. Podia 
também dar-se a contra<;:ao, como em 
muitos outros vocábulos que nos fica
ram. 

Jaguané - Pelo do gado vacum que se 
destaca pela lista branca do f io do 
lombo. Vide o capítulo sobre pelos. 
No Chile aguanés. Etim.: de jaguaña, de 
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yaguá, cao, e íi§, lista ªº comprido, 
aqui como adj., exprimindo cao lis
trado, variedade do genero canis, co
mo o guará e guaraxaim. 

Jaguara - Va lente, decidido. Etim.: de 
yaguara, do verbo acá, brigar (Mon
toya), isto é, o brigador. 

Jerivazeiro - Palmeira que dá o jerivá. 
Ver jerivá. 

Jib6ia - Usado em certas express3es, co
mo estomago de jibóia, para designar 
avidez e gula. Ver o Vocabulário da 
Fauna. 

Jiquitaia ou juquitaia - Molho feito com 
sal e pi menta. Etim.: de juqui, no 
guarani, e juquira, no tupi, sal, e tai, 
ardente, picante. 

Jirau. 
Jiribita - Cachac;:a. Etim.: de yiribi ou 

yuribi, gasnate, garganta. Che-yiribicú, 
tragar com ruído. Cú - sorvo, trago. 
Podia vir também de jurubi, fechar a 
boca, como fazem os que bebem a
guardente. 

Juazeiro - Planta que dá o juá. Ver 
juá. 

Jururu - Triste, acabrunhado, por doen
c;:a ou incomodos mora is. Etim.: de 
chearurú, adoentado (Montoya). Diz 
B. Rohan: "Os Tupinambás diziam 
chearurú por estar tristonho ( Voc. 
Sras.). 

Lombeira - Moleza do corpo, ou por 
·can~c;:o. doem;:a ou calor, sendo o úl
timo quase sempre o principal fator. 
Etim.: de rombá, mesmo sentido. Ver 
a lntrodu9fio. 

Lote - Bando, porc;:a'o, manada. Etim.: 
de loca, reuniao, porc;:a'o. Ver a ln
trodu9fio. 

Lundu - O mesmo que calundu. 
Luz - O avanc;:o que temo parelheiro so

bre outro na vinda para a raia. Etim.: 
de rú, vir. Ver a /ntrodu9ao. 

Maitacar ou maitaquear - O mesmo que 
baitacar ou baitaquear. 

Malacafento - Adoentado. Etim.: de 
mbaraá ou maraá, doern;:a, que em Sao 

Paulo formou a palavra maláca. A 
parte desinencia! é criac;:a'o popular. 

Maloca - Aldeia de indios; malta de in
dividuos mal afamados. Etim.: de man
{:a, composto de mana, agrupamento, 
feixe, e oca, isto é, casa de grupo, reu
niao de casas. Diz-se também loca. B. 
Rohan, seguindo Z. Rodrigues, foi 
buscá-la no araucano com signif icac;:ao 
de excursoes belicosas em terras ini
migas. Granada opina do rnesmo modo. 
~ coisa diversa a nossa pa lavra. Ver a 
lntrodu9fio. 

Mamaú - Homem extremamente rústico, 
acanhado e tímido que, nas cidades, 
a cada passo ac~a-se embarac;:ado e 
confuso. Sin. de guasca, biriva, mam
bira, mano Juca, caipira, etc. 

Mambira - Significa quase o mesmo que 
mamaú, coma diferenc;a de ser menos 
intensivo o sentido. Etim.: do verbo 
aymama, atar, ligar. MRmaú deriva-se 
daí com urna terminac;:a'o hoú [?] que 
desconhec;:o. Ymamambirá é par_ticípio 
passado significando ligado, enredado 
(Montoya). Enredado é o termo pró
prio, porque forma-se de rede, isto é, 
o que está envolto em rede, tendo os 
movimentos tolhidos. 

Mambirada - Magote de mambiras. 
Mambirao - Aumentativo de mambira. 
Mameluco - Filho de indio com branco. 

Em Sao Paulo foram assim chamados 
os primeiros produtos das duas rac;:as, 
produzindo os famigerados mestic;:os 
que, internando-se nos sertoes, a cata 
de índios para o cativeiro, por toda 
a parte levando [levavam?] o terror, 
com seus excessos de atrocidades. 
Etim.: de membiruca, composto de 
membira, filho, e uca, que é o mesmo 
que oca, significando, separado, dis
tinto, por nao ser da rac;:a primitiva. 
Com a queda do b ficou memiruca, 
que os portugueses por semelhanc;:a de 
palavra já existente na língua, fizeram 
mameluco (ver Granada). A ro upa de 
crian~a no R io da Prata vem confir· 

mar a minha interpreta<;:ao. Entao nem 
ou og ou oca vem do verbo oga, 
tapar, cobrir, etc. 

Mandembe ou mandemes [? ] - Lugar de 
matagal arbustiva [sic] e carrasquenha 
(sic] ou outros acidentes de terreno 
que embarac;:am a passagem. Sin. de 
gongo, termo africano. Etim.: de rna, 
coisas amontoadas, obstáculo, impe
dimento. 

Mandioca! - Lavoura de mandioca. 
Mandioqueiro - Plantador de mandioca, 

vivendo de seus produtos. 
Mané - Aparvalhado, tolo, indivíduo sem 

ac§o, desleixado. Daí formamos: man'
coco, mané-bocó, que é pleonástico, 
Mané de Souza, _mané-pong6, que tam
bém é pleonástico, etc. Etim.: de pa
ne ou mane, no guaraní, panema ou 
manema, no tupi, frouxo, maníaco, 
mal-aventurado. 

Manga - Caminho cercado de ambos os 
lados, terminando na mangueira. Pas
sagem comum entre vizinhos, com 
tapumes. Etim.: do verbo ayrnama, 
mesmo sentido. Daí o subst. manga, 
de aymamanga; ver a lntrodu~o. Na 
Bahia manga é pequeno potreiro de 
pastagem para cava los e bois; no Piauí, 
vasto cercado para em determinadas 
circunstancias por gado {B. Rohan). 
Ver Granada. [Observac;:ao ao pé da pá
gina 92 do manuscrito]: Aqui deve 
ser posto: manga-d'água (E studo?. Man
ga de langostas. Ver Granada. Ou de 
añoma ou cherna, impedir, pór obstá
culo. 

Manga~o - Gracejo, brinquedo. 

Mangador - O que manga. 
Mangar - Gracejar, iludir por brinquedo, 

afetando seriedade. Etim.: de manga 
ou bangá, pelota de jogar, jogo, brin
quedo. A árvore que dá borracha, de 
que faziam pelotas para jogar, deno
minavam mangal ou mangaíba, man
gabeira. Usamos no sentido translato. 
Ver a lntrodu9fio. 
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Mangongo? - Para ser incluido se o 
estudo der procedencia guaraní. [Cons
ta entre parenteses ao alto da página]. 

Manguari - Pessoa alta, magra e per
nilonga . Rapaz que rapidamente se 
desenvolve. Etim.: de mbaguarany, no 
guaraní, e maguari, no tupi, cegonha. 
Em Mato Grosso dizem baguari. 

Manguear - Guiar o gado, tomando-lhe 
os lados, a fim de que ele dirija-se a 
ponto determinado. 

Mangueira - Curral mais ou menos espa
<;:oso, onde se encerra o gado. Etim.: 
de manguera, o que foi rodeado de 
cerca. Ver a /ntrodut;ao. 

Maracujazeiro - Planta que dá maracujá. 
Mel~e-pau - Me! de abelhas que tem a 

colmeia no tronco das árvores. Etim.: 
é a tradu<;a'o verbum ad verbum de 
ybirá-ey. É um guaranismo. 

Mingau - Ma<;:amorra ou papas feítas de 
tapioca, maizena, farinha de trigo, 
araruta e outras féculas. Etim.: de 
mingaú, o mesmo. 

Mocotó - Mao-de-vaca, dizem em por
tugues. Etim. : ver a /ntrodu<fio. 

Mondéu ou mundéu - Armadilha de 
ca<;:ar quadrúpedes, caindo sobre eles 
e matando-os pela pressao do peso 
que lhes caiu em cima. Fig.: ser lo
grado, ser vítima de algum ardil. Ex.: 
Fulano caiu no mondéu. Etim.: de 
mundé, armadilha de cac;a. 

Moneac;io - O ato de monear. 
Monear - Remanchar, fazer o servi<;:o 

atabalhoadamente e com demora, por 
conseguinte. Etim. : de moñy ou poñy, 
tatear o paralítico com as maos, ou 
andar o menino que come<;:a a engati
nhar, sobre as maos e meio sentado. 
O nosso termo é tropológico. 

Moquea~o - O ato de moquear. 
Moquear - Preparar a carne ou peixe 

pelo processo chamado de moquém. 
Assar a meio a cac;:a para melhor con
servá-la. 

Moqueca - Comida de peixinhos ou 
pequenos mariscos que se prepara com 
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muita pimenta. Milho tenro de que se 
faz urna iguaria que vem a mesa en
volta nas próprias palhas da espiga, 
em forma de quadrados. Etim.: de 
aypoqué ou aymoqué, envolver em 
folhas para assar no borralho, no gua
raní; aipoquéca ou aimoquéca, envol
ver, no tupi. No Norte, há outra varie
dade de moqueca seca, sempre envolvi
da em folhas, e deste processo nos veio 
a palavra usual. 

Moquém - No Río Grande do Sul dá-se 
este nome a um método especial de 
cozer um assado. Abre-se no chao urna 
cova, nela coloca-se carne ou peixe, 
cobre-se a cobertura da cova com 
galhos limpos atravessados e unidos, 
sobre estes pé5em-se folhas verdes e 
finalmente lenha a que se ateia o fogo. 
O assado assim pronto tem melhor 
sabor do que qualQuer [sic]. Este pro
cesso os (ndios denominavam particu
larmente de biariby ou biaribu. O 
de moquém é o mesmo usado em 
outras partes do Brasil, fincando qua
tro estacas de forquilha, deitando so
bre estas varas que formam urna espé
cie de grelha e cozendo o assado a 
fogo lento. Etim.: amocae, assar em 
grelha, que corresponde ao subst. mo
cae. Mocae por sua vez consta de dois 
elementos, mo, fazer, tornar, e cae, 
enxuto, seco. 

Moranga - Variedade de abóbora. Etim.: 
redu<;§o de jeremú-moranga; jeremú, 
abóbora, e moranga, bonita. 

Mucama - Escrava moc;a e de confian<;:a 
de sua senhora; criada. Em outras par
tes do Brasil mucamba. Etim.: de 
amocambú, amamentar. t que ao prin
cipio a escrava indígena teve este en
cargo, por isso a estima que lhe dis
pensavam. Na Bahia chamam a criada 
de ama. Tudo comprova a sobreviven
cia do antigo costume revelado pelo 
vocábulo. 

Nambi - Cavalo que tem urna orelha 
caída. Etim.: diz B. Rohan: "t urna 

abrevia<;§o do tupi nambi-xoré, ou 
do guaraní nambi-yeroá, com a signifi
ca<;ao de orelhas caídas ou derrubadas': 

Nambiju - O gado vacum com orelhas 
amarelas, tendo o pelo mais ou menos 
baio. Ver o capítulo sobre o pelo dos 
animais. Etim.: de nambiyú, yú amare
lo. 

Nha ou inhá - Senhora. 
Nhanha - Sen hora. Etim.: para a origem 

e ampla explica<;ao ver o capítulo 
sobre tratamento doméstico. 

Nharinha - Senhorita. 
Nházinha (sic] - ldem. 
Pa~oca [no texto: passoca] - Carne fresca 

ou charque assado machucado no pi
lao com farinha de mandioca ou milho 
e, como conserva-se muito tempo, ser
vindo de matalotagem de viagem. Man
dubi (no texto: mandubim] torrado é 
sujeito a identico processo com fari
nha e ac;úcar. Etim.: de ayapa~, 
machucar, no guaraní; ayapa~ca, no 
tupi. 

Pacuera - Usa-se na expressao bater a 
pacuera, correspondente ao portugues 
tremer a passarinha, significando ter 
medo. Etim.: de piacue, no guaraní, 
piacuéra, no tupi, cora<;ao. O cue ou 
cuera nao tem o sentido de coisa que 
foi e, por conseguinte, morta, extinta. 
Aquí está empregada como presente, 
daí é o corac;:a'o que está palpitando. 
Ver em Montoya cue, a ponderac;:ao 
que ele faz sobre esta mudanc;a as 
vezes. Assim explicada a origem do 
termo, bater a pacuera exprime pulsar 
veementemente o corac;:ao, por causa 
do terror. 

Pamonha - Bolo de consistencia gelatino
sa feito de farinha de mandioca ou de 
milho, temperado [no texto: tempo] 
com ac;:úcar, erva-doce, etc. F ig.: pessoa 
moleirona e desleixada. Etim.: de po
mong, grude. Pomong compoe-se de 
po ou mo, fazer, tomar, e pong, mole. 

Panázio - Som cavernoso produzido por 
pancada. Etim.: de apaniá, som produ-

zido por um porongo em que se bate 
Apania consta de p5, e iá, cuia, ist~ 
é, cu1a que produz um sonido :[sic) 
oco. 

Pandarecos - Fragmentos, usado na fra
se par em pandarecos. Ex.: O Chico , 
em sua loucura, p(>s todos os móveis 
em pandarecos. O sufixo é portugues. 
Etim.: de pandára,golpeador, derivado 
de p5, com o sentido de bater, cortan
do e fazendo ruido. Assim ibirá-pan
dára, carpinteiro; itá-pandara (no texto: 
pandura? ], canteiro. 

Pangaré - Pelo de cavalo mais claro 
que o douradilho. t - o punaré do 
Norte. Etim.: nao será porventura 
de pirangaré, depois do vermelho, pa
ra indicar o pelo que se seguía? Pyran
ga, vermelho, ré (por riré), deoois? 

Pano - Pancada dada com a champa da 
espada, facao ou sabre. Ex.: Os solda
dos de polícia deram no pobre ho
mem tantos panos de espada, que ele 
caiu sem sentidos. Etim.: de pa, golpe, 
e o som por ele produzido. 

Paqueiro - Adj. Adestrado na ca~a de 
pacas. Ex.: Cao paqueiro. Etim.: de 
paca. 

Parati - Aguardente apreciada e que nos 
vem de Parati. Etim.: do nome pr6-
prio Para ti, que por sua vez significa 
tainha. 

Patuá - Saquinho como breve, suspenso 
ao pescoc;o e em que se encerram co
mo talismas e amuletos, ora~oes, er
vas, insetos e outros objetos que a 
superstic;§o considera meio preventivo 
contra toda a sorte de males. Provér
bio: Ouem nao pode coma mandinga, 
nao toma patuá. Etim.: de patuá, 
caixinha. 

Pe~uelos [no texto: pessuelos] - Con
junto de duas malas de sola e forma 
cilíndrica que vao na garupa do cava
leiro e suspensas por largn correia. 
Etim.: é intrincada, pensamos, a origem 
deste vocábulo; por esta razao vamos 
comec;:ar o estudo nas próprias línguas 
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indígenas. T emos primeiramente pati
guá ou patuguá,,, canastra, caixa, cesto 
com tampa.· De patuguá, porventura 
em outro dialeto, formou-se patuá. De 
patuá, pela permuta do p em c que 
dá-se na língua, oomo pode ver-se na 
/ntrodu(fio, e também a do t em s, 
que é ainda normal, derivou-se cassuá, 
que é a bruaca de algumas partes do 
país. De passuá, outra forma, julga
mos veio-nos possuelo, como traz Mo
raes (Dic.), e pessuélo entre nós. 

Perau - Abismo no fundo d'água sobre 
o qual esta torvelinha, sendo um perigo 
ameac;ador, principalmente aos que se 
banham; acidente de terreno que for
ma precipícios e despenhadeiros de 
grande profundidade. Etim.: de apirá, 
cair de cima para baixo, precipitar-se. 
B. Rohan julga que perau, apesar de 
nao vir nos léxicos da língua, é portu
gues, porque assim a encontrou no 
Voc. Brasil. lsto nao prova nada. Mon
toya em seu Voc. nao traz cupiar, 
palavra guarani, e no entretanto apre
senta-a como espanhola sob a forma 
cupial. Assim definido: roguambi, diz 
ele: Fralda de monte, ladeira, cupial, 
etc. Cocá, matalotagem, e pitaca, ca
nastra cumprida, por exemplo, incluí 
entre os vocábulos guaranís, quando 
a primeira é quéchua (coca), e a 
segunda, mexicana (petlacalh) trans
formada pelos espanhóis. 

Pereba ou pereva - Bostela que se pro
duz nos anima is, de costra [ crosta] es
pessa. 

Perebento - O que tem pereba. Etim.: 
de pereba, ferida ou sinal que ela déixa. 

Perereca - Fig.: pessoa desajeitada, oomo 
o animal quando revira; indivíduo pe
queno, de aparencia fraca, inquieto. 

Pererequear - Cair revirando, escabujar. 
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Fazer mal o servi<;o, apesar de es
tar sempre em movimento. Etim.: de 
perereca. O verbo aperereg, andar 
perturbado, agitar-se dum lado para 
outro, ficar desatinado (Montoya). 

Pessoelo - Ver pet;uelos. 
Peteca - Espécie de pelota achatada e 

oonvexa feíta de couro fino como 
pelica ou bezerro, tendo no centro de 
urna das faces um tubo cilíndrico, que 
enchem de penas, simulando um oo
car. Jogam como volante, recebendo-a 
na palma da mao ou no peito do pé. 
Fig.: alvo de gracejos, ludíbrio de ou
tros em ca<;oadas. Ver o capítulo sobre 
os jogos tradicionais da infancia. 

Peteca90 - O mesmo que petada [pete
cada]. 

Petecada - Golpe que se dá na peteca 
para elevá-la ao ar; pancada em alguém 
com a peteca. 

Peteleco - Pancada leve com a mao aber
ta, na cabe<;a ou costas com referen
cia a crianc;:as. 

Petequear - Jogar a peteca. Etim.: de 
peteg, golpe, no guarani, e peteca, ·no 
tupi. 

Piá - Filho de índio enquanto menino. 
Tratamento carinhoso dado as crianc;:as. 
Ver o cap. sobre tratamento domés
tioo. 

Pialac;io - Ato de pía lar. 
Pialador - O que piala. 
Pialar - Lanc;:ar o la<;o, prendendo o ani

ma I pelas patas dianteiras. 
Pialo - Tiro de la<;o para pialar. Etim.: 

de piyarí, segurar pelos pés, comp. de 
pi, e yará, col her. 

Piazinho - Diminutivo. 
Piazote - ldem. Etim.: de piá, cora<;ao; 

pia1: cora<;aozi nho. D izem com amor, 
acrescenta Mo ntoya. 

Picanha -- Extremidade lombar do espi
nha<;o da res, donde tira-se um dos 
melhores assados. Etim.: de atucu
pecang ou simplesmente cupécang, es
pinha<;o, que oompé5e-se de atucupé ou 
cupé, oostas, e cang, osso. Ficou redu
zida a palavra a pecang, donde fizemos 
picanha, e tropologicamente aplica
mos a carne. 

Piciri, pichiri e pichirri - Ricochetes ou 
chapeletas feítas na superfície d'água 

com pedrinhas que se lanc;:am obliqua
mente e vao dando saltos. Brinquedo 
infantil. Etim.: de piciri, resvalar, desl i
zar. 

Picumi - Fuligem de chaminés. De ape
cuma, o mesmo. Compé5e-se de apé, 
casca, tu, negro, e ma, porc;§o, isto 
é, porc;§o de camadas negras. 

Pimpio - Valente, presumido, fanfarrao. 
Etim.: pypii, farto, cheio, o que impa, 
inchado, intumescido. 

Pimpar - Bazofiar, enfunar-se, intimar de 
valente, soltar baladronadas. 

Pimpona - Virago, mulher temida pela 
energia viril, quer em palavras, quer 
em obras. 

Pimponice - Ac;§o de pimpao. 
Pindaíba - Falta de' recursos, penúria. 

Usado na frase: Andar na pindaíba 
(ver Montoya, em yaraá). ¡; sentido 
translato. Etim.: de pindaiba, cani<;o de 
pescar. De pindá, anzol, e yba, vara. 
Mas qual a rela<;So entre estas duas 
coisas? Provirá do que vai a pescaria 
e é infeliz, nada colhendo? t um mero 
idiotismo, como muitos outros em i
denticas condic;oes. 

Pipi ·- Urinar. Dizem as maes ou amas as 
criancinhas. Ex.: Nenezinho, vem fazer 
pipí. Etim.: de tapipi, órgao genital da 
mulher; por sapipire, no garraio (Fon
seca). Os membros sexuais~ tanto do 
homem e da mulher, eram chamados 
quaruhá e quarubá, de aquarú, uri
nar. 

Pipoca - Graos de milho, que pastos nu
ma frig ideira com qualquer gordura 
a ferver, rebentam, com estalido, for
mando rosetinhas de inexcedível al
vura. No Rio da Prata, pororó. Etim.: 
de apopog ou apopoc, fazer rebentar 
estalando. Compé5e-se de mo ou po, 
fazer, e poc ou pog, estourar com 
ruído. 

Pipoquear - Detonar de arma de fogo. 
Ex. : Durante duas horas pipoqueou a 
fuzilaria. 

Piquira - Cavalo pequeno e bem pro· 

porcionado. Etim.: de pequin: com
posto de pé, baixo, e quir! delgado, o 
que corresponde a estrutura do animal. 
Deslocou-se o acento tonico. 

Piquá ou sapiquá - Mala de algodao ou 
linho, com urna abertura no meio, ser
vindo para conduzir roupa ou manti
mento na viagem. Maleta. Etim.: de 
pihiguá, saco, no Voc(abulário] garaio 
do Dr. J. Severiano da Fonseca (Via
gem ao Redor do Brasil) . 

Pirao - Massa de mandioca mais consis
tente do que o angu, preparada em 

. água quente e servida em vez de pao 
nas refei<;oes. Etim.: F igueira e Anchie
ta trazem no tupi da costa mindypy
ron, papas grossas. No tupi do Amazo
nas, marapyron, segundo F. de Faria 
(Comp(éndio] de Líng[ua] Bras[ílica ]). 
Montoya diz no verbo migar, isto é, 
desfazer qualquer substancia, oomo o 
pao, por exemplo, em fragmentos miu
dinhos para engrossar o caldo a que se 
ajunta, aytipyron. Separado o pref i
xo verbal, ternos tipyron, composto de 
ti, calda, py ou pi, apertar, unir, e 
ro, pór, isto é, por a unir, a ligar entre 
si as partes separadas da farinha, para 
engrossar o caldo. 

Piruá - Grao de milho que no preparo das 
pipocas nao rebenta, inchando apenas. 
Etim.: de pirua, pe.le empalada, va
ríola. Comp. de pi, pele, e rua, empala. 
~ o mesmo que purua, embigo [sic] e 
prenhez. 

Pitada - Porc;:ao de rapé que se toma en
tre o polegar e o índex. Fig. : pequena 
quantidade de qualquer outra substan
cia reduzida a pó e que se colhe do 
mesmo modo. 

Pitador ·- O que pita. 
Pitangas - Usado na frase chorar pitangas, 

chorar em vao, lamuriar-se sem conse
guir o que se deseja. Etim.: B. Ro han 
dá urna explica<;§o plausível de sua 
origem. Fá-lo provir de pitanga, meni· 
no, no vocativo. Assim dá ele o exem
plo: Nem que chores, pitanga (meni-
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no), nao alcanc;:arás o que pedes. Em
prega-se para com as crianc;:as e mais 
extensivamente a qualquer pessoa adul
ta . 

Pitangueira - Arbusto ou árvore que dá 
pitangas. 

Pitar - Fumar charuto, cigarro ou ca
chimbo. Etim.: de pité, aspirar, sorver, 
chupar, no guarani, e piter, no tupi. 

Piteira - Boquilha de charuto ou cigar
ro. 

Pitium - Exalac;:ao desagradável, trans· 
pira<;á'o fétida, mau cheiro deixado 
por certas plantas ou animais; far· 
tum. Etim.: de pitiug ou pitiú, mau 
cheiro de imund ície; ypitiú, feder. 

Pito - Cigarro. 
Pixaim - Cabelo crespo como o dos 

mulatos. Etim.: de apicha1: crespo. 
Po~uca [no texto: possuca] - Parasita, 

filante que anda de casa em casa. 
Etim.: de pohn, visita, apohú, visita no 
guarani , o que corresponde ao tupi da 
costa po9uba e apo9ub. Parece que 
nós trocamos a labial por urna gutural, 
o que é fenomeno da própria língua. 

Po~uquear [no texto: possuquear] - Fa
zer vida de parasita. 

Ponga - Jogo pueril em que se trac;:a 
sobre papel ou ardósia um quadrilá· 
tero com duas diagonais e duas per· 
pendiculares que se encontram no 
centro. Os dois jogadores que nele to
mam parte, tem cada um tres tentos 
diferentes de que se servem. O primei
ro que coloca tres tentos em linha 
tem ganho o jogo. Etim. 

Pongó - lndivíduo mole, indolente, tolo. 
Fazer pong6, mostrar-se incapaz. Ex.: 
Ele é um pongó. 
Dao pialos de cucharra 
Oue do chao levantam o pó, 
Dao outros de sobrelombo I 
Que quem nao faz, é pongó. 

Pongondó - Bobo. Etim.: de pong, mole, 
grude. 

Ponta - Por<;á'o de quadrúpedes, forman
do rebanho, manada, vara. Ver a In-
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trodu(:So. Etim.: provém de taqua ou 
taquára, ponta, que ·ª nossa gente 
aplica ao bando de porcos do mato. 
Por que o fazem? Porque o bando 
apresenta a forma de ponta, onde vem 
o chefe ou guia a que popularmente 
chamam cacique. De vara de porcos 
amplio u-se o termo, signif icanc:lo mul
tidá'o, como em ponta de gado. 

Puava - Ver apuava. 
Puba - Curtida, podre. Usa-se em mandio

ca puba, quando se pé5em as raízes des
ta planta de molho no lodo para 
amolece-las. Comem-se assadas ou fei· 
tas em bolos. Etim. : de pin: curtido, 
podre, no guarani. ~ de supor que 
existisse a forma piúba, no tupi, ape· 
sar de nao te-la encontrado. "Mandió
pin:" diz Montoya, "podre, curtida". 
Andar na puba é vestir-se com elegan· 
Cia. 

Pubar - Curtir a manci ioca no lodo. 
Puera - O mesmo que cuera. 
Puerudo - O mesmo que cuerudo. 
Punga - Ruim, imprestável. Ouanto a ani· 

mais como a pessoas. Etim.: de apun
gá, inchado, que, no entretanto, trans
latamente tomava a acep<;á'o de ruim. 
Vamos explicar: quando o índio lanc;a
va o milho na panela para fazer a pi
poca e em lugar desta vinham só 
piruás, ele o denominava de abatí-

. apungá, que era coisa diversa daquela 
que ele esperava. A idéia de ruindade 
facilmente ligava-se a palavra e daí a 
de imprestável. 

Pururuca - O que rebenta facilmente e 
faz ruído. Etim.: de purü e pururü, 
no guarani; pururuca, no tupi, reben· 
tar estalando. 

Puxirio, puxiron ou pichinon - Auxílio 
dado a alguém em servic;:os de lavoura, 
em retribui<;á'o do qual o dono da 
roc;a banqueteia-os, terminando a fes
ta em baile. Etim.: ver a lntrodu(:So. 

Quibebe - Comida com pouca consisten· 
cia feita da massa da abóbora amarela. 

Etim.: parece-nos formado de ticubeba, 
comida que se esparrama. Reduzida a 
forma, ficar ia cubeba, donde o nosso 
vocábulo. 

Quindim - Modéstia graciosa, cheia de en
canto, de esquivanc;a com donaire e 
meiguice. Ver o cap. sobre tratamento 
domést ico. Etim.: de tyndi=quindi, 
modéstia. 

Quitute - Comida semi-rala quase sempre 
preparada com ervas, carne, peixe ou 
mariscos; iguaria delicada. Etim.: de 
tiquicú, que sofreu grande transforma
<;á'o pela permuta de gutural em dental 
e vice-versa, havendo ainda a metátese 
da sílaba inicial Que passou para o 
fim. Mas apesar disto conservou algo 
de homofonico. 

Quituteiro - O apreciador de quitutes; 
aquele que os prepara. 

Retovar - Revestir de couro certos obje
tos, como cabos de faca, bolas, etc. 
Etim. : de toba, superfície, face, e a 
desinencia portuguesa reiterativa re. 
Ver a lntrodu(:So. 

Sambaqui - Ostreira, sernambi, casquei· 
ro, depósitos de conchas que se encon
tram no litoral, constituindo as vezes 
outeiros cobertos de densa vegetac;:ao. 
Sao restos seculares de cozinha que f i
caram dos índios quando vinham pas
sar os invernos nas praias do mar, 
lagos e rios. Neles deparam-se ossos hu· 
manos com os artefatos de pedra e 
osso e de cera mica. Etim.: de tamba
t i ou sambaqui, mesmo sentido, com
posto de tambá, concha, e ti, monte. 

Sambirique - Parte sexual das meninas. 
Etim.: de tambá, concha. e tíí, peque
na. 

Samburá - Cesto de forma oblonga com 
alc;a ou brac;adeira semi-elíptica, que 
serve para compras. Etim.: de tambá, 
concha, urú, cesto, e á, imitar, isto é, 
cesto que pelo feitio imita urna concha. 

Samora - O pó amarelo que se encon
tra na colmeia do irapuá. No Piauí dao 
este nome ao pólen das flores, sob a 

forma samborá (Brás Rubim, Voc. 
Bras.) . Etim. : de teborá, amago, que é 
comida das abelhas (Montoya). 

Sampar - Atirar o lac;o levemente e em 
linha horizontal. Etim. 

Sapeca - Sova, pancada. Repreensao. 
Sapecadela - Castigo corporal, repreen· 

sao. 
Sapecadela - Chamusca. 
Sapecagem - Ato de sapecar. Ex. : A sa

pecagem da erva-mate. 
Sapecar - Crestar ao calor da chama, 

queima ligeira. 
Sapecar - Operac;:§o já feíta ou por fazer, 

chamuscando ligeiramente. 
Sapecar - Zurzir, espancar; castigar, re· 

preender. Etim.: 1) do guarani hapeg, 
chamuscar, <;apee, no tupi; 2) do gua· 
rani ayapecá, espancar. 

Sapiroca - O que tem olhos inflamados, 
isto é, as bordas ciliares. Etim. : de 
911pirog ou t;apiroca, composto de t;a, 
olhos; pira, pele; e og ou oca, separar, 
isto é, o que tem escoriada a pele ci
liar. 

Sarandiar - Mover-se, menear-se como o 
sarand i ao movimento das águas. Et i m. : 
de sarandí. 

Sarandizal - Praia de muito sarandi. 
Saraquá - Instrumento de pau desponta

do com que abrem covas nas queima
das para o plantio do milho e outras 
plantas. Instrumento de pau semelhan
te a urna cavadeira com que se ences
ta a erva-mate. Etim.: de saraquá. Pa
rece-nos que havia o termo taraquá, 
que nao foi recolhido em nenhum 
vocabulário, composto de tá, há ou t;á, 
espiga, e taquá, ponta. 

Soca - A socagem feita ou por fazer. 
Socado - Gordo, médio, de carnes maci

c;as. 
Socado - Lombilho mais curto que os or

dinários, de cabec;a levantada, próprio 
dos domadores. 

Socagem - O ato de socar. 
Socar - Esmurrar. Etim.: 1 ) de pJ{:Ogou 

ou 9090ca, moer, pilar; 2) de ayocog 
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ou aiot;oca, contundir sem ferir. 
Socar - Pilar, fritl¡lfar em pilao ou gral. 
Soco - Murro, pancada dada com a mao 

fechada . 
Soquear - Dar socos. 
Soqueira - Instrumento de defesa em 

forma de anéis em que se enf iam os 
dedos. 

Soquete - Comida que se ingere as pres
sas, ou por fome ou por urgencia de 
serv1<;:0. 

Soquete - 1 nstrumento de carregar ca
nhé5es, socando a carga. 

Sumbiquira - Uropígio [no texto: oripi
gio ], rabadilha das aves. Etim.: de 
tumbiqui, rabad ilha, no guaran.i; tum
biquira no tupi. 

Sumbuca - Cachac;a com ac;úcar. Etim. 

Tabatinga - Argila colorida. Chamam 
também batinga. Etim.: de tobatinga, 
argila branca, composto de toba, su
perf ície, face, e tinga, branco. Fize
mos geral urna significac;io particular. 

Taboca - Na frase levar de taboca. 
Tacuru - Casa de cupim ou montículo 

de terra que se encontram nos banha
dos. Etim.: de itacurú, o mesmo, sig
nificando coisa semelhante a pedra que 
tem a superf ície áspera como pedra
pomes, cheia de altos e baixos. Consta 
de itá, pedra, e curú, godilhao, ca
lombo. 

Taimbé - Despenhadeiro ou perau em 
terreno de rochas fend idas em épo
cas geológicas muí remotas, apresen
tando nas extremidades da pedra o 
fio aguc;:ado da ruptura. Etim.: de 
itá, pedra , e haimbé, gume, fio, isto é, 
rocha de bordo aguc;ada. 

Tanguari -- A aorta da res, que apl icam 
em retovo. Etim.: de taquari, cana pe
quena, pela semelhan<;a tubu lar. 

Tapejara ··- Vaqueano, guia ou prático 
dos caminhos. 1 ndivíduo idóneo naqui
lo de que trata; gaúcho perito. Etim.: 
de tapeyara, composto de tapé, cami
nho, e yara, senhor. 

Tapera ·- Animal que perde um dos o-
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lhos, torto. Etim.: de capuera ou ca
péra, o mesmo, composto de 98, olho, 
e puéra, extinto. 

Tapera - Lugar nos campos em que já 
houve vivenda e tornou-se deserto, 
caindo a casa ou casas em ruína, 
desfeitas as cercas e os pomares e ou
tras benfeitorias destruídas. Etim.: de 
tapéra, comp. de taba, aldeia, e era, 
desinencia do pretérito, exprimindo a
bandonado, deserto, arruinado. 

Tapichi - Feto de vaca. Etim.: de ta
pffchi, filho de vaca, terneiro, com
posto de tapf f, vaca, e chi, pequeno. 

Tapioca - Polvilho da mandioca. Etim.: 
de tapioca, o mesmo, composto de 
tipi, fundo, e oca, tirado, isto é, sedi
mento, porque expressa a massa ralada 
da mandioca, e posto o líquido a 
sentar, fica o resíduo no fundo ou 
polvilho de que se faz a tapioca. 

Taquara - Vara, usado em rela<;:§o aos 
porcos-do-mato. Etim. : de taquá e 
taquara, ponta. Ver ponta. Conser
vamos a forma pura e a traduc;§o. 

Taquaral - Lugar onde há muita taquara. 
Taquari - Criciúma [no texto: cresciu-

ma ]. 
Taquari - Espingarda de passarinhar. 
Taquari - Dim. de taquara. 
Taquarinha - Dim. de taquara. 
Taraquear. 
Tararaca. 
Tatu - Porc;ao polpuda dos quartos da 

res. Usam deste modo : Tatu de carne. 
Etim. : será porventura de tyty, com 
deturpa<;:§o da forma ? Sendo difícil 
a pronunciac;ao do y gutural, a glote 
portuguesa muitas vezes a reduzia a 
u, donde viria tutú, e daí tatu. Tyty, 
diz Montoya, denominavam as crian
<;:as a carne ou ªº peixe. 

Tatu - Canto e danc;a popular. Ver o 
capítulo sobre as danc;as. 

Teatino - Animal sem dono, ou cujo 
dono nao se conhece, objeto perdido, 
nao se sabendo quem seja o pro
pr ietário. Usa·se principalmente com 

referencia a cava los. Etim.: como Co
ruja procurou rela<;:§o entre o que está 
perdido e os monges teatinos, nin
guém se deu ao trabalho, assaz rude 
aliás, de averiguar se ao menos era 
verossímil. Até hoje é aí que vao 
estar todos os etimólogos. ¡; corrup<;:§o 
de tetaey que por hipértese tornou-se 
teatey, isto é, sem pátria; compoe-se 
de teta, terra, pátria, e ey, desinencia 
privativa. De teateíj, fizemos teatino, 
que deve conseqüentemente ser grafa
do sem h. 

Tempo-será - Jogo pueril. Ver o cap. 
sobre jogos tradicionais da infancia. 
Etim.: de nembocarái, brincar, jogar. 

Tendal - Lugar em que se faz alguma 
coisa. Ex.: O tendal de engomar, o 
tendal de estender roupa. Etim.: de 
tendá, lugar. 

Tigüera -- Lugar onde já houve lavoura 
de milho; roc;a de outras plantas, cuja 
colheita já se fez. Etim.: reduc;§o de 
abatiguéra: roc;a de milho que já foi 
colhido. 

Timbó - Sono. Usam com o verbo dar 
e em geral relativamente a crianc;as que 
de súbito adormecem. Ex.: Já deu-lhe 
o timbó. Etim.: vem da relac;ao dos 
efeitos do timbó sobre o gado vacum, 
matando-o quase sempre e repentina
mente. Deu-lhe o timbó, quer, pois, 
dizer : caiu morto de sono. 

Tipitim - Cesto de forma cónica, feita 
de taquara ou da palha de palmeiras, 
servindo para espremer a mas.o;a da 
mandioca nas prensas. Etim.: de tepí
ti, no guaraní, e tipiti, no tupi, com 
a mesma significa<;:§o. 

Tipóia - Charpa para suspender um 
brac;o do ente. Eti m.: de tu poi, no 
guarani , e tipoi, no tupi, significando 
vestido, roupa. Usavam também urna 
faixa com este nome para suspender o 
f i lho ao lado ou as costas. Da í a sig· 

nif ica<;:§o de charpa. Compoe-se de 
tip6i, de ti, atar, e p61~ solto. 

Tipóia - Mulher feia e sem préstimo. 
Coisa sem valor. Etim.: de tiepoi, 
tripas miúdas. 

Titica - Excremento miúdo de certos 
animais, como o rato. Etim.: de tití, 
pequeno, miúdo, no guarani, devendo 
ser no tupi titica. 

Torena - Valente. Etim.: ver a lntro
dut;á'o. 

Tubiano. 
Tundá - Anquinha que usam as mulhe

res para altear o vestido por detrás, 
dando maior volume aos quadris. 
Etim.: cundá, revolto, enroscado, en
voltório como urna trouxa. 

Turuguenga - O · mesmo que torena. 
Etim.: ver a lntrodu<;§o. 

Unheiro - Matadura incurável ao lado 
do fio do lombo do cavalo. Etim.: 
de unhe. Vide a lntrodu(fio. 

Urupuca - Ver arapuca. 
Vacacaraí - Ver bacaral [no texto: va-

cacarahy e bacarahy ]. 
Xará - Ver chará. * 
Xeci - Ver checi. 
Xerengue - Ver cacerenga. 
Xerenguengue - ldem. 
Xeru ·- Ver [ chiru] 
Ximbé [no texto: chimbé] - Nariz chato. 

Aplica-se a pessoas e animais. Etim. : 
de timbé ou chimbé, no guarani, tim
beba ou chimbeba, no tupi da costa, 
constando de tim ou chim, nariz, e 
pé, ou peba, chato. Em Sao Paulo di· 
zem chimpeva. 

Yayá [hoje /aiá) - Tratamento dado lfs 
moc;as. 

Yayázinha [sic] - ldem. 
Vazinha [sic] - ldem. Etim. : de yá, 

senhora. Ver o cap. sobre tratamento 
doméstico. 

* N. do R. : Nos originais, o Autor abría o verbete com a inicial x e fazia remitencia para ch. 
lsso nas palavras xará, xeci, xeru. 
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1.2 - LOCUCCES E EXPRESSCES NATIVAS. FORMAS IDIOTISTICAS* 

De bacalhau - Apanhar de bacalhau, 
merecer bacalhau; bacalhau é por ac;:oi
te, chicote e nada tem a ver com 
o nome do peixe portugues. ~ do gua
ran i de mescla com o portugues mba
caruái, cauda de vaca ou de boí, com 
que ao princípio castigavam os escra
vos, passando posteriormente a de
signar a verga, donde vergalho. Os 
índios, nao tendo O V, de vaca fizeram, 
pois, mbaca ou baca, e tuguai hu
guai=uá, cauda, cola; . daí bacaruá, 
que pela consonancia quase identica 
a da outra palavra portuguesa, trouxe 
a confusá'o. É termo h(brido. 

De bonito - Fazer bonito, fazer um 
bonito, brilhar, proceder bem, quer 
física, quer moralmente. (É ainda tra
duc;;a'o portuguesa do guaraní). 

De cama - Levar a cama, para deter
minado lugar, onde se passa vida ale
gre e regalada. Ex.: Vou levar a minha 
cama para a casa de meu cunhado; 
lá desde o romper do día até a noite 
é urna festa sem interru~ao. É um 
quechuísmo, quanto a idéia; apesar da 
forma portuguesa. (Ver Zegarra, Ollan
tai, p.89). 

De cancha - Estar na cancha, isto é, o 
lugar em que se conhece bem e se pre
tere. Dar cancha, abrir cancha isto é , , 
dar passagem. Abre a cancha, que vai 
o Mancha, cedam-me caminho, que 
aí vou eu. Ser cancheiro. (Do qué
chua) . 

De canjica - Socar canjica, montar mal 
a cavalo. (Tanto socar, como canjica 
sao do tupi-guaraní). Ir sobre a sela 
em movimento de quem soca milho 
em pilao. Quebrar-lhe as canjicas,isto 
é, metaforicamente os dentes; espan· 
car, surrar a outrem. Mostrar as can· 
jicas, isto é, os dentes; rir·se. 

De capio - Nao ter capao para pouso, 
ser ruim, desprezível. (Do guaraní). 

De carancho - Ninho de carancho, coisa 
enredada, em desordem, como o ni
nho da ave. Ex.: O cabe lo deste rapaz 
é um ninho de carancho, isto é, esgue
delhado, emassarocado. Entrar de ca
rancho, no jogo do solo, é o quarto 
parceiro que alterna com os tres jo
gadores forc;ados. Triste como ca
rancho em tronqueira. (Do guaraní). 

De chiripá [no texto: cheripá] - Homens 
de chiripá, de pouca roupa, sem valor. 
(Do guaraní). Termo despectivo. 

De farinha - Tirar farinha, meter-se com 
outro, provocá-lo. Ex.: Pedro nao tira 
farinha com Antonio. 

De feio - Fazer feio, proceder mal. 
(É um guaranismo, apesar da forma 
portuguesa). 

De fula - Ficar fula, isto é, quanto aos 
negros ou pessoas mestic;:as, sob o 
influxo da cólera ou do terror, tor
nar-se da cor dos fulas, felatos, peul! 
[sic] ou pulas, isto é, urna cor bac;:a 
entre a do negro e do mulato. (É um 
africanismo de nome próprio). Ao pás-
saro que chamamos viuvinha, o nome 
proveio-lhe do reino de Whydah, ao 
qual os naturalistas chamavam vidua , 
viúva, em latim, em razao de sua pro
cedencia. É outro africanismo de nome 
próprio. 

De guampa - Fincar as guampas no 
chao, vir por terra como o animal 
que roda, ser infeliz. (Do quéchua). 
Quebrar ou rebentar as guampas a ou
trem, surrá-lo, espancá-lo. Neste senti
do figurado é sin. de porongo, cuia, 
quengo, canjica, etc. 

De guasca - Ir guasqueando, encetar, 
comec;:ar. Ex.: Eis o churrasco, vá 

* N . . do R.: Transcrito parte dos originais de Apolinário, parte de cópia de Alvaro Porto Alegre. 
Os diversos verbetes foram postas em ordem alfabética por ocasiao da transcricao dos originais. 
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guasqueando, amigo. (Do quéchua). 
Sin. Vá dando de relho. 

De mangangá - Ser um mangangá, parla
dor (guarani), grazina, incómodo, ser
razina. 

De manguari -- É um manguari, alto e 
pernilongo. (Do guaraní maguary) . 

De molambo - Espichar o molambo, 
morrer; o mesmo que o portugues esti
car a canela ou o mexicano estucar la 
zalea. (Do banto). 

De pagos - O vocábulo nos veio do es
panhol, mas é o latim pagus, do 
qual derivamos país. No Rio Grande do 
Sul usamos só no plural. ¡; equipolen· 
te ao ingles home e at home. Sauda
des dos pagos, n&:o poder viver longe 
dos pagos, voltar breve para os pagos, 
sao express0es correntes entre nós. 
Equivale a pátria, a comuna, a estancia, 
ªº lar, a tranqüilidade que se frui na 
famíl ia, com todas as doc;:uras domés
ticas. 

De pelego - Levar a pe lego (espanhol). 
Ter pe lego (Ter dente de coelho em 
portugues) . Tirar a lonca do pelego. 
Ex.: Nao fac;as isto, que do pe lego 
hei de tirar-te a lonca, isto é, ser 
responsável, pagar, expiar. 

De p~lo - De pelo a pelo, viagem num 
só animal. (Do portugues na forma) . 

De piac;ava - Cabelo de piac;:ava, duro, 
rijo, como o sao em geral os dos 
índios, sentido translato pela rela
c;:ao do cabelo e das fibras da palmeira 
de que se fazem amarras, cabos, vas
souras, etc. (Do tupi-guaraní). 

De pindaíba - Estar, andar na pindaíba, 
sem dinheiro, pobre. (Do tupi-guara
ní). 

De ~uca - Vida de poc;:uca (guaraní e 
tupi). Andar como poc;:uca de tapera 
em galpao. 

De poncho - Sacudir o poncho (arauca
no) ,rlesafiar, provocar. Arrastar o pon
cho, atirá-lo ao chao para que o outro 
o pise. Pisar o poncho, aceitar. F<?r
rar o poncho, arranjar·se, ganhar di-

nheiro em qualquer empresa. Pon
chada, porc;:§'o que toma o poncho, 
como bocado, de boca. Poncho dos 
pobres, o sol. 

De porongo - Voz de porongo (qué
chua). Quebrar o porongo a alguém. 
Correr o porongo a roda (tomando 
mate) . 

De puba - Andar na puba, vestir bem. 
(Do tupi-guaraní). 

De quengo - Ter o quengo rijo, isto 
é, o cranio. Rebentar ou quebrar o 
quengo a outrem, dar-lhe pancadas. 
(Do banto de Angola). Metáfora tirada 
do endocarpo do coco-da-(ndia a que 
dao na Bahia esta denominac;:§'o. 

De saracura -· Pernas de saracura, finas 
(do guara ni), como as da ave. 

De · sol - De sol a sol, desde o romper 
do dia até o crepúsculo da tarde (do 
portugues nas palavras). Termo des
pectivo. 

De tapera - De tapera em galpao, nao 
parar em parte alguma, vaguear. (Ta
pera é guarani, galp§o é nahuatl ou 
mexicano). Tristeza, solidao de tapera. 

De taquara - Voz de taquara rachada, 
desentoada, rouca; pernas de taquara, 
delgadas, finas (do guaraní). 

De urubu - Negro como urubu, como 
urubu em carnic;a. Urubuzama: Era u
rna urubuzama, multidao de gente co
mo bandos de urubu. Passo de urubu 
malandro. 

[As seguintes expressoes se acham es
critas em papeleta apensa a urna das fo
lhas do original:] 

Nariz de tucano 

Andar de perereca 
Ladrao como gambá 
Manha di! gambá 
Sebado como gambá 
Cabelo de piac;:ava 
Bocu de jacaré 
Genio de jararaca 
Perna de taquara 
Chorar pitangas 
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Andar de jabotim [sic] 

Trilho de paca " 
Salto de cotia 
Voz de taquara rachada 
Voz de porongo 
Pernas de manguari 
Altura de jerivá 
Pernas de bem·te-vi 
Justi<;:a de caboclo 
Marca quente 
Chocar com os olhos como o jacaré 

Andar na pindafba 
Andar de pirangagem 
Ser um piranga 
Andar ou ir na puba 
Andar ou passo de tiéo·tico 
Rigor da mandac;:aia 
Levar pito 
Levar carao 
Tirar lechiguana 
Estomago de parco, paladar de urubu 

1.3 - FLORA. NOMENCLATURA GERAL * 

Aguaí (aguahy) - Árvore. Etim.: de 
agua1: Montoya. De á, planta, gua, 
redondo, ruim, porque nao se come. 
Class. cient.: Styraz aguai. 

Aguapé - Planta aquática. Etim.: de 
aguapei. Montoya. Aguapei compoe· 
se de yg, água, caá, planta, e pei, 
superf ície, isto é, superfície de plan· 
tas d'água, ou erva~I que flutua n'á
gua. Caapei é sin. sig. - ervas na su
perf í cie d' água. Class. cient.: a ponte
dér ia de flor azul é a mais comum 
entre nós. 

Aipim - Mandioca de raíz edul. Etim.: 
de aypi - Montoya. Forma-se de 
á, grao, fruta, raiz comestível, e ipi, 
assado, cozido, como empirá-ipi, peixe 
frito, e mbuyapé·ipi, pao tostado, etc., 
porque é a mandioca que se pode as
sar [comer] sem perigo. Class. cient.: 
Yatrophia dulcis. 

Ananás (ananaz) - Do guarani nanü ou 
do :·.tupi naná, segundo Thevet. Vem 
de '9Í1hanha, correr, forma intensiva de 
anha, pela duplica~o, isto é, a que 
corre, dissemina-se . . muito, porque 
um[a] só muda desta pianta propa
ga-se. e invade o terreno, com espanto· 
sa alacridade [celeridade? ]. O gravatá 
faz . o mesmo, é outra invasora, por 
isso-a sua etimologia é análoga. Class. 
cient.: Bromelia muricata. 

Angelim - Árvore. Etim. : supaem-lhe 
origem portuguesa, o que nao é exato. 
Gabriel Soares e alguns mais trazem 
entre outras a palavra andirá-babajari. 
Por encapsulac;ao este termo ficou 
reduzido a anjari, tomando 'de andirá 
a sílaba inicial e de babajari, as duas 
últimas. De anjari fez-se angelim. De 
ibá-curipari se fez em algumas partes 
bacuri. Class. cient. : Geoffraea vermi
fuga. 

Angico - Árvore. Etim.: su pomos que se 
chamasse no principio angecó-caá, sig· 
nificando angecó, no sentido moral an
gústia, dor d'alma, e no s~ntido físico, 
enfermidade, e caá, folhagem, isto 
é, árvore para a doem;:a. Chamam-na 
sebil, em Tucuma, na República Ar
gentina, e curupal, no Paraguai. Mais 
nos convencemos da etimologia supra, 
pelo fato de entre os guaranis servir 
para os feitic;:os. Ver Montoya. Class. 
cient.: Acacia angico. 

Ara - Parte inicial componente de muitos 
termos populares, exprimindo:ara, por 
ybirá, árvore, como em ara<;á. Ara, 
por guirá, ave, como em araticum. Ara, 
por arara, como em araponga. 

Ara<;á ~- Árvore e arbusto. Etim.: de 
ara9á. Ouem observar a goiabeira e o 
ara~zeiro com aten~o, há de notar 
que seus ramos, cruzando-se, formam 

* N. do R.: Transcrito dos originais de Apolinário. 
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figuras quadrilaterais, verdadeiros para· 
lelogramos. Parece-me que esta tetra· 
genia tao notória nao escapou ªº 
olhar penetrante do índio. Assim, ara· 
<;á compor-se·á de ara, por ybirá, que 
pode significar também galho, madei· 
ra, etc., e de ha9á, passar, atravessar. 
Arac;á, pois, quer dizer árvore de ga· 
lhos que se atravessam e se cruzam. 
Class. cient.: há muitas variedades. 

Arac;á-guajuvira ·- Árvore. 
Ara<;á-piranga (arac;á-pyranga) - Árvore. 

Etim.: de ara9á e pyranga, vermelho, 
em rela~o a madeira. Class. cient.: 
desconhecemos, sendo ta lvez o Psi
dium acutangulum de Martius. 

Aranhao - Árvore. Etim. : arayan, a inda 
hoje usado no Paraguai. Aranhan é for· 
ma paralela. 

Araticum ·- Arvoreta. Etim.: de ara, 
por arara, e ticú, comida rala, isto é, 
comida rala das araras. Podia-se tra
duzir também árvore de comida rala, 
por causa da massa da polpa. Class. 
cient.: Anona. 

Arubeba - Desconhecemos. 
Bacupari ··- Árvore e arbusto. Etim.: 

a forrna primitiva parece-nos ser yba
curipari, que condensada deu entre nós 
bacupari e em outros lugares bacuri: 
ybá, fruta, curi, amarelo, hari, penca, 
pequenas pencas de frutos cor-de-o uro. 
Class. cient.: Gardenia. 

Bacurubu - Ver Rebouc;as. 
Baiucuru (bayucuru) - Planta medicinal. 

Etim.: de baycurú ou guaycurú como 
usam denominar no R io da Prata, com
posto de mbai, coisa, e curuba, sarna, 
mas aqui, figuradamente, áspero como 
as crestas da sarna, em razao do caule 
cuja superf ície se assemelha a urna 
lima. 

Barbatimao - Urna das nossas mais belas 
árvores. Etim.: poucas palavras foram 
tao deformadas como esta. ~ difícil 
encontrar-lhe a fei~o primitiva. Des
de o princípio que encontramo-la 
transcrita defeituosamente. Encontra-

mos as formas avaremo, abaretem0, 
avaretemii, entre outras, sendo as duas 
últimas que, pela assonancia, mais se 
lhe aproximam. Virá, porventura, de 
ybirátemii, no tupi, e ybiratumü, no 
guarani, ·designando a árvore que se 
meneia. Por que? Temo-la estudado 
d'apres nature, mas nao achamos re
la<;ao entre ela e esta tradu~o. Class. 
cient. : Styphnodendron barbatimao. 

Batinga - Árvore. Etim.: parece provir 
de ybatinga ou ybirátinga. Class. cient. 

Beri ou biri - Planta. Eti m.: de ibiri , 
junto, porque estas plantas nascem 
próximas, desenvolvem-se, formando 
amplas touceiras e, como o ananás , 
invadem o terreno. Class. cient.: Amo
macea [anonácea.] 

Bibi - Planta de nossos campos que dá 
um bulbo doce e muito agradável. 
Etim.: parece vir de bibi, de bi, coisa 
assinalada, na forma superlativa, redu
plicada bibi, pela importancia que 
tem. As criancas a procuram insistente· 
mente, e os porcos fossam lar_gos tre
chos de campo, desenterrando-a. Class. 
cient.: parece-me urna 1 iliácea. 

Buriti - Palmeira. Etim.: de ibiriti, de 
ibiri, junto, e tí, agrupado em monte, 
pela sociabi lidade característica desta 
palmeira que, como o butiazeiro, se 
reúne em bosques fechados. D iz Ker· 
chow de Denterghem (As Palmeiras): 
"Urna só palmeira, o Trithrinax brasili
ensis, propaga-se nas provincias cen
trais do Brasil, em touceiras copadas." 
lsto confirma a etim. Class. cient.: 
Trithrinax brasilíensis. 

Butiá ou botiá - Palmeira. Etim.: de 
ybá, fruta, tauá, amarela. 

Cai - Elemento inicial constituinte de 
grande número [de palavras], signifi
cando erva, planta, folhagem, etc. 

Cabriúva (Cabreúva) - Árvore de madeira 
de lei. Etim.: de cabrau-reyba. De 
caba, sebo e aqui significando o prín· 
cípio resinoso da árvore, u ou yu, ama
relo, cor peculiar da resina, ré, hé, aro-
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mático, e yba, árvore, isto é, a árvore 
de resina de p¡ incípio aromático, o 
que concorda coma sua característica. 

Cabreúva e cabriúva - Árvore de madeira 
de lei . Etim.: de caha, referindo-se ao 
princípio oleoso, u, que pode estar por 
yu, amarelo, cor peculiar a resina; 
ré, por e, aromático; e iba, árvore, 
isto é, a árvore de óleo cheiroso. 
[Texto de Álvaro Porto Alegre]. Nota 
- Abrimos aqui um parentese para urna 
explanac;:ao. Nao encontramos ainda hé 
ou é, senao com o sentido de sabor, o 
que é grato ao paladar. t urna omissao 
que cometeu o próprio Montoya em 
outros pontos tao profuso. 
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Em composic;:ao sempre o deparamos 
com a idéia que lhe ligamos, de que 
vamos dar exemplos. 
He-tun, que consta de hé ou e, e 
tun, que é urna raiz identica a tin, 
exprime vapor, emana<;:ao, fumaya, nu
vem, etc.; he-tun significa, pois, eflú
vio, exalayao olorosa. 
He-aquá, aroma que consta de he e 
aqua, correr, metáfora que encontra
mos em outros vocábulos, como em 
heraqua, renome, fama, composto de 
hera, eaqua, o nome que corre . . 
Erva fragrante se diz: caa e aqua 
(Montoya) . 
O guaraní , para designar a negayao, 
a idéia pr ivativa, bem como faz o 
grego com a e an, como em: a-mor
fé (sem forma), donde fizemos amor
fo; an-aima, (sem sangue), donde ane
mia; o lat im com in e suas modifica
c;:oes eufónicas il, im, ir, como: inac
tionem, inac;:ao; illicitus, ilícito; im
mensus, i menso; irreparabilis, irrepará
vel, ele o faz com an, nd, ou simples
mente com n no princípio da palavra, 
ou no fim com eym ou oymo, como 
em : ayuca, matar, nadayuca, nao ma
tar ; tira, companheiro, tireym, ór
fao. De maneira que se quisermos de
signar a idéia contrária a perfume, nos 
bastará acrescentar um n a e, donde 

ne, que se encontra em Montoya, co
mo antonimo, significando fedor. 
Deitar de si emanac;:oes fétidas é nebú, 
de ne ebú, sair , manar. 
Timboré, que achamos no cancioneiro 
popular do Norte (A Cantora Brasi
leira) e em nenhum vocabulário, cons
ta de timbó e é, exprimindo, porven
tura, qualquer produto de perfumaria 
ou determinada planta aromática, pois 
quer dizer exalac;:ao olente, eflúvio bal
sámico. 
Timbó, por sua vez, compoe-se de 
tim, emana<;:ao, vapor, bafo, e do 
verbo ag ou oca em composic;:ao é, 
sair, tirar, extrair. 
Urna outra palavra que nao encon
tramos é canané. Urna madrugada em 
que subíamos o rio Gravataí, em bo
te, na sua foz onde destacava prodigio
sa vegetayao aquát ica que nós chama
mos no Sul aguapé e em outros esta
dos tem as denominac;:oes de camalote, 
matupá, perianta, peris, perizal, for
mac;:oes todas do guarani, vimos urna 
ninféia ou ninfóidia, de folhas quase 
circulares, carnudas, dum verde luzen
te, espalmadas sobre a água, com lin
das flores brancas, em forma de es
trela, aveludadas em alto relevo, e en
tao perfumando o ar. Perguntando a 
um dos remeiros o nome, deu-nos 
ele o supra, que presumimos nao ter 
sido ainda recolhido. Apesar da breve 
observa<;:á'o da planta, logo o tradu
zimos. Compoe-se canané de caá, plan
ta, folha, ana, espessa, crassa, -e né, 
fragrante. [Nota de Álvaro Porto Ale
gre.) 

Caeté - Planta. Etim. : de caaeté, com
posto de caá, folha, e eté, sinal de 
superlativo significando aliás verdadei
ro, bom, duro, por causa do longo 
e largo da folha. Class. cient.: desco
nhecemos. 

Caju - Fruta. Ainda que nao seja do 
R io Grande do Sul o termo é usual. 
Etim. : de aca, ponta, e acu, ardente, 

que queima, referindo-se a castanha de 
óleo cáustico. Class. cient.: Anacar
dium. 

Camará ou cambará - Arbusto medicinal. 
Etim.: camará ou cambará Class. cien t .: 
variedade de lantanas. 

Camboatá - Árvore. Et im.: caáboata, caa
b i, folhagem, ata, dura , áspera. Class. 
cient.: Cupania vernal is. 

Camboim - Árvore pequena e arbustos. 
Etim.: de caabó, comp. de caabó e 
i ou im, pequeno, delicado, isto é, a 
árvore de .folhagem miúda, o que o 
confirma a própria ciencia, denomi
nando-a de tenella. Variedade do ge
nero Eugenia. 

Canané - Planta aquática. Etim. : de 
caáaneé, de caá, ana, e he, oloroso, 
por causa ºdas folhas crassas e o cheiro 
agradável da flor . Class. cient.: Nym
phoea. 

Canané - Ver nota que segue cabreúva. 
(Álvaro Porto Alegre). 

Candiúba -
Candiúba -- Gramínea de porte seme

lhante ao da cana-de-ru;:úcar, servindo 
o pedúnculo para foguetes, etc. (Álva
ro Porto Alegre). 

Canela - Lauráceas - Ver Jornal do 
Comércio. 

Canela - Árvore. Etim. : de caá-e, plan
ta, folha cheirosa, no guarani; caá
ema, no tupi da costa; donde caá-n
erna, que pela permuta duma labial em 
outra análoga, por influencia do termo 
portugues, se transformou em canela. 
Class. cient.: Lauráceas. (Álvaro Por
to Alegre) . 

Caninana - Trepadeira medicinal preco
nizada contra o veneno das cobras. 
Tem em outros pontos do país os 
nomes de cipó-cruz, cruzeirinha, cai
nana, ca inca, etc. Etim.: pode provir 
de caninana, caá, antídoto contra a 
caninana, ou de caa-ana, folha espessa, 
característica que a destaca. Class. 
cient.: denominam-na Chiococca angui-

fuga e Chiococca densifolia, termos 
que explicam a etimología suposta. 

Canivao - Gramínea. O gado nao a come. 
Etim. : a parte inicial caá, é patente. 
Denuncia a forma caanibá, porventura 
de caá, folha, yi, duro, áspero, e bae, 
o que, isto é, a planta de folha rija, 
o que condiz · com a sua característica. 
o adj. yi, posto que nao o tragam os 
glossários, o deparamos em exemplos 
como em Montoya: ybirá-yi, pau duro, 
e no voc. esp. guar. do mesmo, signi
ficando recio. 

Canjirana (cangirana) - Árvore. Etim.: 
esta palavra apresenta-se nos diferentes 
pontos do país sobas seguintes formas: 
cajarana, cajerana, cayarana e canha
rana. A verdadeira deve ser cayarana 
ou car,harana. A sílaba inicial é caá; 
ya e nh5 estarao em lugar [de] ana, e 
rana, semelhante, isto é, semelhante a 
folha, o que nao tem sentido, aliás 
contra os processos lingüísticos do 
índio. Class. cient.: Cabra/ea cangera
na. 

Caparé - Árvore que dá paus tortos. 
Etim. 

Capim -·- Nome geral das pequenas gramí
neas e ervas de porte diminuto. Etim.: 
de capyi, palha, feno (Montoya), cons
tituída de caá, folha, e pyi, delgado, 
miúdo. 

Capororoca - Árvore. Etim.: de capororo· 
ca, composto de caá, e pororoca, es
talido de que rebenta, porque as 1o
lhas, sendo lanyadas ao fogo, cre
pitam como sal. Class. cient.: Clusia. 

Cará - Planta de túberas comestíveis. 
Etim.: Montoya traz: "Raiz conhecida, 
comestível." Supomos formada de qui
rá, grosso, gordo, com relac;:§o t. túbe· 
ra . Class. cient.: Dioscorea. 

Caraá (caraah) - Taquara cuja superfí· 
cie apresenta um verniz atartarugado. 
Fazem-se com ela lindas cestinhas. 
Etim.: de caráá. De caá, planta, rá, 
mancha, sinal, e aqui como adjetivo, 
pintado, manchado; e mais da partícu· 
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la á, designando intensidade. Class. 
cient.: Bambusa. 

Carambu - Árvore. Etim.: nao a conhe
cendo, nos é d ifícil determinar urna 
etimologia. O primeiro elemento é, no 
entretanto, caá, o segundo ta lvez rá, 
manchado, pintado, e ambú: ru idoso. 
Significará folhagem manchada que 
fa z grande rumorejo? Nao o sabemos, 

mas a í f icam os dados para estudos 
ult eriores. Class. cient.: desconhece
mos. 

Caroba - Árvore de uso medicinal. Etim.: 
de caároba, composto de caá, planta , 
roba ou yroba, amargo, em razao do 
princípio amargo e adstringente , sobre
tudo na casca. - Bignonia. 

Caruru -- Plantas em geral carnudas e su
cúlentas que sao distribuídas por dife
rentes famílias botanicas. Etim.: Mon
toya traz caaruru, beldroegas. Forma
se de caá e ruru, carnuda, cheia, in
chada. Class. cient.: Amaranthaceas, 
Portulaceas, Podostemeas, Phytolaceas, 
etc. 

Catiguá - Árvore. Etim .: de caátaguá, 
composto de caá e taguá, amare
lo e encarnado, significará por ventura 
a árvore que dá madeira. 

Caúna - Variedade de erva-mate. Etim. : 
de caaúna, composto de caá e una, 
preto, isto é, folhagem negra, em razao 
de diferem;:ar-se da verdadeira por es
te aspecto. 

Cipó - Planta trepadeira e enred ic;:a. 
Etim.: de icipó, que Montoya traduz 
por vara e renovo. Class. cient.: Con
volvulus. 

Cip6-jabuti-matá-matá (cipó-jaboti-matá
matá) - Variedade de trepadeira. 
Etim.: evidentemente do tupi-guarani. 
As duas primeiras palavras cipó e 
jabuti, cágado, o demonstram; a outra 
é por certo corrupc;:a'o de outro termo, 
talvez de mutá-mutá, andaime, n_as 
árvores para esperar cac;:a, o nome de 
um cipó do Amazonas. 
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Cipó-sumá -- Outra variedade medicinal. 
Etim.: também a desconhecemos. Class. 
cient.: Anchietae salutaris. 

Congonha - Class. c ient.: fam. das aqu i
foliáceas, tribo das ilicíneas, genero 
//ex (//ex Paraguayensis - de Can
dolls.) Há outras espécies. Louis Conty 
enumera : 
- a congoinha (Y. congoinha) 
- a caúna (Y. caúna) 
- a orelha-de-mico (//ex) 
Emp. e dim. da madeira - A congo
nha é urna das árvores mais preciosas 
que possui o Brasil. Dos tres Estados 
do Sul que a possuem abundante
mente em suas matas, só o Paraná até 
hoje compreendeu sua alta importan
cia economica e tornou·a a base da 
fortuna pública. É um tesouro que 
vale mais que as gurupiaras de ouro 
e os garimpos de diamantes. Estes es
gotam-se, aquele renasce sempre. A 
cornucópia vegetal nunca exaure o 
manancial de suas riquezas. Basta só o 
raciocínio de que o trabalho de mine
rac;:ao é árduo, semeado de perigos e 
que nem sempre compensa o esforc;:o 
empregado, para estabelecer-se a prio
ridade do produto de nossa flora. O ca
fé e o chá reclamam entre nós o 
plantio, as mondas constantes e em de
terminados períodos. Abandonados a 
si no seio da 11atureza, dentro em 
pouco feneceriam incapazes de viver. 
Existem, produzem, porque o homem 
vela-os dia a día, deles cura com 
solicitude paternal. Mas a congonha ou 
o mate existe porque o quer, sem 
outra protec;:ao que as suas energías 
individuais, a sua incontestável capa
cidade para a luta pela vida. Associan
do-se ao pinheiro, partilhando com 
ele da mesma zona geográfica, ela teve 
su as razoes de f orc;:a ma ior para esta 
simpatía porque talvez assim garantis
se sua independencia e a sua autono
mia entre os outros seres da criac;:ao. 
O homem deve-lhe muito, ela nada 

deve ao homem. Pelo contrário, este 
as vezes cego pela ambic;:ao, dominado 
pela preguic;:a imprevidente, aliás pelo 
instinto de perversao, exige-lhe toda 
a seiva,arranca-lhe a última pe<;:a de sua 
roupagem, porquanto cada folha , cada 
ramúsculo pesa ouro na balan<;:a comer
cial. 
É um verdadeiro eldorado que nós ho
je nao avaliamos e que o futuro" la-
mentará. É um delito de lesa-gratidao, 
é um crime revoltante destruir a árvo
re que caroável e espontaneamente, 
sem o menor custo, faz correr um 
pactolo para as nossas arcas. Vou alon
gar-me neste estudo pelo interesse ati
nente aos tres Estados do Sul. Até o 
presente o mate está limitado a Amé
rica do Sul. Nao fará ele maiores 
conquistas? Seus domínios nao serao 
invadidos pelo café que conquista dia
riamente novos territórios? 
Todos os povos, desde o estado selva
gem procuram na natureza um agente 
estimulante, como reclamado pelas ne
cessidades fis iológicas do organismo. 

Copaiba (copahiba) - Nao existe aqui, 
mas os produtos medicinais sao popu
larmente assaz conhecidos. Etim.: no 
guarani, cupaí, denominac;:a'o que até 
subsiste no Paraguai (Graty), no tupi, 
copaíba (G. Soares). Class. cient.: Co
paifera off icinalis. 

Copaí (copahy) - em canela-copaí. Ár
vore. 

Creciúma (Cresciuma) - Taquara muí 
delgada cujo caule esgalha-se sobre as 
árvores. Etim.: contrac;:a'o de taquary
sima, perdendo a sílaba inicial. Com
p5e-se de taquari, forma diminutiva de 
taquara , e de cr ou cima, liso, por 
causa de sua superfície ou película ex
terna. Class. cient. : Bambusa. 

Cugará ··- Árvore que nao conhecemos, 
nem ternos dela notícia ampla. 

Cuieira - A planta que dá as cuias. Etim. : 
de iacui, no guaraní, cuia no tupi. 

Class. cient.: Curcubitacea, de que há 
variedades. 

Cumari ou comari ··· Variedade de pimen
ta. Etim. : de cumbari, o mesmo, no 
guarani (Montoya), cumari, no tupi. 

Cutia - Árvore. Etim.: de acutiy, árvore 
da cutia, por ser este animal muito 
guloso de suas folhas. 

Embira - Planta de cuja casca se fazem 
amarradilhas e cordas. Etim.: de hibi 
ou ibi, f ios, estopa, mecha de fios 
(Montoya), no guaraní; ybyra, no tupi 
(B. Rohan). Class. cient.: nome que 
abrange diferentes famílias, como bom
báceas, malváceas, anonáceas, etc.; a 
nossa comum é a Daphonosis racenosa 
de Grisch, fam. timeliáceas. 

Embira·a~u (embira-assú) - Planta cuja 
casca serve para cordas e para o fa· 
brico de cestas e pene iras. Etim.: de 
embira e gua9u ou a9u, grande. 

Goimbé - O mesmo que imbé. A forma 
certa é guembé. Ver imbé. 

Grapiapunha - Árvore de madeira de lei. 
Etim.: a forma pura deve ser guarapia
punha. Compé5e-se, pois, de guará, por 
ybirá, árvore, pé, casca, á, suf. de 
intensidade e yp0, grosso. Árvore de 
casca muito grossa. Class. cient.: Apu· 
leia/precox. 

Gravatá - Planta de cujas folhas se fa
zem esteiras. Etim.: de caraguatá (Mon
toya). Compoe-se de caá e aguatá, 
caminhadora, por ser planta muito so
ciável e ·invasora, apossando-so logo 
do terreno e destruindo as concor
rentes. Class. cient.: Bromelia, de que 
há variedades. 

Grumixama - Arvoreta de frutas de cor 
negra, cultivada no Sul. Etim.: pela 
forma ve-se que é urna corrupc;§o da 
palavra indígena. Pode ser formada de 
cú, língua, e do verbo aypichá ou 
aymichá, franzir, encrespar, e, figura
damente, adstringir, apertar. Signifi
caría, pois, o que aperta, adstringe a 
língua, pela acidez do fruto. Há no 
pa(s as formas intermediárias cumuxá 
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e bacomixá, exprimindo a última ibá
cu-michá, a a~e~ao que acabo de 
aceitar. Class. cient.: Eugenia brasi
liensis. 

Guabiju - Árvore de porte meao, cujos 
frutos sao negros. Dizem os camponios 
que frutificam de sete em sete anos. 
Etim.: forma contrata de guabi, por 
guabirá e hu, preto, por causa da fruta. 

Guabiroba - Árvore frutífera. Etim.: de 
guabiraro, no guarani, guabira roba, de 
guabeira, urna variedade de fruto, e 
yrob, amargo, picante, em razao do 
sabor acre das sementinhas quando 
se mastigam. Guabirá ou ibábirá dá 
Montoya como sinónimos. Parece que 
este termo g11abirá signif icava a fruta 
de forma esférica como um guizo 
que, além de redondo, é a significa<;ao 
da palavra guá. Birá estaría por pyra, 
significando o que é, por ser sinal dos 
particípios passivos, e á suf. de inten
sidade, etc. Class. cient.: Mirtáceas 
do genero Eugenia e·Psidium. 

Guabiru - Ver Rebouc;:as - Ver Graty 
Yba-no michai. Nao será a jabuticaba 
ou alguma variedade? 

Guaiá ou gaiá ·-Ver Rebouc;:as. 
Guajubeia - Árvore. Etim.: (Vem em 

R ebouc;:as). 
Guajuvira - Árvore que dá madeira de 

lei. Etim.: o vocábulo correto deve 
ser guayúbira. Class. cient.: Cecropia 
concolor. 

Guamirim - Rebouc;:as. 
Guaporé - Árvore cuja casca serve para a 

tanificac;:ao de couros. Etim.: de gua
poré. 

Guará -- Em composic;:ao significa árvore. 
Ex.: [Grapiapunha]. 

Guatambu ·-O mesmo que pequiá. Etim.: 
de guatambú. (Ver Exp. 1875). 

Guaxima ou guaxuma - Erva mais geral
mente chamada vassourinha, porque 
com ela, no campo, .se improvisa este 
utensílio. Etim.: de guacima. Class. 
cient. 
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lmbé - Parasita de que se fazem cordas 
fortes. Etim.: em guaraní, o nome do 
fruto era guembé e o da planta guem
beí, que deve provir de haimbé, áspero 
ao paladar, por causa da propriedade 
acre e cáustica do fruto. No tupi di
zia-se embi ou embé. Class. cient.: 
Philodendron. 

lngá -- Árvore que geralmente procura as 
margens das águas. Etim.: de ingá, 
formado de yg, água, e ia fruta. A 
árvore chamam os guaranís de ingaí, 

e os tupis ingaíba. Class. cient.: genero 
lngá, de que há variedades. 

lnhanduvá - Árvore de lenho rijo e 
duradouro. Etim.: de nhandubaí, no 
guarani, significando a árvore da aves
truz. Class. cient.: Acacia ca venia. 

lpé - Árvore de madeira de leí. Etim.: 
ipé, casca. Class. cient.: genero Teco
ma, de que há variedades. 

Jabuticaba (jaboticaba) - Árvore frut(
fera. Etim.: a tradu<;ao de jabuticaba 
é sebo de cágado, de jaboty, cágado, 
e caba, sebo, talvez pela semelharn;a 
com a massa branca do fruto. Class. 
cient.: Eugenia j'aboticaba. 

Jacarandá - Árvore que nao há no R io 
Grande, mascujo nome é vulgaríssimo. 
Etim.: jacarandá. Class. cient.: Ma
chaerium. 

Japecanga - Planta de sarmentos trepado
res e espinhosos. Montoya traz: "Jua
pec;:ai, salsaparrilha", o que representa 
fielmente o nosso vocábulo vulgar. 
Juaper;ai representa juapea9a, como 
cuya é igual a cunha, mulher. Jú 
significa espinho, e aper;ai, dar com o 
cotovelo, cutucar. Explica-se. A planta 
nos sarmentos a curtos intervalos tem 
como cotovelos armados de espinhos 
que seguram o transeunte. Parece-nos 
que o tupi tinha a forma juapecanga 
que no guaraní Montoya traz como 
junco espinhoso. Class. cient.: Smilax 
japecanga. 

Jaruba ou jaruvá - Arvore que desconhe-

cernos (Ver Exp. 1875). Etim. :jarubá. 
Class. cient. 

Jurujuba (camaradinha) -
Jerivá - Palmeira muito comum. Etim. : 

Montoya traz: yaraibá, a fruta, yarai
baí, a árvore. B. Rohan apresenta jara
bá, como a palavra tupi. Ver Montoya 
[palavra ilegível]. Class. cient.: Coco 
(? ) Martiana (? ). 

Ji~ra ou i~ra (jissára ou issára) -
Palmeira do norte do Estado. Etim.: 
de jussára, comichao, o que faz arder. 
A congenere ou a mesma no Pará, a 
palmeira a9aí (assahy) tem identico 
sentido. Assahy compé5e-se deá, fruta, 
r;ai ou tai, picante, ardente. Class. 
cient. 

Juá - Planta espinhosa que dá urnas 
frutinhas como tomates. Etim. : de 
yuá, composto de yú, espinho, á, fruta, 
isto é, fruta de espinho ou espinhosa. 
Class. cient. 

Manacá ou jasmim-da-serra - Ar.busto que 
dá flores de um azul roixo [sic] mes
ciado de branco. Etim.: de manacá. 
Class. cient. 

Mandacaru - Cacto de grandes propor
c;:oes, todo coberto de espinhos em 
molhos. Etim.: Montoya traz manda
caru. Talvez de ma, molho, acá, pon
tas agudas, puas, e harú, danoso, isto 
é, espinhos em grupo que fazem mal, 
danif icam. No tupi vem nhámandaca
rú ou yamandácarú. Class. cient.: Cac
tus cereus. 

Mandioca - Raíz de que se faz a farinha 
que traz o mesmo no me. Etim.: d~ 
mandioca, comp. de maní e og ou oca; 
mani ou man iba é a qual if icac;:ao da 
planta, provindo de ma, monte, reu
niao em feixe, e oca, que quer d izer 
t irar, separar, isto é, planta cuja raí z 
tira -se agrupada, em monte. Class. 
cient.: Yatropha. Mu itas variedades. 

Mandubi ·- Planta cuja particularidadc 
é produzir na raiz em frutos a flores · 
cencia das ramas. Etim.: Montoya traz 
mandubi, que ele decompoe em ma, 

feixe, liso, e ubi, est~r, o que condiz 
com a planta, cujos legumes saem a
montoados na ra iz. Class. cient.: Ara
chis hypogea. 

Maracujá - Planta trepadeira de frutos 
apreciáveis. Etim.: mburucuiá (Mon
toya), no guaraní; no tupi parece que 
afetava ainda a forma maracujá, se 
nao foi corrup9ao dos portugueses, des
de a Descoberta. Class. cient.: Passi
flora, de que há variedades. 

Maricá -- Árvore que serve para cercas 
vivas. Eti m.: maricá. Class. cient.: Mi
mosa. 

Mucuna (mucunan) - Trepadeira de nos~ 
sas matas de flores roxas · [no texto: 
roixas ], muito procurada para amarra
dil hos. Etim.: mucun§. Class. cient.: 
a nossa nao tem rela9ao com as que 
trazem o mesmo nome ao norte do 
país, que sao cáusticas, urna das quais 
produz o pó-de-mico. 

Pariparoba - Planta medicinal. Etim.: 
pariparoba. Class. cient. 

Pau-de-jacu ou pau-jacu - Árvore de ma
deira excelente para marcena ria. Etim.: 
de yacúyba, árvore de jacu, porque 
esta ave procura-lhe muito os frutos. 
Class. cient. 

Pequiá ou petiá (piquiá ou pitiá) -
Árvore de madeira de lei. Etim.: pe
tiá ou pequiá, comp. de pé, casca, 
ti, que pica, fere, e á, fruta, isto é, 
fruta de casca que fere pelos espinhos, 
o que caracteriza a árvore. Class. cient. 

Peroba-preta - Árvore de madeira de 
leí. Etim. : de peroba, de p/ e rob, 
casca amargosa. Class. cient.: Aspi
dosperma gomesianum. 

Peúna - Árvore. Etim.: de peúna. Deve 
ser urna variedade de ipé. O final una, 
preto, o que qual ificará? Será o ipé 
preto ou roxo [no texto: roixo I? 
Class. cient. 

Piac;ava (piassava) - Nao ternos a pal· 
meira, mas os seus produtos sao !Jo· 
pu lares. Etim.: de piar;aba, tecume, em 
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razao do emprego de suas fibras. Class. 

cien t . 
Pixirica (pechir ica) Planta. Etim. : no 

guaran i, pichiri, no tupi pichirica. Co
nhecemo-la, mas nao sabemos por que 
propriedades peculiares os indi'genas a 
caracterizavam, pois pichiri pode ter 
mais de urna tradU<;:ao. Class. cient. : 
Melastoma de frutos mi'seros, mas co
mesti'veis. 

Pinhao~e-purga - Arbusto cujo fruto é 
d rástico. Et im. : é corrup<;:ao de piñO, 
no tupi-guara ni, por influencia da pa
lavra portuguesa pinhao. Piño ainda 
hoje está em uso no Paraguai (Graty). 
Class. cient. : Jatropha curcas. 

Pitanga - Fruto comestível e agradável. 
Et im.: redu<;:ao de ybá pitanga, fruta 
vermelha, ficando só o adjetivo pitan
ga, na linguagem popular. Class. cient.: 
Eugenia de que há variedades. 

Poaia - Planta medicinal emética. Etim.: 
de poiai ou poaia, comp. de pó, 
fibra , radícula, e aia que significa 
acre; aia poderia também provir de ag, 
amargor desabrido, vocalizado o g em 
i. Class. cient.: a nossa poaia nasce 
nas ro<;:as que se deixam e chamam-na 
também mata-pasto. Nao conhecemos, 
pois, a classificac;ao que nao corres
ponde a da ipeca-cuanha do Norte. 

Putinga - Gramínea. Conhecida assim 
em Cima da Serra, nos limites de 
Santa Catarina. 

Ouerequere - Arvore ou arbusto. Etim. :? 
Class. cient.: ? 

Ouintijuva - Arvore ou arbusto. Etim.: 
deve ser de quindijuva. Class. cient.:? 

Ouitoco - Pequena planta aromática. ~ 
adubo culinário. Etim.: de tiquicú-caó, 
erva de quitute, que deve ter sido a 
forma primitiva. A dental da sílaba 
inicial permutou pela gutural, ao con
trário se deu no t da segunda sílaba. 
Já os índios a usavam oomo tempero, 
o que é ainda usual no Norte. 

Retiva - Capim de raíz muito olorosa 
que se pé5e na roupa, nos livros e pa-
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péis para preservá-los de insetos noci
vos. Etim. : de hétiba, que presume 
primeiramente a forma capiá-retiba, 
formando-se a última palavra de hé, 
bom cheiro. e t iba, sufixo coletivo 
aqui como superlativo ; significará, pois, 
a gramínea muito oiente. Class. cient.: 
Andropogon muricatum. 

Samambaia - Feto. Etim.: de amamba1, 
feto (Montoya), no tupi samambaia, 
talvez de ayma, amontoar, agrupar, 
báe, o que, isto é, o que se agrupa, 
para designar os seus hábitos invaso
res. Class. cient.: Polypodium lepi
dopteris. 

Sapé - Gramínea usada para cobrir ran
chos. Etim.: sapé, que procede de 
hapeg, chamuscar, porque é o capim 
escolhido para este fim em poroos, 
aves e cac;a. 

Sapopema - Arvore de Cima da Serra 
que, como a corticeira, produz a chuva 
de produ<;:ao de mutucas. Etim.: de 
sapopema, comp. de sapó, raiz, e 
peba ou perna, chato, designando as 
raízes de árvores que, como a figueira 
do mato e o umbu estendem-se a su
perf l'cie da terra, ficando em meio 
descobertas. Class. cient. : nao a conhe
cemos. 

Sarandi (Sarandy) - Arbustos de dife
rentes famílias que nascem a beira d'á
gua. Etim.: assim a explica Montoya: 
"Carandi, a parte do rio onde há 
arbustos que se meneiam com o mo
vimento das águas." Carandi forma-se 
de at;arara ou at;ara, deslizar, e de 
tiba, muitos, coletividade. Class. cient. 

Subraji (Subragy) - Arvore de madeira 
de lei. Class. cient.: Erythroxylum 
aureolatum. 

Sucará ou nao-me-toques -Arvore. Etim.: 
parece-nos formada de yucaraí, que 
se compé5e de yu, espinho, e de caraí, 
do verbo aycarai, arranhar. A deno· 
minac;§'o portuguesa o confirma. 

Su4fuaiá (Sussuayá) - Pequena planta 
medicinal. 

Sucupira - Arvore de madeira de lei . 
Etim.: de t;apopira, composto de sapó, 
raiz, e pira, do verbo pi, apertar, em 
razao da grande adstringencia da casca 
da raíz. 

Taiuiá (tayuyá) - Trepadeira de grande 
uso medicinal. Etim.: de tayuyá. Class. 
cient. : Trianosperma ficifolium. 

Tajuba - Árvore. Etim.: Monto ya traz : 
" Taii, árvore conhecida (tagiba)". Em 
o utras partes do Brasil chamam-na 
tatajuba, de tatá, fogo, e yba, árvore, 
árvore cor de fogo pela tinta amarela 
que fornece . Class. cient. 

Tapiá (tapia) - Árvore. Etim.: nao será 
tapia? Class. cient.: nao será a guara
rema ou pau-d'alho de outros Estados? 
(Galesia)? 

Taquara - Cana. Etim. : de taquara, cana. 
Class. cient. 

Taquara-poque -- Taquara que rebenta, 
estourando, no fogo. Etim. : de taqua
ra e pog ou poca, estalido. Class. 
cient. 

Taquari - A mesma creciúma. Etim. : 
de taquari, taquara pequena, fina. 
Class. cient. 

Taquaru~u (taquarussú) - Cana grossa e 
alta . Etim.: de taquara e ut;u, grande. 
Class. cient. 

Taruma - Arvore. Etim.: de taruma 
(Montoya). Class. cient.: Vitex. 

Teju - Erva de teju ou erva de lagarto. 
Planta que é antídoto contra as cobras. 
Etim.: de teyú, lagarto. Class. cient.: 
Jatropha lacerti. 

Timbaúva - Árvore de grandes propor
c;oes. Etim.: de timbóyaa, árvore de 
fumac;a, porque sua lenha dá fumac;a , 
sem dar brasas. Class. cient. 

Timbó - Planta trepadeira que mata o 
gado vacum. Etim.: de timbó, fumac;a, 
exalac;§'o, sufocac;ao, porque o animal 
morre asfixiado. 

Tinhorao -
Tiririca - Capim. Etim.: de tirin: peque

no, delgado, no guaraní ; tiririca, no 
tupi. Class. cient. 

Trapoeraba - Planta medicinal. Etim.: 
vocábulo deturpado. Class. cient.: Tra
descantia, de que há variedades. 

Tucum -- Palmeira ouric;ada de espinhos 
pelo espique. Etim.: de tucum, de 
urna raiz tuc, ferir, por causa dos 
espinhos que lhe guarnecem o tronco. 

Turubi - Planta medic inal. Etim.: turubi. 
Class. c ient. 

Umbu - Grande árvore apreciada pela 
sombra. Etim.: umbú. Class. cient. : 
Ficus umbu. 

Uricana - Palmeira graciosa de nossas 
matas. E ti m.: uricana ou u ruca na. 
Class. cient.: Geonoma. 

Urtiga-a4fu - Urtiga de grandes propor
c;oes que dá fibra textil. Etim.: tra
duc;§'o incompleta de piñoguassú (ou 
poñoguassú? ) . Class. cient.: Urticácea. 

Urumbeba - Cacto onde se cria a cocho
nilha. Etim. : de yurubeba. Em yú, es
pinho, e peba, chato, ve-se que a qua
lificacao tem referencia a folha chata 
e espinhosa. 

Uvá - Árvore. Etim.: de ybá, fruta. t 
vocábulo incompleto, faltando-nos um 
adjetivo que o qualificava. Class. cient. 

Uvaia - Arbusto frutífero. Etim.: de 
ybáai, de ybá e ai, ácido. Class. cient.: 
Eugenia uva/ha. 

Viraru ou marmeleiro do mato - Etim. : 
de ybirarú. Class. cient. : Ruprechtia 
viraru. (Seria virará? ) . 

Xaxim (xanchim) - Feto. Etim. : Montoya 
assim a define : "Chatim ou chachim, 
espécie de feto, cujo amago se come 
em tempo se carestía." Xaxim sig. 
[ nifica] coisa amaranhada, creio que 
por causa do aspecto da parte superior 
da planta, onde as frondes se amara-

*N . do R.: Esta observac;ao se le ao final da cópia destaparte do Popularium, feíta por Alvaro Porto 
Alegre, filho do autor. Entre as palavras estupidez e Manuel há espac;o em branco, presumindo-se 
a omissao da preposicao de. 
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nham, sendo procurado pelos jacus 
para seus nin l'los. Class. cient.: Cya
thea. 

Observa~ao: Parte da flora está perdi-
da, estando, porém, aqui a que foi encon
trada. Ainda urna vez mais se patenteia 
o barbar ismo dos asseclas do governo, no 
tempo em que o Estado se debatía na 

conflagravao de 1893-1895. Assaltada 
várias vezes a Casa Branca, tudo procu
ravam destruir os miserandos esbirros. 
Felizmente, do Popularium Sul-Rio-Gran
dense pouca coisa foi destruída, dada 
a ignorancia e estupidez Manuel Joao 
Nune.s e Tristao Fraga, dois ladroes infa
mes.* 

1.4- VOCABULÁRIO DA FAUNA RIO-GRANDENSE* * 

Anum - Do tupi-guaran! anu. t o nome 
da alma-de-gato, conhecida assim no 
Brasil. Deslocamos a palavra e aplica
mo-la a um Cassicus, quando a outra é 
um Crotophagus. 

Araponga - Guiráponga ou araponga no 
tupi; no tupi amazónico, uiraponga; 
no guaraní, guirap5, de guirá, ave, 
pong, som oco [no texto: ouco ]. Chas
marynchus. 

Arapuá ou irapuá - lrapuá, no tupi, 
eyrapua, no guaraní, de irá ou eyrá, 
abelha, apua, assaltar, acometer de 
repente. 

Araqua - Tupi-guaraní araqua, onomato· 
péia do gr it o da ave. Penelope. 

Arara - Nos diversos dialetos arara, da 
onomatopéia do grito da ave. Genero 
Ara. 

Bacurau ou dorminhoco - Palavra que 
nao encontramos nos primeiros escri
tores da língua indígena. Deve provir 
de urna forma mbocuráo ou bocuráo, 
murmurar, escarnecer. Caprimulgus. 

Biguá - De mbigua e migua. Garbo. 
Caburé ou caboré - Scops. 
Caititu (caitéto ou taitéto) - No guara ni 

taitetú, de tái, dente, ti, forte, duro, e 
tu, golpe, golpear. Dicoty/es. 

Camboatá (cambuatá ou camuatá, tam
buatá ou tamuatá) - De tambá, con
cha, e uatá, caminhar, porque é reves-

tido duma couraca dura, e rasteja em 
terra, demandando outras águas quan-

do secam aquelas em que se achava. 
·Callichthis. 

Camoatim (Camuatim) - Cabatr (Mon
toya). De caba, abelha, vespa, e apet1: 
no tupi, petinga, pintado, porque, sen
do preta, tem urna pinta amarela no 
dorso. Melipona. 

Caninana - Mboi-canina ou nhacanina 
ou yacanina ou simplesmente canina~ 

na, no tupi, de caá, folhagem, ramas, 
e nhane com a forma dupla, correr 
muito, isto é, que corre muito nas 
árvores. Trigonocephalus. 

Capivara - De capibá, no guaraní, e 
capiguara ou capiuara, no tupi, de 
capíl, capim e uara, comedor. 

Capoeira (Capueira) - Parece corrupc;:ao 
de caapeguara ou caapeuara, que ha
bita o mato, em contraste com a per
diz que é do campo. De caá, mato, 
pe, em, guara, morador. Odontopho
rus. 

Capororoca - Ganso selvagem. De guirá
pororoca, que como guiraúna deu ca
rao, aquí deu capororoca; ca por guirá, 
ave, pororoca, estrondoso, por causa do 
seu gr ito forte e sonoroso como o 
clangor de clarim. Anser. 

Cará ou acará - [Vocábulo] que parece 
formado na própria língua indígena, 

* Esta observa~ao se le ao final da cópia desta parte do Popularium, feita por Alvaro Porto Alegre. 
Entre as palavras estupidez e Manuel há espa~o em branco. 
** N. do R. : Transcrito dos originais de Apolinário. 
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de aquirá, gordo, grosso. 
Caracará - Caracará, formado de onoma

topéia. Polyborus. 
Carancho - Sin. de caracará. 
Carao - Guiraúna, de guirá, ave e una, 

escura. Aramus. 
Chima-chima -- Chima-chima, onoma

topéia. Mi/vago. 
Chopim ·- De yapuy, que procede de 

yapú, mexericar. Assim é chamado na 
regiao serrana. Em outros pontos do 
Estado tem o no me de vira-bosta que, 
por limpeza, devia ser substituído por 
aquel e. 

Cuíca - Reduc;:§'o de guaquica, no tupi 
e guaqui, no guarani (Montoya). Di· 
delphys. 

Cupim - De cupii. Termes. 
Curicaca - (regiao serrana). Curucaca ou 

curicaca. Ibis. 
Curubu - Serra. Apis [no texto original 

consta a pa lavra abe/ha, riscada. ] 
Cururu - Sapo. 

Cutia (acutí e agutí) - De acutí, esprei· 
tar, acautelar, esperar, no tupi; aco
tyra, esperar de emboscada, coti, ci
lada, no guaraní. Provém-lhe o nome 
de seus hábitos cautelosos, da sua vigi
lancia. Dasyprocta. 

Gaipava (Guaipava) - Angaipaba, que 
significa feio, propriamente, alma feia. 
Ang +a iba +aba. Femea do gaturamo 
que, comparada como macho, o gatu
ramo, os índios assim classificaram. 

Gaturamo - De angatura, formoso, e pro
pria mente o que é semelhante a alma 
(Montoya) . Ang + catú era ou ram. 
Tanagra. 

Grumatá ou Curimatá ou curumata. 
Guaquica - O mesmo que culea. 
Guará - De aguará, que parece compor

se de guará, comedor, e a desinencia 
intensiva a, para designar um carnívo
ro. Montoya dá a seguinte: Aguá, re
dondo, yrá, la, lanudo. Nao a achamos 
muito compreensível. Can is jubatus. 

Guaraxaim - De guará e taf, no guara· 
ni, e tainha, no tupi, pequeno, que 

transforma-se em chaí ou cha1: ser
vindo para forma9oes diminutivas. Ca
n1s azarae. 

Guri - Bagre menor e entre nós filho de 
bagre. De quiri, pequeno (Montoya). 
Bagrus. 

Guruba - Abelha. Exp. Riog. [= Expres
sao rio-grandense? ] 

lnhambu ou nhambu - De ynambú, for
mado de nha, carreira, ou anha, cor
rer, no guaraní; nhane ou anhane, no 
tupi, e de mbu = pú, ruído e como 
adjetivo, ruidoso; pelo hábito que tem 
estas aves, de correr no mato estron
dosamente, desde que se assustem. 
Crypturus. 

lrapuá - O mesmo que arapuá, a verda· 
deira prosódia e ortografía. 

lrara - De irara ou eirara, irá, abelha, 
ara por guara, comedor, por isso tam- · 
bém os portugueses faziam a traduc;:§'o, 
chamando-o papa-me/, nome que sub
siste em certas zonas do país. Gal/ic
tis. 

lrara-mirim -
lratim - De irat1: de irá e tim, que igno

ro a signif ica<;:ao, porque a nao conhe
c;:o . Apis. 

lrau~u (iraussú) - De eirá ou irá, abelha, 
e u9ú (ussú), grande, para distinguí-la 
da irá-mirim, que nós denominamos 
apenas mirim. Apis-

ltanha - De itá, pedra, metal, e nhee, fa
la, voz, por causa do coaxar que lhes 
é peculiar, semelhando ao trabalho dum 
torneiro ou dum ferreiro na bigorna. 
Ceratophrys. 

Jacaré ·- Yacaré, formado do verbo ayaó, 
brigar, que dá yaguara, com urna desi
nencia que ignoramos. Crocodilus. 

Jacu -- Yacú, de yá ou ybá, fruta, e ú 
ou aú, comer, isto é, o frutívoro. 
Pene lo pe. 

Jacutinga - Yacutinga, de yacú e petirr 
ga, pintado, salpicado de pintinhas. 
Pene lo pe. 

Jaguatirica - De yaguá, tigre, e tirin: 
pequeno. No tupi, tiririca, pequeno . 
Felís. 
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Jaquiranabóia ou i9;9uiranab6ia - Nha
quira ou yaquira (Montoya) no gua
raní , e jaquirana no tupi. e c igarra, 
e boí, cobra, por causa da semelhan<;a 
da cabec;a com a de um ofídio. Ful
gora. 

Jararaca - De yarará, no guaraní , yarara
ca, no tupi . Trigonocephalus. 

Jararacu~u - De jararaca e ussú, grande, 
por ser muito maior. Trigonocephalus 
atrox. 

Jeta í - Yatei ( Montoya) . Apis. 
Jibóia (Gibóia) - De ygboi. Yg, água, e 

mboi ou boí, cobra . Boa. 
Jundiá - De yandiá ou nhandiá, comp. de 

yandi, gordo, oleoso, e á, suf ixo in
tensivo. Platystoma. 

Juó - Dejuó. Onomatopéia. Crypturus. 
Juruti - Yeruti (Montoya) . Columba. 
Lambari - Ararabari, forma contraída. 

Cha lceus. 
Macuco - De macucaguá, forma reduzida. 

No tupi do Amazonas, macucáua. 
Tina mus. 

Maitaca -- De mbai tá, guarani, maitaca, 
tupi, que deu também a palavra popu
lar baitaca. Psittacus. 

Manda~aia - Mandassaia. Apis. 
Mandagua í - A pis. 
Mandí - Mandii, bagre (Monto ya). Pi

melodus. 
Manduri (Mandorim ou mondorim) -

Mandori (Montoya). Apis. 
Maracana ou aracaná ·- (G. Soares) . 

Psittacus. 
Maranduvá - Marandobá, que Montoya 

define: grande larva da folhagem; ma
ra quer dizer doenc;a, dano, etc., oba, 
folha, á part(cula sufixal intensiva. 

Meruim - De merú, mosca, e i ou im, 
desinencia diminutiva . Cu/ex. 

Micuim - PicuÍI: carrapatinho (Mo ntoya). 
A raiz pim, píj ou p ie em tupi-guaraní 
tema significac;ao de ferir, picar. lxo
dium. I xodes. 

Miraguaia - Deve ser de piraguá, de 
pirá, peixe, e talvez de guá, lista 
atravessada, mancha, cor, etc .. 
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Mirim - Reduc;:§o de eyrá-mirim com 
que os índios a distinguiam de eyrá
guassú. (Montoya). Apis. 

Mixola (?) - Peixe. 
Mombuca ou mumbuca - Apis. 
Mu~um - De mbur,ú, enguia (Montoya). 
Muquirana (Moquirana) - Nhamoquira, 

no guaraní, moquirana, no tupi . Pio
lho do corpo, carango. Pediculus ves
tís. 

Mutuca - De mbutú, no guaraní , mutuca, 
no tupi, composto de merú, mosca, re
duzido a mu, e cutuca, ferir, reduzido 
a tuca. 

Mutum - Mytü, faisao (Montoya). Crax. 
Nambi-poró - Reduc;:§o de suassú-nambi

poró; suassú, veado, nambi, orelha, 
pororóg, estrondoso, porque este ani
mal quando sacode as orelhas fazem 
elas extraordinário ruído. No tupi 
nambi poroca ou pororoca. Cervus. 

Paca - De pag, no guara ni, paca, no tupi, 
de pag ou paca, despertar, porquanto 
tímido como é, o animal está sempre 
alerta. Coelogenys. 

Patativa - Deve ser de urna forma pata
tiba. Usado na Serra. Desconhecida. 

Pereá ou preá - De apereá. Cavia. 

Perereca - Perereg, no guarani, perere
ca, no tupi, procedendo de jui-perere
ca, jui, ra, e perereca, desmanchar-se, 
escabujar, debater-se com os pés e 
maos, como acontece com a perereca 
quando cai. Rana. 

Periquito - PiririquTti. Psittacula. 
Pia~oca - Piasoca, de pi, pé, a9ói, ocul

tar, cobrir, e oc, tirar isto é, o pé 
retirado e escondido, porquanto, quan
do pousam nos banhados, tem o hábi
to de sempre se afirmar só numa 
perna, recolhendo a outra as penas do 
ventre. Parra. 

Piava - Piaba . 
Picapau - E: forma portuguesa, mas mera 

traduc;:§o do vocábulo guaraní arapatú 
ou guírapog; ara, por guirá, ave, e 
apatú, bater seguidamente, forma re
duzida de apatucá; guirá, ave, e pog, 

estalido, golpe. Arapatú, ainda pode 
verter-se ara, por ybirá, pau, e apatú, 
batedor, golpeador, isto é, o que gol
peia o pau. No Estado do Uruguai por 
este motivo chamam-no carpinteiro. Os 
portugueses para aves do genero Picus 
tinham entao os termos péto e pican-
90. 

Prejereba - Pirajereba, formado de pirá, 
peixe, e jereba, de que ignoramos a 
significac;:§o. 

Ouati (Cuatí) - Cuatí, de cuá, cintura, e 
ti, nariz, pelo hábito que tem de 
dormir enrodilhado com o focinho na 
cintura. Nasua socia/is. 

Ouatiara (Cuatiara) - De quatiara (mboi
quatiá, traz Montoya). De ayquatiá, 
pintar, por causa das manchas que 
essa cobra apresenta. Usado na Serra. 
Ophidio. 

Quatimundéu (Cuati-mondéo) - De cuati
rnondé. "O nome indígena e especí
fico que tem refere-se a facilidade 
com que [se] apanha este animal em 
lac;os ou armadilhas (mondé)" - Barbo
sa Rodrigues. Nasua solitaria. 

Quiriquiri (Oueriqueri) - Ouiriquiri (Mon
toya). No Amazonas cricri (Martius) . 
Falco. 

Sabiá - Habiá, no guara ni (Montoya), 
sabiá, no tupi, de yi, por t~, olhos, 
e piá, do verbo abrir. uTf19apiá ou 
t;apiá [no texto: capiá),abrir os olhos 
e indica presteza" (Montoya). Diz 
Orbigny que na familia deste pássaro 
sao eles os mais ágeis e vivos. Da( 
a denomina<;á'o. Turdus. 

Sabiacica - De sabiá e assica, que sig
nifica que nao é completo de todo, 
que nao inteiramente sabiá. Explica-se 
a designa<;á'o, porque o sabiácica nao 
sendo do genero sabiá, deste diferen
c;a-se, embora tenha com ele alguma 
af inidade. Na fronteira de Santa Cata
rina e Rio Grande traz o nome de 
cunhataim, moc;a. Psittacus cyanogas
ter. 

Sabiá da praia ou calhandra - De sabiá
peri, peri, junco. Turdus calandria. · 

Sabiá-de-papo-branco - De sabiá e tinga, 
branco. ~ ainda a tradu<;á'o. Turdus 
a/bus. 

Sabiá-de-papo-vermelho - Sabiá piran
ga, de piranga, vermelho. Fizemos a 
tradu<;á'o do epíteto. Turdus rufiven
tris. 

Sagüi ou sagüim - Saíuf, de t;af, olhos 
alegres, ú escuro, e i ou im, pequeno, 
grácil, isto é, o pequeno animal escuro 
que deleita os olhos. Jacchus: Hapale. 

Safra - Saí, no guaraní, safra, no tupi, 
significando olhos alegres e risonhos, 
para designar, processo tropológico 
peculiar a eles, que os outros é que se 
deleitarao. Assim sacy, o pássaro, cujo 
canto triste faz chorar, quer dizer o
lhos chorosos, quando, no entanto, 
eles é que desfaziam-se em pranto. 
Tanagra saira - Linn. - ver o meu voc. 
ao transcrever. 

Sanha~o - De saiassú, o que quer dizer 
saí grande. O nh do nosso termo é a 
permuta do ia de saíassú, o que é nor
mal na própria língua indígena. Tana
gra sayaca. 

Saracura - Parece-me pela forma que 
existe no Maranhao, onde a desig
nam com o nome de seri90ia, que 
provirá de t~recó ou t;arecó, cuidado, 
examinar, considerar, o que condiz 
com os hábitos ariscos da ave. No en
tanto, a outra forma existiu de certo 
paralelamente. Encontra-se também 
sericóra. Gallinula plumbea. 

Saúva - l9aúba. Formiga. Olcodoma. 
Serelepe (sirilepe) - Sciurus aestuans 

Linn. 
Seriema ou siriema - Encontramos saria

ma, forma recolhida por Marcgraf, des
conhecendo qual seria a de proce
dencia indígena. Ouer de sarai, quer 
de siri, poder-se-ia buscar-lhe a origem, 
porque sao palavras tupi-guaran(ticas. 
Dicolophus cristatus. l llig. 

Siri - De ciri, correr, deslizar. Caucer. 
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Socó - De socó. Ardea brasiliensis. 
Suiriri (cuiriri ou siriri) - Suiriri. Mon-

• (> 

toya traz Muscícapa. 
Surubí (sorubi) - Curubi (Montoya). 

Platystoma. 
Surucuá - Curucuá (Montoya). Nos li

mites de Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. Trogon. 

Surucucu - Surucucú. Lachesis mutus. 
Tamanduá - Tamanduá, composto de 

tahi ou taci, formiga, e monduá, ca
c;:ar, isto é, o cac;:ador de formiga (ver 
Montoya, montear) . Myrmecophaga 
jubata. 

Tamanduá-mirim - De tamanduá-mirim, 
mirim; pequeno. Myrmecophaga tetra
dactyla. 

Tamuatá - Ver cambuatá. 
Tangará - De tangará. Tanagra. 
Tatu - De tatú, composto de tahi ou 

taci, e ú, comer, isto é, comedor de 
formiga. Dasypus. 

Tibuna ou tubuna - De tibunheen. Abe
lha. 

Tipió (chipio ou tipio ou tibirra) 
Chipiú, onomatopéia. Fringil/a; 

Tiriba - Tiriba. Conurus. 
Traíra - De taraira, de tarey, peixe conhe

cido, diz Montoya, e no tupi, taraira 
e tareira, formas concorrentes. Taraira 
forma-se de tai, dente, e outro elemen
to que nos é desconhecido. [no tex
to aparece ainda a palavra uma en
tre e e outro ]. Erythrinus tareira, 
Cuv. 

Tucano - De tuca, no guarani; tucano, no 
tupi. Rhamphastos discolorus. 

Tuco-tuco - Ctenomys brasiliensis. Blai
no. 

Uru - De urú. O mesmo que capoeira. 
Odontophorus dentatus, Temm. 

Urubu - Urubú. Cathartes-papa, Linn. 
Urubutinga - De urubútinga, tinga, bran

co. 

Urutau - De urutaú (Montoya), urú 
por guirá, ave, e taú, fantasma . . Nyc
tibius aethereus. Neunv. 

Virá - De birá (Montoya). Cervus sim
plicecornis, l llig. 

Vora - De mborá. (Montoya). Apis. 
Ximango (Chimango) - Chimango, ono

matopéia. Mi/vago. 

FAUNA - NOMENCLATURA GERAL * 

Ariranha - Mamífero que vive nos ríos. 
Ariranha é contrac;:ao de jaguararanha. 

Araruna - Espécie de arara, de cor azul 
ferrete. Compoe-se de arara e una, 
por pintura, preto, escuro, que é a cor 
que a primeira vista parece dominar. 

Capororoca - Ave selvagem. Ans~r. Cons
ta de dois elementos: ca e pororoca, 
estalido, ruído do que rebenta; quan
to a ca, a nao ser por guirá, ave, nao 
podemos acertar-lhe a significac;:ao. Ad
mitida esta hipótese, a forma primi
tiva seria guirápororoca, a ave que 
faz ruído, talvez no voar. Como esta 
formac;:ao se encontram outras; assim 
carao, urna árdea, é proveniente de 
guirá e una. 

Cará - De quyrá, gordo, grosso. Nome 
com que se designam peixes de vários 
generas. 

Caracará - Ave da tribo dos Falconi
dius, genero Po/yborus. É vocábulo 
que passou para a ciencia. De caracará, 
no guaraní, no tupi da costa e outros 
dialetos. D'Orbigny afirma que seu 
nome procede do grito que ele emite, 
o que nao é de todo verdadeiro pois 
nas ·diversas línguas americanas ele 
se apresenta sob várias formas, e se 
tora a onomatopéia a reguladora da 
formac;:ao do vocábulo, e se esse grito 

*N. do R.: Texto transcrito de cópia de Alvaro Porto Alegre, onde se encontra a seguinte nota: 
"A parte sobre a fauna foi encontrada muito fragmentada, salvando-se entretanto a que aí se 
acha. Eis o que fizeram os dominantes de 93 a 95, nos enfuriados assaltos a Casa Branca!" 
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tora tao claro, tao característico, nao 
haveria tanta divergencia. Supomos, 
pelo contrário, que os guaranís o tira
ram do verbo carai, arranhar, dilace
rar com as unhas, e para exprimir in· 
tensidade de significa<;:ao duplicaram 
a palavra, o que é processo muito 
regular, em sua língua. 

Cario - Ave. De guaraúna. Por sua vez 
vem de guirá, ave, e una, por pituna, 
negro, escuro, o que corresponde a 
cor geral da ave. Aramus. 

Guariba - Nome do quadrúmano cha
mado bugio. Mycetes. 

lrara-mirim - Eyrá-mirim, em guarani, 
eyra, abelha, mirim, pequeno. Esta 
abelha fornece excelente mel. 

lratim - De irati. Martius traz iriti, 
irutim, que sao formas erradas. Esta 
abelha produz mu ita cera. Apis. 

Lechiguana - Abelha bravía que produz 
excelente mel. 

Mangangá - De mangangá. lnseto de terrí-· 
vel ferroada. Vespa. 

Sabiá - Había no guara ni (Monto ya), 
sabiá no tupi, de ~ por t~a, olhos, 
e piá, do verbo abrir. "Tet;apiá ou 
capiá, olhos abertos e indica pres
teza" (Montoya). D·iz D'Orbigny: "De 
todas as Tanagrídeas, os habiás sao os 
mais fortes, os mais ágeis de todos 
os pássaros que vivem nas moutas." 
Capiá consta de <;a, por te9a, olhos, 
epiá, do verbo abrir. Turdus. 

Sabiacica - O que nao é completa e 
inteiramente sabiá. ~ sentido tropo
lógico. Assica significa em sentido f í
sico o que é incompleto. Será porque 
o sabiá, pertencendo ao genero tordo 
e aos generos afins, no caso vertente, 
pertence a urna familia diversa, a dos 

psitacídios. Na fronteira do Rio Gran· 
de e Santa Catarina traz o nome de 
cunhataim, moca. 

Sabiá da praia ou calhandro - De sabiá
peri. Peri julgamos estar em lugar de 
piré, pé fedorento, py, pé, e néé-ré, 
fétido. Para explicac;:ao transcrevemos 
esta passagem de Azara: "Seus costu
mes oferecem ainda esta particularida
de, que para apreender os insetos e 
vermes que mariscam no chao, estas 
aves com os bicos e pés desviam as 
folhas caídas e remexem até a bosta 
dos cavalos e vacas; por causa disto os 
chamam comumente de pirés (pés fe
dorentos). Chenu. Estes sabiás tem 

·a propriedade de imitar o canto de 
outras aves, bem como de reproduzir 
todas as vozes e ruídos da natureza, 
sendo o mais melodioso dos voláteis 
americanos. Turdus calandria .. 

Sabiá-una - De sabiá e una, preto. Tur
dus carbonarius. 

Safra - Compde-se de t~i, olhos ale
gres, risonhos (Montoya). <;:ai e i, 
pequeno, delicado. Talvez a primeira 
estrutura da pa lavra f osse guirá-te98i-i, 
ave dos olhos alegres e pequenos, e 
segundo o processo de tropología, o 
que é delicado e alegra os olhos. 
Saíra, de sai-i-ira, ra semelhante, o que 
supoe a forma absoluta sahi, para ser 
feíta a compara<;:ao. Sahira transfor
mou-se em saíra pela deslocac;:á'o do 
acento. Destacam esta ave a elegancia 
do talhe e a beleza da plumagem. 

Urutau - De guiratáu, de guirá, ave, e 
taú, fantasma. Ave noturna que tem 
dado motivo a lendas. Nictibius gran
dis. 
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2 - PROVl:RBIOS* 

2.1 - PROV~RBIOS BRASILEIROS E PORTUGUESES USADOS NO 
RIO GRANDE DO SUL 

As línguas feítas superabundam em provérbios que em portugues se denominam 
anexins, adágios, rifoes, senten~s, ditados, segundo a gradac;:§o de idéias e de formas. 
Constituirao sempre a ciencia da coletividade anonima sintetizada em preceitos con
cisos e breves; sao o resumo de sua longa experiencia através da vida. Sao pela mor 
parte toantes e consoantes, o que se explica pela facilidade de melhor conservá-las na 
memória, sendo apenas processo mnemonico. 

Todos os povos os teme sempre os estimaram desde a mais remota antiguidade. 
Os europeus, além da idéia picaresca que muitos enunciam, trazem por vezes o 

termo cru que a representa, diferentes disto dos orientais onde há mais delicadeza e 
poesía. Eis exemplos destes: 

O mármore por ser polido nao é nem menos duro, nem menos frío; assim os 
cortesaos. 

Oualquer diamente com ja~ é preferível a outra pedra. 
O porteiro dum néscio poderia sempre responder que nao há ninguém em casa. 
A donzela é urna flor, a mulher é um fruto; se o fruto é ruim, que lembran~ se 

poderá conservar da flor? 
O sorriso dum reí descobre-lhe os dentes de leao. 
A loureira é como a sombra; se a seguirdes, esta vos foge; se lhe fugirdes, eta 

vos segue. 
lmitai o sandalo, que perfuma o machado que o corta. 
Nao te admires que um perverso queira sempre morder-te; o esmeril também 

morde o diamante. 
Nao te admires que pela loquacidade algumas vezes o parvo ofusque o sábio; a 

lentejoula também brilha mais que o ouro. 
O homem que corre cegamente atrás da fortuflél assemelha-se a estas borboletas 

noturnas atraídas pela chama e que nela se precipitam e se queimam. 
O infortúnio é o cadinho em que se apuram os grandes caracteres; os pequenos 

evapora m-se. 
A ciencia é um tesauro que nunca se perde; afronta as intempéries das esta~es 

e os reveses da fortuna. 
A educa~ao torna o homem instruído, a natureza produz o homem de genio. 
Nao somos nós que matamos o tempo, é o tempo que nos mata. 
O prazer é um filho do amor, mas filho desnaturado que mata o pai. 
As vezes um pé de terra em demanda custa o valor de dez jeiras comas despesas 

do processo. 
Nao julgues os homens pelo traje; a abelha brilha menos que a borboleta. 
Nao derrubes a árvore que te abrigou na tempestade. 

*N. do R.: Transaito dos originais de Apolinário. 
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O tempo é um pai desnaturado que mata os filhOs. 
A mulher infiel ao marido exige fidelidade do amante. 

Os escantilhoes supra bastam para a diferenciac;:§o. 
Os portugueses tem-nos assim formulados: 
Mae, que coisa é casar? Filha, fiar, parir e chorar. 
Sobre corno penitencia. 
Corno qualquer o é, cabrio isso nao. 
Ouem nao tem dinheiro, faz o e de candieiro. 
Meu filho Pedro virá barbado, mas nem parido, nem prendado. 

Os seguintes sao espanhóis: 
Amor de monja y pedo de fraile, todo es aire. 
Al niño y al mulo, en el culo. 
Quien mucho se baja, el culo enseña. 
A la que su marido escornuda, Señor y tu la ayuda. 

Em trances e italiano os há semelhantes. 
~ cru na verdade, mas vai por conta do tempo de rudeza e simplicidade de nos

sos antepassados. Entao se diziam as coisas pelos nomes e os vocábulos nao se tinham 
envilecido. como na presente fase social. 

Bem estudados os prolóquios portugueses, deparamos neles aforismos que hoje 
querem fazer passar por novidades. 

Os discípulos de A. Comte julgam que descobriram a pólvora. quando dizem: 
Os mortos governam os vivos. lsto é velho como a humanidade que teve simulta
neamente o culto do fogo, da luz e dos avós finados. 

Há séculos Portugal exprimiu o mesmo em seu rifao: Os mortosaos vivosabrem 
osolhos. 

Modernamente um grupo de fisiólogos qualificou o talento, o genio, a inteli
gencia acima do vulgar, como aberra~es do senso comum, enfim como formas de 
demencia, o que já havia emitido Seneca: Nullum ingenium magnum sine mixtura 
dementiae fuit. 

Os portugueses manifestam a mesma opiniao em seus provérbios: 
A ciencia é loucura, se o bom siso nao a cura. 
Pela pena o louco se faz sábio. 
Nihil sub so/e novi! 
Nao sao menos verdadeiros a mor parte dos preceito~ de higiene que eles, há 

séculos, apregoam, como: 
Come caldo, vive em alto, anda quente, viverás longamente. 
Faze da noite, noite, do dia, dia; viverás com alegria. 
Nao comas cru, nem andes com pé nu. 
Hajamos paz, morreremos velhos. 
Tens vontade de morrer? Ceia carneiro assado e deixa-te adormecer. 
Mudar costume, parelha de morte. 
Um dia frio,o outro quente, logo é homem doente. 
Água de serra e sombra de pedra. 
Se queres viver sao, faze-te velho antes do tempo. 
Se queres enfermar, lava a cabe~a e vai-te deitar. 
Bebes vinho, nao bebas siso. 
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Nao te fíes em vilao, nem bebas água de charqueirao. 
Sa(Jde como ~uem nao tem boca grande. 
Sobre comer (jantar), dormir; sobre cear passos dar. 
De caldo requentado e de vento de buraco (ar encanado), guarda-te oorno do diabo. 
Aquele vai mais sao que anda pelo chao (a pé). 
Mais matou a ceia, que sarou Avicena. 
Se queres cedo engordar, come com fome, bebe devagar. 
Água sobre mel faz mal e nao sabe bem. 
Água fria e pao quente nunca f izeram bom ventre. 
Come, menino, criar-te-ás; come, ve~ho, viverás. 
Nao digas ao velho que se deite, nem ao menino que se levante. 
Nao está fora da canseira, quem os pés muda para a cabeceira. 
Se queres que teu filho cresca, lava-lhe os pés e rapa-lhe a cabeca. 

Sob outros pontos de vista nao sao eles menos importantes. Traduzem a expe
riencia de séculos em seu senso prático e o conhecimento das coisas como do corac§o 
humano. 

Os seguintes o demonstram: 
Manda o sábio com embaixada e nao lhe digas nada. 
Pelo camínho do bem obedecer se chega ao bem mandar. 
Nao sabe como governar quema todos quer contentar. 
Oual o reí, tal a leí; qual a lei, tal a grei. 
Mandar nao quer par. 
Veste-te em guerra e arma-te em paz. 
Lá vao leís, onde querem reís. 
Lá vao leis, onde querem cruzadas. 
Reí moco, rei perigoso. 
Nem ante rei armado, nem ante povo alvoro~do. 
Rogos de reí, mandados sao. 
A muito e'ntendímento, fortuna pouca. 
Deíxemos pais e avós, e por nós outros sejamos bons. 
Ouem com os seus avós se honra, consigo traz desonra. 
Ouem deíxa a vila pela aldeia, venha-lhe má estrela. 
Ouem te gabar a vila, gaba-lhe a cidade. 
Juiz de aldeia, quemo deseja, o seja. 
Juiz de aldeia, um ano manda, outro na cadeía. 
Se queres ser bom juiz, ouve o que cada um diz. 
Desejo de soledade ou muita virtude ou muíta maldade. 
Ouem ama a mulher casada, a vida traz emprestada. 
Se queres saber quanto vale um cruzado, busca-o emprestado. 
Dinheiro emprestaste, inimigo ganhaste. 
Dinheiro faz batalha e nao brac;:o largo. 
Melhor é curar goteira que casa inteira. 

!números outros exprimem o vasto conhecimento da vida prática em suas 
múltiplas relacoes. 

Muítos prolóquios forc;:osamente deviam desaparecer no meio americano. A 
diferenca de estac;:oes em hemisférios opostos, a mudanc;:a completa da vida agrícola 
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entre os povos do Brasil e Portugal, e outras causas mesológicas, quer quanto ao meio 
físico, quer quanto ao meio social, eliminaram-nos de todo. 

Entre nós os conquistadores nao puderam implantar os seguintes: 
Maio hortelao, pouca palha, pouco pao. 
Día de Sao Barnabé se seca a palha pelo pé. 
Ouem nao pode em man;o, vindima no regaco. 
Marco, marcegao, pela manha rosto de cao, pela tarde de bom verao. 
Marco ventoso, abril chuvoso, de bom colmeal fará o astroso. 
Ouando troveja em marco, aparelha os cubos e o braco. 
Se nao chover entre marco e abril, venderá el-reí o carro e o carril. 
Cada pórco tem seu S. Martinho. 
Dia de Santo André, quem nao tem porco mata a mulher 
Dia de Sao Mateus vindima o sisudo, semeiam os sandeus. 
Por Santa Marinha vai ver a tua vinha, e qual a achares, tal a vindima. 
Dia de S. Tiago vai a vinha e acharás bago. 
Abril frio, pao e vinho, maio come o trigo, e agosto bebe o vinho. 
D ia de Sao Martinho prova o teu vinho. 
Ouem azeite colhe antes de janeiro, azeite deixa no madeiro. 
Por Todos os Santos semeia o trigo, colhe cardos. 
Por Sio Francisco semeia o teu trigo, a velha que o dizia, semeado o tinha. 
Por Santa Erea toma os bois e semeia. 
Ouem em maio relva, nao tem pao, nem erva. 
Pelo Natal ao jógo, pela Páscoa ao fogo. 
De Natal a Santa Luzia cresce um palmo odia. 
No dia de Santa Catarina ao Natal, mes igual. 
O Natal ao soalhar, e a Páscoa ao lar. 
Em abril águas mil e em maio tres e quatro. 
Água de agosto, a~frao, mel e mosto. 
Água de fevereiro, mata o onzeneiro. 
Água de janeiro, todo o ano tem conserto. 
Água de maio, pao para todo o ano. 
Água de marco pior é que nódoa no fato. 
Agua de. s. Joao tira vinho e nao dá pio. 
Día de S. Vicente toda a água é quente. 
Urna água de maio e tres de abril valem por mil. 
Nada disto ficou, porque nao s6 correspondía a inversio das estacaes, como a 

culturas diversas. A moenda de trigo, a dorna, o lagar ficaram na Europa; aqui era a 
mandioca, o milho, o feijao, a cana-de-acúcar a principal produc§o agrícola. 

O nosso povo sabia o que era melado, beiju, tapioca, mas nao compreenderia o 
que era rnagusto, nem mosto. 

O conquistado país, assaz extenso, sem populac§o correspondente ao territó
rio, adquirindo outros costumes com as novas condicaes de vida, de modo algum 
poderia também conservar provérbios, verdadeiros no meio das misérias européias, mas 
inadaptáve-is a uma existencia diversa. 

Assim quando o portugues diz : O hóspede e o peíxe an terceiro día fede, que 
é também o italiano: l'ospíte e il pesceal terzo gíorno puzza, que corresponde ao dos 
romanos: A mu/her, a chuva e o hóspede ao terceíro día íncomodam; o brasileiro nio 
o compreende bem. A hospitalidade no novo habitat, era para ele nao .só um dever, 
como urna alegria. 
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Popula~o escassa e assaz disseminada por campinas e montanhas, em distancias 
afastadas, o hósp.ede era sempre um acontecimento que vinha quebrar a monotonia 
habitual. Se os estabelecimentos rurais nem sempre tinham as comodidades da Europa, 
em compensa~o a fartura de víveres era superabundante. Oualquer forasteiro desco
nhecido era sempre bem-vindo, e ainda procuravam rete-lo mais do que lhe convinha. 
A hospitalidade proverbial dos brasileiros ainda é a mesma, porque ainda está longe o 
dia de ficarmos nas circunstancias precárias dos povos ultrarrerinos. 

Assim como pereceram certos provérbios portugueses na nova pátria, nasceram 
outros do concurso de costumes diversos, da flora e da fauna estranhas, como dos 
fatores étnicos que colaboravam comos europeus. 

Assim quem ouve : Em tempo de murici, cada um cuida de si; Em festa de jacu 
nao entra inhambu; Papagaio come milho, periquito leva a fama; Macaco velho nao 
mete a mao em cumbuca; O touro fraco todos o pialam; lsto nao é casa de baques
tundum [sic], todos nós somos um; Por fora mu ita farofa, por dentro mol ambo só; 
Capenga nao forma, etc. - ve desde logo que isto é produto do novo meio. 

Muitos prolóquios sob a pura forma portuguesa reunimos que, todavia, parecem 
de cria~o brasileira, tais como: Cavalo torto nao dá carreira direita; Saco vazio nao se 
poe em pé; Com mais um empurrao vai a caixa ao porao, etc. 

Confrontamos também com os provérbios de outras procedencias, principal
mente com os latinos e línguas romanicas. O fundo proloquial do portugues e do espa
nhol é quase identico, acrescendo que a semelhan~ do pensamento corresponde mais 
ou menos a semelhan~ da forma. 

Coligimo-los em todas as classes, porque o R io Grande do Sul nao é só repre
sentado pelo gaúcho ignorante, como supé)em alguns erroneamente, mas também por 
urna classe culta e inteligente que lhe dá a dire~o. Daí vem que muitos sao de pro
veniencia erudita. 

Omitimos as referencias a fábulas que também sao usuais, como: Nao vendas a 
pele do urso, sem primeiro cac;á-lo; Faz como o cao que larga a carne pela sombra que 
viu n'água; ~ como o lobo e o cordeirinho, etc. 

2.2 - PROV~RBIOS PORTUGUESES MAIS OU MENOS MODIFICADOS* 

A 

A alma do negócio é o segredo. 

A audácia e a fortuna andam juntas. 
Em antigo portugues: O homem ousado a fortuna lhe dá a mao. 
Espanhol : Hombre osado la fortuna le da la mano. 
Italiano : Agli audaci la fortuna aiuta. 
Latim: Audaces fortuna juvat. 

*N. do R.: Transcrito dos originais de Apolinário. 
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A boca faz jogo. 
Espanhol: La boca hace juego. 
Frances: La parole fait le jeu. 

A bom amigo dá-lhe abrigo. 

A bom entendedor meia-palavra basta. 
Frances: Le sage entend a demi-mot. Ou : A bon entendeur peu des paroles. 
Espanhol: Al buen entendedor pocas palabras. 
Latim: Verbum sat sapienti. Ou: 1 ntelligenti pauca. 

Abre teu porco e verás teu corpo. 

A casamento (ou boda) e batizado nao vás sem ser convidado. 
Espanhol: A boda ni bautizo, no vayas sin ser llamado. 
Frances: Qui va a noce sans prier s'en revient sans diner. 

A cava lo dado nao olhes o dente. 
Espanhol : A caballo presentado no hay que mirarle el diente. 
Italiano: A cavallo dato non si guarda in bocea. 
Frances: A cheval donné on ne regarde pasa la bride. 

A corda rebenta sempre pelo lado mais fraco . 
Espanhol : Siempre quiebra la soga por lo más delgado. 

A exce~o confirma a regra. 
Frances : L'exception ~onfirme la regle. 

A galinha da minha vizinha é mais gorda que a minha. 
Espanhol : La gallina de mi vecina más gorda está que la mía. 

Água mole em pedra dura, tanto dá, até que fura. 
Lat im: Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. 

Águas passadas nao moem moinhos. 
Em portugues antigo : Com águas passadas nao mói o moinho. 
Espanhol: Agua pasada no muele molino. 

A formiga , quando quer perder-se, cría asas. 
Portugues antigo: Dá Deus asas a formiga para que se perca mais asinha. 
Espanhol: Da Dios alas a la hormiga para morir más aína. Ou: Por su mal crió 

Dios alas a la hormiga. 

Albarda-se o burro a vontade de seu dono. 

A li'ngua bate onde o dente dó i. 
Italiano : La lingua batte dove il dente duole. 
Portugues antigo : Lá vai a língua onde dói a gengiva. 
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A má ovelha de ita o rebanho a perder. 

A melancfa de manha é de prata, de meio-dia é de ouro, de noite mata. 
Os dinamarqueses tem a respeito do queijo o prolóquio: De manha o queijo é de 

ouro, ao meio-dia de prata, a noite de chumbo. 

Amigos, amigos, negócios a parte. 
Espanhol : Cuenta y razón conserva amistad. 

Amigo anojado, inimigo dobrado. 
Espanhol: Amigo reconciliado, enemigo doblado. 

Amigo que nao presta e faca que nao corta, que se per:ca, pouco importa. 
Espanhol: El amigo que no presta, y el cuchillo que no corta, que se pierda, poco 

importa. 

Amigo de todos e de nenhum, tudo é um. 
Frances: L'ami de tout le monde n'est ami de personne. 

Amigo de todos, da verdade mais. 
Latim: Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis amica veritas. 

A mo~a casta, Deus lhe basta. 
Espanhol: A la mujer casta, Dios le basta. 
Dina marques: As mo~s sao pupilas de Deus. 

Amor, dinheiro e cuidado, nao está dissimulado. 
Amor, fogo e tosse, seu dono descobre. 
Espanhol: Amores, dolores y dineros no pueden estar encubiertos. 
Frances: L'amour et la fumée ne peuvent se cacher. 
Latim: Amor, tussisque non celantur. 
Dinamarques: Pobreza e amor sao difíceis de ocultar. 

Amizade (ou amor) de menino é água em cestinho. 
Espanhol: Amor de niño, agua em cestillo. 

Amor é gosto e nao razao. 

A morte bate a todas as portas. 
Latim : Pallida mors aequa pulsat pede, pauperum tabernas, regumque turres. 
Diz um provérbio turco: A morte é um camelo negro que se ajoelha em todas 

as portas. 
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A mulher e o catavento vao conforme o vento. 
Em portugues antigo: Mulher, vento e ventura, asinha se muda. 
Latim: Varium et mutabile semper femina. 

A mulher e a galinha, comandar, se perde asinha. 
Espanhol: La mujer y la gallina por andar se pierden aína. 

Ande eu qu~nte e ria-se a gente. 
Espanhol: Ande yo caliente, y ríase la gente. 

A necessidade é mae da indústria. 
Italiano: La poverta e la madre di tutti le arti. 
Frances: La necessité est la mere des inventions. Ou : Necessité est mere d'industrie. 
Espanhol: La necesidad hace maestro. 
Dinamarques: A necessidade torna industrioso. 

A necessidade nao tem lei. 
Italiano: La fame non vuol leggi. 
Espanhol: La necesidad carece de ley. 
Latim: Neeessitas non habet legem. 
Frances: Ventre affamé n'a point d'oreilles. 

A necessida.de é inimiga da virtude. 

Antes quebrar que torcer (ou dobrar). 
Latim: Frangas, non flectes. 
O italiano diz em sentido contrário: E meglio piegar che scavezzar (Antes torcer 

que quebrar) . No Rio Grande há o provérbio: Facao novo se quebra, nao se dobra. 
O trances como o italiano, d iz: 11 vaut mieux plier que rompre. 

Antes que cases, ve bem o que fazes. Variante: Antes que cases, ve bem o que 
fazes, que nao é só que desates. 

Espanhol: Antes que te cases, mira lo que haces. 

Antes que o mal cres~a, corta-se a cabe~a (Ou: De princípio se corta o mal pela 
ra iz). 

Latim: Malum nascens facile opprimitur. 

Antes só que mal acompanhado. 
Espanhol: Más vale solo, que mal acompañado. 
Italiano: E meglio andar solo che mal accompagnato. 
Antes um ano de fome que um mau vizinho. 

Antes um bom desengano que viver-se enganado. 

Ao assustado a própr ia sombra assusta. 
Espanhol: Al espantado, la sombra espanta . 

Ao avarento tanto lhe falta o que tem, como o que nao tem. 
Latim: Tam deest avaro quod habet quam quod non habet. 

A ocasiao faz o ladrao. Ou: Em arca aberta, o justo peca. 
Espanhol: La ocasión hace al ladrón. Ou: En arca abierta, el justo peca. Ou: 

Puerta abierta el santo tienta. 
Frances: Abandon fait larron. Ou : L'occasion fait le lar ron. 
Italiano: A casa aperta il giusto pecca. 
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Ao meio-dia, panela no fogo, barriga vaz1a. 

" A ociosidade é mae dos vícios. 
Espanhol : La ociosidad es madre de los vicios. 
Frances: L'oisivité est la mere de tous les vices. 

Ao pé do trigo nasce o joio. 

A ordem é rica, mas os frades sao poucos. 

Aos vivos escapula, aos mortos sepultura. 

A grandes males grandes remédios. 
Frances : Aux grands maux les grandes remédes. 

Ao velho que muda de clima e costumes, é morte certa. 
Portugues antigo: Mudar costume, par el ha de morte. 
Espanhol: Al viejo múdale el aire y darte ha el pellejo. 

Ao vilao dao-lhe o dedo (ou umpé), e toma a mao. 
Espanhol : Al villano dale el pie y se tomará la mano. 
Diz um provérbio russo: Ponde o vilao a mesa, ele porá os pés em cima. 

A palavra é de prata, o silencio é de ouro. 
Em antigo portugues: Prata é o bem fa lar, ouro é o bem calar. 

A pa lavras loucas, orelhas moucas. 
Espanhol: A palabras locas, orejas sordas. 
Frances: A. sotte demande point de réponse. 

A palavra que se solta nao volta. 
Em portugues antigo: Palavra e pedra solta, nao volta. 
Espanhol: Palabra y piedra suelta no tienen vuelta. Palabra de boca, piedra de 

honda. 
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Latim : Nescit vox missa reverti. 

A palma é de quem a ganhou. 
Lat im : Palmam qui meruit, ferat . 

A pao duro dente agudo. 
Espanhol : A pan duro diente agudo. 

A perseveran<;:a tudo alcan<;:a. Ou: Com o tempo e paciencia tudo se alcan~a. 
Frances : Avec du temps et de la patience on vienta bout de tout. 
Com o tempo e paciencia as folhas da amoreira se transformam em seda. 

Aprende chorando, e rirás ganhando. 

A quem madruga, Deus ajuda. 
Espanhol: A quien madruga, Dios le ayuda. 
A quem Deus quer ajudar, o vento lhe apanha len ha. 

A quem nada tem, Deus mantém. 

A quem nao sobra pao, nao crie cao. 
Espanhol: A quien no le sobra pan, no crie can. 

A quem nao tem bens, ninguém lhe quer mal. 

Aqui a porca torce o rabo. (t o mesmo: Aqui está o busilis.) 
Latim: Hoc opus, hic labor est. 

A pregu ic;a nunca fez casa de sobrado. 

A quem Deus promete, nao falta. 

A pobreza e a velhice por si se guardam. 

A rico nao devas e a pobre nao prometas. 
Espanhol: A rico no debas y a pobre no prometas. 

Arrieiros (ou caminheiros, tropeiros, etc.) somos, na estrada (ou carreira) 
andamos. 

Arrieros somos, en el camino nos encontraremos. 

Arrufos de namorados, amores dobrados. 

As aparencias enganam. 
Latim: Nimi na crede. colori. 
Espanhol: Las apariencias engañan. 

As más notícias sempre sao certas. 
Espanhol: Las malas nuevas siempre son ciertas. 

Asno morto cevada ao rabo. 
Espanhol : Al asno muerto, la cebada al rabo. 

As obras, com as sobras. 
Espanhol: Las obras con las sobras. 

As paredes tem ouvidos. 
Portugues antigo: As paredes tem ouvidos. Ou: Montes veem, par~Ps ouvem. 
Espanhol : Las paredes oyen. 
Frances: Les murailles ont des oreilles. 

A saúde é um bem conhecido só depois de perdido. 
A saúde vale ouro. 
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Portugues antigo : Paz e saúde, dinheiro a quemo quiser . 
Frances: Qui rr'a santé, il n'y a r ien; qui a santé, il a tout. 

As sopas nao sao para quemas faz, e sim para quemas engole. 

A tira a pedra e esconde a mao. 
Em portugues antigo: Feitos de vilao, atirar pedra e esconder a mao. 
Espanho l: Tira la piedra y esconde la mano. 
Frances : Jeter la pierre et cacher le bras. 

A traic;:a'o apraz, mas nao o que a faz. 
Espanhol: La traición aplace, mas no lo que la hace. 
Portugues antigo: Paga-se o reí da traic;:a'o, mas do traidor nao. 

Atrás de mim virá quem bom me fará. 
Espanhol: Malo vendrá que bueno me hará. 

Atrás o tempo, tempo vem. 
Espanhol : Tiempo traz, tiempo viene. 

Atrás a tempestade vem a bonanc;:a. 

A um cao da nado, todos a ele. 

A um bom ganhador, um bom gastador. Ou: A pai ajuntador, filho esbanjador. 
Espanhol : A padre ganador, hijo despendedor. Ou: A padre guardador hijo gasta· 

Francas : Apere avare, enfant prodigue. 

A um tempo nao se servem dois senhores. 
Espanhol: Ninguno puede servir a dos señores. 

A uniao faz a forc;:a. 
Francas: L'union fait la force. 
La ti m: Vis un ita fortior. 

Até a morte há sorte. 

A velha galinha faz gorda a cozinha. 

A verdade amarga. 
Espanhol: La verdad amarga. 

A verdade cedo ou tarde aparece. 
Latim: Tempusomnia revelat. 
Italiano: La ver ita e f iglia del tempo. 

A verdade é como o azeite, vem a tona. 

A vingam;a é doce, mas seus fruto s amargos. 

Azeite, vinho e amigo, o ma is antigo. 

B 

Barbeiro novo na cara do fregues aprende. 
Frances: A barbe de fou on apprend a raire. 
Orienta 1 (persas): Na cabe<;:a do órfao o barbeiro aprende a tosquiar. 

Barco parado nao ganha frete. 
Portugues antigo : Andando ganha a azenha e nao estando queda. Ouem nao 

anda, nao ganha. 

Bem o prega Freí Tomás, faz o que ele diz e nao o que ele faz. 

Bem sabe o gato cujas barbas lambe. 

Bens mal adquiridos vao-se como vieram. 
Frances: Ce qui est venu de pille-pille, s'en reva de tire-tire. Cf. Oinheiro mal 

ganho o d iabo o leva. 

Boa mostarda é a fome. 
Espanhol: A buena hambre no hay pan duro, ni falta salsa a ninguno. 
Italiano: Appetido non vuol salsa. 
Francas: 11 n'est sauce que d'appétit . . 

Boca, que tal disseste! 
Espanhol: Tú, que tal dijiste! 

Boca de mel, corac;:ao de fel. 
Francas: Bouche de miel, coeur de fiel. 

Boi solto, lambe-se todo. 
Espanhol: El buey suelto bien se lame. 

Bom saber é calar até ser tempo de falar. 

Brigam as comadres, descobrem-se as verdades. 
Espanhol: Riñen las comadres y dícense las verdades. 

Burro com fome, cardos come. 

Burro velho nao toma freio. 
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Cada um acbde aonde lhe d6i. 

Cada um chega a brasa a sua sardinha. 
Frances: Chacun tire de son coté. 

Cada um dan~ segundo a toada (ou o tom da viola). 

Cada um dá o que tem. 

(Este provérbio tornou-se assaz vulgar entre nós pela anedota atribuida ª? .or. 
Fran~, filósofo baiano que se distinguia tanto pelo espírito como pela~ exc~ntnc1da
des. Um amigo, querendo divertir-se com ele, lembrou-se de um gracejo, ahás bem 
grosseiro. Enviou-lhe urna bandeja assaz enfeitada, mas só contendo cornos. O filó
sofo recebeu o presente com a impassibilidade e sangue-frio que o destacavam. Despe
jou a bandeja, foi ao jardim, encheu-a de flores, e entregando-a ao servidor, ajuntou: 

O iz lá a teu senhor que cada um dá o que tem). 

Cada um leva a água para seu moinho. 
Espanhol: Cada uno quiere llevar el agua a su molino y dejar en seco al del 

vecino. 
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Frances: Chacun amene l'eau a son moulin. 
Italiano: Ognuno tira l'acqua al suo molino. 

Cada roca com seu fuso, cada terra com seu uso; 
Espanhol: En cada tierra su uso, y en cada casa su costumbre. 
Frances: Chaque pays asa guise. 
Italiano: Tal paese, tal usanza. 

Cada qual sabe as linhas com que secos.e. 

Cada um sabe de si e Deus de todos. 
Espanhol: Cada uno em su casa, y Dios en la de todos. 

Cada qual sabe onde lhe aperta o sapato. 
Espanhol: Cada uno sabe donde le aprieta el zapato. 

Cada um sente o seu. 

Cada qual sente o seu mal. 

Cá e lá más fadas há. 
Espanhol: Acá e allá más hadas ha. 

Cale o que deu e fale o que recebeu. 
Latim: Qui dedit beneficiuro, taceat; narret qui accepit. 
Espanhol: Calle él que dió y hable el que tomó. 

' 

Cama de chao, cama de cao. 

Cao de ra~a, ca~a. 
Frances: Bons chiens chassent de race. 
Espanhol: El can de buena raza siempre ha mientes del pan e la caza. 

cao que ladra, nao morde. 
Italiano : Cane che abbaia, non mord. 
Frances: Chien qui aboie, ne mord pas. 
Espanhol: Perro ladrador nunca buen .mordedor. 

Casa arrombada, trancas de ferro. 

Casa alheia, brasa no seio. 

Casa sem mulher é casa sem fogao. 
Casa sem .mulher é lanterna sem luz. 

Casarás e amansarás. 
Espanhol: Casarás y amansarás. 

Casado e arrependido. 
Espanhol: Casado y arrependido. 

Cautela e caldo de galinha nunca faz mal a doente. 

Cavalo torto nao dá carreira direita. 

Cesteiro que faz um cesto, faz um cento. 
Espanhol: Quien hace un cesto, hará ciento. 

Com a esperan~ morreo homem. 

Come para viver e nao vivas para comer. 
Frances: Manger pour vivre et non v.ivre pour manger. 

Com mais um empurrao vai a caixa ao porá'o. 

Companhia desfeita, músicos a pé. Ou: Festa acabada, músicos a pe. 
Portugues antigo: Merenda comida, companhia desfeita. 
Espanhol: El pan comido, y la compañía deshecha. Ou: Comida hecha, com

pañía deshecha. 

Com teu amo nao jogues as peras. 
Portugues antigo: Com teu amo nao jogues as peras, que ele come as maduras 

e dá-te as verdes. 
Espanhol: Ni en burlas, ni en veras, com tu amo nao partas peras. 
Dinamarques: Nao comas cerejas com os grandes, que eles te podem lan~r 

os carocos ao rosto .. 
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Russo: Nao comas cerejas com um boyard (senhor), que ele pode furar-te os 
olhos com os car~os. 

Com tempo tudo tem tempo. 

Conhec;:o-te pau de laranjeira! 
(Funda-se numa anedota: um estatuário de santos comprou a um aldeao urna 

velha laranjeira para aproveitá-la na imagem do orago da freguesia, de que lhe tinham 
feíto encomenda. O rústico que soube o fim em que ia ser aplicada, a espac;:os visitava 
o santeiro, para seguir passo a passo os progressos da obra. Ficou bem a par. No día da 
festa houve a inaugurac;:§'o da imagem. Ele também assistia com sorriso malicioso. 
Quando viu o povo prostrado em adorac;:§'o, fitou o santo no altar e murmurou: 

A mim é que nao me enganas ... Conhec;:o-te, pau de laranjeira!) 

Conhece-te a ti mesmo. 
Grego: Gnothi seanton. 
Latim: Nosce te ipsum. 
Frances: Connais-toi toi-meme. 
(t a célebre inscric;:§'o do frontispício do templo de Delfos que serviu de base a fi

losofía de Sócrates e seus continuadores, como é hoje a base de psicología expe
rimental.) 
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Contra a forc;:a nao há resistencia. 

Cría a fama e deita-te a dormir. 
Espanhol: Cobra buena fama y échate a dormir. 

Criai o corvo e tirar-vos-á os olhos. 
Espanhol: Cria cuervos y te sacarán los ojos. 
Italiano: Allevate il corvo ed egli vi caverá l'occhio. 
Frances: Nourris um courbeau, il te crevera l'oeil. 

Cruzes nos peitos, diabo nos feitos. 
Espanhol: La cruz en los pechos y el diablo en los hechos. 

Cuida bem no que fazes e nao te · ties de rapazes. 
Espanhol : Cuida bien lo que haces, no te Hes de rapaces. 

o 

Dá duas vezes quem prontamente dá. 
Latim : Bis dat qui cito dat. 
Espanhol : Quien da luego, da dos veces. 
Frances: Qui donne tot, donne deux fois. 

Dá nó, nao perderás ponto. 
Portugues antigo: 
Espanhol: Ouien no da nudo, pierde punto. 

Dádivas abrandam penhas. 
Espanhol: Dádivas quebrantan peñas. 

Dai-me dinheiro e nao conselhos. 
Espanhol: Dinero y no consejos. 

Da i-me gordura que te darei formosura. 

De amigo reconciliado e de caldo requentado, nunca bom bocado. 

De boa casa, boa brasa. 
Espanhol: De buena casa, buena brasa. 

De cac;:adores grandes mentiras. 

De demo ademo nao há que escolher. 

De grao em grao a galinha enche o papo. 
Espanhol: De grano a grano hinche la gallina el papo. 

De hora em hora Deus melhora. 
Espanhol: De hora a hora Dios mejora. 

De ingratos (ou mal-agradecidos) está o interno cheio. 
Espanhol: De desagradecidos está el infierno lleno. 

De longas vías, longas mentiras. 
Espanhol: A luengas vías, luengas mentiras. 
Frances: A beau mentir qui vient de loin. 

De mao a boca se perde a sopa. 
Espanhol:.De la mano a la boca se pierde la sopa. 

De médico e de louco cada um tem um pouco. 

De nada duvida quem de nada sabe. 
Espanhol: El que no duda, no sabe cosa alguna. 
Italiano: Chi no sa niente, non dubita de niente. 

De noite todos os gatos sao pardos. 
Espanhol: De noche todos los gatos son pardos. 
Frances: La nuit, il n'y a point de femmes laides. 

Deus ajuda a quem trabalha. 
Frances: Dieu bénit la main qui travaille. 

De lautas ceias sepulturas cheias. 

Deus dá asas para quem nao sabe voar. 
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Deus dá dentes a quem nao tem nozes. 

" Deus dá nozes a quem nao tem dentes. 
Espanhol : Da Dios almendras al que no tiene muelas. Ou: Da Dios habas al que no 

t iene quijadas. 
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Deus dá o trio conforme a roupa. 
Espanhol : Dios da el frío, conforme la ropa. 
Italiano : lddio da il freddo secando i penni. 
Frances: D ieu donne le froid selon le drap. 

Deus escreve direito por linhas tortas. 

Deus os fez, o diabo os ajuntou. 

Deus sabe o que faz. 

Deus tem muito que dar e o diabo que carregar. 

De pequenino se torce o pepino. 
Espanhol: Los niños de pequeños, que no hay castigo despues para ellos. 

Depois que todos comem, nao faltam pratos. 

De ruim ninho bom passarinho. 

Despir um santo para vestir um outro. 
Frances: Deshabiller un saint pour habiller un autre. 

Desse mato nao sai coelho. 

Devagar, que tenho pressa. 

Devagar se vai ao longe. 
Italiano: Piano piano se va lontano. 
Frances: Pas ti pas on va bien loin. 

Dia de muito, véspera de pouco (ou nada) . 
Frances: Apres grand banquet petit pain. 

Dinheiro é sangue. 

Dinheiro chama dinheiro. 
Espanhol : Dinero llama dinero. 

Dinheiro mal ganho, o diabo o leva. 
Latim: Male parta, male dilabuntur. 
Espanhol: Lo bien ganado se lo lleva el diablo, y lo a ello y su amo. 

Dizem que estou me divertindo. 
(De origem anedótica: contam que havia um espanhol desde muito domiciliado 

entre nós. Um de seus prazeres et a nos domingos passear pelos arrabaldes da cidade. 
Af inal travou rela~oes com um grupo de ca~adores que o convenceram de acompanhá
los um dia, a inda que ele se desculpasse, afirmando que nao sabia atirar. Lá se foi 
nosso espanhol para a ca~da de marrecé5es no banhado, aliás urna das mais difíceis , 
porque atira-se a maior parte das vezes nas aves voando a grandes alturas. A inda comes
curo os companheiros o colocaram numa espera, dando-lhe instru~es que de nada 
lhe serviam. Ali ficou de arma a tiracolo ... Decorridas algumas horas passou um cava
leiro, seu conhecido, que perguntou-lhe : 

Que faz aí amigo? Deu agora um ca~ador? Ele com desalento respondeu-lhe: 
Dizem que estou me divertindo! ... ) 

Diz·me com quem andas, dir-te·ei as manhas que tens. 
Espanhol: Dime con quien andas, te diré quien eres. 
Italiano: Dimmi con qui vai, ti diro quel che fai. 
Latim : Noscitur ex sociis. 

Do couro lhe hao desairas correias. 
Espanhol: Del cuero salen las correas. 

Dos males o menor. 
Espanhol: Del mal, el menos. 
Frances: De deux maux il faut choisir le moindre. 

Dois proveitos nao cabem num saco. 

Duro com duro nao faz bom muro. 
Espanhol: Yo duro y vos duro, quién llevará la madura? 
Italiano: Duro con duro non fa buono muro. 

E 

Ele faz a festa e atira os foguetes. 

¡; mais fácil apanhar um mentiroso que um coxo. 
Espanhol: Más presto se coge al mentiroso que al cojo. 

Emboca fechada nao entra mosca. 
Espanhol: En boca cerrada no entra mosca. 
Italiano: Boca truciata mosca non ci entra. 

Em casa de ferreiro, espeto de pau. 
Espanhol: En casa de herrero, cuchillo de palo. 

; 
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Em casa de ladrá'o (ou de enforcado) nao se fala em corda. 
Espanhol: En. casa del ahorcado no hay que mentar la soga. 
Italiano : In casa del ladro non parlare di corda. 
Frances: 11 ne faint point parler de corde dans la maison d'un pendu. 

Em casa de pouco pao todos gritam e ninguém tem razao. 

Em contendas de casal, nao te metas, que te virá mal. 

Enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. 

Enquanto há vento, molha·se a vela. 
Espanhol: A buen viento va la parva. 

Em tempo e lugar o perderé ganhar. 

Em tempo de figos nao há amigos. 
Espanhol: En tiempo de higos (no texto: hijos} no hay amigos. 

Em tempo de guerra mentira como terra. 

Em sua casa cada qual é rei . 
Espanhol: Mientras em mi casa estoy, rey me soy. 
Frances: Chacun est maitre chez soi, dit le charbonnier. 

Em terra de cegos quem tem um olho é rei. 
Latim: Unoculus inter caecos. 
Espanhol: En tierra de ciegos, el tuerto es rey. 
Italiano : In terra de ciechi beato chi ha un occhio. 

Entre pais e irmaos nao metas as maos. 
Espanhol: Entre padres y hermanos no metas tus manos. 

Errar é próprio dos homens. 
Latim : Errare humanum est. 
Espanhol: De hombres es errar, de bestias perseverar en el error. 

Escorregar nao é ca ir. 

Está lanc;:ado o dado. 
Latim: Alea jacta est. 

Estao verdes! Como disse a raposa das uvas. 
Espanhol: Están verdes! 
Italiano : Egl i fa come la volpe dell'uve. 
Frances: 11 est comme le renard, il trouve les raisins trop verts. 

Este acende urna vela a Deus e outra ao diabo. 

F 

Fac;:a mau tempo, fa<;:a excelente, a gente nunca está contente. 
Frances: Soit pluie, soit beau temps, jamais le monde n'est content. 

Fala pouco e bem, ter-te-ao por alguém. 
Espanhol: Habla poco y bien, tener te han por alguien. 
Italiano: Chi parla rado, e tenuto a grado. 

Falai no mau, aparelhai o pau. 
Em portugues ternos: Falai do ru1m, olhai para a porta. Ou: Falai no lobo, 

ver-lhe-eis a pele. 
Espanhol: En nombrando al ruin de Roma, luego asoma. 
Italiano: Chi ha el lupo in bocea, lo ha sulla coppa. 
Frances: Parlez du loup, et vous verrez sa queue. 

Falar sem cuidar é atirar sem apontar. 

Falar o frances como um vasco o espanhol. 
(Os que dizem vaca, em vez de vasco, erram). 

Falo-lhe em alhos, re~ponde-me em bugalhos. 
Latí m : Ego de casco loq uor, tu de creta respondes. 

Faze o bem e nao cates (ou nao vejas) a quem. 
Espanhol: Haz bien y no cates (ou no mires} a quien. 

Faze da noite, noite, do día, dia; viverás com alegria. 

Fazer a viagem do corvo. 
(Referencia bíblica ao corvo que Noé soltou e 11ao voltou). 

Fazer bem nunca faz mal. 
Espanhol: Hacer bien nunca se pierde. 
Frances: Un bienfait n'est jamais perdu . 
Latim: Bonis quod benefit, haud perit. 

Feliz é quem o ere, nao quem o e. 
Frances: 11 n'est d'heureux que qui croit l'etre. 

Feliz no jogo. infeliz no amor. 

Fía-te na virgem e nao corras. 

Filho tu és, pai tu serás; como fizeres, tal qual acharás. 
Espanhol: Hijo fuiste, padre serás; cual hiciste, tal habrás. 

F ilho de peixe sabe nadar. 
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F ilhos casados, cuidados dobrados. 

" Flor no peito, bobo feíto. 

Fogo de palha, chuva de verá'o e raiva de mulher tem pouca durac;:ao. 

Foi a Roma e nao viu o papa. 

Foi a aldeia e nao viu as casas. 

G 

Gato escaldado da água fria se teme. 
Espanhol: Gato escaldado del agua fría ha miedo. 
Italiano: 11 gatto scottato dall'acqua calda, ha paura della fredda. 

Gato miador, nunca bom cac;:ador. 
Espanhol: El gato maullador nunca buen cazador. 

Gato ruivo do que usa, disso cuida. 
Portugues antigo: Porca ruiva do que usa, disso cuida. 

Gato e mulher, em casa; homem e cachorro na rua. 

Gato de luva, sinal de chuva. 

Geada na lama, chuva na cama. 

Guarda que comer, mas nao guardes que fazer. 

H 

Há males que vem para bem. 
Espanhol: No hay mal que por bien non venga. 
Italiano: Sempre il mal non viene per nuocere. 
Latim: Ex hoc malo proveniat aliquod bonum. 
Frances: A force de mal tout ira bien. 

Hoje por mim, amanha por ti. 
Latim: Hodie mihi, eras tibi. 
Frances: Aujourd'hui moi, demain toi. 

Honra e proveito nao cabem num saco. 

Homem precavido vale por dois. 
Espanhol: Hombre prevenido (o apercibido) vale por dos. 
Frances: Un homme averti en vaut deux. 

1 ngratidao com ingratidá'o se paga. 

Ir buscar la e sair tosquiado. 
Espanhol: Ir por lana y volver trasquilado. 
Italiano: Cercare d'ingannare, e restar ingannato. 

lsto nao é casa de pai Gonzalo, onde a galinha manda mais que o galo. 
Espanhol: En casa de Gonzalo, mas puede la gallina que el galo. 

J 

Jogo (ou brinquedo) de maos, jogo d~ vilé>es. 
Espanhol : Juego de manos, juego de villanos. 
Italiano: G ioco de mano, gioco de villano. 
Frances: Jeu de main, jeu de vilain. 

Julgam os namorados que os outros tem os olhos vendados. 
Espanhol: Juzgan los enamorados que todos tienen los ojos vendados. 

L 

Ladrao que rouba a ladrao, tem cem anos de perdao. 

Lé com lé, eré com eré. 

Largos dias tem cem anos. 

Lá vao os pés onde o cora~o quer (ou pede). 

Lá vai quanto Marta fiou. 

Livra-te do cao que nao ladra, e do homem que nao fala. 
Espanhol: Guárdate de hombre que no habla y de can que no ladra. 

Livra-te dos ares, que te livrarei dos males. 

Lobo nao come lobo. 
Espanhol: Un lobo a otro no se muerden. 

Longe da vista, longe do corac;io. 

Louvor em boca própria é vitupério. 
Latim: Laus propria sordet. 
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No entanto o espanhol diz em sentido contrário : Quien no se alaba, de 
ruin se muere." 

Lfngua comprida faz a vida curta. 

Lua deitada, marinheiro em pé. 

Lua nova trovejada, trinta dias é mol hada. Ou: Lua nova trove jada, todos os 
quartos serao melhorados. 
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M 

Madrasta, o diabo a arrasta. 

Madrasta, o nome basta. 
Espanhol: Madrastra, el nombre le basta. 

Mae e f ilha vestem uma camisa. 

Mais faz quem quer do que quem pode. 
Espanhol : Más hace el que quiere, que no el que puede. 

Mais há quem suje a casa do que quem a varra. 

Mais podé Deus aue o diabo. 
Espanhol : Más puede Dios que el diablo. 

Mais sabe o tolo no seu que o sisudo no alheio. 
Espanhol : Más sabe el loco en su casa, que el cuerdo en la ajena. 

Mais sao as vozes que as nozes. 
Espanhol : Más es el ruido que las nueces. 

Mais vale a quem Deus ajuda do que quem muito madruga. 
Espanhol : Más vale a quien Dios ayuda que quien mucho madruga. 

Mais vale cair em grac;a do que ser engraf;é!do. 
Espanhol : Más vale caer en gracia que ser gracioso. 

Mais vale calar, que mal ta lar. 

Ma is vale jeito que forc;a. 
Espanhol: Más vale maña que fuerza. 

Mais vale má avenc;a que boa sentenc;:a. 
Espanhol: Más vale mala avenencia que buena sentencia. 
Italiano: Vale meglio un magro accordo, che grassa sentenza. 
Frances: Un mauvais accommodement vaut mieux que le meilleur proces. 

Mais vale um gosto do que quatro vinténs. 
Espanhol: Más vale un gusto que cien panderos. 

Mais vale saber que haver. 
Espanhol: Más vale saber que haber. 

Mais vale penhor na arca que fiador na prac;a. 

Mais vale tarde que nunca. 
Espanhol: Más vale tarde que nunca. 
Italiano: E meglio tard i che mai. 

Mais vale um nao certo que um sim duvidoso. 

Mais vale um pássaro na mao que dois voando. 
Em portugues antigo se encontra ainda: Mais vale pássaro na má'o que abutre 

voando. 
Espanhol: Más vale pájaro en mano que buitre volando. 

Mais vale um toma lá que dois te darei. 
Espanhol: Más vale um toma que dos te daré. 
Italiano: E meglio un 1.1ovo oggi che domani una gallina. 
Frances: Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. 

Mal de muitos corisolo é. 
Espanhol: Mal de muchos, consuelo de todos. 

Mal me querem minhas comadres porque lhes digo (ou canto) as verdades. 
Espanhol: Mal me quieren mis comadres, porque les digo las verdades. 
Latim: Veritas odium parit. 
Italiano: La verita e madre dell'odio. 

Mal vai a casa onde a roca manda mais que a espada. 

Mao fria, corac;á'o quente, amor para sempre. 
Frances : Froides mains, chaudes amours. 

Mao quente, corac;á'o fr io, amor vadio. 

Mau barbeiro arranca couro e cabelo. 

Matar duma cajadada dois coelhos. 

Mateus, primeiro os teus. 

Metes os caes no mato e te pé>es de tora (ou na moita). 

Moeda falsa, de noite passa. 
Espanhol: El cuarto falso de noche pasa. 
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Morra Marta, morra tarta. 
Espanhol: Muera Marta y muera harta. 

Mudado o tempo, mudado o pensamento. 
Latim : Tempora mutantur et nos in illi~. 

Muda o lobo a pele, nao o vezo. 
Espanhol: Muda el lobo los dientes, y no las mientes. 
Latim : Lupus pilum mutat, non mentem. 

Muito mente quem dá como dente. 

Muito riso, pouco siso. 
Latim: Per multum risum poteris cognoscere stultum. 

Mulher doente, mulher para sempre. 

Mulher de letras, péssima dona de casa. 
Dinamarques: ldem. 

N 

Na esperan~a vive o homem. 
Latim : Dum vita est, spes est. Dum spiro, spero. 

Nada de novo sob o sol. 
Latim: do Eclesiastes: Nil novi subsole. 
Frances: Rien de nouveau sous le soleil. 

Nao beba~ coisa que nao vejas, nem assines carta que nao leias. 
Espanhol: Ni firmes carta que no leas, ni bebas agua que no veas. 

Nao deixes o amor velho pelo novo. 

Nao deixes o c~rto pelo duvidoso. 

Nao há efeito sem causa. 
Espanhol: No hay efecto sin causa. 
Frances: 11 n'y a pas d'effet sans r.ause. 

Nao diga a língua por onde pague a cabec;a. 
Espanhol: No diga la lengua lo que pague la cabeza. 

Nao dou o meu quinhao ao vigário. 

Nao fa~as a outrem o que nao queres que te f ac;am. 
Latim: Ab alio expectes, alteri quod feceris. Ou: Alteri ne feceris quod tibi 

fieri non vis. 
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Nao é com fel (ou vinagre) que se apanham as moscas. 
Frances: On prend plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Ou : 

On attrape plus de mouches avec une cuillerée de miel qu'avec cent tonneaux de vi
naigre. 

Os alemaes ainda dizem:Se apanham mais moscas com urna colher de mel do que 
com urna pipa de vinagre. 

Nao gasto cera com ruim defunto. 

Nao há dia sem sol posto, nem prazer sem desgosto. 

Nao há fechadura, quando é de ouro a gazua. 
Espanhol: No hay cerradura donde es oro la ganzúa. 

Nao há miséria que nao traga fartura. 

Nao há medalha sem reverso. 
Italiano: Ogni medaglio ha il suo reverso. 

Nao há mal que sempre dure, nem bem que nao se acabe. 
Espanhol: No hay bien ni mal que cien años dure. Ou: En este mundo cansado ni 

hay bien complido ni mal acabado. 
Frances: 11 n'est chance qui ne retourne. 

Nao há nada ruim que nao ten ha um lado bom. 

Nao há pior surdo que aquele que nao quer ouvir. 
Espanhol: No hay peor sordo que el que no quiere oir. 

Nao há regra sem exce~o. 
Espanhol: No hay regla sin excepción. 
Italiano: Non si da regala senza eccezione. 
Frances: 11 n'y a pas de regle sans exception. 

Nao há rosas sem espinhos. 
Italiano: Non si puo aver la rosa senza le spine. 
Frances: 11 n'y a point de roses sans épines. 

Nao há sábado sem sol, nem noiva sem len~ol, nem domingo sem missa, nem 
segunda sem pregui~. 

Em portugues antigo: Nao há sábado sem sol e moc;a sem amor. 
Espanhol: Ni sábado sin sol, ni moza sin amor. Ou: Ni sábado sin sol, ni vieja 

sin arrebol. 

Nao há maiores ingratos que os mutatos. 

Nao haveria má palavra, se nao fosse mal tomada. Ou: Nao haveria palavra mal 
dita se nao fosse mal entendida. 

Espanhol: No hay palabra mal dicha si no fuese mal entendida. 
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Nao lanceis pérolas a porcos. 
Latirr.: Nolite.mittere margaritas ante porcos. 
Espanhol: Echar margaritas a puercos. 
Frances: Ne jetez pas des perles devant les pourceaux. 

Nao dá quem tem, senao quem quer bem. 

Na guerra como na guerra. 
Frances : A la guerre comme a la guerre. 

Nao perde quem nao tem. 

Nao podem santos, quando Deus nao quer. 
Espanhol: Cuando Dios no quiere, no pueden santos. 

Nao sao iguais os dedos da mao. Ou: Na mao nao há dedo irmao. 
Espanhol : Los dedos de la mano no son iguales. 

Nao se abarca o mundo com duas pernas. 

Nao se colhem trutas a bragas enxutas. 
(Ouem diz barbas, em vez de bragas, erra). 
Espanhol: No se cogen truchas a bragas enjutas. 

Nao suba o sapateiro além da chinela. 
Latim: Ne sutor ultra crepidam. 

Na ter~a-feira nao cases a f ilha, nem urdas a teia. 

Nao te regozijes com o mal do teu vizinho, que o teu já vem a caminho. 

Nem com tanta sede ao pote. 

Nem olho em carta nem mao em arca. 
Espanhol : Ni ojo a la carta, ni mano en el arca. 

Nem por muito madrugar se amanhece mais cedo. 
Espanhol : No por mucho madrugar amanece más temprano. 

Nem tudo que luz, é ouro. 
Espanhol : No es oro todo lo que reluce. 

Nem todas as verdades se dizem. 
Frances: Toutes verités ne sont pas bonnes a dire. 

Nem joio no trigo, nem suspeita no amigo. 

Nem todos os dias sao dias santos. 

Nem todos ca l~am pela mesma forma. 

Nem tudo sao flores. 
Latim: Nec semper lilia florent. Ou : Ver non semper viret. 

Nem todos que estudam sao letrados. 

Ninguém diga: Desta água nao beberei. 
Espanhol: Nadie diga de esta agua no beberé. 

Ninguém é bom juiz em causa própria. 

Ninguém é profeta em sua terra. 

Ninguém está contente com sua sorte. 

Ninguém faz mal que nao venha a pagar. 
Espanhol: Donde las dan, las toman. Ou: Haces mal, espera otro tal. 

No jogo se perde o amigo e se ganha o inimigo. 

No frigir dos ovos é que se ve a banha que fica. 

No tempo que se come, nao se envelhece. 

Nunca falta um chinelo velho para umpé torto. 

O alheio chora o seu dono. 

O amor com amor se paga. 
Espanhol: Amor con amor se paga. 

O amor tudo pode. 
Latim: Amor omnia vincit. 

o 

Espanhol: Para el amor y muerte no hay cosa fuerte. 

O barato custa caro. 
Espanhol: Lo barato es caro. 

o bem nao é conhecido senao depois de perdido. 
Espanhol: El bien no es conocido hasta que es perdido. 
Frances: Bien perdu, bien connu. 

o bom filho a casa torna. 

O bom nome do pai é o melhor patrimonio dos filhos. 
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Obra (de) comum, obra de nenhum. 
Espanhol : Obrarde común, obra de ningún. 

Obras e nao palavras. 
Latim : Res non verba. 
Portugues antigo : Palavras sem obras, cítara sem cordas. 

ü casamento e a mortalha no céu se talha. 
F rances: Les mariapes sont écrits da ns le ciel. 

O comer e o co~r, o ponto é come~r. 
Espanhol : El comer y el rascar, todo es empezar. 
Frances: L'appetit vienten mangeant. 

O costume faz lei. 
Latim: Consensus facit legem. 
Espanhol: La costumbre hace ley. 

O diabo tira um tanto da pataca do avarento. 

O diabo nao é tao feio como o pintam. 
Espanhol: No es tao fiero el león como le pintan. 
Italiano: 11 diavolo non e cosi brutti, come lo dipingono. 

Ódio velho nao cansa. 

O espinho, de pequenino já pica. 

o frade nao leva tres em capelo. 

O galo aonde canta, aí janta. 
Port. ant.: Donde o clérigo canta, da·í janta. 

O hábito (ou costume) é urna segunda natureza. 
Espanhol: La costumbre es una segunda naturaleza. 
Italiano : L'abito e una seconda natura. 

O fim coroa a obra. 
Latim: Finis coronat opus. 
Frances: La fin couronne l'oeuvre. 

O fim justifica os meios. Princípio de falsa moral dos jesuítas e outros tratantes 
que povoam a terra. 
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Frances : La fin justifie les moyens. 

o hábito nao faz o monge. 
Latim: Cucullus non facit monachum. 
Espanhol: El hábito no hace al monje. 
Italiano: L'abito non fa il monaco. 
Frances: L'habit ne fait pas le moine. 

O homem e o porco só depois de morto. 

O homem é fogo, a mulher a pólvora; juntos é um perigo. 
Portugues antigo: O homem é fogo, a mulher estopa; vem o diabo e sopra. 
Espanhol: El hombre es fuego, la mujer estopa, llega el diablo y sopla. 

O homem na pra~ e a mulher em casa. 
F rances: Femme sage reste a son menage. 
Alemao: A mulher e a panela nao devem sair de casa. 

O homem p()e e Deus dispé)e. 
Espanhol: El hombre pone y Dios dispone. 
Italiano: L'uomo propone e Dio dispone. 
Francés: Homme propose, mais Dieu dispose. 

Olho mau a quem viu, deitou maldade (ou malícia). 
Espannol: Ojos malos a quien los mira, pegan su malatía. 

Olho vivo, pé ligeiro. 

o mal entra as bra~as e sai as polegadas. 
Espanhol: El mal entra a brazadas y sale a pulgaradas. 

O mau cobrador faz o mau pagador. 
Espanhol: El mal cobrador hace mal pagador. 

O melao e a mulher sao maus de conhecer. 

O mel nao é para a boca do asno. 
Espanho 1: No es la miel para la boca del asno. 
Italiano: 11 miele non e per la bocea dell asina. 

O melhor cozinheiro é o bom apetite. 

O melhor da festa é esperar por ela. 
O melhor da festa é ir-se a ela. 

O mundo anda as avessas. 
Espanhol: Anda el mundo al revés. 

O mundo dá muita volta. 

Onde há fuma~, há fogo. 
Espanhol: Donde fuego se hace, humo sale. 
Frances: 11 n'y a pas de fumée sans feu. 

Onde irá o boi que nao lavre? Ou: Onde irá o boi que nao encentre faca? 
Espanhol: A do irá el buey que no are? 
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Onde o ouro fala, tudo cala. 
Francés: R ien de plus éloquent que l'argent comptant. 

Onde te querem, aí te convidam. 

Onde te querem muito, nao vás a miúdo. 
Oriental: Visitas raras aumentam a amizade. 

O prometido é devido. 
Espanhol: Quien promete, em deuda se mete. 

O passado, passado. 
Espanhol: Lo pasado, pasado. 

O proibido apetece. 
Espanho 1: La privación es causa del apetito. 

O que foi duro de passar, é doce de lembrar. 
Latim: Ouod fuit durum pati, meminisse dulce est. 

o que for teu, a mao te virá. 

O que menos corre, voa. 
Espanhol: El que menos corre, vuela. 

O que muito vale, muito custa. 
Espanhol: Lo que mucho vale, mucho cuesta. 

O que nao tem remédio, remediado está. 
Espanhol: A lo hecho no hay remedio. 

o que olhos nao veem, corac;:ao nao sente. 
Espanhol : Ojos que no ven, corazón que no llora o siente. 

O que ben;o dá, só a tumba o tira. 
Espanhol: Lo que se aprende en la cuna, siempre dura: Ou: Lo que en el ca

pillo se toma, con la mortaja se deja. 

O que é doce nunca amargou. Os russos tem um provérbio que nao é menos ver
dadeiro: Tudo amarga a quem tem fel na boca. Os espanhóis também dizem: Suegra, 
ni aún de azúcar es buena. 

O servic;:o de menino é pouco, mas quemo nao aproveita é louco. 

Os extremos se tocam. 
Frances: Les extremes se touchent. 

Os garotos só atiram pedras em árvores que dao frutos. 
Diz um provérbio oriental: A virtude sempre está exposta a inveja; ninguém lan

c;:a pedras a árvore que nao dá frutos. 
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Os meus parentes sao os meus dentes. 
Espanhol: Primero son mis dientes que mis parientes. 

O sol nasce para todos. 
Espanhol: Cuando Dios amanece, para todos amanece. 

Os olhos sao o espelho d'alma. 

O tempo tudo consome. 
Latim : T empus edax rerum. 

Ouro é o que ouro vale. 
Espanhol : Oro es lo que oro vale. 

Outros comem os figos e a mim assam os beic;;os. 

Ovelha nao é para mato. 

p 

Pai velho e manga rota nao é desonra. 

Palavras, o vento as leva. 
Portugues antigo: Palavras e plumas o vento as leva. 
Espanhol: Palabras y plumas el viento las lleva. 

Palavras vao-se, escritos ficam. 
Latim: Verba volant, scripta manent. 
Francés : Les paroles volent, les écrits restent. 

Panela de muitos, mal cozida e pior mexida. 

Pao alheio caro custo. 
Espanhol: Pan ajeno, caro cuesta. 

Pao de hoje, carne de ontem e vinho de outro verao, fazem o homem sao. 

Pau que nasce torto, nunca se endireita. 
Frances: Bois tortu ne se redresse jama is. 

Paga o que deves, saberás o que tens. 
Espanhol: Paga lo que debes, sabrás lo que tienes. 

Paga o justo pelo pecador. 

Para (ou contra) a morte nao há remédio. 
Francas: 11 y a remede a tout fors la mort. 
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Para doern;:a que nao é de morte, água fria é remédio. 
Espanhol: Al enfermo que es de vida, al agua le es medicina. 

Para frange novo já pega bem de bico. 

Para hóspedes a melhor iguaria é o bom modo e a alegria. 

Para ingrato, ingrato e meio. 

Para urna bofetada, urna tacada. 

Para velhaco, velhaco e meio. 

Parece que vai pisando ovos. 
Espanhol: Parece que va pisando huevos. 

Pariu a montanha, nasceu um rato. 
Latim: Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus. 

Partida de leao, chegada (ou sentada) de sendeiro. 

Pecado confessado está meio perdoado. 

Pedra que muito gira, nao cría musgo. 
Portugues antigo: Pedra movedic;a nao cria bolor. 
Espanhol: Piedra movediza, nunca moho la cobija. 
Italiano : Pietra mossa non fa muschio. 
[Frances:] Pierre qui roule, n'amasse pas de mousse. 

Pior a emenda que o soneto. 
Espanhol: Hacerlo mal y exusarlo peor (?) [assim no texto, inclusive o ponto 

de i nterrogac;ao ]. 

106 

Pela boca morreo peixe. Também se diz: O peixe e a mulher morrem pela boca. 
Espanhol: Por la boca muere el pez. 

Pelas obras, e nao pelo vestido é o homem conhecido. 

Pelo dedo se conhece o gigante. 
Latim: Dígito gigas. 
Frances: A l'ongle on connait le lion. 

Pelos domingos se tiramos días santos. 
Espanhol: Por las vísperas se conocen los disantos. 

Perde·se o velho por nao poder e o mo90 por nao saber. 
Fn1nces: Si jeunesse savait, si vieillese pouvait ... 

Perdóo·lhe o mal que me faz, pelo bem que me sabe. 

i 

Pobreza nao é vileza. Ou: Ouem diz que pobreza é vileza, nao tem siso na 
cabec;a (ant. port.). 

Espanhol : Pobreza no es vileza. 
Frances: Pauvreté n'est pas vice. 

Pouco fel dana muito mel. 
Espanhol: Poco hiel hace amarga mucha miel. 
Frances: Un peu de fiel gate beaucoup le miel. 

Presun<;á'o e água benta cada um toma a que quer. 

Procede bem e nao temerás ninguém. 

a 

Ouando a esmola é grande, o pobre desconfía . 

Ouando a má ventura dorme, nao há despertes. 

Ouando o mal é de morte, nao há médico que sirva. 
Espanhol: En mal de muerte no hay médico que acierte. 

Ouando um nao quer, do is nao brigam. 

Ouanto maior é a ventura, tanto menos é segura. 

Ouanto maior a nau, maior a tormenta. 

Ouanto mais pressa, mais vagar. 
Espanhol: A más prisa gran vagar. 

Ouanto mais vivemos, mais sabemos. 

Ouanto mais amor, menos confianc;a. 

Ouanto mais burra, mais peixe. 

Ouanto sabes, tanto vales. 

Ouanto tens em caixa, tanto vales na prac;a. 
Espanhol : Tanto vales cuanto tienes. 

Ouem te avisa, teu amigo é. 

Ouem a boa árvore se chega, boa sombra o cobre. 
Espanhol: Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. 
Italiano: Chi si accosta a buon albero, buon 'ombra il copre. 

107 



Quema fama tem perdida, morto anda em vida. 

Quem ama o Beltrao, ama o seu cao. 
Espanhol: Quien bien quiere a Beltrán, bien quiere a su can. 
Italiano : Bisogna portare rispetto al cane per il padrone. 

Quema meu f ilho beija, minha boca ado<;a. 

Quem adiante nao olha, atrás fica. 
Espanhol : Quien adelante no mira, atrás se queda. 

Quema mesa alheia come, janta a ceia com fome. 
Espanhol: Quien a mano ajena espera, mal yanta y peor cena. 

Quem anda aos porcos (ou cerdos) tudo lhe ronca (ou as moitas lhe roncam). 

Quem anda em demanda, como diabo anda. 

Quema seu inimigo poupa, nas maos lhe morre. 
Espanhol: Quien a su enemigo popa. a sus manos muere. 

Quem aos vinte nao barba, aos tr-inta nao casa, aos quarenta nao tem; nao barba, 
nao casa, nao tem. 

Portugues antigo: Quem de trinta nao pode, e quarenta nao sabe e de cinqüen
ta nao tem; nao pode, nem sabe, nem tem. 

Quem aos trinta nao tem siso, aos quarenta nao é rico. 
Frances: Qui n'a point de sens a trente ans, n'en aura jamais. 
Dinamarques: Quem aos vinte nao é homem feito, nao tem vigor aos trinta, 

juízo aos quarenta e fortuna aos cinqüenta, ficará o que é. 
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Quema noite quer cear, a tarde vai buscar. 

Quema horas nao vier, comerá do que trouxer. 

Quem a outro serve, nao é livre. 

Quem boa cama fizer , nela se deitará. 

Quem cabras nao teme cabritos vende, de alguma parte (ou de algures) lhe vem. 

Quem ca la, consente. 
Espanhol: Quien calla, otorga. 
Italiano: Chi tace, confessa. 

Quem canta, seus males espanta. 
Espanhol: Quien canta, sus males espanta. 

Quem cardos semeia, espinhos colhe. 

Quem casa, quer casa. 
Espanhol: El casado casa quiere. 

Quem casa por amores sempre vive em dores ... 

Quem com caes se lan~ (ou se deita), com pulgas se levanta. 
Italiano: Chi dorme col cane, si leva colle pulci. 
Frances: Qui se couche avec les chiens, se leve avec les puces. 

Quem com crian<;as se deita, amanhece mijado. 
Espanhol: Quien con niños se acuesta, sucio se levanta. 

Quem comer a carne, que roa os ossos. 
Espanhol: Quien come la carne, que roa el hueso. 
Frances: Quand on a mangé la cha ir, il faut ronger les os. 

Quem com ferro mata, com ferro mor re. 
Espanhol: Quien a hierro mata, a hierro muere. 
Italiano: A chi mal fa, mal va. 
Frances: Qui mal veut, mal lui tourne. 

Quem compra o que nao pode, vende o que nao deve. 
Espanhol: Compra lo que no has menester, y venderás lo que no podrás excusar. 

Quem compra fiado, paga dobrado. 

Quem conta um conto, acrescenta um ponto. 

Quem cospe para o ar, no rosto lhe cai. 
Espanhol: Al que al cielo escupe, en la cara le cae. 

Quem dá e torna a tomar, ao interno vai parar. 

Quem desdenha, quer comprar. 
Espanhol: Quien dice mal de la pera, ese la lleva. 
Portugues antigo: Quem diz da coisa, esse a compra. 

Quem deve a Deus, paga ao diabo. 

Quem dinheiro tiver, fará o que quiser. 
Espanhol: Quien tiene dineros, pinta panderos. 

Quem diz o que quer, ouve o que nao quer. 
Espanhol: Quien dice lo que quiere, oye lo que no quiere. 

Quem é vivo, sempre aparece. 

Quem em cama curta se deita, dorme com os pés de tora. 
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Quem emperra, erra. 

Quem erra e"se emenda, a Deus se encomenda. 
Espanhol: Quien yerra y se enmienda, a Dios se encomienda. 

Quem espera, desespera. 
Espanhol: Quien espera, desespera. 

Quem dá aos pobres, empresta a Deus. 
Frances: Qui donne aux pauvres, prete a Dieu. 

Quem escuta,de si, ouve. 
Espanhol: Quien escucha su mal oye. 

Quem dá o que tem, a pedir vem. 

Quem empresta nunca tem. 

Quem espera, sempre alcanc;a. 
Frances: Tout vienta point a qui soit attendre. 

Quem espera por sapatos de defunto, anda sempre descal~. 

Quemé teu inimigo? O oficial de teu ofício. 
Espanhol: Quien es tu enemigo? El que es de tu oficio. 

Quem faz filhos em mulher alheia, perde-lhes o feitio. 

Quem foi rei, sempre tem majestade. 

Quem guarda, acha. 
Espanhol: Quien gLaarda, halla. 

Quem mais faz, menos merece. 
Espanhol: A más servir, menos valer. 

Quem gabará a noiva, senao o noivo? 

Quem mais tem, mais quer. 
EspanhCJ!: Quien más tiene, más quiere. 

Quem más manhas há, tarde ou nunca as perderá. 
Espanhol: El que malas mañas ha, tarde o nunca las perderá. 

Quem muito dorme, pouco aprende. 
Espanhol: Quien mucho duerme, poco aprende. 

Quem muito fala, pouco acerta. 
Espanhol: Quien mucho habla, mucho yerra. 

Quem muito fala, pouco faz. 
Espanhol: Quien mucho habla, poco hace. 
Frances: Grand diseur n'est pas grand faiseur. 

Quem muito jura, muito mente. 

Quem nao arrisca, nao ganha, nem perde. 

Quem nao arrisca, nao petisca. 

Quem nao chora, nao mama. 

Quem nao se enfeita, por si se enjeita. 

Quem na mesa parte e reparte e nao tira a melhor parte, é tolo ou nao tem arte. 

Quem muito abarca, pouco abra~a (ou a perta). 
Espanhol: Quien mucho abarca, pouco aprieta. 
Italiano: Chi troppo abbraccia, nulla stringa. 

Quem nao pode como tempo, nao inventa modas. 

Quem nao quer ser lobo, nao lhe vista a pele. 

Quem nao te conhece, que te compre. 
Espanhol: Quien no te conoce, que te compre. 

Quem nao tem bois, lavra antes ou depois. 

Quem nao tem vergonha, todo o mundo é seu. 
Espanhol: Quien no tiene verguenza, todo el campo es suyo. 

Quem nao tem filhos, tem cadilhos. 
Espanhol: A quien Dios no le dió hijos, el diablo le dió sobrinos. 

Quem nao sente o mal alheio, ninguém sente o seu. 

Quem nasceu para dez réis, nao chega a vintém. 

Quemo feio ama, bonito lhe parece. 
Espanhol: A quien feo ama, hermoso le parece. 
Frances: 11 n'y a point de laides amours. 

Quem o alheio veste, na prac;a o despe. 
Espanhol: Al que de ajeno se viste, en la calle le desnudan. 

Quem nao tem cabec;a, para que quer chapéu? 

Que pague o sermao quem o encomenda. 
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Quem pensa, nao ~sa. 

Quem per~unta, quer saber. 
Espanhol : Quien pregunta, no yerra. 

Quem planta e cría, tem em casa a alegria. 

Quem porfia, mata a cac;;a. 
Espanhol : Porfía mata la caza. 

Quem primeiro nasce, primeiro chora. 

Quem quer mais do que tem, perde o que quer e o que tem. 

Quem quer, vai; quem nao quer, manda. 
Frances: Si vous voulez que votre affaire soit faite, allez-y; si vous voulez qu' 

elle ne soit faite, envoyez-y. 
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Quem quer bem, adivinha. 

Quem quer bem, de longe faz perto. 

Quem quer bem, de longe vem. 

Quem quiser ver o vilao, meta-lhe a vara (ou cajado ou cargo) na mao. 

Quem rouba pouco é ladrao; quem rouba muito é barao . 

Quem quando pode, nao quer; quando quer nao pode. 
Frances: Qui ne fait quand il peut, il ne fait quand il veut. 

Quem casa, nao pensa. 

Quem roga aos santos, roga logo a Deus. 

Ouem sabe calar, sabe guardar. 

Quem semeia ventos, colhe tempestades. 

Quem semeia, recolhe. 
Latim : T ibi seris, tibi metis. 
Espanho 1: Como sembraredes, cogeredes. 
Frances : 11 faut semer pour récolter. 

Quem sempre mente, vergonha nao sente. 

Quem se mete em atalhos, procura trabalhos. 
Latim : Per devia loca vagamur. 
Espanhol: No hay atajo sin trabajo. 

Quem se pica (ou se queima), alhos come. 
Espanhol: Quien se pica, ajos come. 
Italiano: Chi si scusa, si accusa. 

Quem se pinta, a si se engana. 

Quem se veste de ruim pano, se veste duas vezes ao ano. 
Espanhol: Quien se viste de mal paño, dos veces se viste al año. 

Quem te faz festa, nao costumando fazer, ou te quer enganar ou te há míster. 
Espanhol: Quien te hace fiestas que no te suele hacer, o te quiere engañar, o te 

ha de menester. 
Italiano: Chite fa carezze piu que non suole, o t'ha ingannato o ingannarti •1uole. 

Quem tem amores, nao dorme. 

Quem tem cauda, nao se assenta. 

Quem se aluga a S. Miguel, nao se deita, nem se levanta quando quer. 

Quem tem boca, nao manda soprar. 
Espanhol: Quien tiene boca, no diga a otro sopla. 

Quem tem boca vai a Roma. 
Espanhol: Quien lengua ha, a Roma va. 
Italiano: Chi ha lingua va in Sardegna. 

Quem tem inimigos, nao dorme. 
Espanhol: Quien tiene enemigos no duerma. 
Frances: Ennemi ne s'endort. 

Quem tem quemo chore, cada dia morre. 

Quem tem telhado de vidro, nao atira pedras ao do vizinho. 

Quem tem padrinho, nao morre pagao. 

Quem tudo quer, tudo perde. 
Espanhol : Quien todo lo quiere, todo lo pierde. 

Quem vai a chuva, se molha. 

Quem vai ao mar, avia-se em terra. 

Quem vai ao ar, perde o lugar. 

Quem vai ao vento, perde o assento. 
Espanhol: Quien fue a Sevilla, perdió su silla. 
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Quem tem capa, escapa. 

Quem tem pai alcaide, nao lhe falta prot~ao. 
Espanl'lol : Quien padre tiene alcalde, seguro va a juicito. 

Quem ve as barbas do vizinho arder, p()e as suas de molho. 
Espanhol: Cuando la barba de tu vecino vieres pelar, echa la tuya a remojar. 

Quem ve caras, nao ve cora~o. 

Quem viver, há de ver. 

Querer é poder. 

R ei morto, rei posto. 
Frances: Le roi es mort. Vive le roi. 

R 

Ri-se o roto do descosido e o sujo do mal lavado. 

Roma nao se fez num dia. 
F rances: Par is n'a pas été fait en un jour. 

Roupa suja, lava-se em casa. 
Frances: On lave le linge sale en famille. 

Remenda teu pano que te durará um ano; torna a remendar, que torna a te 
durar; remenda ainda urna vez, que te durará um mes. 
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Espanhol: Remienda tu paño y pasarás tu año. 

s 

Saco vazio ná'o se pé)e em pé. 

Saúde e gera~o nao se apura muito. 

Segredo em boca de mulher é manteiga em focinho de cao. 

Se fores a Roma, torna-te romano. · 
Portugues antigo: Por onde vás, assim como vires, assim farás. 
Espanhol: Donde quiera que fueres, haz como vieres. 

Se maior fosse odia, maior era a romaria. 

Se queres a paz, arma-te para a guerra. 
Latim: Si vis pacem, para bellum. 
Frances: Si tu veux la paix, tiens-toi pret a faire la guerre. 

Se queres fazer do ladra o fiel, f ia-te dele. 
Espanhol: Hacer del ladrón fiel. 

Se queres ser bem servido, serve-te a ti mesmo. 
Espanhol: Si quieres ser bien servido, sírvete a ti mismo. 

Se queres tu boa fama, nao te apanhe o sol na cama. 
Espanhol: Si quieres buena fama, no te dé el sol en la cama. 

Santo de casa nao faz milagres. 

Se queres ser pobre sem o sentir, mete obreiros e deita-te a dormir. 
Espanhol: Obreros a no ver, dineros a perder. 

Se saudades matassem, ninguém morreria. 

Sobre queda, coice. 

Sua alma, sua palma. 
Espanhol: Su alma en su palma. 

Sogra, nem de barro a porta. 

Tal pai, tal filho. 

Tambor, de boca, todos tocam. 

Tantas cabec;:as, tantas sentenc;:as. 
Latim: Tot homines, tot sententiae. 

T 

Frances: Autant de tetes, autant d'opinions. Ou: Autant d'hommes, autant 
d'avis. 

Tanto vai o pote (ou cantaro) a bica, até que um dia lá fica . 
Portugues antigo: Tantas vezes vai o cantaro a fonte, até que quebra. 
Espanhol : Tantas veces va el cántaro a la fuente que alguna se quiebra. 
Frances: Tant va la cruche a l'eau, qu'a la fin elle se brise. 

Tanto vai a raposa ao moinho, até que lá deixa o focinho. 

Tao bom é Pedro, como seu amo. 
Frances : Tel maitre, tel valet. 
Italiano: Oual guaina, tal coltello. 

Tarde dar e negar estao a par. 
Espanhol: A la par es negar y tarde dar. 
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Tempo ao tempo. 
Espanhol: Tie")PO al tiempo. 

Todos os caminhos vao dar a Roma. 

Tres mudan~s de casa sao um incendio. 
Frances: Trois déménagements equivalent a un incendie. 

Tu que sabes, eu que sei; cala-te, que me calarei. 
Espanhol : Callate y callemos, que sendas no tenemos. 

u 

Urna andorinha só nao faz verao. 
Portugues antigo: Nem um dedo faz mao, nem urna andorinha verao. 
Espanhol: Una golondrina no hace verano. 
Italiano: Una rondinella non fa primavera. 
Frances: Une hirondelle nefai [sic] pas le printemps. 
Dinamarques: Urna andorinha nao faz verao, nem gralha inverno. 

Um asno com outro se co~. 
Latim : Asinus asinum fricat. 
Frances: L'ane frotte l 'ane. 

Um asno calado por sábio é reputado. 

Urna desgrac;:a nao anda só. 
Portugues antigo: Urna desgra~ alcanc;:a a outra. 
Espanhol: Bien vengas, ma 1, si vienes solo. 
Italiano: Le sciagure non vengono mai sole. 
Frances: Malheur ne vient jamais seul. 

Urna fl'> cravo, outra na ferradura. 
Portugues antigo: Castigo de dura, urna no cravo, outra na ferradura. 
Espanhol : Dar una en el clavo y ciento en la herradura. 

Um dia frío e outro quente pé5e a gente doente. 

Um pai (ou mae) para cem filhos e nao cem filhos para um pai (ou mae). 
Espanhol: Un padre para cien hijos y no cien hijos para un padre. 

Um día nao sao días. 

Urna hora cai a casa. 

Urna mao lava a outra e ambas o rosto. 
Espanhol: Una mano lava la otra y ambas la cara. 
Italiano: Una mano lava l'altra. 

Um olho no prato e outro no gato. 

Um real poupado é um real ganhado. 

Usa, nao abusa. 

V 

Vá pregar em outra freguesia. 

Vao-se os amores e ficam as dores. 
Espanhol: Vanse los amores y quedan los dolores. 

Vao-se os anéis e fiquem os dedos. 
Espanhol: Si se perdieron los anillos,aquí quedaron los dedillos. 

Vaso ruim nao quebra. 
Latim: Malum vas non frangitur. 

Vassourinha nova varre bem. 

Velho que se cura, cem anos dura. 
Espanhol: El viejo que se cura, cien años dura. 

Velho amador inverno com (ou em) flor. 
Espanhol: Viejo amador invierno con flor. 

Vento e ventura pouco dura. 
Espanhol: Mujer, viento y ventura pronto se mudan. 

Ver, ouvir e calar, até ser tempo de fa lar. 

Ver para crer. 
Latim: Non video, non crederam. 
Espanhol: Ver y creer. 
Frances: Ouand on voit la chose, on croit. 

Ves no olho de outrem um argueiro e nao ves no teu um cavaleiro. Ou : Vemos o 
argueiro no olho do vizinho e nao vemos a trave no nosso. 

Espanhol: Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo. 

Vinho e amigo, o mais antigo. 
Portugues antigo: Vinho velho, amigo velho, ouro velho. 
Espanhol: Amigo viejo, tocino y vino añejo. 
Frances: Vi ns vieux, amis vieux, livres vieux sont loués en tous lieux. 
Dinamarques: Azeite, vinho e amigos, os melhores sao os antigos. Também usa-

mos sob esta forma. 
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Viver nao é nada, o saber viver é tudo. 

Viúva rica com um olho dobra, como outro repica. 
Espanhol: La viuda rica, con un ojo llora y con otro repica. 

Voz do povo, voz de Deus. 
Latim: Vox populi, vox Dei. 
Espanhol : Voz del pueblo, voz del cielo. 
Frances: La voix du peuple est la voix de Dieu. 

2.3 - PROVÉRBIOS BRASI LE IROS* 

Abram a cancha, que vai o Mancha. 
Acabou-se o que era doce; quem comeu, regalou-se. 
A formiga sabe que erva corta. 
A gato velho camundongo novo. Espanhol do Ro da Prata: Gato viejo, laucha 

tierna. Frances: A barban gris jeune souris. 
Aleluia, carne no prato, farinha na cuia. 
A que a tarde come milho, é besta de pai e filho. 
Aqui há coisa; se nao é gambá, é raposa. 
Arac;:á do campo dá maleitas. 
A roc;:a roc;:a a gente. 
A touro fraco todos o pialam. Espanhol do Rio da Prata: A toro flaco todos lo 

p iafan. 
Berimbau nao é gaita. 
Boi lerdo bebe água suja. 
Branco em rancho de pal ha faz desconfiar . 
Caboclo nao joga espada. 
Caboclo sou, mas sou sao. 
Cada qual com seus carurus. 
Cada macaco em seu ga lho. 
Cao nao rejeita osso. (? ) 
Capenga nao forma. 
Capim todos comem, o ponto é saber dá-lo. 
Casa na roc;:a e na cidade pé)e a gente em necessidade. 
Casco de boi velho, onde senta, nao escorrega. 
Céu pedrento, ch uva ou vento. 
Cesteiro que faz um cesto, faz um cento, contanto que tenha taquara e tempo. 

"'N. do R.: Transcrito dos originais de Apolinário. 
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Coco velho é que dá azeite. 
Com chimango nao gasto pólvora. 
Cuia curtida, mate bom. Portugues antigo: 1) A velha galinha faz gorda a cozi-

nha. 2) Carne nova de vaca velha. 
De cobra nao nasce passarinho. Latim: Non generant aquilae columbas. 
De manha nao há mosquitos. 
Dois bicudos nao se beijam. Portugues antigo : Duro com duro nao faz bom muro. 
Dois tatus nao fazem casa em um só buraco. 
É a corda e a cac;:amba. Frances: C'est l'ombre et le corps. 
É bananeira que deu o cacho. 
Em casa velha tudo sao ratos. Diz um provérbio alemao: A velhice é um hospital 

onde entram todas as doenc;:as. 
Encomenda sem dinheiro fica no Rio de Janeiro. 
Em cómoda barata, entra barata. 
Em falta de farinha crueira serve. Portugues antigo: A míngua de pao boas sao 

as tortas. Espanhol: A falta de pan buenas son tortas. 
Em festa de jacu nao entra inhambu. 
Em func;:ao de brancos e negros, o negro é o último que come, e o primeiro que 

apanha. 
Em tempo de muruci (ou buriti), cada um cuida de si. 
Estomago de porco, paladar de urubu. 
Facao novo (ou daga nova) se quebra, nao se dobra. 
Filho de tigre (ou onc;:a) sai pintado. 
F ilho de gato a pan ha rato. 
Fogo na canjica, que é de milho verde. 
Guisado por mao de sinhá, quem nao comerá? 
lsto é de grapiapunha: obra feita, dinheiro na unha. 
lsto nao é casa de baquestundum [sic], todos nós somos um. 
lsto nao vale dez réis de mel coado. 
Jalapa, quando nao mata, rapa. 
Mataco nao olha para o seu rabo. 
Macaco, quando se coc;:a, quer chumbo. 
Macaco velho nao cai de pau podre. 
Macaco velho nao mete a mao em cumbuca. 
Macaco morre por banana. 
Mais vale urubu na unha que dois sabiás voando. 
Mangueira nao dá pitangas. 
Moc;:as, titas e chitas, nao há feias nem bonitas. Frances: /1 ne faut disputer et 

des goDts et des couleurs. 
Moc;:o monarca nao se assina, mas risca a marca. 
Mulata velha, ou parteira ou alcoviteira. 
Mulher nao casa com carrapato, porque nao conhece o macho. 
Nao aquento água para outro tomar mate. 
Na cacunda de tatu, tamanduá aquenta sol. 
Nao há mais lugar na canoa. 
Nao há sapo sem a sua sapa. 
Milho plantado tarde, dá pendao, nao dá espiga. 
Mosquitos, enquanto cantam, nao mordem. 
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Nao se apanha o rato, apertando o rabo do gato. 
Nao sou branc:~p, mas sou franco. 
O guaraxaim já pára patrulha. 
O mico é que morre de caretas. 
o negro pernóstico nao olha para os pés. 
O porco, quando acaba de comer, assim faz : vira o cocho. 
o que é um boi para quem tem urna estancia? Variante: O que é um boi para 

quem tem sete fazendas? 
O que urubu nao conhece, nao come. 
O solé o poncho do pobre. 
O tatu procura sempre o seu buraco. 
O uso do cachimbo faz a boca torta. 
Papagaio come milho, periquito leva a fama. 
Partida de parelheiro, sentada de sendeiro. 
Pica-pau nao fura aroeira. 
Pitangueira nao dá mangas. 
Por cima tanta farofa, por baixo molambo só. Variante: Por fora muita farota, 

por dentro molambo só. Portugues antigo: Por fora cordas de viola, por dentro pá'o 
bolorento. 

Praga de urubu nao mata cavalo gordo. 
Ouando o carancho está infeliz, nao há árvore que o agüente. Variante: Ouando 

o urubu está sem sorte, nao há galho que o suporte. 
Ouem de po<;uca vive, de po<;uca se mantém. 
Ouem dorme na soga, amanhece com fome. 
Ouem é lerdo, nao come pirao. 
Ouem nao campeia, nao acha. 
Ouem é ruim, nao encontra capá'o para pouso. 
Ouem matou o cao foi o Baeta;quem nao pode, nao se meta. Variante, preceden

te do Norte: Jenipapo de muleta, quem nao pode, nao se meta. 
Ouem mente, fica cacunda. 
Ouem muito se abaixa, a bunda lhe aparece. Espanhol: Quien mucho se baja, 

el culo enseña. 
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Ouem nao me apóia, nao come bóia. 
Ouem nao pode com a carga, a carga larga. 
Ouem nao pode com mandinga, nao toma patuá. 
Ouem nao tem bunda, nao se senta. 
Ouem nao tem peito, nao toma mandinga. 
Ouem quer guabiju, sacode o galho. 
Ouem tem dó de angu, nao cria cachorro. 
Ouem tem medo, nao amarra negro. 
Ouem tem vergonha (acanhamento), morre de fome. 
Roceiro na cidade, é for<;a de necessidade. 
Sao bra neos, lá se entendem. 
Se nao sou ligeiro, os quatis me lambem. 
Se tatu visse, carreira nao dava. 
Se tem muito dinheiro, coma num cocho. 
Soldado velho nao se aperta, e quando se aperta, deserta. 
Taiteto (queixada ou porco do mato) nao se co<;a em árvore de espinhos. 

J 

Traíra (no texto: tarahira] quando nao tem que comer, come os parentes. 
Traíra velha só come iambaris. 
Tatu velho nao cai em mundéu. 
Tiro dado, bugio deitado. Variante: Tiro dado, jacu no chao. 
Todos tem a sua chica. 
Tome fumo, se é que pita. 
Trempe de ti<;§'o, comerá ou nao? 
Um boi corneta deita a tropa a perder. 
Um macaco só em qualquer galho se arranja. 
Ver de que pau se faz urna canoa. Variante: Ver de quantos paus se faz urna 

jangada. 
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--~~-~---~---~----------- .. ----------

3 - ADIVINHACOES 

3.1 - ADIVINHACÓES EM PROSA 

1.ª 
O que é? O que é? 
Panela de carne, saquete de ferro; 

quem come, nao gosta? 
- É o freio. 

2.a 
O que é? O que é? 
Doze mortos e cinco vivos; os vivos 

esta o passea ndo, os mor tos esta o fa lando? 
- É a viola: os doze mortos sao as 

cordas, os cinco vivos sao os dedos do 
tocador. 

3.ª 
O que é? O que é? 
Duas estacas, em cima delas um 

monte, em cima do monte urna cruz, em 
cima da cruz um cupim e em cima do cu
pim um mato? 

- É o homem. 

4.ª 
O que é? O que é? 
Urna mo~ formosa entre duas tá

buas; chova ou fai;:a sol, ela anda sempre 
mol hada? 

- É a língua. 

5.ª 
O que é? O que é? 
Ouando nasci, nao tinha; depois 

me deram. Agora servem-se dele mais do 
que eu. 

- É o nome de urna pessoa. 

*N. do R.: Transcrito dos origina is de Apolinárío. 
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6.ª 
O que é? O que é? 
Urna telha só e quatro esteios? 
- É o tatu. 

1.a 
O que é? O que é? 
Quanto maior, menos se ve; quanto 

menor, mais se ve? 
- É a escuridao. 

ª·ª 
O que é? O que é? 
Campo redondo, mo~ formosa, 

gado miúdo, velho carrancudo? 
- O céu, a lua, as estrelas e o sol. 

9.ª 
O que é? O que é? 
É capim e nao é capim; é vara e nao 

vara? 
- A capivara. 

10.ª 
O que é? O que é? 
Subi a um morro e avistei o mar; 

encontrei um carneiro, di zendo: Mé!, en
contrei um velho, dizendo : Lá! ... , encon
trei um menino, dizendo : Dá ... ? 

- Marmelada. 

11 .ª 
O que é? O que é? 
Branco por tora, preto por dentro, 

vermelhinho na ponta? 
- Cigarro. 

12.ª 
O que é? O que é? 
Gar~ branca no meio do mar, com 

o bico n'água e morrendo de sede? 
- Navio. 

13.ª 
O que é? O que é? 
Urna árvore com doze galhos, cada 

galho com seu ninho, cada ninho com 
seu nome? 

- O ano e os meses. 

14.ª 
O que é? O que é? 
Estava o gurupé de um pé em pé; 

veio o gurupé de quatro pés comer o gu
rupé de um pé; salta o gurupé de dois 
pés, mata o gurupé de quatro pés e colhe 
o gurupé de umpé. 

- Era um pé de couve, veio um 
veado e quis come-la, apareceu o homem, 
matando o veado e apanhou a couve. 

15.ª 
O que é? O que é? 
Estava o dorme-dorme, debaixo do 

pende-pende, veio o corre-corre matar o 
dorme-dorme, caiu o pende-pende e acor
dou o dorme-dorme que matou o corre
corre ... ? 

- Era um homem que estava dor
mi ndo embaixo de urna laranjeira, veio 
urna cobra que ia morde-lo, caiu urna la
ranJa e acordou o homem que matou a 
cobra. 

16.ª 
O que é? O que é? 
Fui gerada por urna tábua, e para 

dar gostos ao mundo, ponho o meu corpo 
em pedai;:os ... ? 

- Abóbora ou melancia. 

17.ª 
(Adivinhac;:á'o de burla) 

O que é? O que é? 
Urna velhinha muito velha, bem 

franzidinha, como seu bastaozinho ... ? 
Ouando o que se esfor~ para ex

plicá-la apresenta urna soluc;:á'o, diz-lhe 
o outro: 

- Passa tora, bobo! ... 

18.ª 
O que é? O que é? 
Grao de chumbo que se planta e 

produz pregos? 
- É o quiabo. 

19.ª 
O que é? O que é? 
Vazia de dia, cheia de noite? 
-A cama. 

20.a 
O que é? O que é? 
Ouatro irmas que correm duas a 

duas, sem nunca se encontrarem? 
- As rodas de um carro ou carreta. 

21.ª 
O que é? O que é? 
No mato cresce e no mato floresce, 

e depois vem para casa cantar? 
- O violino. 

22.a 
O que é? O que é? 
Dois peludos, um pelado e um que 

segura na cauda? 
- Os bois, o arado e o homem que 

o conduz. 

23.ª 
O que é? O que é? 
Nao tem brac;os, nao tem pernas, e 

vai ao mato e toca o gado para tora? 
- Pente fino. 

24.ª 
O que é? O que é? 
É alta como urna torre, verde como 

urna couve, amarga como o fel, doce 
como o mel? 

- A bananeira. 
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25.ª 
O que é? O'que é? 
~ de carne e nao tem carne, é de 

palmo e nao tem palmo, e torna-se ver
melha na ponta quando nos é útil? 

-A vela. 

26.ª 
O que é? O que é? 
lgreja de ferro, sacristao de pau e 

urna multidao de negrinhos saltando e 
tocando marimbás [sic]? 

- Urna panela que está ao fogo é a 
igreja; a colher de pau com que se mexe 
a comida é o sacristao; e os feijoes pretos 
que saltam na ebuli~o ruidosa, sao os 
negrinhos. 

3.2 - ADIVINHAC0ES EM VERSO 

1.a 
Se o fruto é bom, 
Melhor a raiz; 
Se o vivo sabe, 
~ que o morto o diz. 
Era um andante que adormeceu nu

ma tapera, a sombra de um ara~zeiro. 
Aí em sonho aparece-lhe urna alma 

penada que assim lhe tala: 

- E nterrei junto a árvore sob a 
qual adormeceste um imenso tesouro; a 
ninguém confiei o meu segredo e por is
so hoje vivo errante, sem poder entrar no 
reino da glória. Cava, pois, ao pé da 
raiz, gua rda-o para ti e manda dizer mis
sas por minha alma. 

Acordado o andante, ref letiu e, a pe
sar de nao crer em sonhos, com o f acao 
que trazia a cintura, cavou em roda. De 
fato encontrou muito dinheiro. 

124 

2.a 
Movo-me como um relógio, 
Sem ser ao relógio igual; 
Conservo muitas raízes 
E eu nao sou vegetal. 

No lugar onde nasci, 
~ onde espero morrer, 
E o maior de meus amigos 
Nunca me deseja ver. 

- ¡; o cora~o. 

3.ª 
Eu moro entre o mar e a areia, 
Ouem quiser saber meu nome, 
Pegue no b-a, bá, e leía. 

- ~ a baleia. 

4.ª 
Sou inimiga da vida, 
Falo muita vez em vao; 
Como sempre por medida, 
E trago comigo um cio 
Que me faz ser atrevida 
Ao bom trato que me dao; 
E ao meu sen hor un.ida 
Lá vem uma ocasiio 
Em que, tornando-me infida, 
Mostro a minha gratidao. 

- ~ a espingarda. 

5.ª 
Branco sou, branco nasci, 
Amarela é minha cor; 
Minha mae, velha sem dentes, 
E meu pai, um cantador. 

- ¡; o ovo de galinha. 

s.a 
Redondinho, redondoque, 
Sem fundinho, nem batoque. 

- ~o ovo em geral. 

1.a 
Alto está, alto mora, 
Ninguém ve, todos adoram. 

- ~ Deus. 

s.a 
U ma a Ita torre 
As altas janelas 
Abrem e fecham 
E ninguém netas. 

- Os olhos. 

9.ª 
Ouatro na lama, 
Ouatro na cama, 
Dois que lhe apontam, 
Um que lhe abana. 

- A vaca. 

10.ª 
Aguas bem claras, 
Fonte amarela, 
Casa caiada 
E ninguém nela. 

- O ovo de galinha. 

11.ª 
Está no mato, 
Está cantando; 
Está em casa, 
Está dormindo. 

- O machado. 

12.a 
Alto está e alto mora, 
Todos veem, ninguém adora. 

- O sino. 

Tem boca, 
Nao come; 
Tem asas, 
Nao voa; 
Tem pés, 
Nao anda. 

-A panela. 

13.ª 

14.ª 
~ branco, nao é papel; 
~ verde, nao é limao; 
Encarnado, nao é sangue; 
~ preto, nao é carvao. 

- A melancia. 

15.ª 
Meu nascimento foi verde, 
Cobri-me depois de luto; 
Passei imensos trabalhos 
Para dar a luz ao mundo. 

- A azeitona. 
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4 - A COZINHA RIO-GRANDENSE* 

A arte culinária! No assunto sou leigo, pobre de recursos, mas vou tratá-lo nos 
limites de minhas forc;as. A gastronomia nunca teve atrativos para mim, apesar de nao 
desprezar o manjar delicado, aliás apreciá-lo. 

Sou da escola de Descartes. Um dia, encontrado num hotel por um conhecido que, 
vendo-o diante de urna mesa na qual serviam finas iguarias, interpelara-o com ironia: 
"- Os filósofos também gostam de acepipes? " - "Sem dúvida, porque eles nao 
foram feitos para as bestas. '' 

E poderia acrescentar: a ambrosia pertence aos deuses. Nao falarei dos requin
tes de gula, como no tempo da decadencia dos romanos, quando cristas-de-galo, 
f (gados de pavoes e avestruzes, arganazes, cigarras, gafanhotos, caracóis, larvas, a par 
de tudo que a natureza produz de melhor, eram devorados pelos senhores do mundo, 
que até na carne humana procuravam novos deleites ao paladar. Ainda há Apicius, 
Luculos, Trimalcions, indubitavelmente, porém, pálidas sombras dos estomagos roma
nos. Estarnos longe de Baltasar e de suas bacanais. 

Entre os espartanos que viviam sobriamente com o seu 'caldo negro, feito de car
ne de porco picada, com vinagre ou salmoura, e os atenienses que faziam semideuses 
dos hábeis cozinheiros, corno Aftoneto que inventou a morcela, ou murcilha, como 
dizemos a castelhana, nao se hesitará, creio, na escolha. 

O filho da Ática foi sempre artista em todas as matérias, ao passo que a Lace
demonia se atufava na grosseria e na brutalidade; também esta, depois que provou os 
manjares persas, corrompeu-se e vendeu a pátria helenica, como Esaú vendeu a 
primogenitura por um prato de lentilhas. 

Por isto, em tudo esto u pelo aticismo contra o laconismo. Entre os aforismos de 
Brillat-Savarin, em sua fisiología do gosto, alguns há que nao s6 denotam espfrito, 
mas pé)em em relevo verdades como estas: 

"Os animais alimentam-se;o homem come, s6 o homem inteligente sabe comer." 
"O destino das nac;oes depende do que se nutrem." 
"Dize-me o que comes e direi o que és." 
"A descoberta de um novo prato vale mais para a felicidade do genero humano 

do que a descoberta de urna estrela nova." 
Porventura aplicá-los-emos no desdobramento deste cap(tulo. 
Di7 Brillat-Savarin: "A descoberta de um novo prato vale mais para a felicidade 

do genero humano que a descoberta de urna nova estrela." 
Deem-me minhas patr(cias os parabéns, porque vou dedicar-lhes um bolo que é 

de minha invenc;;io exclusivamente. Dispensa a necessidade de consultar feiticeiros, de 
queimar inúmeras velas ao Crioulo do Pastoreio para trazer-lhe ao aprisco a ovelha 
arredia. A minha receita excusa mandingas, patuás, feitic;os e oblac;Oes ao pequeno 

*N. do R.: Transcrito parte dos originais de Apolinário e parte de cópia de Álvaro Porto Alegre. 
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deus noturno. O esposo que andar desgarrado, senao distraído por preocupac;Oes, sera 
mais ass(duo a convivencia e achego conjugais. A( vai eta: 

Lanc;ai em calda previamente feita: queijo ralada, farinha de amendoim torrado, 
maizena, noz-moscada, canela, cravo e guaraná em pó. 

Ponde nas formas e levai ao forno. 
E aí tendes um inocente e barat(ssirno amavio porque eu vo-lo oferec;o gratuita-

mente pela simpatía que me merecestes sempre. 
Posso afianc;ar-vos que é infal(vel o resultado, sobretudo depois duma copiosa 

janta de carne de porco, churrasco ou camaroes regados de um bom vinho. 
E a tiro dado, bugio deitado. 
No entretanto, está me parecendo que, servindo-vos de tao boa vontade, hei de 

receber urna carta da Serra ou da Campan ha do seguinte teor: 
"Meu patr(cio, 
Obrigada, mil vezes obrigad(ssima. Fiz a risca o que prescreveu no bolo matri-

monial a gaúcha. 
Meti-me em bestas. Que pialo!. .. Meu marido foi-se da estancia e anda, dizem, 

a( por uns bamburrais de chineiro da nado. Que fazer agora? " 
Que fazer? ... Há temperamentos refratários as melhores intenc;Oes. Seu marido 

é deles. 
Eis a resposta adrede preparada. 
O que fazer? Agradecer-me, porque urna boa esposa deve mostrar-se grata a 

quem faz bem a seu marido. 
A cozinha gaúcha é simples, parca, sóbria e substancial, mas deficiente sob 

muitos pontos de vista. Nao vamos entrar por hotéis e casas de pastos das principais 
cidades, onde ela se exibe a francesa, a italiana, a portuguesa, a alema, etc .. o meu 
intuito é o estudo do povo em seus processos de alimentac;io; é na campanha, na 
zona serril e nos lares brasileiros que vou esmerilhá-los. No Brasil, onde o cosmopoli
tismo invasor nao se acentua, há muito que respigar. Nao julguem, todavía, que eu 
levarei o meu bairrismo a exclusao da mesa estrangeira; seria um engano. O meu 
paladar nao tem pátria. Como nSo apreciar dos nossos antepassados o sarapatel, os 
bifes encebolados, o caldo verde, as bacalhoadas, as dobradinhas, os presuntos e paios 
de la mego? O magusto onde sobre a assadeira cozem-se as castanhas perfumosas? E 
como desprezo os preceitos de Moisés e Mafoma, as grelheiras e pernis de porco? ~ 
pesado, sei, contudo sólido como os filhos da velha Lusitania; e dernais para facilitar 
o quilo, para expandir-nos, para contrabalanc;ar o efeito, regá-lo com excelente vinho 
virgem ou verde, Madeira ou Porto. Como nao saborear a omelete, o fricassé ou frican
dó franceses, o caviar dos russos, o sauerikraut dos alemies, a polenta, o fegatelle, o 
raviole dos italianos, a olla podrida dos espanhóis, o pilau dos turcos, o cuscuz dos 
árabes, a canja dos hindus, o ninho de andorinhas ou a salada de rebentos de bambus 
dos chineses? Como lanc;ar olhares de aversao a tac;a do Bourgogne, do Bourdeaux, 
do Champagne, do Xerez, do Málaga, do Reno e do Tokay ou Lágrima de Cristo? S6 
um anacoreta como Simeao que procurou urna coluna no deserto. 56 os desiludidos 
da vida, que buscam tebaidas para seu retiro, poderao comer raízes. Nao gosto do 
faisandé trances malgrado a opiniá'o de Brillat-Savarin, porque me cheira a gangrena, 
nem do roast-beef ingles que representa um povo em seu canibalismo feroz, um povo 
que faz o irlandes jejuar batatas durante todo o ano, 1 e devora, no entre~nto, as 

1Ver Buckle - L - p.80-1. 
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tribos da Austrália e Polinésia, da l'ndia e China e ultimamente· exibe sua antropofa
gia contra os boer~. 

Cuem observa um f ilho de Albion, afrontando um roast-beef com a boca ensan-
guentada, os bigodes rubros, lanc;:a uma vista retrospectiva, bem longe no passado e 
imagina um troglodita das cavernas. 

Mas entremos em matéria. 
o nosso primeiro prato, o que é por excelencia nacional, é o churrasco. O termo 

procede do espanhol churrusco, que é o pao ou guizado que ficou tostado demais. 
A ace~o nao rondiz coma nossa iguaria, tao apreciada no Rio da Prata, Chile e Peru. 

Ele já fo i bem descrito por Homero na l líada. No banquete que Aquiles oferece 
a Ulisses e Ajax, vemos a fogueira feita, e depois que ficou o brazido, Pátroclo enfiar 
nos espetos a carne que ia ser servida aos hóspedes, colocando-os sobre pedras que 
funcionavam como trempes. Vemo-lo entre os árabes na diffa onde se assa um carneiro 
inteiro para festejar o hóspede. ~ análogo entre nós o processo. A carne é assada 
lentamente ao calor do fogo; senda a espaf;OS borrifada de urna leve mao de sal. 

Cuanto mais demorada a opera<:§o tanto mais saboroso o assado, pois conserva 
todo o chorume. Nem sempre o sal entra em sua prepara<:§o, o que aliás o nio desme
rece; o mesmo se dava entre os gregosdo sítio del lion que nem sempre tinham o adubo 
tao necessário, e por isso o chamaram de sagrado. Mais apreciável se torna coma juki
taia, molho tupi-guaraní feito de água, sal, pimenta cumari, e na falta qualquer outra. 
Tanto a palavra como a coisa ainda subsistem entre nós. Come-se o churrasco com 
farinha de mandioca seca ou com farota fria que é a mesma farinha molhada em água, 
com cebola e salsa picadas, quando há tais temperos.2 

Um outro sistema mais raramente usado é chamado churrasco de moquém. 
Diz-se preparar de moquém nao s6 quanto a carne de quadrúpedes como de aves e 
peixes. Os tupis e guaranís o aplicavam dando-lhe peculiarmente a denomina<:§o de bia
ribu ou biaribi. O padre Simio de Vasconcelos dele trata na CrfJnica da Companhia de 
Jesus. 

Assim o descreve Paulo Ribeiro: "Processo indígena de cozinhar a carne, abrindo 
covas no chao, cobrindo-as depois com folhas verdes, terra e lenha." (Memória sobre 
as na~es gentias. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 3v.). 

Este meio conserva sem a mínima perda o perfume e os princípios das viandas. 
As folhas verdes e a lenha empregadas devem ser escolhidas, para nio transmitirem 
mau sa ibo a comida. 

A primeira parte tirada a res que se carneia, depois de coureada, é o matambre, 
que se oferece sobre as costelas do animal. O vocábulo é castelhano-platino de mata 
e hambre = mata-fome. ~ o primeiro assado. 

Um dos mais apreciados é a picanha, palavra derivada do tupi-guarani, de copé
pecang, espinhaf;O OU OSSO das costas; por sentido translato chamou-se a palpa que O 
reveste, como alcatra em portugues é uma e outra coisa, e entre nós caracu é o osso 
e o conteúdo. 

Os portugueses chamam acém a picanha, donde o seu provérbio: carne de acém 
é pouca e sabe bem; mas nao é para quem filhos tem. Denomina-se tatu de carne a 

20 napolitano, levantando a cabeca e erguendo o braca donde pende seauro de dois dedos o 
tubo flexfvel do macarrlo, que ele faz descer pela garganta sem quebrá· lo, nlo é mais destro 
que os nossos campeiros em lancar de longe a farinha dentro da boca aos punhados. (Ver G. 
Soares - Maneira dos (ndios levarem a farinha a boca). 
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parte polpuda dos quartos que serve também para churrascos. Parece-me provir o termo 
do guaraní, de tyty. " Dizem em algumas partes os meninos a carne e ao peixe." 
(Montoya) 

O assado-com-couro é outra especialidade de nossa arte culinária. Ele é cortado 
da r~s com a pele presa e excedendo uns quatro dedos a carne, porque, sob a a<:§o do 
fogo, tem de encolher-se. 3 Na fogueira, a primeira parte exposta é a encourada depois 
de bem sapecada volta-se a outra tace que é assada ao calor lento do braseiro e as
sim alternativamente. Cuente é de aprec;:o, mas guardado como fiambre para dias 
subseqüentes, sobe de valor pelo gosto delicioso. Costelas assadas sobre as brasas ... 
costilhar, sobre-costilhar. 

O nosso fervido ou cozido constitui por si só a melhor refei<:§o diária. t: mais 
completo do que a olla podrida dos espanhóis, o puchero dos platinos, o pot-au-feu 
ou pot-pourri dos franceses. Nao trato dos ingleses, porque, quase exclusivamente 
feito de carnes salgadas; nao pode figurar entre substancias alimentícias, adequando-se 
mais ~ marujada faminta dos bucaneiros modernos. 

Um verdadeiro fervido ou cozido constitui amplo jantar. Assim o nosso, quando 
compreende todos os ingredientes. Fazem-no com qualquer parte carnuda da res, 
inclusive as agulhas e o granito, Ungua salgada, lingüif;S, preparados de parco, toucinho, 
abóbora, batatas, aipim, repolho, chuchus, maxixes, ervilhas, feijoes, etc .. O caldo que 
resulta, é em extremo substancial por conteros princípios nutritivos ou a osmatose de 
todos os elementos que o formam. Nao sei como podem come-lo sem o conduto4 

do pirao, que além de absorver os sucos nutritivos do caldo, é de per si alimentício. 
Já veem que neste prato o método nao discrepa do europeu, mas modificou-se no novo 
meio e melhorou quanto aos efeitos. 

0 nosso mocotó diferenf;S·Se bastante da mao-de-vaca a portuguesa, nao SÓ pelos 
temperos, oomo por ser engrossado com farinha de mandioca. O vocábulo parece-me 
pertencer ao tupi-guarani, sendo mais ou menos a versao do termo portugues; 
talvez de pocotoy, mio cortada. 

Guisa~s as outras partes da res, como na Europa, aproveitando nas cidades o 
mondongo, miolos e fressura, aliás desprezados na campanha, mas divergindo nos 
adubos. Para provisao de viagem ternos a paf;oca, palavra e objeto de inven<:§o tupi
guarani, de ayapassog ou aypassoca, misturar. 

~ a carne assada e depois pisada, de mescla com farinha de mandioca ou de mi
lho, processo que dá-lhe longa dura em perfeito estado. E: · o mesmo que o pitu dos 
quichuas, ou o pemmican dos Estados Unidos, com a<liferenc;:a que este, também her
dado dos índios, é misturado com graxa [no texto: graixa] em lugar de farinha . 

Também há paf;()cas de peixe e de amendoim ou mandubi torrado. 
O charque é também preparado do mesmo modo, conservando identica denomi

nac;io, exceto em algurnas partes onde o chamam roupa-velha, di~o que traz o 
inconveniente de confundir-se com a comida feita do que f icou da véspera, como restos 
de um peru que ensopam, carne assada guisada de outra forma, etc.. Na mesa. rio
grandense a língua salgada ou de conserva constitui ainda um dos melhores acep1pes, 
e nao sem razio. Substituí o presunto. 

3Gabriel Soares. Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil - v.14, p.244. Os t upis
guaranis comiam os assactos de anta com couro 

4 Conduto em portugues é tudo que aoompanha o pA'o, parecendo ser esta a comida por excel&ncia. 
Uso conscientemente de diversos modos, designando o acessório que vai com a iguaria principal. 
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Antes de finalizar esta parte que trata da carne de vaca, sob o ponto de vista 

l. a'rio seJ·a-nos lícito talar do guisado do bacaraí ou vacaraí, tapichi ou nonato, ou 
CU In , .., · · d 
t erneiro-de-barr iga que é o feto da res abatida, por uns mu1to aprecia o, por outros 

repelido. Bem temperado é todavia excelen~e. . " . . , . 
As duas primeiras palavras que o des1gnam mostram a 1nfluenc1a tup1-guaran1t1-

ca; a primeira é híbrida, composta de baca, ,como ~iziam . os indígenas a quem f~ltava 

0 v ou vaca na forma portuguesa, e de ta1 ou ta1nha, filho; a segunda, de tap1, por 
tapÍra, denomina<;ao dada ao boi por eles, conservando o de tapireté para anta e ?e 
chi por michi, pequeno. As outras duas procedem do espanhol, nonato, do lat1m 
non natus nao nascido, e terneiro, que nao deixa de ser usado em Portugal, em algumas 
províncias limítrofes com a Espanha. . " . . . 

É, pois, constituída pela carne de vaca a subs1stenc1a dos_ rio-gra~dense~, luga
res há em que nem é base, mas exclusiva. Sustento mais substancial e sad10 du,v1~amos 
que 0 haja. O antigo luso também conhecia o seu valor, quando formulou o adagio~ 

"Mais valem dais bocados de vaca que sete de pata." 
Quem se nutre como os nossos campeiros, tem de certo pletora de for<;:as, ardi

mento, cóleras prontas, tanta bravura comosangue. Demais seria impossível a carne 
exclusiva senao tora o corretivo que trazo imediato mate-chimarrao. 

Júlio César que, as vezes, num banquete ao povo gastava o rendimento de diver
sas províncias, costumava dizer: "lndivíduos bem alimentados sao cidadaos inofensi
vos." O pensamento nao deixa de ser verdadeiro para os ictiófagos, os herblvoros e os 
comedores de cerea is e frutas; mas para um povo cavaleiro e que vive de viandas, muda 
o caso; a circulac;ao precipitada arrebata-os, impele-os, arroja-os fulminantes contra os 
atentados a liberdade e a justic;a. Ao passo que aqueles emudecem resignados, estes 
vociferam, agindo. Também entre os últimos os dramas sangrentos sao mais comuns do 
que entre os primeiros. É o determinismo da alimenta<;ao e do estado pastoril, ca
valgando sempre e lutando com o boi xucro e o bagual indómito. Na<;ao vegetalista 
apresenta as maos para receber a algema, abaixa a cerviz para que lhe ponham o jugo. 
Entre os animais dá-se análogo fenómeno. O homem subjugou o boi, o cavalo, o 
elefante, o asno, o camelo, o dromedário, o lhama e o carneiro; jamais conseguirá 
reduzir o tigre e o leao, carnívoros de primeira ordem. 

Brillat-Savarin tinha razao: "Dize·me o que comes e direi o que és." "O destino 
das nac;oes depende do que se nutrem." 

Passemos a nossa alimenta<;ao acessória, que, se rareia na campanha, é vulgar nas 
cidades, ao lado de processos culinários estrangeiros 

Destaca-se [sic] em primeiro lugar os quitutes, que pelo nome indicam a origem 
tupi-guaraní. Procede de tiquicú, significando comida rala, pouco consistente. Nesta 
matéria a Bahia leva lampas a todos os Estados do Brasil; é lá que a cozinha brasi
le ira tem os seus melhores produtos, as suas mais finas iguarias. É o torrao nativo do 
vatapá, do coco, do dende, como o é do lundu, dos quindins, dos me-deixes. 

Digam os rio-grandenses o que quiserem a respeito, nós lhe devemos muito nos 
fastos nacionais. Cuando com o nosso habitual recacho bélico de povo heróico excla
mamos: " Da Bahia só o coco e isto mesmo depois de ralado", talvez se descubra no 
d ito urna pontinha de despeito. 

Vao para lá, saboreiem os seus acepipes estimulantes, bailem as suas danc;as 
voluptuosas, pratiquem com as suas belas filhas no feitic;o de seus requebros dengosos, 
muxoxos provocadores, esquivarn;:as condimentadas de malagueta, melindres nao es · 
tudados, e afirmem depois que o R io Grande do Sul, com seus feitos homéricos, 
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sua pujan~ atlantica, nao foi águas abaixo, com Farrapos, Maragatos, tradic;oes e tudo. 
Deitem a cabec;a centauros invencíveis, nos cotos das Onfálias do norte, a fazer-vos 
cafunés, e dormireis o sono dos sete dormentes lendários, entre sonhos de del ícias 
inexprimíveis em linguagem humana. A velha capital do Brasil ainda reina, ainda é urna 
entidade característica no seio da nacionalidade. Nem se diga, como o fazemos em nos
so orgulho marcial, que ela nao se bate como nós ... Bate-se, tem-se batido, como o pro
vou na guerra do Paraguai, sendo o Estado do Norte que mais contingentes enviou. 
Nao bate-se de a cava/o, mas bate-se bem de a pé. Ouem muito sabe amar, muito sabe 
odiar; e quem muito sabe odiar, sabe bem pelejar. 

Como o quitute desorientou-me pela pátria de Moema e Paraguac;u! 
Como do paparicho saltei a sobremesa do paraíso de Odin! As valqufrias! 
Estranha associac;ao de idéias, fortuita coincidencia? Talvez. Este capítulo vai 

escrito, sem pensá-lo, cálamo corrente. 
la citar Buckle ... Nao o fac;o. É nimiamente grave para o caso. 
Mas o baiano pode altivo dizer aos seus compatrícios da comunhao brasileira 

com Brillat-Savarin: 
"Dize-me o que comes e direi o que és". E como nao ser assim, ele que amal

gamou no cadinho do seu clima ardente o amor de tres ra~s, a européia, a americana 
e a etíope, ao rumorejar das frondes de seus palmares? Ele que de cada urna tomou 
o que lhe convinha, e produziu esta irradiac;á'o que só vai esmaecendo para o seten
triao, sul e extremo ocidental, pelo encontro de fatores diversos que atuam na dife
renciac;ao? Ele que nao precisa, para a propaga<;ao da espécie, da farmacopéia ultra
marina para aviar filtros, pois os tem no ar que respira, no sol que o aquece e nos con
dimentos de sua cozinha? Em cada onda de seus quitutes efervescentes no fogao, e nao 
da espuma do mar, nasce urna Afrodite, mas urna Afrodite com todos os tons da 
gama entre o preto e o branco, urna Afrodite de olhar negro e cintilante de paixao, 
contornos em linhas suavemente flexuosas e sedutoras, seios túmidos de desejos, 
lábios que bosquejam a boquinha de amar em vapores de encanto infantil, e entre 
múrmures de suspiros, na voz uns módulos doces, que esmorecem em reticencias de 
pudor, como os sons que finam numa harpa eólia ... Ah! quem tem isto e o vatapá de 
que há mais míster? 

O vatapá, patrimonio dos nagos! 
O 'I · vatapa .... 
Já estou ouvindo o brado de muitos de meus concidadoes aferrados ao prejuízo 

de que o Brasil somos nós: que tem isso com os nossos usos e costumes? Oue tem os 
ba ianos conosco? 

Singular estupidez! 
Pensar que a área da campanha e das matas serris constituí o Rio Grande do 

Su l é supor meramente que as grandes cidades, onde se acham os templos da cultu
ra intelectual, as forc;as dirigentes, o tabernáculo das artes e ciencias, as oficinas da 
indústria, nao sejam parte integrante da nossa terra. . 

Ser rio-grandense, meus patrícios, nao é só montar bem a cava lo, desenrod1-
lhar um lac;o, apinchar bolas, carnear e charquear gado. Ser rio-grandense nao é só 
rilhar churrasco, vestir poncho e bombachas, trazer lenc;o atado ao pescoc;o c~m as 
pontas caídas sobre a espádua, manejar lanc;a e adaga, cantar a viola e danc;ar a tirana, 
o bambaquere, o chico-puxado, o balaio e a galinha-morta. Ser rio-grandense nao 
é estrondar os ares .com um vozeirao de estentor, com interjeic;oes grosseiras, como 
estas: aicuna, que é a contrac;ao reticencia! duma forma obscena; caramba, chomico, 
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choegua, caraco que é urna indecencia. Ser rio-grandense é algo de melhor, mais eleva
do. É amar mais a diberdade e a justic;a do que a Deus na terra, é derrocar tiranías 
e sobre seus escombros erguer os monumentos da civiliza~o, procurando senao exce
der, ao menos igualar as conquistas do progresso, em todo o mundo culto. 

Tudo o mais é exterioridade fátua. 
Conservemos os usos e costumes, mas com o espírito dos nossos maiores, coma 

sua moralidade e com os seus intuitos de avanc;ar sempre. N inguém tem hoje mais 
coragem de repetir com o gaúcho alvar e ignorante do passado: "Moc;o monarca nao se 
assina, mas r isca a marca." Hoje os que nao sabem ler e escrever, envergonham-se e 
mesmo o ocultam as mais das vezes. O lema atual só pode ser: moc;o monarca le, 
escreve e risca a marca. Excluir as cidades, sedes do pensamento, centros de todos os 
movimentos, cabec;as de comarca de nossa atividade científica e literária, campo vasto 
de nosso desenvolvimento material, senao é dislate, falta de discernimento ou remata
da parvoíce, nao sei que epíteto possa dar-lhe. 

Nao retrogradamos, pelo contrário, marchamos para a frente; doutro modo per
d eremos a nacionalidade e com ela irao de roldao bombachas, palas, pialos de cuchar
ra, chimtlrritas,chineiros, interjeic;oes bicudas e todas as nossas baladronadas, pachu
chadas, agachadas, puteadas e castelhanadas. Pois, rneus patricios, nada é mais nacio
nal que o vatapá e já ele entrou em nossos lares; o tenho saboreado bem feíto pelas 
maos delicadas de gentis rio-grandenses e dele gosto tanto como dum bom churrasco. 
Renegaría a pátria se o rejeitasse. Se o nao provastes ainda, mandai prepará-lo e 
dir-me-eis depois, por escrito, vossa opiniao. 

Os mais pirrónicos hao de evitá-lo. Nao importa! .. . Estou vingado, porque entre 
si dirao a puridad e: Excelente! Ambrosía ! Néctar! Manjar dos deuses! Para poupar-vos 
trabalho, aí vai urna receita de vatapá, que nao é minha. 

" Cozam carne de porco em água; temperem com toucinho derretido, misturem
lhe alho, cebolas, tomates, salsa, tudo bem picado, cardamomo, cumari em quantidade, 
gengibre raspada e louro. 

Depois de tudo bem cozido, ajuntem-lhe um pouco de farinha de amendoim tor
rado, e o caldo que daí resultar, engrossem com farinha de mandioca misturada com 
azeite de dende. 

Para conduto sirvam-se do acac;á fe íto de farinha de arroz ou de milho." 
O de camaroes e outros mariscos se fazem pelo mesmo prqcesso, sendo apenas 

substituído o toucinho pelo azeite doce. 
Por sobre a refei~o, tomai bom vinho generoso. Horas depois de ingerida a fa

mosa iguaria, imaginem que incendio por todo o organismo. Nao terao sangue nas 
artérias, mas um d el írio de fósforo líquido em fusao. Oue poder de imagina~o sob 
sua influencia ! Ouanta quimera aurirrósea a volitar transformando até qualquer ser 
disforme, alquebrado, cheio de rugas como as bruxas de Macbeth numa Venus de 
Milos! Ó doces enlaces conjugais, conúbios de amor explosivo, trilhos de beijos nas 
sombras protetoras, erupQoes afetivas de mil carinhos, num arrulhar de pombos! Nao, 
nao, pois, a Bahía, provai-o aqui. Dizem a respeito do Pará: Ouem vai ao Pará, parou, 
se bebeu ac;aí, ficou. O mesmo direi: Ouem fór a Bahia e comer vatapá, nao volta 
mais para cá. . 

Mas ... paremos, que mentalmente estou infringindo o sexto mandamento . 
. Perdoai-me, padres, o vatapá e o amor caminham de parelhas; nem de peixe 

come1-o, porque nao há voto de castidade que lhe resista. 
Passemos adiante. 
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Entre os nossos quitutes vulgares, notaremos os que se chamam carurus. 
É o esparregado dos portugueses, sem a sua sensaboria. Levanta-se aquí urna 

questao. Nao só denominamos assim as plantas, como ainda ao prato. 
Será tropologicamente? 
Examinemos. 
Os tupis-guaranís chamavam assim as beldroegas e vegetais crassuláceos, isto é, 

grossos, cheios, de parenquima denso e suculento. Como eram aproveitadas as pri
meiras em seus comeres, parece que eles mesmos, em seguida, foram denominando a 
outras espécies diferentes, porém que serviam para os mesmos fins. 

Definamos primeiramente. 
Caruru é o guisado de ervas a que se misturam camaroes, peixe, pedacinhos de 

carne e vários temperos, desde a pimenta e tomates até o quiabo e azeite de dende. 
Na Bahía, ele é extremamente adubado, senda no Sul mais simples a sua prepara~o. 
A planta hortense mais conhecida por este nome entre nós, creio seja urna fitolácea. 
A orig~m da primeira significa~o provém de carú, comida, e yrú, vaso, isto é, prato. 
Da segunda é de caa, folha, planta, e ruru, intumescida, crassa. 

No primeiro sentido, encontramos o termo nas Antilhas. 
Eis como G. Turiault5 o descreve na Martinica : " Caruru (calalou), famoso 

guisado crioulo, no qual entram grelos de jerimu (giraumon-abóbora), beldroegas, 
quingombó, folhas de amaranto, azedas de Guiné e outras plantas, urna ave, um 
pedac;o de presunto, caranguejos e lagostas, sumo de limao e, sobretudo, muita 
pimenta. Come-se este caruru com um conduto de arroz cozido a crioula, isto é, em 
graos, depois de fervido n'água com um pouco de manteiga ou banha de porco." 

É a iguaria predileta dos crioulos. De todas as comidas, que os índios e os ne
gros comunicaram aos europeus, é a que se deve mais estimar, porque é muito emo
liente e assaz refrigerante. 

Assim como os vocábulos cacique, cabra, cuebas e outros nos vieram das Anti
lhas, em permuta, lhes remetemos jirumú, carurú, migaú, cuia, sob as formas de 
giraumon, abóbora; caloulou ou carourou; migaú, papas feítas com a fruta-p§'o, 
toucinho, limao e pimenta; e coui, metade duma cabac;a. 

No entanto Martius traz em seu vocabulário taino: calalú, jusculum, cactus. 
Muitas plantas entram no nosso caruru, urnas européias aclimatadas, como a 

mostarda e a chicória, outras indígenas. Ao que é feíto de grelos tenros de abóbora, 
conservamos o nome tupi-guarani de cambuquira. 

Os condutos mais de uso entre nós sao o pirao, o angu, o quibebe, o fubá, a 
farofa, o arroz, o acac;á raramente; na serra usam a farinha de pinhao, que é saborosa. 
Os tres primeiros trazem nomenclatura tupi-guarani; os dois que seguem, pasto que 
empregados pelos indios, como processo ord inário sao de origem do banto; o sétimo 
parece-me proveniente de cassabi ou cassavi no taíno, significando pao. Myndipyron, 
papas grossas em contraposi~o a mingaú, papas ralas, deu-nos pirao, reduzindo 
a forma; angu, traduzido em portugues, será comida do peito, de estima; quibe
be, provém de ticú e peba, 6 significando comida que se achata, esparrama-se, pela 
sua quase liquescencia. Fubá em banto do Congo designa a farinha (Bleek) e farofa, 
que os vocabulários nao trazem mas que, pelo uso geral na África Portuguesa, indica 
a mesma fonte, é a farinha preparada para a comida. O nosso pirao, a que chamamos 

S·Étude sur le langage créole de la Martinique, p.92. 
6 Cf. entretanto com cuboba, ensopar, no bunda. Canecatim. 
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ainda de escaldado ou engrossado, tem consistencia, até o grau de solidez; o angu 
é massa menos densa e cozida n'água, ficando com aparencia gelatinosa; o fLlbá é fa
rinha-de-milho ou afroz em pirao, o que desvía-se da significa~o do Norte do país; 
a farot a é ou quente indo a farinha de mandioca ao fogo, onde tem-se derretido man
teiga ou banha de parco; a chamada fria ou crua é feita com água fria e alQ!Jns 
cond imentos picados, vinagre e pimenta. 

Adiante, que nao estou fazendo prele~es de arte cul inária, apenas trac;ando 
a ráp idos trac;os a f isionomia brasileira de nossos costumes e usos. 

Vamos agora a feijoada. 
Por que só este nome nos faz estremecer de júbilo? Por que urna caldeirada de 

cor mais escura que a tinta com que escrevemos, que a impressao deixada na cútis 
pelo suco do ge ni papo, mar negro onde f lutuam promiscuamente nacos de charque 
gordo, de lombo de parco, toucinho, paios, lingüic;as; por que, repito a interroga~o, 
há de vir-me água a boca e velar-me num manto de doce melancolía? Como este por
que encerra um poema de gratas recordac;oes, como urna coisa tao material no aspec
to, tao fúnebre na cor, tao pesada a empachar o estómago, pode arrancar-me do fundo 
da alma suspiros de saudades! 

Ah! feijoada, quantas evocac;oes! Cuanta poesia relembras em passado quase 
del ido num nevoeiro de esquecimentos! 

Outrora, já vai muito longe ... além ... a lém ... 
Outrora eras um motivo, um pretexto ao farrancho. 
Saberao estas gerac;oes que vieram depois de mim o que ele era, a magia de 

seus encantos, os prodígios que operava? Duvido muito da mocidade que orgulha-se ... 
de pertencer a literatura decadente, só porque na Europa este ramo das artes liberais 
descambou para urna degenerac;§o, como se nós os brasileiros, filhos de um país 
novo, em outro hemisfério, em vário clima, entre outros produtos, tivessemos por 
dever receber de lá tudo que nos impingem, importar até isto com o ouro falso das 
jóias e mil bugigangas de modas de envolta coma influenza, cólera-morbo e a febre 
bubonica. 

Po is, meus noveis amigos; o farrancho era urna reuniao de amigos ou fam(lias que 
combinavam um passeio suburbano, no campo, aos domingos ou dias feriados. 
Todos levavam provisaes; abundavam a carne, os frutos, os doces, os bons vinhos. 
Eram rodas onde a amizade constituía o vínculo estreito, a convivencia tornava-se 
agradável e alegre, e a intimidade cheia de flores, pela franqueza e sinceridade. Velhos, 
moc;os e crianc;ada, tudo sorria, ria e gargalhava. Comia-se a tarta, danc;ava-se; a viola, 
a flauta, o violao, o cavaquinho e a rabeca funcionavam; a voz desferia-se em tons da 
modinha; jogavam-se prendas; davam-se a porfia adivinha~es; corriam, pulavam, 
arquejavam de fad iga, num mar de rosas. 

Cuanto casamento nao saiu desta diversao campestre; as vezes também quanta 
indigestao formidável nao levava direitinho um dos rubros convivas a eternidade! 

Já na véspera da patuscada, nas casas tudo era festa, roda-viva, rebolic;o, alvo
roc;o; o forno estava candente para os assados e bolos, a pirralhada inquieta e trefega 
nao quería deitar-se e a mae ralhava em vao, enquanto eles já prelibavam o prazer do 
día seguinte, fazendo mil travessuras, ensaios prévios; as moc;as engomavam as vasqui
nhas e as saias guarnecidas de babados em crivos e picados, trauteando entre dentes, 
num burburinho de asas de beija-flor, a varsoviana que deviam danc;ar. 

Naquelas eras que já lá vao remotas, deixando saudades nos que as gozaram, a 
feijoada, como ir as pitangas, as guabirobas, aos arac;ás e butiás, nao constituía mais 
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do que 0 colorido para banquetes, comezainas, cc>d?ri.o~ e prazer~s.. . 
Mas ela vai desaparecendo coma singeleza prim1t1va e cord1ahdade ant1ga. 
Outrora era de todas as classes, e nao ~.r falta de d~vertimentos, porquanto a ~i 

1 · , oca em que o maior ator bras1leiro, Joao Caetano dos Santos, faz1a 
e ogre1 em ep A • G f · · 
d l. Rºo Grande do Sul, representando Otelo, o ator com1co rac;a az1a nr a 

e ir ar o 1 , H · · f · d 
bandeiras despregadas .nas comédias de Pena, Antonio J~se e Ke~n. 01e va1 1can o 
desterrada para o povo menos favorecido da sorte, que amda felizmente dá-lhe a ca
racterística nacional. Sic est gloria mundi. Roma nao é mais Roma de Brutus, nem 
de Catao, mas de espectros. Tu que coonestavas nos tempos priscos o farran.cho s?~ tua 

pa negra e a inda sob esta o namorico de corac;oes ardentes, alguns desv1os erot1cos, 
ca , , d ·-
o amor que é sempre o mesmo desde Eva, as anedotas picarescas ~s anc1oes, o rem~-
que malicioso das velhas de antanho, os ruidosos brinquedos puer1s, tu passarás, fe1-

joada! Tudo passa! . 
Mas pelo que vai substituir-te a burguesía parva e. estr~ngeirada que: com pre-

tens5es e fidalguias, reina e governa atualmente? Pelo p1ck_-n1c~, palavra barbara que 
John Bull nos emprestou a alto juro, como empresta-nos o d1nhe1ro. 

Penhorou-nos 0 erário público, já comec;a a implantar entre nós os termos ~e 
seu jargao e dia virá que nos há de seqüestrar o idioma que talamos. É o onzenáno 
que reclama os interesses de seus capitais. 

Ah! 0 flibusteiro da modernidade, o ladrao de todos os mares e de todos os c~n
tinentes, fiquem certos, há de vir. Paguemo-lo, e como yapa dev~lvamo-lhe o p1ck
nick, grom, sport, jockey, roast-beef e outros barbarismos que so n:'e~amente com 
cultura laboriosa se aclimam na terra em que nascem a cana doce e o ca1u. 

Ah! A inda muito há de dar-nos que fazer a língua inglesa! Tempo ao tempo. 
Vejam como terminou em catilinária contra o bretao, a feij~ada _e o farrancho! .. 

t um condimento para o patriotismo de meus conc1dadaos que. da. Eu~opa nao 
aproveitamos seus métodos científicos, as conquistas de suas artes e industria, ma~ o 
que é lá somenos, as suas franlagens e quincalhas, o seu saber atrasado, as suas teorias 
socia is que nao se relacionam e coadunam com o estado presente do seu país, os seus 
erros e defeitos, tendo alguns até vergonha de parecer brasil.eiros. . , 

Passemos por conseqüencia aos condimentos. A coz1nha no-grandense e menos 
temperada que a do Norte; vai da simplicidade absolut~, pois, ~s v~zes, na cam~nha 
exclui mesmo o sal, até a prepara~o do vatapá e zoro, que e mu1to menos picante 

sempre que na Bahía. ~ . 7 , • . 

Usamos dos seguintes adubos: sal, vinagre, azeite, pimenta-da-1 nd1a, vanas pi-
mentas, entre as quais a malagueta, a de-cheira, e a cumari, laranja azeda, limao, salsa, 
quiabos ou quingombós, tomates, alho, manjerona, cominhos, louro, cebolas, es~s
samente cravo, noz-moscada e azeite-de-dende. A gengibre, o jiló, o coen_tro, a ~ina-

.. · ·ca-o e quitoco a1nda greira, ou caruru azedo, o cardamomo, o p11erec~m: o man1en , . . . te 
nao os vi empregados, embora o sejam no Norte; a ultima planta que e c1ent1f 1camen 
classificada entre as Plucheas, conservando o nome indígena, nasce em nossos c::ampos 
em lugares fortes e úmidos e poderia ser aproveitada, tanto pelas su~s propn~da~~ 
medicinais bem como tempero; pois os tupis-guaranís que a denom1navam tiquicu-

caá, erva dos quitutes, é que lhe achavam particular sainete. 

d · de campo ou cavalo reiúno o 
7 r& ass'1m chamada como o queijo flamengo, como enommamos . R . 

e ' é · · 1 úbhcas em1-
que pertence ao Estado e como se obstinam de tratar de escalas r gias as au as P · 
niscencias de servidao nos tempos de El-Reí Nosso Senhor pela gra~a de Deus. 
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Entre os mo lhos principais mais nossos, notaremos a salmoura ou moura, sin· 
gelíssimo, a jukitaia,. ou salpimentado, o de tomates, o de quiabos ou quingombós. 
Para ruborízar carnes, usam do salitre e para corar o arroz, e outros preparados, as 
vezes, do urucu. 

Tratando de feijoes esquecemo-nos de falar de nosso tutu, que é semelhante ao 
dos mineiros e paulistas, dando·lhe os últimos ainda outra denominacao guarani, a de 
pamotnan, de pomong, grude, pela consistencia que adquire a massa do legume engros. 
sado ao fogo com farinha de mandioca. O feijao preto a baiana, preparado com leite 
de coco, é urna especial idade esporadicamente usada entre nós. 

As cucurbirtáceas de uso cul inário damos os nomes de abóbora, mucanga, 
moranga, menina e zapaio ou sapa/lo. Neste elenco veem-se as línguas concorrentes 
no nosso vocabulário popular. Abóbora é do portugues; moranga, do tupi-guara ni (mo· 
rang ou porang, 8 bonito, belo); muganga do banto (guia mucanghe, p.p. do verbo 
cucanca, frigir, torrar ;9 sapaio ou sapa/lo, do quíchua (zapa/Ju, abóbora10 que 
especialmente aplicamos a muganga. Menina, nao conhet;:e·lhe proveniencia, porque 
adquirindo as maiores propon;:oes, extraordinárias éls vezes, nao sei que relac;io pode 
t er o termo portugues que é de significac;io tao avessa. A muganga, como indica o 
vocabulário, ou melhor, o vocábulo africano, é assada em borralho ou no forno a ma
neira dos índios11 e depois comida com leite. As outras servem para diversos guisados 
e quibebes. 

A nossa cac;a também é aproveitada em alguns lugares. Entre os quadrúpedes, al
canc;a a primazia a paca, que assada é mais saborosa que o melhor leitá'o; sapeca·se e 
péla-se como este, usando do mesmo vinho d'alho. O quati e a cotia utilizam·se de qual
quer forma. O veado e o cervo, tendo a carne seca, ou lardeiam ou comem·no com 
molho d e vinagrete, que sao os melhores métodos de prepará-lo. A capivara torna-se 
boa salpresa. A queixada e o taiteto 12 substituem o porco em muitos casos. O tatu 
assado ao forno ou em molho de vilao, é excelente. O gambá, 13 tiradas as dez 
cat ingas14 que sao quatro no pesco~, quatro nos sovacos e duas na cauda, é apet~ 
cível. A apereá, que domesticada produziu o que chamam porquinho-da-índia, e que, 
para prevenir os males da humanidade, tem sido vítima inocente nos lal:>oratórios de 
vivissecac;io, é petisco para doentes. A anta, nao a conhec;:o; dizem, porém, que 
assemelha-se a carne de vaca. Embora preconizem o bugio ou guariba, como cac;:a, 
nao serei eu que o coma. Repugna-me, como repugna ao russo alimentar-se de carne 
de lebre, como a maior parte da Europa a de cavalo, como aos judeus, persas, turcos 
e árabes a do porco, como a dezena de milhOes de hindus a de gado vacum. 

Anto lha-se-me um atentado contra a natureza! Será prejuízo nao duvido; mas 
nao me pairará na consciencia a sombra de um remorso, tal se tivesse perpetrado a 
antropofagia. Os ingleses devoram-nos nas cinco partes do mundo; eu nao o posso 
por melindre de solidar iedade; diversidade de moral, sem ter na minha pátria um tao 

8 
Montoya. Voc. v.3. 

9 Canecati m. Dice. da L íngua Bunda. 
10

Tschuddi Die kechua Sprache. 
11 

Gabriel Soares - Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, v.14. p.144. 
12 Taia9u e taitetu ou caitetu dos tupis-guaran is. 
~! Ga~bá - Os tupis-guaranis chamavam-no sarigué, sarué, mucuira, mbicuré ou timbú. 

Catinga em t upi-guarani tem nao s6 a significac§o de mau cheiro como metaforicamente designa 
o lugar onde ela se extrai. A ssim no porco do mato é também o que charnam umbigo das costas, 
que é preciso cortar apenas morto o animal. 
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bem elaborado compend io como o de H. Spencer. Prefiro com os alemaes engulir 
cem mil larvas de queijos, da mesma guisa que os romanos comiam as do carvalho que 
chamavam cossas. 

Um dia em que de arma ao ombro embrenhei-me numa floresta, animado das 
idéias sinistras de todo o cac;ador, disposto a arrancar a vida a pobres seres da criac;:a'o, 
fui dar numa clareira com dois indivíduos moqueando um bugio sobre vivo braseiro. 
Haviam empalado inteiro num espeto o mísero animal. Eram dois desertores que por 
a( viviam, fugindo a guerra do Paraguai. Ca~avam para alimentar-se, como confessa
ram, convidando-me para o banquete, nenhuma iguaria se igualava a que me ofereciam. 
De fato, trescalava aromas suaves e aperit ivos. Mas nao foi possível. Afigurou-se·me ver 
urna crianc;a assada, um parente por conseqüencia. ldéias filantrópicas adejaram-me 
pelo cérebro, grave meditac;io vergou-me a fronte, arrojando o espírito para remoto 
passado da pré-história do nosso orbe, antes do homem, perpassei pelos anais da huma
nidade e por toda a parte vi com tristeza e assombro só carnificinas, só ruínas e ~ 
combros, sempre dominando a forera, comendo-se uns aos outros, e a justic;:a apenas 
resplendendo como astro do ideal para fazer realc;ar mais lugubremente o painel. Que 
destino fatal nos agrilhoa a Terra! Tive engulhos, enjoei·me do planeta, dos homens e 
de mim mesmo, a que implacável fatalidade tornava atado a tanta miséria, como lxion 
a sua roda de suplícios. Tao sérias considerac;:oes, enfim, salvaram neste dia os felizes 
habitantes das matas; volví para casa sombrío e desconsolado. Mas nao houve meio 
de comer macaco, cuja genealogía Darwin, Haeckel e outros, com fortes argumentos, 
provaram ser a nossa. 

Das aves as que tem carne seca, como as perdizes e nhambus, lardeadas as titelas 
ou desf iadas em molho de vilao, sao excelentes. t grande o número de galináceos e 
pombos util izados, como sejam, jacus, aracuas, juós, macucos, urus, juritis, trocazes. 

[Continuacao, cópia de Alvaro Porto Alegre] 
A química pretende futuramente fornecer a humanidade todas as refei~es em 

forma de pílulas. Duvido muito desta conquista. Comer um leitá'o, um peru, um 
churrasco em pílulas, sem a interven~ao do paladar e do olfato, é urna pretensio 
incabível nos limites do gosto. O perfume, o sabor, a masfigac;:a'o sao condi~es ins~ 
paráveis do ato de comer! Químicos, tereis o desprazer de ver sagrados em vossos la
boratórios as iguarias em gránulos insulsos. 

COZINHA E SEUS PREPARADOS 

Churrasco. Assado com couro. Provérbio antigo portugues: -Mais valem do is 
bocados de vaca que sete de pata. Guisado de vacara( - Matambre - Mocotó. Cozido 
o u fervido (puchero dos castelhanos, olla podrida da Espanha - pot pourri dos fran
ceses). Picanha. 

Ouitutes - De carne, de peixe, de aves, etc. 
Carurus, var iedade de quitutes. Or igem de caruru, como iguaria, é caraíba; 

de plantas como beldroegas e outras, é guaraní - Ver zoro Cozinheiro Imp., p.225 
[Neste parágrafo, em localiza~ao imprecisa, consta a nota:] (opiniao errada de Silvio 
Romero, Revista Bras. ) 

Vatapá de importac;io da Bahia - Ver Cozinheiro Imp., p.130. 
Cambuquira 
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Condutos: Pirao - Ouibebe - Fubá - Farota - Acac;:á 
Angu (Coz. Imp. 69) 

(> 

Moquém 
Pa~oca 
Mingaus de tapioca, maizena, araruta. 
Preparados de milho: canjica, moqueca, tipá ou chipá, pipoca, piruá. 
Charques e seus preparados. 
Tipá ou chipá - milho verde, cozido, socado em pilao, passado depois pela joei

ra; ticando em massa, ajunta-se-lhe leite, bem misturado, um pouco de canela, erva
doce, a~úcar e leve-se ao forno. 

Molhos: 
Moura - sal e água; ver Dozy e Engelmann 
Juquitaia - sal e pimenta 
Molho de tomates 
Molho de quiabo ou quingombós. 
Feijoada 
(Porotos) 
Feijoes verdes com camaroes. Coz. Imp., 246 
Abóbora - Mucango - Moranga - Zapall. 
Tutu - revirado ou feijao mexido (Coz. Imp., 247) 
Tomates (Coz. Imp., 267) 
Piava, dourado , jundiá, grumatá', lambari, pintado , surubí, cará, mu~um, siri, 

voga, traíra, prejereba [no texto:prejareba ], miraguaia, mandi e bagadu. 
Ca~s 
Tatu em molho de vilá'o. 
Soquete, soquetear, bóia, boiar, sembiquira. 

Cozinha popular brasileira. Doces brasileiros 

Ouitute Rubim 
Ouipoque " 
Tacacá " 
Tacupim " 
Tutu ,, 

Ujica " 
Ouimoma " 
Puxa-puxa " 
Pé de moleque " 
Ouibebe ----
Pamonha R 
Origones ,, 

Vatapá (matapá) " 
Manaué 
Manaué de cativo 
Jurará 
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Escaldado 
Cuchá 
Corá 
Ca rajé 
Canjica 
Bobó 
Baba-de-mo~ 

Angu 
Acac;:á 
Aberém 
Abará 
Marimbondo 
Ja cuba 
lmbuza~a 

Fubá 
Frigideira 

5 - FILOLOGIA COMPARATIVA - RAL~.ES* 

5.1 - FILOLOGIA COMPARATIVA 

O Sr. Apolinário Porto Alegre habituou-nos, há muito, a admirar o seu be/o 
talento poético e a tendencia crítica que se revela em muitos dos seus escritos. 

Sabíamos também que o Sr. Porto Alegre era, entre nós, o único cultor das 
línguas sul-americanas e o considerávamos, há muito, autoridade nesse difícil estudo 
de idiomas imperfeitos e pouco acessíveis a quem traba/ha no gabinete. 

O que ainda ignorávamos, era que o Sr. Apolinário Porto Alegre, em meio do seu 
pesado labor profissional, achou tempo para dedicar-se ao estudo das raízes arianas . , 
que se at1rou ao sanscrito e que conseguira, muito antes do Dr. Hennig, estabelecer 
as bases do parentesco existente entre as línguas americanas e a grande famllia ariana. 

Esta descoberta é de imensa transcendencia para a ciencia, porque prova a evi
dencia, que tiveram razao os poucos sábios que sempre sustentaram que os indígenas 
da América descendiam de uma fusao das ra9as mongólica e mediterranea. 

Era pequeno o grupo desses sábios, porque a ciencia, baseando-se somente na 
conf igurat;á'o dos cranios, na cor, nos fenomenos do prognatismo e na qualidade dos 
cabe/os, estabeleceu como evangelho a descendencia mongólica dos indígenas america
nos. 

As primeiras dúvidas que apareceram, baseadas em valiosas razoes, /evaram 
alguns sábios modernos a idéia, que o homem americano se desenvolveu em nosso 
continente, de a/guma espécie antropóide primitiva, privativa do nosso continente. 

Tal hipótese nao resistiu a um exame sério e está senda abandonada; restava, 
pois, uma única explica<;ao dos caracteres especiais da rat;a americana, a fusao do 
sangue mongol com sangue mediterraneo. 

Esta fusao parecia justificada pelos estudos da anatomia comparativa e osan
tropólogos mais célebres da atualidade (entre eles Ernesto Haecke/), pronunciaram-se a 
favor dela, alegando todavia, que só o estudo morfológico da lingüística indígena 
podía transformar em certeza a hipótese. 

Mas as línguas do nosso continente sao muito pouco conhecidas pelos filólo
gos do velho mundo e aos nossos raros conhecedores faltava o conhecimento das raí
zes arianas, de sorte que ficou aberta e a espera de oportuna resolut;á'o, essa questao, 
que é de especialíssimo interesse para o nosso continente. 

Veem, pois, os leitores, que os trabalhos do Sr. Apolinário Porto Alegre vao 
espalhar luz sobre uma questao de última importancia científica e que, senda bem 
baseados, tornarao célebre o nome do modesto porto-alegrense, que sem outros recur
sos a/ém do seu vasto talento e do poder de sua vontade, tornou-se um verdadeiro 
sábio. 

*N. do R.: Transcrito da Gazeta de Porto Alegre, n.85, 86, 98, 99, 109, 111, 112, 127e 129, 
do ano de 1880. 
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Abrimos com prazer as nossas colunas a explana9ao dos seus trabalhos e por 
nossa vez os auxili11.remos, ex pondo o resultado das pesquisas que temos feíto no caf'Y'r 
poda craniologia comparativa e da etnografía também comparativa, para o que dispo
mos de uma cole<;5o de armas e utens1llio ]s dos nossos indígenas, como ta/vez nao a 
possua o Museu Nacional. 

Eis a carta que nos dirigiu o Sr. Apolinário Porto Alegre: 

" Porto Alegre, 13 de abril de 1880. 

Li hoje na Gazeta, de que V. Sa. é redator, a notícia sobre a relac;ao descoberta 
ultimamente pelo Sr. Dr. Carlos Hennig entre o guarani e o sanscrito. 

Desde 1874, em estudos de L'irlQüística a que me consagrei, fiz o mesmo reparo 
entre a identidade das radicais do grupo tupi-guaranítico e as rad icais arianas que me 
foram entao fornecidas pelas obras de F. M. Müller. Seis anos decorreram e sempre 
nos escassos lazeres de minha profissao, prossegui após o fio de Ariadne no dédalo de 
mil d ificuldades, como é esta estratif icac;§o na história da linguagem. 

Havia tudo a vencer: o conhecimento das línguas congenitas; a falta absoluta de 
livros, pois a biblioteca que ternos, a este respeito é muito pobre. 

Demais, o guara ni, apesar da opiniao contrária de F. Har~, é polissintético, 
ainda que nao tenha o caráter de holofrasismo tao acentuado como as línguas da 
América do Norte, o que o torna diferente, pela organizac;§o, das línguas da grande 
família indo-européia. 

Além disto, apresentava no mecanismo verbal o fenomeno de prepor o elemen
to sufixo, no que competía só comos idiomas do grupo banto ou cáfir, que dominam 
ao sul da Áfr ica. 

Foi esta lei peculiar ao tupi que obrigou ao distinto etnógrafo Sr. Couto de Maga
lhaes a considerá-lo único na forma.;io e sem o menor vínculo de afinidade com o 
sanscrito e colaterais da mesma procedencia. 

Portanto havia mais as seguintes questoes a ventilar: 
Separou-se o guaraní no período do monossilabismo? No de aglutinac;ao? 
É a feic;ao polissintética urna época de transic;§o entre a fase aglutinática e a 

flexiona!? 
De onde a coincidencia de formas com o gr'upo banto? 
Oual a leí que nele regeu a prefixac;§o e a sufixa<;ao? 
Oual a aplica(:§o da lei de Grimm? 
Cada qual destas teses demandava tanto esforc;o de estudo, que por vezes 

tenho desanimado de levar ao cabo semelhante empresa, julgando-a impérvia a minha 
inteligencia e forc;as. 

Ainda como estudos cooperadores na exegese de urna língua sem literatura, 
tenho compulsado H. Bancroft, Fidel López, Brasseur de Bourbourg e outros ameri
canistas, meus predecessores em tal vereda, bem como na interpretac;§o dos mitos os 
novos métodos revelados a ciencia atual por Bréal, Müller, Gubernatis, etc. 

Tudo isto reclama tempo, e muito; eis a razao por que até o presente nada 
manifestei publicamente. Desejava apresentar alguma coisa mais ou menos completa 
sob diferentes pontos de vista. 

Arranca-me, no entanto, deste propósito a notícia publicada por V. Sa. 

Tenho bastante apontamentos de carteira sobre o radicalismo morfológico do 
guaraní e do sanscrito e línguas congeneres. Se conceder-me um lugar em sua Gazeta, 
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comec;arei em breve a publicac;ao deles, tomando assim parte num empreendimento 
que é também meu. 

_ Cuanto ,ª ~enominac;§o de gu-araninas [sic], que o Sr. Carlos Hennig dá-lhes, 
nao a acho propria, porque nela transparece a idéia de ligá-las a raiz Ar que já se tem 
prestado a várias interpretac;oes. 

Guaraní é forma deturpada, segundo penso, ou por tribos da América ou pelos 
conquistadores europeus. 

A verdadeira, palavra como a traz Montoya, é guarini, guerra, e os derivados 
guariniara, guerreiro; aguarini, guerrear, etc. 

Pertence a raíz sanscrita kar com acepc;§o de produzir, fazer, pois há mais duas 
h~mófonas com diferente acepc;§'o. Desta raíz forma-se o der ivado karin, agente, guer
re1ro;A ~ no quíchua, kari, guerreiro; e a ela talvez se relacione também a palavra 
germanica guerra, e werra no alto alemao. 

-: Sou, etc. 
Apolinário Porto Alegre. " 

MORFOLOGIA ÁRIO-GUARANITICA 

Nao era aind~ nosso intuito trazer a tela da publicidade os frutos de seis anos de 
laboriosas investigac;oes em assunto nimiamente melindroso, como todos os que se 
referem ao período pré-histórico da humanidade. 

Havia mister da maior prudencia através de urna regiao onde tudo era ínvio e 
em cujo solo os vestígios de intrépido predecessor nao indicavam sequer um rumo, 
urna dire<;a'o qualquer no espac;o a percorrer. E essa cautela fazia-se mais necessária, 
ainda mais imprescindível, quando, a lém da falta de roteiro, erguiam os preconceitos 
dos homens de ciencia como Couto de Magalhaes, Bancroft, Whitney. Era mais urna 
barreira a vingar-se. 

O primeiro, colocando o guaraní no grupo tur§nio, hoje mais propriamente co
nhecido por altaico, considerando-o tora da familia ariana, lanc;ou um germen de maus 
resultados nos estudos e pesquisas da nova gerac;ao. 

Nao é só este o defeito de apreciac;§o que deparamos no Selvagem, aliás, entre 
nós, cometimento de pulso e onde muitas vezes tomos colher inspira.;io e buscar 
valiosos dados para este trabalho. 

Nao deixaremos passar, no entretanto, sem reparo, porque sao tangentes a ques
tao que ventilamos, duas asserc;Oes do distinto brasileiro: 

1.a) Oue o tupi é mais antigo que o guaraní em razao da tendencia do último 
t:!m concentrar as formas. 

Em Lingüística, com exce.;io de raros casos como os advérbios em mente nas 
línguas neolatinas, a contratilidade do vocábulo é, pelo contrário, síntoma do período 
polissintético e flexiona! como no advérbio agora por hé/,c hora, nesta hora. 

2.ª) Que entre o tupi e o guaraní a diferenc;a dialetal é a mesma que entre o es
panhol e o portugues. 

Nao é assim. Os radicais em ambos sao as mesmas [sic] sem que jamais apresen
tem grupos de consoantes como lh-ch, j-lh, o que é característico entre o portuguis e o 
espanhol. 
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Urna ou outra permuta que se dá aparentemente sensível, provém de certos 
so ns f lutuantes, fl.utua<;ao comum as duas ramificac;:oes arbitrárias a que querem re
duzir um só idioma. Se surge urna outra palavra totalmente diferente, é por influencia 
de latitude ou pela vizinhanc;:a do quéchua: assim mate é da última procedencia, 
donde no brasileiro as novas formas matista, matear. 

Hubert H. Bancroft, da mesma opiniao de C. de Magalhaes, na· obra The 
natives races of the Pacif ic Sta tes, vol. 111, Myths and languages, chama f úteis as 
tentativas de compara<;ao com as línguas americanas, e tr~ o confronto de palavras 
indígenas e arianas com a mesma ortografía e consonancia, quando ainda em 

Lingüística nao é este o método a seguir-se. 
A homonimia pode ser fortuita, e a comparac;:a'o de vocábulos a nao ser feita 

entre os vários membros de urna grande família como a indo-européia, dá de certo 
resultados negativos. 

Vamos exemplificar, dando assim urna idéia do processo que empregamos. 
Ternos em guaraní para significar casa, habitac;:a'o, a palavra oca, por outra 

forma ag. 
Se encontramos similares nas línguas com que o comparamos, é já urna vereda 

aberta para prosseguirmos avante. 

Vejamos: 
em sanscrito: 
em zende: 
em latim: 
em grego: 
em lituanio: 
em gótico: 
em antigo alemao: 
em russo e eslavo: 
em flamengo: 
em quiché:1 

oka, casa 
vic (nic), casa 
vicus (nicus), casa rústica 
oikos, casa 
ukis, casa rústica 
veihs, casa 
wich, casa 
vesi, casa rústica 
oog, ilha, talvez por ampliac;:a'o 
och-och, reduplicac;:a'o. 

Ainda que seja contrário ao estabelecido, damos as seguintes correlativas do 
sanscrito para a comparac;:ao: 

vaika e ve9a, casa. 
O guaraní revelou-nos um tema primitivo que é hipoteticamente - mbac. Dele 

se originam todos os outros com a queda da inicial ou com a permuta em v ou w. 
Se reconstruirmos com a base mbac o termo antigo guarani, donde procede oca 

ou og, terernos integralmente as seguintes trans·formac;:oes: moc, poc, boc. Todas as tres 
pertencem-lhe ainda, e se prestam a dar urna etimología. 

. Moc e poc constituem duas raízes com a significac;:a'o de envolver, embrulhar, 
cobrir, que por urna evoluc;:ao histórica da linguagem deram os termos brasileiros mo
queca, estar de moqueca. Se a casa é, pois, aqui lo que cobre, daí origina-se oca. 

Boc o.u bog significa tender, abrir; dela passou ao brasileiro biboca (por ibi, 
terra; boc, aberta) e embibocar-se. 

Se a habitac;:ao ern princípio foi em covas e grutas, a raíz ainda amolda-se ao 
sentido próprio de oca. 

1 
Admitimos o quiché no quadro, porque o julgamos ariano. 
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Se o primeiro exemplo foi julgado pro va insuficiente para trazer convic<;:ao pro
funda, podendo ter sido a concorrencia fortuita, o que é quase impossível, de formas 
identicas em várias línguas de urna família, repita-se a experiencia. 

Assim da raíz sanscrita dank, morder, dak em grego, ternos: 
em guara ni: tanha, dente 
em sanscrito: dantas, dente 
em velho alto-alemao: zand, dente 
em anglo-saxonico: tang, morder 
em velho alto-alemao: zanga, morder 
em gales: danh, morder 
em anglo-saxonio: todh, dente 
em gótico: thimtus, dente 
em latim: dens, dente 
em grego: odoys, dente. 

Aquí na raiz apenas dá-se a troca nimiamente fácil de urna dental por outra. 
Para concluir-se com urna prova cabal, tomemos o verbo brilhar e teremos: 

em guararn: berab 
em sanscrito: brag 
em zende: baraz 
em anglo-saxónio: bearht 
em antigo alto-alemao: beraht 
em gótico: bairhts 
Em alemao moderno p~acht, esplendor, pompa, aproxima<;:ao de Bopp. 
Em ingles acha-se bright. 
Em latim e grego pela leí mórfica que lhes é peculiar, da troca do b em f e 

ph, vem flagrare e phlego. 
Ainda associamos a raiz brag os verbos: brilhar, em portugues, brillar, em espa

nhol, brillare, em italiano, briller, em trances. 
Diez e Brachet, nao podendo encontrá-lo no fundo da língua latina, formaram 

um verbo hipotético, beryllare, de beryllus. Em desenvolvimento posterior, diremos 
por que discordamos. 

É este o processo que opomos ao de Bancroft, quanto aos primeiros ensaios de 
comparac;:a'o. Nem sempre possível e fácil, em razao das consoantes e vogais permu
tadas numa raiz por lei congenia! a urna língua, como em phlegó, que ninguém 
dirá filiar-se a brag. Felizmente quanto ao guaraní a metamorfose, quer no consonantis
mo, quer na escala vocal, grande [garante? ] as primeiras formac;:oes com ligeiras perdas. 

Whitney, em sua obra Vie du langage, julga quase impossível que se possa um día 
estabelecer a relac;:ao das línguas americanas com as do mundo antigo: todavia a
crescenta que nao convém designar limites as conquistas futuras da ciencia. 

Entre os americanistas que nos precederam, notam-se Brasseur de Bourbourg e 
F idel López. 

O primeiro, assenhoreando-se da língua quiché e seus dialetos cakchiquel e 
tzutuhil, tendo além disso urna literatura no Popol-vuh ou livro sagrado, no drama 
Rabinal Achi, etc., monumentos da civilizac;:ao adiantada dos guatemálios, tomou por 
ponto de partida para o estudo comparativo o flamengo, dinamarques e ingles, mas sem 
f ixar urna base, nem estabelecer as leis vigentes no mecanismo das construc;:oes e nos 
valores fonéticos. 
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F idel López, entregando-se ao estudo da língua e civiliza~o quíchuas, com inú
meros documentqs em obras publicadas desde a descoberta da América, fornece 

1 

largas vistas sobretudo no que diz respeito a história, a religiao e astronomía. Ouanto 
ao exame e análise da língua, se nao descobre leis exclusivas, ao menos tra<;:a um 
caminho em estudo tao intrincado. 

Havia, pois, mil óbices a vencer, a aventurar no meio de tantos escolhos a des
coberta apenas confiada a íntima convivencia de alguns amigos, sem baseá-la de todos 
os documentos comprobatórios e um critério indefectível, seria ter em pouco o 
penoso afano de seis anos e o largo dispendio com livros. 

Demoveu-nos deste propósito a coincidencia de ter agora o Dr. Carlos Hen
nig deparado nas tribos brasileiras comos tra<;:os f isionómicos da antiga ra~ . 

Tao inesperada notícia que arrancou-nos de calculado silencio, veio antes en
cher-nos de alegria do que de tristeza; pois em vez de um só a proclamar urna verdade, 
hoje serao dois. 
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Dos problemas a que nos propusemos solver, já estao elucidadas as seguintes 
questoes: 

1.ª) Caráter das línguas arianas revelado pelo guaraní. 
Bopp, com a grande intui<;:ao de vidente nos domínios da F ilologia Comparativa, 

de que foi o fundador, considerava a família indo-européia como aglutinante, cedendo 
o caráter de flexiona<;:ao apenas as línguas semíticas por causa da triliteralidade da 
raíz destas e da permuta do infixo vogal, fenómeno que se representa pelo para
digma germanico: 

binden band gebunden. 
A hipótese científica do grande sábio passa, po1s, em tese formal para o 

terreno da verdade, ao menos quanto a primeira parte. 
O guarani ainda pé5e a nu a primitiva significa<;:ao de raízes que passam por 

simples, quando encerram elementos diversos, como o demonstraremos na dissec<;:ao 
de ra ízes ta is como pac e sp (spak, esquema a presentado por Chavés e Max Müller 
e o reprodutor fiel de cepiaca em guaraní), etc. 

As línguas arianas sao, portanto, aglutinantes e polissintéticas em alto grau, com 
tendencia as formas triliterais da famílía semítica. 

2.ª) Aplica<;:ao da leí de Grímm ao guarani, sanscrito e línguas congeneres. 
Depois de inauditos esfor<;:os, que só pode avaliá-los quem se entrega a taís 

indaga<;:oes, conseguimos por meio do zende que trazas variantes fonéticas intermedíá
rias entre o guaraní e o sanscríto, os maís felízes resultados. Pontos contravertidos nos 
esquemas radicais se explicam da rnaneira mais singela com o auxílio da nossa língua 
indígena; assim a aproxima<;:ao feita por Bopp de vari, mar, em sanscrito; v§ri, mar, 
em zende; mari, mar, em latim; (a que aproximamos também méros, em grego, e pará, 
no guaraní), aproxima<;:ao causada por muitos tem sua mais plausível san<;:ao na desco
berta que f izemos. Foi-nos revelada pela inicial guaranítica mb, o que também escla
rece a alta antiguidade pré-literária deste som. 
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No Manuel de la langue de /'Avesta por Harley, encontro, por ex.: 
Arempitvan ou pitu (ara, complet, pitva, plénitude), midi, plein jour. 
A significa<;:a'o de ara e pitva sao falsas. 

O guaraní traduz:ara, dia; mpité (ou mbité ou mité) metade, meio. 
Ha prova ma1s irrefutável do que esta tradu<;:a'o do zende pelo guaraní? E 0 

zende é de ontem, e apesar de sua restaura<;:ao por E. Burnouf e outros, aínda 
tem muitos trechos duvidosos. 

. A ~lavra .ªr~ significa em guaraní día e também tempo em geral, sendo, pois, 
ma1s ant1ga na ultima acepc§o. Bopp, tratando do gótico e velho frisao jér, ano, em 
velho alto alemao jar, em dinamarques aar, supc)e a forma primitiva Yára, forma que 
se encontra pura no zende e levemente lesada no guaraní. 

Ainda pelo guaraní dá-se a traduc§o da palavra correntes com etimología vaci
lante, como pyramide, que nele significa a pe<Jra do fogo; ídolo, que nele traduz-se 
a imagem de pedra, a Mater Idea dos antígos cultos. Pyramide vem de pyra-m-itá. 
/dolo vem de ita-r-a. Ouando tratamos em tese especial sobre o tema itá, pedra, 
vírá largo desenvolvimento quanto a estas e outras questoes. 

J.a) lndaga(:io a respeito do verbo substantivo guaraní e os da família aria na. 
A análise a que o reduzimos, deu-nos em resultado a descoberta de que os 

verbos as, sAnsaito; ah, zende; essere, latim, etc., sao identicos ao verbo au, comer em 
guaraní, donde a confusio de formas de essere, ser, isto é, a existencia em absoluto, e 
essere, comer, ísto é, a existencia relativa na luta terrível pela vida. Em germAníco e 
outras l(nguas, o mesmo fato. 

O mesmo verbo substantivo, como o pensava Bopp, servia para sufixar substanti
vos, o que aínda demonstraremos coma tese sobre o verbo aú. 

lriema. 
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Antes de entrarmos no desenvolvimento das formas comparativas, devemos 
explicar e expor os processos empregados, os únicos que julgamos consentaneos com 
a verdadeira metodología científica de nossa época. 

Era-nos impossível o estudo aprofundado das complexas l(nguas arianas, aliás 
impossível para as torcas de um único homem, aaescendo ainda,que se o tentássemos, 
jamais teríamos atingido o fim proposto. Demais, tínhamos o cabedal necessário nos 
resultados da efervescente elabora<:§o européia, cada vez mais eficazes nos dominios 
da Lingüística, e seria insania de nossa parte querer competir oom milhares de obreiros, 
cada um dos quais se consagrava a urna especialidade, a um dos ramos duma grande ci
encia. 

O que nos restava, pois, fazer? 
Estudar o guarani, como lá se estudava o sanscrito, o zende,o grego, o latim e 

as línguas célticas, germ4nicas e eslavas. 
Em assunto de gramática, tomamos oomo ponto de partida um pensamento de 

Grimm: "A sintaxe, se bem refletirmos, nao deve fazer parte da gramática." Opiniio 
que se nao é rigorosa mente exata em relacfo a urna língua, o é em filología oomparativa; 
pois, descoberta a chave do radicalismo, tudo mais surge quase por encanto como as 
faíscas, para estes filhos primogenitos do pensamento humano. 

t'ortanto, consagramo-nos ao estudo das ra(zes, "essa primeíra poesia da 
humanidade", na expressio de Bunsen. 
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Mas 0 guarani era aglutinante, polissintético e mesmo o que se c~ª":1ª fl~xi?nal 
na família indo-e.uropé.ia; como, pois, separar o elemento que encerra a 1~é1a principal, 
dos elementos que encerram as idéias acessórias? Como afastar a le1va du_m .s?lo 
maninho, do ubérrimo humus americano e por a descoberto,_ em sua n~d~z.pnm1t1v~, 

0 verbo do balbuciamento da humanidade, o verbo que continha um misterio da ma1s 

remota antiguidade? 
Como desencapsular duma palavra simples na aparencia, duas, tres e quatro pala-

vras que pela lei que lhes é peculiar, sofreram completa metamorfose~ _ 
Como depois disto dar-lhes a acepc;á'o primeira, segui-las nas b1furcac.:oes em que 

tomavam sentido diverso por essa evolu<;:ao incessante do vocábulo que se chama 

metáfora? 
Eis como procedemos: 
Em torno de Porto Alegre havia campo vasto para estudar no léxico da natureza, 

de onde o conquistador europeu arrancou o (ndio, mas nao conseguiu arrancar a 
planta que traz o nome guaraní, nem as tradic;oes antigas que r~dicaram ~o _fundo da 
linguagem popular. Foi aí, no meio dos campeiros, talando o d1aleto bras1leiro, que o 
verbo se fez luz na mais lata acep<;:ao do termo. 

Todos conhecem as palavras timbaúva e capororoca. 
Sao simples aglutina<;oes de timbó-uva; caá-pororoc. . . 
Timbó significa fuma<;a; uva, árvore; o que dá a árvore da fumac;a; por ~ue? . 
No gabinete nao o sabíamos, mas fora, em contato com o povo, ouv1mos ma1s 

de urna vez a frase : Nao ponha timbaúva, que dá fuma9a. 
Caá significa árvore, mato; pororoc, estalido, rufdo do que rebenta; o que dá a 

árvore dos estalidos; por que? 
Ainda entre os homens do campo, tratando-se da utilizac;á'o de madeiras em 

certas obras, ouvimo-los dizer muitas vezes que a capororoca nao tinha préstimo por ser 
lascadeira. Entao compreendemos a predica<;:ao indígena. 

Como na Europa poderao penetrar, por mais alentados esf orc;os, no arcano 
íntimo das formas da língua indígena, sem as maravilhosas revelac;oes da natureza? 

Como poderao ter um critério infalível na decomposic;ao· mórfica e na 
exegese dos diferentes elementos duma palavra? _ 

Como aprender o sentido de guabiroba, guabejú e caruru, sem a observa<;ao 
imediata dos vegetais a que se aplicam tais denominac;oes? 

Nós, os brasileiros, com o estudo da língua e com o ~ontato des;a flora, nos~ 
conhecida desde a infancia, nao custar-nos-á traduzir guab1roba pela arvore que da 
frutos com semente de sabor picante; guabeju pela árvore que dá frutos pretos; caru~u 
pela planta de folhas intumescidas, cujo tipo se encontra nas _p~rtulá~ea~, ou entao 
pela planta que serve para comer, isto é, a leguminosa. No braslle1ro a ultima palavra 

tema dupla e exata signif icac;§o. . _ 
Da qual idade ou propriedade dominante num objeto proc~e .ª d.enomtna~o 

que ele recebe. Para nós, nao o é sempre, mas o era para o homo pnm1gen1us da teoraa 
de Frederico Müller. 

O ariano indo-europeu chamou ao trigo, o branco; se hoje houvesse necessidade 
de crismá-lo de certo que receberia outro nome. . 

Feliz~ente o guaraní tem qualifica9oes que a própria ciencia a~roveita. A,ss1m 
tamanduá (forma polissintética por tacy, formiga; mondéo, cac;ar; ua por guara, ~o
medor), o animal que ca<;a formigas para comer, é equivalente a classificac;§o zoológ1~ 
de myrmecophaga, que vem do grego de: myrmex, formiga, e phagas, comedor. Guara 
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e 1implesmente o carn(voro. Guaraxaim, o pequeno carn(voro. Jaguara, o que imola 
pare comer. Jacaré, a mesma idéia, porém superlativamente. 

Vamos agora desenvolver uma raiz guaranítica em sua marcha desde a primeira 
acepc;á'o até ~s últimas por meio da translac;ao. 

Tomemos timbó (em sanscrito, dhuma; em grego thymós; em latim, fumus), 
fuma~, vapor, exalac;á'o. Já com aplicac;ao de sentido translato, pois fuma~, de sen
tido restrito, passa a designar vapor, exalac;á'o, ternos as seguintes forma~es agluti
nantes: 

Jurutimbó (.Jurú, boca; timbó, fuma~), designa o bafo, o hálito da boca. 
ltutimbó (/tú, cascata, cachoeira; timbó, fuma~), nuvem de vapores, na queda 

de um río. 
lbitimbó (lbi, terra; timbó, furna~), ccrrac§o, neblina, nevoeiro. 
Em Montoya2 vem a forma ibitim. Em Gonc;alves Dias,3 Ernesto Fran~4 e 

Martius5 se encontra com a mesma significac;ao ibitutinga (ibitú, vento, ar; timbó, fu
ma~), vapores de ar. 

Seguindo a marcha evolutiva deste vocábulo, cuja radical é tim, vao ressurgir 
geneses opulentas, que mostram os recursos do genio criador do homem, mesmo no 
estado selvagem. 

A fuma~ é geralmente branca e na vida primitiva, onde ela é o indício dum 
lugar inimigo, o índio, quando fazia fogo, buscava sempre lenha que a desse branca e 
cujos gases se tornassem aeriformes. A fuma~ negra o denunciaria facilmente ao olhar 
atilado dos contrários. 

A maior soma dos vapores no seio da natureza sao brancos, como os de uma 
cachoeira, as névoas, as nuvens, tendo os guaranís para as últimas, quando coloridas, 
outros termos; assim a nuvem rósea do crepúsculo chamava-se ibitimpiranga, isto é, a 
nuvem vermelha; a escura era amanapytúna, isto é, a nuvem preta carregada de chuva. 

Da( originou-se o adjetivo tinga, branco. 
Uma nova série de formac;oes na 1 íngua: 
Aimorotinga, morotinga, porotinga, que era fazer fuma~, elevar vapores, enfu

ma~r, passou a significar branquear, alvejar. 
Catinga (caá, mato; tinga, branco), o bosque que nasce em terreno pobre de 

princfpios e cujas árvores, além de enfezadas no porte, trazem na folhagem a palidez 
anemica. Faz parte do glossário brasileiro, mas nao se deve confundí-lo com o seu 
homonimo indicando mau cheiro, fortum. Este outro procede de caáo, cacare e 
timbó, exalac;á'o, que pelo processo polissintético dá catinga. 6 Por ampliac;á'o estendeu
se das dejec;oes alvinas a qualquer outra matéria com odor nauseabundo ou pelo menos 
desagradável ao olfato. Com este tema o brasileiro derivou catinga, catingoso, catin
guento, catingueiro. 

2 
Tesoro de la lengua garani. Leipzig. Edic. Leipzig, 1876. v.2 e 3. 

3 
Diclon,rio da Língua Tupi. Leipzig, Edic. Leipzig, 1858. 

4
Crestomatia da Língua Brasflica. Leipzig, Edic. Leipzig, 1859. 

5 
Beitiáge zur Ethnogra¡ñie und Sprachenkunde Amerika's, zumal Brasiliens. Leipzig, Edic. 
Leiozig, 1867. v.2. 

6 Num artigo do Sr. A. J . de Macedo Soares sobre a palavra emboaba, Revista Brasileira, p.592, 
vem erroneamente a palavra catinga classificada como oriunda do congues ou angoles. Ainda no 
mesmo elenco se acham como de pr.ocedencia africana outras que sao de casti(:o espanhol ou 
guara ni. 
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Prosseguindo, ternos ainda : 
/tatinga, pecfra branca, mineral branco, como o gesso, o mármore, o estanho, 

a prata. 
ltatincui (itá, pedra; tinga, branca; cui, mo(da), cal. 
Tabatinga, barro branco primordialmente, e no brasileiro as argilas de diferentes 

cores. 
Batinga (por ubatinga), madeira branca; posteriormente no guaraní ou no brasi

leiro, predominando outro qualquer predicativo, perdeu-se a primeira acepc;a'o e daí 
hoje dizer-se batinga verme/ha. 

Semelhante fenomeno de transformismo na palavra é vulgaríssimo. 
A palavra latina cohors, hoje corte, palácio, na origem significou curral de 

animais, aprisco. 7 

Gautte, point, pas, do latim gutta, punctus, passus, entrando no trances com 
signif icac;ao própria, com os tempos ramificaram-se e geraram tres substantivos e tres 
advérbios negativos. Une gautte, un point, un pas, sao tres af irmac;Oes correspondendo 
a tres coisas reais. Je ne vais goutte, je ne vais paint, je ne vois pas sao tres negac;oes 
formais da ac;a'o de ver.8 

. 

Ouem com o auxílio s6 do latim compreenderia hoje as expressoes Point du 
tout, pas un pas? 

Perplexus, em portugues perplexo, exprimindo urna determina<;:ao afeta ao moral, 
ao princípio significou apenas um modo físico, o que era tranc;ado, entremeado.9 

Ninguém dirá ainda que os verbos chegar e llegar, portugues e espanhol, pro
cedem do verbo latino plicare, dobrar, retroceder. 10 

Canga e cangar ou encangar, corno mais etimologicamente diz o povo, procedem de cangá,
lan~r, prender a cab~. 

Muzama vem de mocamby, dar de mamar, por isso é mais correto mocamba. 
Cumbuca vem da forma polissintética cuia e mombucá, isto é, cuia furacia e limpa para uso do· 
méstico. O nome da provincia de Pernambuco é de forma~o similar: Parana e mombucá, 
abertura f eita pelo mar. 

A respeito de tanga nos inclinamos a pensar como o Dr. Batista Caetano (Revista Brasileira, 
v.3, p.35) , bem como ternos suspeita de que molambo é uma corru~o do guarani. 

Ouanto a fandango e samba s§o de puro quilate espanhol . 
Fandango na América nao sofreu altera~o fonética. Samba, de zambra, apenas perd~u o 

r. Nos dialetos hispano-americanos ainda se diz sambeque. 
Além disso, samba em congués significa invocar, rezar , ora~o, o que em ambundo é 

cussamba, idéia muito diferente da incluida na palavra brasileira. 
Mau cheiro em congués nzundi, e cheirar mal, timma, o que nao tem a menor correla~o 

com a palavra brasileira catinga. 
Canga nao só significa atar, mas ainda fugir. 
Se passaram as costas da Guiné foi por importa~o do Brasil, como mandioca, mandubi, 

canjica e outras que sao guaranismos na familia banto. 
No mesmo artigo do Sr. A. J. de Macedo Soares, porongo aparece com fe i~o guaranítica, 

quando é o puruncu do quíchua. 
7

M. Müller, N. Lepons sur la science du langage, v.1, p.319. A. Brachet, Dic. étymologique, 
na palavra cour. 
8 . 

A . Brachet. Gramm., 181; Dic. étym., nestas palavras; Diez. Gramm. der Rom. Sprachen, 11, 
4 78; Diez. Etym. WlJrterbuch. 

9
Whitney. Vie du /angage, 74. 

100. E . 1ez. tym. Worterbuc/J, 11, na pal. llegar. 
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E para tornarmos mais claro o fato de Lingüística, tomemos no brasileiro 0 
termo rio-grandense e hispano-americano guampa. 

É de origem quíchua. Aí huámparu significa a cuia de uso doméstico, o vaso 
para beber. Oh inicial é gutural. 

Os primeiros íncolas europeus, desprovidos de todos os recursos na terra 
conquistada, a enorme distancia das metrópoles, s6 contavam com a natureza e 0 
numeroso gado que encontraram nos pampas. Tiveram, pois, de aproveitar o boi, 0 
cavalo e os bosques, de conformidade com as suas mais urgentes necessidades. Eis 
daí a fe i9ao original de nossos costumes. A carne constituiu a base da alimenta~o 
do campeiro rio-grandense. O bosque fornecia-lhe a erva, nao só como bebida nutri
t iva mas estimulante. Se precisava de roupa, na falta de tecidos, ia aos couros que 
já lhe ministravam os instrumentos da profissao, como arreios, bola, la~os e sogas, e a 
fabricava; a cama era ainda dos mesmos, ou erguía em jiraus, ou em forma de fede ou 
nos apeiros [sic] de montaría; se quería urna choupana para habitar, um barco para 
atravessar um rio, ainda preparava com eles um toldo e urna pelota; a arca de seus 
teres P.ra um odre, um surrao. 

Do mesmo modo, na falta de copo ou caneca, limpou o chifre e, aplicando o 
termo quíchua,guampa passou a designar o vaso para beber, feito de um chifre. 

Da primeira acep~o, com o correr dos tempos, formou-se urna outra. O 
instrumento identificou-se de tal modo. com a matéria de que era feito. que as aspas 
do gado vacum vieram a ser designadas com o mesmo nome. Afinal mais extensiva
mente as armas de qualquer animal cornígero. 

Comec;ou o pleno período tropológico e dele emanam, por ex.: 
Urna guampa deleite, o conteúdo pelo continente. 
Um guampa90, o golpe que o animal dá como chifre. 
Guampear, dar guampa9as. 
E eis a que ficou reduzida a significac;a'o primitiva duma palavra. 
Semelhante fenomeno parece dar-se em batinga. 
A respeito dejacutinga, cuja traduc;a'o éjacu branca, o que é contrário a verdad~, 

pois a ave é preta, ousamos aventurar a opiniao de que, ou ela tem a carne diferente· 
da do jacu por algum sabor particular que a torne somenos, ou entao, na parte desi
nencia!, tinga se acha em vez de tunga. 

Tunga signif icou preto, sujo, enevoado, como em t~tunga, a bebida, a nuvem 
escura dos o lhos (t~); tytum, sujo por alguma coisa visguenta; tumbará, manchado 
de negro. Sao estruturas provenientes do adjetivo pytuna. Em ocasiao própria, quando 
tratarmos das consoantes, sobretudo das articulac;é5es como ng, nd, mb, tais mudan~as 
serao, ainda que hipoteticamente, tratadas. 

Ainda se prendem a tinga, branco, muitas outras formas. Assim, seco que se diz 
tyni, significa propriamente esbranquic;ado, pálido, porque a flor, o fruto, a madeira, 
perdem as cores vivas a proporc;ao que vao murchando. 

O guaraní que é rico na gradac;ao das cores, o que certos povos como nas 
ilhas Havaí desconhecem totalmente, quando queria, por exemplo, designar o amarelo 
desmaiado, adunava tim ou ting; daí jutim, ou mais analíticamente yubatinga; o ama
relo com tons de fogo, yupiran ou yubapiranga; o amarelo mesclado de preto, 
jupitum ou yubapituna. 

Cinzento, apa-tym ou apa-tyngi. 
Percorrendo o círculo metafo' r1·co da ra1z t1'm vamos a1·nda deparar com , 

cria9é5es de outro genero. 
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A fumac;a tymbó ainda tem urna outra propriedade; é embriagante, mata, ani
quila por asfixia. ... 

Por isto urna série de nomes de plantas trazem esta denominac;:ao. 
Timbaúva é, como já vimos, a árvore cuja madeira nao serve para nutrir o fogo, 

por ser fumacenta. 
No Dicionário de Botanica Brasileira, por Joaquim de Almeida Pinto, le-se: 
" Timbó ou timbó cipó (Paulinea pinnata, Lineu)." E concluindo a descri<;:ao, 

acrescenta: "como timbó os índios embriagamos peixes para apanhá-los coma mao". 
Timpabeba (Mahonia glabrata). No Dic. le-se : "Seus frutos globulosos tinguijam 

. " o pe1xe . 
· O timbori (Mimosa) deve ser assim chamado por análoga razap. 

O guajará-timbó ou anileira também se chama caachira. Martius a respeito dela . ' 
diz: " Rectius caakera, isto é, herba dormiens". A que narcotiza, embriaga. 

Na província do Rio Grande há urna planta que ninguém cont\eee e para a desco
berta da qual, a assembléia pt-ovincial outrora decretou um premio. Pois bem, esta 
planta ignorada, cuja classlficac;:ao, cujos caracteres ainda sao urii problema, chama-se 
timbó; mas este batismo nao é por mera fantasia, é em conseqüencia de seus efeitos. 
A res que a come, n§o morre envenenada, mas sufocada, tanto que se lhe aproveita a 
carne. . 

Tingui, forma a que se reduz timbó, como em tinga, branca . . 
~ 

O Dic. Brasileiro de Botanica assim se exprime a respeito: "Este nome dá-se no 
Norte do Brasil a muitas plantas capazes de matar o peixe sem torhá-lo prejudicial a 
quem o come". E sobre o verbo brasileiro tinguijar ou entinguija'r: "Verbo usado nas 
provincias do Norte para significar envenenar os peixes, sem que estes sejam perni
ciosos aos que os comem". 

No mesmo Dicionário ainda vem: 
Tingui capeta e t ingui de cola, por t impabeba. Tingui do peixe ou cupuim 

(Jacquinia tingui). Sobre o qual termina com estas palavras: "Diz-se que esta · planta 
mata os peixes lan9ado [sic] nos tanques". 

A estas plantas qualif icadas pelo efeito embriagante que produzem; prendem-se 
as seguintes palavras: 

Tyngin, enfado. 
Tyngi, matanc;a de pescada coma espuma de certas varas. 
Tyngia, adormecer os peixes. 
Tyngiriyü, tratar mal. 
Passemos a outro esga lho da metáfora. 
A acep9ao de morrer por asfixia ou afogar transfere-se facilmente a acepc;§'o de 

cobrir, tapar, enterrar, ocultar, abafar. Em qualquer língua se verificará o fato. 

Assim e111 guaraní: 
Plantar, isto é, cobrir a semente, ma1s propriamente sufocá-la com a terra, é 

tym, anho-tym. 
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Abrindo Montoya , nele encontramos: 
Anhe tymi, me escondo. 
Che tym, me enterram. 
Anho tym, eu enterro, eu semeio. 
Tymbara, o que enterra, o plantador. 
Ahobapytym, tapar a boca apertando. 

E outros muitos termos com rela<;:ao a sementeira ou ao sepultamento. 
Tymbira, tumbyra ou tunga, bicho-de-pé ou nígua [no texto: nigoa ), parece-nos 

significar o animal que se enterra, se sepulta. 
Em grego dá-se quase a mesma marcha na evolw;:ao de thym. 
Thyma, ra iz de thymiáo, com a significa<;:ao de queimar incenso, exalar vapores, 

elevar-se em f umac;a. 
Thymiásis, exalac;á'o, evaporac;§'o, a ac;§'o de incensar. 
Thymós, alma, paixao, raiva. 
Thymos, planta odorífera. 
Thymaino, enfadar-se. 
Tymbos, túmulo. 
Tymbeyo, enterrar, sepultar. 

Sabemos que entre thymós e tymbos há a diferenc;a entre urna dental branda 
com aspirac;§'o e urna simples dental branda; mas na segunda formac;§'o grega a aspi
rac;§'o podia ter caído, deixando no resto intacta a raiz. Em guaraní parece dar-se a 
queda em sentido inverso, pois Montoya escreve timbó, fumac;a, e tym enterrar, onde 
o y gutural da última estabelece a substitui<;:ao da aspira<;:ao rude. 

O thym grego é a inda correspondente, segundo os resultados da ciencia compa
rativa européia, ao fum, de fumus, latim, e ao dhum de dhuma em sanscrito, por 
aproximac;:ao nossa também ao tim guaranítico de timbó, radical que muitas vezes 
por urna razao que ignoramos, parece dar o variante tum ou tun, como em tunga. 

Seja-nos lícito supor que no período pré-histórico, quando as emigrac;:oes ainda 
nao haviam comec;ado e todos os povos falavam a prisca língua ariana no berc;o comum, 
já a aspira<;:ao desaparecera de junto da dental para traduzir sob nova forma o novo 
sentido obtido pela inf luencia da metáfora. Ouanto mais adiantada urna língua, tanto 
mais congrega os elementos materiais e os elementos formais, tanto mais usa dos re
cursos da aférese, síncope e apócope para dissimular os processos empregados na es
trutura de urna palavra; assim como urna estátua de mármore que adquire múltiplo 
valor, se é feita de um só toro, assim o vocábulo se apresenta como um todo horno~ 

geneo, se oculta cuidadosamente as suturas da composic;:ao [sic]. Em portugues a 
palavra soledade, desde que sofreu mudanc;a na acepc;:ao, procurou despir o velho tra
je para revestir um outro que dissesse com a nova idéia e passou a ser soedade e por 
último saudade, termo opulento por encerrar sob tao singela forma os mais complexos 
pensamentos. 

Do mesmo modo pode ter-se dado o fato na raíz ariana que acabamos de 
analisar . E para comprovar a hipótese, o latim que reproduz a simples dental branda 
do sanscrito, como a simples dental forte do t, tem para a idéia de sepultura tumulus, 
tumba, bem como para indicar a oscilac;:ao durante algum tempo entre a dental branda 
com aspirac;§'o e a mesma dental sem ela, se encentra fumus, que Düntzer aproxima da 
raiz dhu sanscrita. 

Como a análise da raiz guaranítica precedente, podíamos fazer outras, se o 
espac;:o e o tempo nos sobrassem, e nao tivéssemos pressa de chegar a novos pontos de 
vista e considerac;:oes de outra espécie. 
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IV 
p 

Há urna questao que deve ficar desde já bem explanada: 
1.0) Que o guaraní nada tema ver com as línguas altaicas (impropriamente tu

ranias), a cuja formac;:ao presidem outras leis e cujos radicais divergem tanto mais dos 
da língua americana, quanto os desta mais se aproximam dos radicais arianos; 

2.0) Que o guarani é polissintético, nao como a maioria dos idiomas do Novo 
Mundo que sao propriamente holofrásticos, mas segundo o verdadeiro método de 
apl icac;:ao daquela característica dos processos da linguagem. . 

No Brasil, o primeiro que sabemos designou o guarani de turanio foi Couto de 
Magalhaes, porém cautelosamente, pois assim se exprime: "O fato de classificar-se o 
tupi ou guaraní no grupo de línguas turanas, nao quer dizer que ele tenha o menor 
grau de parentesco ~om línguas asiáticas; indica apenas seu estado de desenvolvimen-

' d , t 1111 to no per 1 o o em que nos a en con ramos . 
Porém Teófilo Braga12 nao recua diante duma asserc;ao formal do turanismo 

dos índios da América. 
Ouc;:amos as autoridades: 
Diz o célebre filólogo Castren: 
"Debaixo do nome de Turan, dado pelos persas, nao se entende geralmente 

senao a parte ocidental do grande plato central da Ásia, a parte limítrofe do mar 
Cáspio, também chamada Tartária. Este país desde .os tempos mais remotos foi 
habitado por tribos turcas e ve-se desde logo que deve haver parentesco entre as pala
vrasturco e turan. A denomina~o de turanio é aliás muito restrita para abranger ara~ 
inteira". 13 

A esta cita~o Ujfalvy acrescenta: 
"Se Castren soubesse que chamam turanio tudo que nao é ariano! que tentam há 

algum tempo fazer da rac;:a dravídia urna subdivisao dos turanios, que talvez cons.igam 
contar os papinas [papuas? ] das ilhas austrais da Ásia no número dos turanios! Se 
Castren vivesse, decerto protestaria altamente contra tais erros que de~creditam a 
ciencia. 

Quanto a nós, pensamos que a palavra turanio nao é só impróJ?ria para designar 
esta rac;:a, porém ainda urna denomina~o falsa e injustificável". 

E mais adiante: 
"Porém investrguemos a origem do nome de turan. 
Em urna época de transic;:ao depois do desaparecimento do zend, encontra-se 

em moedas pehelvi [pelevi] inscric;oes como: rei de lran e de Aniran ou de lran e de 
Turan. Era naturalmente o lran, o núcleo do grande império persa e os países nao ira
nios submetidos .ao cetro do rei da Pérsia. Onde, pois, procurar este país do Turan? 

Nada o indicava. 
Um poema persa do X século, o Schah Namé (livro dos reis) está cheio de 

histórias de guerras entre o lran e o Turan, que neste poema é indicado como país 
do Norte. 

11 O Selvagem, 11 parte. p.43. 
12 

O Positivismo. Revista de Filosofía, n.1. 1879. 
13

Mélanges altaiques par Ch. E. Ujfalvy Me@ - Kt>vesd - Actes de la Société de Philologie, v. 
53 et seq., 1874. 
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O Zend-Avesta, muito mais antigo e importante que este poema persa, 
também contém a narra~o de guerras entre os Aryas [sic] e os Turyas [sic), porém, 
nenhuma indica~o a respeito da situa~o deste último país. 

Halevy pensa e se propé5e provar cientificamente que os turanios do Zend
Avesta, assim como os do Schah-Namé, eram povos semitas da Síria. A Síria se cha
va também Atura e fizeram deste nome Tura, como fizeram Síria de Assíria. 

Os povos iranios eram limitados a oeste por povos semíticos comos quais manti
nham conHnuas e sanguinolentas guerras; ao passo que as campanhas empreendidas 
pelos reis dos persas contra a Sogdiana, Margiana e Bactriana, eram de curta durac;ao, 
porque eles nao encontravam nas ra~s congeneres a resistencia que os semitas lhes 
opunham. A descoberta de Halevy parece-nos corroborada pela de Sachau; podemos, 
pois, seguir firmemente o alvitre de Castren que, por outros motivos, há mais de vinte 
anos repelia a denomina~o de línguas turanias. A presenc;a dos iranios como aborí
genas [sic] do Farghana, nas margens do Jascarte, limítrofe do país chamado Yn
gria, habitado pelos voguis, os ostíacos e os magiares, ainda explica perfeitamente a 
presen~ de grande número de palavras persas no idioma magiar. 

De parte o nome de turanio, propomos o termo empregado por Castren, isto é, 
o de povos altaicos". 

Esta discussao é relativa apenas ao fines-suomio, a quem de algum modo cabe 
a denomina~o incompatível, o que nao será em relac;ao as línguas americanas? 

A qualificac;ao de altaico tem sua base na suposta origem dos fineses, cujo 
berc;o dizem ser o plato dos montes Altai, ao norte da China. 

Ouanto a língua e suas leis peculiares, urna ligeira compara~o mostra que o 
guaraní dela se afasta bastante. O radicalismo, a nao ser que a lei grimmica [sic] ou 
Lautv.erschiebung tenha-se acentuado energicamente, nao admite na aparencia o menor 
confronto. 

Falta-nos tratar do segundo ponto, se o guaraní é ou nao aglutinativo - polissin
tético. 

O ilustre norte-americano Frederico Hartt, a quem a ciencia brasileira tanto 
deve, mais preocupado com a fei~o geológica do país, nao teve lazeres bastantes para 
o conhecimento aprofundado nao só do idioma que talamos, como da língua indígena. 
Por isso em tal matéria avanc;ou proposic;oes mais de urna vez falsas. Assim, diz ele 
que os brasileiros apenas usam poucos verbos de procedencia americana, quando nós 
já ternos recolhido a nosso exíguo mealheiro de lexicologia urna centena deles pouc? 
mais ou menos. Asseverou mais que a língua de nosso selvagem apartava-se das dema1s 
da América, pela ausencia de caráter de polissintetismo. Se dissera incorpora~o ~u 
holofrasismo, concordaríamos. Portanto foi por urna outra inexatidao e ainda ma1s 
séria, pois obriga a Whitney a exprimir-se assim: 

"A estrutura polissintética nao pertence no mesmo grau a todas as línguas ameri
canas. Algumas há, pelo contrário, em que este modo de estrutura está destruído ou 
faltou originariamente. Assim, por exemplo, achou-se o caráter monossilábico e a au
sencia de flexoes no otomi do México, e em dois ou tres dialetos da América do Sul; 
e recusou-se todo o caráter polissintético a grande família tupi-guaranítica (F. Hartt) 
na costa oriental do continente sul-americano; falta determinar até que ponto essas 
excec;oes sao reais e até que ponto sao aparentes; porém, os trac;os comuns sao tao 
visíveis, desde o país dos esquimós perto do pólo ártico até o pólo antártico, que os 
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lingüistas firmemente consideram-nas procedentes duma mesma tamília, cuja idade, 
local idade e proveJliencia sao desconhecidas.,, 14 

Banaoft tratando da tendencia particular nas línguas indígenas da América em 
concentrar as formas. assim se exprime: 

"O indígena do Novo-Mundo reproduz em um simples vocábulo, acompanhado 
talvez de um gesto ou um certo murmurar, aquilo que, sendo expresso por um euro
peu, necessitaria de urna longa perífrase. Ele acumula re forma mais compacta a mai
or soma possível de idéias, como se em muitas palavras antes deparasse fraqueza do 
que forr;a, tomando a complexidade de suas idéias por seus equivalentes monossilá
bicos e reunindo-os em urna expressao singela. Esta regra é universal e por. isso tais 
línguas sao na expressio de Humboldt como diversas substancias em formas análogas, 
em que, como pondera Gallatin,há universal tendencia para representar coma mesma 
palavra nao só o que modifica ou refere-se ao mesmo objeto ou ai:;§o, porém ainda a 
ac;ao ou objeto, concentrando assim em urna simples expressá'o urna idéia complexa 
ou diversas idéias, entre as qua is há conexao natural. 

Esta particularidade conhecem sob diferentes nomes. Duponceau denomina-a de 
sistema ou grau polissintético; Guilherme de Humboldt, de aglutinativa; Lieber, de 
holofrástica, etc."15 

O que observamos em tudo isto, é que há confusá'o nos termos e coriseqüente
mente nas características das línguas americanas. A feii:;§o peculiar a máxima parte das 
línguas da América do Norte nao é universal como o julga Banaoft, abre excec;:io no 
guarani e no quichua, ainda que nossos estudos a respeito do último até o pre
sente, ainda nao nos revelassem senao superficialmente o segredo de suas formas. Por 
achar-se imbuí do de doutrinas preconcebidas é que F. Hartt também iludiu-se. 

Vamos exemplificar para p(>r em relevo o discrime. 
Em groenlandes - Ele apressou-se em ir a pesca - diz-se em um vocábu

lo: - Aulisariartorasuarpok. 
Compé5e-se de: aulisar, pescar; peartor, estar por fazer alguma coisa; Pinnesuar-

pok, ele se apressa. 16 . 

Decerto o groenlandes usou do processo polissintético, pois de cada urna das 
palavras que ajuntou para fazer a aglutinac;§o, tirou umaparte; porém o caráter domi
nante é do holofrástico. 

O asteca para significar o porte de urna carta diz: 
- Amatlacnílolítquitcatlaxtlahuilli. 17 

Esta palavra est irada é a aglomerac;§o de muitas outras convenientemente 
amputadas e ajustadas num todo, e quer dizer literalmente: "o pagamento recebido por 
levar-se um papel no qual escreveu-se alguma coisa". 

. Podíamos ainda apresentar muitas outras formas identicas, sobretudo do algon
quino, mas os exemplos acima sao suficientes para o nosso propósito; aumentar-lhes o 
número é nao só penoso para quem escreve, como para quem le. 

O guaraní tem organismos arianos. 

14v· d 
15 

1e u lang, p.215 e 216. 

16 
Hovelacque. La linguistique. 1877, p.177. 
Bancroft Op.cit. 

17..,..'h . '• e nat1ve races of the Pacific States, v.3, p.555. 
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5.2 - RAIZES * 

Dos problemas a que me propus solver, já tenho as seguintes soluc;oes: ** 
1.0) Aplica9ao da leí de Grimm ao guaraní, sanscrito e línguas congenitas. 

Depois de quatro anos de esforc;os que só pode avaliá-los quem se entrega a tais inda
gac;oes, conseguí, por meio do zende que traz as variantes fonéticas intermediárias 
entre o guarani e o sanscrito, o mais esplendido resultado. Pontos controvertidos nos 
esquemas radicais com o auxílio da nossa língua indígena se explicam da maneira 
mai~ singela. Assim a aproximac;á'o de várí (mar), em sanscrito, vari (mar), em zende 
mari,- latim (a que aproximamos meros, mari em grego, pará), feita por Bopp e censura: 
da ~~r muitos, tem sua ~anc;ao na descoberta que fiz; foi-me revelada pela inicial gua
ran1 t1ca mb, o que tambem esclarece a alta antigüidade pré-literária deste som. 

No. Manuel de la langue de /'Avesta por Harlez, encontro, por ex.: "Arempit
van ou p1tu (ara-com ... pitira, plenitude), midi, plein jour." 

, O guarani traduz - ara, dia; mpitiva ou bítí ou mité, metade, meio. 
~ tiá prova mais irrefragável do que esta explicac;ao do zende pelo guaraní? E o 

zende é de ontem e apesar de sua restaurac;ao por E. Bournouf, Justi e outros a inda . , 
tem trechos duv1dosos. 

A palavra ara que significa em guaraní dia e tempo em geral, mais antiga portan
to nesta última acepc;á'o. Bopp, tratando do gótico e velho frisao, jer, ano em velho 
alto alemao-yar, em dinamarques - aar, supoe a forma primitiva yara. 

2.0) lndagar;ao do verbo substantivo guaraní comas do grupo ariano. A análise 
a que o reduzi, deu·me em resultado a descoberta de que o verbo as - sanscrito ah -. , 
zende, esSe - lat1m, etc., tem identidade com o verbo guarani aú - comer donde há 
confusio de formas de essere - ser-, isto é, a existencia em absoluto, esse;e - comer 
- , isto é, a existencia nas condic;oes da luta terrível pela vida; em germanico, como 
em outras línguas, se dá o mesmo fenómeno. 

O mesmo verbo substantivo, como o pensava Bopp, servia para sufixar substanti· 
vos, o que ainda mostrarei com a tese sobre o verbo aú em seu largo desenvolví· 
mento. 
. . ~.0) Ca:áter das línguas aríanas revelado pelo guaraní. Bopp, com a grande 
1ntu1c;ao de vidente nos domínios da Filología, considerava a família indo-européia co
mo aglutinante, cedendo o caráter de flexionac;ao apenas as línguas semíticas em 
razao da triliteralidade da raiz destas e da permuta do infixo vogal que se representam 
perfeitamente,modificac;á'o que se representa pelo paradigma - sing, sang, sung. 

A hipótese científica do grande sábio passa para o domínio da verdade em tese 
formal, ªº menos quanto a primeira parte. 

O guaraní ainda p0e a nu a primitiva significac;á'o de raízes que passam por 
simples, quando encerram elementos diversos, como o demonstrarei, por ex. na dissec· 
c;á'o da raiz sp (spak - esquema apresentado por Chance e Max Müller e a reprodu-
tora de cepiaca em guarani),de eoquo, etc. ·-

As línguas arianas sao pois aglutinantes - polissintéticas em alto grau. 

Apolinário Porto Alegre 

* N. do R.: Transcrito dos originais de Apolinário. 
** Este Ex6rdio nao consta nos originais de Apolinário, mas na cópia feita por seu Filho Alvaro. 
Contém elementos que indicam ser ele realmente da lavra de Apolinário. ~ semelhante ao que 
escreveu o autor na Gazeta de Porto Alegre. 
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Raiz ac, ag, ak, ac;:, aq, ser agudo, 
penetrar, atravessar 

A radical do guarani pertence ao t ipo 
proétnica; no sanscrito a gutural en
fraqueceu em <;:. 

Guarani : aquA, ponta, focinho, quina, 
angulo, canto 

aqua, pontudo·, agudo. Ex. : ltá aqua, 
pedra aguda 

aqua, ligeiro, rápido 
a=ha, espiga 
acambi=hacambi, forquilha, forca. 

Comp. de aca, ponta, e ambi, dois 
acambiyai, o que tem duas pernas 
acú, ardor, isto é, calor da chama, que 

penetra como ponta, da qual tema forma 
acang, cabe<;:a 
acanguera, caveira 
acanundú 
ací, dor, isto é, a sensac;:§o que é como 

o ferimento produzido por urna ponta 
ayquimombú, turar de um a outro lado 
aquabal, coisa aguc;:ada 
agua, penacho 
acangatá, cocar 
aquino ou haguino, azedo 
Tupi da costa: acá, ponta, :orna 
acanga, cabec;:a 
acanguera, caveira 
acanundú, enxaqueca, dor de cabe<;:a 
acayú, árvore (Anacardium occiden-

tale), isto é, ponta ardente, cáustica, com 
referencia ft castanha (comp. de acá e yú, 
ardente) 

acaiacá, cedro (Cedrela brasiliensis), 
forma duplicada para exprimir superla
tividade em razSo da figura piramidal da 
árvore, processo identico ao do grego 
em akakia, para indicar o grande número 
de espinhos 

aci, dor, sofrimento 
acaneon, sofrer, causar dor 
aca, acidez, sabor ou cheiro desagra

dável 
acangatar, canitar, cocar 
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Ainda outros vocábulos de igual pro
cedencia podia juntar a estes. ~ urna raiz 
fecunda nas línguas arianas e o guarani, 
além da pureza da forma antiga, conserva 
toda a gama evolutiva do sentido, como 
pode ver-se no seguinte quadro : 

Sánscrito 
acris, ponta 
a~us, pronto, rápido 
agni, fogo 

Guaraní e tupi 
aqua, acá, ponta 
aqua, acá, rápido, 
1 igeiro, torrentoso 
acú, calor 

Sa nscr ito: a~ 
a~i, fío de espada 
aci, presa de cobra 
a~man, cume 
a~vas, ~valo 

ángam, juntura 
a~uga, vento, flecha 

Clrego: áké, ponta 
ákanos, akaina; agui lhao 
ákon, lanc;:a 
akmé, fastígio, cimo 
agkon, angulo 
akus, rápido 

Zende: aka, prego 
aghra, ponta, cimo 
aghrya, principal, o que esta ft frente 
a~. penetrar 
a~ú, rápido 
a~, rapidez 
a~ti, projétil, dardo 

Lati m: acuo, ere, aguc;:ar 
aceo, ere, azedar 
acer, acre, desagradável aos sentidos 
acerbus, id. 
acesco, ere, tornar-se acre 

acetum, vinagre 
acies, ponta, gume 
acidus, ácido 
acumen, ponta 
aculeus, espinho, ferrao, ponta de 

trecha 
acus, agulha 
angulus, angulo 
equus, cava lo 
ignis, fogo 
asper, áspero, é da mesma origem (cf. 

grupo iran io) 
Gótico: ahs, espiga 
lrlandes: aicher, gume 
Quínrico: asvch, achr, id.; echnv, cava

lo 
Lituanio: aszmir, gume; asztrus, ace

rado; akotas, barba de espiga; aszava, JU· 
mento 

Alemao: ecke, gume 
Anglo saxonico: ecg, gume, fio; oece, 

ace, sofrimento contínuo 
1 ngles: edge, gume; ache, dor, sofri

mento 
Dinamarques: aeg, aas, gume 
Ant. dinam.: egg, gume 

Raiz ac;:, penetrar 

Guara ni : aqua, passar, correr 
aqua, ligeireza 
Sanscrito : a~u, rápido (védico) 
aqva, ca~lo, isto é, o rápido 
a~uga, vento e flecha 
Zende: a~u, rápido. A~pa, cavalo 
Armenio : asb, só usado em composi-

c;:§o como em: asbed, cavaleiro 
Persa: asp e asb, cava lo 
Curdo : asp, id. 
Afegane: as, id. 
Búcaro : asb, id. 
Asseto: enos, ienvs, jumento 
Lituánio : asznva, jumento 
Grego: hippos, cavalo 
hikkos (eólio), idem 
Latim: equus, cavalo 

Valáquio: épa, jumento 
Gótico: aihva, cava lo 
Ant. alemao: ehu, id. 
Anglo-saxonico : eoh 
Escandinavo: ior, io 
Gaules: epo 
Quínrico: echnv, no masculino, osnv, 

no feminino 
ebanvl, ebol, potro 
Erse: ech, each, cava lo 

(Ver Pictet, op.cit. v.1, p.427) 

F izemos este confronto para demons
trar apenas como o guaraní conserva niti
damente a feic;:ao primordial entre suas 
congeneres. O sanscrito e zende enfraque· 
ceram a gutural pretonica [no texto: 
proténica, por evidente lapsus ca/ami], as 
outras línguas nao só modificaram a con
soante, como substituíram quase sempre 
a vogal. 

Raiz ad, comer, devorar 

Guarani: aú, comer (vocalizou em u 
a dental) 

Tupi da costa: idem 
Sanscrito: ad 
Grego: édo 
Latim: edere ou esse 
Russo: iem 
Lituanio: estf 
Gótico: itan 
Ant. alemao: ezan; az, alimento 
Alemao: essen, imp. ass 
Anglo-saxonico: etan 
Flamengo: eten 
Ingles: to eat, imp. ate, p.p. eaten 
Ant. Dinamarques: eta, imp. ad 
Mod. D inamarques: aede, imp. aad, ad 
lrlandes: ithim 

157 



Raiz ak, penetrar 

Ouanto a mim, deve pertencer a raiz 
dak ou dac, que pertence a um tema 
primitivo taka, olho, de onde procedem 
lacryma, em latim, dakvu, em grego; o 
sanscrito asru, por dasru, tec;:ary, em gua
ra ni, etc. Sua significac;:ao original devia 
ser ver. 

Em guarani e tupi: te~á=ce~, olho; 
em composic;:ao te~á ou simplesmente ~ 

Cara íba: acú (Breton) 
Taino: izi (Oviedo - Martius) 
Sanscrito: aksha, akshi ( Taksha) 
Zende: ash=tash 
Armenio: akn, por takne 
Gr ego: okkos=tokkos; sóssos=tossos; 

sósse, sossei 
Latim: oculus=toculus 
Forma arcaica: ocus 
Gótico : augo=taugo 
Anglo-saxónio : aegh=taeg; eag, etc. 
1 ng les: eye=teye 
Alemao: auge=tauge 
F la mengo: oog=toog 
1 r landes: auga=tauga 
Dinamarques: 6je=tc5je 
Sueco: O"ga=ttiga 
Ant. eslavo e russo: oko=toko. 
Lituanio: akis=takis 
Ant. Frances: oil, oel, no plural oels, 

ieux 
Frances: oeil, plural yeux 
Espanhol : ojo 
Italiano: occhio 
Portugues: olho 

Podia supor-se que o guaraní tomara 
um t prostaico, em vista da comparac;:a'<? 
com os idiomas congeneres, mas como ex
plicar lacryma (=tacrima), em latim; dakru 
(=takru), em grego; tagr (=takr), em go
tico; tear (=tekar), em ingles; tec;:ary 
(=tekary), em guaraní; a~ú (=taku), em 
caraíba? 

O ingles to see, ver, procede do mes
mo radical. See prende-se ao gótico sahv, 
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ao anglo-saxonio seon, ao alemao sehen, 
ao flamengo zien, ao dinamarques see, 
ao sueco se. 

Bopp (Gram. comp. 1, p.265) liga a 
iks, ver, e supé)e-lhe urna preposi<;ao en
corporada; mas é preferível ligar a tak 
sendo iks urna forma enfraquecida em i 
(iks=tikFtaks). O gótico sahv é pois igual 
a ta kv, tendo o t transformado em s, 
e o k em urna gutural. 

Ver tec;:ary na raíz dak. 

Raiz ah, agh , angh, anh 

Guara ni: anchein, apertar, estrangular, 
angustiar 

anchó, apertar, estreitar, angustiar 
achó, temor, dor · 
achomai, estar triste 

Sanscrito : agh, angh, ah, apertar 
ahi, serpente, o que aperta, sufoca a 

vítima 
anhu, apertado, estreito 
anhas, ansiedade, desgrac;:a, remorso 
anhura, angustiado 
agha, mau, infortúnio, mal 
angha, anghas, pecado 

Latim: ango 
angor 
angustus 
anx1us 
angustia, aperto 
angustio, are, angustiar 
angusto, are, id. 
angu1s 
anguilla 

Gótico: agan, temer 
agis, terror 
aggvus, estreito, apertado 
aggvitha, ansiedade 

Ant. a lemao: angust 
lrlandes: agh, temor 
ang, ing, perigo 
Ouínrico: angu, abrac;:ar, conter 

Raiz a, an (ver Bopp, 111, p.33) 

1 . o f ormac;:ao 
Guarani: aani, aui, nao 
n, nao, em composic;:a'o, sobretudo em 

conjugac;:§o negativa 
Tupi da costa: idem 
Sanscrito: na 
Zende: na 
Persa: na 
Grego : 
Latim: non. Sup0e-se composto de ne 

ou ni e de oenum, forma antiga de unus. 
Os correspondentes arcaicos sao: noenu, 
noenum. Conseqüentemente os primiti
vos sao: ne, ni. 

Gótico: ne, ni 
Moderno alemao : nein, comp. de ni e 

e1n, um 
Anglo-saxónio: na 
Ingles: no 
F lamengo: neen, comp. de ni e een, 

um 
Dinamarques: ne, nei, nae 
Russo: ne 

Parece que a palavra primitiva devia 
af etar a forma ana, de onde formo u-se o 
guara ni e tupi ani, como vamos ver, 
comparando as partículas primitivas que 
entram em composic;:ao em todas as lín
guas principais da família. 

Em composic;:ao ternos, pois: 
No guaraní: ne e na, no princípio das 

palavras como prefixo 
ym ou eym, no f im, como sufixo 
Sanscr ito: an, a 
Ex.: an-antas, in-finito 
a-mayas, in-menso 
Zende:an,a 
an-aretha, sem retidao ou in-justo 
a-meretat, im-mortalidade 
Grego: an, a 
an-arch~. sem chef e, an-archia 
a-morphos, sem forma, in-forme 
Latim: in, i 
in-ermis, sem armas, in-erme 
i-gnotus, des-conhecido, i-gnoto 

Gótico: um 
Anglo-saxónio: un 
Alemao: un 
F lamengo: on 
Frisao: un, on 
Dinamarques: un, u 
Sueco e islandes: o, u 
Ingles: un, in; o primeiro de origem 

germanica, o segundo do latim 
Ex. : un-active, in-activo 
in-active, idem 

O guarani, afixando ou no princ1p10 
ou no fim da palavra, criou mais recursos 
do que as línguas colaterais, porquanto 
criou palavras infinitas, com duplo pro
cesso: 

Como prefixo, ele usa principalmente 
com os verbos. 

Exemplifiquemos: 
na-porang, feio. Comp. de na, nao, e 

porang, bonito 
na-mbaé, nada. Comp. de na, nao, e 

mbaé, coisa 
na-abá ou n-abá, ninguém. Comp. de 

na, e abá, homem 

O processo das línguas arianas é iden
tico. 

Nullus, em latim, consta de ne, e ullus, 
diminutivo de unus. Nihil, consta de ni, 
e hilum, fio. 

Em ingles nothing, nada, procede de 
no, e thing, coisa; nobody, ninguém, de 
no, e body, corpo; o alemao nicht proce
de do gótico, ni vaiht, nao alguma coisa. 
O sanscrito na-kas e o latim ne-quistem, 
formac;:§o análoga. 

Vejamos o verbo guaraní yud, matar, 
e carú, comer. 

N-ayud, nao matar. N-acarú, nao co
mer. ~ o mesmo que o latim in-halare e 
i-gnorare. Cf. o páli an-ágami, ele nao veio; 
an-abhineyya, nao trazer. 

No imperativo o guarani usa do outro 
recurso e junta no fim ymé ou emé, 
assim: Nao te vás = tere ho-emé = te vás 
nao. 
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O ingles também o emprega, como 
em 1 cannot = eu"posso nao. 

A última formac;:á'o é um verdadeiro 
guaranismo; e o que altamente o carac
ter iza. 

Com os substantivos tira, companheiro, 
teta, regiao, pátria, carú, comida, e~. 
olho, formaremos: 

Tiraeym, órfao, solitário 
Tetaeym, deserto, expatriado 
Caruey;n, carestía, faminto 
Ce~aeym, cego . 
Penso que o diminutivo ¡:procede da(, 

significando a negac;:ao do estado primiti
vo de urna coisa. 

Mosca é merú, para designar um outro 
inseto que é divergente para menos, que 
nao tem as proporc;:O~s do outro, dizem 
merui, mosquito. 

Há ainda a i.ratar do nd, que substi
tuí, as vezes, o n. Sua origem é diversa. 
Nao também se traduz por: ti, tii. 

Oual a sua proveniencia nas l(nguas 
aria nas? 

Procede da awi, no sanscrito, de onde 
nesta língua dwi, duas vezes, e vi, nega
c;:§o; no latim, duo, bis, bi, e ne, nega
tivo; em grego, duo, dis, etc. 

A mesma raíz deu ao guarani be, 
exprimindo dualidade, e ti, tii, como proi
bitivo, que em composicao e no princ(
pio da palavra se transforma em ndi, por 
nao admitir a l(ngua d inicial sem o n. 
Vide ra iz dwvu em seu desenvolvimento 
e comparac;:§o. 

As partículas de e des, como priva
tivas em latim, nao devem ter outra pro
cedencia. Em grego correspondem-lhe di 
e dis, que, além de dualidade, expr1-
mem separac;:§o, diferenc;:a, etc. 

Raiz ag, agir, mover 

Guarani: acá, combate, briga, penden-
cia 

160 

ay acá, combater, br igar, disputar, con-
tender 

caba por acaba, vespa 
Sanscrito : Agi, combate, luta 
Agitur, que triunfa no combate 
Agipati, senhor do combate 
agma, Agman, combate, expedicao 
Grego : ágon, combate 
agema, exército 
Latim: agmen, e~ército, expedic;:§o 
lrlandes: ágh, batalha 
aghach, belicoso 
aighe, va lente 
Guarani: acú, calor 
sanscrito: agni 
Latim: ignis 
Lituanio: ugnis 
Ant. eslavo: ogni 
R usso: ogoni 
No culto do fogo o que representa o 

cordeiro - agnus? 
Seria a vítima do sacrif(cio, em tempo 

em que as vítimas humanas foram substi
tu(das por animais? Porque a identidade 
de nome? Porque pc1ssaram suas tradi
c;:oes ao cristianismo? Nao seria como 
um prolongamento do passado, com !acu
nas históricas, mas ainda vivaz nos costu
mes e na linguagem inconsciente? 

Raiz ab, amb, rodear, estar ao lado 

Esta raiz nas línguas congeneres afeta 
as seguintes formas ab, amb, amp, amph, 
am, an, en, etc. 

Em guaraní ela procede da raíz am que 
se encontra em ami, cfrculo, rodeio, o que 
está em torno. 

Guara ni: ambi, achar-se entre duas 
coisas, ser apanhado por duas coisas; 
como em colher a mao entre dois paus, 
apertar com os dentes. Mas, dando estes 
exemplos, Montoya traz outros em que 
ele figura com significaªº mais genérica, 
como em rodear a cabec;:a com um cin
gidor. 

Hac-ambi, forquilha, comp. de hac, 
ponta,e ambi, duas. 

Rogu-ambi, fralda de monte, oitao de 
casa, copiar [ subst.] 

Ambií, lado, o que está ao lado 
Año ambií arecó, trago filhos de am-

bos os lados 
No ambígua, irmaos de um parto 
Aqui significa gemeos, isto é, dois 
Ambiíyog, vizinhanc;:a, casa que está 

ao lado, vizinho 
Ambopí, borla, f locos, franja, guarni

c;:ao de roupa, isto é, o que está em torno, 
ao lado 

Ambotá, bigodes, o que cerca, guar
nece o lábio superior 

Ami: apertar, espremer, ordenhar, mu
gir, atas que se realizam entre duas ou 
mais coisas: aperta-se, espreme-se, orde
nha·se com as maos, com os dedos, entre 
duas pec;:as de urna máquina, etc. 

Amunda, pavo, a vizinhanc;:a de pavos 
pequenos 

Amundábiguara, vizinhos de aldeias, 
perta de pavos grandes 

Amundara, ídem 
Sanscrito: abhi. Segundo Benfey ori

ginalmente seria ambhi. Abhitas, de am
bos os lados (adv. e prep.), junto, em 
roda, perto 

abhigamana, aproximando, relac;:ao se· 
xual 

Grego: amphi. Amphibios; amphibolos, 
equívoco 

amphipyros, fogo de dois lados 
amph itheatron 
ampho, os dais 
Latim : am, amb, an 
am, em torno de, a roda de 
ambire, ir em torno, cercar de todos 

os lados 
ambages, rodeios 
ambigere, hesitar, nao saber para que 

lado voltar 
ambiguus, ambíguo 
ambitio, ambic;:ao 
ambitus, amb ito, periferia, circuito 
ambo, os dois 

ambulare, errar de urna parte para outra 
amburo, queimar em roda 
amplexari, curvar os brac;:os em torno 

de alguém ou de alguma coisa, abrac;:ar 
amputare, cortar em torno 
anceps, o que tem duas faces, duas 

cabec;:as; equívoco (am + caput) 
anfractus, sinuoso, caníinho em voltas 

circuitos 
annulus, anel 
anquirere, investigar, procurar com cui-

dado de todos os lados (am + quoero) 
Ant. alto-alemao: umbi 
Anglo-sacónio: emb, ymb 
Zende: aiwi, prep. sobre, por cima de 
aiwis, adv. perto 
aiwiyah, adaptar, cingir, rodear 
Antigo irlandes: imb, imm 
Qu(nrico: am 

Raiz am, venerar, respeitar, amar 

Guara ni : amotá ou ambotá, amar, que-
rer bem, desejar junto a si 

amotaba, amor 
amotara, amante 
ami, costume, hábito, aquilo que se 

ama fazer 
amyri! Pobre dele! Citarei textual

mente Montoya: "É palavra de amor. 
Che amyri: Pobre de mim. Che ruba a
myri ! Pobre de meu pai, a quem eu ama
va, é morto! AhaihO amyri ! Como vos 
amo ternamente!" 

amo, parente 
amotarey, amotareymbára, ambotarey, 

inimigo (ey, suf . priv.) 
ana, parente 
Tupi da costa: amú, irmá'; prima dá 

mulher 
anama, parente 
amotareyma, inimigo 
Sanscrito : amba, mae, avó. Ambika, 

diminutivo 
Latim: amare, ama·r 
amor 
amícitia 
amicus 
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ama ns 
inimicus (in, pref. priv.) 
amita, tia do lado paterno 
amitina, prima irma 
Ant. a lto-alemao: amma e ama, ama 
Alemao mod.: amme, id. 
Velho din.: amma 
Mod. din.: amme 

R.aiz am, ir, soar, mover, manar 

Esta raíz no próprio sanscrito permuta 
a labial nasal pelas análogas b e p. O 
guaran i apresenta a forma primitiva. 

Guaraní: ama, nuvem d 'água 
amaberá, relampago (berá, brilho, ful-

gor) 
ama~unü, trovao (cunu, som, soar) 
amatiri, ra io (tiri, centelha, cintilar) 
amandi, amangi, água de chuva 
amandaú, granizo 
amangiru~ú, chuva torrencial 
amangipig, escampar, estiar 
aman;: aguaceiro 
Tupi da costa: amana 
amamberaba, amanaberaba 
aman~ununga, ama_na~ununga 

amanacirica 
Sanscrito: abhra, nuvem de chuva, at-

mosfera , céu 
ambara, céu 
ambu, água 
ambuda, nuvem 
ambudhi, otea no 
ambhas, água, líquido 
amatra, bilha, taca, isto é, o que con

t ém ou traz água. (Pictet faz proceder 
da ra iz ya, ir, mas eu discordo) . 

Persa : a mus, COPo grande 
aman, vaso 
ambar, reservatór io d 'água, na acep-

c:;ao primord ial 
ambaredan, encher 
Grego: ombros, nuvem d 'água, chuva 
amphoreis, bilha, pote d 'água, na sig-

nificac:;§o primit iva (am, água; phoreis = 
sanscr ito bhar, trazer) 

amnion, vaso para os sacrif ícios 
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amara, canal 
ombreo, chover a cantaros 
ombrema, chuva 
ombría, chuva de tempestade 
ombrios, chuvoso 
Latim : imber, nuvem de chuva 
amnis, rio, água de rio, corrente 
amnicola, que mora a beira d'água 
Armórico: of por om antigo, pia, 

tina 
lrlandes: ammar, omar, selha [no tex

to : celha], tina 
yan, vaso (o y será prostaico [sic]) 

Primeira observa~o : 
Ouando o guaraní separou-se do ve

lho tronco ariano trouxe a radical am 
na sua nudez proétnica. Ouando romanos, 
gregos, germanos, hindus e persas separa
ram-se, traziam anexa a sufixal ber, 
bros, mar, mer por assimilacao da con
soante radical as [no texto : as] duas úl
timas. Este ber, bros, mar e mer corres
pondem ao sanscrito bhar, trazer. Mas os 
roma nos e gr egos, com o decurso dos 
séculas e a inconsciencia da significa~o 
primitiva dos vocábulos que usavam, a
crescentaram depois, pleonasticamente, o 
mesmo verbo trazer com o mesmo sen
tido. 

Vou explicar melhor, exemplificando. 
No momento da separacao estavam 

formadas por aglutinacao as seguintes pa
lavras : 

ambhas, no sanscrito, nuvem de chuva, 
chuva, céu, etc.; 

imber, no latim, idem; 
ombros, no grego, ídem. 
Em sua evoluc:;§o particular o verbo 

bhar, trazer, do sanscrito, no latim trans
formou-se em fero, no grego em phero. 

Ambhas, imber, ombros compunha-se 
da radical am = im = om, água, e bhas, 
her, bros, trazer, de maneira que a nu
vem era a que trazia água. 

Os gregos e romanos posteriormente 
formaram : ombrophoros, adj., o que traz 
chuva, pluvioso. lmbrifer, adj., o que 

traz chuva, pluvioso. A inconsciencia da 
ace~o antiga trouxe a redundancia [no 
texto: redúncia]. É fenómeno normal. 
Ouando em portugués dizemos: a alfande
ga, o algodao, o rio Jacuí, o rio Caí, come
temos o mesmo erro, porque em alfande
ga e algodao já está incluído o artigo 
árabe [al], e em Jacuí e Caí, a palavra 
río (y=rio); comigo, conosco já está in
cluí da a preposi~o. 

Segunda observacao: 
A palavra Arnbar, que na baixa lati

nidade aparece sob as formas ambar, am
bare, amber, ambra, ambre, ambrum, a
firmam todos os etimologistas que perten
ce ao árabe, e entre eles Dozy, Engel
lmann e Littré, na parte suplementar do 
Dicionário. A nao ser que a radical seja 
identica, o vocábulo é puramente ariano. 
Forma-se de am, água, mar (sanscíito 
ambudhi, oceano), e de bhar, trazer . ~ ' 
1sto é, o que o oceano lanca as praias. 
O Atlantico em ambas as margens deitava 
o ambar. 

T erceira observa~o : 
O termo ambrosia, em sanscrito amri

ta, dizem significar imortal. Divirjo. t: um 
derivado ainda da raíz am, água, líquido. 
Só pela inconsciencia em período pos
terior poderia ter sido confundida com o 
privativo am e a e os adj. brotos, mrita, 
mortal. O esquecimento ou oblitera~o 
do sentido primitivo é que produziu sem
pre a fase mítica dos povos. 

Ouarta observa~o: 
Parece-me que o sanscrito, na raíz 

majj, banhar-se, mergulhar, e em mad, em
briagar-se, ficar alegre, reproduz a mesma 
ra íz com a perda do a inicial. No latim 
manare, manar, dá-se o mesmo processo 
de redu~o. 

Raiz an, soprar, respirar, viver 

Guaraní : ang, alma, espírito 
angaí, má consciencia 

angí, desalmado 
angapicí, alento, paz íntima 
angatura, honradez, bondade, excelen

cia d'alma 
anhó, suspiro, isto é, exalacao d'alma 
anguera, a alma depois da morte, fan-

tasma 
anguhei, desejo mental, aspiracao 
anghori, alegria interna, regozijo d 'alma 
angerahá, ser absorvido por qualquer 

sentí mento 
Tupi da costa: anga 
angaiba 
angí 
angapicica 
angaturama 
anhóca 
anguera 
anguceia 
anghoriba 
Sanscrito: ana, ana, sopro 
anila, vento 
anavant, vivo, animado 
anu, homem,genericamente 
Grego: ánemos, sopro, vento 
Latim : animus, animo; anima, alma; 

animal 
Ant. irlandes: anim, alma 
lrlandes : anail, respira~o, sopro 
anam, alma 
Ouínrico: anal, sopro 
Armórico: anal, énal, sopro 
Córnico : enef, alma, vida 
Gótico : us-anan, expirar 
Antigo alem~o : ando, anado, zelo 
Escandinavo: andi, espírito; ond, alma 
Antigo dinamarques: anda, respirar 
Af irma Pictet que o sanscrito as vezes 

perde o n e apresenta-se com um y. Ele 
nao o perde, ele o permuta com o gua
raní , que também mostra-se sob a forma 
ayg = ang. 

Raíz pronominal an, em anyas, 
outro 

Guarani: amo, longe 
amo, alguém, algum, algo 
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amboae, outro (= amoae) 
Tupi da costa: amo, outro 
Tupi amazonico: amú, outro 
Sanscrito : anyas, anya, anyat 
lende: anya 
Gr ego : allos, allé, allo 
Latim : alius, alia, aliud 
Russo: inyi, inaia, inoe 

Raíz ap, trabalhar, executar, fazer, 
combater 

Guara ni: apó, a9ao, feitura, obra, tra
balho 

apó, briga, combate 
apó, brinquedos de crian9a, no senti

do de pequenas obras 
apó, trabalhar, combater, obrar, exe-

cutar, agir 
apoá, atar, ligar 
aporabiquí, t rabalhar 
apoara, trabalhador, combatente, br i

gador 
Tupi da costa: poranki, servi90, traba-

lho, ocupa<;;ao (G . Días) 
poranki9aba 
porankijfara 
Tupi amazonico: puranké, trabalhar 

(C. de Magalhaes) 
purakécráua, trabalho 
puraké~ra, trabalhador 
Caraíba (Taíno - ilha do Haití): boria, 

trabalho 
nabor, anaboria, lavrador, servo, etc. 
Sanscrito: apas, obra, ativo 
aptu, aptur, ativo 
apas, aptas, obra religiosa 
lende: (Aprox. de Hartz) 
ap, a lea njfa r, obter 
apayanta, forma participial de ap, fa

zendo obter 
apana, obtenc;:á'o de bens, riqueza 
Grego : apto, travar luta com alguém 

(Ésquilo); atar, ocupar-se de alguma coi
sa, atacar, atingir, obter, trabalhar (Xe
nofonte), brigar 

aptos, apto 
Latim: (Aproxima9ao de Benfey) 

164 

apiscor, ating ir , a lcan9ar, ser atacado 
de moléstia 

ops, riqueza, como resultado do tra-
balho; poder 

opto, escolher; optio, opc;ao 
aptus, capaz 
ineptus, incapaz 
opus, obra, trabalho 
opera, id. 
operarius, operário, trabalhador 
opalia, festa a deusa Ops 
opimare, engordar, enriquecer 
opimus, fecundo 
adispisci, obter, alcanc;:ar 
adeptus, adepto, etc. 
Os [?] = opus, mesmo sentido 
lrlandes: Pictet julga que as seguintes 

palavras sao da mesma origem: 
ibdach, maléfico . 
aipthi, envenenamento, sortilégio 
optach, mágico 

A forma aporabiqui, do guaraní, que 
corresponde as do tupi poranky e puran
ké, correspondem as formas germanicas 
que deram em ingles wark, pela permuta 
do p em w e v. 

Gótico : waurkjan 
Ang lo-saxonio: weorcan, wircan, wyr-

can 
Alemao: wirken 
F lamengo: werken 
Dinamarques: virke 
Sueco: verka, virka 

Apolo, nome que tomou o Sol no 
culto antigo, procede do verbo apó, com· 
bater, apóara, combatente. A serpente 
que ele matou, Python, representa a noi
te, Pytü, no guarani. As setas que ele 
traz nas representa9oes simbólicas sao 
os raios da luz matinal, espancando, fe
rindo de morte a obscuridade da terra. 
É o emblema da luta entre a luz e a treva. 
Por isso, é ele o deus da música, da elo· 
qüencia , das artes; porque aos primeiros 
[no texto: primores] albores do dia a na· 
tureza entoa seus cantos pela voz dos se
res que despertam, saindo do mutismo 

noturno, pela agita9ao do trabalho em 
todos os ramos da atividade humana. 
(Ver Pytü) 

O boi Ápis 
O Sol ou Osíris no Egito é representa

do no culto popular pelo boi, emblema da 
forc;:a , da fecundidade e da agricultura . A 
denomi na9ao de Ápis deve proceder da 
mesma raíz, como o debelador das som
bras. Estudo. 

Apoyaciene 
Mito guara ni: genio benéfico que pro

tegía os homens contra as trevas da 
noite e seus embustes. 

Comp0e-se de apó, combater; Jacy, 
lua; e ene ou inde, forma do verbo i, 
estar a parte, isto é, a luz, que combate a 
ausencia da lua, quando é nova (ver G. 
Días, Brasil e Oceanía - R. lnst. H. B. 
v.30, 2.parte, p.103. Ver Padre Vascon
celos). 

Cunham apuyarás 
Ouando Orellana, em 1541, fazendo 

a sua audaciosa viagem do Peru ao Atlan· 
tico, pelo río Amazonas, esteve com o 
chefe tupi Apariá, este ponderou-lhe que 
se iam ver as Cunham apuyarás, ou mu
lheres guerreiras, iam com muito pouca 
gente contra a n~c;:á'o tao poderosa. Cu
nham significa mulher; apuyarás, nao sei 
que o tenham traduzido. 

Procede no guaraní do verbo apó, com
bater, que com a desinencia hara, para 
designar o agente, ternos apohára, comba
tente, guerreiro. O á acentuado pode ser 
sinal de superlativo e será portanto : as 
mulheres extraordinariamente guerreiras. 
Mas cunham signif icaría sempre mulhe
res? Cf. o nome de Cunhambebe, ilustre 
chefe tupinambá. 

Raiz apa, preposi<;ao, tora, longe. 
Exprime afastamento, separa9ao, 
discordancia, extra9ao 

Em guaraní ainda nao se tornara urna 
partícula de composic;:á'o apenas, como 
nas outras línguas arianas. Nao é um pre
fixo, urna preposic;:á'o, exprimindo a idéia 
de rela9é5es acessórias com as palavras a 
que se junta. Revela-se em sua indepen
dencia original, descobrindo assim o se
gredo até hoje indecifrável destas formas 
constituintes da linguagem. 

Guaraní : abi, errar, diferenc;:ar, discor
dar, equivocar-se; como adj. : desigual, 
diverso, erróneo 

Ex.: ayabi cheruba, sou diferente de 
meu pai; ayabi ,hecó [? ], tenho hábitos 
contrários; oroño ñee abi, andamos erra
dos nas pa lavras: 

Sanscrito: apa, longe, fora 
Zende: apa 
Grego:apó,ap,aph 
Latim: ab, a 
Gótico: af 
Alemao: ab 
Anglo-saxónio: of 
Dinamarques, sueco e islandes: af 
Welsh: ap 
Russo : o, u 
Exemplo: 
Sanscrito: apastha, estar longe (comp. 

de apa + sthA, estar) 
Grego : aphistemi, ídem (comp. de 

aph + istem, id.) 
Latim: absto {comp. de ab + sto, 

ídem) 
Alemao: abstehe (comp. de ab + 

stehe) 
Russo : ostain (comp. de o+ stain) 
Se formássemos a palavra guaraní com 

os mesmos elementos, ela dar-nos-ia : abi
ritá e contraída abitá (comp. de. abi 
+ itá, pois a raíz stha perdeu pela índole 
da língua o s, que nao poderia estar 
junto de outra consoante). 

Apara e apari, mais longe, ao redor, de 
todos os lados, através, sobre 
Da í para e parí por apara e apari, com 

a perda do a inicial (Caix de Saint-Ay
mour, La /angue latine). 
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Guarani: apiri: junto a si, acerca de, 

perto " 
pyri, para, junto, perto, acerca de 
pirí, com, junto a (Montoya) 
T upi da costa : apyri, com, junto, ao 

lado 
pyri , para, com. É equivalente a pre

pos i<;:ao latina ad, com acusativo de pes
soa (F igueira) 

píra, próximo 
píri, proximamente 
ibíra, ao longo, ao lado 
ibíri, idem 
porupf, ao longo, ao lado (Anchieta) 
tera-apyra, sobrenome (literalmente 

nome sobreno me ao lado, junto) 
Sa nscrito : apara, posterior, o que se

gue 
para, u lterior , distante, subseqüente, 

super io r, etc. 
pari, ao redor, acerca de, sobre, etc. 

(Benfcy) 
prá, dia nte, a ntes 
Zende: pairi, ao redor 
para, a nte 
fra ou fra, d iant e, ante 
Grego: pará, perto de, ao lado de 
peri , ao redor de 
pro, pro, pros, proti, diante 
Lat im : per, por, entre, ao longo de, 

etc. 
pro, dia nte 
Lituanio: par, per, atrás, através, so-

bre, etc. 
pri , em torno d e, ao redor de, etc. 
pra, dia nte 
Leto: par, através, atrás, etc. 
Russo: pre, pere, através, sobre, do ou-

tro lado 
pri, em to rno , ao redor, et c. 
pred, d ia nte 
Gótico: fra, fa ir 
faur e faura , diante, para 
Ant. alto-a lemao: fora, foro, for, furi, 

for i, fore, d ia nt e, para 
A lemao: ver 
vor, d iante 
für, para 
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Anglo-saxonio : for, para, por causa 
de, com respeito a , etc. 

fore, diante 
Ingles: for, para, concernente a, por 

causa de, etc. 
fore, diante 
Flamengo : voor, para 
Sueco: f tsr, para 
Dinamarques: for, diante, para 
1 slandes: fyrir, para 
Os que vao sem a designa~o do sig

nificado, correspondem mais ou menos 
ao per latino. 

Raiz ar, nascer, come~ar a ser 

Exprime geralmente a idéia de movi-
mento de baixo para cima. 

Guaraní : a e ar, nascer 
abae, ahara, o que nasce 
~ com referencia aos seres animados; 

genericamente possuem o verbo cerno, 
e para as flores e frutos, em particular, 
o verbo poroc, etc. 

Da concep~ao do movimento para as 
alturas, derivou a idéia de cair, acepc;:3'o 
que também tem este verbo. 

Tupi da costa: ar, arabae, ara~va 
Sa nscr ito : ar, nascer 
ali, ra~a, famflia, linhagem, propria

mente linha cont(nua 
aruh, renovo, rebento (deve provir 

desta raíz, ainda que Pictet a ligue a ruh, 
crescer, v.1, p.227) . 

Zende: ere, ir 
Grego : 6r6, excitar, dar princípio 
Latim : oriri, nascer 
origo, nascimento, origem 
oriundus, saído de 
oriens, parte do céu, onde nasce o sol 
ortus, nascido 
aboriri, abortus 
al ere, f azer crescer 
adolescere, crescer 
adultus, adulto 
Erse : ál, ra~a, tribo 
alach, id. 
Gótico: alan, nutrir , fazer crescer 

Ara, ano-día, tempo em geral {o ano 
era marcado pelo acaju e as Pleiades 
(Eichu))? 

Guaraní: ara, ano e dia , tempo em geral 
arya, a avó, isto é, a antiga (G . Días, 

Monto ya) 
Alemao : jahr-heuer (este ano) = heu-er 
Ingles: year. Early? 
Sánscrito: em formas compostas, ara

vinda (Pictet, 1-361) 
parari = para + ari, no antepenúltimo 

ano 
Ant. alto alemao: j§ru, ano 
hiu-ru por hiu-jarQ, neste ano (Bopp) 
Médio alto-alemao : hiure=hiu + jaru, 

nest e ano (Bopp, 11-373) 
Zende: yarA, ano (Harlez, p.121) 
Harlez traz: arempithvan ou arempitu, 

meio-d ia, que e le decompé5e em ara, com
pleto, e pithva, plenitude. ~ errónea a 
signif ica~ao. Arem significa dia, e pithva 
ou pitú, metade. Em guaraní dir-se-á: 
arapité = aramité = arambité, etc. 

Dinamarques: aar, ano (Obra dinam., 
p.124). 

(Ajara, sánscrito: que nao envelhece; 
adj. deve pertencer também aos compos
tos de ara. Arat, de longo tempo, nao 
será também? ) (Obra dinamarq. p.128). 

Estudai: era e cresti em latim 

Em guarani o verbo nhi ou nhine é 
- a ya e yine, e significa correr. Como 
o n permuta na mesma língua em r, 
como em cunumim e curumim, mirim e 
nimim [sic], ternos ya e yare, donde veio 
ara com a perda da in icial y e t o mando a, 
como relativo, significa : o que corre. 

Esta transforma~o do guarani revela 
o segredo da mudan~ de ara em annus, 
no latim. Ternos, pois, rnais: latim annus; 
gr ego enos, ennos; osco amnut; ba ixo· 
bretao amzer; irlandes am; gaélico am. 

Em latim area significa tempo, idade; 
anus, mulher velha, bruxa e em rela <;:ao 
as coisas. Cf. janus, janua, etc. Em sans-

crito o verbo ya, ir, identifica-se com 
o guarani. 

Ares ou Marte era o deus do d ia e da 
for~ viril. Guaracy, o sol, era (pelas 
raízes da palavra) o pai dos seres ani
mados. Guaracy e Hércules sao identicos. 

Cf. hora (ver St. Aymour, 88p. ver 
Larousse) Aestus, aevus. 

Cf. ayus (Benf ., 84) Zende - yu 
(Harlez, 188) 

Raiz arj (Benf., 49) 

Zende: ayare-bara, jornada de um d ia 
G uarani : arambiara ou arapiara 
biayarem, durante dois días (Harlez, 

p.176-7) . (Em guara ni ambi-ara) 

Raiz at, andar, mover-se 

Guarani: atá, andar, caminhar 
atahara, caminhante, viajante 
atahaba, a~o de andar, o lugar em que 

se a nda 
atacé, andejo (Atá + ce, sair) 
amboatá, fazer caminhar (Atá + mo, 

fazer) 
atapií, andar com passo curto (Atá + 

pif, miúdo) 
atapoci, andar a passo largo 
atapú, buzina (Atá + pú, som) 
atarahú, cólera, furor (Atá + hacú, 

ardor) 
aturá, cesto de viagem 
atói, morrer, tocar 
Tupi da costa : atá, ata~ra, ata~ba, 

atacemo, etc. 
Sanscr ito : atasa, vento, flecha 
atasi, vagabundo, mendigo 
atya, cavalo 
atu, jangada 
atman, sopro, alma, inteligencia 
atis, ave 
Ouínrico: atar, ave 
atan, asa 
adaw, voar (adaw) (d=t) 
adar, ave 
adan, aden, asa 
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adiad, pato selvagem 
Ir landes : eathaim,r1r 
eathadh, ave 
atha, pegao de vento 
aith, rápido 

Raíz at ou ant 

Guaraní : ati: rodear 
atí, coisa levantada, cúmulo, montao, 

pilha 
ati, cobrir 
Tupi da costa: atinga(? ), atíra 
Sanscrito: áti, sobre, muito, mais do 

que 
anti {védico), perto, em prese~a de, 

vizinhan<;:a, etc. 
anta, fim, limite, proximidade 
Zende : aiti, as, muito, excessivamente 
Armenio: ti, muito {Bopp). Ant, cam-

po, isto é, o que é -limitado, o que tem 
divisa 

Latim: ante, diante. O at em atavus 
Lituanio: ant, sobre. At, para, atrás 
Gótico: andi, limite, divisa, marco de 

divisa 
and, como em and-hafjan, responder 
anda-nahti, tarde (literalmente ante· 

noi te) 
andja, fim 
Ant. alemao: ente, enti, limite, divisa 
Mod. alemao : ant, ent, como em ant-

wort, resposta 
Armoricano : añt, sulco 

sa 
Anglo-saxónio : ende, fim, limite, divi· 

1 ngles: end, idem 
Dinamarques: ende, ídem 
Flamengo: eind, idem 
Sueco: ~nde, ídem 

As primitivas fronteiras entre os domí
nios que com~vam a dividir-se entre po· 
vos agrícolas eram os fossos, pedras le
vantadas, montículos de terra, pedras so
brepostas, etc. Da í a variedade de sentidos 
que se prendem a raiz at, ainda que mais 
ou menos concatenadas. 
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Raíz av, donde 

Bopp tira avis, como preposic;ao hipo
teticamente. Eicchoff dá-lhe procedencia 
de ut, sobre, f ora. Cor sen e Pott com
param com vahis, fora de. 

Diz Caix de Saint-Aymour: 
"E ou ex estao bem longe de ser 

organico wadhis {sanscr. vahis), longe de, 
posto fora, em d istancia. O re lativo wa, 
substituto do conjuntivo ya, exprime e
fet ivamente a idéia de dependencia, de 
proximidade, sempre com a nocao de 
estar fora do objeto de que se trata. 
t este o sentido do latim ex, tornado algu· 
mas vezes e, diante das consoantes e por 
eufonía." 

G uarani: og, tirar, arrancar, separar, 
deixar, desamparar, etc. 

aioog ibirá, hapó aribe, arra near a árvo
re com suas raízes 

pirog, tirar a pele, o couro 
habog, pelado, implume, isto é, sem 

pelos ou penas 
"~ partícula de· composicao, diz Mon· 

toya1
', mas emprega-se diversamente das 

línguas congeneres, porque vai para o fim. 
Tupi da costa : oca, tirar, separar 
pi roca 
~boca 
Sanscrito: vahis 
Zende: uc, sobre, fora 
pali-ava, preposicao de compos1c;ao, 

significando separacao e distancia. O, con· 
t racao da mesma. 

Grego: 
Ático: ék. éks, ex 
Beótio [no texto : Beotio]: es 
Eólio: feks, por fekis 
Latim: ex, e 

Exemplos : exanimis, comp. de ex e ani
ma 

egregius, comp. de ex e grex, gis, 
povo, isto é, separado do comum das 
gentes. 

R usso: iz, izu 
Lituanio : isz 
1 ria ndes : as 

Quínrico : uch 
Gótico : us 
Exemplo: us-vena, sem esperanc;a, isto 

é, separado, fora da esperanc;a {Bopp, 
IV-359). 

O tupi e o guarani na família aríaca 
formam um grupo independente e com 
autonomía própria. 

Quando separaram-se do tronco co
mum ainda a partícula supra, como mui
tas outras, oscilava sobre sua posicao co
mo componente da palavra. O grupo indo
europeu colocou-a na frente; o grupo 
indo-americano sufixou-a. lsto nao altera 
as afinidades íntimas. O ingles, ao con
trário das outras congeneres da Europa, 
assim como do tupi e guarani, antepé)e 
o adjetivo ao substantivo, o que, en
tretanto, nao o desliga da família. sao 
características da diferenciacao indivi
dua l.* 

Anhang - de ang, alma, e angá, aper
tar, espremer. Ver angerec6, angústia, 
anguá, morteiro. Ver v.2: apretar, apre
tura, esprimir. 

Tupi caraí! Mburá! 
Tupan! Caraí mburú! 
lsto pode ainda ser transcrito : Tupi! 

Caraimurú! 

B 

Raiz badh, ferir 

Guaraní : patucá == batucá, bater, gol· 
pe ar, esbof etear 

peteg, idem 
Tupi da costa : patucá, peteca 
Tupi amazónico: peteca, tucá 
Sanscrito : badh, badh, ferir 
badhatra, arma 
badha, carnif icina 
Latí m: batuere, bater, pi lar, compr 1-

m ir, bater-se 
Baixa-latinidade: batere 

Anglo-saxonio: beatln 
A lema o : batten 
Ingles: to.beat 
Ant. dinamarques: bauta, matar 
lrlandes: béd, béad, mal, dano 
Russo: bodu, bater 
Neolatinas 
1ta1 ia no: batere 
Cata lao : batrer 
Portugues: bater 
Provern;al: batre 
Frances: battre 
Espanhol: batir 

Raiz bhaj, comer e beber, gozar, 
possuir 

Guarani: bohií, refeicao, comida, al
moc;o, matalotagem (b6ia, em portugues 
do Brasil) 

bohi ítaba, idem 
bohiítara, o quem tem comida ou aliás 

come 
ambobohil, fazer comer a outrem 
Sanscrito: bhukti, alimento, posse, 

fruicao 
bhojana, comida 
bhojin, um que come 
Lat im: fungi, frux, frugis, fruor, fruc

tus, frustum, frustra, frutex (Benfey). É 
regular pela permuta de bh em f 

Gótico: bugjan, originalmente signifi
cando apossar-se de qualquer coisa, e por 
fim comprar 

Anglo-saxonio: bycgan, idem 
Ingles: to buy, idem 
Hindi: bhojan, alimento (Maturá) 

Raiz par-ir, mover 

Guarani: bu, sair a água em bolhas 
ibura, manancial, fonte 
abu, efervescer a água na origem, .bu· 

lhar, borbotar 
Tupi da costa: hura, ybura, abura 
Latino: büllio, bullíre, mesmo sentido 

* N. do R.: O texto a seguir está distanciado do anterior por regular espac;o em branca. 
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Raiz bhar, trazer, carregar (Chr, i 
- Benfey, 664)n 

Guarani: bohií, fardo, farnel 
a-bohií, carregar 
bohi íara, carregador 
pohií, coisa pesada, peso, enfado, au

tor idade ('Montoya) 
mbohií, idem 
Seguimos Dulatre que, creio, ser o 

único que acertou com a verdadeira ori
gem. 

Sa nscrito : bhara, peso, carga 
bharaka, fardo 
bharika, um carregador 
Latim: fero, trazer 
Zende: bar, carregar 
beretar, o que sustenta 
Persa: farda, fardo 
Grego: phortos, fardo 
phero, trazer 
phormos, cesto 
Alemao : buerde, bürde 
Anglo-saxónio : byrthen ou byrtheu 
Ir landes: byrd 
1 ngles: burthen ou burden 
Dinamarques: byrde 
Velho dinamarques e islandes : byrdi, 

burdr, byrde 
Jutlandes: bar, carga, fardo 
baerer, portador 
Para tornar mais clara e evidente esta 

aprox imai;:ao , apresento as palavras do 
urdu e do hindi , línguas taladas no sul do 
1 ndostao e oriundas do sanscrito. Para o 
verbo carregar e o substantivo elas tem 
os seguintes correlativos: Urdu:. bojhná, 
bojh rakhna, bujhel 

Hindi : bojhá, bojh, bhár. 
Em grego, phortos tem os mesmos sen

tidos metafóricos que o guarani; encargo 
pesado, coisa 

Raíz bhar, trazer, sustentar 

Guaraní: bo=pó, aparece só em com
posic;ao como sufixo 

bora=pora, idem 
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Tupi da costa: bora=pora 
cambuchipora, tudo o que tem en1 si 

o vaso, o que ele traz 
paramambora, o que o mar traz, o que 

vive nele 
caapora, o que o mato traz, tem em 

si, nele vive 
ibakepora, o que contém o céu, o 

que ele traz 
ibypora, o que está na terra , o que ela 

traz em si, o que neta vive 
tatapóra, catapora, bex igas doídas (va

ricela), o ardor que está no corpo, o 
que traz o calor 

abatipora, sabugo de milho, o que 
traz o milho, a espiga 

Da í a signif icai;:ao de morada, habitante 
Sanscrito : bhar 
Zende: bar 
Armenio: ber, berem, eu trago 
Grego: phero, phoref>. Em composi

i;:ao, como: 
phosphoros, comp. de phos, luz, e 

phoros, que traz 
Latim: fero. Em composii;:ao fer, ferus, 

como: 
lucifer, que traza luz 
fructiferus, o que traz frutos 
Gótico : bairan 
Ang lo-saxónio: beran 
Ant. alto-a lemao: biru, eu trago 
Alemao: bare 
Ingles: bear, imperf. bore ou bare, 

p.p. bore e borne 
F lamengo : beuren 
Ant. ,d inamarques: bera 

: Mod. dinamarques: baere 
Jutlandes : br, imperf. bar 
1 r landes : beir 
Russo : beru 

Para confrontar 
Raíz bhar, carregar, nutrir, sustentar 

Guaran i: bohíi, carga, almoi;:o, mata lo
tagem (Mo ntoya) 

Sanscrito: 
· Persa: bar, cevada, grao de que se 

faz a cerveja, nutriente, fruto 
burdan, carregar, nutrir 
blrah, cerveja 
farda, carga 
Grego: phortos, carga 
Latim: far, qualquer cereal 
farina, farinha 
Gótico: bar, cevada 
barizeins, cevada 
Anglo-saxOnio: bere, cevada 
beor, cerveja 
byrthen, carga 
Ant. alemao: peor, cerveja 
lrlandes: bar, nutrimento, trigo, fruto 
bar, baran, pao 
barr, colheita 
beoir, cerveja 
Ouínrico: barlys, cevada 
bur, cerveja 
Armoricano: bara, pio 
biorch, cerveja 
Escandinavo: bars, cevada 
bior, cerveja 

Raiz bhi, temer, no causativo 
bhishay, aterrorizar 

Guara ni: rnbaé, fantasl'Tlél, espectro, 
espfrito, visto 

mba6 ~yba, visá'o terrível 
mbaétad, espectro ígneo, fantasma de 

fogo 
mba6 ahechag, vi um fantasma 
Sansaito: bhaya, medo, terror, peri-

go (=bhi+a) 
bhiina, terrível 
bhrti, medo 
bhfshA, terror 
bhishana, horrível (A. Pictet) 
Grego: phebomai, temer, assustar-se 
phobos, terror 
phobetl, espantar, aterrorizar (Pheb= 

bhap, no caus. bhlpaya - Benfey) 
Ant. eslavo e russo: biesQ, demOnio 
boiateÑ, temer 
bajus, terrível 
b6ime, temor (A. Pictet) 
Polaco: bies, bis, demOnio (A. Pictet) 

Boemio: bes, dem0nio (A. Pictet) 
Lituanio: besas, demOnio 
bij6ti, temer 
baisinti, aterrar 
baisa, terror 
baisus, terrível, cruel (A. Pictet) 
Benfey ainda aproxima o ant. alto-ale-

má'o bibfn e o anglo-saxOnio bifian, 
beofian. 

Raiz bhraj, bhrang, romper, abrir, 
quebrar 
Raiz bhaiv, bhar~, embater, romper 
(Eicchoff) 

Guarani: porog, abrir a flor. brotar 
esvaziar 

pororog, estrondo do que rebenta, 
ribombo do raio, detonacao de arma de 
fogo, estourar de taquara numa queimada 

Tupi da costa: poroc, idem 
porororoca, idem 
pororoca, fenOmeno das marés na em-

bocadura de certos rios. 
Sanscrito: 
Grego: 
Latim: frangere, quebrar, romper; fra

gor, ruído do que se quebra; fragilis, 
quebradieo, fraco; fractura, fragmento; 
naufragium, navio que se rompe. 

Gótico: brikan, quebrar, romper 
Anglo-saxOnio: bracan e brecan, id. 
Alemá'o: brecken, id 
Flamengo: breeken, id 
Ingles: to break, no 1mp. broke, no 
pas. broken 

Raiz bhraü, bhridj, assar, frigir, luzir 

Guarani: berá, brilhar (rapidez, alboro· 
tar-se, metáfora) 

Tupi da costa: berába 
Tupi amazonico: beráua 
Tupi-beréba, relampago 
id-beréba, pedra preciosa 
yberá, água cintilante, ardentia 
berá-berá, relampejar sucessivamente 

171 



Sanscrito: bhrajj, assar 
bhraj, br ilhar " 
Gr ego: as palavras proétnicas do perío

do da separac;:§'o mudaram o bh em ph, 
como no latim em fl 

phrúgo, fazer assar, frigir 
phleg0, inflamar, arder 
phlegos, chama 
phlegma, inflamac;:§'o 
As segu intes nao apresentam quase ne

nhuma modificac;:ao e parecem posterio
res, se nao sao colaterais. 

brasmos, ebulic;:ao 
brazo, ferver 
brásso, idem 
brazein, id. 
Zende: baraz, brilhar 
Latim: flamma (p. flagma) , flamen, 

fulgur, fulgere, fulmen, fulvus, frigere, 
frixus, fulvus 

O f lamine era o sacerdote encarregado 
da conservac;:ao do fogo. 

Gótico: bairhts, brilhante 
Anglo-saxónio: beorht, brilhante 
bryht, id. 
brasian, fundido 
A nt. alto-a lemao: briwan, beraht, 

blanch, blich, blichan 
Alemao: brasen, queimar 
brand, tic;:§'o, archote 
brinnen, queimar 
Dinamarques: brase, aquecer 
brad, assado 
Sueco : brasa, tic;:§'o a ceso 
Ant. escandinavo: brasa, soldar 
Céltico: brath, conf lagrac;:ao 
lrlandes: brasa, fogo ardente 
Observac;:oes: Brahma devia ter repre-

sentado no princípio dos povos arianos a 
adorac;:§'o do fogo, antes da concepc;:§'o 
abstrata da divindade invisível, o que é 
muito posterior aos Vedas. 

Brahma, quanto a mim, é o mesmo 
vocábulo flamma, em latim. Brahmanes, 
identifico também com fUimines (por 
Flacmines). O barrete ou boné que o 
flamine usava, chamado apex, pela forma 
cónica representava a labareda. A túnica 
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denominada laena, naturalmente procede 
da raiz réQ, luzir (=leg=lig em lignum). 

Phrygia e Brazil procedem desta radical. 
O mito de Phlegyas prende-se ao culto 

do fogo . 

Ra iz bhuj, encurvar, dobrar, enros
car-se, inclinar-se 

Guara ni : mboiboi, jarretar (G. Oias), 
isto é, curvar a perna 

mboi, cobra (Montoya) 
Tupi da costa: mboya (Anchieta) 
boia (segundo F igueira) 
amboyae, reverenciar 
Tupi amazónico: b6ia, id. (Couto de 

Magalhaes, F. Faria) 
boia-caá, planta (Peltodons radicans -

Labiadas) 
boi-ibiyára, cobra que vive sob a ter

ra. É urna cecília; subordem dos perome
los 

boiobí, cobra verde. Coluber viridis 
boiquatiára, cobra pin,tada 
boipyranga, cobra coral. Elapsus coral

l inus 
boiquíra, cobra dorminhoca. Crotalus 

durissos 
boicinínga, cobra que soa. É outro 

nome da antecedente 
boisipó, cobra semelhante a um cipo. 

É o Coluber liocercus de Merrem 
ib6ia, cobra d'água, curiyú, sucuri. 8. 

constrictor 
araramb6ia, cobra das araras. É o Xi

phos araramboia de Spix 
jitiranab6ia, cigarra que tem algo de 

semelhante a cobra. É a Fulgora lanter
nana 

boya, criado, súdito, vassalo, isto é, o 
que se curva, se humilha. 

Parece-me que o nome foi-lhe dado 
nao só por enrodilhar-se quando dorme; 
mas porque, quando apreende outro ani
mal, o mata, envolvendo-o em seus anéis. 

Sanscrito: bhujaga, bhujamga, bhujam
gama, diversas denominac;:oes para os of í
dios 

bhoga, o corpo de urna cobra, urna 
cobra 

bhogavant, idem 
Latim: boa ou bova 
Hindi: bhujañg 
Num grupo da família ariana, para o 

arco conservaram-se identicas denomina
c;:oes. 

Anglo-saxonio: boga 
Escandinavo: bogi 
Ant. alemao : pogo 
Ant. irlandes: hoce 
Mod. irlandes: bogha 
Quínrico: bwa 
Gótico : baug,bugum, biugan, encurvar 
Ingles: bow 
Velho dinarnarques: bugna, bugr, bula, 

bogi, curva 

Mod. dinamarques: bue, bug, boje, 
curva, baía 

ADENDA 

Raiz bhuj, encurvar, enroscar-se 

A palavra latina baga ou banga, do 
ba ixo latim, anel, em frances bague, pro
cede desta raiz. 

Latim: bacca, anel de cadeia, figura-
damente pérola. 

Tudesco: bog 
Gótico: baug 
1 slandes: baugr 
Anglo-saxonio: beag 
F lamengo : beugel 
A palavra portuguesa anel tem também 

urna raiz ario-guaranítica : am de ami, 
rodear, cercar (ver raiz am). 

Cobra em Boriquen - boba 

Raiz bhuj gunisada em bhang 
1.0 grupo 

Guara ni : bang, torcido, contrafeito 
pi-bang, pé torto, zambro 
~-bang, vesgo 
amo-bang, fazer turcer 
Tupi da costa: banga 

2.0 grupo 

Pela permuta do b pela análoga la
bial p. 

Guarani: pe, tecedura, joeira, esteira, 
gelosia; canto em pedra ou rnadeira traba
lhada. 

peng, penguera, quebradura, torcidela. 
Tupi da costa e amazónico : penca, 

penga e penguera 
As vezes, aparece com b inserido antes 

da última vogal, como em urum-pemba, 
joeira; ibyrapembi, palic;:ada. 

Sanscrito: bhañj, quebrado, quebrar 
bhañgi, fratura, encurvac;:ao 
Hindi : bhamjak, aquele que quebra 
Lati m: frango 
Gótico : brikan 
Alemao: brechen 
Anglo-saxónio: bracan ou brecan 
Ingles: to break 
Grego: 

3.o grupo 

Pela permuta do n que, as vezes, é 
tao leve na pronúncia que mais se asse
melha a r, como mais de urna vez o pon
dera Montoya. 

Guarani: pari, massa para pescaria 
pari, coxeadura, manquejo, o estado de 

coxo 
paritá, varas em que se atam as ex

tremidades do pari 
ambo-pari, fazer-se coxo 

Raiz pall, pal (pel), ir, mover-se 
(Benfey) 

Guarani : piri, junco, esteira. Outra for-
ma: peri 

pirH, junquilho 
piritiba, juncal 
piriog, toldo, coberta de esteiras. 
Tupi da costa e amazónico : pirioca 
piripepe, espadana 
caá-peri-~ba, planta semelhante ao 

junco ou gramíneas, pelo caule (Cheno
podium hircinum) 
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pirina (vulgar pariná), semelhante a 
gramínea pelo caute 

piriperoba (vulgar pariparoba), planta 
que tem a casca amarga. É denominac;:§'o 
dada a generos diversos 

Sa nscrito: palala, charco, pantano (lu-
gar próprio dos juncos) 

palala, palha, caule do sorgo 
pala~. folha, folhagem 
pallava, ramo, rebento, caule 
Grego:palfO, balanc;ar, agitar, lanc;ar 
Latim: pello, lanc;:ar 
palea, palha 
palilia ou parilia, festas a deusa dos 

campos Pales. 
Ouínrico : pellu, repelir 
Anglo-saxonio: feallan 
Ant. alemao: fallan, cair 
Escandinavo: falla, cair (V. Pictet, v.1, 

p.233) 
Ant . dina marques e island.: halmr 
Alemao: halm 
Latim: aí ternos ainda: palus, pau 
p3lus, banhado, charco e junco 
Da cor do junco ou palha seca, cor 

amarelecida, pardacenta, formou-se me
taforicamente urna série de palavras rela
ti vas : 

Sa nscr ito: palita, gr isa lho, pardo 
Grego: pelidnos, pelios, pelos; polios, 

mansha lívida, lívido, sombrio, grisalho 
Latim: pullus; pallidus, pallere, escuro, 

pál ido, palescer 
Ant. alto-a lemao : falw 
Anglo-saxónio : fealo, falu, fealwe, fa

lew 

Ra iz bru, fa lar 

Guarani: mburú, maldic;:§o, que é sinó
nimo de nheengaíba, do verbo nheeng, ta
lar, pa lavra de exortar 

amomburú, animar, esforc;ar 
momburuabo, animac;:§o, mald ic;:§'o 
momburuara 
Sanscrito: bru, fa lar 
Grego: eiro ou ero, dizer, que está 

por feiro, segundo Curtius 
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eira, questao, nova, boato, etc. 
eironia, i nterrogac;:§o, d issi mu lado 
rhetar, por frhetor, orador 
rhe0, por frheó, eu falo 
britor (eólio), orador (? ) 
Latim: verbum, palavra 
verberare, maltratar com palavras 
Úmbrio : verfale, verbal 
Gótico: vaurd, palavra 
Alemao : vort, id. 
Ant. borusso (no texto : borússio): 

wirde, id. 

Anglo-saxónio: ward ou wyrd, id. 
Ingles: word, palavra 
F lamengo: woord, id 
Lituanio: vardas, no me 
(Corsen dá a raiz ghar, brilhar, que se 

teria desdobrado na forma secundária 
ghvar, e de que o gh inicial teria caído 
como acontece em muitos casos.) 

e 
Raiz cand, brilhar, luzir, embran
quecer 

A raiz cand é derivada de kan, brilhar,' 
primeira componente. Cand também serve 
depois de base a skand, com o mesmo 
sentido, de maneira que skand, comp5e
se de s+kan+d. 

1.a forma 

Guara ni: cii, queimar, arder (i= n) 
yciitague, ycaitaguera, yciigue, ycii

guera, ycaiira, etc., fogueira onde se 
queima qualquer coisa, cremadouro 

caA, mato, isto é, o que serve para 
combustível (vide nota) 

cai, enxuto ao sol, seco ao fogo 
cang, seco, enxuto 
cang, osso; denominac;:a'o proveniente 

da brancura 
Sanscrito: kan, brilhar 
kanaka, ouro, isto é, o metal brilhante, 

o de cor ardente 

Grego: kai6, queimar 
kAlon, lenha seca, combustível 
kamfnos, forno, fogao 
keleon, calor 
La ti m: calor, calor 
• calire, aquentar 
caminus, forno, f ogao 
calidus, quente 
cani, cas 
canitia e canities, cabelos brancas 
canesco, embranquecer 
canifico, tornar branco 
Anglo-saxonio: gloivan, brilhar com 

chama intensa e calor 
Flamengo: gloeyen, id. 
Alemao: glühen, id. -
D inamarques: gl6de, id. 
Sueco: gltklga, id. 
Russo: kalenie, calor 
kaliu, arder 
kaminu, forno, fogao 
Polaco: komin, forno, fogá'o 
LituAnio: kaminas, forno, fogio 

2.a forma skand e cand 
Guaraní: candeá, formoso, galante, des

lumbrante 
ciri-canda6, austáceo de cores lindas 

(decápodes. Lupea sebae) 
candiubá, gramínea de porte elegarr 

te e lindas folhas em tufos (arundináceas. 
Gynerium sagitarum). ~ conhecida tam
bém por ub6. 

canduá, escarlate fino 
canduá, planta da família dos lfquens 

que nasce pelos troncos das árvores, for
mando manchas encarnadas (genero Coe
nomice acharius) 

canindé, arara vermelha 
hendi, resplendor, luz; acender fogo, 

reverberar 
jacy-hendi, luar (Jaciendi. Montoya) 
tatáendi, vela, luz do fogo 
amoendi-ta1á, acender fogo, etc. 
hendipú, reluzente 
senembi, camaleao? 
Tupi da costa: mocandy ou mocendy, 

alumiar 

jacycendy, luar 
ta1á cendy, vela, luz do fogo 
c:endypú, reluzente 
c:endy, arder, claridade, luz 
sanscrito: cand, luzir, brilhar 
candan, luzente 
candas, canderas, bri lho, lua 
Grego: 
Latim: candela, candeia 
candelabrum, candelabro 
candare, ser de uma brancura des

lumbrante, arder, ser abrasado; ser cor
de-fogo, de um escarlate vivo, de um car
mezim fino 

candidus, brilhante, alvo, radiante, be
lo, claro 

candor, alvura deslumbrante 
accendo (de ad e cando), acender, 

arder 
incendo (de in e cando), incendiar, 

abrasar 
incendium 
Armenio: kantheg, lampada 
Curdo: kandil, idem 
lrlandes: caindeal, idem 
Ouínrico [no texto: Kymrico ]: can-

. wil, id. 
Armoricano: kantol, id. 
Anglo-saxonio: candel, id. 
Norse: kindel 
Estas formas todas sao talvez de pro

veniencia latina. 
As línguas germanicas tem integral a 

raiz skand. 
Gótico: skeinan, brilhar, radiar 
Anglo-saxonio: scinan, id. 
Flamengo: schijnen, id. 
Alemio: scheinen, id. 
1 ngles: to shine, id. 
Dinamarques: skinne, id. 
lslandh: skina, id. 
Sueco: skina, id. 

Cata, cem (no nominativo ~tam) 

("Ouanto ao termo ateto ao número 
cem, designava ao princípio um múltiplo 
indeterminado ... " Eicchóff, 98. Ver Bopp 
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que pensa diversamente.) Ver P.ictet Clark. 
Guarani : cetá-~tá, muitos 
heii, multidao, rebanho, parentela, etc. 
Tupi: cetá, id. 
ceria, id. 
Zende: ~ta (no nominativo ~tem) 
Gr ego: hecaton, isto é, en-katón (en= 

um) 
Latim : centum 
Gótico: hund 
Ant. alto alemá'o: hunt 
Anglo-sax.: hund 
Alemao: hundert 
1 ngles: hundred 
Russo: ito 
Antigo eslavo: sllto 
Lituanio·: cimtas (Bopp - símtas) 
Erse ou gaélico: ciad 
Gales ou quínr ico: cant 
A palavra do guarani estava airida num 

sentido indeterminado. 
Acontecia-lhe o mesmo que com tiba 

ou tuba, correspondente ªº tuvi do sans
crito védico, significando muito, grande 
quantidade de coisas, da raíz tu, crescer. 
O termo que nas línguas germanicas e 
leto-eslavas designa mi 1 procede desta mes
ma raiz, como em thusundja, tusantja e 
tukstanti, no gótico, no antigo eslavo e no 
lituanio. (Bopp, 11, 243) 

Pronomes pessoais e possessivos 

Os pronomes pessoais pertencem a 
urna remota época, prime ira estratifica
c;:ao da linguagem humana. 

Em todas as línguas arianas nem sem
pre é satisfatório o confronto, em razao 
dos desvios e !acunas que aqui e ali se 
manifestam. Apesar disto, sobretudo os 
pronomes do singular, guardam mais ou 
menos correla<;á'o. O tupi e guarani, cuja 
separa<;á'o do tronco comum remonta a 
muitos milhares de anos, conserva rela
tivamente mais conservado o tipo proét
nico. Faremos larga compara<;á'o dos dois 
primeiros pronomes e por eta ver-se-á co
mo o tempo edaz pouco mutilou-o. 
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Pronome da 1.a pessoa 
Tipo: maga 

Guaraní : che, eu,meu 
Tupi da costa : ixA, xe 
Tupi amazónico: ixe, xe 

• 

Sanscrito : aham, acusat. mai ou mama 
Persa: men 
Zende: azem 
Armenio : ies 
Grego: ego 
Latim: ego 
Gótico: ik 
Alerná'o: ich 
Anglo-saxónio : ich 
Ingles: 1 
F lamengo: ik 
Sueco: jag 
Dinamarques: jeg 
lslandes: eg 
lrlandes : mi 
Gaélico: mi 
R usso e polaco : ia 
Lituanio : isz 
Portugues: eu 
Espanhol: yo 
Italiano : io 
Frances: je 
Antigo trances: eo, io, jo 
Provenc;:a 1: eu, ieu 
Picardo: ege, ej', euj' 
Nivernes: 1 

Pronome da 2.a pessoa 
Tipo: twa 

G uarani: nde, ne, tu, teu 
Tupi da costa: ende, nde, ne 
Tupi amazónico : inde, ne ou inf 
Sanscrito : tvam, tu 
Zende: tum 
Persa: tu, tou 
Armenio: tow 
Grego: tu, su 
Latim: tu 
Gótico : thu 
Alemao : du 
Anglo-saxónio : thu 

Ingles: thou 
Dinamarques: du 
Sueco: du 
Ant. eslavo: tü 
Russo : ty 
Polaco : t:y 
Lituanio: tu 
Ir landes: tu 
Gaélico: ti 
Bretao: te 

• Sendo o n i norganico em nde, tere
mos de=te. É a pessoa pronominal nas 
línguas congeneres que melhor conser
vou-se. A dental, dura ou enfraquecida, 
rnantém-se sempre como inicial. 

O dativo guaraní ndébe(=tebe) ao da· 
tivo latim tibi, ªº sanscrito tubhiam, ªº 
russo tebie, ao zende taibyo. 

Raiz ~i. dormir, estar quieto, deita
do, repousar 

Guara ni: que, sono, silencio profundo, 
repouso 

aque, dormir, estar quieto, silencioso 
quehaba, leito, rede, lugar em que se 

dorme 
aquerambú, roncar dormindo, ressonar 
abáquereí, dorminhoco 
abáquerá, dorminhoco 
querace, pesadelo 
querápi~á, sono leve 
querána, sono pesado 
che-quebibi, sonhar 
che-quece, sonhar 
quynyni, sossego, calma 
quepoihú, sonhar 
quiha, rede 
quihiie, temor, inquieta<;á'o, falta de 

calma 
quihápi, punhos, extremos da rede 
quihabirú, caixa em que se guarda a 

rede 
quiri, cócegas, pelo estado de inquieta· 

c;ao 
quiryri, silencio, calma, sossego, tran

qüilidade, quietude d 'alma, reserva nos 

modos, modéstia (comp. de qui e ryri, 
tremor) 

pitú-quiryri, calma profunda da noite, 
calada [no texto: ca luda] da natureza 
(Pernambuco) 

tebicuéra-quiryri, silencio dos cemité· 
rios, paz sepulcral 

amongyryri, ficar em silencio, quieta-
9á'o 

quiryriog, variedade de cobra, pela ra
zao de dormir muito 

pira-que ( Gymnotus electricus), o pei· 
xe que adormenta a quem recebe o cho· 
que ou descarga. (Também esta deno· 
mina<;á'o é dada a peixes que parecem 
estar dormindo pela sua quietac;:ao, como 
a raía (Rhinobatus undulatus), oculta pa
ra esperar a presa, o que é um de seus 
hábitos, ou aliás porque a ferida produ
zida pelos seus ferroes produz adorme~ 
cimento em quem a recebe. A ra ia (Rhi
nobatus) pertencente ao grupo do peixe 
elétrico, para alguns naturalistas gozava 
de ·propriedades deste, o que, no entanto, 
outros contestam. Mas a denominac;:§'o -
talvez revele a verdade) 

boiquira, a cobra que dorme (Crota-

lus) 
ju-quer-i, a planta mimosa e cheia de 

espinhos que adormece (Mimosa sensiti· 
va) 

ma-quira, a rede 
Tupi da costa e amazónico: kéra, dor

rnir [corresponde ao guara ni quehaba] 
aker [corresponde ao guara ni aquA

rambú] 
ki~ba, ke~na [corresponde ao gua

ra ni quiha] 
kiciie [corresponde ao guaraní quihiie] 
kicápi [corresponde ao guara ni quihá-

pi] 
piráquéra, sono de peixe, processo de 

pescar. Ver Beaurepaire Rohan. 
pirakéra (corresponde ao guarani pira-

que) 
Sanscrito: ~yatha, leito, repouso 
~ya, id. 
~yatha, id. 
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a-~ya, asilo, recolhimento 
Grego : koile, leifo 
koiton, alcova, quarto de dormir 
koimeterion, cemitério, de koimao, eu 

durmo 
Latim: quies, repouso, cessa~o 
quietatis, o inferno 
quiescere, ficar tranqüilo, ter-se em 

repouso 
quietus, quieto 
coemeterium, cemitério 
quietorium, lugar onde se encerravam 

as cinzas dos mortos 
calare, latim de S. Isidoro, calar 
cama, latim de S. Isidoro 
cuna, cunabula, ber~o de crianc;a 
culcita, concha, travesseiro 
cubile, le ito nupcial 
cubitare, dormir, estar deitado 
O verbo cado latino forma-se de ca 

e do (ca, repouso, do, dar), a radical cor
responde ao c;i sanscrito, deitar-se, dor
mir. 

Daí cadáver, o que está deitado, repou
sa, dorme, o que morreu; caducus, o que 
está caído, deitou-se; caduceus, o símbo
lo da paz; oc-ca-sus, leito dos astros; 
oc-ci-do, ca ir morto, morrer, deitar-se, de 
onde occidens, onde os astros caem e 
repousam. 

E m oc-ca-sio, cair a propósito; ac
ci-dens, ca ir fortuitamente; in-ci-dens, ca ir 
sobre, sobrevir, encontro a mesma radical. 
E m cella, celare, occulere, occultare, clam 
(p. calam) esconder-se e calar as ocultas, 
o mesmo sentido. O que dormia, estava 
deitado, o astro que deitava-se, desapare
cía, eis a marcha evolutiva da significayao: 
(ker=cel=cul=cal) . Nas outras línguas, o 
mesmo sentido. 

[A margem, em sentido vertical:] Cian-
do por calando. 

Sanscrito: ~la, casa; sala, recinto 
Gr ego: kalupto, ocultar; kalia, casa 
lrlandes: ceilim, ocultar 
Alemao: hellan, ocultar, encobrir 

* N . do R.: Seguem-se páginas em branco. 
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1 ng les : hall 
Russo: zala 
Em latim podíamos ir longe, se fosse 

este o nosso principal intuito. 
lrlandes: cin, leito 
Eslavo : po-koi, alcova, quarto de dor-

mir 

Ingles : calm, sereno, plácido, tranqüilo 
Flamengo: kalm, id. 
Estudos sobre o caduceu e as serpentes 

que o cercam. 
Mercúrio como o emblema da paz. * 

o 

Raíz dam, amansar, tornar dócil, 
sub jugar 
Raiz da, ligar, atar, associada a pri-
me1ra 

Guarani: tembía, o que apanhei, co
lhi, apreendi 

tembia, a presa, ou na pesca e ca~, 
ou na guerra; o quinhao que cabe a cada 
um. O que foi tomado. 

tembiaihu, a presa que se estima, o 
escravo. (Presa amada) 

temimbabo, animal doméstico, manso. 
(0 que foi atado, está preso, verbo t\i). 
É usado mimbaba por aférese, como tem
betá, reduzido a mbetara e metára (com
posto de tembé, beic;o, e itá, pedra) 

tembiricó, esposa . A raptada 
tembiú, comida. (Possui comida) 
teminguai, pajem, criado 
temimboé,discípulo. O que é ensinado 
temimboaci, for~ de vontade 
tembierecó, propriedade. O que se 

apreendeu 
temymbotá, vontade. Querer tomar, fa-

zer presa 
temiaryro, neto da mulher 
temimynó, neto do varao 
temytyma, roc;a, planta~o 
A raíz guaraní, incluindo a idéia de 

predomi'nio e posse absoluta, nao envol
ve, aliás, a aspereza e brutalidade, como 
exprimem as outras línguas aríacas em 
seus vocábulos. Ao escravo e ao animal 
de casa ligava-se urna idéia afetuosa. O 
escravo, literalmente traduzido, significa 
a presa amada. 

Dam corresponde a temi, que indica 
pr'3domi'nio , posse; da a tym, atar, ligar, 
donde tyamo, tymo, atar; timoara, o que 
ata; timoaba, a a~o de atar, etc. 

Sanscrito: dama, predomínio, castigo 
damaka, domador 
damana, subjugando, castigando 
damayitri, punidor 
damin, o que domina suas paixé5es 
dampati, o dono da casa 
dama e dam, casa, morada 
damunas, criado 
Zende: demana, nemana, casa (dema

na=nemana) 
Armenio: dohm 
Grego: damáo, amansar; demo, pavo; 

damar, mulher casada; damater, domador; 
dammes, novilho, mancebo 

Polaco e ilírio:dom 
Russo: domes 
Latim: domare, domar; damnare, con

denar 
damnus, dano; domus, casa; domi

cilium 
lrlandes: damh, daimh, casa, povo, 

tribo, família 
Ouínrico: dofi, domici'lio; dofraeth, 

domesticidade 
Gótico: tamjan 
Armoricano: donva 
Anglo-saxónio : tamian, tam, domar; 

team, rac;a, famíl ia 
F lamengo: temmem 
Alemao: z~'hmen 
Ant. alto-a lemao : zeman, zam 
Dinamarques: toemme 
Sueco: tama, tamya 
lslandes: temia 
Ingles: to tami 
Lituanio: dimstis, quinta 
Ouanto a raíz da=tym, ligar, prender, 

aplicada quanto a constru<;ao ternos : 
Anglo-saxonio: timber, edificar 
Ant. flamengo: timmer 
Ant. alemao: zimber 
Dinamarques : tommer 
Sueco: timmer 
lslandes: timbr 
Gótico : timrjan 
Grego: domos, constru~o 

.· 

O Dicionário de S. Petersburgo separa, 
fundado no Vedas, os dois sentidos, o de 
tornar dócil, manso, e o de construir, 
colocando-os sob as duas raízes, dam 
e da (no grego déo, ligar) . 

Na verdade o guaraní conserva-as se
paradas, mas confundidas, no entretan
to, na acep~o gera l. Pictet observa com 
razao que urna pode derivar-se perfeita
mente da outra. 

Captar, cativar, prender, fazer presa, 
atar, ligar concatenam-se naturalmente. 

Lassen pondera ainda que o grego 
melhor que o sanscrito podía ter conserva
do a idéia primitiva. Contudo, a edifica
<;ao, a a<;ao de unir os materiais, cons
truindo, parece concepc;ao bem posterior 
e, por conseqüencia, é tropológica. 

(Ver ambactus. Pi et et, 111 , 70) 
(Ver Littré, na palavra ambassade) 
(Nao será o mesmo que tembiahú, 

tembiacuba, dada a queda do t?) 

Raíz dam, subjugar, vencer, dominar 

Guaraní: teta ou ti, o povo de onde 
se procede, o lugar em que se nasce, 
enfim, a pátria. A forma é duplicada. Se
r ia ao princípio ti, que para exprimir o 
poder íntimo do sentimento, como super
lativo, dobraram a raiz, de onde titi, 
depois teta 

tetaey, errante, peregrino, sem pátria. 
Daí os rio-grandenses fizeram por metá
tese a palavra teatino para significar o 
animal sem dono 

Tupi da costa: tetama, tama 
Ex.: Pindorama, ant[igo] n[ orne] do 

Brasil. Comp. de pind6, palmeira e rama= 
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tama, regiao, terra n 

Sanscrito : dama, dam, casa, hab ita~o 

Zende: dema 
G rego: d ómos 
Latim : domos, casa ; dominare, dominar 
Armenio: dahm, casa, família 
lrlandes: damh, daimh, casa, fami'lia 
Russo: domu 
Polaco: dom 
Anglo-saxonio : team, rac;a , progenie 
Frisao : tam, team, família 
F lamengo: toom, brida 
Gó tico: tamjan, sub jugar, dominar 
A lemao: zahmen, id . 
Oinamarques: toemme. id. 
Sueco : tama, id. 
lslandes: temía, id. 

Raiz dar ou dal, romper, tender, 
dilacerar, fazer um movimento brus
co e rápido para destruir, atrair a si 
em sentido mais geral 

Guaraní: tiriri, arrastar; passar a mao 
po r urna espiga, desgranando-a: puxar 

Sanscrito: dal 
dalam, fragmento, ramo 
dalapa, arma em geral 
daru, madeira; dar is, corte; drus, ár

vore 
Persa: dalang, dardo. Tir, flecha ; da-

ridan, d ividir, dilacerar 
Grego : dolon, punhal 
deiro, 
teiro 
Latim: dolo, punhal, chuc;o 
dolabra, machado 
dolabella, machadinha 
dolamen, dolatio, emprego da dolabra 
tero, esmagar, pi lar 
dolus, 
Ant. es lavo: drati, tender; dlato, ins

trumento cortante 
R usso : driStu, drotiku, dardo, azaga ia ; 

doloto, instrumento cortante como es
ca lpe lo, ca nivete 

Lituanio: daliti, div idir 
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Gótico : tairan , despedac;ar, lacerar; dra
gan, puxar, arrastar 

dreiban, impelir, lanc;ar com forc;:a 
Ant. alto-alemao: zalon, puxar por 

d iferentes partes, dilacerar; zala, dolo, 
fraude; tart, lanc;:a ; terjan, prejudicar ; tara, 
da no 

Anglo-saxonio : teran, torn, tirian, des
pedac;ar; tale, za la, do lo 

daradh, dardo; derian, lesar, preju
dicar ; darn, lesao 

dragan, draw, puxar, arrastar; dri
fan, lanc;:ar com forc;a, impelir, conduzir 

A lemao : zerren, despedac;ar ; zehren, 
consumir; tragen, puxar, arrastar; treiben, 
lanc;ar com forc;a, impelir , conduzir 

Dinamarques : toere, consumir; drage, 
puxar, arrastar (ant. dinam. draga, dri
fa) ; drive, impel ir, lanc;ar com forc;a 

Sueco: tara, consumir; draga, puxar, 
arrastar 

Ant. flamengo : terren, id.; draagen, 
puxar, arrastar ; drVven, impelir, lanc;ar 
com forc;a 

lrlandes: troc, despedac;:ar 
Gaélico : strac, id. ; dragh, puxar, ar-

rastar 
Welsh : torri, quebrar 
Ingles: tear, drag, draw, drive 
As antigas armas, como o dardo, eram 

atadas a cordas, de modo que arremessa
das, eram logo tiradas. Daí o sentido de 
propulsao e repulsao na radical. O de 
causar mal, dano, cortar, dividir, dilace
rar é conseqüente, porque a vítima, ho
mem ou animal, depois de ferida, morta, 
era desfeita em postas e comida. O mo
vimento em linha, em sentido contrário, 
com a própria seta, tinha lugar, porque 
nao era impelida, sem ser recuada na cor
da do arco. Esta signif icac;ao dupla é a 
que domina na linguagem moderna. A 
nossa palavra tiro a traduz amplamente. 

Raíz dak, morder, em lacrima, se
gundo Bopp, M. Müller, Pott, Ben
fey, etc. Penso diversamente. A for-

ma pro-étnica deve ter sido tak, 
dum tema taka, olho. Dizer que a 
lágrima morde é metáfora assaz 
gongórica para os nossos antepas
sados. 

Guarani:te~áry, lágrima. Compoe-se de 
te~, olho,e y, humor 

Sanscrito: asru, lágr ima (por tasru) 
Zende: a~ru (por ta~ru) 
Grego: dacryu 
Latim: Forma arcaica: dacrima. Forma 

u lterior : lacrima (l=d) 
Gótico: tagr 
Ant. alto a lemao: zahar 
A lemao: zahre ., 
Anglo-saxonio: tear, toer, teher 
1 ng les : tear 
F lamengo: traan 
Fr isao: ther 
Ant. dinamarques: tar 
Mod. dinamarques: taaren 
lslandes: tar 
Sueco : tar 
Gaélico: deur 
Ouínrico: daigr, dagar 
Ir landes: dear 
Bretao : darou, lágrimas 
Welsh : darnio 
Baixo-bretao: daérawen 
Páli: assu 
Urdu: ashk 
Hindi: asru 

Notas: 

1.ª) A confusao com a raiz dak que 
nada tem a ver com lágrima, é que abriga 
Benfey a fazer a aproxima~o do latim 
lacerare ao lado de lacrima e do antigo 
a lemao zangar, mordacidade. 

2 .ª) Max Müller também af irma em 
absoluto, tratando do leni mento de d em 
1, que esta per muta pode dar-se; porém 
que de 1 em d nas línguas arianas nunca 
teve lugar. E termina af irmando que seria 
um erro d izer que 1 e d podem permutar. 
Só um exemplo do portugues destró i sua 
r...ategórica asserc;ao. O verbo deixar, que 

corresponde ao trances laisser, ao espa
nhol dejar, ao italiano lasciare, ao pro
venc;a 1 laissar, laisar, leisar, procede do 
latim laxare. Em antigo por t ugues dizia-se 
leixar. A par deste exemplo, vao mais 
dois: 

amido = amylum [sic] 
escada = escala. 

Tema dat - raíz dac, morder; outros 
ad, comer 

Guarani: tay, dente (tanha ::= taia) 
Tupi da costa: tanha 
tayací, dor de dentes 
tayyehi í, dentadura 
tayyoá, dente sobreposto 
taymbi, gengiva 
taymbó, mo rdedura 
taymbú, ruído de dentes 
tayngué, dente mole, etc. 
taymbé, dente aguc;ado 
tayassú [atual taia~u], var. de porco. 

S ignifica co lmilho [no texto : colomilho] 
longo, grande 

taraira (Erythrimus tara ira), peixe que 
tem dentes perigosos 

taytutu, taytetú [atual taititu], varie
da~e de porco . Significa dente que gol
pe1a 

piranha ou piráia (Pygocentrus Richar
di, Kner) peixe-tesoura, por causa dos 
formídávei s dentes (pirá+ tanha) 

Sanscrito: danta 
Gr ego : o-dous, odóntos;yonio, odon 
Urdu: dandan 
Gótico : tunthus 
Ingles: tooth, pi. teeth 
Lat í m: de ns, dentis 
Alemao moderno : zahn 
Escandinavo : tan 
Cé ltico: dant 
Ang lo-saxonio: todh 
Lituanio: dantis , 
Ouínrico f no texto: kinry J: dant 
Ant. d inamarques: tanna e tonn 
Mod . dinamarques: tand 
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Raiz dau=dwa, dividir 

A (' • 

Guaraní: be, um com outro, junta-
mente, em companhia; exprimindo dua
lidade 

ndi, ídem 
ndibe, ídem 
o n é inorganico, porque o d nao 

pode aparecer inicialmente sem ter este 
som nasal. 

As tres formas da língua americana 
reproduzem todas as formas iso ladas em 
quase todas as línguas colaterais. 

nditiri, sem companheiro, de ndi + 
tira, companheiro 

Sanscrito: dvis ou dvi, duas vezes 
dwa-da~a, duodécimo 
vi=dvi. Ex.: dvi-gar, duas vezes nascido 
vi-tan, estender de diferentes lados 
dwipad, de dois pés 
vikarna, sem orelhas 
Zende : bis, duas vezes. Em composi

c;ao: bi, como em: bi-zañgra, de duas 
pernas 

Persa: duazdeh, duas vezes 
Grego: duo, do is 
dfis, duas vezes; dfi na composic;:ao. 

.=dvis=dbis=cluis 
dis, idem, com a queda do digama 

[sic]. Di, em composic;ao 
Latim: duo, dois=dbo 
bis, duas vezes=dbis 
bi, ídem, em composic;:ao=dbi. Ex.: 

bipennis, bipartire, hipes 
duellum=bellum=dbellum, guerra pri

mitivamente 
dis e di, somente em composic;:ao. 

Ex.: disrumpere 
ve=vi, sanscrito, exprimindo negac;:ao. 

Ex.: vecors, sem corac;ao; vesanus, insensa
to 

.Gót ico :·twai, do is 
Alema9~ zwei, dois 
Anglo-saxónio: twa, dois 
Ingles: two, dois; twice, duas vezes 
Dinamarques: to, two, twe, dois 
Jutlandes: twa, dois 
lslandes : twi, two, tweir, do is 
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Lituanio : dwi, dois 
Russo: dwi, dois 

Raíz dhran, soar 

Guaraní : tarará, som de trombeta 
terereg, ruído do que se quebra, es

talar dos dentes, etc. 
tyriri, ba ixar a nota no instrumento 

ou no canto 
tore, voz discorde 
Sanscrito: dhran, soar 
dandhran, forma intensiva d~ dhran, 

ressoar 
Gótico : drunjus 
Alemao : drohne 
Anglo-saxonio : dran, droen, som surdo 
G rego: threnos, lamentac;a'o 
treó, threomai, threneo, gritar, voci-

ferar 
throos, tumulto 
thrulos, murmúrio 
toutoriso, murmurar 

Raiz dhu, agitar, mover 
Raiz du, queimar, arder 

Reúno ambas em um só confronto, 
porque as considero íntimamente ligadas 
entre si, tendo apenas a diferenc;:a da aspi· 
rac;:ao dental. O sentido e a forma indi
cam urna só origem. 

Guara ni: timbó, fumac;a, vapor, bafo, 
exa lac;a'o, defumac;ao, névoa, nuvem bran
ca e rala das cachoeiras 

timbó, variedade de plantas que ma
tam os peixes e ruminantes por sufoca
cao desenvolvendo excessivos fenome-. , 
nos de meteorismo. (Fam. sapindáceas. 
Paulinia pinnata, Lin. etc.) comp. de 
tim, exalac;:ao, cheiro, vapor; e bó ou 
hora, trazer 

timboí, árvore cuja lenha é fuma-
renta (leguminosas. M imosa timbauba) 

amotimbó, defumar, incensar 
timbocaba, ac;ao de defumar, incensar 
timbocara, o que defuma 
timboré, perfume. (Tim, exalac;§o; bo· 

ra, trazer; e, bom cheiro) 
timbópeba, planta que asfixia os pe1-

xes (berberídeas. Mahonia glabrata) 
tingui, variedade de plantas que ma

tam os peixes por sufocac;a'o ( legumino
sas. Lupinus cascavella. Mircíneas. Jac
quinia tingui, etc.) 

tingi, aborrecimento, tédio. Sentido 
translato 

tingí, matanc;:a de peixe, por meio de 
plantas que os [sic] afogam 

tyngiya, exalar olor forte 
ty, branca, alvo; metáfora tirada da 

fumac;a e dos nevoeiros 
tibi, sepultura. Procede esta significa

c;ao que parece disparatada a primeira 
vista, da antiga cremac;:ao dos corpos, cu
jas cinzas eram depois enterradas 

tim, enterrar, inumar 
timbaba, enterramento, inumac;a'o 
timbara, coveiro, sepultador 
tu, cinza, pó, mecha, chamusco, crema

c;:ao 
tu, negro, escuro; metáfora tirada do 

que é queimado, reduzido a carvao 
tubi, pó, cinza 
Poucas diferern;:as há com as congene

res do grupo, entre as qua is notaremos, no 
tupi da costa e amazónico: 

tinga, branco 
tuna, negro 
tinga, cheiro que enoja como em caa-

tinga 
Sanscrito: dhuma, fumac;a 
dhupa, incenso 
dhupai, fumegar 
dhupika, nuvem 
dhulis, pó 
dhukas, sopro 
Zende: dvanman, nuvens, névoa. Está 

por dunman 
Grego : tupho, * tuphoo, lanc;:ar fumac;a , 

queimar 
thus, thuos, perfume 
thumiao, exa lar vapores. Thumiarna, 

incenso 

thumós, cólera. É metafórico 
thúein, precipitar-se com referencia 

aos ríos, tempestades e paixoes 
thuella, furacao 
thumbos, túmulo. Tupo, queimar -

tuplo 
thumbra, planta aromática 
thumos, ídem 

Latim: fumus, fumac;:a. Fumarium, fu
meiro. Fumificare, queimar incenso 

fumigare, fumegar. Fumare, lanc;ar fu
mac;a. Fumicus, enfumac;ado 

funus, eris, f unerais, fogueira 
funebris, fúnebre. Funereus, funerare, 

render as últimas honras ao morto. Funes
tus 

tumba, tumba 
furere, por fusere=dhusere, enfurecer. 

Furor 
fimus, que fu mega, montura 
sub-fire, fazer fum igac;:Oes 
sepelire, quanto a mim, está por tepi

lire, queimar, reduzir a cinzas 
Cf. guara ni, tapec = hapec = sapec, 

queimar* 
sepulchrum, por tepulchrum, sepul

cro 
sepultura, por tepultura, sepultura 
Gótico: timryan, edificar, construir . 

Dauns, vapor, cheiro 
Ant. alto-alemao: zimpar, estrutura, 

edifício. Zimber, madeira, isto é, a que 
se queima ou a que fica em cinzas, ou a 
que dá fumac;a 

tunst, tempestade; tum, fumac;:a 
Mod. alemao: zimmer, alcova. Düster, 

escuro. Dunst, fumac;:a, exala<;a'o. Duften, 
exalar-se, transpirar 

Anglo-saxónio: timber, madeira, isto 
é, o que serve para queimar, o que dá fu
mac;a. Só posteriormente refer iu-se a cons· 
tru<;ao 

timbrian, construir com madeira 
dust, pó (=dyst) 
thystre, escuro 

* N. do R.: Sob o u de todas essas formas gregas aparece no manuscrito um pequeno y. 
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dun, negro, escuro 
tynan, acender 
tynder, mecha, pavio 
Ant igo flamengo: timmer, madeira. 

Duister , escuro 
Fri sao: timbr, edifício 
Dinamarques : tommer, madeira 
Sueco: timmer, madeira. Dyster, escuro 
1 slandes: timbr, madeira 
1 ngles: timber, madeira de construc;ao 
dusk, escuro 
dust, pó 
tinder, mecha, pavio 
Eslavo eclesiástico.: dunati, respirar . 

Oyniu, fuma<;:a. Duchu, sopro. Dusa, alma 
R usso: dym, duma, vapor, exa lac;ao, 

so pro 
duna, torrente 
duch, sopro 
Lituanio : duma, so pro, espírito. Dus-

zia, sopro 
dumoti, pensar 
dussas, sopro 
Leto: dohmaht, pensar 
Eslavon io: dounon, soprar. Diümü, fu

maca 
T guaranítico =dh sánscrito = th grego 

= f latino = d gótico = t do ant. alto-ale
mao = d anglo-saxónio = d russo 

T guaranítico = d sánscrito = d grego 
= d latino = t gótico = z do ant. alto
alemao = t anglo-saxonio = d russo 

Notas: Estudo sobre as Thyades, sa
cerdotisas de Saco [tíades]. Seu nome 
procede de thuo, enfurecer-se. Ver Thia
sos. 

Typhon no mito representa a noite. 
Origina-se-lhe o nome de tuphoo, lanc;ar 
fumac;a, sufocar. Estudo. 

Cf. dusio (em trances duse), espíritos 
maus dos gauleses. Estudo. 

Raiz di~, indicar, mandar, enunciar 

Guaran í: tecó, costume, condi<;:§'o, lei, 
hábito, estado de vida; como verbo, ser e 
estar. (Montoya) 

Sanscrito: die;:, ordem, preceito 
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deea, institu ic;ao 
Zende: die;:, mostrar, indicar; fradic;:, 

indicar as prescric;oes da lei para aplica
c;ao da pena 

~rego: deikn~mi, mostrar, fazer ver, 
ens1 nar, acusar, etc. 

diké, justic;a, direito, conveniencia, uso 
dikaios, justo, conforme a lei, per-

feitamente igual 
dikésis, juízo 
dikastés, juiz 
dikateria, júri 
Latim: dicere, fazer conhecer, publicar, 

dizer 
dictum, palavra, preceito, sentem;a, 

máxima 
judex, icis, juiz, isto é, o que proclama 

o direito; composto de jus, direito, e dex, 
do verbo dicere 

judicare, julgar 
praedicare, proclamar 
praedicere, d izer de antemao 
indicare, mostrar, etc. 
Gótico: teihan, anunciar, indicar 
Anglo-saxonio: toecan, ensmar, mos-

trar, dirigir 
tihian, julgar, estatuir 
tihte, acusac;:ao 
Ant. alto-alemao: zeigf>n, mostrar, en

s1nar 
zihan, acusar; inziht, crime, acusac;ao 
Ingles: to teach, ensinar, informar, 

instruir, significar, mostrar, dizer 
Antigo flamengo : tooghen, mostrar 
Mod. flamengo : toonen, ídem 
Mod. alemao : zeigen, mostrar, ensinar 
zeihen, acusar 
zeiger, ponteiro do relógio 
lrlandes: ditim, acusar, condenar. Di

tead, sen te nc;a 

G 

Raiz ga, gam, ir, mover, andar dum 
ponto para outro 

Guaran i: há, ir, passar 

hó, ídem 
Tupi da costa: c;:6, ir, passar 
Tupi amazónico: o verbo c;:6, ir, faz no 

imperativo cóin {Couto de Magalhaes) 
Sanscrito : gam 

v1r 

Zende : gam, vir 
Grego: kuf>, ir 
Latim: cio, mover, por em movimento, 

Gótico: ganga, quima, ir, vir 
Anglo-saxonio: ga, gan, ir 
Alemao : gehen, ir 
Dinamarques: gaá 
lslandes: ganga 
Sueco: p 
Ant. ingles: ga 
(Ver em Larousse o verbo venir. Cf. 

o guaraní vir = ayú) 

Raiz ga, gam, gat, ir, vir, marchar, 
caminhar, andar, passear 

Guaraní: guatá, caminhar, andar, pas
sear, v1a1ar 

guatahara, caminhador, viajante, pere
rir i no 

guatac;:aba, viagem, jornada, passeio 
cara-guatá, o nosso gravatá ou croatá, 

planta cu jo hábito de sociabilidad e é ta 1, 
que, nascendo num campo, em pouco 
tempo dele se apossa, razao pela qual 
os índios a denominaram a caminhadora 
ou invasora. Diferentes bromeliáceas tra
zem este nome. O nosso ananás, outra 
variedade, se diz em guaraní nana, do 
verbo aña, correr, a juntar, sob a forma 
intensiva. 

guatapi, buzina, búzio que tinha esta 
serventia. Significa: o som que caminha. 
(Pú, no guaraní; pi, no tupi da costa, 
som; ping, soar, no sánscrito) 

guaturá, cesto de viagem para carga 
(Guatá + urú, cesto, e á, aumentativo) 

Tupi da costa: guatá, guatac;ara, guata
c;aba, caraguatá, guatapi 

Tupi amazonico: 
Sanscrito: gam, mover, ir para, passar, 

caminhar 

gati, locomoc;:ao, indo (de gam + ti) 
gatagata, indo e vindo 
gatimant, tendo o poder de locomoc;io 
gata, part. pass. de gam, ido 
gitu, locomoc;:ao, movimento, decurso 

da vida (védico) · 
Latim: cieo, mover, pór em movimen-

to, fazer vir 
citus, posta em movimento, impelido 
cío, o mesmo que cieo 
Zende: gam, vir 
gatu, avenida, caminho 
Páli: gati, jornada, marcha 
gatima, tendo o poder de locomoc;ao 
gato, ido, partido (particípio do verbo 

gacchati, ir, partir) 
Gótico: gatvf>, rua 
gaggan, mover, passar 
Ant. a lemao: gazza, rua 
Alemao: gehen, ir; gasse, caminho, rua 
Anglo-saxonio: ga, gan, gangan, ir, mo-

ver, passar 
geat, goet, gat, porta, caminho, rua 
Sueco: gS, ir; gata, rua, porta 
Dinamarques: gaa, ir 
gaaet, ido. Ant. dinamarques: gat 
gat, gad, caminho, rua. (Ant. dina

marques: gat, gata, gátt) 
Ant. eslavo : gati, caminho através dum 

pantano 
Neo-eslavo : gat, canal; gata, ponte vi-

mínea 
Gaélico: geata, porta, passagem, rua 
lngles:go, ir 
gate, porta larga, caminho, rua, passeio 
gait, via, passeio, marcha 
Observac;ao: Em Geografía esta raíz 

apresenta-se sob a forma de Gades, como 
o estreito de Gades ou Co lunas de Hér
cules, Tretum Gaditanum, donde o nome 
da cidade de Cádiz; soba de Gates, como 
as cordilheiras que correm de norte a sul, 
no Hindostao, e que os ingleses chamam 
Ghants, talvez denominac;:ao indígena. Em 
qualquer dos casos designa passagem, quer 
por um canal que comunica dois mares, 
quer pelos desfiladeiros das montanhas. 

O oásis de Ghat, no Saara. setentrional, 
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é um ponto de passagem das caravanas. 
Cidades antigas, estreitos, desfiladeiros de 
serras, aparecem geograficamente sob as 
seguintes formas : gades, gates, ghate, gha
tes, hat, etc. 

Galapact 
Referindo-se a um dos nomes do gan

so, diz Pictet: "O mais interessante é o 
sanscrito galapad, composto de gala, r~e, 
e de pad, pé, isto é, a ave cujo pé é 
reticulado." No Hitopadeca ( Liv. 4, fáb. 
12) o rei das ras é chamado do mesmo 
modo galapada. Já procurei mostrar a 1-
gures como este composto se tem conser
vado, com a lterac;:oes d iv.ersas, em vár ias 
línguas aríacas, de sorte que cada língua 
nao guardou senao urna porc;:ao, e que, 
sem o auxílio do sanscrito, seria muito 
difícil reconhece-lo. Na maior parte dos 
casos é antes aplicado ao cisne do que ao 
ganso. 

A melhor maneira de revelar aos olhos 
a af inidade das formas divergentes é o de 
colocá-las em sucessao ao composto sans
cr ito : 

Sa nscrito: galapad, -pada, ganso 
Persa: gurah-pah e cúr-pah, espécie de 

pato 
Armenio: gara-b, cisne 
Lituania: gulba-be, id. 
lrlandes: gatl, id. (0 seg. é talvez 

assimilac;:§'o do b) 
Anglo-saxonio: yl-fet, -fete 
Escandinavo:al4t 
Ant. alemao: al-biz 
Ant. eslavo e russo: le-bedl 
Neo-eslavo : la-bod 
Polaco : le-bedz 
11 ír ico : la-but 
Confrontemos agora as formas do tupi 

e guara ni : 

guarimbé, ganso e pato 
guarii, marreco 
1-peg, ganso, marreco, pato 
i-pecú, id . 
Creio que de pad ou pada, perdido o 

primeiro elemento do composto, proveio 
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a palavra portuguesa e espanhola pato, 
sobre a qual o ilustre Pictet, estabelecen
do o confronto, fica incerto se ela é de 
origem ariana. 

Guaraní : putiri, patinho, marreco 
Tupi da costa: potiri, ídem 
Tupi amazonioo : paturi, idem 
Urd~ : bat, ganso e pato 
Hindi : bath, battak, pato 
bat, ganso 
Bengali: botok, votok, pato e ganso 
Persa : bat, pato 
Bucara: beth, id. 
Armenio: bath, id. 
Ant. eslavo: patuka, id. 
1 lírico: patka, id. 
Alban.es: peth, ganso 
Parece-me ainda que o nome do sapo 

em trances, crapaud, e o de urna espécie 
de tartaruga em espanho 1, galápago, devia 
buscar-se na oomparac;:élo de galapada, e 
nao no verbo anglo-saxonio creopan, em 
ingles to creep, como o fazem Diez e 
Littré que o segue. 

Feíta a oomparac;:élo ternos : 
Sanscrito: dala pacta 
Baixo-latim: crapaldus, crapollus 
Berry: grapaud 
Picardo : crapeux 
Va lao: crapan 
Limosino: gropal 
Provenc;:a 1: grapaut, crapaut 
Ant. cata lao: grapalt, grapaut 
Mod. catalao: calapat 
Espanhol : galápago 

Raíz gan, nascer 

Guarani : ce, nascer, sair 
ace, forma do infinitivo 
cembaba, nascimento, sa ída 
cembara, o que nasce, o que sai 
guaracy-cemba, oriente 
amoce, fazer sa ir, desembarcar, despedir 
No tupi da costa : cema, acema, cem-

baba, cembara, amocema, piracema, gua
racycema, oriente 

Á 

' 

Tupi amazónico: C. de Magalhaes, ce-
mo 

Sanscrito: gan, gerar, nascer 
Zen.de : zan 
Grego : gen, em geno, gerar; genes1s, 

criac;:ao 
Gótico : keinan, gerar 
Latim: em gen, de genus, rac;:a; em 

gen, de gens; em nasci = gnasc1; em 
gigno, forma duplicada 

lrlandes: henim, gerar 
Ouínrico: geni, nascer 

Ra iz gan, nascer, ger 

A radical de semen, semente; sem1-
nare, semear; sero, semear; germen; gero, 
gerar; e outras, é minha opiniao que se 
prendem a raíz gan = sem = ser = ger, 
marcando apenas a divergencia da evolu· 
c;ao, em épocas distantes. 

O guarani tem também formas corres
pondentes a latina. 

Assim: henoi, renovo, rebento, germi· 
nar a semente, nascer a planta 

coroi, germinar, nascer a planta 
No tupi da costa: cendú, cenhyi, mes

mo sentido 
coroi, id. 
Aproximo, pois: semen = henoi -

cendú = cenhyi 
coroi = sero = gero =germen 
Confrontemos as palavras congeneres 

da família: 
Gótioo: saian, semear 
1 ngles: sow 
Anglo-saxónio: sawan 
Flamengo : zaaijen 
Ant. a lemao: saan, sañan, samo, samon, 

semente 
Alemao : s:.·en 
Dinamarques: saae 
Suec;o: sa 
lslandes: sa 
Ant. eslavo: seti, seiati; seme, seme, 

semente 
Russo: sieiati, siemia, semente 
Ilírico: sjat; sjeme, id. 

Polaoo: siac; simiif, id. 
Boemio: semeno, id. 
Armenio: sermn, grao; sermanel,semear 
lrlandes: sílim, sil, semente 
Ouínrico: hau, heu, hauda, grao 
Cór nico: haz, id. 
Armórico : had, id.; hada, semear 
Lituania : seti, da í se1a, siikla, semu, 

simene, semente 
Benf ey, Leo [sic] Meyer supé)em urna 

raiz sanscrita so, destruir, o que s6 vio
lentamente pode referir-se a semente e ao 
ato de dá-la a terra. Bopp pensa em san, 
dar, o que julgo desnecessário oom a 
afinidade íntima oom a raíz gan, nascer. 

Henoi, cendú em sua forma absoluta 
afetam a forma tenoi. Em guaraní tam
bém existe o verbo ty; daí tymbaba, a 
plantac;:§'o, tymbara, o agricultor. A den
tal , por anhemuna, permuta em sibilante. 
O osseta a presenta tham, semear. 

Ver Eicchoff, raiz sú, p.182 
Ver Pictet, 111, 50 

Raiz{faª~, gerar, produzir, dar a luz 

Guaraní: cunha, cuya, mulher, generi
camente 

cunumbu~ú, moc;o, mocidade (cuyum-
bu.;:ú) 

cunumí ou curumi, menino (cuyumi) 
cunumbucú, moc;:a (cuyambucú) 
cunhatai, mocinha, entre a puberdade 

e a puerícia (cuyatai). No tupi da costa, 
·cunhatainha. No amazonioo, cunhatain 

cunhatau-mini, menina (cuyatai) 
cunuu, carinho, ternura, afago (cuyúú) 
cuniui~i, terminac;:§'o da época dos 

carinhos 
Sanscr ito (representado: j ou g). Sa ns· 

crito védico: gna, mulher 
gaya, gani, ganika, mulher e esposa ; 

ganya, ganaka, ganana, pai 
Grego : gyné, mulher, mae; gynece, 

casa das mulheres; gónos, progenitura; 
geneter, genitor; geno, gerar; geneao; gé
nesis; genetos, gerado, etc. 
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Latim: genus, rac;a; genitor, progenies, 
progenitor, gens; gente; geno, ter filho: 
gigno, gerar; gnascor = nascor, nascer; 
genius 

Gótico : kuni, rac;a, família; qvino, mu-
lher e esposa; knods, gente 

Ant. alto-a lemao: chuninc, pa i 
lslandes : kyn, rac;a ; kundr, filho 
Zende: gena, mulher; kainia, moc;a 
Arménio : gin, mulher e esposa 
F lamengo: kunne, sexo 
Ant. eslavo : jena, mulher e esposa 
Ingles: child, queen, king, kin; menino, 

ra inha, rei, rac;a (child corresponde ao 
anglo-saxonio cild, ao alemao e flamengo 
kind) 

lrlandes : gean, mulher e mae; gnae 
e nae, id. 

Persa : gan, zan, mulher e mae 
Lituanio : gens, pai 
Erse : gaid, pa i 
Em guaraní o n e r permutam por 

anhemuna, isto é, dentro da própria 
língua, o que faz supor no per íodo pro
tenico [sic] dos povos aria nos a mesma 
norma, porque as línguas, como tudo na 
natureza, regem-se por leis ident icas. 

Assim, ternos: cunumi = curumi: mi
ni = mirim, como vimos nos exemplos 
supra. 

No sanscrito encontramos: kula, cas-
ta , família, nobre linhagem 

kulambhara, nutrindo urna família 
kulina, sendo de nobre família 
Parece-me urna transformac;ao evoluti-

va da ra iz primordial. 
Assim o termo kumAra, significando 

menino, rapaz, mocidade, ligo também a 
mesma procedencia. 

Marangigonan, genio mau, que Laet 
cita a par de Curupira. Compé)e-se de 
marangi, dar, aflic;ao, angústia, e gonan, 
que deve significar o que gera. Talvez o 
que eles julgavam promotor de enfermi
dades. 

Raíz gar, murmurar, cantar, vozear 

G uarani: guirá, pássaro, em geral; ave 
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guirápepó, asas de ave 
guirapo, fer rador, ferreiro (Chasmar

rhyncus nudicollis) 
guirati, garc;a (Ardea) 
guiráundi, azulao (Tanagra leucocepha-

la, Viell) 
guiraporú, ave de rapina 
guirárocii, gaiola 
guirarágue, pluma 
guirí, passarinho 
guirámegua, mergulhá'o (Colymbus lu

dovicianus) 
guirau~ú, gaveo (Mi/vago) 
guirarepoty, erva d e passarinho (Stru

thanthus cítrico/a. Lorantáceas) 
~ longa a nomenclatura de aves em que 

entra a palavra guirá. Bastam os exem
plos mencionados. 

ieriti, var[iedade] de pomba (Colum
báceas. C. chamaepelía. C. pe1Jstera, etc.) 

Tupi da costa: guiráponga, juriti; gui-
ratinga, etc. 

Sansaito : garf, chamar, louvar, invocar 
gir, gira, voz, fala, palavra 
garA, ruido, saudac;a'o 
garitar, cantor, invocador 
garutha, ruidoso 
girnati, girati, ele grita, anuncia 
garhayati, ele censura, injuria 
Osseto: gurin, fa lar 
Zende: gar, gere, cantar 
garu, canto 
garoumana, a morada do canto celeste, 

a mansao brilhante de Ahura Mama 
garez, murmurar, lamentar-se em voz 

alta 
Grego: géruo, cantar, falar, celebrar, di-

zer Y 
gérus, voz, canto, som da voz, ruído 

y 

géranos, grou, isto é, o gritador 
gargarisma, gargarejo 
gargarizo 
Latim: garrire, gorjear (das aves}, mur

murar, dar so ns 
gannire (por garnire), lamentar-se (dos 

caes), gannir, chilrar (do~ pássaros) , regou
gar (da raposa ) 

garrulare, parolar, garrular, grazinar 
gracula, gralha; gracillare, glocire, glu

cidare, gluttire, etc. 
Ant. alto-alemao: gueran, lamentar-se 

kirru, matraca 
kerran, gorgeiar, murmurar 
challon, chamar, gritar 
chrfinoh, grou 
Ant. norse : kalla, chamar 
Alemao: girre, cantar, murmurar 
grannen, greinen, gemer 
Russo : grain, cantar 
golka, ruído 
grai, voz 
jrelo. voz 
juritl, ralhar, rosnar, murmurar 
juriba, ralho, murmura<;ao 
LituAnio: gyrus, voz; garsas, ruído; 

garsus, alto, ruidoso, sonoro 
Anglo-saxónio : granian, gemer 
Sueco : grina, idem 
crin, grou 
Dinamarques: grine, idem 
galen, imprecac;ao, maldi<;ao 
kurre, murmurar, emitir sons 
kalde, chamar 
Flamengo : kallen, chamar 
Ingles: groan, gemer; call, chamar; 

crane, grou 
Ir landes: gair, voz; ga1rim, goihin, 

gritar; galan, ruído 
Aruspex, icis, é igual ao guarani ara

cepiaca, o que examina, observa os pás
saros. Os latinos escreviam diversamente 
esta palavra: arespex, arispex, harispex, 
etc. Em guarani podia afetar as seguintes 
formas: guirácepiáca, aracepiáca, arice
piáca, urucepiáca. Cf. com auspex = avis
pex. Estudo. 

Estudo sobre Geryon, Garudha, etc. 

Raíz gar, engulír, comer 

Guaraní: guara, comedor, o que come. 
Forma do verbo aú, comer (= yuhara) 

guara, sufixo que corresponde ao lati
no vorus 

Exemplos: coóguara, carnívoro 
piraguara, ictiófago 
potyguara, comedor de camaroes 
Esta signif ica<;ao primitiva ampliou-se 

depois, designou o lugar em que se come, 
portanto em que se mora. 

Exemplos: Pelotaguára, habitante de 
Pelotas 

Alargando-se mais o sentido, veio a 
exprimir pátria, regiao, país, parcialidade, 
posse, etc. 

guará, animal do genero cao (Canis 
jubatus), isto é, o carnívoro 

guarachai, animal menor do mesmo 
genero (Canis azara). ComµOe-se de gua
ra + tai = chai, menor. Cf. cunhltai, 
moc;a. 

Tupi da costa : guara 
Tupi amazonico: uara 
Sanscrito: gar, comer, engulir; garas, 

bebida; giri, rato; garitra, grao 
Zende: -gara=-guara, do guarani, o que 

come. Sufixo apenas gara, garganta 
Armenio: -ker=-guara, do guarani, o 

que come. ldem 
Ex.: Mard-a-kir, antropófago 
Grego: bora, alimento; horas, glutao; 

broma, alimento; glotta, língua; gualon, 
esófago; barathron, abismo 

Latim: vorare, comer; vorus, suf. como 
em fructivorus 

vorago, voragem. Gula, goela; gluti
re, engulir; gurges, abismo; granum, grao 

Estas formas duplas correspondem 
completamente ao guarani : guara = gvara, 
nara = vara = bara 

Ant. eslavo: zreti, engul ir ; znno, zruno, 
grao 

Lituanio: geris, bebida; gerti, beber 
Gótico : geiro, avidez; kaurn, grao 
Ant. alemao: giri, ávido; gir, abutre; 

chorn, grao e trigo 
Mod. alemao: geyer, abutre; korn, grao 
Segundo Pictet o nome do grao, per-

tence a mesma raiz nas seguintes lfnguas: 
Ir landes erse : grán 
Quínrico: grawn 
Armórico : greun 
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Anglo-saxonio: corn, korn 
F la mengo: koó'rn 
Dinamarques e sueco: korn 
Russo: zerno 
Polaco: ziarno 
Boemio: zrno 
11 ír io : zar no 

Raíz ghar, brilhar, de onde gharma, 
calor, luz solar. 
Da í urna raiz que se transforma nas 
diversas línguas da mesma proceden-
cia. em: har, zar, zal, gar, gal 

Guarani: curi, vermelho, fulvo 
curú, curubi, broto, rebento de árvores. 

Decerto em razao da vivacidade das cores 
que assumem todos os tons desde o verde 
brilhante ao vermelho sangüíneo. 

hara, espiga 
hari, cacho de frutas 
haribá, o fruto do cacho 
Sanscrito : hari, amare lo, oor de ouro, 

fulvo, verde, raio de luz, sol, lua 
harina, branoo, verde 
harit, harita, verde, sol 
harna, harni, chama 
hiranya, ouro 
Zende: zairi, amarelo, verde, dourado 
zairita, idem 
zarania, ouro 
Persa : zard, amare lo 
zardah, bílis 
zar, zarr, ouro 
zarin, de ouro 
garmi, calor 
ghurA, branco, brilhante, sol 
Ant. eslavo: jlutlt, amarelo, bílis 
zelentí, verde 
jluéT, bílis 
zoria, zarin, esplendor 
Russo: jletyl', amarelo 
zelenyl, verde 
jelé'r, bílis 
Polaco: zolty, amarelo 
zielony, verde 
zólé, b i'lis 
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zara, zorza, aurora boreal 
Lituania: zalas, vermelho, fulvo 
geltas, amarelo 
gele, ictericia 
zereti, brilhar 
farija, brasa 
Grego : chr6a, chróos, chros, cor. 

Chr6a, na primitiva significa~o, designa
va a cor amarela. 

chlóos, amarelo pálido 
chlóa, verdor 
chólos, chóli, bílis 
chloros, amarelo esverdeado 
chrysos, ouro 
Latim: gilvus, pardo cinzento 
galbus, de cor verde pálido 
Gótico : 
Ant. a lemao: kelaw, kelo, amarelo 
kalla, bílis 
groni, verde 
klojan, bri lhar, arder 
gled, glOd, klot, brasa 
kolt, ouro 
Anglo-saxonio: gealewe, amarelo 
gealla, bílis 
grene, verde 
glowan, brilhar, arder 
gold, ouro 
Alemao: gelb, amarelo 
gold, ouro 
1 ng les: yellow, a mar e lo 
gold, ouro 

Raiz giv=djiv, viver. Sua forma pri
mitiva parece ter sido gu=gv 

G uarani: teco-be, aico-bA, viver. Apare
ce s6 em composi~o com os verbos tec6 
e aicó, que significam estar, ser, ter; 
portanto significam ter vida, ser vivo, 
estar vivo. Padre F igueira, p.69, diz: Ai· 
cobé é oomposto de aico e bé. 

coó, animal 
guara, o vivente, o que vive. 
Suponho que todas as tres palavras, 

bA, ~. guara, perten~m a mesma raiz, 
que vai confrontada, segundo as aproxi
ma~es de Bopp e Kuhn. 

Cara1ba : bi, vida 
bimini, fonte da vida (bi, vida; mini, 

fonte) 
(ver fonte de juvenca, jouvence) 
Sanscrito : gio, viver 
givos, vivo 
givathas, givitam, givatu, vida 
Armenio: keam, eu vivo 
Zende: gva, vivo 
gaetha, ser ou estar vivo 
gaya, vida 
Grego: zt>on, animal 
zao, viver; futuro beiomai .. . 
ZOOS, VIVO 

bios, vida, de gios, por gifos 
Latim: vivere, por guivere 
vivus, vivo 
vita, vida 
Gótioo : qvius, vivo; gaqvivjan, ressus

citar, reviver 
Borusso: giw 
Anglo-saxonio : cwic, vivo; cwiccan, 

ressuscitar, reviver 
Ant. alto-alemao: quek, vivo 
Ant. escandinavo: kvik, idem. Kvik

vendi, animal 
Mod. alemao: quick, queck, vivo. Er· 

quicken, reanimar, vivificar 
Médio alto-alemao : quieken, reanimar, 

vivificar 
1 ngles: 
F lamengo: kvik, vivo 
Frisao :quik, idem 
Dina marques: qvik, idern 
Sueco: qvick, idem 
Ant. eslavo: ziva, viver; zivu, vivo: 

zivotu, vivente 
Lituania: gywenu, viver; gywas, vivo; 

V V 

gywata, vida. 
V 

aitgaiwinu, fazer viver, recriar 
Gaélico: bith, vida 

Raíz gna, conhecer, saber, poder, 
notar, etc. 

G uarani: quaá, conhecer, saber, poder, 

deliberar, entender, compreender, ter cer
teza, acusar, ter relac;:Oes íntimas com 
alguém 

quaáhaba, conhecimento, ciencia 
ayqÚaábí, coligir 
iquaápape, conhecidamente 
ayquaábucá, fazer saber 
quabei, mostrar, fazer saber, ensinar 
qufiy, preceito, ordem, governo 
quahabara, conhecedor, sábio, acusador 
Tupi da costa: cúáb, conhecer, saber, 

poder, etc. 
cúápaba, conhecimento 
cuapara, conhecedor 
(ver Anchieta, 72) 
Tupi amazónico: quáu, conhecer, sa-

ber, poder 
quáuúa, conhecimento 
quáuara, conhecedor 
(ver C. de Magalhaes, p.98) 
A .gutural nao se pode manter em 

guaraní ao lado da nasal e oomo em 
kita, nó, desaparece, transformando o 
n em y, tendo sido a forma primeira 
qyá, que posteriormente tornou-se quá 
ou cuá. 

SAnscrito : gni, oonhecer, saber 
gnAna, conhecimento 
gnitar, conhecedor 
Zende: jnA, saber 
Persa: zan, em zanir, inteligente, sábio 
Curdo: zanim, saber 
Osseta: zonan, id. 
Armenio: dzanel 
Grego: gnome, opiniao, aviso, juízo, 

resoluc;io, senten~, etc. 
gnomon, esclarecido 
gn6tos, 1econhecível, conhecido . 
gn6sis, cbnhecimento, no~o, doutr1na 
gnos1Br, conhecedor 
gignosko, conhecer 
E como perda da gutural (g): 
noos, espirito, razao 
notas, espfrito, inteligencia, sabedoria 
noeo, pensar, conceber, compreender, 

ver, razao, etc. 
norma, concep~o, inven~o, desíg

nio, projeto, no~o 
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Latim: co-gnosco, conhecer, ver, saber, 
ser informado, tÉ!r relac;oes íntimas c:om 
alguém 

nosco, c:onhecer, saber 
novi, eu sei 
gnarus (forma arcaica narus) , que sabe 
gnavus (f. navus) , di 1 igente, atento 
lrlandes: gna, em gnath, gnas, costume 
gnia, ciencia 
gno, conhecido, famoso 
na, alma 
aithgne, reconhecimento 
etargne, conhecimento 
Qui'nrico: gnare, gnarod, costume 
gnodi, gnotáu, acostumar 
Gótico: kunnan, saber 
Anglo-saxónio: kunnan, ídem 
Ant. a lema o: kunnan, id. 
Escandi navo : kunna, id. 
Anglo-saxonio: cnawan 
Ingles: know 
Ant. alemao: chnáan, conhecer; chná

jan, id.; bi-chnat, conhecimento 
Lituan ia: zinoti, saber, conhecer; zina, 

conhecimento 
Antigo eslavo: znati, conhecer; znateli, 

conhecedor 
F lamengo: kennen 
Frisao: kennen 
lslandes: kanna, examinar 
kann, kenni, conhecer 
Dinamarques: kunne, kiende, conhecer 
Sueco: kanna, conhecer 

Os verbos nascer e c:onhecer apresentam 
tal afinidade nas formas que elas muitas 
vezes se confundem, o que pare[ce] in
dicar urna filiac;ao original. Estudo. 

Gan, nascer; gna, conhecer . Observa
c;ao de Pictet. 

Também a idéia de poder, vontade, o 
que está incluído na palavra guaraní se 

observa entre os verbos que significam 
conhecer, saber, no grupo das lt'nguas 
germanicas. 

Kan e kunnan significam conhecer e 
poder. 
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Raiz gur, envelhecer 

Guaraní : curicáca, ave da fam. da~ 

pernilongas, íbis (Ibis melanopsis, Fors
ter) 

Vem-lhe a denominac;§o pela vida lon
ga que estas aves tem. 

curicán 
Tupi da costa: coroca, velho adoenta

do, alquebrado 
Sanscrito: gur, envelhecer; garant, en-

velhecendo; garat, velhice; gurya, velho 
G rego : géranos, grou 
Latim : grus, grou 
lrlandes: grant, velho 
Ant. eslavo: jeravT, grou 
Russo: juravli, id. 
Polaco : zoraw, id. 
Boemio: zéraw, gerab, id. 
Ouínr ico: garan, grew, id. 
Lituania : garnys,cegonha ; gérwe, garc;a 
Ant. alemao: chranuh, grou 
Anglo-saxó nio : eran, cornoch, id. 
Alemao : kranich, id. 
Ingles: eran, id. 
F lamengo : kraan, id. 
Dinamarques e sueco : kran 
Sanscrito: 

H 

Ra iz hari, harita 

A ra iz har fornecida por estes do is 
temas exprime a cor verde em geral e 
ma1s o amarelo, o branca, etc... (ver 
Barcia, opiniao Burnouf, Pictet, v.1, 
p.338) 

Guara ni: qui e aquí. Ex.: ibá-aqui, 
fruta verde 

ibi ou ibira, fresco, vigor, verde, re
novar, rejuvenescer. Pirá-ybira, pescado 
fresco; ibá-ibira, fruta verde (ver Pictet, 
v.1, p.180) 

Tupi da costa: kira, verde (ou akira?) 
a-kira, verdejar 
Caraíba (taíno): huarahua, guaragua 

' 

Parece-me ter só referencia as frutas 
em geral, como sinónimo [no texto : syno
nime] de assica, significando incompleto, 
como ybá-assica no tupi da costa, e yá
assica no guarani. Genericamente para a 
cor verde e azul tinham o termo hobi 
(=tobi), como em caá-obi, anil ; paráry-obi, 
a água do mar; ibagobi, azul celeste; 
itá-obi, esmeralda. 

No tupi amazónico deparamos: ~ukira, 
azul; iakira, verde (C. de Magalhaes) 

Sanscrito: hari, harita 
Gr ego: ch loros 
Latim: viridis, em relac;ao direta com 

o verbo vinlre, estar verde 
Zende: zai~i ( Harlez, Burnouf ). Raiz 

ghar, brilhar 
Ang lo-saxónio: grene 
Ant. a lemao: gruan 
Ba ixo a lemao: grun 
Holandes : groen 
lslandes : groen 
F lamengo: groen 
Alemao: grün 
Dinamarques e sueco: gron, groen 
Ingles: green 
Em latim gramen e em ingles grass, 

correspondem a esta raiz 
Lituania : :ialas, verde 

Ra iz hupiá, ovo 

Será a radical de avis, como pensam 
Benfey e Curtius, supondo em sanscrito 
a forma avyam? 

Guaraní: hupiá 
Grego: hóon 
cm argio [sic]: hóbeon 
Em lésbio: hóion 
Em vista das formas dialetais deve-se 

supor para o grego a fo rma hófion, cor
respondente a ovum e avyam. 

Latim : ovum 
Gaélico: ubh 
lrlandes: ugh 
Baixo-bretao: úi 

Provenc;al : ou, uon, ueu 
Berry: oeu 
Valao: ou 
Picardo : ue 
Alemao: ey [sic] 
Ingles: egg (ant. ingles ey, no plural 

eyren) 
Anglo-saxonio: oeg 
F lamengo: ei 
Dinam.: oeg 
Sueco: oegg 
Portugues e italiano: ovo 
Espanhol : huevo 
Frances: oeuf 
Sem as formas intermediárias, como 

ligar o alemao ey a hupiá em guarani? O 
espanhol atavicamente a reproduz. 

[Raiz hvar,dobrar, curvar]* 

Guaraní: arabe, por carabe, escarave
lho. Pertence a palavra a urna raiz, sig
nif icando : ter curvatura, ser torto 

carapá, torto, arqueado, curvo 
carumbé, tartaruga 
Sanscrito: ~rabha, lagosta, crustáceo 

do genero Palinurus; gafanhoto, inseto do 
genero Locusta; camelo, ruminante da 
família dos Camelídeos 

kurmas, tartaruga 
Gubernatis reconhece aqui a mesma 

raiz que aparece no sánscrito gurus, fem. 
gurvi, superlativo gar-ish-th-as (latim gra
vis, de garis) no latim curvus (Zool. 
Myth., 11, p.362) 

Hindi: kurma, tartaruga 
Grego: karabos, lagosta (Cancer por

tumus), variedade de caranguejo, escara
ve lho (coleóptero da fam. dos clavicór
neos) 

JO 

karabion, pequena lagosta ou carangue· 

karabos, escaravelho 
karis, espécie de camarao do mar 
l<rauo, curvar 

* N. do R.: Sobo u de krauó e sobo u de klémmus aparece no texto manuscrito um v . 
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klémmus, tartaruga (Klem é urna va-
riante de kar) " 

Latim: carabus, lagosta e caranguejo 
scarabeus, escaravelho 
curvare, curvar, arquear 
curvus, arqueado, curvo, torto 
Por influenc ia do latim encontram-se 

nos id iomas germanices: 
Anglo-saxónio: krabba 
F lamengo : krab 
Alemao e d inamarques: krabbe 
Ant. alemao: krebazo 
Su eco : krabba 
1 slandes : cruban 
Erse : ctubog 
OuÍnr ico (no texto: kymrico): crwban; 

crubaim, curvar 
Estas palavras parecem prender-se a 

urna raiz que exprime a forma caracterís
tica do animal por urna idéia de curva
t ura ou tortuosidade. Tanto o camelo, 
como o caranguejo, lagosta, camarao, es
caravelho e tartaruga, seriam, pois, bem 
designados, excetuando apenas o gafanho
to, cuja denominac;:ao fica inexplicável. 
Esta raíz seria hwar, dobrar, curvar. 

1 

Raiz íya, romper, quebrar (=gya, 
gan) 

Guaran í: tenypya- nypia (Montoya) 
Tupi da costa: yenepya 
Sanscr ito: janu (=ganu) 
Persa : zanu 
Grego : gonu 
Latim: genus, genu e a forma dimi

nutiva geniculum, d~ onde procedem os 
termos neolatinos 

Gót ico : kniu 
Alemao : knie 
Anglo-saxónio: cneow 
1 ngles : knee 
F lamengo : knie 
Dinamarques: knoe 
lslandes : kne, knie 
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Sueco:kna 
Neolatinas 
Frances : genou 
Portugues : joelho 
Italiano : ginocchio 
Ant. esp. : ginojo 
Borguinhao : genon 
Proven~I : genolh. ginolh 
Catalao : genoll 
Neo-sanscritas 
Urdu : -zanú·theuná 
Hindi : janú-janusandhi 
A permuta do t em gutura 1 na econo· 

mia íntima da língua, é normal; o t 
pode mudar-se em ~. h. y. etc. 

Ouanto ao aumento de yenepya, julgo 
que pya procede do verbo ayapá. dobrar. 

Guaraní : ibi. terra 
ibirá, árvore, a que nasce da terra 

(ar=nascer) 
ibá. fruta 
Tupi da costa: idem 
Tupi amazónico: myrá, árvore 
iuá. fruta 
Galibi : iperi, fruto 
Sanscrito : ibha. familia e servos. Pic

tet supé)e que significou outrora a pro· 
priedade terr itorial de urna família ou 
tribo 

Ant. a lemao: eiba, d istrito, que só 
aparece em nomes compostos, como: 
Wetar-eiba, Wingart-eiba 

Lombardo : aibr 

K 

Raiz kam, curvar 

Guaraní : cama, peito, seio de mulher 
e dos animais 

cambi, leite, derivado de cama, seio 
cambú. mamar, outro derivado 
camambú. empola, bolha, godilhao, 

caroc;:o 
candú, corcova, giba; como adjetivo, 

curvo 

.. 

Sanscrito : kmar, curvar 
Zende: kamar, curvo 
kamara, cinto, cintura, abóbada 
kameredha, cranio (Justi) 
Persa: kaman, arco 
kamar, abóbada, cintura 
Pelevi: kamar. id . Comp. de Justi (ver) 
Buckara [sic]: gemer, id. 
Kurmandshi [sic]: kemér. id . 
Armenio: kamar, arco 
Grego: kampto, kampho, curvar 
kamara. abóbada 
Latim: camera. abóbada, teto aboba-

dado 
camerare, construir em abóbada 
camurus, curvo para dentro 
camella. vaso de madeira para o sacri-

f í cio 
lrlandes: camaim, curvar 
Ouínrico: camu, id. 
Armórico: kamma, id. 
Gaules : cambo. em composic;3'o 

Raiz kar, kur, gar, gur 

G uarani : arabe, por carabe, escara· 
velho. Pertence a palavra a urna raiz do 
guaraní significando ter curvatura, ser 
torto 

carapá, arqueado, curvo 
carumbé, tartaruga (ver G ubernatis, 

11 , 362) 
Sanscrito : ~rabha, gafanhoto (locus· 

ta), lagosta e camelo 
Grego: karabos, 
karabis, 
skarabos, escaravelho 
Latim : carabus, lagosta e caranguejo 

(crustáceos : Pa/inurus, Portumus) 
scarabeus, escaravelho 
Por influencia do latim nos idiomas 

germanicos encontram-se : 
Anglo-sax.: krabba 
Flamengo: krab 
Alemao e dinam. : krabbe 
Ant. alemao : krebazo 
Sueco: krabba 
lrlandes: crubán 

Erse: crubog 

Ouínrico: crwban. crubaim, curvar 

Raiz kar, encurtar, cortar 

Guaraní: carací, curto, cortado 
carambíu, coisa curta, pequena 
carapá, coisa torta, arqueada 
carapé, anao, curto, pequeno 
cara_pJ, coisa curta, amesquinhada 
carapiá, pedac;:o 
Sanscrito: kritas, cortado 
G rego: kartos 
Latim: curtus 
Russo: krathíi 
Lituania : kirstar 
A lema o: kurs 
Ang lo-saxónio: scort, sccort 
Ingles: short 
F la mengo: kort 
Dinam. e sueco: kort 
lslandes: kortr 

Raiz kar, fazer, fabricar 

Guara ni: 
Tupi da costa: kirá 
quirá, gordura, graxa, tudo o que é gor

do 
amongirá, engordar 
añhemongirá, engordar-se 
quirati, semigordo 
quiracúe, sebo, manteiga 
quirarátaendi, vela de sebo 
quirapi~á, redenho 
ñeequirá, palavras enganadoras, duplic~ 

dad e 
Sanscrito: nao tem palavra própria cor-

respondente 
Gr ego: keros - koris, raio de mel 
Latim: cera 
lrlandes: céir 
Ouínrico: cwyr 
Armórico: koar 
Armenio: keron - korin, raio de mel 
(Pictet dá· lhe a raiz kar, fazer; mas 

tenho dúvidas. Discussao) 
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Raiz kar, matar , ferir, prejudicar 

• • - PI Guarani: guari ni, guerra 
guarinihara, guerreiro 
aguarini, guerrear 
guarinimbó, despojos da guerra 
É sinónimo de maramonhang, brigar, 

combater , que, traduzido em seus elemen
tos componentes, quer dizer : fazer mal, 
prejudicar , matar. 

Sanscr ito : kara, karana, matanc;a , car-
n if ic i na 

Grego: keraino, prejudicar, arruinar, 

ferir 
Ant. persa: kara, exército; kar, batalha; 

kari, guerreiro 
Lituan io : karas, guerra, combate, exér-

cito 
karóne, batalha 
kareiwis, combatente 
karanti, pelejar, combater 
lr landes: cear, morte, sangue 
Gótico: harjis, exército 
Escandinavo: her, id. 
A nt . a 1 emao: hari, heri, exér cito 

R . k . 7 a1z ar, 1r.. 

Guaraní: ocara e cára, rua 
Sanscrito: kalaha, caminho 
Gr ego: keleuthos, id. 
Latim: callis, rua 
1 rlandes: caill, vereda 
Lituanio : kélias, kelys, caminho 

Raíz kram, entalhar, cortar, gravar, 
fazer incisao, marchar 

Guaraní: ura, verme, berne; larva de
posta na carne do homem ou dos animais 
por um inseto semelhante a mosca, da 
famí lia dos cestoídios [no texto: Oes
toidios ], genero Cuterebra 

uré, ídem 
ura é urna forma deturpada de mbu, 

que significa efervescencia, ruído, reben
tar, furar, donde o verbo amombu, no 
guarani, amombuca, no tupi, o que cor-
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responde a denomina~o científica Cute
rebra, o que fura a pele. Mberú, a 
mosca, liga-se a esta raiz. 

Sanscrito: krimi, krima, krami 
Páli : kimi 
Zende : kerema 
Persa : kirim, kirm 
Curdo : kermi 
B ukhara [sic]: girm 
Osseta : khalm, verme e serpente 
Lituanio: kirmis, kirmina, kirmele, \(er-

me e larva 
Ant. eslavo: kruvi (v=m) (éruvi) 
Russo: kervi (v=m) (éervi) 
Polaco : kzervi (v=m) (czervi) 
l lírico: zarvi 
Ir landes : 
=:rse : crum, crom, cnuimh 
Ouí nr ico: pryf (p=k) 
Cárnico : prif, prev 
(Baixo bretao) Armórico: prév, prevan, 

preñv 
Gr ego: hélmins 
Latim: vermis 
Gótico: vaurms 
Anglo-saxonio: worm, wyrm 
A·lemao: wurm, verme e serpente 
Ingles: worm 
F la mengo: worm 
Dinamarques: orm 
Sueco: orm, serpente 
Admitida a forma mberú=berú=merú, 

e as outras, mbura, mburé, segue-se. com 
a maior facilidade a marcha evolutiva da 
consoante inicial. 

Sobre a permuta, ver Bopp, 1, 134, etc. 
Cf. no latim eruca, gusano, larva, no 

espanhol oruga. Eruca procede de erodere, 
roer, comer. 

(Uroeus, víbora que precedía o boi 
Ápis. Ver Ápis. Estudo) 

Raiz ku ou ku, perdida em sáns
crito, mas que se encontra em ou
tras 1 ínguas, significando ver, pre
ver, conhecer. (Pictet, segundo o 
Dic. de S. Petesburgo). Benfey faz 

a compara9ao coma raiz sku, ouvir, 
estar atento, cobrir. 

Guara ni : cotirü, esperar no caminho 
alguém, por-se de emboscada, aguardan
do a ca<;:a ou o inimigo 

coti, ci lada, espera 
acuti, mamífero da ordem dos roedo

res e genero Dasyprota (D. agutí). Cha
mam-no assim por ser muito cauteloso 

Tupi da costa: acuti, esperar, ser pru-
dente, espreitar 

a cu ti, Dasyprota 
Taino: aguti, aguchi, huti, cuti, hutia, 

con 
Galibi: aculi, aculitocon, acuti, acuri, 

aguti, acuchi 
cori, aculi, acuri, etc. significam, pelo 

guaraní, rápida, ligeira 
co-chi e coci, em galibi, rapidamente 
Sanscrito: aküta ou akuti, inten~o, 

motivo 
Zende: kavi, sábio 
Grego: koéO, koao, conhecer 
akouo, ouvir 

y 

akon, audi<;:ao 
Latim: caute, prudentemente 
cautela, precau~o, cuidado, vigilancia 
cautio, precau~o, garantía 
cautus, prevenido, vigilante 
caveo, pór-se em guarda, acautelar-se 
Ant. eslavo: éuti, conhecer 
cutie, conhecimento 
pocuvati, guardar 
Gótico: skavjan 
Anglo-saxonio: scawian, ver, conside

rar, estar de observac;:§'o 
Ant. alemao: scawon, idem 
Alemao moderno: schauen, idem 

Raiz kub ou kup, estender, cobrir 
(E icchoff) 

Guarani: cupé, costas, espádua 
cupií, térmita? 

Sanscrito: kahalas ou kapalan, cranio 

Grego : kephalé, cabec;:a 
kybé, id. 

Latim : caput, cabe<;:a 
Gótico : haubith 
Alemao: hopf, haupt, cabe<;:a 
Anglo-saxónio: heafod ou heafd, cabe-

~a 

Ingles: cob e head, cabec;a 
F lamengo: hoofd, id. 
qinamarques: hoved, id. 
Sueco: hufoud, id. 
1 slandes: hofud, id. 

Raiz kul, acumular, segundo Pictet 
Segundo o Dicionário de S. Peters

burgo, raíz inferida de kula, multidao, 
tropa, famflia. É própria a designa~o, 
pelo hábito destes animais viverem em 
varas ou bandos, tendo sempre um chefe, 
que os dirige nas marchas. 

Guara ni: curé, porco; cureim, leitao, 
bácoro 

icuré, variedade de anta, a que os 
indios chamavam assim; aliás, porco-d ' 
água 

Sanscrito : kola, javali 
Persa: kolah, ouri~o-cacheiro 
Lituanio: kuilys, porco 
lrlandes: caullach, porco; cullach, id. 
Erse: cullach, javali; coilleach, porco; 

coillmhin, bacorinho 

Raiz kumb ou kumbh, cobrir (Pic
tet) 

Guaraní: ja-cui, prato, vasilha para 
comer, tigela fe ita de frutas de cucurbi
táceas 

cumbúg, vaso dos mesmos frutos, com 
um pequeno furo, servindo de bilha ou 
pote para água (comp. de cui, fruto da 
cuité, cucurbitácea, e pug, furar) 

cambuchi, panela, jarro 
Tupi da costa: cuia (Figueira-Anchie

ta) Admiro que Beaurepaire Rohan nao 
encontrasse esta palavra. 

cumbuca e cuiambuca 
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camucim, pote, panela, bilha, urna fu-
(1 

nerária 
Tupi amazónico: cuia (C. de Magalhaes) 
Galibi: cuí, cuiá 
Sanscrito: kumbha, kumbhi, bilha, ur-

na funerária , vaso para guardar o trigo 
kumbhakara, oleiro 
Zende : kumba, pote 
Persa: chub, chum, chumb, cantara, 

jarro 
chumbah, vaso para trigo 
Buckara [sic]: chum, bilha 
Grego: kymbos, kymbe, vaso, copo 
lrlandes: cumaidhe, ta<;a 
Erse : balde para mungir. Cub, varie-

dade de cesto. Cubag, caixa 
Quínrico: cwman, tina, celha 
Russo : kubyshka, pote 
Polaco: kubek, ta<;a 
Lituanio: kubilas, tonel 
No entretanto esta raíz poderia refe

rir-se ao que é cavo, oco e tema forma 
mais ou menos arredondada . (Ver cama, 
peito, seio ; candú, cambucá, etc.) 

Ra iz kur, ressoar, gritar 

Refere-se ao som áspero, rouco, estrí
dulo. 

Guaraní: urubú, corvo (por kurubú, 
dando-se a queda da gutural) 

Tupí da costa: ídem 
Sanscrito: karava, corvo 
Armenio: akrav, idem 
Persa : karwanak, grou 
karbah, gaío 
Latim: corvus por corovus 
Ant. alemao : hraban 
Médio a lemao: rabe 
Anglo-saxonio: hrefn, raefen, craw 
F la mengo : raaf, kraaí 
Dínamarques: ravn 
1 slandes: hrafn 
Sueco : ramn, korp 
Ingles: raven, crow 
Holandes: hoop, id. 

Sueco: hopp, id. 
Dinamarques: haab, id 
Polaco: knvapic, ferver, ser ardente 

Raiz kwap, aspirar a, soprar forte
mente, amar 

Guarani: a-haihu 
Tupi: a-~u~ub 
Há duplica~o da raiz que é ~ub . 
Levy traz o vocábulo atourassap, que 

pé5e em evidencia a forma pura; atou
rassap, escrito com ortograf ia francesa, 
compoe-se de tyra, companheiro, e a~ub, 
amar, isto é, aquele que é amado. 

Sanscrito: kup, tornar-se agitado, exa
cerbado 

Latim: cupes, ávido, cúpido; cupidus, 
cobic;oso; cupiditas, cobic;a;-' cupedia e 
cupadia, gulodices (bocados apetitosos) 

cupido,deus do amor. Concupiscencia 
percupere, desejar muito 
.aper, por caper que a inda está por 

cvaper, o javali~ o animal lúbrico 
capra, a cabra, o bode, isto é, .o ani

mal lúbrico 
Grego: kapuria: kapuridia, gulodices. 

Kapuros, ardente, debocha~o. Kapros, ja
va li macho, partes genitais do homem. 
Kapto, comer com avidez, devorar; soprar, 
aspirar fortemente; desejando com ardor, 
suspirando por 

Gótico: hwopa 
A lemao: hoffen, desejar , donde esperar 
Anglo-saxonio: hopa, id. 
1 ngles: hope, id. 
Holandes: hoop, id. 
Sueco: hopp, id. 
Oinamarques: haab, id. 
Polaco: kwapic, ferver, ser ardente 

M 

Raiz ma, bri lhar, arder 

* N. do R. : Sob o u de kapuria, kapuridia e kapuros aparece no texto manuscrito um Y· 
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A ciencia européia preocupada com 
um homem primitivo dotado de inteli
gencia superior, nao vendo nele um con
genere do Troglodytes gorilla, dá geral
mente a esta radical a significa~o de 
medir, purificar, lavar, enfeitar-se. 

Em Eicchoff deparo com o sentido 
supra, confundido coma idéia de medida. 

Pictet para insentar-se talvez da res
ponsabi lidade, declara que os sábios .ale
maes dao-lhe aquela significa~o (v.3, 
p.341). 

Guarani: mondi, abrasar, queimar 
mondiara, o que incendeia (no texto : 

incendia], o agente 
mondiaba, instrumento de queimar, 

a~o de incendiar 
Tupi da costa: mondyca 
Tupi amazónico : mundyca 
Sanscrito: ma, brilhar 
manas, brilhante 
ma, masa, lua, mes 
Zende: mao, mes e lua (Pictet, 111, 

p.340) 
mahya, mes 
Persa: mah, mah, lua; mah, mahina, 

mes; mass, mes 
Curdo: mah, méh, mes 
Belutchi: mahi, mes 
Afega: miashta, mes e lua 
Osseto: mar, méi, id. 
Grego: men, mene, lua e mes; me is, id. 
Armenio: amis, mes 
Latim: mens, mes 
mundus, o céu estrelado, o luminoso 
Ant. irlandes: mis, mes 
Mod. irlandes: míos, mís, mí, mes; 

míos, também lua 
Ant. eslavo: mesetsi, mes e lua 
Polaco: miesiac, id. 
l lfr io: mjesez, id. 
Gótico: mena, lua; menoth, mes 
Ant. alemao: mani, mano, lua; manod, 

mes 
Alemao: mond, lua; monat, mes 
Anglo-saxónio: mona, lua; monath, mes 
F lamengo: maan, lua; maand, mes 
Dinamarques: maane, lua; maaned, mes 

Sueco: mane, lua; manad, mes 
Lituania: men~, lua; menesis, lua e mes 
A língua guarani que possui o com-

plexo das radicais arianas que exprimem 
arder, queimar, luzir, brilhar, cintilar, 
escandear, nao podía deixar de ter a que 
significa lua entre todos os povos da 
família. Mas ela a conserva na primeira 
acep~o de arder, queimar; o sentido de 
brilhar é secundário na evolu<;§'o do ter
mo, e o é ainda mais no de medir, que 
pressupé)e já a idéia de cálculo, portan
to um período de meia civiliza~o. 

Quanto a adorno, enfeite, atavio, como 
o traz o latim em mundus, vestuário, 
adorno, ornato, indica o que é brilhante, 
o que sobressai, em mundatio, purifica
c;ao, limpeza, em munditio, asseio, sao 
derivados subseqüentés; porque quem se 
esmera no vestir, limpa-se, faz ablu9c5es. 

A lua foi adorada mais que o sol ao 
princípio, porque ela espancava a treva 
noturna, essa obscuridade absoluta que 
eles chamavam expressivamente fumac;a 
que sufoca, o que tira a respira<;:ao (pi
tuna, noite; de pi, beber, absorver; dhu
mas, fumac;:a); porque ela debelava o ter
ror da noite, com o seu silencio pro
fundo (qui - ryry, calafrio da mudez da 
natureza; de qui, dormir; ryry, calafrio, 
febre, medo), identificado com entes ma
léficos das sombras, como o Curupira 
(de curuba, garganta; pira, que compri
me, a perta, afoga); Anhangá (de ang, al
ma, respira~o, fólego, e angá, apertar, 
espremer. Ver angericó, angústia; anguá, 
morteiro, etc. Ver, no 2.0 volume, apre
tar, apretura, exprimir, etc.); e o Jurupira 
(o que comprime, tapa a boca). Ela foi 
julgada mae e espírito protetor, daí as 
diferentes divindades com este nome. 
Mas ela considerada como criatura divina 
produziu a raiz man, gerar, produzir, don
de a denomina9ao para o macho em qua
se todas as línguas arianas. 

Daí para a significa<;:ao dum ser espi
ritual foi um passo, e seres divinos e hu-
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manos se confundiram, do que procede o 
antropomorfismo religioso. 

Raiz ma, medir, segundo a ciencia 
européia 

Duvido que seja esta a significa<;ao 
original. É urna idéia secundária, bem co
mo a de construir e manejar que Littré 
e outros lhe reúnem. Da mao é que der~ 
vou a medida e a constru<;ao. 

Guarani: mó = mbó = pó, mao 
Diz Anchieta: "P, m, mb, muitas ve

zes se usam urnas por outras, desta 
maneira, que as dic<;oes in principio to
madas absolute se pronunciam com m, vel 
mb, ut mó, vel mbo, manus. Precedente 
o genitivo, ou adjetivo, muda-se em p, 
ut, Pedro pó, Petri manus, xepo, mea 
manus." (Gram., cap. 2, p.3) 

Tupi da costa: idem 
Tupi amazónico: ídem 
Sanscrito: ma, medir; matram, medida; 

madh, medir 
Zende: madh, medir 
Grego: metrein, medir; metron, medida 
Latim: manus, mao; mensura, medida; 

metiri, medir; meta, limite, meta; modus, 
modo 

Gótico: mitan, medir 
Alemao: messen, medir; mass, imper

feito; mass, medida 
Anglo-saxónio: metan, medir; mete, 

mitta, medida, meta 
F lamengo: meten, medir; maat, medida 
Sueco: mata, mita, medir; matt, me

dida 
Dinamarques: maale, medir; maal, me-

dida 
lslandes: mál, medida 
1 ngles: to mete, to measure, medir 
Russo: mezniu, medir 
Neolatinas 
Espanhol e italiano: mano, mao 
Proven~a 1: man 
Portugues: mao 
Frances: main 
Walao: muain 
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Catalao: má 
Sanscrito ma, medir 
Guara ni: memu:i, farsa, pantomima em 

que os índios arremedavam, contrafa
ziam aos outros ou a animais, como nas 
festas em que vinham vestidos como ja
carés, jaguares, ou tigres, avestruzes, etc., 
em que procuravam imitar cada um destes 
animais, segundo seus hábitos. 

Significa também gra<;a, chiste, chocar
r1ce. 

Grego: mimos, imita<;ao 
mimeomai, imitar, isto é, medir-se so-

bre um outro, copiá-lo 
mimelon ou aimulos, imitador hábil 
momos, deus do gracejo 
Latim: imago, imagem 
imitor, imitar 
aemulus, emulo 
momerium 
Alemao: mummem,. mascarar 
Ingles: mum 
mummery 

Raiz ma~, soar, irritar-se (Pictet) 
Raiz ma~, mugir, murmurar (Eic
choff) 

G uarani: mberú, mosca 
mberúobi, mosca varejeira 
mberut mosquito 
magangá, mangangá, forma reduplica

da, para exprimir o zumbido constante; 
moscarda, tavao 

mbutu, mbutucuna, variedades de mos-
cardos 

mber.ú-rupiara, mosca varejeira 
Tupi da costa: merú ou marú 
meruobi 
meruí ou maruí 
mangangaba 
mu tuca 
mutucuna 
merú-rupiara 
mutíqua {Gabriel Soares, Not. do Br., 

mutuca) 
Galibi: maco, mosquito 
Sanscrito: ma~s, mosca 

maksika, mosca, mosquito 
ma~a, zumbido, cólera, mosca 
Neo-sanscr ito 
Páli : maéika 
Mar ata: maci, masuka 
Bengali : maééhi 
Hind i: makkhí 
Línguas iranias 
Zende : makhshi 
Persa: magas, mosca 
mach, vespa 
mikil, mosquito 
Curdo: mesh 
8 u cara: mekes 
Afega: miéan 
Armenio: medzegh, mosca 
miekh, miegh, mosquito 
Grego : mura, mouia, mosca 
Albanes: müze, mosca 
musitze, mosquito 
Latim: musca 
Ant. alemao: muccha, mosquito 
A lemao: mücke, mosquito 
Anglo·saxónio: micge, myge, mosquito 
1 ng les: midge, id. 
Flamengo : mug, id. 
Dinamarqués: myg, id. 
Sueco : mygga, id. 
Ant. eslavo, russo, po laco: mucha 
Ilírico: muha 
Boemio: maucha, id. 
musska, id . 
Lituania: musse 
Pictet observa com razao que, se com

pararmos o sanscrito mushka, ladrao e 
rato~ mushi, roubo, torna-se evidente que 
a mosca, como o rato, tem recebido seu 
nome de seus hábitos de inseto que 
saqueia. 

O cara íba, no taino traz para mosca: 
cuinix, o que corresponde ao: 

lrlandes: cuileog. cuil 
Erse: cuileag 
Ou ínrico: cylion 
Córnico: keliónen 
Armórico : kelienen 
Latim: culex, mosquito 
Sanscrito : ~ula, dardo, o que fere, pica 

RJiz magh, mangh, enganar, sem 
derivados conhecidos no sanscrito. 
No entanto nas 1 ínguas congeneres 
sao inúmeros. 

[Guarani]: mangá ou bangá {m=b), 
jogo, brinquedo de criam;:as, como bone
cos, pelota, peteca (ver peteca), dos ga
nizes ou ossinhos da perna dos animais 

mangá, jogo da pelota 
menguá, entremez, gra<;a, p ilhéria, ve

lhacaria, tratantada. Nas Missé5es as farsas 
que representavam nos areté-guassús {gran
des festividades) traziam este nome. No 
sentido translato significa burlar-se de 
outro, faze-lo vítima de galhofas; deitar 
a perder urna mulher, etc. (Montoya) 

Gr ego: manganon, prestígio, mistifica-
<;ao 

mechane, arte, astúcia, máquina 
lónio: mekos, astúcia, esperteza 
Lat im: mango, negociante de escravos; 

o que enfeita a mercadoria, para melhor 
vende-la 

mangonium, comércio fraudulento 
Persa: mang, mangul, jogo de dados, 

jogador, fraude, ladrao 
maku, fraude 
Armenio: mang, fraude 
lrlandes: mang, meang, astúcia, velha-

car1a 
mangach, mangamhuil, 
mangaire, bodegueiro 
Lituania: maklati, iludir 

enganador 

maklorus, patife 
manga, meretriz 
Anglo-saxónio: manguan, vender, co· 

merciar 
mangere, negociante 
Ingles: monger, comerciante 
Escandinavo: manga, negociar; mang, 

mercadoria; mangars, comerciante 
Ant. alemao: mangari, mercador 
Alemao: menger, comerciante 
Sao aproxima<;oes de Pictet, divergente 

de Curtius que liga o grego m~chos a raiz 
sanscrita mah, preparar, crescer, de onde 
magham, poder {ver Eicchoff, mah, 214) . 
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Raiz mak, fazer dormir. Nao conhe
<;o em sanscrit-0 forma que corres
ponda as que vao infra-enu!l'leradas. 
A que apresento é meramente con
jectural. 

Guarani: moque ou mongé, fazer dor
mir. Em mongé, o n é inorganico, por 
eufonía. 

Tupi da costa: moker, fazer dormir 
Tupi amazónioo : rnakira, rP.de de dor-

mir 
Taíno e galibi: amaca, idem 
Persa: maghl, sono 
maghl-gah, lugar onde se dorme 
magnQd, sono, desmaio 
Grego: mékon, papoula 
mekonion, ópio 
Eslavo: maku, mak, papoula 
Leto: maggons, papoula 
Lituanio: agona, por magona, papoula 
meg6ti, dormir 
migas, sono 
megale, dormilao e meimendro 
migonas, sonolento 
Ant. alemao: m:lgo, papoula 
A lemao: mohn, papou la 
Escandinavo: moka, toscanejar 
mok. so no leve 
Irlandés: much, muich, estupor, des-

falecimento 
múch, fumac;a; muchad, sufocar 
Ouínrico: mwg, fumac;a 
Armórico: moguet, idem 
Em guarani o m permuta em p, donde 

podia inferir-se também a forma poker, 
f azer dormir, que se compc5e de po = 
= mbo = mo, fazer, e ker, dormir. 

Por esta razao reconduzo a mesma 
origem as seguintes formac;oes: 

Ant. eslavo: po-éiti, repousar 
pokoi, repouso, descanso 
pokoiti, ficar tranqüib 
Lituania: pakajus, paz 
Russo: pok6i, Cé1mara de dormir, alcova 
Polaco: pokoy, idem 
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Raiz man, pensar, segundo os atJto
res 
Raiz man, segundo penso, fecundar, 
procnar 

O sentido que Pictet, Eicchoff, Las
sen, Max Mü 1 ler e outros dá'o a esta 
raíz, bem mostra que a ciencia européia 
coloca-se muitas vezes tora do verdadeiro 
ponto de vista. Receberam os idiomas que 
hoje estudam e comparam, para desco
brir-lhes a significac;ao primitiva, em um 
período em que estavam no auge da 
civilizac;ao e em que, portanto, as pala
vras antigas, do sentido material, tinham 
passado ao abstrato. Afirmar que man, 
designando o homem, exprime o pensador 
por excelencia, como diz Pictet, é esque
cer que a humanidade surgiu sobre o 
planeta como todos os animais, e que 
teve um perr'odo onde só vivía dos sen
tidos, na tremenda luta pela vida. O 
pensador por excelencia é urna palinge
nesia de acepc;á'o dos tempos em que 
ele, com inúmeras comodidades conquis
tadas pelos antepassados, divorciado mes
mo da natureza, esquecido de sua proce
déncia, entregava-se a questoes metaf ísi
cas, a labutac;:Oes que o desprendiam da 
matéria a que fatalmente estava orP.c:o. 

O guara ni revela-nos µma s1gnif icac;ao 
avita, pré-histórica. Se antes dela nao 
houve outra, o que ignoramos, ao menos 
é a que mais se acerca da verdade, a que 
mais se aduna com a evoluc;io, A raiz 
man nesta língua tem também toda a es
cala cromática, toda a gradac;io assinala
da desde as manifestac;oes ffsicas e enér
gicas da procriac;io até o extremo das 
abstrac;oes, que a concepc;á'o da divindade. 

Man, no caso tangente, é o homem 
como machO, o viril, o forte, o procriador. 
Corresponde a musculus, em latim. 

Guarani: mi (men), homem, vará'o, 
marido, macho 

mena, id. 
mendá, casamento 
mendárepf, dote de casamento 

mendapepi, núpcias, festa de bodas 
(mendá+ pepi, convite) 

amendá, casar-se 
menclára, os casados, marido e mu lher 
membira, os fi lhos em relac;ao a esposa 
amomembi, emprenhar 
menbíqua, aborto 
mendi, sogra em relac;ao a esposa 

(me+cy) 
menduba, sogro em relac;ao a esposa 

(me+tuba) 
mendiquera, cunhado, irmao do mari

do, em relac;ao a esposa 
mendubi, tio do marido em relac;ao a 

esposa (me+tupi) 
menda(, enteado em relac;§'o a madras-

ta (me+tay ou tayra) 
meoo, copular 
mendibi, cunhado mais moc;o da esposa 
moña, gerar , criar 
Sanscrito: manus, homem 
Ze nd e: mashya 
Latim: mas, macho 
Moderno gótico: manna 
Gótico: mann 
Alemao: mann 
1 ngles: man, plural men 
Anglo-saxónio: man ou mon 
Dinamarques: mand 
lslandes: madr 
Ant. eslavo: majr (pron. mongi) 
Russo: muz 
Polaco: miz 
Osseta digorii: moyne, moy 
Curdo: manno, mano (Klaproth) 

Raiz ma:1, pensar 

Guaraní: moang, pensar, cuidar, afi-
. . 

gurar-se, imaginar 
moña, fazer, criar, translac;ao tropo

lógica do verbo moña, gerar, criar, ma
terialmente talando 

mongetá, fa lar, raciocinar, refletir. Orar 
em assembléias, conselhos 

mongetabo, discurso, raciocinio 
mongetara, orador, pregador 

moanga, ficc;ao, .imagem, suspeita, con-
jetura 

amoangi, fazer o que se pensa 
aymoangaí, suspeitar mal 
Sanscrito : manas, manasa, espirito, in

teligencia; manmam, desejo 
Zende: man, pensar; manañh, espi

rito, inteligencia, corac;ao; mati, pensa
rnento; mainyu, dotado de inteligencia 

Persa: man, corac;ao, moralmente; ma
na, opiniao, inteligencia 

Armenio: mid, pensamento 
Grego : men, meno, querer, pensar; 

ménos, coragem, animo; mantis, profeta; 
manía, cólera 

Latim: mens, mentis, razao, espirito, 
alma, juízo; moneo, advertir, ensmar, 
predizer; mentio, menc;ao 

Ant. irlandes: ménar, muinur, calcular, 
examinar; cu-man, saber; menme, mente 

lrlandes moderno: meanma, espirito 
Erse: meinn, espirito; mían, desejo, 

vontade; meanma, imaginac;ao; munaim, 
e ns mar 

Quínrico: mynu, mynnu, querer; myn, 
myniant, vontade; menw, alma, espírito; 
menwid, inteligencia 

Córnico: man, menna, querer 
Armórico: méno, ménoz, pensamento, 

juízo, opiniao 
Gótico: munan, pensar, querer; maní

an, advertir; muns, pensamento; myn, 
amor; mynd, espfrito 

Ant. alemao: manon, advertir; meinon, 
meinjan, conhecer, calcular, amar (perten
ce a primeira fase da raíz man, procriar); 
meina, meinunga, opiniao; minna, amor 
(levar para a pdmitiva raíz) 

A lemao: meinen, saber, crer, pensar 
Lituania: minti, pensar; nu-manyti, 

perceber, reconhecer; menas, compreen
sao; isz-mona, inteligencia 

Ant. eslavo: mineti, meniti, calcular, 
. .. - '"' ·- . ·-imaginar; m1nen1e,opm1ao 

Dinamarques: mene, saber, crer, pen
sar 

Velho dinamarques e islandes: meina, 
saber, crer, pensar 
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Angto-saxónio: moenan, querer, pen-
sar, ter i ntenc;~o 

1 ng les: to mean, id. 
Frisao : mena, id . 
Flamengo: meenen, id . 
Sueco: mena, id. 

Raiz man, recordar-se 

Guaran i: maenduá, recordar, lembrar 
maenduáhaba, memória 
anhe-momaendu, lembrar-se 
momorandú, avisar, relatar 
Tupi da costa: maenduar, recordar, 

lembrar 

maenduácába, lembran<;:a, reminiscen
cia, memór ia 

Sánscrito : mantu, mana na, manisha, 
matí, memória 

Grego : mnaomai, lembrar-se; mnomé, 
mneia, memória 

Latim : memini, lembrar-se; memoro, 
recordar, contar; memorandus, devendo 
ser contado; memoria, memória 

Ant. irlandes: cui-mnech, que se lem
bra; for-met, memória 

Armórico: mének, memória 
Gótico : ga-munan, lembrar-se; ga-

munds, ga-minthi, memória 
Lituania : minejimas, memória 
Antigo eslavo: po-minati, lembrar-se; 

pa-meti, memória 
Anglo-saxó nio: ge-mynd, ge-munan, 

lembrar 

Dinamarques: mening, minde, id. 
Sueco: mening, minne, id. 

Manu - Raiz man, significando o 
· pensamento divinizado, criador, 
portanto Deus, o espírito libertado 
da matéria. 

Guara ni : mani, deus que é concebido 
por urna virgem e transforma-se na man
dioca, para felicitar a rac;a tupi (aqu í 
virá a transcric;:ao do que Couto de Ma
galhaes chama lenda e é elemento da 
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teogonía indígena: O Selvagem, 2.par
te, p.134) 

maní, o espírito divino 
mandiog, a raíz sai'da de maní Uatro-

pha manihot. Euforbiácea) 
mandii -iba, a planta 
mandii-hoba, a folhagem 
mandioricue, caldo, sumo da mandioca 
mandii-piu, curtida na água 
Tupi da costa : manioca, a raíz 
maniba, a planta 
mani(:oba, a folha 
manipuera, o caldo. Manicuera, outra 

forma 
manioca-puba, curtida 
Tupi do Amazonas: maniaca, a raiz 
mani-yua, a planta 
mani-óua, a folha 
Guaraní : Monan, Deus, na teogonia 

indi'gena, segundo Thevet (extrato da o
bra Brasil e Oceanía, de G. Dias, Revista 
do Instituto Histórico Brasileiro, v.3 ., 
2.parte, p.114) 

Zende : maingu, Deus 
Sánscrito: manu. Sanscrito védico: 

mangu 
Grego : minos, minyos (Pictet, 111-377) 
Germanos:mannus (ver Pictet,111-375) 
Latim: manes (deuses) 
Ouínrico : menw ou menyw (Pictet, 

111 - 377) 
Cf. mais: 
Egipci'aco : menés 
Algonquim : mon-da-mim, a planta de 

Deus (ver Mondot, 257) ; manitó (ver 
Larousse, este termo) 

Peru: manco (ver Fidei Lo pes) 
Etruscos : mania (deusa) 
lrlandes: mann, Deus 

Raíz mar, por em peda~os, des
truir, matar, fazer mal 

Considero urna incongruencia de Max 
Müller de ligar a esta raíz a idé ia original 
de triturar e pulver izar. Antes disto já o 
primitivo ariano sabia destruir e esquar
tejar os anima is que o sust entavam, como 

os pr isioneiros de guerra . ~ ilógico apenas, 
colocando o que é acessório como prin
cipal. 

Guaran í: mano, .morrer (n=r) 
mara, maldade, delito, delinqüir, ad

versidade, afl ic;ao, velracaria , doenc;a, fa l
t a, ca lúnia 

maraá ou mbaraá, enfermidade 
marambotá, guerrear, f azer ma 1 

maramoña, guerrear 
marana, maldade, pecado, mácula 
marandecó, guerrear , fazer mal 
maraney, bom, sao, inteiro, incorrupto 

(Comp. de marana e a privativa ey) 
marangua, ruim, mau 
maranguari, ru inzinho 
marani,mau, maldade 
mbaracá, instrumento de mus1ca, ins

trumento para as festas guerreiras e f úne
bres (ver nota) 

mbaracá-boi, cobra cascavel (Crota
lus) 

mbaracana, ave do genero Psittacus 
mbaracatim, embarcac;ao de guerra , 

que tinha na proa urna mbaracá 
mbaracaymbára, feiticeira 
Tupi da costa: mano, morrer (n=r) 
marana, maldade, delito, etc. 
maraar, desfa lecer, fin ar-se, estar mor-

rendo 
maramonhang, guerrear , combater 
maramonhangára, guerrei.ro 
maramonhangaba, guerra, combate 
mar acá 
maraca na 
maracatim 
(:umara, inimigo (só encontro esta pa· 

lavra no padre F igueira - Gramm.) 
maracaimbára, fe iticeira, bruxa 
marajá, palmeira do genero Bactris? 

Talvez pelos espinhos 
Sánscrito : mara, marte, matando, peste 
mari, mata ndo, peste 
maraka, peste, falcao (ave de rapina 

empregada na caca, matador) 
marana, matando, sendo morto 
maraka, epidem ia 
marata, a marte 

maru, deserto, como o lugar sem vida 
Zende: mar, morrer 
mareta, mortal 
marshna ou marshnaka, enganador, as-

sassino 

rer 

mareñe, fazer morrer, matar 
mereta, morte 
merethyn, morte 
Páli: mára, a morte 
marako, matador, assassino 
maranam, morte, morrendo 
marcti, matar , destruir 
maru, deserto 
Urdu: marg, morte; murda, murdár, marte 
Hindi: mrityu, morte 
marná, morrer 
muná, expirar 
muá, mará, mrit, morto 
marak, assassi no 
Persa: mirandan, matar; murdan, mor-

Osseta: mard, matanc;a 
marage, matador 
marun, malun, matar e morrer 
Grego: morteó, matar 
brotos = mortos, mortal 
marnamai, combater 
Latim: mors, morte 
mori, morrer 
mortuus, defunto 
mortalis, morta 1 

mortificare, fazer morrer 
morbus, doenc;a , etc. 
lrlandes: marbh, morte 
marbhaim, matar 
marbhthoir, assassino 
marbhad, morticínio, assassinato 
Ouínrico: murn, assassinato, matanca 
murniaw, matar 
mwrddwr, assassino, matador 
marw, marwi, morrer 
marw, morte 
Armoricano: multr, muntr, assassinato 
multrer, muntrer, assassino 
muntra, matar 
mervel, morrer 
maro, morte 
Gótico : maurthr, assassino 
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maurthjands, assassino 
maurtjan, matar 
Anglo-saxónio : rñordher, morth, mor-

te violenta 
Ant. alemao : murdreo, mort, id . 
Ant. eslavo: mrutvu, morte 
mrieti, morrer 
mrutviti, matar 
moru, peste, morte 
R usso: n1oriti, matar 
11 ír io : moriti, id . 
Polaco: morzyc, id. 
L itua nio : mirti, morrer 
marinti, matar 
marinnimas, assassino 
smertis, a morte 
Dinamarques: mord, morte violenta 
mord, myrden, homicídio 
morder, homicida 
Ant. dinam.: mord, morte violenta; 

mordingi, assassino 
Alemao moderno: mord, morte vio

lenta; morder, assassino 
Inglés: murder e murderer 
A raiz derivada colateral de mar é 

mal. Nao no sentido de moer, machucar, 
pilar, para a qual o guarani se apro
priou da outra sanscrita pish, mas ne sen
tido de mal, dano (ver passoca). 

Sanscrito : mala, f.>ecado . Nominativo : 
malam é literalmente lodo, imundície 

malas, mala, malam, imundo, miserável 
malina, sórdido, negro, vil, depravado, 

perverso 

Grego: molúno (molyno) morusso 
(morysso), manchar. ' 

Melas, negro 

Latim: malum, n,alus, malignus 
Alemao: maal 
Decomposic;:ao das palavras: 
marambotá, de maram e potá, querer 
maramonha, de maram e monha, fazer 
marandecó, de maram e tecó, ter. 

Também se diz: tecó mara, levar vida 
desregrada 

maranaey, de maram e ey, suf. privativo 
maranguá, de maram e guara, suf. que 

significa: o que é 
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maranguari, de maram e i, suf. de 
diminutivo 

mbaracá, de mbara, variante das for · 
mas anteriores e cá, que conjeturo ligada 
a raiz sanscrita (Estudo) 

mbaracana, de maracá e ana, seme
lhante pelo grito atroador destes pássaros 

mbaracayá, de mbaracá e ya. Conje
turo que seja pelo rosnar destes animais 
(cf. a origem que Max Müller dá a mar
jara, nome do gato em sanscrito). Ver 
Benfey em marjana, exprimindo nao só a 
idéia de !impar, mas também a do som 
de um tambor 

Raiz math ou manth, agitar, mover 

Guarani: mondó, enviar, mandar 
Sa nscrito: math ou manth 
mathas, agitac;:ao 
mathan, agitador 
Grego: mothos 
Latim : mitto, ere, enviar 
moto 
motus 
Ant. eslavo : matiti, agitar 
RuSS"o: metiti, metaiu, id. 
motati, motnuti, sacudir, abalar 
Polaco: matac, agitar 
Lituanio : mensti, mentu, r.netu, agitar 

Raiz may, ir, mover (E icchoff). Ou
tros ligam a raiz de mahat, grande, 
que é mah. Os gregos a receberam 
do persa ( Littré) 

Guarani: mbaychá ou paychá (Mon-
toya, 11, em magia, 81) 

Tupi : 
Sanscrito: maya, ilusao 
mayas, mayikas, mágico, feiticeiro 
Grego : mageia 
magos, magikos, id. 
Latim: magia 
magus, magicus, id. 
Zende: maya, conhecimento, sobrena

tural, arte maravilhosa 

Para a permuta do p em m, vao aqui 
exemplos: 

manema, maníaco - panema (Mon
toya, 11) 

aimokeka, envolver - aipokeka 

Raiz me, negociar, trocar 

Guarani : mü, troca, contrato, trato 
munga, contrato, troca 
mungara, contratante, negociante 
mundá, comerciar, trocar, etc. 
Sanscrito : me 
Aparece s6 em formas compostas, 

como: 
nimeya, nimaya, vimaya, troca 
Grego: ameibo, no médio ameibomai, 

trocar, mudar, vender, recompensar, com
prar 

Sao formas que Benfey aproxima do 
causativo de me, mapaya. 

Latim: muros, ocupac;:ao, servic;:o públi
co, obra, trabalho, gratificac;:ao, dom, 
presente 

mutuus, recíproco, mútuo 
mutare, mudar, trocar, vender 
mutuare, tomar dinheiro emprestado 
mutuatio, empréstimo de dinheiro 
communis 
Ant. eslavo: mena, miena, troca 
meniti, trocar 
Polaco:* miana, troca 
zamiana, idem 
mieniaé, trocar 
R usso: mena, miena, troca 
mieniati, trocar 
Lituania: mainas, troca 
mainyti, trocar 
Ilírico: zamiena, troca 

Raiz mi, restringir, deter 

Guarani: mij, forma primitiva e sim
ples, pequeno, humilde 

Ex.: cáá-mij, erva-mate (//ex Paraguay-

ensis. Aquifoliáceas. De Candolle) 
caáimbé-mij, Valeriana céltica, Lin.Va

lerianáceas. 
piri-mij, variedade de junco (Fam. ci

peráceas) 

mijnim ou mijrim, segunda forma, sen
da o r pela pronunciac;:3o leve quase sem
pre permutado pelo n, como curumi e cu
numi: 

mijninguera ou miringuera, o menor 
entre irmaos 

mijngaú, papas ralas; nao condensado, 
líquido. Em sentido figurado, frouxo 

myndocuré, graos pilados 
Sanscrito: minas, tirado, reduzido, da 

raíz man, tirar, restringir, reduzir 
Grego: minuos, pequeno; minuo, di

minuir 
minitho, diminuir 
Latim: minor, menor; minuere, apou

car, diminuir; minutus, o que é muito 
pd(f ueno 

Alto alemao: min, pequeno; minuisto, 
superlativo 

Alemao: minder, id. 
Gótico: mins, id. 
Ant. escandinavo: minst 
Anglo-saxonio: minsian, dividir em par-

tes, diminuir 
Ant. frisao : mincer, id. 
Sueco: minska, tornar mais pequeno 
Ingles: mince 
Russo: mnii 
Gálico: min 
Parecem também prender-se a esta 

raiz, com sentido pejorativo, os seguintes: 
1 ngles: mean, pequeno, vulgar, baixo, 

vi 1 
Anglo-saxonio: moene, id. 
Frisao: mens, falso 
Ant. alemao: mein, vil 
Latim: menda, imperfeic;:ao física, de

feito, falta 
mendaz, mentiroso 
mentiri, mentir 

*N. do R.: Achando-se avariado o manuscrito original, na parte do polaco e do russo servimo-nos 
da cópia feíta por Alvaro Porto Alegre. 
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Sanscrito: mandas, pouco, pequeno 

Raiz mid ou mail, conciliar, apro
ximar (Eicchoff, 214) 
Raíz madh, medir (Pictet) 

Guara ni: mbité, mité, pité, metade, 
me10 

Tupi da costa: mitera, pitera 
Sanscrito: mádyam, meio 
G rego : meson 
Latim: medius 
Alemao: mitte 
Ant. alto·al. missa, missi, mis 
Ingles: middle 
R usso : mezen 
Mod. gótico : midja 
Anglo-saxónio: midd, middel ou mid-

dle 
Flamengo: midden 
Dinamarques: mid, midje e mellem 
Velho dinamarques e islandes: midit, 

midja e midr 
Sueco : midten 
Frances: mi 
Portuques: meio 
ltaliétnO: mezzo 
Espanhol: medio 
lrlandes: midia 
Céltico: meadhon 
{Ver Pictet, v.2, p.76, nota) 

Raíz murchh, forma derivada de 
mar para o verbo incoativo; en
fraquecer, fanar-se 

Guaraní: murerui, desmedrar, fenecer, 
murchar 

mema, por merma, ídem. Talvez o 
verbo espanhol mermar, diminuir, desfal
car, provenha daí, em vez do árabe, como 
pensa Dozy. 

Sanscrito: murchh, com~ar a morrer 
Urdu : murjhaná, murchar 
Grego: maraino, consumir 
marasm6s, consump<;ao, perda das for

~as físicas 
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Latim: marcere, desmedrar, enfraque-
cer 

marcescere, fanar-se, debilitar-se, en
languecer, gastar-se 

marcidus, murcho, gasto, enfraquecido 

Raiz mush, roubar 

Guara ni : amunda, furtar 
amundaro, id. 
mundahába, a ac;:ao de furtar 
mundap6, a coisa iurtada 
mundára, mundahara, ladrao 
mundari, ladraozinho, larápio 
mbicú, raposa, sarigüe (Didelphis sa-

rigue) 
mbicure, zorrilho (Mephitis) 
mbicuti, outra var iedade .de Didelphis 
mi, esconder, ocultar 
mihaba, mihara 
mundé, ca~r ? 
Tupi da costa: mondá, mondac;aba, 

mondapora, monda~ara. Para o gambá 
tinham o nome de sarigüe (Didelphis a/
biventris, de Lund), cuja forma correta 
é sare~osa (~arecora), significando olhos 
vigilantes. Também usavam timbu, que 
quer dizer focinho que rosna, pelo regou
go que lhe é peculiar. 

mima, esconder; mi~aba, ac;:ao de es-
conder; mimara, etc. 

Tupi amazónico: m~ura, sarigüe, sarue 
mundá 
munda~áua 
Quéchua: muka, sarigüe 
Sanscrito: mush, musha, rato 
múshaka, mushika, ratinho 
mush, roubar {Dict. Slnsc., Benfey) 
Páli : mosako, ladrao 
moso, roubo 
musati, roubar 
músiko, rato (Dict. Páli, R. Childers) 
Hindustani: musa, musra, rato 
Hindi : múshik, múshak, rato 
Urdu : musah, rato; mushtih, id. 
Persa : mush, id. 
Pazend: muska, id. 
Bucara: mush, id. 

Osseta: misht, id. 
Curdo: meshk, id. 
Afega: mukhak, id. 
Armenio: mugn, id. 
Grego: müs, genit. mu6s, id. 
Latim: mus, genit. muris, id. 
Ant. alto-alemao: mus 
Alemao: maus 
Anglo-saxónio: mus, plural mys 
Flamengo: muis 
Sueco: mus 
Dinamarques: muus, mus 
Ant. dinamarques e islandes: mús 
Jutlandes: mys 
Sueco: mus 
A usso: mysch 
Polaco: mysz 
Eslavonio: mish 
Boem io: myss 
Ilírico: mise, mis 
Albanas: mi, mu 
O genitivo latim muris dá a forma 

intermédia para o guaraní, onde o r 
pode permutar em n, para mundá, roubar. 

V-N 

yacy,a lua 

( Hecate, forma divergente, conservan
do-se [sic] ao de Lucina. Hecatombe era 
o sacrifício das vítimas é divindade lunar.) 

Plutao = Pytuna, a noite sem luz. 
Ver Plutio em Lar. 

Proserpina é dada como mae dos ve
getais e irmi do sol. 

Yacy = nacy, donde sai a radical pa
ra noite em quase todas as línguas da 
família ariana. 

Sanscrito: nakta, nakti, naktan, noite 
(ver ni~, ni~) 

Zende: 
Grego: nix 
Latim: nox, noctis 
Godo: nakts 
A lemao: nacht 
1 ngles: night 

Lituanio: naktis 
Russo antigo: nocz 
Gaélico: noiche 
Quínrico [no texto: Kinry]: nos 
Daí formou-se a primitiva raíz na~ = 

nac = nak = nah, para significar o fe
nómeno natural que divide a revoluc;ao da 
terra sobre si, em do is per ( odos. 

Porém como a obscuridade é o que 
mais teme o homem primitivo, e como 
a lua o protegia com a sua luz contra os 
terrores [no texto : terros] noturnos, a raíz 
nac veio a significar o que é brilhante, 
o que esclarece a noite e nos afasta os 
perigos e fantasmas que povoam as som
bras. 

Nac veio, pois, a significar luz e prote
c;:§o. Procedem deste sentido inúmeros vo
cábulos com a seguinte permuta: y = n 
=l=m=r 

lrlandes: lá, lae, plural laithe, odia 
Egito: Am - moun - Ra, Hora - Ra, 

Osiris - Ra 
Latim: Diana= cf. lucus, bosque sagra

do 
Lucina = luna {contra~ao de luc'na) 

= Junus. Daí a palavra luz, [sic] lumen, 
por lucs, lucmen. Mens, mensis, por mec
nes, mecnis. Numen, numinis, por nuc
men. Manes, por macnes. Lares= lac-res. 

Sanscrito: mis, lua, mes; masa (Pictet, 
111, 340) 

Zende: maoüh, nomin. mio (Pictet, 
111, id.) 

mihia 
Persa: mlh, mahina, mah, mlh, mass 

{id.) 
Curdo: mah, meh 
Afega: miashta 
Osseta: mai, méi 
Armenio: amis (Pictet, id.) 
Grego: men. entre os gregos as Lamias 

(por lacmias). 
Ver Pictet quanto a outros muitos cor-

relativos em outras línguas. 
Oinamarques: maaned, maane 
Alemao: mond 
1 ngles: moon 
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Cf. o deus Noum do Egito, também 
chamado Rá, que simbolizava o sol 
(=Nouem=Rá=lac) 

Como para o homem pro-étnico a noi· 
te sem luar era povoada de espectros, ten· 
do ele sempre de manter o fogo em 
suas choupanas para garant ir-se deles, co
mo em torno dele, rugindo e ululando 
passavam terr íveis feras, ela fo i considera
da como a destruidora, o emblema da 
morte. 

D esta nova co ncepc;:ao a ra iz nac to
mo u o sentido inteiramente oposto ao 
anterior. 

Guaran i: ayacá, b r igar (=a) yuc = luc, 
em luctar 

yacaré, o animal voraz, destruidor 
yaguara, id. quanto ao sent ido geral 
jaguatirica, id. 
jaguarité, id. 
yacanina, id. 
iagua, cometa, eclipse 
yacú, o destruidor das frutas 
ajucá, matar, feri r 
yaceó, last imar-se, chorar 
Sanscrito: nac;:, perecer, destru ir 
naga, a cobra capelo, a fatal , a des-

truidora 
nahk, destruir 
nac;:a, o morto 
Grego : nekrós, o morto 
nekis, marte 
Latim: necare, matar 
nocere, prejudicar 
nex, necis, a morte 
Zende: nac;:, perecer 
nac;:us, cadáver 
nasta, o que faz perecer 
Antigo dinamarques: nagga, destruir 
Moderno dinamarques : nage, verbo; 

nag, a marte, a dest rui<;:ao 

Ingles: gnav [s ic] 
A lemao : nageri 

Raíz nadh, atar, fazer nós 
Poquyta, fazer nó, la9ada, dar nó 
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O guaraní apresenta a forma aquyta, 
kita, que ninguém a primeira vista ligará a 
radical sánscrita. Mas a verdade, na Lin· 
gü ística moderna, nao está na semelhan
c;:a, na parecenc;:a, mas no resultado da 
comparac;:ao, segundo as leis que regem 
cada grupo de línguas. A raiz é como um 
núcleo, o caroc;:o duma fruta , conserva-se 
intacta a pesar das modificac;:oes af ixas. 

A raíz sánscrita, feita a compara<;:ao 
com as das línguas coirmas, perdeu parte 
da formac;:ao primitiva, desapareceu urna 
gutural inicial. 

O grupo germanico apresenta-a em 
diversos ramos da família : 

Gót ico: knut 
Anglo-saxonio: cnott 
F lamengo: knoop, knot 
Alemao : knoten 
Dinamarques: knort, knude 
Sueco: knota 
lslandes: knutr, hnutr 
Gaélico : cnod 

As línguas seguintes, inclusive o sans
crito, perderam a gutural : 

Sa nscr ito: nadh, atar; naddha, atado; 
naddhi, corda 

Grego: netho, atar 
Latim: nodus, nó 
Quínrico: noden, id. 
Armoricano: neud 
lrlandes: snadh, transformou a gutural 

em sibilante (por knadh) 
Mas as próprias línguas germanicas 

perderam a gutural em nassa: 
Gótico: nati (por knati) 
Ang lo-saxonio : netti (por knetti) 
Alemao: nezzi (por knezzi) , etc. 

O guarani kyta está por knta, mas co
mo o n permuta em y, como já vimos em 
jacy por nacy, jucá por nucá, yequi 
por neki, transformou-se conseqüente
mente em kita. Ainda assim a nasalizac;:ao 
nao se perdeu, porque reforc;:ou a sílaba 
final. 

Kiti significa: nó, verruga, caroc;:o, 
pedac;:o, coisa dura 

Yuqui-akiti, torrao de sal 
Akitirí, diminutivo 

Raiz ya, ir 

Guaraní : ara, tempo em geral, ano, dia 
ya ou nha ou simplesmente ni, como 

em nana, ananás, caminhar, correr 
Em composi<;:ao se encontra como 

yandú, yambú (ou nhandú, nhambú), etc. 
Yandara: meio-dia, no tupi amazónico 

(Cauto de Magalhies, p.77) 
O ara guaraní perdeu o y inicial como 

o sánscrito no advérbio parari, o penúlti
mo ano, contraído de para + yari, que 
corresponde ao persa par4rir, parariz, ao 
curdo peror, com a mesma significa~ao 

e perda da mesma letra. O zende sofreu 
o mesmo em arempithvan ou arempitu, 
meio-dia, que Harlez decomp0e em ara, 
completo, e pithva, plenitude, quando 
aliás seria comparado com a expressio 
correlata do guarani arapitera, meio-dia 
ou metade do dia. 

Sanscrito : ya, ir; yatu, tempo 
Zende : y4, ir, vir; yare, ano 
Grego: hora, horos, ano 
Latim: hora 
lrlandes: nair, hora; nura, nuridh, ano 
Quínrico : awr, hora 
Armórico: heur, hora 
Erse: an ura, an uiridh, o ano passado 
Gótico : yAr, ano 
Ant. saxónio: iar, ano 
Anglo-saxónio: gear, ano 
Ant. alemao: jar, ano 
A lema o : jahr 
Escandinavo: ár 
Pott ainda aproxima a esta raiz a 

palavra lat ina hornus, do ano, prod1r 
zido no ano, tendo em composi<;:ao um 
demonstrat ivo com a palavra em questao 
(ver o que já escrevi a respeito em 
outras folhas). 

Ano deve ser de igual procedencia, de 
ya. Cf. 

Raiz yag = nah, matar, sacrificar 

Guarani : yucá, ferir, matar - ayucá, 
forma do infinito 

yuca~ra, matador, assassino 
yucac;:aba, qualquer instrumento com 

que se mata, termo genérico 
ayeyucá, suicidar-se 
yequie, expirar, morrer 
yucapirama, o que deve morrer, o 

que é d igno de ser morto, perecível 
(O sinónimo é ayapití;pi, comprimir, 

apertar, sufocar; ti ou tu, treva, fuma<;:a, 
cor negra) 

Primeira forma de correla<;:ao: 
Sanscrito : yaga, yagna, yaéatha, igya, 

sacrif ício 
yaéi, y~yu, yagvan, sacrificador 
yaga na, adora<;:ao, sacrif ício 
Zende: yaz, honrar os deuses, sacrificar 
yac;:ua, yacañh, sacrif ício 
Armenio: iazel, sacrificar aos ídolos 
iashd, ashd, sacrif ício 
Mas yucá feíto por anhemuna a per· 

muta do y em n, ternos a forma nucá, 
cuja raiz é nuc. 

Nuc corresponde a raiz sánscrita nac;:, 
nac, perecer, destruir. 

Sa nscr ito: nlic;:as, destru i<;:ao 
nacin, nacyas, pernicioso 
nic;:, nic;:a, a noite, como a terr ível, 

pelo medo que inspira a obscuridade. No 
sánscrito ternos também as formas nak, 
nac;: 

car 

Grego: nose6, estar doente 
nussc>, ferir 
nekus, destruído, morto 

nux, noite 
nekros, morte, cadáver 
Latim: noceo, prejudicar 
neco, matar 
nocens, nocuus, destrutivo, pernicioso 
nex, morte violenta 
Godo : nahts, no ite; naus, destruido 
Alemio : nacht, noite; gnagen, prejudi-

Lituanio: naktis 
Russo ant .: nocz 
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Russo moderno: naé 
Gaélico: noiche, ooite 
Quínrico: nos, noite 
Ingles: night, noite; (to gnaw, prejudi

car?) 
Velho dinamarques: (nagga, prejudi

car?) 
Moderno dinamarques: nage, id., nat, 

nott, noite 

Ra iz nah, 1 igar 

Guarani: yacá ou a-yacá = (y=n) nacá 
ou anacá, cesto longo de forma cil(ndri
ca, para cargas 

yequeí, nassa grande, armadilha para 
pescar; yequeí nequeí 

yequeá,nassa pequena;yequeá==nequeá 
Sanscrito : nah, ligar; naddhi, corda; 

naha, cilada, armadilha; nahas, coesao 
Latim: nassa, aparelho para pescar; neo, 

necto, tecer, f iar, entrelac;:ar; nexus, lac;:o 
Grego: nea, fiar; nethos, fiado, tor-

cido; netron, fuso 
Gótico: nati, rede; nehwia, tecer 
Anglo-saxónio: nete 
Ant. anglo-saxóiiio: nette 
Ant. alemao: nezzi, nezzili 
lrlandes: s-nadh, fio 
Flamengo: net 
Dinamarques: net 
Sueco: n:tt 
lslandes: net 

Tema yara = na ira 

Vara em composic;:ao = guara = nara 
= ara 

Guaraní: yara, senhor, dono, guerrei· 
ro, o ant igo 

Sanscrito: arya, id . (Pictet, 1, cap. 1 
todo. Benfey) 

nara, um homem, homens (Benfey, 
459). Ver nara, Pictet, v.3, p.419 

naire, id. (estudo sobre os costumes 
desta rac;:a hindu; lembranc;:a deste pas· 
sado proteno, [sic] no guarani) . 

Zende: 1.a forma : airya 
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airyana 
airyaman 
2.a forma: nar, homem, varao (Harlez, 

160) 
nairi, nairika, mulher, id. 
nairl, macho, valoroso 
Em naregara, devorador de homens 
(Harlez, 160) 
(Pictet - Harlez, 109) 
3. a forma: hara, senhor ( Har lez, 220) 
Grego: heros, herói 
Latim: herus (ver St. Aymour, p.89) 
Persa : iran 
Pelevi: ér 
Pársi: er 
1 ron [sic] ou osseta: ir 
Urdu: nar, narina, macho 
Antigo alemao: heri, hari, soldado, 

exército 
Gótico: harji, id. 
Moderno alemao: herr, senhor, dono 

da casa, etc. 
Velho dinamarques: herri, herra, dono 

da casa, senhor, proprietário 
Moderno dinamarques: herr, id. 
lrlandes: er, ir, er41, eiré, eri. Er, como 

adjetivo, grande, nobre, bom; como subs
tantivo, herói 

aire, chefe (ver Pictet, 44, 45, 46) 

Raiz yu, misturar 

Guaraní: yuqui, sal 
yuquirati, juquiru~ú, árvores de que 

extraem [sic] sal 
juquirirú, saleira, vaso para sal 
juquitiba, salinas 
juquiri, salitre 
juquici, gu isado, caldo 
yuquitai, molho de sal e ~imenta 
Tupi da costa: yuquira 
yuquirana 
yuquitaia 
Tupi amazónico: yuquycy, caldo 
Sanscrito: yú, yús, yusha, yushan, fer-

vido, ca ldo, caldo de carne, sopa de ervi
lhas, água em que se ferveu [sic] legumes, 
etc. 

Grego: ze6, ferver; zomos, caldo, guisa
do, molho, etc ... (A última aproximac;:ao 
de Benfey) 

Latim: jus, caldo, molho, fervido 
juscellum, caldo, molho 
jusculum, caldo 
Ant. eslavo: iucha, caldo 
Russo: ucha, ushka, ushitsa, sopa de 

pe1xe 
Polaco: iucha, iuszka, var iedade de mo

lho 
11 írio: juha, caldo 
Ant. borusso: juse, caldo 
Lituania: júsze, sopa de massa azeda 

e água; jukka, sopa de sangue de ganso 
Leto: jaut, misturar farinha com água 
Armórico : ioud, i6d, iot, fervido de 

farinha com leite 
Ant. alemao :jussol, caldo 
Mod. alemao: jauche, id. 
lngles:juice, id. 
Escandinavo: juck, id. 
F lamengo: juys, id. 

Raiz yug, juntar, unir, ligar, la<;ar 

~ urna das raízes mais fecundas em 
todas as línguas arianas. O guaraní, mais 
que todas as outras suas irmas, conserva
ª puríssima, com múltiplas feic;:oes quanto 
a vogal e quanto a consoante inicial a 
permuta, em casos, pelo n das línguas 
congeneres, por anhemuna. 

Guarani: yeceá e yeheá, juntar, unir, 
mesclar 

yeceáhába, junc;:ao 
pey&eáhaba ou peyeheáhába, encru

zi l hada, ponto em que se unem duas estra
das 

yo9üa, colégío, comunidade 
yoquá, atar, cíngir, ligar 
yu9i ou yuhan, lac;:o, armadilha para 

cac;:ar 
nhuhi ou nhu9i, id. 
Tupi da costa: yeceá = jeceá em alguns 

díaletos 
yeceácaba = jeceácaba 
peyiceacaba = pejeceacaba 

.· 

yoqua = jocá 
yu9ana ou yun98na = ju9ana 
Sanscrito: yuga, jugo, par 
yug, yugala, yugma, id. 
yugia, animal de jugo 
yoktra, a corda do jugo 
Zende: yaokhsti, desejo de se juntar. 

~ desconhecida a palavra zende para jugo. 
yúkhtar, o que ajouja, atrela 
yukhta, ajoujado 
Persa: yúgh - radical 
yé)gh - radical 
gúgh - radical 
guh - radical 
go - radical 
yughidan, pór o jugo, encangar 
Curdo: got 
gotkens, lavrar 
gé)tkar, lavrador 
Beluchi: go 
Osseto: oziau 
Gr ego: zúgos 
zúgon 
zeúgos, jugo 
Latim: jugum, jugo 
jungo, unir, prender, jungir 
jumentum, jumento, an imal de tiro 
jugerum, jeira de terra para urna junta 

de bois 
juncus, a planta com que se ata 
lrlandes: ughaim, ughmadh, arnes 
Erse: uigheam, arnes 
Quínrico - Antigo : iou 

Moderno: iau 
Ant. córnico : ieu 
Armórico: ie6, iaa, ge6 
Gótico: jukusl, jugo 
juk, gajuk, par 
Alemao médio e moderno : juch, ju-

chart, jeira 
Lituania: jungas 
juncti, atrelar ao jugo 
jautis, jauczias, boi 
Leto: júgs 
Ant. eslavo e russo : igo 
Boemio por aférese: gho 
Anglo-saxónio : geoc, jugo 
Frisao:jok, id. 
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Dinamarques: aag 
F lamengo: juk " 
Sueco : ok 
Italiano: giogo 
Espanhol: yugo 
Frances: joug 
(Ver Pictet, v.2, p.12?) 
Origem da raiz yu + yá = colher pelo 

pescoc:;o 

p 

Raiz pa, garantir, guardar, conser
servar, beber, etc. (Pictet) 

Guaraní·: petaca, vários recipientes.on
de se guardam e transportam diferente~ 
objetos, significando principalmente ba
laio comprido e canastra de palha, com 
feic:;ao de baú. 

patagui, assento de palha para os vasos 
Tup( da costa: patiguá, ídem 
Tupi amazónico: pátuá, idem 
Sanscrito: patra, recipiente em geral 
Persa: patii, grande vaso de barro 
Grego: potér, tac;:a 
pátané, patela, prato 
Latim: patella, prato 
potus, pote 
Irlandas: puitraice, vas" 
pu itric, garrafa 
pádhal, balde, bilha 
pata, vaso 
Quínrico: padell, frigideira 
Gótico: fother, cesto 
Ant. alemao: fotar, carro, caixa 
F lamengo: pot, pote 
Dinamarques: potte 
Sueco: potta 
lslandes: potta 
Gaélico: poit 
Ingles: pot 

Raiz pa, garantir, guardar, conser
var, beber, etc. 

Guaraní: panacü, cesto, canastra com
prida de palha; balaio menor em que as 
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índias trazem generos das roc;:as. (Mon
toya) 

Tupi da costa: panacü, cesto comprido. 
( F igueira) 

Tupi amazónico: panacarica, toldo de 
pal ha nas igarités; chapéu de pal ha . de 
abas largas para garantir-se do sol (Pará). 

panacü, cesto para o servic;:o das roc;:as 
Apiacá: neste dialeto panacarica sig-

nifica barracao 
Sánscrito: pana, panila, tac;:a 
Ouínrico: pan, vaso cóncavo, tac;:a 
Ant. eslavo: panitsa, cisterna, prato 
pany, bacia 
Polaco: panew, panewka, frigideira 
Lituanio: pana, pane, frigideira 
Ant. alemao: fanari, espécie de vaso 

Raiz pa, pi, beber, embeberar-se 

O sentido próprio é o de absorver, 
ingerir, encher, saciar 

Guaraní: pohang, poc;:ao, medicamen-
to, remédio, feitic;:o 

amo-oohano, fazer-se curar 
P-Ohano, curar 
aponang1ú, dar beberagens 
ipohangymbes, incurável 
poangara, médico, curandeiro 
Tupi da costa: po~anga, remédio, pur-

ga, etc. 
po93nong, curar 
po~anongara, médico 
Sanscrito: pi, )>eber; pftis, pitas, bebi

da; pAtri, tac;:a; piban, bebendo; pip8sus, 
bebedor; pinam, bebida 

G rego: póo, eu bebo; pósis, ac;:ao de 
beber; potér, poterion, tac;:a; pinein, be
ber. 

Latim: potare, beber; potio, ac;:§'o de 
beber, remédio, poc;:ao, droga, bebera
gem venenosa; pótus, potúra, ac;:ao de 
beber; patera, patina, tac;:a; poculum, co
po ; bibere, beber. 

Oinamarques: pimpe, bimbe, beber; 
patti, mamar 

Ant. eslavo: pi, piti, pivati, beber 
A mesma raiz se apresenta em outras 

línguas sob a forma duplicada, para sig
nificar a intensidade do movimento de 
absorc:;ao. 

Vamos tomar duas palavras, urna que 
significa flauta, tubo, assovio, cachimbo 
e a outra bomba. 

Na primeira refere-se a inspirac;:ao do 
ar ; na segunda a succ:;ao ria água. 

Baixo-latim: pipa 
Guarani : y-pitéhaba 
Alto-alemao: phifa 
Gótico: pfifa 
Alemao: pfeiffe 
Ang lo-saxónio: pip, pipe 
Flamengo: pyp 
Dinamarques: pibe 
Sueco e islandes: pipa 
Gaélico : piob, pib 
lrlandes: id 
Welsh: pib 
Frances: pipe, pipeau 
Italiano: piva, pippa 
Espanhol: pipa 
Portugues: pipía e cachimbo 
Alemao : pumpe 
1 ngles: pump 
Dinamarques: pompe 
F lamengo: pomp 
Sueco: pump 
Frances: pompe 
Italiano: pompa 
Portuguese esp.: bomba 
Para as duas palavras supra nao havia 

eu encontrado a etimología, por isso 
citei-as intencionalmente. 

ver 
Tupi da costa: pitér, beijar, chupar, sor-

pituceme, evaporar, respirar, suspirar. 
pitucemo, respirac:;ao 
pitubá, id. 
petyma. 
petynguAba e 
petybán 
petYnguara 
petyxuí 
potyra 
Guara ni: pité, chupar, sorver, beijar 
PYtY,sufocac;:ao.afogamento 

pitú, bafo, calor do fogo, vapor, exa-
lac:;ao, alento, folego 

pitubá, desfalecimento, fraqueza 
pety, tabaco 
petyngua, instrumento com que se 

bebe (Montoya); cachimbo 
petyngu,rá, fumador, tabaquista 
pet'icuí, rapé 
poty, flor : iboti, id. 
Estas palavras comp0em-se de duas 

raízes que se encontram separadas no 
sanscrito. Sao pi, beber, sorver, e tam 
que sionif icrt sufor.::\r~o. falta de ar mas . . , 
que eu considero urna colateral de dhO, 
que se encontra em dhiimas, fuma~a, va
por. 
(Ver pytü, para explica~o, e timbó). 

Raiz pac, assar, cozinhar, amadure
cer 

Guaran i: moca e, assar, secar (=pocai) 
moca~itá, trempe, armac:;ao para assar 

a carne ou peixe 
Lery também apresenta a forma bucan 

como brasileira, o que é bem possível 
pela permuta constante entre o m, o b e 
o p. 

Cara íba: bucan, assar 
Aruaque: bucum, ídem 
Sanscrito : paé, cozinhar 
paéi, cocc:;ao, oozimento 
paktra, fogo 
paéana, ídem 
paéka, paéuka, cozinheiro 
Zende: paé, cozinhar 
Persa: pazidan ou pajidan, cozinhar 
pochtan, ídem 
pazgar, cozinheiro 
peéah, fogo 
Curdo: pesium, cozinhar 
kuéiek, fogareiro (=puéfek) 
kauéiek, cozinheiro (=pauéiek) 
Afegane: pachaval, cozer, assar 
Grego : pépto, cozinhar, amadurecer (= 

pekpto) 
pép6n, cozido 
pemma, bolo 
Latim: coquo. cozinhar (=poauo) 
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coquus, cozinheiro 
coquina, cozinh~ 
Quínrico : pobi, cozer (=poki) 
poban,forno 
pobwr, padeiro 
Armórico: pibi, cozer 
pobeim, ídem 
piber e pober, padeiro 
Ant. lituanio: kepti, assar, cozinhar 
kepe1as, padeiro 
képalas, pao cozido 
péczus,forno 
Ant. eslavo : peshti, cozer 
peku, calor 
peshtl, forno 
pekari, padeiro 
R usso: peku, bolo 
peéenie, cocc;:ao 
peénik, cozinheiro 
Estas aproximac;:oes pertencem a Pic

tet que separa as formac;:Oes correspon
dentes da língua germanica, ligando-as a 
raíz bhag, que é urna colateral de pa~, 

a meu ver. 
Sanscrito: bhag, coser 
bhakta, cozido 
Ant. alemao : pachan, frigi r, torrar 
A lema o: backen 
Anglo-saxó nio: bacan 
F lamengo : bakken 
Dinamarques: bage 
lslandes: baka 
1 ngles: to bake 
lr la ndes : bacht, bocht, fogo 
Neo-sanscritas 
Pá 1 i: pacako, coz i nheiro 
paca, matur idade 
Urdu: pakáná, cozinhar 
Hindi: súpakar, cozinhar 
pákavidyá, arte culinária 
pákásálá, co zinha 

Raíz pac;, ligar, juntar 

Esta raiz em seu sent ido pr imitivo 
significou cessac;:ao em geral : qualquer 
outro é tropo lógico. Assim paz op0e-se a 
guerra como cessac;:ao de hostilidades, 

216 

donde a idéia de conven~o. pacto, etc. 
Guarani : pig, cessac;:ao, interru~o 
opig ibitú, calmou o vento 
omi opig, estiou a chuva 
amombig, fazer cessar 
pihá, ooite, isto é, cessac;:ao do dia, 

composto de pig, e á, día, tempo, clarida
de 

piharé, meia-noite 
pihayé, id. 
Tupi da costa : 
Sanscrito: pa~ 
Grego: pegnuO, pegnumi, fi rmar, fixar 
Latim: paciscor, fazer um tratado, um 

pacto 
pax, paz 
pacatus, pacífico, quieto 
Frances: paix 
Espanhol: paz 
Italiano: pace 
Portugues: paz 
Anglo-saxónio : pais 
1 ngles: peace 

Raiz pac;, ligar, segurar, prender 

Guarani : pi~. rede 
pici, pegar, tomar 
picoi, travas para os pés 
Tupi da costa: pecoar, atar, prender. 

Peco~aba, atadura, py~, rede 
Sanscrito: pa~. lac;:o, rede, grilhoes 

para os pés 
pa~ana, armadilha, rede para cac;:ar, 

lac;:o , etc. 
Zende: pacman, ligac;:ao 
pa~u. animal de rebanho, t ropa, isto 

é, o que se prende o lac;:o 
Ant. eslavo : pasmo, número de fios 
R usso: pásmo , meada 
Polaco: pasmo, meada; pasek, la(fo, 

atadura 
Lituanio: paszyti, enovelar, dobrar 
Letao: pasma, meada, negalho 
Gótico : fasten, firme, junto, isto é, 

ligado 
Ant. alemáo : faso, fibra 
Mod. alemáo : faser, idem; fest, firme 

Anglo-saxónio: foest, ou fest, firme 
Dinamarques; sueco e islandes: fast, 

firme, junto 
Flamengo: vast, firme 
lrlandes: faisgim, ligar; fasg, prisao 
Quínrico : ffasg, ligar, prisao 

Raiz par, pri, pur, por, poi, etc., 
encher, acumular 

Guarani : pará, variedade, multiplicida
de, muito 

Exemplos: 
nee iopará, vários ju(zos, racioc(nios 

múltiplos 
morandú iopará, muitas notícias 
ambo-iopará yguábo, comer de diver-

sos manjares 
paracaO, papagaio de várias cores 
paraguá, variedade em cores 
paraguá, grinalda de f lores, cocar de 

penas, pela diversidade de cores e mati
zes daquelas e destas 

parabog, escolher, isto é, tirar urna 
coisa dentre muitas 

pó e pora, no guaraní, pluralidade, 
quantidade, plenitude. Em composicao 
afeta as formas bó, bóra com nasalizac;:ao 

póra, habitante; caapora, o que habita 
nos matos 

p6ro, superlativo - ver nota. 
Tupi da costa : pará - paraguá - para

boca - pora 

mairy - cidade. Mair, o morador da 
cidade. ( Estudo) 

se 
Sanscrito : pul, tornar-se grande, elevar-

pul, acumular 
puru, pulu, muito 
pura, numeroso 
pur, encher, que faz no indicativo 

parayami 
prana, cheio 
pura, cidade, conjunto de habitantes; 

ex : Singapura 
Latim: plus, mais 
plenus, cheio 

pleo, encher. Comp. compleo , expleo, 
impleo 

plerigue, o maior número 
plerus, a maior parte .. 
populus, povo, o que multiplica-se 

(duplica(fao do pul, sanscrito.) 
pulex, pulga, a que produz muito 
plebs, plebe 
Úmbrio: pupel, dupl icacao do pul sans-

cr ito 
Grego: ple6, encher 
polus, numeroso 
pleos, pleios, cheio 
pleiades, as que estao amontoadas e 

nao como soem dizer: as estrelas que 
servem para a navegacao, do verbo ple6, 
navegar 

plendos, povo 
polis, cidade; ex: Persépolis 
Ant. eslavo: plUku, povo; pleme, tribo 
Russo: plumu, cheio; plemia, tribo, 

polku, povo 
Lituania: pilnas, cheio, pulkas, mul-

t idao, tropa. 
Pillu, encher 
Polaco: plemie, raca, tribo. Pulk, povo 
Boemio: pluk, povo 
Ilírico : pleme, tribo 
Qu(nrico : plwyf, plwy, povo 
Córnico: plui, povo 
Armórico: ploi, ploé, paróquia. Pula, 

abundar. Pul, abundante 
Gót ico: fulls, cheio. Fulljan, encher 
Anglo-saxonio: full, cheio; fyllan, en

cher. Folk, povo 
F lamengo: vol, cheio. Vullen, encher. 

Volk, povo. 
Antigo-alemao: fol, cheio. Filu, muito. 

Folch, povo 
Alemao : voll, cheio; füllen, encher. 

Volk, povo 
Dinamarques: fuld, cheio. Fylde, en

cher. Folk, povo 
lslandes: filli, encher. Folk, povo 
Sueco : full, cheio. Fylla, encher. Folck, 

povo . 
1 ngles: full, to fill, folk 
O emprego das formas guaranis é como 
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0 de full em ingles e o de polus, polu, em 
grego, como se ver)ficará pelos exemplos. 

Poro=moro=mboro - serve para mar
car o superlativo. Diz Montoya - nota 
excesso, superlativo, hábito, extensao, 
exercitando em muitos o que designa o 
verbo. 

Ex: Porayucapó, muito matador 
Moro·tinga, muito branca 
Ver Montoya, 111, p.318. 

Raiz pas, ligar (pac) 

Guara ni: apacua, dobrar, enrolar 
apacua, envoltório (ou apaqua) 
Tupi da costa : apokek, embrulhar, a

bafar, amortalhar 
pokeka, embrulho, pacote, bagagem, 

mortal ha 
Guara ni: aipoque, envolver entre fo

lhas o que se assou no brasido 
amo pirámboque, assar o peixe, en

vo lvendo-o depois em folhas. (Esta última 
forma, no entretanto, parece pertencer a 
raiz pac, cozi nhar, assar. Apresento·a co
mo a traz IMontoya) 

Baixa-latinidade: paccus (Littré) 
Ingles: pack, pacote, fardo, bagagem, 

fardel, envoltório 
packet, id. 
to pack, embrulhar, enfardar 
(Nao sei onde Littré achou este verbo 

com a acep~o de agarrar.) 
bag, saco e bagagem, também procede 

desta raiz 
F lamengo: pak, pacote, fardo, embru

lho 
Dinamarques: pakke, id.; arrumar o 

bacalhau em barris 
Ant. dinamarques: p0kkur, id. 
lslandes: packi, id.; packa, arrumar o 

bacalhau em barris, comprimindo-o forte
mente. 

Sueco: packa, pacote, fardo 
Alemao: packen, id. 
Gaélico e baixo-bretao: pac, pak 
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Raíz pas, fíxar, ligar 

Guaraní: poti, o que sustenta, firma, 
apoia. Ex.: 

ibira-poti, poste, forquilha que sus
tenta a arma<;:ao da casa 

potiáitá, paus que colocam sobre a 
cumeeira, como tesouras, para pbr sobre 
eles outra pequena cumeeira para levan· 
tara casa (Montoya). 

potí, f irme. Talvez pertence a esta 
raiz, ainda que eu colocasse sob a raiz 
pat, ao lado de potá, querer. 

poñang=poriang, pór, arrumar, encai· 
xar 

potia, peito 
potí, firme, tenaz, porfiado 
potibiya, tenaz, firme 
Sa nscr ito: pas 
pastas, pustas, f ixo 
pastyan, mole 
Grego: pessc>, fixar, pregar, ajustar, 

construir 
pi estas, f ixo 
Latim: ponere, colocar, fixar, cons-

truir 
positus, posta, fixo 
postis, ombreira de porta 
Russo : pazu, fixar 
Gótico: fastan, sólido, firme 
Alemao: fest, idem. festigen, tornar 

firme, consolidar 
Anglo-saxónio: foest, fest, ídem. Fo· 

estnian, idem 
Flamengo: vast, idem; vestigen, idem 
Dinamarques e sueco: fast, idem; fo· 

este, idem 
Francas: pondre, pondu, poteau (=pos· 

tellus) 
Espanhol: ponere, pueste, poste (=pos-

tis) 
Portugues: p0r, posto, poste 
Catalao : pondrer 
Berry: poner, ponner, poure, pouner, 

pór; ponnu, pounu, pont, pasto 
Valao: pond 
o s nao podendo manter-se no guara

ní, pelas leis que o regem, caiu, como 

em itá, pedra, por istá. É o mesmo que 
se dá em trances, onde de postellus, 
fez-se poteau. 

Raiz pat, poder, dominar, possuir 

Guaran i: potá, querer , desejar 
pot-yro, trabalhar, dar aux ílio a outrem 
potá, dád iva, presente, isto é, o que 

se pode dar 
Tupi da costa : potar 
potaba 
Tupi amazónico: putari 
Sanscrito: pati, proprietário, senhor 
Zende: paiti, chefe 
paititavat, poderoso 
Armenio: pet, bed, senhor, chef e 
Persa: bad, idem 
Grego: potes, senhor 
des-potes, senhor de escravo 
posis, marido 
Latim: potis,. que pode, poderoso 
potiri, possuir, ter 
potens, poderoso 
possum, por potsum, poder 
Lituanio: patis, marido 
A esta mesma raíz pertence a palavra 

pai, pítar, padar, pid, pitha, peder, pater, 
fadar, faeder, fadir, fatar, fid, segundo os 
diversos idiomas arianos. A ciencia euro· 
péia, com a idéia preconcebida de res
salvar o nosso antepassado dos delitos 
próprios de urna primeira idade, dá-lhe a 
significac;ao de proteger. Sim, nao há 
dúvida, proteger como protege o senhor 
ao escravo. A mulher, que era conquis
tada, raptada como as sabinas o foram 
pelos romanos, nao passava de urna sim
ples escrava, bem como os filhos. Cf. e 
estudai a legisla<;:ao romana, bem como 
famulus e familia. A lei e a língua re· 
velam a verdade sobre o passado. 

Raíz pat - lanc;ar-se, voar (Eicchoff) 
Raíz pel, pil, ir vacilar, no pretérito 

duplicado - pipela, forma secundá
ria de pal (Pictet) 

Suponho urna raíz pa, cuja duplica
c;ao é apenas urna onomatopéia de movi
mento, para indicar a agitac;ao contínua 
e rápida das asas. 

Guarani : pana, borboleta 
panambi, id. 
pepó, asa 
ay·peporú, emplumar as trechas 
ypepobae, volátil, alado 
ibebé, voar 
bebé, vóo (Montoya) 
Tupi da costa: panama, borboleta 
pypc), penas das aves, asa 
panipanibucú, papilionácea noturna, 

de grandes proporc;oes (Sphinx ou Erebus 
strix) (Marcya) 

Galibi: panabana, donsela, inseto (libé-
lula) 

Sanscrito: pat, lan<;:ar-se, voar 
pannas, volátil 
Persa: parwanah, bo rboleta 
balwanah, idem, bem como pardal e 

morcego 

ta 

bal, asa 
balwar, alado 
Curdo: balatink, borboleta 
pilpilúk, id. 
filfilfk, id. 
perpushik, id. 
Grego : phalaina, noturna, falena 
Armoricano: balaven, balafen, borbote-

Ouínrico: pilá, pilai, idem 
Latim : papilio 
Ant. borusso: pepelis, ave 
Leto: pippala, id. 
O verbo voar nas línguas germanicas 

pertence ainda a esta raíz, mudando re
gularmente o p em f, como no: 

Anglo-saxonio: fleogan 
Frisao: flega 
Holandas: vliegen 
Alemao: fliegen 
Dinamarques: flyru 
lslandes: ftiuga 
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Sueco: flyga 
1 nglés: to fly ,. 
As línguas neo-latinas apresentam as 

seguintes forma~oes 
Francés: papillon 
Valao : pawion 
Portugués: borboleta 
Italiano : parpaglione, fañalla 
Languedoquense : parpaliol 
Proven~al : parpalho 

Raiz pat, pad, caminhar, pisar, ir 

Guarani: pi, pé 
pitá, calcanhar 
Sanscrito: pad, pada, pada, pé 
p&IQ, piduka, sapato 
Zende: padha, pé 
Grego : pous,podos,pé 
pedi, peia, la~o para os pés, travas 
pedilon, palmilha, sola 
Latim: pes, pedis, pé 
pedica, peia 
pedestris, que está a pé, peao 
Lituanio: padas, pé e sola de sapato 
pedelis, soco, tamanco 
Russo: podoshva, sola de sapato 
Polaco: podeszwu, id. 
Gótico : fotus 
Anglo-saxonio: fot 
Flamengo: voet 
Alemao : fuss 
Dinamarqués: fod 
Velho dinamarqués e islandés: f6tr 
Sueco: fot 
1 ng les: f oot, p l. feet 
Neo-latinas 
Francés: pied 
Espanhol : pié 
Italiano : pede 
Proven~al : pe 
Portugués: pé 
Valao: pi 

Raiz pat 

Guarani: pip6ra, pegada, marca do pé, 
rastro 
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Dinamarqués: fodspon 
1 nglés: footprint 
Sanscrito: patchat, ~éat, depois, após 
Guarani : poié, poyyé, depois 
Zende: patchá, p~éa, id. 
Latim: pos, post, id. 
Russo : pod 
(Ver Bopp a respeito) 

Raiz pir, pur, que significa encher, 
abundar 

Guaraní: puruá, prenhe 
piruá, var (ola 
Sanscrito: purna, cheio 
pura 
Latim: plenus 
Grego: pleos, cheio; polus, numeroso 
Russo : plunu, cheio; polniu, encher 
Litu8nio : pilnas, cheio; pillu, encher 
Armórico : pula, abundar 
Gótico: fullian, encher; filu, numero-

so; fulls, cheio 
Ant. alemao : fol, cheio 
Mod. alemao: fullen, encher 
1 nglés: fill, encher; full 

Raiz phal, que se apresenta nas 
1 ínguas congeneres como pal, pel 
pil, fe 

Eicchoff e Pictet dao-lhe o sentido 
de fender, abrir, significando em geral 
um instrumento chato e cortante, como 
espada, pá de remo, sooo [ com o aberto] 
de charrua, etc. 

Guaraní: pé, casca de pau, córtice 
pé, chato, plano, como ibipé, planície, 

superf ície 
pi, pele, couro 
pirahoya, vestido 
piraí, lepra, propriamente doen~ de 

pele 
pirog, tirar a pele, esfolar, pelar 
pirá, abrir, desdobrar 
Tupi da costa: peba, chato 
pira, pele, couro, escama 
piráíba, lepra, sarna 

pirera, a pele depois de tirada do 
animal 

pir~oyaba, roupa de peles 
piroca, esfolar, pelar, escamar 
perar, abrir, desdobrar 
Sanscrito: phal, abrir, fender, ser aber

to, etc. 
phalan, bainha 
Grego: pélla, pele; phla0, fender ; pho

lís, escama de répteis; phell6s, córtex 
Latim: pellis, pele; spolio, tirar a pele, 

despojar; spolium, pele tirada, despojo da 
ca~a 

Gótico: fill, pele 
Alemao: fell, pele; feilen, tirar a pele 
Anglo-saxónio: fell 
1 ng les: f ell 
F lamengo: vel 
Islandés: felldr, pele; fella, cobrir 
Ouínrico: pil 
Lituania: plewe, pele; peloiu, tirar a 

pele, despojar 
Russo: plewa, pele; piliu, id. 

Ra iz pi, beber, embeberar-se 

Pié forma secundária da raiz pa, beber 
Guaraní: pirá, peixe, genericamente 
pirá-pane, o planeta Mercúrio 
piraqua, cardume 
pirárici, cambada, enfiada de peixes 
pirácui, farinha de peixe 
pirá-uré 
piráre~a, olhos de pescado morto, lan

guidos 
pirá-áca, variedade de peixe, peixe

poroo (Monacanthus piraaca, Cuv.) 
piranha, peixe-tesoura (Pygocentrus) 
pirá-arabari, sardinha (Chalceus nema

turus) 
Grande é a nomenclatura ictiológica, 

portanto aqui termino. 
Sanscrito: Nao tem oorrespondente. 

Pott aproxima ·o vocábulo de piééha, 
cauda, por piska, sendo este apéndice ca
racterístico nas fun~es natatórias. Dela
tre supc3e que o peixe é o animal bebedor 

por excelencia e daí faz a palavra derivar- \ 
se do verbo pi.~ o mais razoável. 

Latim: piscis 
Ouínrico: pysg 
Armórico : pesk 
Irlandés: iasc, iasg (por piase, piasg) 
Albanés : pishk 
Gótico: fisks 
A ng lo-saxonio: fisc 
lslandes: fiskr 
A lemao: fisk 
Flamengn: visch 
Sueco e dinamarqués: fisk 
Feita a compara~o, o guaraní con~er

va mais pura a forma primitiva. 

Raiz pi, pik, pink, pim, ferir, picar 

Nesta raiz fazem sempre confusao. 
Seguiremos, sem cingir-nos literalmente 
aos processos europeus. 

Guaraní: pi, picada de insetos ou aves, 
o ardor de plantas cáusticas, tudo o que 
fere com ponta 

ayopi, picar, ser pungente 
pium, variedade de mosquito 
pihaguera, picada, ferroada 
pitacy, piti, comichao produzida pela 

mordidela de certos insetos 
pyno, urtiga 
pina, ou pindá, anzol 
picui, carrapatinho, etc. 
peti, picado, reduzido a fragmentos 
peticuera, o que· está desfeito 
pipi, dar bicadas a ave, picar o pinto 

o ovo 
pití, oomichao 
pichi, beliscar, depenicar a ave 
pita(, picada de pulga e o sinal que 

de ixa 
Tupi da costa: pim, picada, bicada, fer-

roada 
ayopim, picar, espica~ar, ferroar, etc. 
pium 
pi~aguera 
pipica, picar o ovo o pinto, dar bicadas 

a ave 
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petica, reduzido a pedac;:os pela pol i-
lha, cupim, gorgulno 

picha me 
Sánscrito: peci, pedra de raio 
pi~una, mau, cruel 
pikas, pico 
piñja, golpe 
piñjan, prejudicial 
Grego : pikros, amargo, áspero, cruel 
peikó 
Persa: pikan, paykan, alviao, picareta 
paykan, dardo, lanc;:a, ponta de lam;:a 
Armenio: pkhin, flecha 
Latim: spica, ponta 
spiculum, dardo, flecha 
pungere, pungir; pungens, pungente 
pugna, combate 
picus, picanc;:o 
Armoricano: pik, pico 
pigel, enxada 
pika, picar e cavar 
Ouínrico: pig, ponta, pico 
picell, dardo 
pigaw, picar 
lrlandes: peac, ponta 
picidh, chuc;:a 
piscaido, enxada 
picarim, picar 
Anglo-saxónio: pycan, picar 
Flamengo: pikken, id. 
Velho dinamarques: pikka e pjakka, id. 
Dinamarques: pikke, id. 
pig, pik, arma de ferro agudo; pik, 

pico, cume 
Sueco: picka 
1 ngles: to pick, ferir com instrumento 

de ponta, picar 
to prick, id. 
peak, pico 
pickle, conserva assim chamada pelo 

molho picante 
pike, lanc;:a, pico, ponta 
pin, alfinete (flamengo: pen; alemao: 

pinne; dinamarques: pind; sueco: pinne; 
gaélico: pinne; irlandes: pion) 

Lituanio: peikti, desprezar, censurar 
paikas, mau, perverso 
pikté, malvadez 
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piktis, o diabo 
Pictet liga a ra iz bha, luz ir, o nome da

do a abelha por alguns povos arianos. 
Estamos em completo desacordo. Basta, 
de passagem, relembrar que o inseto nao 
veste cores que o destaquem (no texto: 
destacassem ]. Os pavos primitivos· pro
curaram sempre denominac;:oes caracte
ri'sticas; e a da abelha forc;:osamente de
sinar-se-ia por suas ferroadas dolorosas. 

Eis o nome deste inseto nas seguintes 
línguas: 

Anglo-saxónio : beo 
Flamengo: bie 
Sueco: bi 
Erse: beach 
Lituanio: bitte 
Alemao : biene 
Ant. alemao: pia, pian 
Médio alemao: bigen 
Latim: apis 
A raiz pik tem urna colateral nas 

línguas indo-européias, é bek ou bik, 
donde formamos bico, para designar pri
mord ialmente o órgao dos pássaros de 
forma pontuda que lhes serve para a aqui
sic;:ao dos alimentos e para a defesa. 

Em guaraní pik ou bek revestem urna 
só forma. 

Em latim apis procede da raíz ap, como 
em apex, ponta, identica a do guaraní api, 
ponta. A significac;:ao, pois, de todos estes 
termos, encerra a idéia de ferir e nao de 
luzir. 

Alguns mesmo dentre eles podem pro
ceder do verbo to bite, morder; gótico, 
beitan; anglo-saxonio, bitan; f lamengo, by
ten; alemao, beiszen; dinamarques, bide; 
sueco, bita. 

Para apis em latim Pictet julga que 
signifique a trabalhadora, por causa da 
raíz ap, que significa trabalhar. Mas ap 
no guaraní nao é só trabalhar, como com
bater, sentido que se encontra também 
em outras línguas da fam(lia. 

Raiz p1nJ, p1g, pin, pintar, colorir, 
tra<;ar, surgí r 

Esta raíz confunde-se com duas outras 
raízes: com pik, picar, talvez pelos pri
meiros processos da gravura em madeira, 
ossos e rochedos; e com pinj, ungir, untar, 
provavelmente referindo-se as pinturas do 
carpo, em que entravam princípios graxos. 

Guaraní : pini, pintura, mancha 
pirñ, fingimento, engano, tremor 
amo-pini, pintar, trac;:ar, fingir, enganar 
añembo-pini, enfeitar-se 
peti, pintado, como em jacupeti, jacu

tinga 
piña, lista 
pitú, unc;:ao, pintura. Ex.: Ayepitú, 

eu me unto ou pinto 
Tupi da costa: pinima, pintura, man-

cha, trac;:os 
pinima, engano, fingimento, tremor 
amo-pinima 
anhembo-pinima 
petinga, pintado, salpicado 
pinhana, lista 
pitú, pintura, unc;:ao 
Sanscrito: pinj, colorir, tingir, untar 
Grego : poikillo, variar, ornar com di-

versas cores, mosquear, bordar; inventar 
malícias 

poikilma, ornato de várias cores; flores 
ou desenhos bordados num tecido 

poikilos, diversificado em cores, jas-
peado, marmorizado, etc. 

Latim: pingere, pintar 
pictus, pintado 
pictura, pintura 
pictor, pintor 
pigmentum, cor para pintar 
pinguis, gordo 
pinus, pinheiro, a árvore que dá a 

resina para unc;:oes 
bitumen, betume (b=p) 

Depois da separac;:ao do centro ariano: 
fingere, modelar, esculpir, criar; fin-

g ir, imaginar (f=p) 
fictus 

figura 
fictio 

Raíz pish, triturar, pilar, por em 
peda<;os 

Apesar das controvérsias para explicar 
o portugues peda(:o, o italiano pedazo, 
esp. pedazo, filiando-o a baixa latinidade 
petacium, que Diez liga ao latim pit
tacium, colateral do grego pittakion que 
outros relacionam com a raiz pat, ir, 
donde vem pes, pedis, pé, prefiro a ra
dical supra, porque o que é triturado, 
f ica reduzido a peque nas parcelas. 

Guaran i: peci=pehe, pedac;:o 
peceá, partir, f azer em pedac;:os 
pecentá, pedac;:o 
pece0, partir 
pehengue, pedac;:o, parte, fragmento 
Tupi da costa: pecena, peceá, pecentá, 

peceon, pecenguera 
Tupi amazónico: py(:auera, pedac;:o 
Sanscrito : pish, triturar 
pishia, triturado, quebrar 
Zende: pish e pie, triturar 
Persa: pichidan, dividir, partir 
Armenio: pshrel, moer 
Grego: ptisso 
Latim: pisare, pilar 
lrlandes: piosa, migalha, pedac;:o 
Gaélico: píos, id . 
Ouínrico: peth, id. 
Armórico: pez, pesel, pisel, id. 

Raiz pish, moer, pisar, machucar, 
esfarelar 

Guaraní: pa(:og, apa(:oca, o ato de 
preparar a comida, pisando-a. Carne assa· 
da e depo is machucada e desf eita de mes
cla com farinha d& mandioca ou de milho. 
ldentico processo com ervas e carne. 

ayapa90g ou ayapa~oca, moer a carne 
assada com farinha ou ervas; genericamen· 
te moer, pisar, esfarelar 

pa~ocara, o agente deste processo 
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apa~og, moído, machucado, pisado 
Tupi da costa ~ pa~oca, ayapa~oca, pa-

~ocara 

Sa nscr ito: pish 
pishta, machucado, moído, far inha 
piskta, far inha 
pishtaka, bolo de farinha 
pecvara, o que mói, pil;:¡ 
Zende: pish, pistra, moedura 
Armenio: pshrel, moer 
Grego : ptíss0, por pisso, moer 
písna, farelo 
Latim: pinso 
piso, pisonis, morteiro, gral 
pistor, padeiro 
pistrina, moinho 
pistillum, pilao 
lrlandes: piosa, migalha, pedacinho 
Armórico : pisel, pesel, peñsel, id. 
Li tuanio : paisyti, tr ilhar a cevada por 

meio de cava los 
pesta, morteiro e pilao; peska, areia 
Russo : péstu, morteiro e pilao; pus-

chca, alimento 
~sóku, are ia ; psheno, milho miúdo 
Polaco : piasek, are ia 
Ant. es lavo : pisheno, far in ha 
pishta, a limento 
pishenitsa, trigo 
l lírico: pichja, a limento 
Persa : pist, trigo moído 
Ouínrico : peiswin, palha 
Escandinavo : fis, id. 
Ant. alemao: tesa, id. 

Raíz pya, ser gordo, palavra, p1us, 
etc. 
Raíz p1v, gordo 

Segundo Pictet , da ra iz pi, pi, aumen
tar, encher, recrear 

Segundo Kern, véd ico piy, atormentar 
Segundo Pott. pri, amar, ou pu, pu-

rif icar 
Segundo Benf ey, pu, purificar 
Segundo Kuhn, pri, amar 
Segundo penso, de piv, gordo; depya, 

ser gordo, porquanto o que é gordo é ma-
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lhável , brando, donde a transcri<;:ao para 
pio, piedoso. 

Ligo-a a pissá, pitta, resina, no grego; 
pitta, substancia gorda, no sanscrito; pix, 
pez, no latim. 

Em piamáter e duramáter, membranas 
do cérebro, a signif ica<;:ao mater ial a inda 
conserva-se. 

Guarani pé>e em relevo o sentido pri
mitivo antes da evolu~o para a idéia 
abstrata. 

piú=mbiú, brando, malhável , dúctil; 
terno. 

ipiui, muito brando, mole 
guirapiú, cara branda 
ibapiú, fruta tenra 
piapiú, cora<;:ao terno 
apipiú, flexível como junco, tenro co

mo fruta, terno como o cora<;:ao, malhá
vel como cera 

amopiú, tornar brando. (Ver mbegue, 
sinónimo) 

As outras significa<;:oes vieram metafo
ricamente. 

Sanscrito : piv, ser gordo, pivan, pi
vant, gordo; pivara, gordo, denso, gran
de; pinata, gordura 

Latim: pinguis, gordo; piger, mole, 
pregui<;:oso, visguento, calmo, lento 

pius, pietas, piaculum; expiatio, sao 
formas subseqOentes. Pius é o que abran
da os deuses por sacrif(cios e atos expia
tórios, como o fogo abranda a cera. Daí 
um deus piedoso e um homem pío. 

Oualquer que seja enf im a raíz, a 
palavra guaranítica corresponde a p1us 
na ace~ao genérica. 

Raíz plu, nadar, navegar, correr 

Guaraní : pará, mar 
parana, rio grande. Compé>e-se de pará 

e ana, semelhante 
paragua~ú, mar grande, grandes á~~as. 

Compé)e-se de pará,mar, e gua~ú, grande. 
parambó ou parap6, o que tem o mar 

em si, o que ele traz 
Tupi da costa : pará, parana, par~gua~ú 

parambora ou parapora 
Tupi amazónico: pará, parani, parána-

~ 
Nheenga1ba: mará, marani, Maraj6, etc. 
Formas hipotéticas. Ver nota. 
Galibi: paraná e balaná, mar 
Taino : balaguá, ídem 
Cara(ba: balaná, ídem 
Ouíchua: para, água, chuva 
Sanscrito: plavas, fluxo, curso 
plavan, fluente 
paraga, espuma 
plavaka, barco, jangada 
Zende: fru, correr 
Persa: parandah, barco 
Grego: ple0, navegar 
paré>n, pequeno navio 
ploion, navío 
pelagos, alto mar 
pelasgoi, pelagios. Ver nota. 
pelagfa, murex, a concha que dá a 

púrpura 
pelagios, marítimo 
pelikanos, pelicano. Ver nota. 
palemon ou Melikertes 

Lat im: pluere, chover 
pelagus, alto mar 
pluvia, chuva 
paro, pequeno navio de guerra 
fluere, correr 
flumen, rio, água corrente 
fluor, curso, onda 
fluvius, rio, arroio 
fluxio, escoamentó, corrimento 
fluxus, fluido 
fluidus, fluido, o que corre, escoa 
fluctuare, estar agitado o mar; ser leva-

do pelas ondas 
fluentia, escoamento, fluxo 
fluidare, molhar 
Gótico: flodus, corrente, fluido 
Ant. alto-alemao: flawjan, flutuar, na-

dar 
fliuzan, fluir como as águas, inundar 
fludar, jangada 
floz, barca 
ferid, navío 
ferjo, ferari, nauta 

furt, nau 
Mod. alemao: fliessen, fluir como as 

águas, inundar 
Anglo-saxonio : flowan, fluir como as 

águas, montar a maré, inundar 
fleotan, flutuar 
flota, fliet, navío 
faer, navío 
Flamengo: vloeyen, fluir 
Sueco : flyta, fluir 
Ant. dinamarques: fljota, floa, flota, 

fluir 
Mod. dinamarques: flyde, fluir 
lrlandes: fearg, mar 
fairge, vaga 
Ant. eslavo: plavT, barco; pluti, plavati, 

navegar, nadar 
Russo: plywu, correr, inundar 
ploou, canoa 
pluti, plavati, nadar, navegar 
par6mu, jangada 
Lituanio: plausmas, balsa 
plauti, plowiti, lavar 
plauditi, navegar 
páramas, jangada 
11 írio: plav, navio 
plavza, bote 
plivati, nadar, navegar 
Polaco: prum, balsa 

Notas: 

1 - A palavra pará identifica-a com a 
palavra mar, considerando-a apenas como 
urna forma simétrica da outra. Subsistem 
razoes. A primeira e assaz valiosa é que 
na economía íntima destas línguas os 
sons dum mesmo órgao podem permutar, 
assim é que b=p=m. De pará, pod er-se-ia 
a presentar como formas para lelas hará e 
mará. Nas línguas congeneres como o 
caraíba, taíno e galibi ternos balanF= 
bala+anF=paraná. No tupi amazónico no· 
ta-se esta tendencia para esta e outras 
modifica<;:oes. Assim a palavra do guaraní 
e tupi da costa ibirá, árvore, transforma-se 
lá em myrá. Outras vezes vocaliza-se em 
ú a labial, oomo em yuá=ibá, fruto. 
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Estas modificac;:oes eram ainda ma1s 
notáveis na ilha d~ Marajó, cujos habi
tantes calcu lados na época da conquista 
em sessenta mil, conjeturo, fossem em 
máxima parte da mesma família, razao 
pela qual os tupis da costa denominavam
nos nheengaibas, que quer dizer, nao 
contrários, nao estranhos, porém os que 
fa lam mal a língua pátria. Se nao fora as
sim da r- lhes-iam o nome de tapuias, que 
era genérico para os de rac;:a diversa, 
signíf icando escravos. 

Foi naturalmente urna tribo que nas 
pr imeiras emigrac;:oes apossou-se da vastís
sima ilha, cortada de rios e coberta de 
florestas impenetráveis e ali encastelou-se, 
a ponto de nunca ter sido vencida pelas 
armas. Nao sendo incomodada por ini
migos, como os compatriotas do continen
te, póde ela avanc;:ar mais rapidamente 
pelas vias do progresso, como o demonstra 
a descoberta dos túmulos da ilha de Paco
val. 

Já o nome de Marajó suponho qu~ 
esteja por Parajó, composto de pará, mar, 
e ó=og=oca, sair; portanto a filha do 
mar ou a que dele saiu ou surgiu. 

O r ío em que está Marajó deram-lhe 
Pinzón e outros viajantes a denominac;:ao 
de Maranhao, hoje Amazonas. Donde pro
cedeu tal nome? 

"A origem do nome Maranhao", diz 
Southey, "tem sido objeto de discussao. 
O padre Manuel Rodrigues supós que 
vinha das muitas maranhas ou embustes 
ali praticados por um célebre Lopo de 
Aguiar. Mais tarde foi ele buscar a etimo-· 
logia as palavras mara (amarga) e nao, 
como quem dissesse que as águas daquele 
mar nao sao amargas. O nome encontra-se 
nas narrac;:oes mais antigas das viagens de 
Pinzón, e era provavelmente o de alguém 
que fazia parte da expedic;:ao, talvez do 
primeiro que provou daquelas águas ou 
descobriu que eram dum río. Vieira con
sidera a palavra como aumentativo de 
mar. Por isso, diz ele, os naturais /he 
chamam Pará e os portugueses Maranhao, 
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que tuda quer dizer mar e mar grande. 
(Sermi5es)" 

Nada disto é. 
Marana e Parana sao equivalentes. Os 

tupis da costa usavam a última, e a pri 
meira seria dos nheengaíbas. Os conquis
tadores, ouvindo-a, ajeitaram-na a portu
guesa na sílaba f ina l. 

Se, como penso, mar e pará sao cola
tera is, poder-se-ia fazer ainda a seguinte 
comparac;:ao: 

Sanscr ito: mira 
Latim: mare 
Gótico: marei 
Anglo-saxónio: mere 
1 ngles: meer ou mere 
Alemao: meer 
Ant. alemao: mari e meri 
Dinamarques: mar e mer 
F lamengo: meer 
Sueco: mar 
lrlandes: muir 
Ouínrico: mor, myr 
Córnico e armórico: mor 
Ant. eslavo: moru 
Russo: moru 
Polaco: morze 
Ilírico: morra 

Bopp aproximava ainda o sanscrito vari 
do latim mare, o que é lioje rejeitado, 
nao sei por que, porquanto O V é OUtra 
labial que denota enf raquecimento da 
labial dura primitiva. 

A ciencia européia liga estas formas a 
raiz mar, morrer, e considera o oceano 
como um vasto deserto, símbolo da morte 
e ·da destruic;:ao. De certo, é poético, 
mas duvido desta acepc;:8o original. 

2 - A palavra Pelagios, sobre a qual 
tem-se bordado as mais disparatadas in
terpretac;:Oes significa apenas, quanto a 
mim, povos marítimos, navegadores, o 
que está de acordo .com pelagos, a.lto 
mar. 

3 - Pelikanos deve proceder também 
de peli=pará=mare, e de kanos, da ra iz 
sanscrita ~van, gritar, clamar, soar. Signi
ficará, pois, o gritador das águas, o que 

caracteriza a sua voz semelhante ao zurro 
do asno, donde lhe veio também o nome 
de onokrotalos. 

Palemon e Melikertos. Estudo sobre o 
mito. 

Raiz plu 

Guaraní: apyro ou pyro, prantear com 
cantos de dor 

pyronhaba, pranto, lamenta<;ao. Ex.: 
teangue pyronhaba, pranto por defuntos 

pyronhara, o que chora, carpidor 
É sin. de yaceó, como o latino plorare 

liga-se ao sentido de jacere, significando 
proferir, d izer (? ) 

Tupi da costa: pyron, pyron~aba, py· 
ron~ara 

Sanscrito : plu, fluir, correr 
Grego: ploo, phluo 
Latim: pluere, fluere, plorare 
Zende: fru 
Alemao: fliesse 
Ant. alemao: flawjan, lavar 
Anglo-saxónio: flowan, oorrer 
Ingles: to flow, id. 
Litua nio : planti, plowiti, lavar 
Russo: plywu, oorrer (ver raíz plu) 

Raiz plushs, prush, plush, plus, ar
der, queimar 

Tema pyr, no grego, fogo, derivado 
talvez da raíz sánscrita pu, purificar (?) 

Guaraní: piriai, vento ardente, bochor
no, calma abafadic;:a, calor da sesta 

piracubó, id. 
pyri, pyranga, no tupi da costa, cor 

incendida, rubra, sangüínea, semelhante 
a chama (de pyr, que significa fogo, e 
anga, semelhanc;:a) 

pitang e puytan sao formas colaterais 
c;apyramga, olhos inflamados, oftalmia 
!birápyranga, pau brasil, cor de brasa 

(Caesalpinia echinata, Lineu). 
porang, poranga no tupi da costa; 

purain, no tupi amazónico, belo, formo
so, agradáve 1 

porangá, adorno, enfeite 
porangeté, muito lindo, sublime 
amoporang, af or mosear 
porangi, delicadamente belo 
poremo, puro 
pororog, no tupi da costa, pororoca, 

rebentar ao fogo, como milho, taquara, 
detonac;:8o de arma de fogo, e extensiva
mente qualquer estalido ou ribombo se
melhante, como o de frutas que se aper
tam, o de raio, e o fenómeno do macaréu, 
na foz do Amazonas e outros rios. 

porurü é sinónimo de pororoca; puru· 
runga ou purunga, no tupi da costa 

purahei, purace, aliás purace, canto e 
danc;:a consagrados ao fogo, com sacri
fícios de vítimas humanas. Corresponde a 
pyrrhica dos gregos, de pyr, fogo. 

Pi cuma 
Em russo: krasnoi tem o duplo sentido 

debelo e encarnado, vermelho 
Em espanhol: color e colorar conser

vam a signif icac;:8o originár ia; o adj . part 
[icipal] colorado tomou a de cor vermelha. 

Sanscrito: prusha, combustao 
prushva,sol 
Gr ego: pyra, fogueira 
pyrámis, piramide, monumento consa

grado ao fogo 
pyroís, o planeta Marte pela sua cor 

purpúrea 
pyrethron, pyrethro, a planta que tem 

sabor ardente 
pyrrha, mulher de Deucaliao 
pyrrhiche, pyrrhica, a danc;:a guerreira 

consagrada ao fogo 
proymnos, proynos, proyne, a ame1-

xeira 
proynon, a ame1xa (formas contraí

das de pyr) 
Latim: Eicchoff (G.G. ind. europ.) 

aproxima buro, queimar; divirjo, porque 
este vocábulo prende-se a urna raiz cola
teral da germanica que deu em ingles o 
verbo to burn, queimar, arder. 

A radical latina, quanto a mim, é 
pur que se encontra nas seg u intes pala
vr as: 
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pruna, brasa 
prunum, ameixa, a fruta de cor do 

que é queimado 
prurigo, comichao, ardor na pele 
prurire, produzir comichao 
pruina, geada, neve, o que queima, 

cresta as plantas 
purpura, escarlata, carmesim, a cor de 

fogo; forma duplicada para exprimir in
tensidade, processo superlativo que se en
contra em todas as linguas arianas, em 
seus tempos primitivos. ~ a opiniao de 
Oelatre e a minha. 

O fogo posteriormente foi considerado 
como um purificador; é o sentido secun
dário da raiz proétnica (cf. ingles ashes, 
ci nzas, e wash, 1 impar-se). 

Oaí as seguintes formas: 
purus, purificare, purgari, etc. 
O latim pirum, pera, apesar da opi· 

niao de Pictet, fac;:o provir de pyr, pela 
semelhanc;:a de forma com a labareda, a 
chama; com o que concorda o ápión, 
do grego, que também relaciona-se como 
apex, ponta, no guarani api. 

O p de pyr, corresponde a f, no grupo 
germanico. Daí: 

Anglo-saxónio: fyr 
Frisio : fior 
F la mengo : viruv 
Alemao: feuer 
Escandinavo: (dinam. islandes e sueco) 

fyr 
1 ng les: fire 

EXEG~TICA 

Pirineus 

Pir ineus - O nome destes montes as
cende ao ciclo remoto dos mitos da 
luz. 

A fábula de Pyréné e Hercules, a 
sedu~o daquela por este, a serpente que 
nasce destas rela~es, a morte da amante 
pelas feras, tudo indica ou um período em 
(que] o fogo lavrou intensamente pelas 
serras, ou algo do culto ao fogo que fica 
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expresso pelos nomes de Pyriné, o fogo, 
e Hercu les, o so l. 

O de Montes Bremnicos é equivalente 
a[o] de Pyrineos, porque a raiz bren= 
bran=brun, nas línguas ger~nicas, sig
nifica arder, queimar. 

Piramide 

Os gregos nao fizeram mais que tra
duzir o nome egipcio que nao se conhece. 
A opiniá'o de Del~tre sobre a forma cónica 
de um bolo que tinha o no me de puramos 
é frívola. 

Até o presente nao se compreende a ra
zao pela qual tevantaram-se tao enormes 
moles de pedra, supondo alguns que no 
país das múmias seria para eternizar a 
morte. Pelo contrário, penso, foi para 
perpetuar urna das maiores conquistas do 
homem, a vitória de Prometeu, o conhe
cimento e a aplica~o do fogo, primeiro 
e largo passo na estrada do progresso. 
Ele entá'o despiu a animalidade e comec;:ou 
esta marcha ascendente que é a civiliza
~o. E le entao foi realmente o ser superior 
que separava-se da série zoológica para 
sondar o mistério vasto e debelar o mons
tro das trevas, seu maior. inimigo; para 
librar-se nas asas da abstra~o e fitar a 
profundeza infinita do céu. 

Há plausibilidade de motivos para a 
existencia do pesado monumento da ro
cha; é a gratidao que nao deve apagar-se, 
esquecido o benef ício. 

Remontemos o rio do passado até cem 
mil anos e examinemos a cena do mundo. 
O que era o primato [hoje: primata ] que 
hoje a poder de gAnio subjuga as for~s 
físicas? 

Nu, desarmado, pronunciando alguns 
sons vagos e guturais, início da linguagem, 
para exprimir seus sentimentos, tendo 
já latente nas dobras do cérebro urna 
centelha que comec;:ava a pungir, a aes
cer; ele, exposto as intempéries, as feras, 
teve de lutar tenazmente para suprir pelo 
engenho o que lhe negara a natureza. 

Ele mais que as alimárias compreendeu 
os embustes da noite, os perigos que 
ela encerrava em seu bojo, o terror que 
ela inspirava. Nos sonhos, tremendos fan
tasmas com o joelho sobre o peito, e a 
má'o na garganta, procuravam estrangulá 
lo. 

Ainda hoje nos sertoes do Amazonas e 
do Paraguai a obscuridade absoluta con
sorciada ao silencio profundo e misterioso 
da noite possui urna palavra, quiriri, que 
nao tem equivalente nas línguas cultas. 
Os pernambucanos traduziram-na por ca
luda, dando-lhe o mesmo valor significa
tivo, embora desmaiada na pronúncia. 

O quiriri a inda é o complexo de sen
sac;:Oes pré-históricas, ainda estereotipa a 
imagem pálida do passado de nossos avós. 
Pronunciem esta palavra e digam-me se 
ela nao traduz o calafrio [no texto: cale
frio] de pavor que ouric;:a os cabelos no 
pericranio, o estremecimento que percorre 
todo o sistema nervoso e faz a aiatura 
tiritar de frio, embora em clima ardente. 

Pois isto tudo é descolorido para pin
tar o nosso predecessor em seus pri
meiros passos, quando ele nao possuia a 
língua sábia em que falo e escrevo, nem 
as inúmeras comodidades do tempo pre
sente. 

O fogo, cuja revela~o lhe foi dada 
ou pelo raio, ou pelos vulooes, ou pelo 
choque de pedras silenciosas ou pelo 
atrito de paus secos; o fogo cuja uti li 
dade ele logo apreciou para cozer a co
mida que ele ingeria crua, para garanti
lo contra os rigores do inverno que os 
suportava desnudo, para fabr icar utensi
lios necessários a sua existencia, para 
sobretudo afastar de seu repouso noturno 
os mil espectros fantásticos que a noite 
aiava ao lado de terrores reais; o fogo 
foi identificado com o Sol, teve o mais 
legítimo dos cultos, a mais sublime das 
religioes. A humanidade de outrora fo i 

mais naturalística do que seus descenden
tes. 

Também descoberto o fogo, adorado 
ardentemente, em cada choupana, em 
cada caverna habitada, tratou-se de sua 
conserva~o. O culto de Agni no Indos
tao, de Mithra1 na Pérsia, de Vesta em 
Roma, do Sol no Peru, e nas outras partes 
onde o homem aparecía, indicam a exten
sio que ele teve, com subida razao. 

Ouando no templo de Vesta acontecía 
apagar-se o fogo, o que era urna calamida
de, um dos processos usados para reno· 
vá-lo, era pelo atrito de dois peda~os de 
madeira secos, ou pelo movimento rota
tório de um só, sobre_ urna pedra, costume 
de nossos indígenas. 

Ouando hoje no mes de junho festeja
mos com fogueiras e fogos de artificio 

· S. António, S. Joao e S. Pedro, sao estas 
manifesta~oes de regozijo e alegria de 
origem crista? (Corpus Dei ou o santo 
sacramento nao é ainda culto do fogo? ). 
Nao, sao vestigios do antigo culto do fogo 
que realizava sua principal festividade, 
entre os povos do hemisfério setentrional, 
no solsticio do verao. 

~ pois a piramide o reconhecimento 
humano a um dos maiores fatores do 
progresso, senao o principal, traduzido 
em rocha viva para desafiar os dentes do 
tempo que tudo roem. 

Os egípcios nao fizeram urna inutili
dade; nós ainda nao compreendemos a 
grande obra deste povo; presentemente 
apenas soletramos os hieróglifos. 

Parsis ou Farsis 

A relig iao de Zoroastro fundava-se em 
dois principios, entre os quais manti
nha-se contínua luta : Ormuzd, o Bem, 
e Ahriman, o Mal. Mas Bem e Mal sao 
aqui duas idéias abstratas que nao exis
tiam ao principio e que sao inferencias 

1 
As virgens que o serviam chamavam-se Collor (Ver Lar[ ousse] Pero un). 
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posteriores. É um dos defeitos da ciencia 
européia , como veremos sobretudo na 
pala[vra] pius e sua correspondente em 
guarani. 

E les representam a luta entre a treva 
absoluta e a luz. 

Parsis e Farsis e Persas pela raiz da 
palavra significam fogo=par=far, como 
pyr=fyr. Fazem-na provir do sánscrito 
Parasa que designa o país d'além. É um 
erro. (Ver o art. purace). 

Friso 

Era o principal deus dos friséSes, que 
a legenda dá como um de seus primeiros, 
f ilho dum rei dos frásios. 

Ainda o culto do fogo. Fri e pra sao 
equivalentes de pyr, fir e pra, par. 

Em artigo especial trataremos de pura
ce, porang, poromo. 

(Ver pitium, python, etc.) 
Ouando tres vezes pulam-se as foguei· 

ras das festas de junho, quando tiram-se 
sortes e colocam-se claras de ovos ao 
sereno, para, pelas formas que assumi
rem, tirar-se qualquer oráculo, tudo isto 
pertence as cerimónias do antigo culto. 

Deucaliao e Pirra - Estudo. Pirra -
o fogo. Deucaliao - a água. 

E m sa nscr ito : deu=deva, deus + ogha, 
torrente, randa! 

Em guara ni : tup ou tu, deus (p=v) + 
oquil, chuva 

será + rá, desatar, soltar? 
O deus Peroun na mitologia eslava 

nao representa o culto do fogo? 
O raio era o seu principal atributo. 
O carvalho que lhe era consagrado, 

alimentava dia e noite o fogo perpétuo 
em seu santuário. Se este se extinguía, os 
que estavam encarregados de sua conser
vac;§o eram condenados a morte. O sílex 
que o deus trazia na destra, ornado de 
rubis e pedras preciosas, nao simbolizava 
nao só o ra io [sic], mas a pederneira de 
que se extraía o fogo. Os prisioneiros 
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de guerra lhe eram sacrificados como 
entre os tupis e guaranis. (Ver Lar[ousse] 
Peroun) 

O homem libertou-se da animalidade 
por duas conquistas: a da palavra e a do 
fogo . 

Raíz prach, rogar, pedir, fazer pre
ces, dirigir orac;oes aos deuses, im
plorar 

É esta a derivac§'o dada. Eu liguei 
a raiz prush, derivado de pyr, fogo, con
traída no latim em pr. 

Guara ni: purahéi, parahei, mborahei, 
poraceia, puracira, que sao formas que 
encontro nos diversos autores. 

Tupi amazónico: pura~i (C. de Maga
lhá'es). Hans de Stade traz aprasse, o que 
faz su por a tendencia natura 1 para a contra
c;ao, fenómeno em todas as línguas que 
envelhecem 

A forma primitiva devia provavelmente 
ser puracema, ao lado de puacema, la
mentacao, queixa; pocema, vozeio, ta
cema, id, etc. 

Dá Montoya como canto, outros como 
danca, mas pelas descricé>es patenteia-se 
que era o canto e danca simultaneamente 

Léry dá urna not(cia mais ampla sobre 
a forma do ritual religioso deste costume: 

(Transcric;§o do texto de Southey a 
respeito. Southey, v.1, p.288. Transcri
c;§o do texto do Brasil e Oceanía, de 
G. Dias, R. do lnst. H.8., v.30, p.122-6). 

Sanscrito: prach, rogar, dirigir oracé>es, 
louvar 

a-prach, celebrar com orac<>es 
Zende: per~, rogar 
fra~a, pedido 
pursidan, pedir 
pursa, pedido 
Osseta: farsun, pedir 
Curdo : persim, eu p~ 
Latim: precor, dirigir oracoes, pedir, 

suplicar 
prex, prece 
proco, pedir 

imprecatio, imprecac;§o, etc. 
Ouínrico: parchu, perchi, venerar 
parch, respeito 
Gótico : frailman, rogar 
Escandinavo: fregna, id. 
Ant. alemao: fragen, id. 
Lituanio: praszyti, pedir 
praszimas, pedido 
Ant. eslavo: prositi, pedir 
prositeli, mendigo 
Russo : prositi, pedir 
prosiba, orac§'o 
Polaco: prosic, pedir 
prosba, orac§'o 
(Puracema compé)e-se de pura ou pira, 

fogo, e cem, cantar. Era, pois, urna consa-
grac§'o a luz, ªº fogo, ªº sol e ªº calor, 
como divindade primitiva) 

Raiz prish, prush, plush, ser úmido. 
Esta raiz significa também arder, 
mas é apenas identica quanto a 
forma, sendo provavelmente de ori
gem diversa. 

Guara ni: pira, cru, verde, fresco, novo 
Exemplos: 
pirá ypira, peixe fresco 
~o ypira, carne fresca, carne verde, 

carne crua 
ibirá ypira, pau verde 
igara ypira •. canoa nova 
ipiraí ndigu4bi, o cru nao é comestível 
piroí, frescura 
Sanscrito: 
Ant. alto-alemao: frise 
Alemao moderno : frisch 
Anglo-saxónio: ferse 
Ingles: fresch 
F la mengo : versh 
Sueco: frisk 
Dinamarques: idem 
lslandes: friskr 
Gaélico : (welsh}: ffres 
Burguinhao: frai, froche 
Valao: frehe, úmido 
Provenc;al: tresc 
Italiano, esp. e port. : fresco 

?uase todas as acepc;:oes do termo gua
rani se encontram nas línguas colaterais. 

Raiz pu, expiar, purificar. Forma 
secundária, pun. 

Esta raiz caiu no dominio da ciencia 
com o sentido mais abstrato que é possf
vel imaginar-se, de modo que foi tradu
zida simplesmente sob o ponto de vista 
moral. Como Locke penso que nenhuma 
idéia é abstrata sem ter tido o sentido 
concreto. 

O guaraní mais urna vez mostra o vocá
bulo em sua evoluc§'o. Vamos segui-lo, 
deixando para o fim as largas considera
cé>es que ela nos sugere, esclarecendo o 
campo da etimología em pontos até en
tao obscuros. 

Guaraní: pi, golpe e o soído que 
ele produz 

anoopi, fazer soar. Fig. : comover o 
coracao. 

anhopi ibirá, lavrar madeira 
ibirá pandaba, carpintería 
apan, som de coisa oca 
apaniá, som cavernoso como o dos 

golpes de cuias, cucurbitáceas 
nupan, acoitar, castigar, infligir pena 

de aeoites, etc. 
Sanscrito: pavana, penitencia, purif ¡. 

cac;:§'o 
punya, virtude religiosa, pureza 
punya, puro, virtuoso 
Grego: poiné, multa, resgate 
Latim: poena, punire, punitio 
pavere, ser comovido, abalado, tremer 
pavor, perturbac;§o, terror, emoc§'o 
pavidus, tímido, cobarde, receoso, etc. 

pertencem ~ mesma raiz. 
Córnico: peyn 
Ouínrico: poen 
Armórico: poen 
Anglo-sax.: pin, pena, puni~o, tortura; 

pinan, punir, torturar 
Flamengo: pijn 
Ant. alemao: pin, pina, pine 
Alemao: pein 
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Gaélico : pian 
Dinamarques: pine 
Sueco : pena 
Ingles: pain. Formas arcaicas: peine, 

peyne, payne 
Algumas destas pa lavras sao de proce

dencia latina e outras parecem relacio
nar-se com a raíz pim, pik, ferir . 

· O substantivo pancada, que se encon
tra no portugues e no galego, e o verbo 
espancar sao relíquias destes tempos ime
moriais. 

Pan [ ho je pa] 

O mito de Pan procede da mesma 
origem. E le era a personif ica~o dos rui'
dos noturnos que tanta impressao causa
va m ao a nimo de nossos antepassados. Se 
o silencio profundo duma noite calma 
lhes incut ia terrores, como se depreende 
dos vocábulos em sua significa<;ao nítida, 
pe lo mistér io envolto nas trevas; qualquer 
ruído súbito causava-lhes estremecimentos 
e as vezes febre. Foi o que se chamou 
terror panico. Era Pan que a noite pertur
ba va o sono dos mortais com os seus 
gr itos furibundos. 

Onde ele aparece na legenda é sobre
tudo com este caráter. 

Ao lado de Baco na l'ndia, ele salva 
o exército ex pedic ionár io com o seu 
brado horr ível. Co mbatendo com Júpiter 
os Titas, afugenta -os ao pavor produzido 
pe lo seu a larido de guerra. 

É por meio dum arauto2
, de no me 

Fid ipides, segundo Heródoto, que o seu 
culto se introduziu na Grécia [ entenda
se Atenas). Vo lt ava ele duma comissao a 
Esparta, quando Pan apareceu-lhe junto ao 
monte Parteno n e em alta voz lhe per
guntara por que os atenienses, para os 
qua ís e le era tao benévolo, nao lhe pres
tavam ado ra<;ao . 

Sua representac;:ao oomo a natureza 
nele simbol izada, é produto de confusao 

oom a palavra grega pan, que significa 
tudo. 

Entre os próprios egípcios só poste
riormente parece que ele se identif ioou 
oom os grandes deuses solares. Ao prin
cípio nao passaria do ser mister ioso que, 
durante a obscuridade da terra, percorria. 
os campos e f lorestas, derramando o 
espanto entre os homens. Era como en
tre os tupis e guaranís o Anhangá, o 
Curupira, o Jurupira. 

Raiz pur, par, nutrir, saciar, en
cher (Pictet, p.2-408) 

Guara ni: mindy-pyron, pirao na lin
guagem vulgar do Brasil; papas grossas 
de farinha de mandioca. A primeira parte 
procede do verbo amoi, oozer, cozinhar 

Sanscrito : piira, purika, massa sem 
fermento frita na manteiga ou no azeite 

poli, polika, pauli, paulika, empada de 
cevada ou de trigo 

pulaka, bolo de trigo para os elefantes 
Persa : purah, pao e carne fervidos 

juntamente 
pulad, polad, arroz oozido 
pulani, caldo de carolo 
furni, arroz fervido no leite 
Georgi[ano ]: puri, pao 
Gr ego : purós, trigo 
púrnos, púrnon, pao de trigo 
póltos, fervido 
Latim : puls, pultis, fervido de farinha 
pulmentum, alimento 
polenta, caro lo de cevada 
Lituanio : pyragot, pao de trigo 
R usso : pi rógü, pastel 
Polaco : pirog, bolinho de farinha de 

tr igo 
Ant. eslavo : pyro, trigo 
pirénie, banquete 

Raiz pur ou pul, sentir horripila<;ao 

Guarani: pyri, ca lafr io , tremura, pavor, 

2 
A palav ra arauto sign if ica pregoeiro ; propriamente o gri t ador. 
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febre, pulsa~o, engano 
amopyri fazer tremer a outrem 
pyri, tremer, ter arrepios, sentir calor 

e trio simultaneamente por alvoro<;o ín
timo 

ñomopyringi, fi~o, enredo 
Sanscrito : pula, erec;io dos cabelos do 

corpo considerada como produzida por 
íntimo prazer 

pulaka, idem 
pulakaia, sentir ou ter os cabelos do 

corpo ouri<;ados pela alegria 
Pictet aproxima a esta forma~o o 

adjetivo pulcer ou pulcher, belo, no la
tim, contestando a que foi feíta com 
policroos do grego. Esta é que me parece 
verdadeira como o demonstra a compara
~º com o guaraní: 

Guara ni : paracuá ou paraguá, vário em 
rores 

Grego : polycroos, id. 
Latím: pulcer ou pulcher, id. 
O vocábulo guaraní compé)e-se de pará, 

variedade, multiplicidade, e guti, cor ge
nericamente, apesar de Martius afirmar 
que esta língua nao tinha termo para a 
cor em abstrato. 

Ouanto ao fenómeno de horripila~o 
que Pictet assevera ser exclusivo do área 
que falava o ~nscrito, em relac;:ao ao 
sentimento de alegria , considero outro 
erro de vista. 

O prazer intenso traz a ere~o dos 
cabe los, como o extremo pesar ou o medo. 

O poeta no momento da inspirac;:§o o 
possui; Arquimedes o sentiu, quando 
saiu nu do banho, exclamando: Eureka! 
Eureka! 

Na noite em que Rouget de Lisie com
pós a Marseillaise, letra e canto, seu 
estado nao era normal; calafr ios percor
riam-lhe o corpo, estranha inquieta<;ao, 
irregularidade da palpita<;ao, acessos fe
br is de entusiasmo, ouri<;amento dos pé· 
los, indicavam que ele estava sob o do
mínio da pulaka. Nao ternos o termo 
próprio? Nao importa, o fenómeno exis
te. 

Ligo a esta raiz as seguintes palavras 
das línguas gertnanícas: 

Anglo-saxonio: foeran ou apoeran, ter-
ríf ícar 

trihtan, aterrar, inspirar terror 
F lamengo: vaaren, terrificar 
vrughten, ter medo, aterrar-se 
Alemá'o: fürchten, terrificar 
Sueco: fruchtan, intimidar-se, assus

tar-se 
· Ingles: to faer, to fright 

Talvez também do latím: verec>r, te
mer, sentir temor respeitoso, ter medo 

verendus, respeitável, digno de res
peito, venerável; terrível, medonho. A 
diferen<;a de sentido marca a evoluc;:io dos 
costumes e da pa lavra. 

verenter, com temor religioso 
t possível aproximar a palavra pavor. 

Raiz pur, ir adiante, preceder 

Guarani: porandú=morandú, notícia, 
tradi~o. história, conto, pergunta, memó
ria, re lac;:ao 

momorandú, avisar, prevenir 
Tupi da costa: poranduba=moranduba, 

idem 
morandub, avisar, prevenir 
moranduba, aviso, preven~o, embai-

xada, recado 
sanscrito: pura, história do passado 
puratas, antes, adiante 
purana, primitivo, antigo; legenda, his

tória, tradic;:ao 
Os Puranas, na (ndia, constituem os 

livros da tradi~o, onde vem a teogonía 
e criac;:§o do mundo, como as lendas mí
ticas. t a história religiosa dum povo. 

Lat im: prius, pristinus, protenus, etc. 
O guaraní e tupi, revelando a identi

dade de formas com o m e p inicíais, 
aproxima a raíz pur do sanscrito, da 
ra iz man, mar , recordar, lembrar. De 
oonformidade oom este processo deduzi
mos: 

Sanscrito : smar, lembrar 
Zende: mereta, o que se lembra 
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mere, recordar-se 
Grego: mnaom;:ti, lembrar 
mnemosune, lembran~ 

y 
merimna, cuidado, ref lexá'o 
mermeno, estar inquieto 
mnema, monumento 
Latim: moneo, avisar 
memini, recordar-se 
memoria, memór ia 
memoro, recordar, narrar, dizer 
memorandus, o que deve ser dito 
Gótico: merjan, anunciar 
meritha, fama 
Ant. alemao: mari, famoso 
marjan, anunciar 
Anglo-saxónio: maera, famoso 
Alemao moderno : mare, miirchen, tra-

di9ao 
lrlandes: meanma, memória 
Ouínrico: mynag, comemorac;:ao 
Armoricano: menek, memória 
Ant. eslavo: pominati, lembrar-se 
R usso: pamiati 
Polaco : pam ieé 

Raiz pit em pitü=python 
Raiz put, pit, significando ferir, ma
tar, aniquilar 

A ela se liga o putere latino e o 
pytho grego, que significam exalar mau 
cheiro, infectar; donde a acepyao de su
focar, e que geralmente aparecem sob a 
ra i z puy, a podrecer, di sso lver, que de ve 
ser a forma primitiva , de que as outras 
nao sao sena o derivadas. 

Guaraní: pytü, noite 
pyty, sufocac;ao 
pitium, má exalac;ao, mau cheiro 
pitubá, desf a leci mento 
~ urna das formas de mais remota anti

guidade. A confusá'o em que aparece 
nas línguas congeneres, a dubiedade de 
sentido que hoje se lhe dá , a perda da 
radical originária, ou aliás o olvido, a 
inconsciencia em que os próprios gregos 
se achavam a respeito, em período adian-
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tado de civilizac;;ao, tudo vem demonstrar 
como o decurso de muitos séculos medea
va entre o período da separa9ao e o mo
mento em que eles procuraram explicar 
o mito de Apolo comos elementos rema
nescentes de seu idioma nacional. Todavía 
o que o povo helenico perdeu na cir
cuic;;ao de longos tempos, conservou-o o 
guaraní para hoje servir de chave ao 
mistério impenetrável do passado. 

A religiao respeitável e sublime dos 
povos pré-históricos cifrou-se no culto do 
fogo e do sol e da lua. O ódio que a 
huma nidade em seu lento e doloroso de
senvo fvimento votava a noite, trouxe o 
dualismo de treva e luz, em que foi par
t ilhada a adorac;;ao. Aquela impunha-se pe
lo terror, esta pelo sentimento de grati
dao. Daí duas aras, urna em que o preito 
era rendido aos maus espfritos para con
ciliá-los, outra em que a imaginac;:ao co
loría-se aos fulgores da chama e aos re
f lexos iorisantes da aurora, em que a 
palavra caía no ritmo védico, saudando 
o céu em todas as esplendidas reverbera
~es. 

O homem das cavernas, sobressaltado 
por terríveis sonhos, que ele nao com
preendia e nem podía explicar no estado 
de vigília, despertando as vezes sob os 
pesadelos que pareciam estrangulá-lo, fan
tasiava espectros, cria9é5es medonhas, fi
lhas das sombras, corporizando-as no mo
delo das gigantescas serpentes, porventura 
suas contemporaneas nesta época da vida 
sobre o planeta. Como elas, as visé5es 
noturnas estreitavam-no, sufocando-o. Por 
isso ele dormía com o fogo aceso sempre, 
garantía nao só contra as bestas feras, 
que ele já sabia combater, mas a inda con
tra os maus genios da noite, contra os 
qua is ele nao tinha armas. Daí esta adora
c;;ao ao fogo nas religié5es do passado, daí 
o culto dos Ouebros, de Agni, Vulcano, de 
Vesta, dos deuses lares e penates que, 
apesar do cristianismo, prolonga-se in
conscientemente até nossos tempos, co
mo quase todas as cerimónias e festivid? 

4 
' 

des do rito pagao. Modernamente nao 
há urna festa que ná'o corresponda a 
identica entre os gregos e romanos. Mu
daram o no me, pelo desvío dos f ins, mas 
em fundo conservam-se as mesmas que 
eram consagradas aos velhos mitos. lsto 
prova sua vitalidade que corre parelhas 
com os mais antigos monumentos que a 
Antigüidade ergueu ao fogo : as piramides 
do Egito. 

Ouando o homem ensaiou os primei
ros pessoas nas vías da civilizac;;ao e pro
curou dar conta da sua longa peregrina
c;;ao de selvagem a bárbaro, a tradi9ao pri
mitiva da antiga cren9a já se achava mes
ciada de novos elementos míticos e por
tanto heterogeneos. t por esta razao, 
segundo penso, que ela nao é verdadeira
mente avaliada. Confundida com o culto 
do sol e dos outros astros tornou-se 
quase que apenas um símbolo, quando era 
um equivalente. 

Pictet nao tem mesmo urna idéia ní
tida desta procedencia. 

"t provável, diz ele, que ao princípio 
o f ogo nao fosse venerado senao em sua 
qualidade de elemento útil e benéfico, 
primeiramente como fogo doméstico, de
pois, com um caráter mais elevado, como 
fogo de sacrifício." (111, p.444). É que, 
sendo ele posteriormente identificado com 
o Sol, um consubstanciava o outro no 
mesmo altar. 

Se o fogo representava o Sol, por 
sua vez o So 1 representava o fogo. Assim 
é que, se a chama do santuário sagrado 
se extinguía, quer no antigo continente, 
quer no novo, gregos, etruscos, romanos, 
peruanos e outros povos, por meio de 
espelhos ustórios, de novo a readquiriam 
dos raios solares. 

A festa das lampadas na Grécia consa
grada a Vulcano Hefaístos, Prometeu e 
Mercúrio atestam solenidades relativas ao 
culto primitivo, bem como em Roma as de 
Ceres, Pales, por sobre cujas fogueiras 
davam o tríplice salto que ainda hoje é 
reproduzido no mes de junho em nossos 

costumes cristaos. Os romanos, nao sa
tisfeitos com as festividades especiais ~ 
prisca divindade de seus maiores ainda a 
misturavam a atos solenes da vida civil. 
Os persas até hoje sob o Corao, conser
vam até ao delfrio divers0es que se perdem 
na noite profunda dos tempos. Os gr e
gos até fundando novas colonias em re
gioes longínquas levavam da pátria o 
fogo que ardia no Pritaneo, para nao 
quebrar-se o lac;:o de afinidade com a 
metrópole. Os selvagens americanos, quan
do mudavam a aldeia, também levavam 
ti~oes do fogao donde partiam, para a 
fundac;;ao do novo estabelecimento; nao 
era entao pela dificuldade de obter fogo, 
mas obedecendo a velhos costumes. 

O que enf im é verdadeiro, é que a re
ligiao do homem primitivo baseou-se no 
culto da luz, ou proveniente da lareira ou 
dos astros. E la tornou-se o emblema do 
bem, o manancial da vida e da alegria, 
como a treva simbolizou o mal, a an
gústia, a destruic;;ao, a morte. Daí nasceu 
sua forma duali'stica, a luta eterna dos 
dois princi'pios antinómicos, luta que pros
segue nos tempos atuais nos vastos domí
nios da civilizac;;ao. Mudaram os nomes, 
mas nao os moldes e a substancia. Cada 
dia que passa é mais urna conquista que 
o homem faz sobre o território de seu 
eterno inimigo, a escuridá'o absoluta, que 
o esrnagava no iniciar a vida sobre o 
planeta. 

Ele avan93 sempre e parece que em 
nao muí remoto futuro as noites serio 
iluminadas, pelo recurso de sua indústria, 
com tais resplendores, como quando o 
sol se acha sobre o horizonte. A eletrici
dade que ele sojigou como aos primeiros 
anima is que lhe abriram a porta do estado 
pastoril, ela que outrora o amedrontava 
no relampago súbito, no ribombo do tro
vao e nos estragos do raio; ela, for93 la
tente e míster iosa da natureza, hoje sub
missa e dócil, e um de seus principais e 
poderosos instrumentos para combater a 
obscuridade, a sombra impenetrável. Ouer 

235 



na esfera do mundo físico, quer na esfera 
do mundo moral.~ cada século que tomba 
deixa um patrimonio de resplendores, es
crínios de refulgentes diamantes as na<;Oes 
vindouras. Caminha-se sempre! E nao se 
precisará um dia sair da circunscric;§'o ter
restre para ter o gozo da luz eterna. Na 
suprema conquista a noite desaparecerá 
para sempre e com ela a injustic;:a, o des
potismo, o mal, o vício e o crime. Ouem 
diante do desdobramento da história sabe 
atualmente quanto custa juntar mais um 
elo a cadeia do progresso, poderá, lan
c;:ando urna vista retrospectiva, ajuizar das 
lutas do homem primogeneo, para desli
gar-se da animalidade que o confundia 
rom tudo que o rodeava. 

É nas línguas que pode estudar-se a 
psicología deste período. 

Cada palavra em sua parte radical, as
semelha-se a rocha que constituí a parte 
óssea da terra; a radical petrificou e ape
sar da injúria do tempo, perdeu apenas 
esquírolas que assinalam somente sua lon
ga evoluc;§'o. 

Que riquezas nos revela neste sentido 
o grupo tupi-guaranítico! Sao os fatos da 
alma humana em sua genese. Foi deci
frando sua signif icac;§'o íntima, que ins
tantanea ilumina(fao invadiu-me o espi
rito. Fez-se a luz dentro em mim. 

Todos os mitos, sobretudo os do ciclo 
solar ou lunar esclareceram-se. 

lndra, entre os hindus, combate Ahi, 
a terrível serpente; aquele é o dia, esta a 
noite. Na religiao de Zoroastro a mesma 
luta entre Ormuzd e Ariman. Apolo entre 
os gregos mata Piton. Na Escandinávia 
Sigurd vencendo o dragao Fafnir, segundo 
as tradi<;Oes do Edda, apenas reproduz o 
episódio . Na Germania análogo desenvol
vimento do mito, nos Niebelungen, de 
envolta com recentes sucessos históricos. 
Confrontem-se Perseu e Medusa, Belero
fonte e a Quimera, Hércules e a hidra de 
Lerna, e sempre a mesma variante aparece 
com autores diversos, mas sempre o mes
mo fundo. 
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Por que a noite havia de ser repre
sentada pela serpente ou o dragao? 

Ouc;:amos Michel Bréal (Mith. et ling. , 
p.96) : 

"Donde vem a esrolha que fizeram da 
serpente para designar o demé>nio com
batido por lndra? Viram com razao a 
origem desta idéia na forma sinuosa dos 
relampagos que parecem sulcar os ares 
silvando e erguer no céu suas cabec;:as 
terminadas por tríplice dardo. Mas, além 
da semelhan(fa física que a imaginac;§'o 
popular assinalou com o nome de ahi, 
há um motivo menos aparente que presi
diu a escolha desta palavra. As formas 
anguis, égkelus, unke, duma parte, ékis 
da outra, mostram que o sanscrito ahi ao 
princípio teve urna nasal e que oh ocupa 
o lugar duma antiga gutural; ahi é, pois, 
da mesma família que as palavras anhas, 
desgrac;:a, agha, mau, aghiy, fazer mal, 
que encerram todas a idéia de malevolen
cia e hostilidade. Podemos concluir disto 
que o sentido primitivo de ahi é inimigo, 
o qual fielmente conservou-se no grego 
éktros. Nao tenho o intuito de tirar desta 
aproxima<;ao nenhuma induc;§'o simbólica 
e de fazer da serpente o inimigo por 
excelencia; só quero mostrar que o mes
mo processo do espirito que fez escolher 
a idéia de hostilidade para nomear a 
serpente, levou °' primeiros autores do 
mito a dar a forma deste animal ao de
mónio raptor das nuvens." 

É esta geralmente a exegética que dao 
a simbolizac;§'o da serpente, na Europa. 

Antes de elucidarmos este ponto, deve
mos lembrar que fora dos limites arianos 
os ofídios representavam o espirito do 
mal. 

Assim é que entre os semitas o inimigo 
nao s6 dos homens romo de Deus afetava 
esta forma,como se o ve na cosmogonía ju
daica, onde Eva é seduzida pelo demónio 
transformado ·em serpente. Entre árabes, 
fenícios, egípcios e outros povos dá-se a 
mesma reproduc;§'o. 

Por que, pois, ressurge esta encarnac;§'o 
do mal em um réptil que nao é o pior ser 
da terra? 

Remontemos as origens do passado. 
As descobertas paleontológicas forne

cem-nos dados para o estudo desta ques
tao. 

Os antigos lias e os terrenos oxfórdios 
oferecem as pesquisas científicas os restos 
de alimárias medindo mais de dez metros 
de comprimento, como o plesiossáurio, 
que assemelhava-se a urna cobra e a um 
crocodilo, dotado de asas embrionár ias. 
Ao lado deste as forma<;Oes gigantescas 
dos ictiossáurios e pliossáurios povoavam 
as mesmas águas. Daí as lendas sobre 
o dragao. Chamavam a isto de produtos 
da imaginac;§'o. É um engano. Nao passam 
de rem iniscencias dum passado remoto, 
que tem atravessado os séculos, de gera
<;ao em gera(fio. 

A imaginativa em vez de ser urna fa
culdade criadora, romo o supé5em em 
geral, é antes filiada a memória, de cujos 
arquivos ela exaure seus recursos. 

O homem dex_ia ser contemporaneo 
destes monstros de cujas desmesuradas 
propor(foes mal fazemos hoje idéia. Ao 
lado deles existiam ofídios enormes de 
que ainda hoje existem na América e 
África espécimes entre as Boas constric
tors, que podem servir de craveira para 
aval iá-las. A Boa constrictor estrangulava 
e estrangula a vítima em seus anéis; 
além disto devia possuir o poder de atrair 
a presa, como o fazem indivíduos menores 
da família, embora sem razao os natura
listas rontestem este fato, a favor do qual 
protesta minha observa(f§o pessoal em 
inúmeros casos. A mesma forc;:a magnética 
atribui o povo ao ururau ou jacaré-de· 
papo-amarelo, o que nao pude ainda veri
ficar , ainda que me assegurem pessoas 
de cuja sinceridade nao possa duvidar. Mas 
a fé científica reclama mais alguma coisa. 

Ora · esta atra<;ao fatal que trazia a 
morte, e a prática do estrangulamento, 
deviam tornar os ofídios e sáurios de 

idades anteriores assaz temíveis e temidos 
para o homem pré-histórico que, além de 
outras desvantagens, tinha a de combater 
feras truculentas que nao existem mais 
sobre o planeta. 

A noite foi naqueles tempos concebida 
como a destruidora, a que estrangulava. 
É por isto que anguis, angustia, angina 
tema mesma devirac;§'o. 

A noite oom seus pesadelos e sonhos 
terríveis e o mal homologaram-se em 
seus efeitos; ambos matavam por sufoca
<;ao. ldentif icados oom a serpente, daí 
saiu a longa série de mitos que o cris
tianismo nao receou de incluir em seu 
calendário sob os nomes de Sao Miguel, 
Sao Jorge e outros, que simbolizam odia 
ou a luz, esmagando a noite ou a treva 
na serpente ou dragao legendário. 

Vamos estudar agora o mito de Apolo 
nas fontes guaranís. 

O deus louro dos helenos, transubstan
ciac;§'o da beleza física e da mocidade, 
da poesía e da música, da eloqüencia e das 
artes, ainda no berc;o, tomando do arco, 
matou a frechadas a Píton, serpente de 
cem cabe~as e cem bocas, que infestava a 
terra. Ouem nao ve no mito, o sol que 
nasce, seus raios desfazendo a noite? A 
formosura que o distingue, a energia juve· 
nil de que é dotado nao sao atributos do 
astro que alimenta a vida sobre o mun· 
do? A poesia, a música, a eloqüencia 
nao representam o entusiasmo, os cantos, 
o movimento da natureza, despertando 
do torpor das trevas? Sua cabeleira de 
ouro nao sao os raios luminosos? 

lsto já está bem averiguado pela mito· 
grafia ou ciencia comparada dos mitos. 

Cuanto a sua pátria originária, pouoo 
importa. O que é certo é que a Lícia 
erigiu-lhe magn(f iros templos e dele rece· 
beu o nome, de lyc=luc, luz; e que em 
Oelfos teve ete o mais afamado oráculo. 

Mas o que significa o seu nome? Qual 
a etimologia? Virá do grego apollumi, 
apollymi, destruir, fazer perecer? Y 
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Nao o sei, porquanto ainda nao en
contrei derivac;:§o clara a respeito. 

('> 

Em guaraní ternos a raíz ªP""ªP do 
sanscrito=ap do zende=ap do grego=ap e 
op do latim. Derivaram-se em cada lín
gua desta raíz: 

No sánscrito: apas, obra; ativo. 
No zende: ap, alcanc;:ar, obter. 
No gr ego: apto, travar luta com a 1-

guém, atar, etc. 
No latim: apiscor, atingir, ser atacado 

de moléstia. 
opus, obra, trabalho. 
No guara ni: apó, traba lhar, comba ter. 
Ora o guaraní fez de apó, apohara, 

combatente, o que combate, palavra que 
considero como a correlata de Apolo. 

Mas aoque combatía o herói solar? 
A noite. 
A noite em guaraní chama-se Pytü. 
O tremendo inimigo que o deus com 

suas flechas aniquilou, chama-se Píton. 
D izem poetas e historiadores que, morta 
a serpente, os ares foram infectados pelos 
miasmas de seu corpo em dissoluc;:a'o. 

Mero jogo de palavras! 
Em grego pytho significa exalar mau 

cheiro; em guaraní pitium tem o mesmo 
sentido, e pyty quer dizer sufocac;:ao. 

Examinemos agora os elementos cons
tituintes destes vocábulos, se eles sao 
redutíveis. 

Resolvem-se em duas raízes. 
A primeira: pi, beber, sorver, aspirar; 

a segunda: dhu, mover, donde o sansaito 
formo u dh_umas, vapor, exalac;Aio; o grego 
thymos e o guaraní timbó. 

Assim é que Pitü e Python exprimem 
em sentido origina 1 absorver fumac;:a e 
como derivado sufocar. 

A noite, pois, era a que sufocava, 
angustiava o homem primitivo, como a 
serpente sufoca e angustia a vítima em 
seu amplexo mortal. Nem outra foi a 
causa da latría prestada a todas as ma
nifestac;:oes da luz. E quem nao a ama e 
adora mesmo neste século, onde o reinado 
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das sombras tem ruído numa série ininter
rupta de vitórias? 

Em comemorac;:ao do triunfo de Apolo, 
inaugurou·se-lhe um templo, cujos orácu
los tornaram-se célebres na Antigüidade. 
Ao princípio nao havia sacerdotisas. Os 
que iam consultá-lo aproximavam-se dum 
profundo poc;:o, onde recebiam vapores e 
exalac;:oes que os faziam ourar e pronun
ciar as profecias. Acontecendo, porém, 
que alguns em seu delírio se arrojassem 
no abismo, donde nao voltavam mais cri-, 
aram a instituic;:ao das pitonisas que pelo 
equinócio da primavera satisfaziam as 
consultas. 

Por sobre a abertura do poc;:o coloca
vam urna trípode, na qual a sacerdotisa 
recebia os vapores e inspirava-se para as 
respostas. Simbolizava o abismo a noite 
em seus efeitos? 

Assim parece. 
No guaraní pety significa tabaco e 

interpretado em seus elementos quer di
zer beber fumo como os espanhóis e 
r:x>rtugueses traduziam ainda dois séculos 
depois da conquista. Piter, pitar, fumar, 
contém mais elementos, isto é, pi, beber, 
sorver, aspirar; tim, fumac;:a, vapor, que 
contrai-se com e, cheiroso, fragrante, sig
nificando exalac;:a'o agradável, e r, sinal 
verbal. 

Pítia, pitonisa, poderia, pois, indicar: 
a que sorve fumac;:a, vapores. 

Os payés usavam do mesmo processo 
para suas predi(:t)es. 

Velas de cera 

As velas de cera no culto aistao pro
cedem do velho culto do fogo e do sol, 
desde a mais remota antigüidade. 

Segundo Manethon tres vítimas huma
nas eram outrora saaificadas diariamen
te na cidade de Heliópolis. O rei Amasis 
aboliu o saaif ício, substituindo µor tres 
velas de cera ou círios que ardiam todos 
os d ias no templo do So l. 

Apendice 

Noite 

Lendo o Béejine lough, de Tourgue
neff, onde as cr ia nc;:as em torno do f ogo, 
em plena campina tratam das supersti· 
~es populares da Rússia, sente-se como 
que urna reproduc;:§o remota do homem 
primevo. A desaic;:a'o da noite, os seus 
véus de mistérios, os sons vagos, indi
zíveis, que cruzam o espa<;:o, ora como 
soluc;:os, gritos de agonía, ora incompre· 
ensíveis, o célebre escritor parece ter o 
poder de ressurreic;:§o, embora em trac;:os 
ligeiros. O que ali a infancia sentía a meia 
claridade das estrelas, o que evocava a 
mente aos ruídos que despertavam a soli
dao, em outros tempos o sentiu o genero 
humano. O homem no mundo da placenta 
pela marcha evolutiva do feto assinala a 
sua genealogía desde os organismos mais 
simples; no primeiro período da existencia 
extra-uterina, em cada ano marca um 
estádio percorrido, desde o animal sem 
o dom da palavra até o ser que dá forma 
a seu pensamento, vaza-o no molde do 
verso, compenetra-se de religiosidade, cu
jo princípio é o temor, o susto, a in
quietac;:a'o pelo que a noite oculta em seu 
se10. 

O feto indica as transforma(:t)es físicas, 
a crianc;:a as transformac;:oes na ordem do 
progresso socia l. 

Hoje um menino das rac;:as superiores 
vai a proJ:X>rc;:§o de seu desenvolvimento 
apresentando o hotentote, o australiano 
ou negrito, o etíope, o polinésio ou 
americano, o berbere ou o lapao, o se
mita, e finalmente o ariano, quando entra 
em franca puberdade. Mesmo na primeira 
fase, época de quatro a cinco anos, ele 
já nao depara no planeta SÍ mi les, J:X>rque 
estes obumbram-se na noite da pré-histó
ria, sao o tipo ancestral afásico, o Homo 
primigenius que aiava a linguagem monos
si lábica e resumida, mas que já traduzia 
suas sensac;:Oes e sentimentos. 

Assim é que aquelas páginas das Me
mórias dum Car;:ador, pela verdade inge
nua e simples, pelo colorido fiel, sempre 
que as leio, fazem-me remontar as origens 
o rio da história. 

Nos contos escolhidos de Alphonse 
Daudet o episódio ligeiro denominado 
As Estrelas, ainda que em menos arran
caram-me as mesmas ref lexoes. Aquí é um 
simples pastor de ovelhas no cimo da 
montanha; mas a sua aenc;:a, a sua astro
nomía popular, os seus prejuízos pueris, 
tudo nele reflete a originalidade primitiva. 

(Reproduc;:§o de trechos dos dois auto
res. Tourgueneff, Memórias dum Ca<;ador: 
Beejine lough, v.1, p.130. Cf. Daudet, 
Cantes choisis: Les étoiles) . 

Raiz puy, apodrecer, corromper-se, 
dissolver 

Guaraní: peú, pus, sanie, matéria 
ipiyug, corrupto, podre a ponto de es

farelar-se 
pitiug, mau cheiro, fartum, bafio 
pichirí, mau cheiro do corpo por falta 

de asseio ( ch=t) · 
poti, dejecc;:Oes alvinas, exaemento 
piché, cheiro de chamusco, de coisas 

queimadas, como carne, peixe, roupa 
pichibi, fedor 
ipú, lamac;:al, pantano; literalmente sig-

nifica água pútrida 
ipuera, idem 
pochi, feio, repugnante 
Tupi da costa: péu, pus (Anchieta) 
peúma ou peyma, remela 
ipyúca 
pitium 
Sánscrito: puy, feder, cheirar mal 
puta, cheirando mal 
puti, o que fede, o que tresanda 
püyan, pus, matéria 
Gr ego : puo, putho, a podrecer 
puyon,pus 
Lat i m: puterey putrescere, putridus, 

pus, purulentus, repudium,. repudiare; foc
tor, Benfey também presume ligada ~ 
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mesma raiz. É uma variante da forma 
primitiva, formada quando o latim já 
estava independente. 

Lituania: púti, pussu, corromper-se, 
a podrecer 

Anglo-saxónio: ful 
Gótico : fuls, podre 
Antigo alemá'o: fül, id. 
Escandinavo : füi, fuki, fedor 
lrlandes: putar, cheirando mal 
Ouínrico: pwdr, podre 
Pitanguá, segundo Mar~rave, puytagá, 

de Azara, significa comedor de coisas 
podres. É um de seus hábitos. Diz Azara: 
"Os bem-te-vis aproximam-se dos animais 
mortos para apoderar-se dos pedacinhos 
de carne que deixam os urubus, caraca
rás, etc." 

t o Saurophagus su/phuratus. 
(Ver piter, pituna, potyra, etc.) 

R 

Ra iz ra~ ou ras, ressoar I gritar 

Guarani: rug, ruído 
Sanscrito : rasas, ruído 
Persa : rakidan, murmurar encolerizado 
Grego: roizeo, ranger, silvar, rosnar 
roizos, silvo, ruído, etc. 
Latim: rugire, rugir, vociferar 
rugitus, rugido , burburinho [no texto: 

borborygmo] 
Gótico : rukian, murmurar , rosnar 
Ant. alemao: rokon, idem 
Alemao moderno: rauschen, ídem 
Ang lo-saxónio: reosan, arrojar-se pre-

cipita[ da ]mente 
1 ng les: rush, ídem 
Flamengo: ruischen, murmurar 
O inamarques: raslen, barulho 
lrlandes: racain, fazer ruído, retumbar, 

parlar 
racan, ruído 
Ouínrico: rochi, murmurar 
Armórico: raka, coaxar 
Ant. eslavo: reshei, talar 
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Litua nio: rekii, rikin, gritar 
R usso: ryku, murmurar, rugir 
Polaco : rykae, idem 

Ra is sa nscrita ri, freqüentar, festejar 

Guara ni: areté, dia de festa, de so le
nidades religiosas (Montoya) 

Caraíba de Haiti (taino): areito, areite, 
areiti, canto solene, festivo 

reiti, rito, cerimónia (Martius) 
(Ver Bancroft, v.1, p.774) 
Sanscrito: ritu, esta~o, tempo deter-

minado para as cerimónias religio~s 
Latim: ritus 
lrlandes: lith, litheas, festa 
Armórico: lit, lid, uso regulado para as 

festas religiosas ou políticas 
lita, lida, celebrar 

Ra iz ru, ir 

O ivirjo de Aufrecht que a faz proce
der no caso tangente de krsh, lavrar, com 
perda do k, e também de Pictet que dele 
se afasta, ligando a rus, ruris, como 
raiz o verbo ar, ao princípio, depois 
lavrar. O guarani explana melhor o senti· 
do, e daí a minha aproxima~o de ru, 
ir, porque campo e plan.ície é o terreno 
que vai sempre numa dire~o. O sentido 
de araré secundário na evolu~o do termo. 

G uarani: ru, vir, que é igua 1 a yu 
ruri, planície, plano; chapada, se é 

em monte; coisa seguida, continuada 
nhü, campo, também conjecturo vir 

daí, porque o n permuta em y e vice
versa 

Latim: rus, ruris. Rusticus, aldeao, ho· 
mem do campo, roceiro 

Ant. eslavo: rusagu, regiao 
Persa: rüstá, planta~o de trigo; lugar 

cultivado e habitado ; aldeia 
rüstar, aldeao 
Ouínrico : rhws, terra cultivada 
(É preciso maior desenvolvimento, vis

to a diferen~ de radical. Ver Pictet, 
v.2,p.110) 

s 
Ra iz sac ou sak, ir, seg u ir 

Guaraní: cacá, aproximar, chegar, se-
guir a outrem, acompanhando-o 

cacari, idem 
cecá = hecá, procurar 
~quicue = haquicue, parte posterior 
~uicue = haquicue, rastro, pegada, 

ausente 
Tupi da costa: cecár, procurar, buscar, 

indagar 
Tupi amazónico: cicári, procurar, bus-

car 
Sanscrito : sach, seguir, obedecer, favo-

recer, honrar 
sasach, idem, forma védica 
sachi, amizade 
sachiva, amigo, companheiro, conse-

lheiro, ministro 
Zende: hac, seguir 
hakhedhra, companhia, sociedade 
hasha, companheiro, amigo 
Grego : ekó, eu venho 
ekás, longe 
Latim: sequi, seguir, acompanhar , pro-

curar 
secundus, segundo 
sequior, inferior, de segunda qualidade 
R usso: sieséu 
Lituanio : seku 
Gótico: sokjan, procurar 
Alemao: suchen, id. 
Anglo-saxonio: secan, id . 
Frisao: seka, id. 
Flamengo: zoeken, id. 
Dinamarques: soge, id. 
Sueco: soka, id. 
lslandes: soekia, id. 
1 ngles: to seek, id. 
Neolatinas 
Portugues: seguir 
Espanhol: seguir 
Italiano: seguire 
Frances: suivre 
Provenc;:al: seguir, segre 
Berry: suire, suir, suvre, suve, seuvre 

Valao: sur 
Neo-san ser itas 
Urdu: suhbat, companhia; ham-suhbat, 

companheiro 
Hindi : sakhá, companheiro 
Por esta longa compara~o pode ver-se 

como o guaraní, através de milenios, 
conserva puríssimo o vocabulário primi
tivo. 

Ra iz sam, confundir, reunir, ser 
semelhante 

Guarani: haá', imita~o, sinal, imagem, 
semelhan~, medida, ensaio 

ahaa, assina lar, assemelhar, medir, etc. 
haangaba, sinal, medida 
Tupi da costa: ~ang. semelhan~, imi-

ta~o 
~angaba, balan~; a~aang, assemelhar 
Sanscrito: sa, sam, com 
samas, samiyas, igual 
sami, meio, semi·, isto é, uma parte 

igua 1 ao todo 
Zende : hama, igual 
hamatha, conjuntamente 
Latim : similo, assemelhar 
cum, com 
similis, sem31hante 
semi, meio 
semper, sempre, isto é, igual, sem 

interrupc;:ao 
simplex, simples, isto é, que é sempre 

um e, por conseqüencia, semelhante 
Grego : omoó, assemelhar 
sun, com 
ama, juntamente 
omoios, semelha nte 
herili, meio 
Lituanio: sa, com 
Russo: samyi, semelhante 
Gót ico: sama, o mesmo 
Alemao: sammle, assemelhar 
sam, o mesmo 
zusammen, juntos 
Anglo-saxónio: same, o mesmo, iden

tico 
Flamengo: zamen, o mesmo 
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Dinamarques: samme, id. Sam, sam-
men, samt, juntos ,. 

Sueco : samma, id . Samme, id. 
lslandes : samr, id. 
Ingles: same, id . 
Armó rico: tsam, por juntos 

Ra iz cap. Será por skabh? 

Guarani: hapó, raiz, alicer ce de edif ício 
hapóymbae, o que nao tem ra ízes 
hapoog, arrancar as raízes 
hapópema, raízes chatas que certas 

árvores deitam a flor da terra 
Tupi da costa: c;apó ou cipó, ra1z, 

sarmento, trepadeira 
c;:apóymbae, o que nao tem raízes 
c;:apóóca, arrancar as ra ízes 
ffapópema, ou c;:apopemba, ra iz chata 

a flor da terra 
Sanscrito : c;apha, raiz e casco de animal 
cipha, ra iz fibrosa 
Latim : cepa, cebola 
cippus, tronco de árvore 
Ir landes : ceap, ceapan, cepa, tronco 
Ouínrico : cyff, idem 
Armoricano : kef, ídem 
Eslavo: kopyto, casco de cavalo 
Anglo-saxónio: hofe, ídem 
Ant. alemao: huof, ídem 
Ingles: hoof, idem 
Mod. a lemao : huf 
F lamengo: hoef, idem 
Dinamarques: hov, idem 
Sueco: hof, idem 
lslandes: hofr, idem 
Pondera Pictet que o eslavo kopati, 

cavar, daria urna boa raiz, desde que é 
desconhecida a do sanscrito. 

Nao será a sanscrita urna variante de 
skabh, suportar, tornar firme, sustentar, 
donde procederá sceptrum do latim, e 
skeptron do gr ego? 

Guara ni e tupi: ay-eté, verdade 
eté, verdadeiro, honrado, etc. 
Ex.: abo í (eté), jaguar(eté), tapir(eté) 
mbaeté, coisa excelente 
Sanscrito: satya, verdadeiro 
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satyata, verdade 
Gr ego: etéos, verdadeiro 
eteón, verdadeiramente 
eteodmos, criado excelente, que no 

guara ni seria boyaete ou temynguay-eté 
etós, o mesmo que eteós 
etumotes, verdade, realidade 

y 
etumon, verdadeiro; daí a nossa pala-

v 1 • vra etymo· og1a 
Anglo-saxónio : (Benfey) tor·sodh, 

-sodh, verdadeiro 
1 ngles: forsooth, verdadeiramente 
sooth, verdade, realidade 

Raíz spa~, ver. olhar. Pac;, idem 

Guaraní: c;:apiá, olhos abertos, abrir 
os olhos 

Daí o nome do nosso mavioso cantor 
das selvas, o sabiá, pássaro que pertence 
as famílias dos tanagrídeos, turdíneos e ti· 
malíneos. Significa o pássaro vivo, esperto. 

Comp0e-se de c;:á, olhos, por tec;:á, e de 
piá, abrir. 

Tupi da costa: cepiac, ver, espiar, e· 
xaminar 

cepiacaba, a ac;§o de ver, espiar; vista, 
exterior idade, aspecto, cor 

cepiacara, o que ve, examina, espía 
(Anchieta, Figueira) 

Tupi amazónico: xipiá, idem (Couto de 
Magalhaes) 

Sanscrito: spaca, espiao. Pac;:, ver. Spac;:, 
guarda, no Vedas 

Zende: c;pác;, olhar, examinar, velar 
Persa: cipac;, idem 
Armenio : c;:pac;, idem 
Grego: skopéO (por metátese), espiar, 

velar 
skópos, espiao, guarda 
skeptomai, considerar, olhar ao longe 
A raiz spec, spok transformou-se em 

skep, skop. 
Latim: spex, em composi(:§o como 

auspex, haruspex, augures, pelo vóo e 
entranhas dos pássaros 

spectare, olhar, contemplar 

spectaculum, vista, aspecto, espetáculo 
species, vista, aparencia, aspecto, ex-

terior 
specimen, mostra, indicio, escantilhao 
spectactio, a(:§o de ver 
speculari, observar do alto 
speculator, espiao, observador 
specula, atalaia, lugar de observa(:§o 
re-spectare, respeitar, o lhar para trás, 

atra ir a atern;ao 
re-spectus, respeito, ac;ao de olhar para 

trás 
de-spicere, desprezar, o lhar de cima 

para baixo 
su-sp1cere, suspeitar, olhar de baixo 

para cima 
in-spicere, inspecionar, olhar por den· 

tro 
ex-spectare, aguardar, olhar por fora 
ad-spicere, prestar atem;ao, olhar para, 

etc. 
Ant. alto-alemao: spehon, ver, olhar, 

espiar 
spehari, espiao 
speha, ac;§o de ver, explora(:§o 
spahi, prudente 
Mod. alemao:spahen, ver, espiar 
spaher, espiao 
Ingles: spy, espiao 
F lamengo: spie, spiede, id. 
D inamarques: speider, id. 
spora, espiar 
Ouínrico: yspiwr, espiao . . 
yspe1aw, espiar 
Armórico: spier, espiá'o 
Polaco: szpieg, espiao 
Lituanio : spegas, ídem. 

Raíz srú, ~rú = car, cer, c1r, cor, 
cur, nas diferentes 1 ínguas 

Guaraní: ciri, correr, deslizar, resvalar 
aciri, apartar-se 
ambociri, fazer correr, como em rela

c;ao a metais, resinas, graxas que se fun· 
dem, líquescem. 

amondiri, correr cortinas, cordoes de 

bolsa, e tudo que está suspenso por 
fios corredi<;:os 

ayciriquicú, beber a tragos 
c;arara, deslizar, escorregar 
c;arandi, c;:arandiba, c;arangi, lugar em 

que se resvala, resvaladouro 
caarú, tarde 
qua, passar 
quai, id. 
quarú, urinar 
cori, lago, depressa, de pronto 
curucaba, ciricaba, deslizado uro 
curutú, corrente, onde se pé)e a lavar 

alguma coisa 
Tupi da costa: caruc, urinar 
caruca, ur ina 
caruara, corrimento 
carucaba, urinol 
caryba, fluir do que é líquido 
caryoca, sair a água da fonte, origem 

da água 
ceryca, vazar a maré 
piciricába, lugar em que se resvala o pé 
piciricara, o que escorrega, resvala 
piciri, escorregar o pé 
caruca, tarde, o tempo que caminha 

rápido para a noite, pituna (ver a nota) 
corí, pressa, logo, de pronto 
Car 
Sanscrito: sru ou t;ru, correr 
sruti ou c;:ruti, destilando, exsuda~o, 

resina. Torrente (ver Pictet, v.1, p.160) 
Latim: curro, correr 
carrus, carruca, carros 
cursus 
Em circum, preposi~o. a radica·1 é a 

mesma. 
Em claudo, correr urna cerca em torno, 

rodear, em el está a raíz, etc. 
Nas línguas germanicas poucos vestí· 

gios julgo encontrar desta raíz. O verbo 
ingles carry, anglo-saxónio cyren, alemao 
carren parecem pertencer-lhe. 

No ingles run, correr; rinnan, gótico; 
rena, frisao; flamengo, rennen; alemao, 
rennen e rinnen; sueco, ranna; dinamar· 
ques, rende; islandes, renna; latim, ruo; 
talvez tenham perdido a gutural inicial, 
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senao procedemda raiz ri, correr.{Estudo). 
Coloco carucar tarde, espac;:o que eles 

oontavam das cinco as sete horas, cha
mando do meio-dia as cinco de ara, que 
também significa o que caminha, como já 
vimos. Das sete a meia-noite tinha esta 
d ivisao do tempo o nome de pituna; da 
meia-noite {pycaié) as quatro, o de pituna
bucú (noite-longa) ; das quatro as seis 
coema-pyranga; das seis as nove coema; 
das nove ao meio-dia guaracy ibaté (sol al
to ); meio-dia, ~aié, centro (meio) ou 
iandara do verbo rodear, anhati ou ayati, 
indara, pois é o que anda a roda, em 
torno. Será pela sombra que muda de po
si<;:ao, pelo meio círculo que ele trac;a? 

Chamaram a tarde, o espac;:o que termi
na com o crepúsculo vespertino, de rápida, 
oorredora, pelo terror que a treva absoluta 
lhes incutia. A últ ima divisao do dia se 
lhes passava com espantosa celeridade. 

Crepusculum em latim procede de cre
perus, sob a forma diminutiva, expri
mindo inquieta<;:ao, incerteza, dúvida. 
Couto de Magalhaes, 78 prim. parte. 
Meio-dia: sansaito - madhyandina (Pic
t et, 111 , 335). Pictet, 111, 337. 

Era a impressao que sentía o homem 
primitivo diante do véu tenebroso que ia 
enoobrir-lhe a natureza e assaltá-lo de 
inquieta~es e terrores vagos, indefiníveis. 

(Para oomplemento ver pituna, a noite) 
(pi + tuna= pi+dhunas) 

Cru, enunciar, ouvir 

Guaraní: hendu, ouvir - raíz hnu 
Tupi : ~endu, ouvir - raiz ~nu 
Campeva: jeno, ouvir 
Ga libi: setey, setay, ouvir 
O guaraní permutou pelo n que nele 

oorresponde pela lenidade quase ao r, 
oomo em curumim = cunumim, mirim = 
minim 

Latim: cultare ou clutare, freqüentati 
vo de cluo, perceber, entender, ouvir 

cluo, ere 
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aus-cultare, perceber pelos ouvidos (au-
ses = aures) 

aus-cultatio, ausculta<;:ao, etc. 
cliens, tis, el iente 
Zende: ~ru, ouvir, escutar 
~ruta, ouvido, célebre 
~urunvat, que se faz ouvir 
~raoman, audi<;:a'o, ouvido 
Grego : kleos, boato, novidade, notícia 

que se espalha, fama 
klutos, klytos, que se ouve, se faz 

ouvir, famoso, ilustre 
kluo, klyo, ouvir, escutar 

y 

Ir landes: clionim, ouvir 
clos, audic;:a'o 
cluas, ouvido 
Ouínrico: clyw, audi<;:a'o 
clust, ouvido 
Gótico: hliuma, hliuth, ouvido 
Ant. eslavo: sluti, ouvir 
Sanscrito: ~ru, ouvir 
~rutas, ~rotas, ouvido 
~auta, relativo ao ouvido 

No entanto o guarani apresenta a mes-
ma como r sansaito. 

Guarani: hera, nome = tera 
herog, tomar nome = terog 
heraqua, fama, nomeada = teraqua 
heraca~á 
Tupi: cera, neme 
ceroca, tomar neme 
cerakoena, fama 
cera~ba 

Tupi amazónico: cera, nome 
ceruca, tomar neme 
ceruca~na. perda de neme, ato de 

tomar nome (ver Selvagem 1.a parte, 
139. Discordo). 

Sansaito: ~ravas, gJória, fama, o que 
é ouvido ao longe 

~uta, famoso 
~ruti, fama, nomeada 
~avasya, ávido de g lór ia 
Zende: ~ravaúh, palavras, ora<;:ao, ensi

no sagrado 
cravaya, recitar, proclamar 
eruta, célebre, famoso 

Grego : kleos, fama, glória , fac;anha, por 
kletos = ~ravas 

klutos, famoso, célebre 
y 

(? kale0, chamar, convocar, fazer vir, 
nomear pelo nome? ) 

Latim: cloria, forma arca ica por glória 
clutus, célebre, famoso (desusado) 
in-clutus, id. 
claudo = laudo, louvar 
Ant. ir landes: cluu, glória, fama 
Mod . ir landes: cliu, glória, fama 
cliutach, célebre 
cloth, fama, louvor 
Ouínrico: clod, fama, louvor 
Gótioo: hluta, glória 
Ant. alernao: hruom, hrom, glória 
hlosen, celebrar 
Mod. alernao : ruhm, hliumunt, leu-

mund, fama, rumor 
Anglo-saxónio: hlysa, hliosa, glória 
hlysan, celebrar 
Ant. eslavo: sluttiie, slava, slavitsa, 

glória 
slavinu, glor ioso 
slovo, palavra 
Lituanio : szlowe, g lór ia 

Raiz stha, subsistir, ter-se em pé 

Em guaraní e tupi existiu ou a forma 
sita e a inicial caiu ou a forma é ista, 
que nao podia manter o s ªº lado do t 
pela lei que rege a língua. Embora nao 
seja genérico como nos idiomas america
nos, em re lac;:a'o ao s deu-se o mesmo 
processo em trances, que tem: 

épine por espine= ao latim spina 
étable por estable= ao latim stabulum 
fenetre por fenestre = ao latim fenestra 
meme por mesme = ªº lat im metipsis-

simus 
état, pronúncia étá, mesma raiz = 

estat, latim status 
T emos em guarani: itá, pedra, penha, 

sino, cadeias 
itá, estante, pilar, tudo em que alguma 

[coisa]•se apóia, armac;á'o 

itaberá, a ista 1 
itacuá, prumada de anzol 
itaendá, campanário 
itacupyci, grilhoes 
itacurubi, cascalho 
itatina, adorno do pescoc;:o em prata, 

oom a forma de meia-lua 
itaga~ú. penhasco 
itaipá, itaipaba, recite, banco de pedra 
itayere, m6 de pedra 
itai~á. coluna de pedra 
itaog, casa de pedra 
itapú, som de sinos 
itapó, pedrada 
itaqui, pedra de afiar 
itararé, pedra que o rio tornou cóncava 
itaquatiara, rochedo, onde há pinturas, 

etc. 
Sanscrito: sthuna, pilar de casa, bigor-

na que primitivamente era de pedra 
sethira, firme, sólido 
Zende: ~ta, estar em pé, ficar 
~taera, pico de penhascos 
Grego: stia, stion, pedra 
Latim: stare, estar em pé; stabilis, 

firme; statio, imobilidade; statua, estátua 
Gótico : stains, staina, pedra, rochedo 
Ant. alemao: stein, id. 
Mod . alemao: stein, id. 
Anglo-saxónio: stan, idem 
Ingles: stone, idem 
Flamengo : steen, idem 
Sueco : sten, idem 
Dinamarques: steen, idem 
lslandes: stein, idem 
11 ír ico: stena, ídem 

Raiz stha, estar, ficar, estar de pé, 
etc. 

Guaraní: itt estar. Só usado em com
posi<;:a'o, como: itaro, estar satisfeito, ale
gre, farto . Compé>e-se de itá, estar, e 
aro, alegre, risonho 

apiritá, cumieira de casa. Apira, em 
cima, parte superior, cume, e itá, estar 

Sánscrito : stha 
Zende: ~ta 
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Grego: istémi, stao (arcaico) 
Latim: stare ,., 
Ant. alto-a lemao: stan, sten 
Gótiro : standan 
Anglo-saxónio: standan 
Alemao: steh~n. imperf. stand 
F lamengo: steen 
Ant. dinamarques: standa 
Mod. dinamarques: staa 
Jutlandes: sta 
lslandes: standa 
1 ngles: stand 
R usso: stoiu,· staiu 
Lituania: stowiu 
Provenc;:al: star, estar, istar 
Frances: ester (sentido restrito) 
Italiano: stare 
Portugues e espanhol: estar 
Nota: tena, fixo, firme, parece-me for

mado pela mesma raíz rom a queda do 
s, ainda que possa ligar-se a raíz sánscrita 
dha, ro locar, pór, de onde o gr ego the0, 
tithemi, thema, thesis, etc. 

Raiz sthag, cobrir 
(Algumas vezes perdeos inicial) 

Guaraní: teyupá? 
tuyupá, tuyupaba 
Grego: stegos, stege, tegos, teto, casa, 

ca mara 
stegnos, robertura, tenda 
stego, eu oubro, eu oculto 
Latim: tectum, teto 
tugurium, choupana 
tego, robrir 
Ant. irlandas: teg, casa 
Mod. irlandes: teagh, tigh, toigh, tia

ghais, tioghus, casa 
Ouínrico: ty, casa; plura 1 roletivo, toi 

e to, de toy, cobrir 
Armoricano: tó, de toi, tei rom per-

da da gutura 1 
Anglo·saxónio: thac, thecem, teto 
Escandinavo:thak,thek, id. 
Ant. alemao: dach, de theccan, thekia, 

dechian, robrir 
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Lituania: stegas, teto, de stegti, co
brir urna casa 

Raiz su, su, parir, gerar 

Guaraní: ci, mae 
cimena, padrasto (marido da mae, li

teralmente) 
ciey, pequena túbera ou raíz de onde 

se desenvolve urna nova planta 
ci, gerador, criador, como em quaracy, 

criador dos animais; yacy, criador dos 
frutos; aracy, criador do dia 

ciyarii, bisavó, isto é, avó da mae 
Sanscrito: sava, suti, progenitura 
sutis, produc;:a'.o, nascimento 
sOnu, filho 
suna, filha 
Afegane: sui, filho 
Armenio: savag, filho 
Osseto: sinealon, menino 
Grego: uiós, yiós, por suiós, filho 

y 
Lat im: satus, semente, gerac;:a'.o, pa-

ternidad e, rac;:a 
Gótiro: sunus, filho 
Ant. alemao: sunu, id. 
Anglo-saxónio: sunu, id. 
1 ng les: son, id. 
Flamengo: zoon, id. 
Mod. alemá'o: sohn, id. 
Dinamarques: si)n, id. Din. vulgar: sut, 

filho, filha 
lslandes: sonr, id. 
Sueco: son, id. 
Irlandas: soth, progenitura 
sabhan, filho de animal 
Ant. eslavo: synu, f ilho 
Russo e Polaro: syn, id. 
11 frico: sin, id. 
Albanes:sua,rac;:a 

Raíz svap, dormir 

Guaraní : c;abeipó, borra~heira, embria-, 
gues, desmaio 

~beipohá, ~beipoti, c;abeipoendá, o 

lugar em que teve lugar a borracheira 
~beipobae, ébrio, borracho, sem sen-

tidos 
~beipo~i, passar a embriaguez 
amboc;abeipó, emborrachar a outro 
ac;abeipó, emborrachar-se 
a~beipó-rata, semi-ébr io 
Oiampim [no texto: Oyambi]: wawe-

pore, ébrio 
Sanscrito: svapas, sono; svap, dormir 
Zende: qafna, por hvafna, sono 
Persa : khab, so no 
Mod. persa: khuften, dormir 
Grego: kypnos por typnos, sono 
hypnoo, dormir 
Latim: somnus, por sopnus, sono 
sopio, dormir; sopor 
Lituania : sapnas, sono; sapnoiú, dor

mir 
Ant. eslavo: supati, dormir; supanije, 

so no 
Russo: spanie, sono; spliú, dormir 
Gótiro: slepan, dormir; sleps, sono 
Ant. alto-alemao: slafu, eu durmo 
Alemao: schlafen, dormir; schlaf, sono 
Anglo-sax.: slapan, dormir 
1 ngles: sleep, so no 
Fr isá"o: slepa, dormir 
F la mengo: slapen 

T 

Raiz ta e sta, que significam arre
batar, levar e da í o sentido de 
roubar 

Guaraní: taú, fantasía, visao, adivi· 
nha<;á'o, prognóstico, sucesso, rolher o 
espírito, atrair a vontade do ausente, e 
por isto os feiticeiros abrac;:am o ar, romo 
se quisessem rolher alguma coisa. (Mon
toya). 

taú ou taúb = haú ou haúb 
taúbá = haúbá, agarrar, co 1 her, arre

batar, tomar, etc. 
taúbáe = haúbáe, fantasía, burla 
taúbo = haúbo, agouro 

taú = haú = aú, fantasma, espectro 
taúgue = haúgue, ídem 
taúmi = haúmi, ídem 
urutaú, ave noturna (Nyctibius cornu

tus, Fam. das Nyctibiineas). Significa: 
ave agoureira, de urúguirá, ave, e taú, a
goureira, ou ave fantasma (ver nota 1). 

ibiyaú, outra variedade (Nyctibius gran
dis? ) , de ibi, terra; e aú, pelo costume 
de na hora do crepúsculo voarem, pou
sando nas estradas e caminhos 

bacuraú, outra variedade (Nyctibius 
leucopteros). Parece formado de mbo, 
fazer, curáu, escárnio, e aú, isto é, a 
ave de agouro escarninha. Julgo sinónimo 
de ibiyaú. 

taúbimama, genio maléfiro dos tupis 
da costa, segundo Marcgraeve (ver nota 11) 

taguaiba, idem. Ver nota 11 
Tupi da rosta: taguai-ba = taub 
Sanscrito: ta, raíz hipotética. Tayu, la· 

drao 
Zende: taya, oculto, secreto. Taya, 

roubo. Tayu e tavi, ladrá'o 
Grego: ·tetáo, arrebatar, levar, roubar 
tetáomai, ser privado de 
Há aquí reduplica~o da forma 
Ant. eslavo: taiti, ocultar 
taiati, ladrao 
ta1, secretamente 
taiba, mistério 
taimu. secreto 
tainu, escondido 
Ant. irlandes: taide, esronderijo, segre· 

do, adultério 
taitius, roubo 

Nota 1: o urutaú ou urutáo, romo nós 
o denominamos, deslocando o acento 
toniro, é na superstic;:a'.o do povo do 
campo, como um fantasma, de que se 
contam extraordinárias fac;:anhas. 

Muito rontribui para isto sua voz que 
interrompe o silencio profundo das noi· 
tes, caindo em notas compassadas, mas 
melancólicas e embebidas de tristeza, 
terminando numa gama de sons rápidos 
como urna gargalhada de escárnio. 
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O índio, ouvindo-o, pensava na alma 
de seus antepassados (' e sentía confran
ger-se-lhe o cora~o aqueles (no texto: 
a aquel/es] acentos lúgubres e dolorosos 
que cruzavam o espac;:o e vinham as vezes 
despertá-lo. 

Devem ser de heranc;:a americana as 
lendas em que ele hoje aparece. Urna das 
virtudes que lhe atribuem é a de garantir 
as donzelas contra seduc;:oes. 

A noite, dizem, ele percorre os campos, 
reúne o gado para rodeio e pé5e todos 

os animais em rebulic;:o. A ave é a encar
nac;:ao dum espi'rito. Pertence, pois, ao 
do mínio dos mitos. 

Nota 11 : taubimama. Compé5e-se esta 
palavra de dois elementos: taubi ou tau
mi, fantasma e mama, atar I ligar I cingir • 
É o espirito maléfico das noites que per
segue o homem primitivo. É o eterno ódio 
contra as trevas de nossos antecessores 
sobre o planeta. É um companheiro do 
curupira que apertava a garganta, do 
jurupira que tapava a boca, de anhangá 
que afogava a alma, a respirac;:ao. 

Taguaiba compé5e-se de taguá = taú, e 
aiba, mau, perverso, significando espírito, 
genio mau, sinónimo, por c:onseqüencia 
dos termos anteriores (ver pytuna) . 

Raíz ta, proteger 

Esta ra iz encontra-se no sanscrito em 
tata, pai. O guaraní e tupi transformaram
na em tu e ta, c:olaterais que se encontram 
copiosamente. 

Guaraní: taí, filho (significa saído do 
pai) 

taichó, sogra 
taicé, tratamento das mulheres para 

com os varoes (significa gerador de filhos, 
procr iador) 

tara, tratamento dos varoes para com 
as mulhEres. Usado só no vocativo. 

tairati, nora (taira, filho; ti ou tira, 
companheira) 

taitati, idem 
taíí, f ilha do varao e sobrinha 
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taíírangá, enteada do varao (significa 
semelhante a filha; ang, semelhante. Ang, 
propriamente sombra; á, imitar) 

tamoi, avo (só tem explicac;:ao compa
rado como sanscrito, como ver-se-á adian
te) 

tati, nora , em rela<;:ao a mulher (sig-
nifica c:ompanheira do filho) 

tatiu, sogro (significa pai da nora) 
tu, tuba, pai; abelha-mestra 
tubangá, padrasto (signif ica semelhante 

ao pai) 
tubati, madrasta (significa companhei

ra do pai) 
tubichá, chef e, cacique (significa: o 

que é semelhante a um pai; habichá, se
melhante) 

morubichá, chefe supremo, generalís
simo (mo, fazer) 

tamandaré, os dois seres humanos que 
escaparam do dilúvio (comp. de ta, cola
teral de tu, como em tamoi = paya·moi; 
de ama, chuva, dilúvio; aré, depois, isto 
é, pais escapos do dilúvio. O d é natural, 
corno em amandi, água da chuva.) 

tuya, velhice 
tuyabáe, velho 
tapi, tratamento que as mulheres dao 

aos irmaos e aos f ilhos (ta, pai) 
tapichá, próximo, subst. (Montoya) 
Tupi da costa: tuba, tubichaba. Tatiú

ba, sogro . 
tuyae, velho. Ta ira, f ilho 
tamuya, avo; tamyia, ídem. Tuyae~aba, 

velhice. Tagfra, filha, sobrinho 

ra) 

turu~u, grande. Taíratira, nora 
turu~u~aba, grandeza. Taítatira, idem 
tapichaba, subst., próximo 
tatira, nora em rela<;:ao a mulher 
tubatira, madrasta (Anchieta e F iguei-

Tupi amazónico: tucháua 
murucháua 
murumucháua 
Sánscrito: tata, pai. Tatas, amo. Tata

maha, avó (literalmente pai grande). Maha. 
grande. Como em frances grand·pere e 
em ingles grandfather. 

-, 

tatamaha = tamoi = tamüya 
Gr ego : tétta 
Lat im : tata, pai ; tatula, diminutivo. 

Tutor 
Ir landes: daid 
Erse: taididh 
Oui'nrico: tad 
Ant. córnico : tat 
Armórico: tat, tad 
Ant. alemao: toto, padrinho 
Frisao: tote 
Lituania : tetis, tetatis 
R usso: tiatia 
Boemio e sérbio:tata 
Polaco: tatus', tatum' 
Albanes: táte 
Páli: tato 
Bengali: tat 
Osseto digor.[sic]: dada 

O dílúvío e Tamandaré 

Citac;:ao de Thevet. Concordancia com 
outras cosmogonías arianas. Estudo. 

Raíz ta, proteger 

Guara ni: tutí, tío 
Tupi da costa: tutira, tio 
Sanscrito: tatatulya, tio 
tatagu, id. 
Latim: tueri, proteger 
tutela, prote<;:ao 
tutor, protetor 
thius, tio(? ) 
Gr ego: theios 
Lituanio: tetenas, tio 
teta, tetute, tia 
Eslavo: teta, tio 

Raíztak, tuk, stak, ferir, picar, bater 
Ra iz dagh, ferir. Suponho que seja 
colateral de tak 

Guarani: tacang = hacang = \:(lcang, ga
lho, ramo 

tacay = hacay = ~cay, forma reduzida 
de tacang, por processo normal (n=y), 

galho limpo, vara; gravetos, maravalhas 
para o fogo 

tacapé, espada, isto é, ga lho de árvorc 
falquejado em duas faces, de maneira 
a ficar em champa, servindo como arma 
de combate. Significa literalmente: ga lho 
chato . 

tangape, idem. Diverge do termo ante
rior pela infixao de um n, que nasalizou 
também a última sílaba, segundo a regra. 
O seu sinónimo é ibirape, que quer dizer : 
pau achatado, faceado 

tacandá, víbora 
taco, penis. Metáfora pela conformac;ao 
tucú, gafanhoto, locusta, em razao 

das mandíbulas rijas destes insetos, aue 
tantos estragos fazem na América do Sul 

tucumbaí, palmeira ourit;ada de espi
nhos longos e rijos pelas folhas e estípite. 
Dela fazem flechas (Astrocarium tucumá) 

tuca, ave, cujo bico assaz desmesurado, 
ao servit;o de instintos perversos, apascen
ta-se até nos filhotes das outras aves. 
Leía-se Azara sobre seus hábitos. (Rham
phastos discolorus) 

tu, tug, golpe 
aycutú, ferir dando estocada; dar com 

o cotovelo em outro para atrair·lhe a 
aten<;:ao. 

Tupi da costa: ~acanga 
~cai 
ta capé 
tanga perna 
taconha 
tu cura 
tucum (Bactris setosa) 
tucumay, palmeira (Astrocarium tu-

cuma, Martius) 
tucano = tucay (n=y} 
tuca 
tucá-tucá, bater, dar murros 
cutúca, ferir 
tucanguira, formiga de ferroada dolo-

rosa (Cryptocerus atratus, Fabr.) 
Tupi amazónico: ~cai 
Sanscrito: tak 
tanka, espada 
Persa: tak, tuk, ponta de espada, bico 
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takah, flecha 
Grego: tukos, tesoura 
tukizo, cortar" 
R usso: tukati, toéiti, picar 
tuéa, ponta 
Ant. alemao: dagge, daga, facao; stoc, 

pau bastao 
Mod. alemao: degen, daga; stock 
Dina marques: daggert, idem; stok 
Ant. dinamarques: daggardr, daga, pu-

nhal 
lrlandes: tuca, espada 
Oui'nrico: twca, espécie de faca 
twciaw, tociaw, cortar 
Anglo-saxónio: stoc, stocce, .tronco, 

ca u le das árvores 
stick, galho de árvore, acha de lenha 
stician, atravessar com arma penetrante 
Ingles: tuck, espada velha, chanfalho 
dag, dagger, punhal, daga; stock 
F la mengo: dagge, daga; stok 
Sueco: daggert, draga; stock 
Gaélico: daigear, daga; stoc, bastao 

Para completar o confronto desta raiz, 
vamos juntar as palavras que em outras 
li'nguas congeneres correspondem a ramo, 
galho, instrumento original de combate, 
que, com o decurso dos tempos, passou 
a denomina<;:ao de outras armas com leves 
modifica<;:oes. 

Guara ni: c;acang e c;acai, galho, ramo 
Sanscrito: cakha, ramo, brac;o 
cikha, galho, ponta, cume 
c;anku, bastao, estaca 
Persa: shach, shaghah, galho 
azgh, idem, forma por inversao 
sank, kang, bastao e galho 
Afega: shach, galho 
Armenio: tsaghi 
L itua nio: szaka, ga 1 ho 
R usso: sukií 
Polaco: sek 
Boemio: suk 
Gr ego: oske, por inversao inicial 
Oui'nrico: osgl, idem. O qui'nrico tem 

a inda urna forma paralela: cainc, caing 
(Pictet) 
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Raiz tam, turvar, escurecer, pertur
bar, ofegar, sentir falta de respira~o 

Guara ni: tanimbú, cinza 
Sanscrito: tama, sombra 
tami, noite 
tamas, escur idao 
tamasa, trevas 
tamala, cutelo 
tamayati, ele quebra, atormenta 
tamyati, ele é destruído 
Grego: temno e tamno, eu fendo, corto 
tomé, secc;:ao 
tomos, peda<;:o cortado 
átomos, átomo 
Latim: tenebrae, trevas 
timere, ter medo 
timor, temor 
timidus, tímido 
Lituania: tamsa, perturba<;:ao 
tamsus, escuro 
tamsinu, escurecer 
Russo: tmin, escurecer 
temnyi, sombrío, escuro 
temnost, trevas 
Ir landes: teme, obscuridade 
teim, sombrio, negro 
temel, temen, teimheal, obscuridade 
Ouínrico: tywell, obscuro 
Armoricano: teñval, teval, teonal, obs-

curo 
Ant. alto-alemao: demar, trevas 
Alemao: dumn, escuro 
dammern, trevas 
Anglo-saxónio: dim, obscuro 
1 ngles: dim, ídem 

Parece, a primeira vista, difícil ligar 
o sentido de cinza as idéias de obscurida
de e destrui<;:§o, mas sao significa<;:oes 
translatas. A pa lavra cinza, a lém de de
signar o pó sutil que resulta da com
bustao de certos carpos, designou os 
restos mortais, as ruínas, os manes, o 
luto, a dor, as atr ibu la<;:oes. 

Assim: Reduzir a cinzas, é destruir. 
Cobrir-se de cinza, é vestir luto, fazer 

penitencia. 

Lanc;:ar cinza aos olhos de outrem, é 
entenebrece-los. 

Ter cinza nos o lhos, é nao ver, ser cego. 
Respeitar as cinzas dos antepassados, 

é honrar aos mortos, etc. 

Raiz tan, alongar, estender, adel
ga~ar, tornar delicado. Além disto 
indica fortalecer, ser forte, soar 

Sao divergentes ramificac;é5es de urna 
mesma origem. 

Parece exprimir idéias diametra lmen
te apostas, mas seguindo·se sua marcha, 
apreende-se facilmente ó sentido. Da idé
ia de urna corda tendida, retesada pro
cede a idéia de forc;a, r ijeza, tenacidad e. 
De um f io estirado origino u-se a signifi
ca<;:ao de tenuidade, delicadeza, fragili
dade, donde a dé tenro, terno, novo. 
Como, porém, proviria a de soar? Urna 
corda bem tesa, sendo vibrada, emite sons, 
da( o sentido secundário. 

Vamos primeiramente comparar um só 
termo, para pór bem em relevo a afinidade. 

Guaraní: tang, tenro, pequeno, novo; 
menino 

tangi, ídem. Expressao de car(nho 
Sanscrito: tanus, delgado 
Zende: tauruna, tenro, jovem 
Grego: tanaos, tenue, longo 
Latim: tenuis, delgado, fino, fraco, 

pequeno 
Ant. a lto·a lemao: dunni, delicado, pe-

queno, tenro 
Alemao moderno: dünn, tenro 
Anglo-saxónio: thin, thyn, idem 
Ingles: thin, delgado, pequeno, leve 
Flamengo: dun, id. 
Sueco: tunn, id. 
lslandes: thunnr, id. 
Dinamarques: tend, tynd, id. 
Ir landes: tanaidh, tenue, delicado 
Welsh: tenau, id. 
Armórico: tanau, id. 
Gaélico: tana, tanadh, id. 
Neo-sanscritas 
Páli: tanu, leve, delicado, pequeno 

Urdu: tunuk, id. 
Hindi: tanu, id. 

Raiz tan, alongar, adelga~ar, enri
Jecer 

Prendem-se a inda a esta raiz: 
No guara ni: pitang = mitang, crian<;:a, 

menino 
pitangi = mitangi, f ilhinho. Expressao 

de carinho (ver nota) 
tano, estréia de coisa nova 
tata, teso, duro, forte. Duplicac;:a'o de 

forma, para exprimir intensidade de senti
do. 

ten, duro, firme, constante, teso 
~ = ta = cha, corda (ver nota) 
tenaibae, tenaz 
ita, concha 
tambá, mexilhao (=~mbá) 
tenybangá, cotovelo 
tambaki = ~mbaqui, ostreira, montes 

de cascas de conchas, casqueiro 
tyni, seco. Ex.: pirátyni, peixe seco 
Tupi da costa: pitanga= mitanga, pitan-

gi ou mitangi, ata, duro 
tena, tyninga, seco 
cama, corda 
Tupi amazónico: 
Sanscrito: tantu, corda 
tana, pele 
tanti, tecelao 
vitañsa, lac;:o, armadilha, gaiola 
Persa: tanidan, estender 
tanah, tecido 
tanah, corda 
tantah, teia de aranha 
Grego: tao, estender, estirar 
teino, id. Aoristo: éteina. Perf. pass. 

tetamai 
tanno, id. 
tenon, tendao, corda, nervo 
Lat im: tendere, entesar, estender 
tensus, teso 
tunica, túnica 
teno, tendao 
tensio, terisao 
tentorium, tenda 
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tenus, -oris, lat;:o, armadilha 
Ant. alemao: darnan, estender 
Alemao moderno: dehnen, alongar, es· 

tender;sehne,tendao 
Litua nio: tesiu, timpja, tender, estirar 
temptywa, corda de arco 
tinklas, rede de pescar 

o 
Ant. eslavo: teneto, tonota, rede de 

pescar 
R usso: tianu, estender, entesar; tetiva, 

corda de arco 
Polaco: cieciwa, corda de arco 
Ant. irlandes: tet, corda 
lrlandes: tonnaim, fiar, tranc;:ar, torcer 
toinneadh, toinneamh, f iac;:§'o 
tun, camisa 
tona, roupa 
tonn, pele 
tead, tend, corda 

Primeira observa~ao: Todos os viajan· 
tes em geral tem faltado a verdade em 
relat;:So aos aborígenas do Sul da Améri· 
ca. 1 mbui'dos dos preconceitos de rac;:a e 
de costumes, embora as vezes sábios ilus· 
tres como Humboldt e Martius, estudarido 
os i'ndios superficialmente. Negaram-lhes 
tendencias para o progresso, princi'pios 
religiosos e até a afeic;:io para a fami'lia, 
o que nao falta as mais sanguinárias e 
cruéis alimárias. 

Nao quero endeusar o índio, mas nao 
quero também abate-lo. A verdade é- o 
meu norte. Admite-se que os conquistado· 
res portugueses e espanhóis caluniassem
nos por interesse próprio, porque em sua 
maioria eram o rebotalho social da Euro
pa, que vinha procurar fortuna na Améri
ca, regiao estranha e povoada de perigos, 
apenas descoberta e onde fantasiavam 
minas de ouro. Oue aquela canalha para 
apropriar-se do servit;:o dos naturais como 
escravos os colocassem fora da humanida
de é plausível e consentaneo; porém nao 
a sábios ilustres, que só provaram a fra
gilidade humana em s.eus conceitos. 

Pois nao tinha progresso um povo que 
criara urna das mais belas línguas taladas 
sobre o planeta, e que, apesar do estado 
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selvagem em que se achava, tinha formas 
para reproduzir as mais abstratas e tenues 
grada~es do pensamento, o que nao po
dem hoje fazer as que sao assaz civili
zadas? 

Oue corre parelhas com o sanscrito, o 
grego e o latim, os tres idiomas clássicos 
e riquíssimos? 

Será por que na ocasiao da descoberta 
da América ainda estavam em estado 
selvagem? 

É o caso de perguntar-se: por que os 
eslavos, germanos e celtas eram grosseira
mente selvagens, quando os árias do 1 n· 
dostao, os persas, gregos e romanos ti
nham atingido a mais elevada civilizat;:So, 
civilizat;:So que aqueles aceitaram dificil
mente e só puderam adaptar-se a ela 
depois de um longo peri'odo medieval? 

Há causas que detiveram em 1 ramos da 
mesma familia o progresso; essas causas 
devem ser averiguadas, estudadas profun· 
damente, sem o que toda a presunc;:ao é 
estolida e toda a asserc;:ao balota. Eslavos, 
germanos, celtas, gregos, romanos e guara
nís, pela linguagem mostram que se sepa· 
raram do tronco primitivo, com diferenc;:as 
nao muí longas de tempo. 

No entanto, que disparidade em sua 
marcha evolutiva! · 

Ouanto a afeic;:§'o e aos sentimentos 
para a fami'lia, é outra falsidade a nega
c;:io. 

Posso asseverar, depois que entreguei
me ao estudo aprofundado e sério das 
línguas americanas, que poucas possuem 
maior número de tP.rmos carinhosos e 
ma is expressivos do que e las. Vou citar 
alguns que tenho recolhido nas obras de 
Montoya e por eles fac;:am a comparat;:§'o. 

Hoje nos métodos pedagógicos tem-se 
banido totalmente os castigos físicos; pois 
bem, os índios, essas naturezas incultas 
e indómitas, nunca espancavam as mulhe
res, nem puniam corporeamente os filhos. 

Sua dedicac;:io pela familia ia até a 
marte ( citat;:ao de Mondat, p.103-69). 
Citai;:ao de Catín. 

Sao os seguintes os vocábulos refe
rentes a vida doméstica e a afeic;:§'o que 
os unia: 

Papá, papí, pal, tuba, tu, pai 
Mamá, cy, hai, mae 
Para filho e f ilha, menino e menina, 

crianc;:as, mocinhas, etc.: 
Piá, piai, corat;:§'o, corat;:Sozinho 
Guai (gua, pintura, cor, penacho, jóia; 

ai, lindo) minha linda jóia. Usam os adul
tos para com as crianc;:as e os homens 
para com as mulheres. 

Chamy, tratamento carinhoso dos ho
mens para com as meninas (talvez de 
cha por hechag ou t~á, e my, por 
mirim, pequeno, delicado, mimoso), olhos 
mimosos. 

Guaybi, velha. Os maridos usam em 
relat;:So as mulheres. Ex.: Che guaybi, 
minha velha. É expressao usual em todo 
o Brasil. 

Haí, expressao de amor com os f ilhos 
e criant;:as, filhinho. 

Quani, tratamento dos maiores para 
comas criant;:as (qua, tenro, terno) 

Guachá, mulheres e homens para com 
as mocinhas e meninas (gua + chá) 

Quandé, mocinho, menino crescido. 
Palavras de compaixao afetuosa: 
Aí, pobre coitado 
Aibí, id. 
Amyri, pobre. É de lástima dolente, 

mágoa íntima (ver Graty para citac;:§'o). 
Dizem a máxima parte dos autores que 

sobre seus costumes tem escrito, que eles 
nao tinham zelos pelas mulheres. No entan
to o seu vocabulário os desmente, pelos 
verbos que exprimem ter ciumes, como: 
toyron, mundá, etc. 

Os verbos amotá e coói signif icam 
amar, arrer íntimamente. 

Para a amizade tinham termos exube· 
rantes, como: 

cotiahá, amigo 
irú, companheiro 
maranungá, idem 
tira~uba, o amigo inseparável, de tira, 

companheiro, e a~uba, que é amado. 

1 nstituic;:§'o como dos nayas [sic], entre os 
cabilas. 

. Quando da va-se a marte do mar ido, a 
viúva, como na fndia, devia sacrificar-se 
corno prava de seu amor. Chamavam a 
esta cerimónia cutipó, e era um salto de 
grandes alturas, em que ela quase sempre 
vinha a falecer, em conseqüencia da que
da. Conforme o salto de Leucade, entre 
os gregos. Estudo. (Coti, embora nao 
encontre nos autores, deve significar amor, 
amizade, como radical de cotiahá, ami· 
go; pó, salto). 

Raiz tan, soar 

Guara ni: tunü = ~unü, tom, som, ruído 
forte 

tupa-~unü, trovao 
tata~unü, ruido de labareda 
ibutuc;unü, soprar do vento 
Tupi da costa: tununga = c;ununga, tom, 

som, ruído forte 
tupa-4¡ununga,trovao 
tata~unünga, ruído da labareda 
ibitú~unüga, soprar do vento 
Sanscrito: tanas, r~ssonancia 
tanati, ressoa 
Grego: tonos, tom 
tonoo, ressoar, trovejar 
Latim: tonus, tom 
tonare, trovejar 
tonitrus, trovao 
tonitruare, trovejar 

. adtonere, ficar dominado de estupor, 
corno se tora ferido pelo raio 

attonitus, estupefato 
detonare, detonar 
intonare, entoar 
Gótico: donar, trovao 
Alemao: donner, trovao 
donnern, trovejar 
Anglo-saxónio: thunjan, trovejar 
thuner, thunder, trovao 
Frisao: thunne, trovao 

· Flamengo: donder, ídem 
Sueco: dunder, ídem 
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lslandes: duna, dunr, ídem 
Dina marques: dundre, ídem 

" tone, soar 
Ingles: thunder, trovao 

Ra iz tin, forma secundária de tan, 
soar, tinir 

Guara ni: tynyni = chinini = cini, som 
de campainha, guisos, sinos, zumbido, etc. 

mboitini, cobra cascavel 
mboitinicaá, chilca (Baccharideas, Ma-

lina) 
Tupi da costa: tyninga = cininga 
boicininga, cobra cascavel (Crota/us) 
Latim: tinnire, tinir, soar campainha 
tinnitus, tinido 
tintinnere, tintinar. Forma freqüent 

[ ativa] de tinnire 
tintinare, idem 
tinnitare, idem 
tinninere, idem 
tinnulus, sonoro 
tintinniala, no me vulgar do mosquito 
Anglo-saxónio: dyne, som violento e 

contínuo, vozearia confusa 
dynian, dynar, grazinar, levantar cla

mor 
Ingles: din e to din, ídem 

Raiz tap, arder, que1mar, brilhar, 
trazer pena 

Esta [raíz] arya [sic] apresenta-se as
sim e em sua forma simples tá, prove
niente de tatá, fogo. 

Guaraní: tataupá, tataipi, fogao ~hogar) 
tapecoaba, abano 
taba, aldeia, lugar dos fogoes 
tabey, deserto, solidao 
tapéra, aldeia deserta 
tapec (= hapec = sapec), chamuscar, 

queimar superficialmente 
taberé (= haberé = saberé), idem 
taibái, fervoroso 
tapiara, morador antigo 
tapi, ardente, abrasamento 
tapyñanga, a<;ao de atic;ar o fogo 
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a-hapiña, atic;ar o fogo 
tapiñangara, o atic;ador 
tapí, verenda mulieris, ongem do ar-

dor, gerador 
tatápyi, brasa 
tatapyirirú, braseiro 
tapiá, testículo, sede do calor fecun-

dante 
tapira, anta, o animal ardente 
tapii, choupana 
tambeiná, percevejo, o animal que 

produz comichoes 

Raiz simples tá 

tacú, calor 
tacy, tacyba, em tupi (formiga, em 

geral). Cf. formis, latim 
ta.;og, gusano de pau e carne 
tai, picante, pungente 
táia, o queimar da pimenta 
taoca, variedade de formiga 
taúba = sauba, id. 
taracuá, id. 
ta.;uba, tac iba, f ebre 
taguá, tauá, barro vermelho ou ama-

relo, isto é, tá, fogo; quá, cor 
tayO, veia, sangue 
tayrera, semen 
taí, v. de formiga 
Sa nscr ito: tapas, f ogo, pena; tapa na, 

ardente, brilhante; tapa, quente, penoso 
Grego: téphra, cinza (a queimada) 
táphos e taphe, funerais (pela incinera

<;:§o) 
Zende: taf, arder; tap, calor 
Persa: taftan, arder; tapidan, tabidan, 

aq1..1ecer; tabistan, estio 
Anglo-saxónio: thefian, ter quente 
Ir landes: tebhot, calor 
Ant. eslavo: teplu, toplu, quente 
R usso: topiti, aquecer 
Latim: tepidus, tepor, tepere, tepida

rium, etc. 
Ouínrico: tymp, esta<;:§o; twymp, quen-

te 
Polaco: cieplo, calor 
Comp. da raíz: tatá = tá + bae, do ver-

bo bhu, significando o que é quente. 
Reconstitui<;:ao de raízes aríacas, pelo 

guara ni. 

Tatá, fogo. 
Apiacá [língua], tatar. 

Raiz tat, arder, queimar 

As línguas, quando evoluem, tendem 
a fazer desaparecer as formas geminadas 
das onomatopéias primitivas. O tipo proét
nico da palavra que significava fogo era 
tatá. Tatá é a reprodu<;:§o onomatopaica 
da crepita<;:ao da chama. Com o tempo 
e pelas novas formac;oes que a linguagem 
exigia, sob a lei do menor esforc;o ou 
economia íntima, o t inicial caiu, como 
ve-se em tata, pai, em idiomas colaterais. 

Sanscrito: atharvan, sacerdote do fogo, 
por tatharvan 

edha, lenha, por tedha 
edhata, fogo, por tedhata 
aidh, aidha, chama, por taidh, taidha 
idh, indh, queimar, por tidh, tindh 
Grego: aitho, queimar, por taitho 
Armenio: adr, fogo, por tadr 
Zende: atar, fogo, por tatar 
atharvan, sacerdote do fogo, por ta

tharvan 
Persa: adar, azar, fogo, por tadar, tazar 
Latim: taeda, archote, anteriormente 

ramo de árvore resinosa, por tatá 
atrium, sala de entrada, pórtico; pri

mitivamente, segundo Kuhn, fogao, coz1-
nha; por tatrium 

ater, negro, queimado, por tater 
Anglo-saxónio: ad, fogueira, por tad 
Ant. alemao: eit, fogo, fogueira, por 

teit 
eitjan, cozer, por teitjan 
lrlandes: oedh, fogo, por toedh. Adha

ir, fogo, por tadhair 
Quínrico: aidd, calor, por taidd 

Raiz tigg por stig, ser agudo, agu<;ar. 
Curtius 

Forma védica 

Guarani: eti, provocar, incitar, ofender 
com gracejos 

etiquera, id. 
Tupi da costa: ityc, incitar, provocar, 

picar moralmente talando 
itycára, pescador 
Galibi: tique, bicho de pé (Pu/ex pene

trans) 
Sanscrito védico: tig. Tikta, amargo, 

acre, picante 
Zende: tizhi, agudo, penetrante 
tizhiarsti, de lanc;:a pontuda 
tizhidactra, de dentes agudos; tighra, 

pontudo, acerrado 
Grego: stizo, picar; estigmai, eu pico 
stigma, sinal que deixa o ferro quente 

sobre a pele dos escravos 
Latim: instigare, instigar, excitar 
stimulus, aguilhao 
stilus 
instinctus 
stinguere 
distinguere 
tinea, trac;a 
Ant. eslavo: tykati, pungir 
Russo: stegaiu, picar 
Gótico: staggan, stiggan 
Anglo-saxónio: stician 
Flamengo: steken 
Alemao: stecken 
Dinama'.'que:: stikke 
Sueco: ·sticka 

/ 

lrlandes: steacham 
Welsh: istigan 
Gaélico: stic 
A palavra francesa etiquette, de onde 

fizemos etiqueta, do gótico stiggan, de 
onde o flamengo stikke, pau pontu~o, é 
urna forma intermédia entre o guar3ni 
e as outras línguas. 

Ra iz tig, aguc;:ar, penetrar, ser agudo 

Guara ni: ti, ponta, nariz, bico, proa 
de embarcac;ao, picada lenta, ferroada, 
pulsa<;:ao, latejo, prurido da tinha 
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· titi, picar, ferir com ponta 
tung, bicho de pé . " tunguc;u, pulga 
Tupi da costa tim 
titica 
tunga, bicho de pé 

Raiz tu, crescer, aumentar, poder 

Guaraní: tyba, multidao, grande núme· 
ro. Serve só como desinencia dos coletivos 

Tupi da costa : tyba, desinencia dos 
co letivos 

turuc;ú, grande 
turuc;uc;aba,grandeza 
Sanscrito : tu, poder, crescer 
tuvi, muito 
tavis, tavisha, forte, grande 
Zende: tu, poder, verbo 
tavis, poder, subst.; poderoso 
Armenio : fív,multidao, como em mard

a-fív, multidao de homens 
Grego: tylos, protuberancia, bossa 
Latim:tumor, tumere, tumor, entumes-

cer 
tuber 
to tus 
Ant. irlandes: túath, povo 
Moderno ir landes: tuath, povo, país 
Ouínrico: tut, tud, povo, gente, país 
Gales: tywu, crescer 
Armórico : tut, tud, id. 
Úmbr io : tota, território de urna cidade 
Osco : touto, id . 
Gótico: thiuda, povo 
thiudans, rei 
thiudinassus, reino 
Leto: tauta, povo, país 

Ra iz tud, ferir, destruir 

Guaraní : teo, morte 
teongue, cadáver 
teongue-quára, sepulcro 
tu, golpe 
Tupi da costa : teon, teonguera, teon

guera-quara 
Sanscrito: tud. Taudas, go lpe, morte 
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Grego : thuo, sacrificar 
theino, ferir 
Latim: tundo, bater, ferir 
tudes, martelo 
Gótico: dauthus, morte 
Ant. alto-alemao: tot, tod, morte 
Anglo-saxónio : deadian, morrer; dead, 

morto; death, morte 
Mod. alemao : tod, morte; toden, tOd

ten, matar 
Ingles: to die, morrer; dead, morto; 

death, morte 
Dinamarques: doe, morrer; dOde, matar 
lslandes: deyja, morrer; daudi, daudr, 

morte; deyda, matar 
Flamengo: dooden, matar; dood, mor

te 
Sueco: do, matar; dOd, morte 

Raiz tup, chocar, bater, ferir 

Guaraní: tupi, o céu e a complexidade 
dos fenómenos atmosféricos; daí a idéia 
de Deus em sua religiao naturalística. 

Montoya, querendo tudo expl icar , 
quando em muitos pontos é aliás impos
sível, porque, nao tendo o guaraní con
servado algumas raízes verba is, só a com
parac;a'o com as línguas congeneres que as 
possuem poder ia esclarecer o assu nto, 
errou ainda com a significac;a'o que deu 
a esta palavra, encontrando, no entanto, 
os elementos. 

Diz ele: " Compé)e-se de tu, admirac;a'o, e 
pa, pergunta. Manhú? Quid est hoc? O 
que é isto? Nome que deram a Deus". 

É mera fantasía . 
Tupa compé)e-se de tu, golpe, e pi, 

som, isto é, com referencia ao raio, o que 
fere, ribombando ou trovejando. 

Com o sentido preconcebido que lhe 
deu o ilustre jesuíta, repet ido depois por 
Dobrizoffer, ninguém procurou a real e 
verdadeira signif icac;a'o do termo. 

Pictet , com toda a ciencia de seu tem
po, assaz ilustre pelos seus trabalhos, está 
contudo imbuído de certos preconceitos. 
De vez em vez procura elevar o homem 

primitivo a altura das épocas adiantadas, 
e por isso diz ele, aceitando a exegese de 
Montoya : " Assim, quando o índio do 
Brasil chama o ser supremo Tupá, nome 
composto de urna partícula de admirac;a'o, 
tu, e de urna outra de interrogac;a'o, pa, 
nao vemos a í a expressao ingenua do es
panto que devia apoderar-se da alma dos 
homens da natureza, em presenc;:a da 
idéia de Deus, ainda obscura e ihstinti· 
va? " 

Du Graty em sua República do Para
guai entusiasma-se também com a inter· 
pretac;a'o. "O guaraní, diz ele, é muito 
abundante em interjei~oes de admirac;:§o 
e afeto. O mais belo e mais significa
tivo dos nomes empregados pelosguaranis, 
é o nome de Deus; é urna mescla elo· 
q üente de surpresa, admirac;:§o e de mis· 
tér io. Tupa, que significa deus, comp0e-se 
da interjeic;a'o tu e da partícula pa, do 
que re su Ita: Ah! quem és tu? " 

Couto de Magalhaes em sua conferen
cia sobre o tricentenário de Anchieta 
também cita a explicac;a'o de Montoya. 

Nem muito, nem pouco. 
Nao demos ao índio o vasto domínio 

das idéias abstratas, mas defendamo-lo 
contra as to rpes calúnias que lhe sao 
irrogadas. 

Ouem como ele possuía perfeito o 
instrumento principal do pensamento, que 
é a língua, mais cedo ou mais tarde, se 
nao fora a conquista, havia de atingir as 
eminencias da metafísica e as mais trans· 
cendentes concep<;:Oes abstratas. 

Para mostra das várias ace~es com 
o sentido que lhe atribuo, junto o se
guinte quadro, extraído da obra de Mar
tius. 

Guaraní : tupa, deus e trovao 
Tupi da costa : tupana, idem 
Apiacá: tupá, trovao, deus, arma de 

fogo 
Omagua: tupá, trovao 
Aracaju : tupana, céu 
Taíno: jovana (Oviedo) 
Significava, pois, o conjunto dos fenó-

menos meteorológicos, soba tríplice ma
nifestac;:§o: 
Tu~nunga ou tu~unü, trovao 
Tupaberába ou tupaberá, relampago 
Tupatiri, raio 
Daí a idéia do céu, como sinónimo, 

nada tem de admirável, sendo o vasto es
pa~ em que eles se desenvolviam. 
. Por analogía passou a arma de fogo, 
instrumento que ao princípio devia pro
duzir-lhe a impressao profunda. 

No fato, aliás lenda de Caramuru, já 
demonstra-se esta significac;:a'o, quando 
os selvagens exclamam: Tupá, caramurú! 
Muita fábula tem-se tecido sobre esta 
expressao, que f icou até hoje intraduzida, 
ainda que traduzível. 

Verteram, nao sei sobre que funda
mentos, para Deus do fogo, dragao do 
mar! 

Jaboatao diz que significa moréia, es
pécie de cobra grande do mar. t: o 
Lepidosiren paradoxal da ciencia, animal 
que estabelece o elo de relac;:ao entre os 
of ídios e peixes. 

Varnhagen o acompanha nesta opiniao, 
julgando sentido translato pela semelhan
~ de que um mosquete e o animal a que 
os índios chamavam caramuru. t: insus
tentável. Fariam entao a comparac;a'o, se 
ela é admissível, com qualquer outro que 
vive sobre a terra e o qual tinham diaria
mente sob os olhos, e nao com o que 
vive oculto e retirado no fundo das 
águas. 

Diz Jaboatao que, quando os selva
gens encontraram Diogo Álvares, em urna 
caverna, após o naufrágio, a filha do ca
cique exclamava: Caramurú-gua~ú! Por 
que? Havia entre o homem e a moréia 
pontos de contato? Apenas absurdo. 

Admitido que seja verdadeiro o fato, 
e mesmo que nao o seja, a expressao 
tupá caramurú existiu e serviu de base 
ao mito que desdobrou-se, acumulando 
até circunstancias e incidentes históricos 
inverídicos como Varnhagen evidentemen
te o provou. 
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Vamos tentar urna versao com os ele· 
mentos que legou-nos a tradi<;:ao. Antes de 
faze-lo, recomporemos a expressao des
tes do is modos: 

Tupan caraí! Mburú! 
Tupan! Caraí mburú! 
1 sto pode a inda ser transcrito assim: 
Tupan caraí! Murú! 
Caraí, caraíba, designava nao SÓ o 

sacerdote, como o guerreiro e todo aque
le que se elevava por inteligencia e quais
quer talentos sobre o vulgo. Com a con
quista passaram a· denomina~o aos portu
gueses e espanhóis que sobre eles tinham 
as vantagens da civiliza<;ao. 

Traduzir-se-ia, pois, deste modo: 
F ere trovejando o guerreiro ou es

tra ngeiro ! Maldic;:ao! 
F ere e troveja! Maldito estrangeiro! ou 

Céus! Que estrangeiro maldito! 
Mburú significa maldic;:ao. 
Este processo de interpretac;:ao funda

se ao menos na acepe;:§ o dos termos da 
língua. O outro é um disparate. 

Confrontemos agora a radical da pala
vra com as congeneres arianas. 

Guarani e congeneres: tupa, tupana. 
tupá, deus, trovao, céu 

No caraíba, jovana. No galibi, demo-
nio =tupa 

tiapú, trovao 
Sa nscr ito : tup, fer ir 
tuph, tump, tumph = tup 
Persa: tapak, martelo de forja; tawar, 

machado 
Bucara: tawar, machado 
Curdo: tupuz, mac;:a [no texto: massa ]; 

teper, machado 
Grego: tupoo, bater, cunhar, moldar 

y 
tupto, bater 
y 

tumpanon, tambor, com n intercalar 
y 

tupas, tupis, martelo, malho 
y y 
Latim: s-tupere, ficar imóvel, como se 

fora ferido pelo raio 
Ant. eslavo: tapiti, bater 
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Russo: topaiu, idem; topati, idem; tia-
pati, fender 

Polaco: tupam, bater 
tapaé, tupaé, bater como pé 
Albanes: topus, mac;:a [no texto: massa) 
Quínrico: twmpian, bater 
Alemao: tupfen, tapfen, bater 
1 ng les: tap, idem 
Fac;:amos agora o confronto com o 

nome de deus, entre quase todos os po· 
vos da família. 

Sanscrito: diva, céu ou dia 
divasa, céu e dia 
divya, celeste 
dina, dia 
diva, o celeste 
div, o céu, com o guna dev, como 

wriddhi daiv 
dyaus, o céu personificado 
Zende: daeva, demonio 
Grego: Zeus 
Theos, por Dephos 
Beócio: Deús 
Latim: forma ar-ca1ca: Dios, diovis 

djovis 
Deos = deva 
J\,I em Jupiter = Dyo = dyu = div 
Jupiter = sanscr. Dyupitar 
Jovis, jove 
Osco: diovei 
Etrusco: tina= dina 
Persa: dew, diw 
Armenio: tev, demonio. No plural tikh, 

deuses falsos 
lrlandes antigo: dia 
Ouínrico: dew, duw 
Armórico: doué 
Córnico: deu 
Lituania: dewas 
Gótico: tius, genit. tivis 
tiusco 
Anglo-saxónio: tiw, genit. tiwes 
Escandinavo: tyr, genit. tys 
Ant. alemao: ziu ou zio. Zio também 

significa furacao 
Ingles: no tues de wesday, do anglo· 

saxón io tiwesdaeg 
F lamengo: em dings-dag 

Dinamarques: em tirs-dag 
Sueco: em tis-dag 
A raiz div em sanscrito deve proceder 

duma outra raíz, onde mantinha-se a 
dental dura primitiva. 

Em guarani o t corresponde no prin· 
cípio da raiz ao t, th, d e dh do sans
crito; o p ou corresponde ao p ou ao v 
sanscrito. Daí poder-se-ia ter a forma 
duv = tup. 

Pela lista comparativa supra ver-se-á 
facilmente que a deturpac;:ao das formas é 
mais acentuada em muitas outras línguas 
da família. 

No frances jour, no italiano giorno di
ficilmente se encontrará a radical div, que 
aliás se manifestam [sic] claramente no 
portugues e espanhol dia. 

No caraíba, jovana, deus, é urna in
termediária entre div e tup e similar ao 
jovis latino. 

V 

Raiz uy-vac; (Propriamente desejar, 
amar. Da í ra~a, autoridade, supre
macía e desejo; ucig', que quer, 
dedicado, zeloso, etc. Pictet, 111, 
p.292) 

Guaraní: Apresenta tres formas: 
uhei, desejo, apetite, vontade de co

mer (=uc;er==uc;ei), sede 
acarú-hei, desejar, cqmer 
hague, vontade, gana, afeic;:oar-se ou 

inclinar-se a alguma coisa; amar arden
temente, como neste exemplo: Che-hegue 
catu haihúpa, perco-me por seu amor. 

Outra forma: yuhei (Montoya). Ucéya, 
ter sede (Anchieta, 43). Uc;eibora, seden
to (id). Vide Montoya, verbo cé, desejar. 

áe, afeic;:ao, habilidade (Montoya) 
No tupi da -costa: uc;ei, id. 
uceia, sede 
Sanscrito: Parece-me que esta raiz ate

ta formas diversas colaterais, como no 
próprio guarani. Sao elas: 

vac;, por u~, desejar, amar 
ish, desejar, querer, esco lher, estar de

terminado a alguma coisa 
ih, pretender a, desejar, desejar exe-

cutar 
i~, possuir, ser dono 
iha, esforc;:o, desejo 
ic;a, proprietário, governador 
esh, esforc;:ar-se por ~tingir, procurar 
Zende: i~, dominar, reinar, poder 
i~, desejar, procurar atingir 
ish, ir para, obter 
ishya, desejável 
ishud, desejo, súplica 
uc;én, querendo, desejando, teridendo a 
va\:, desejar, querer, tender a. Nas 

far mas fracas us; usta, quereis-vós 
vac;anh, vontade 
Grego: Eis o que diz Pictet: "Até o 

presente nao foi encontrada esta raíz na 
Europa, senao no grego hekon (hekont) 
por fekon = sansc. va~ant, querendo, 
hekontes, voluntário, hekonti, voluntaria
mente. (Hekon, hekontes, hekonti)." 

Julgo no entretanto que se prendem a 
esta raiz: 

Anglo-sax.: wiscan 
Alemao: wünschen 
1 ngles: wish 
Sueco: oñska 
Dinamarques: ouska 
F la mengo: wenschen 
Galibii icé, querer, corresponde ao po

tá, potar, potari, do guaraní, tupi da cos
ta e tupi amazónico. 

ucér, desejar comer. Figueira 

Va, ~prar 

Guaraní: pe, pema, pembi, peneira, 
joeira, crivo, urupema, id. 

Sanscrito: va; pa-vana, .joeira, ac;:§o de 
1oe1rar 

Latim: vannus 
Gótiro: vinthi-skauro 
Anglo-saxónio: windwian, joeirar 
Ouínrico: gwyntyil, joeira 
Cárnico: guinzal, joeira 
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Armórico : gwenta, joeirar 
Escandinavo: vinsa, id. 
Ant. alemao: winta, wanna, joeira; vin· 

ton e wannon, joeirar 
Ant. eslavo : vieiati 
R usso : vieiati, vijvieiati, pene1rar, so-

prar, ventilar 
Polaco: wiac, wieiac, id. 
Lituania : wetili, joeirar; wetykle, joeira 
Persa : pal, pene ira, filtro 
Atribuo ainda a mesma raiz o anglo-sa

xónio fann, fonn, joeira, ainda que seja di· 
fícil a comparac;:a'o pela irredutibilidadedo 
f ao v de vannus, em latim, e ao w de 
wanna, em alemao. Mas diante de pavana 
e vannus latino e peyú guarani, parece 
que no período proétnico da palavra, as 
iniciais flutuavam e tomavam formas di
versas. 

Cf. a formac;:a'o de pean. 

Ra iz va, soprar 

p guarani = V sanscritO = p sansc. 
Guara ni: ibitú, vento 
pitú, id. 
peyú, soprar 
tatapeyuhá, fo le [no texto: folles], o 

que sopra o fogo, abano 
No tupi da costa : peyú~ba 
Sanscrito: vaya e vata, vento 
Zende: vlita 
Persa: wact, bid 
Gr ego: aetes 
Latim: ventus 
Osseta: vad 
lrlandes : bád 
Ouínrico : gwint 
Gótico : vinds 
Anglo-sax.: wind e wedher 
Escandinavo: windr e vedr 
Alemao : wind e wetar 
Lituanio: wijas e wetra 
Ant. eslavo : vétru 

Ra iz va, ve, vi, tecer 

Guaraní: piá, tecer (p=v) 
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piápiré, o que está tecido 
piáhá, o que nao está tecido 
Tupi da costa: pia~a. tecer. Daí o no

me de palmeiras de generas diversos (Atta
/ea, Leopoldinia, Orbignia), cujas fibras se 
prestavam ao fabrico de cordas e ou
tras obras 

Sanscrito: viya, o que tece, tecedor 
vayi, a que tece, tecedeira 
vayaka, tecelao 
Persa: bliftan, tecer 
bifandah, tecelao 
Grego: humen, tecido, membrana 

y 
Latim: vieo (viere), tecer (vieo--vya= 

piá) 
vimem, vime 
vietor, o que tran~ vi me 
victima, vítima, o que é atado 
vincere, vencer. Part. pass. victum (ver 

nota) 
vincire, atar. Part. pass. vinctum 
Gótico: veipan, tecer 
Ant. alemao : weban ou wepan, tecer 
Anglo-saxónio : wefan, id. 
Ingles: weave, id. 
Flamengo: weven, id. 
Dinamarques: voeve, id. 
Sueco: vafva, id. 
lslandes: vefa, id. 
Ir landes: fighe, ac;:a'o de tecer 
figheadóir, tecelao 
feith, fibra 
Ouínrico: gweu, tecer 
Armórico: gwéa, tecer 
Cárnico: guia, tecer 
Ant. eslavo: viti, ligar 
veika, vime 
Russo: víti, tran~r, torcer 
vienoku, grinalda 
Polaco: wié, id. 
wicna, id. (Wié) 
Lituanio: witi, tran~r 
wainikkas, grinaldas 
Muitas outras formas d ivergentes da 

mesma ra iz poderia apontar ao .lado des
tas, como uh e uf no zende, ut em 
sa nscr ito; mas estas sao suficientes -para 

mostrar que o guarani guarda mais pura a 
primitiva criac;:a'o, que devia ter a labial 
forte pe nao V, que é de genesis posterior. 

Nota: Os europeus, descoberta aAmé
rica , entre as graves acusa~es que faziam 
a seus habitantes destacava-se a da antro
pofagia . E no entretanto, séculas pas
sados, eram todos os seus costumes seme
lhantes aos mesmos indígenas. Para isto 
a ciencia moderna, pela Lingüística e 
Antropologia, tem hoje meios poderosos 
para demonstrá-lo. Na Europa evitam até 
esfrolar tal assunto, tanto é o intuito, a 
idéia preconcebida, de ressalvar a ra~ 
ariana desta pecha. 

Mas lá estao as cavernas, onde em 
torno dos carvoes de antigos fogos notam
se despojos humanos fraturados até numa 
só direc;:a'o, como se obedecessem a um 
costume estabelecido. 

Lá estao as línguas que guardam viva 
a tradic;:a'o do passado, embora os escrito
res procurassem negá-la. 

Tomemos o latim e exemplifiquemos, 
confrontando as revelac;:oes latentes em 
cada vocábulo com os usos dos tupis e 
guara nis. 

Comecemos pela palavra hostia. 
O que ela significa hoje? 
O preparado de trigo sem fermento 

usado no sacrificio da missa, e no qual, 
pelo dogma eucarístico, se acha Cristo 
encarnado . 

A ela refere-se Sauteuil no admirável 
hino sacro: 

Stupete, gentes; fit Deus hostia. Mara
vi lha i-vos, povos; Deus tornou-se hóstia. 
O que quer dizer que ele sacrif icou-se. 

Porém este sentido é relativamente 
moderno. Antes do cristianismo, que foi 
apenas herdeiro, a gentilidade já nao usa
va s6 a palavra como a cerimónia, sob 
a forma de figuras de massa, de cera e 
outras matérias. Avancemos mais pela 
treva dos tempos e veremos o sacrificio 
com seres animais, como bois, carneiros, 
cavalos, caes e outros. Mas esta fase 
representava também urna substituic;:a'o, 

achava-se em lugar do homem, que era 
entao a vftima. Mas que homem entre os 
romanos? O vocábulo o diz. Hostia· 
hostis, o inimigo; hostire, ferir; sao d~ 
mesmo sangue. O inimigo era. pois, 0 
sacrificado nos altares dos deuses de 
Roma. Fenicios, cartagineses, gregos e 
todos os povos da antiguidade, assim 
procederam. Neste ponto completa iden
tidade com os tupis e com os guaranis, 
que na ocasiao da descoberta tinham 
deixado de matar o prisioneiro de guerra, 
preferindo escravizá-lo. 

Vejamos o processo que entre um e 
outros praticavam. 

O selvagem brasileiro, depois de atar 
o prisioneiro, o trucidava. 

Os verbos latinos vincire, atar, no part. 
passado vinctus; e vincere, vencer. no 
part. pass. victus, tem tal ar de parentes
co, que é preciso ligá-los a urna mesma 
radical. Atar era, pois, vencer. O termo 
vítima procede dar, donde victimare. De 
passagem observei que em latim tudo que 
designava atilho, vínculo, ou para isto 
servia tem como correspondente um ver
bo significando imolar. Cf. juncus, junco, 
jungere, jungir, ligar; e jugulare, degolar, 
da raíz yug ou yung; nassa, cesto de pes
ca, lac;:o, armadilha; necta.re, ligar, unir; 
necare, matar, da raíz nah, mactea e mac
tare, etc. 

Até aquí uns e outros vio marchando 
a par. Falta-nos elucidar urna questio: 
comiam os latinos ritualmente os prisio
neiros como os tupis? 

Primeiramente notemos que o particí
pio passado de vivere, vi ver, é victus, 
identico ao do vertio vincere, e ao p. p. 
vinctus do verbo vincere, pois o n deste 
último é urna nasal infixa e sem valor 
organico. 

Além disto victus é substantivo, signi
ficando víveres, alimento. 

O vencido entraría, pois, como meio 
de subsistencia para o vencedor? 

Será tudo concorrencia fortuita de 
termos? Será urna revelac;io falsa devida 
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a homofonía de certas palavras? Se o é, 
é urna singular coir;icidencia. Porém siga
mos avante: 

Os tupis chamavam ao osso anterior da 
perna de cangoeira e a mesma denomina
c;:ao davam a flauta que era feita deste osso 
do prisioneiro. 

Havia o mesmo costume em Roma? 
Dar-se-á ainda o acaso de encontrá· 

lo? 1 nfelizmente assim o é. 
Abra-se qualquer dicionário latino e 

leia-se a palavra tíbia . 
O que significa? Eles dirao : o osso 

anterior da perna e flauta. 
Por estas indiscric;Oes da linguagem 

que tem alguma coisa do maravilhoso 
dos grous de lbycus e do cao de Montar
gis, nao muitos motivos de caluniar as 
infelizes tribos que ara~ branca degolou, 
queimou em fogueiras, assou a fogo lento, 
entregou a molossos cavalos em sangue 
humano para devorá-los vivos, desrespei
tando-lhes as mulheres, violentando-lhes 
as criancinhas. 

Dirá"o como Paw paradoxalmente: 
Mas era urna ra~ inferior, que nao 

progredia. 
Este mesmo argumento podía ter servi

do aos egípcios e fenícios, em relac;:ao aos 
gregos; dos gregos e persas em relac;:ao 
aos romanos, e destes em rela<;§'o ... Por 
que eslavos, germanos, celtas e bretoes 
eram selvagens seminus, sem letras, sem 
indústria, quando os romanos estavam no 
apogeu da civiliza<;§'o? Por que depois das 
invasoes em que destruíram o vasto impé
rio latino dispenderam mais de treze sé
culos no tenebroso período medieval, 
assimilando o copioso patrimonio? 

Cada povo civiliza-se segundo circuns
tancias especiais e causas múltiplas. É 
isto o que ensi na a H istória fora dos pre
conceitos de ra<;a e naciona 1 idades. 

Vah, levar, conduzir, mover-se, di
ng1 r-se, correr 

Guarani: bag, volta, volver, mover-se 
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dum para outro lado, ondear as searas, 
guinar o barco, cabecear o homem; no 
sentido moral ser inconstante, relembrar 
o passado, etc. (Montoya) 

bahe, chegar, mover-se dum lugar para 
outro, vindo. Lembrar-se do que se es
quecera , descobrir a verdade, alcanc;ar fa
ma, achar o que se desejava, no sentido 
moral 

baqua, torrentoso como um rio, ligei
ro como um cavalo. Baranabaqua,cabayú
baqua 

ca-baqua, corrente, velocidade, for~, 
porfia 

ticabaqua, corrente de rio 
tibi-baqua, id. 
sanscrito: vah, vaha, um veículo, co

mo um cavalo, um carro; ·um caminho, 
urna corrente, o rio em geral, o vento. 
Vahata, um boi, um viajante 

ge 

vahitra, um bote 
Zende:vaz, ir em veículo, fazer rir 
aiwivaz, voltar. Para-vaz, lan~r ao Ion-

vazdvare, transporte, entrada 
vazya~. rápido na carreira de carro 
Latim: vehere, conduzir 
uxor,esposa, isto é, conduzida, raptada 
vagus, errante 
vagari, errar 
vacilare 
Gr ego: oke0, okle6, por fokeo, fo

kleo 
Cuanto as mais línguas da família 

vamos apresentar para a compara<;§'o só 
dois tipos, evitando assim a grande am
pl itude que tomaría este trabalho. 

Seja a primeira o vocábulo vaga, que 
em portugues significa a forte ondula<;§'o 
das águas em rnovimento precipitado. 

Gótico : wegs 
Alemá"o : wogen 
Ingles: wave 
Dinam.: vove, vave 
Anglo-sax. : waeg 
Ant. alemao: wag, wac 
Sueco: vag 
Vejamos agora o verbo vacilar, errar, 

ondular 
Latim: vacillare, vagari 
Gótico : vigan, wagan, gawaggan 
Anglo-sax.: wacan, vacilar; vi can, des-

1 izar 
Escandinavo: va cha, errar; vikia, mo

ver-se; vikna, ser pasto em movimento 
Alemá"o e flamengo : bewegen, mover-se 

rapidamente dum lado para outro, errar 
Ant. alemá"o: wachen, wichan 
Dinamarques: bewege 
Ingles : to wag, mover-se rapidamente 

dum lado para outro; waggle, id . 
Via, latim e talvez congeneres, rela

cionam-se antes com pé, caminho, no 
guaraní ( p=v). 

A palavra bagual, do Río Grande, de
signando o cavalo bravio, selvagem, in
dómito, daí procede. 

Raiz vah, conduzir, levar, mover 

Guaraní : pe, caminho, estrada, via 
pia, caminho, vereda. Pia, (Montoya,11) 
piara, ídem 
mbiára, em composi<;§'o, como ñai

mbiára, caminho do porto 
O p aqui permuta pelos análogos das 

línguas congeneres. 
Sa nscrito: vahti 
Zende: vya 
Latim: veha forma arcaica. Via 
veha e vea passaram ao latim rústico 
Gótico: wigs, wegs 
Anglo-sax.: weg, woeg 
1 ngles: way · 
Frisao: wei 
Flamengo e alemao: weg 
Dinamarques: vei 
Sueco : vag 
Neolatinas 
Portugues, espanhol, italiano e pro-

ven~I : via 
Frances: voie 
Normando : vaie 
Valao: voie 

Raiz vah 
Raiz og exprime movimento com 
rapidez, densidade, etc. Parece for
mada. d~ r?iz vah +a, o que prova 
a ex1stenc1a de baqua em guarani 
com o mesmo sentido (ver raiz 
vah) 

Guaraní : aqua, passar, ligeireza, correr 
aqui, chover. Como ami, pode signi

ficar extensivamente dilúvio 
Sanscrito: ogha, randal, torrente; mul-

tidao, densidade; grande rapidez 
oghavant, veloz 
Grego: okys, ligeiro, pronto, ágil 
okeos, rapidamente 
okeanos, o mar 
okíjalos, que voga rapidamente no mar; 

batido pelas ondas rápidas 
ogenios, oceanico, antigo 
ogen, o oceano 
ogygés, ogygis 
Cf. a tradi<;§'o de Ogygés com a de 

Tamandaré. Ogygés significa nascido do 
di lúvio. E m guara ni a forma correspon
dente seria oquice, sai'do do dilúvio. Cf. 
Ogon, Agenor. A Atlantida significa em 
céltico: terra dos antepassados. 

Ogygés em sanscrito é oghajan. 
Tamandaré quer dizer literalmente pa

ís nascido depois do dilúvio = tá-ami
á-aré. 

Zende: a~u, rápido 
a~ota, indo depressa 
Onde as ilhas Cassiteritas? 
Como entre os hindus o estanho foi 

chamado cassitira, das Cassitéridas? Ver 
Pictet; Cailleux. 

O deus escandinavo correspondente a 
Netuno é Oegir, que corresponde, pois, 
a Og. (Estudo) 

Estudo sobre Ogham, deus dos gauleses. 

Raiz vail ou vaill, andar a roda, vol
ver 

Guaraní: ay-eré, andar a roda, girar 
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eré ou yeré, roda 
Sánscrito: vail º"' vaill, andar a roda, 

volver 
vaillanan, vaillitan, movimento, rota~o 
Grego : elao, eileé>, envolver, enrolar, 

rolar , etc. 
illo, idem 
Lat im : volvere, volutio 
Gótico : walwia 
Alemao : wale, walle 
Anglo-saxónio: hweol, roda 
wealwian 
Ingles: wheel, roda 
to wallow, rebolcar-se 
to wheel, girar 
F la mengo: wiel 
Lituania: welu 
Russo: waliu 

Raiz vam 

Guaraní : gueem, vómito 
Sanscrito: vam, vomitar 
Zende: vam, id. 
Grego: eme6, por femeé>, id. 
Latim: vorn,re, id. 
Lituania: wemju, id. 
Norrvis [sic] escandinavo : voma, náusea 
vomea, ter náuseas 
Gótico: vamm, mácula (Benfey) 
Anglo-saxónio: wemman, macular (id) 
Ingles: ver o verbo [no texto: verto] 

towem 
Ingles: wamble, ter náuseas 
Dinamarques: vamler, id. 
Valao : vomi, gc)mo 
Picardo: gomir 
Proven~a 1: vomir 
Frances : vomir 
Italiano : vomire 
Espanhol e portugues: vomitar 
Ant. espanhol : gomitar 

Ra iz var, guardar, proteger 

Guara ni : haré>, guardar 
harohara ou guarohara, guarda ( Mon

to ya) 
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haruana, guarda de chácara, gado 
harú, prejudicial , contrário, obstáculo 
harí, contradizer 
Tupi da costa : ~ro, figueira 
Sánscrito : varaka, batalha 
wraka, defesa, obstáculo 
vara, varana, varana, muro, recinto 
varhe, guardar, cobrir 
vari, pr isao 
varman, armadura 
var, proteger, cobrir 
val, vall, cobrir 
valaya, recinto 
Zende: var, proteger, cobr ir, rodear 
vara, jardim cercado de muro 
Persa: bar, barah, trincheira, fortif i

ca~o 

Latim : vallum, pali~ada, entrincheira-
mento 

vallare, entrincheirar 
Ant. alemao : warjan, defender 
wari, weri, trincheira 
wer, werra, guerra 
Mod . gótico: wardja, guarda 
Anglo-saxónio: weard, guarda 
weardian, guardar 
weall, wall, muralha 
woer, guerra 
Ant. flamengo: werre, guerra 
Flamengo: weeren, guardar 
wal, muralha 
·Alemá'o: wahren, guardar 
wart, guarda 
wall, mura lha 
Frisao: walle, muralha 
Ant. dinamarques: vallar, campo de 

batalha 
varnan, muro, defesa 
vara, cobr ir, guardar, proteger 
varnadr, armadura, defesa 
Dinamarques: voerge, guardar 
val, vold, recinto, circunvala~o, mura

lha 
varen, vaern, muro, defesa 
vare, guardar , cobr ir 
Sueco: v:irja, guardar 
vall, dique, costa, molhe 
lrlandes: fálaim, cercar 

fal, recinto 
halla, trincheira 
forn, foirn, combate 
for, defesa 
foirim, socorrer 
forach, luta 
Ouínrico: gwal, cercar 
Polaco: warowac, fortificar 
warownia, fortaleza 
Lituania : wálinas, wolas, muro 
Ingles: ward, guarda, defesa 
war, guerra 
wall, muro 

Raiz var, vri, querer, optar, escolher 

Guara ni : bi, querer, vontade 
~ a forma reduzida, aliás primordial. 

O tupi poderia revelar pela contextura 
mais ampla, decerto, a palavra bira, que 
incluiría a radical sánscrita; mas com os 
pobres vocabulários que dele possui'mos, 
foi-me impossi'vel achá-la . 

Sa nscr ito : var 
Zende: var, vere, escolher 
Gr ego : boule, vo ntade 

y 
boulomai, querer 

y 
Latim : velle, voluntas, vollere 
Gótico: viljan, querer 
vilja, vontade 
Ant. alto-alemao : wellan, querer 
weljan escolher 
Anglo-saxónio : willan, querer 
willa, vontade 
F la mengo: willen, querer 
wil, wille, vontade 
Mod. alemao: wollen, querer 
wille, vontade 
Dinamarques: ville, querer 
villie, vontade 
Sueco : vilja, querer 
vilje, vontade 
lslandes: vili, vontade 
lrlandes: ail, por fail, vontade 
Erse: ail, ídem 
Oui'nrico: gwyll, idem 
Armórico : ioulciouli, ídem 

Lituania: wale, vontade 
Ant. eslavo: veleti, querer 
volia, vontade 
R usso: wol iu 

Ra iz vif;, entrar, encerrar, conter 

Guara ni: og, casa 
og, encerrar, tapar 
oqui, porta, entrada 
a-ike, entrar 
Tupi da costa: oca, casa 
okena, porta, entrada 
okitá, esteio 
iké, entrar? 
Cf. cara1ba: auto; quéchua: huachi 

huasi . 
, 

Sanscrito: ve~, ve~na, casa, isto é, 
lugar em que se entra 

oka, casa 
aukas, habita~o 
vai~s. idem 
Zende: vi~, casa, aldeia 
vae~, aldeao 
Grego : oikos, por phoikos, casa 
oikeo, morar 
iko, ikano, ikneomai, ir, vir, chegar, 

entrar 
Latim: vicus, aldeia 
vicinus, vizinho 
villa, chácara, casa de campo (por 

vicula) 

lo 

Gótico : veihs, aldeia 
Ant. alemá'o : wich, id. 
Anglo-saxónio : wic 
Ingles: wick, casa, esta~o, aldeia, caste-

Ant. eslavo: vesi, aldeia 
R usso : vesi id. 
Polaco : wies, id. 
winska, id. 
Boemio : wes, id. 
Lituania : weszeti, ser hóspede 
Ant. borusso : waisspatti, dona de casa 
lrlandes: fich, aldeia 
Oui'nrico: gwig, casa 
Armórico: gwik, aldeia 
Neo-sánscritas 
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Hindi: vás, habitac;:§o 
vási, morador 

(' 

Páli: oganati, ogaheti, entrar 
okain, casa 
vasT, habitac;:§o 

Reunimos na comparac;:§o o sánscrito 
oka e aukas, o páli okam, e o guaraní e 

ClC 
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tupi og eoca, por supormos que uns e 
outros perderam urna consoante inicial, 
os primeiros porventura um v, os se
gundos com certeza um b. Em guaraní e 
tupi bog e boc significam fenda, abertura, 
caverna, etc. 6 - LINGüfSTICA* 

INTRODUCAO 

O PORTUGUES EM SUA EVOLUCAO NOS DOMfNIOS EUROPEUS 

Capítulo primeiro 

o portugués pertence as línguas neolatinas e é, portanto, uma língua 
ariana. Preconceitos da glótica européia. O desenvolvimento do portugués com 
o perlado das descobertas ao iniciar-se dos tempos modernos. O presente e 
passado de Portugal. A influencia comercial na difusao das llnguas. A Ingla
terra, suas colonias e expansibilidade da llngua inglesa. 

A linguagem dum povo, segundo sua marcha evolutiva no tempo e no espac;:o, 
apresenta modificac;:oes sensíveis de século a século; de sorte que, feíta a compara
<;ao entre duas épot:as distantes, os aspectos fisionomicos de urna e de outra 
trarao diferenciac;:ao pronunciada, quer no vocabulário em uso, quer nas formas sintá
ticas. Os mesmos processos gráficos nao furtam-se a esta lei fatal, porque eles sao 
também o representativo das transformac;:Oes ortoépicas operadas paralelamente. 

Ouanto mais altamente colocada se acha urna nacionalidade na vanguarda da 
civilizac;:§o, quanto mais manifesta-se nos diferentes ramos da atividade humana, tanto 
mais se enriquece sob o ponto de vista da Lingüística . Há correlac;:§o estreita entre 
urna e outra coisa. 

Com o povo que decaí, dá:se o fenómeno contrário. Sob a ac;:§o constante e 
eficaz de fenómenos dinamicos, nao tendo mais a resistencia dos fenómenos está
ticos para estabelecer o equilíbrio necessário a sua existencia, a- língua desmorona 
com o povo que a falava . Se ela marcou urna fase de civilizac;§o, viverá na história, 
constituirá objeto de estudo para os pósteros e, finalmente, ressuscitará nos dialetos 
que se levantarem sobre suas ruínas. 

O portugues, o proven~I, o espanhol, o trances, o italiano, o romanico sao 
produtos da civiliza«;:a'o romana. O latim, donde estas línguas procederam, por sua 
vez, com o sanscrito, o iranio, o helenico, o céltico, o germanico, o eslavo e outras, 
foram dialetos duma língua proto-histórica fa lada pelos árias, povos que alguns supcSem 
ter existido nos chapadoes da Ásia Central, porém que outros como Benfey, Latham, 
Spiegel, Geiger e Cuno, colocam na Europa em lugares determinados. Há falta de 
critério científico em qualquer das duas opinié5es. Onde falecem provas, toda as
serc;:§o é falsa . 

Assim diz Schleicher : 
"A pátria primitiva dos indo-germanos foi a regiao elevada que se estende das 

* N. do R. : Transcrito dos originais de Apolinário. 
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Hindi: vás, habitacao 
vási, morador 
Páli: oganati, ogaheti, entrar 
okain, casa 
vasT, habitacao 

Reunimos na comparacao o sanscrito 
oka e aukas, o páli okam, e o guarani e 
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tupi og eoca, por supormos que uns e 
outros perderam urna oonsoante inicial, 
os primeiros porventura um v, os se
gundos com certeza um b. Em guaraní e 
tupi bog e boc significam fenda, abertura, 
caverna, etc. 6 - LINGüfSTICA* 

INTRODUCAO 

o PORTUGui;s EM SUA EVOLUCAO NOS DOMfNIOS EUROPEUS 

Capítulo primeiro 

O portugués pertence as línguas neolatinas e é, portanto, uma língua 
ariana. Preconceitos da glótica européia. O desenvolvimento do portugués com 
o perlado das descobertas ao iniciar-se dos tempos modernos. O presente e 
passado de Portugal. A influencia comercial na difusao das llnguas. A Ingla
terra, suas colonias e expansibilidade da l lngua inglesa. 

A linguagem dum povo, segundo sua marcha evolutiva no tempo e no espa~o, 
apresenta modifica9oes sensíveis de século a século; de sorte que, feita a compara
c;fio entre duas épo~as distantes, os aspectos fisionómicos de urna e de outra 
trarao diferencia9ao pronunciada, quer no vocabulário em uso, quer nas formas sintá
ticas. Os mesmos processos gráficos nao furtam-se a esta lei fatal, porque eles sao 
também o representativo das transforma<;oes ortoépicas operadas paralelamente. 

Ouanto mais altamente colocada se acha urna nacionalidade na vanguarda da 
civiliza<;:ao, quanto mais manifesta-se nos diferentes ramos da atividade humana, tanto 
mais se enriquece sob o ponto de vista da Lingüística. Há correla<;:á'o estreita entre 
urna e outra coisa. 

Com o pavo que decaí, dá:se o fenómeno contrário. Sob a acao constante e 
eficaz de fenómenos dinámicos, nao tendo mais a resistencia dos fenómenos está
ticos para estabelecer o equilíbrio necessário a sua existencia, a língua desmorona 
com o povo que a falava . Se ela marcou urna fase de civilizacao, viverá na história, 
constituirá objeto de estudo para os pósteres e, finalmente, ressuscitará nos dialetos 
que se levantarem sobre suas ruínas. 

O portugues, o proven~I, o espanhol, o trances, o italiano, o romanioo sao 
produtos da civilizac;fio romana . O latim, donde estas línguas procederam, por sua 
vez, com o sanscrito, o iranio, o helenico, o céltico, o germanico, o eslavo e outras, 
foram dialetos duma língua proto-histórica fa lada pelos árias, povos que alguns supc5em 
ter existido nos chapadé5es da Asia Central, porém que outros oomo Benfey, Latham, 
Spiegel, Geiger e Cuno, colocam na Europa em lugares determinados. Há falta de 
critério científico em qualquer das duas opinioes. Onde falecem pravas, toda as
ser<;:ao é falsa . 

Assim diz Schleicher : 
" A pátria primitiva dos indo-germanos foi a regiao elevada que se estende das 

* N. do R. : Transcrito dos orí ginais de Apol inário. 
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ambos designados sob o nome de arianos, foram os últimos, e podem ser oonsiderados 
oomo o resto da p¡opulac;:io indo-germanica primitiva."1 

Neste trecho encontramos duas faltas contra o método positivo: o velho precon
ceito sobre o ber~o dos árias, e o do nativismo do autor oom a denomina~o ·de 
indo-germanos. Porque nao de indo-gregos, a primeira e mais antiga civiliza~o ariana 
da Europa, civilizac;:ao que dominava, quando os germanos eram selvagens, civilizac;:io 
que a inda domina pelas conquistas realizadas, máxime nos dom(nios estétioos? 

Por que nao indo-celtas, os limites extremos do grupo ariano? 
A ciencia européia , apesar das aquisi~oes feitas, ainda está imbuída de eFros, 

ora de ortodoxia religiosa, como em Max Müller, ora da pretensa superioridade das 
línguas arianas, como em Adolfo Pictet, ora de nativismo, como em Schleicher. 

Mas prossigamos em nosso assunto, interrompido por um pequeno parentese. 
É, pois, a lingua portuguesa indo-européia ou ariana, por intermédio do latim. 
Nesta ooncatenac;:io histórica, cujo primeiro elo se perde na noite dos tempos e 

apresenta-se posteriormente, talvez depois de muitas milhares de gerai;Oes num povo 
que possui o principal instrumento do pensamento num estado de perfeic;:io admirável, 
está incluida a nossa lingua que a seu turno tem um passado longo, com transforma
~es sucessivas até a época presente. 

Na solidariedade universal coube-lhe também o seu papel na entrada do século 
décimo quarto e no século décimo quinto, donde hauriu elementos de vitalidade para 
poder sustentar-se autonomicamente. Se nao tora o seu concurso de entao, sendo lín
gua talada por mui resumido número de individuos, teria sido assimilada pelo espanhol. 
A iniciativa na descoberta de mais de metade do planeta ainda inteiramente desco
nhecido na Europa, as qualidades de povo colonizador, nessa ocasiao patenteadas, 
ofereceram máscula oposic;:io ao outro povo ibér ico. 

As grandes empresas marítimas, os extraordinários cometimentos geográficos, 
a latitude de suas aspira~es, os largos horizontes abertos a sua atividade, o monopólio 
comercial, tudo isto concorreu para patrioticamente combater os seus inimigos e para 
o aparecimento duma época literária de valor real, que, mormente a do século décimo· 
quinto, salvou-lhe a língua concretizada em monumentos imorredouros.'2 

É verdade que ulteriormente o despotismo monárquico, de maos dadas com o 
fanatismo religioso, fizeram-na apear-se do seu pedestal glorioso e acarretaram-lhe 
urna série de desgra~s de que ainda hoje sofre as conseqüencias. Mas o curto es
pa~ de seu esplendor na época de transic;:io da idade medieval para os tempos contem
poraneos garantiu-lhe a vida do futuro. Dum lado os anais literários; do outro essa 
espécie de perfilhac;:io colonial, donde o Brasil, hoje a segunda potencia da América, 
um dos mais vastos países do mundo, co'ntendo populac;:io quatro vezes superior a da 
antiga metrópole e progredindo vantajosamente; donde os domínios de Angola, 
Mo~mbique e dependencias que prometem novas nacionalidades, se Portugal com· 
preender seus verdadeiros interesses, votando-se com amor a causa do continente 
afr icano. Na Asia, sem medo de errar, pode afirmar-se que seu trad icional predomínio 
está morto, existindo apenas pál idas reliquias do passado, com que faz sacrificios 
inúteis, al iás aproveitáveis na África. 

1
SCHLEICHER, A. Les Langues de l'Europe Moderne - Trad. de H. Ewerbeck. 1852, p.166. 

Ver p.192. Ver La Vie du langage, de W. Whitney. Bibliotheque scientifique internationale, 
1877, p .159. O autor discute com o máximo critério a questá'o. 
2

" 0uanto mais rico é o id ioma duma na~o, mais rica é ou foi a missá'o histórica, pol(tica, social 
desta na ca o." SCH LE 1 CHE R, A. Les Langues de l'Europe Moderne, p.155. 
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A prosperidade dos imensos territórios deste continente é questao de interesse 
tanto de luso-europeus, como de luso-americanos. O comércio e indústriade povos que 
falam a mesma língua, alargando o campo a sua atividade, trariam aumento de 
recursos aquém e além do Atlantico. 

Se nas literaturas européias o portugues nao tem ingresso senao de passagem, 
nao há outra razao além de sua exigüidade quanto a estatística mercantil e demográfica. 

Se Portugal ainda luta e res iste, deve-o em grande parte a sua antiga colonia, 
que oferece mercado a seus produtos e onde seus filhos deparam nao s6 urna segunda 
pátria, como a inda fácil emprego das faculdades e aptidoes natura is. 

As riquezas acumuladas pelas vias comerciais sao a origem do desenvolvimento 
das nai;Oes, é urna craveira certa de seu nivel moral e intelectual. 3 

O capital em progressao crescente representa a ciencia e as letras em progressao 
crescente, assim como a pobreza e a deficiencia de meios arrastam a mentalidade de 
um povo para a ignorancia quando nao deturpam-lhe até os sentimentos. O atraso de 
Portugal, as hurnilha~es que sofreu no principio do século XIX, o olvido em que 
jazeu enquanto retemperava as for~s para nova e enérgica luta pela vida, por essa lei 
de responsabilidade moral que prende pais e filhos, trouxe também a reflexao de seus 
infortúnios sobre o Brasil, assim como os destinos da Espanha tem influenciado sobre 
as nacionalidades dela provenientes, o que aliás nao aconteceu com os Estados 
Unidos da América do Norte, que tem rivalizado com a prosperidade da metrópole, 
sendo atualmente duas potencias a disputarem-se a conquista da terra. Com o desen
volvimento de ambas, a língua inglesa propaga-se cada vez mais, criando pujantes 
núcleos em todos os continentes, avassalando, assimilando todas as outras ao alcance 
de sua irradia~o. t urna amea~ constante para a existencia de muitas. 

Elisée Reclus dá atualmente A Inglaterra em território colonial 20.765.554km2
, 

coma populac;:io de 205.044.353 habitantes. 
Para os outros pafses colonizadores da Europa, apresenta, conforme Behm e 

Wagner, o seguinte quadro: 

Possess0es 

Da Holanda 
Da Fran~ 
Da Espanha 
De Portugal 

Território [km2 ] 

1. 712.981 
615.007 
311 .567 

1.826.800 

Popula(fio [hab.] 

24.948.700 
6.528.800 
8.421.700 
3.587.4004 

Por este quadro ve-se quanto a Inglaterra tem-se expandido e qual o seu poder 
de absorc;:io. 

3"La premiére parmi les nations par le travail industrie!, l'Angleterre est aussi la premiare.par le 
commerce extérieur aussi bien que par le trafic intérieur. Ses échanges représentent ~ peu pre le 
tiers de ceux de toute l'Europe : depuis l'année 1871, ils dépassent régulierement 15 milliards de 
francs, non compris le commerce des métaux et les énormes bénefices realisés par le transport des 
marchandises étrangl}res sur des navires anglais. L' Allemagne et la France, qui sont les pays I~ 
plus commer~nts du continent européen, n'ont pas ensemble un mouvement d'échanges aussi 
considérable que celui de l'Angleterre. (REC LUS, Elisée. Nouvelle Géographie uni11erselle, v. 
4, p.840.)" 
4 RECLUS, E lisée. Nouvelle G6ographie uni11ersellt1, v.4, p.879. A Espanha depois da guerra com 
os Estados Unidos e a perda de Cuba e das Filipinas, ficou muito desfalcada. 
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Nas l lhas Britanicas os restos mutilados do céltico sofrem os últimos golpes;5 

na Oceanía as líng\.Jas indígenas diariamente cedem terreno ao invasor; na Ásia, ainda 
que menos ativamente em razao do estado adiantado da literatura das línguas neo
hindus, vai atuando lentamente pela superioridade da civiliza<;:ao e da conquista; na 
África e em todas as mais colonias, a língua inglesa vai sempre avan~ndo. 

É natural o fenómeno, pois nao é mais que a leida sel~o, pela qual os organis
mos menos aptos perecem, dando lugar ao desenvolvimento dos que sobrevivem após 
cruentas eventua 1idades.6 

As grandes qualidades colonizadoras que possui hojea Inglaterra, já Portugal as 
teve em grau máximo, ainda as nao perdeu e avan~rei mesmo que a Franc;:a, a Holanda, 
a Espanha, com recursos mais poderosos do que ele, lhe sao inferiores, mormente a 
primeira que nao consegue impor sua domina<;:a'o na Argélia, Tonquim e outras partes 
de suas possessoes, senao por meio de lutas sangrentas. 

O portugues, por mais facilmente identificar-se comos povos conquistados, sem
pre apresentou em trac;:os salientes essa expansibilidade que destaca ara~ colonizado
ra. 

Herdaria dos fenicios, gregos, romanos, visigodos e árabes, antigos senhores da 
Lusitania? Serao disposic;:oes hereditárias, como se nos antolha o amor a longínquas 
viagens, a aventuras marítimas, ao cosmopolitismo, a continua emigra~o do torrao 
natal? Parecem se-lo, adunando-lhe mais o fator topográfico. 

O tipo étnico do povo ibérico denuncia a meseta de todos os elementos históri
cos que nele tem exercido a<;:ao pronunciada. Encontram-se espécimes do antigo ibero 
e celta, dos invasores da ldade Média, escandinavos e sarracenos. 

Se como ra~ nao oferece porventura o tipo normal, como civiliza~o é aria, 
e como língua é genuinamente latina, com todas as grandes qualidades e defeitos,e 
adaptada a atualidade pelos processos analíticos. Ainda prossegue na evolu~o históri
ca com os novos cruzamentos na África e na América sobretudo. Se fizessem hoje 
sérios estudos sobre a estrutura craniana dos povos peninsulares, ver-se-ia que a carac
terística seria m.Jltipla, em razao da diversidade das formas. É ainda um argumento 
producente a favor das id iossincrasias dos povos ibéricos; conservando a normalidade 
etnográfica daría prova de estaciona mento. 

5 
HOVE LACQUE. La L inguistique, p.337. 

6
WA LLACE . Selection naturelle. Trad. Candolle, 1872. Diz o autor a p.335: " Cette meme loi de la 

conservation des races favorisées dans la lutte pour l 'existence, conduit nécessairement a l'ex
tinction de toutes les races inférieures et peu developpées sous le rapport irtellectuel, avec 
lesquels les européens se trouvent en contact." 

Topinard em sua Antropologia, página 557, traz sobre o mesmo assunto as seguintes 
considera~oes: "La concurrence vitale es tune vérité qu'il ne faut pas confondre avec le sélec· 
tion. Elle existe en dehors des applications qu'on en peu faire entre individus comme entre 
sociétés, comme entre races. Sous nous yeux les races inférieures dans le conflit s'éteignent: les 
charruas, les caraibes, les anciens californiens, les tasmaniens ne sont plus; les australiens, 
les négritos, les esquimaux vont les suivre; les polynésiens, les indiens de l'Amerique viendront 
apres, ils n'ont de chance de survie que par les croisements. Les races supérieures, au contraire, 
prosperent et se multiplient." 
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Capítulo segundo 

O portugues é urna língua analítica e anaptítica. Superioridade das formas 
analíticas sobre as sintéticas. O progresso daf resultante. O ingles encarado sob 
este ponto de vista. 

De data recente o portugues, como todas as do grupo neolatino elaboradas no 
período medievo europeu, tem como característica o analismo que a coloca em 
hierarquía superior a de sua progenitora, cuja fei<;:a'o sintética nao reproduz com a 
mesma precisao o pensamento nem a grada<;:ao e cambiantes do mesmo em múltiplas 
manifesta~oes. 

Nao queremos dizer com isto que o latim nao o fizesse, porque toda e qualquer 
língua o faz com os recursos próprios; mas talamos com respeito a clareza e a facili
dade. 

Ouando em todas as ciencias o progresso é patente e incontestável, nao seríamos 
nós quem venha asseverar que a linguagem humana, aberrando das leis que regem o 
cosmos e o espirito, ataste-se da norma que a natureza impoe a tudo. 

A Lingüística é uma ciencia natural, é urna se~ao das ciencias antropológicas;1 

a linguagem, como tudo que existe, tem sua evolu~o. 
Como se poderá compreender que só esta, em vez de marchar a par dos outros 

organismos que se aperfei~am sempre, tenha degenerado e apresente hoje cria~es 
deformadas? 

Seria urna anomalía, uma exce~o aos sistemas científicos dos tempos modernos. 
As línguas analíticas, em nossa opiniao, sao as próprias dos tempos hodiernos 

e adaptadas a seu progresso correspondente. Porventura sua mesma estrutura tenha 
conduzido o pensamento a novas aquisic;:oes da verdade nos diversos ramos da atividade 
social; pois que, quanto melhor o instrumento, melhor o produto, quer seja físico 
ou intelectual. 

o latim, o grego e o sanscrito nao corresponderiam presentemente ªº estado 
mental dos povos que tem a seu servi~ a eletricidade I:! o vapor, as exigencias da 

1 
"L.a methode de la linguistique différe done totalment de celle des sciences historiques, elle 

doit etre la méthode des autres sciences naturelles." SCHLEICHER, A. Les Langues de l'Europe 
moderne, p.3. 

"We do not want to know languages, we want to know language; what language is, how 
it can form an instrument or an organ of thought; we want to know its origin, its nature, its 
laws; and it is only in order to arrive at that knowledge that we collect, arrange and classify all 
the facts of language within our reach." (MüLLER, Max. Lr:tures on the science of language,p. 
25). . 

"11 faut done que la science de l'homme, ou comme on l'apelle quelquefois, l'anthropolo
gie, forme le couronnement de toutes les sciences de la nature. Et si c'est par le language que 
l'homme différe de tous les autres etres créés, la science du langage a droit a occuper cette place 
parmi les sciences naturelles que j'ai revendiquée pour elle la premiére fois que je me suis adressé 
a cet auditoire." (MüLLER, Max. Nouvelles le9ons sur la science du langage. Trad. Harris et 
Perrot, v.1, p.9). 

"Notre science a pour objet le langage humain; or. étudier le langage, c'est étudier I' 
humanité en tant que parlante, et par suite, la linguistique est evidemment une section de l'an
thropologie." (PEZZI. lntroduction a l'étude de la science du langage. Trad. de Nourrisson, 
p.98). 
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civilizacao cada vez mais acentuadas. O sintetismo das formas relutaria com o 
novo e~pírito , oipondo barr"eiras a sua invasao. É contrário a clareza, ªº método, a 
simplicidade. É um órgao complicado de antiga formac;§o, que dificilmente poderia 
funcionar nas relac;:oes da vida ordinária dos tempos de hoje. Tem propon;:oes eleva· 
das, nao contestamos; tem grandeza, urna vegetac;§o exuberante;assemelha-se a gene· 
sis nos primevos períodos do planeta, quando a flora e a fauna revestiram formas 
gigantescas como bosquejos de ulteriores feituras em sucessivas integrac;:oes. O sanscrito 
metamorfoseou-se nos modernos dialetos marata, hindustani, bengali e sindi, que, 
segundo Schlegel, sem sofrer a influencia da conquista, foi levado as formas analíticas, 
pelas naturais necessidades. O latim do tempo do império já prenunciava entre os mais 
ilustres de seus escritores análoga tendencia . O próprio Augusto dava o exemplo, 
segundo informa Suetónio. 

Ou<;:amos M. Bréal: 
"Todos sabem que um dos principais caracteres que distinguem as línguas 

romanas do latim é a perda da flexao casual dos nomes e adjetivos. Se indagarmos 
a proveniencia desta mudanc;:a, a observac;§o externa revela-nos duas causas: a pronún· 
cia e o acento tonico. Corssen demonstrou que, no declínio do império romano, o 
o e o u tinham acabado por confundir-se; que, do mesmo modo, os sons de e e i 
tinhamse de tal modo aproximado, que era difícil distingui·l<;>s. Por outra parte o s 
desde muito come<;:ara a destacar-se do fim das palavras, como o provam antigas 
inscric;:oes latinas e a versificac;:ao da época de Ennius. O m final também tinha pouca 
consistencia, como igualmente o demonstram as inscric;:oes, e a elisao o prova 
cabalmente. Compreende-se, pois, que em conseqüencia dessas faltas de pronúncia, a 
barreira entre os diferentes casos tenha desaparecido, pela impossibilidade de reco· 
nhece-los. 

Outra causa que nos indica a observac;§o externa, relaciona-se com o acento 
tonico. Gaston París mostrou claramente que o acento latino, que no mais re.moto 
período da língua parece ter sido duma grande forc;:a, nao cessou nos séculos posterio· 
res de aumentar de energía. Porém, como urna regra particular a língua latina quer 
que ele caía sempre na pen(dtima ou antepenúltima sílaba, a sílaba final ressentiu-se 
desta vizinhan<;:a e perdeu em sonoridade tudo o que ganhava a vogal acentuada. 
Resultou daí que as línguas romanas, como o italiano ou o provenc;:al, deixaram de 
distinguir as flexoes casuais e que o trances foi até suprimir as sílabas finais ou 
torná-las mudas. 

Nao quero contestar a exatidao e importancia destas razoes. Mas sao, se é lícito 
exprimir-me assim, causas secundárias, que, a seu turno, tem necessidade de ser expli· 
cadas por urna causa de outra ordem. Reconhecemos que a pronunciac;§o e o acento 
determinaram a perda das flexoes casuais; mas eremos que, a despeito da pronuncia· 
c;§o e do acento, as flexoes subsistiriam, se ainda fossem necessárias a língua latina. 
Ouando vemos com que arte instintiva os germanos souberam mantera ordem em seu 
sistema fónico, apesar do abalo profundo que a lei da substituicao das consoantes 
tinha produzido, é difícil admitir-se que a confusao de que falamos ~cima fosse um mal 
irremediável. Ouando observamos, por outra parte, que, apesar da influencia do acen
to, as línguas romanas em geral conservaram as flexoes verbais, mal podemos conce· 
ber por que as desinencias casuais deviam necessariamente sucumbir. 

É preciso, se queremos compreender a disposic;§o dos casos, examinar seu 
uso e remontar até sua origem. Para exprimir as relac;:Oes que os nomes e pronomes 
tem entre si, nossa família de idiomas criara desde logo os casos. A linguagem assina-
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lava deste modo as relac;:oes mais simples, mais aparentes, tais como o acusativo que 
designa a direc;:a'o para um lugar, o ablativo que indica o afastamento, o loca.tivo que 
exprime a presenc;:a em um lugar. Tirados da idéia de espa~, os mesmos expoentes 
foram em seguida empregados para marcar também o tempo e a causa. Masé fácil de 
adivinhar que estes expoentes nao podiam ser suficientes para indicar todas as relac;:Oes 
que nosso espírito é capaz de conceber. Em breve, o mesmo caso teve de acumular a 
expressao de várias relac;:oes: assim o instrumental, que parece ter sido ao principio um 
sociativo, isto é, que ele assinalava a associac;:a'o de dois objetos, designou também 0 

instrumento. Devebhis [devebhyas] nos Vedas significa ora 'com os deuses', ora 
'pelos deuses'. Cada caso tornou-se deste modo a expressao de diversas relac;:Oes; e 
quanto mais a desinencia era encarn!gada de func;:Oes diferentes, tanto maior a tenta· 
c;§o de lhe confiar novas, porque o caso empregado freqüentemente era também aque· 
le que, a cada nova necessidade do espírito, apresentava-se logo a memória. Assim, 
em latim, o ablativo acabou por despojar o locativo e o instrumental. Mas sem dificul
dades concebemos que a língua nao demoraria a tornar-se ininteligível, se nao cuidas· 
sem de remediar a insuficiencia dos primeiros expoentes. Para isso, ajuntaram aos ca
sos advérbios marcando dum modo especial a relac;:a'o que queriam exprimir e o hábito 
de ver continuamente figurar estes advérbios a par dos mesmos casos fez que eles 
contraíssem com eles urna afinidade particular, parecendo rege-los; de advérbios tor
naram-se, pois, preposic;:Oes". 

Tal o estado em que encontramos o latim, que se serve a um tempo de 
flexoes e preposic;:Oes. Podemos diz.er que este período intermediário das línguas 
indo-européias era mais favorável a pintura da idéia; porque a palavra, como esclare
cida de dois lados ao mesmo tempo, tinha mais relevo e nitidez. Mas quem nao ve que 
a flexao casual, quando eta wa precedida pela preposic;:a'o, perdía, por isso mesmo, a 
maior parte de sua utilidade? Sem dúvida estas flexoes davam ao discurso mais varieda
de e harmonía; permitiam invers0es hoje impossíveis; prestavam-se melhor a poesía e 
ao período oratório. Oevemos lamentar, quanto a beleza de nosso idioma, que as fle
xoes se tenham perdido. Mas, apesar de todas estas vantagens, as desinencias casuais 
tinham-se tornado o luxo da língua latina: ora, em matéria de lingu~gerri, o povo, sem 
ser sempre inimigo do supérfluo, contenta-se ordinariamente com o nec~ssário. Deve
mos acrescentar que este luxo nao deixava de ser algumas vezes incomodo. As flexoes 
em latim sao muito diversas; se compararmos os dativos rosae, domino, patri, 
vemos que a mesma relac;:a'o é expressa de tres modos diferentes; podemos mesmo dizer 
de cinco, porque os plurais como dominis et patribus, que nos apresentam duas novas 
desinencias, assinalam o mesmo caso que domino e patri. Substituindo esta variedade 
sábia de terminac;:oes pela preposic;:a'o ad, a linguagem, sem nada perd.er do essencial, 
ganh~va em simplicidade. Conservadas pela sociedade cut.ta e na língua escrita, as de
sinencias tornaram-se incertas e se extinguiram pouco a pouco no uso vulgar. Quando 
sobreveio a catástrofe que, subvertendo a sociedade romana, fez desaparecer as 
classes letradas, com elas pereceram as flexoes nominais. 

"Nao foi, pois, como dizem as vezes, para substituir os casos desaparecidos que 
houve mister de recorrer as preposic;:Oes; as preposi~oes empregadas desde época ime· -
morial tinham lentamente minado a existencia das desinencias casuais. A pronúncia e o 
acento tónico acabaram por faze-las desaparecer."2 

A preposic;:§'o nas línguas analíticas representa um papel saliente. Com a sua 

2BR~AL, M. Mélanges de mythologie et de linguistique, p.257. 
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significa«;:ao relacional precisa, conservando sempre a autonomia ind~vidual, é um p~
q ueno instrumento sempre pronto a exprimir toda e qualquer relac;:ao no desenvolv1· 
mento das idéias. 

No t recho supra, onde M. Bréal mostra a intui<;:ao verdadeira da degradac;:a'o e 
decadencia da língua latina, lamenta contudo que o trances nao possua algumas formas 
casua is. 3 A ciencia européia parece nao ter consciencia plena da fun<;:ao da preposic;:a'o 
na gra mát ica geral ou comparada. 

Pouco nos importa saber o que esta partícula foi em sua origem; o que tem 
va lia no assunto, é o que ela representa em qualquer língua ou na linguagem em geral. 

O que a Lingüística tem recolhido e acumulado em seu arquivo de fatos, faz 
deduzir: 

1) que ela serviu e serve sempre para designar a rela<;:ao entre as coisas; 
2) que é preposta ou posposta aos nomes; 
3) que da posposi<;ao procederam as desinencias casuais; 
4) que houve um estado da linguagem em que ela flutuou na posic;:a'o antes ou 

depois do nome, o que simultaneamente produziu os dois processos, até dar-se em 
d efinitivo a fixac;ao de forma. 

Vemos daí que a denominac;:a'o de preposittio devia desde muito estar banida dos 
domínios da ciencia da linguagem; a de posposi~á'o, relativamente a outros grupos, pe
car ía pelo mesmo motivo; a única, pois, que pode prevalecer é a de aposi~ao, porque 
nao disputa lugares. 

Nas línguas inglesa e alema a preposic;:a'o em composic;:a'o com os verbos, 
formando sentido diverso do verbo simples ou de significac;:a'o primitiva, vem depois. 
Será por esta coloca<;:ao urna partícula prepositiva? 

As formas casuais nao sao mais que um tema a que aglutinou-se urna partícula 
de relac;:a'o, que, conservando ao princípio sua independencia e integralidade de sentido, 
com o decurso do tempo nao s6 ficou mutilada ·como perdeu o sentido primitivo. 
Os povos que em era remota tinham consciencia de seu uso, com os esb.orcinamentos 
do af ixo gasto pela usura do tempo de todo esqueceram este conhecimento, e procede
ram para com ela assim como fizeram com os mitos, claros e transparentes nos 
Vedas, e depois explicados pelo único recurso da imaginativa. 

O fato de conservar-se ainda livre nas línguas aglutinantes a partícula anexa 
impunha desde logo pelo método indutivo a explicac;ao do fenomeno lingüístico nos 
suf ixos casuais. Mas há urna escola européia que atém-se a interpretá·las como desinen
cias pronomina is. O ilustre Bopp foi um dos mais ardentes adeptos desta teoria.4 

F. Eicchoff é um dos que divergem. Diz ele: "Se procurarmos explicar a 
or igem destes sufixos casuais, sem dificuldades encontrá-la-emos antes nas preposi~es 

3
Caix de Saint-Aymour. La Langue latine étudiée dans l'unité indo·européenne. A. p.178 diz o 

autor : " Aproximando uns dos outros os antigos textos védicos e sánscritos, gregos e latinos, 
vemos que já e pouco a pouco, os casos perderam sua forc;:a; eles comecam a ser ajudados das 
preposic;:oes, acabando de ser completamente absorvidos por elas. Com efeito, desde que a lingua
gem comec;:ou a esquecer o papel que representavam primitivamente as desinencias e que empre
endeu reforc;:ar essas desinencias por preposic;:c5es indicando a circunstancia expressa antes pelo 
caso unicamente, toda a atencao dirigiu-se para estas preposic;:oes, as desinencias tornaram-se logo 
inúteis e caíram em completo descrédito." 
4

EI CCHOFF, F. G. Gramrnaire générale indo-européenne ou comparaison des langues grecque, 
la tine, fran~ise, gothique, allemande, anglaise et russe entre elles et avec le sanscrit, p.55. 
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índicas do que nas formas pronominais. Com efeito, a prepos1c;:ao ni, em grego, em 
latim, em gótico, én, in, posta depois dum nome, explica o sentido locativo no sin
gular, como a preposic;:§o sa, em grego e em russo sun, so, o explicará no plural. As 
preposic;é5es índicas a, ati, em latim e grego á, ánti, assinalando partida, aplicam-se 
muito bem ao causativo e ao ablativo do singular, como a preposic;:a'o abí, em grego, 
em latim e em russo, épi ob, resume estes mesmos casos no plural."4 

Poderao perguntar-nos ante a nossa teoría: 
Se era urna preposic;:a'o aglutinada, por que o latim, além da terminac;:ao casual, 

empregava a preposic;:ao independente e regendo ainda os casos? 
t fácil a resposta. Porque o latim f ixou-se no período da evoluc;:ao em que a 

preposic;:a'o flutuava e nao tinha tomado ainda urna posi<;:ao definitiva, de maneira 
que ela ora apresentava-se autonomicamente, ora afixava-se perdida a sua individuali
dade. 

Vamos dar um exemplo dessa oscilac;§'o e em língua ariana. 
As tábuas eugubinas sao escritas em úmbrio, língua que é um dialeto do latim 

arcaico ou com ele tem afinidades. 
"O uso das preposic;oes, d iz G eorges Bertin, é um dos seus caracteres mais 

notáveis. Citarei os seguintes: 
Asamen, por en asam, sobre o altar. Freqüentemente dá-se a queda do ne 

escreve-se asame. 
No plural - vapefen ou vapefe, por en vapef, sobre as pedras. 
Asamar ou asama, por ar asam, para o altar. 
Asaco. Antigo úmbrio. Asaku, por co(m)asa, perto do altar. 
Angluto, por to anglu, do angulo. Parece que na realidade estas posposic;oes 

formaram verdadeiros casos,. coma diferenc;:a que só o substantivo toma a forma. 
Notemos de passagem que os latinos conservaram a posposic;:a'o comos pronomes 

da primeira e da segunda pessoa: mecum, tecum".5 

Admitida e provada esta doutrina, podemos dizer que nas línguas clássicas como 
o latim, o grego e o sanscrito, a preposic;:ao no maior número de casos perdera a perso
nalidade, estava escravizada há muitos séculos, conseguindo libertar-se de todo no 
domínio das línguas neolatinas, e outras como o ingles, onde reassumiu novamente 
todos os seus d ireitos. Foi urna reivindicac;§'o. 

Acontecia, pois, que o latim, fazendo inconscientemente preposic;oes regerem os 
seus casos, fazia o mesmo que o portugues, quando diz comigo, conosco, onde a 
preposic;§'o com é repetida ociosamente duas vezes, devendo ser apenas migo e·nosco. 

Nas nossas línguas analíticas, onde ela tem papel definido, nao podem jamais 
dar-se equívocos semelhantes. 

Esta partícula, coma exigüidade de seu número, é portanto para nós urna grande 
economía realizada, poupando-nos o fardo das declina~es do paradigma das cfesinen
cias que, além dos nomes, devem reproduzir-se nos adjetivos e pronomes. 

Outro instrumento poderoso que as línguas romanas adquiriram, foi o artigo . 
Como apareceu nelas, oriundas do latim que nao o possuía? A invasao germanica 

5
BERTIN, Georges. Actes de la Société Philologique. v.7, p.150. Observemos que no final do. 

trecho o autor diz que os latinos conservaram a posposic;:So em mecum e tecum, o que é muito 
restrito, porque eles a conservaram em todas as declinac;:oes, acontecendo que nas duas citadas 
ela é tao transparente pela aglutinac;:ao, que seria impossível contestá-lo. Para mais ampla elucida
cao no úmbrio vide BRÉAL, M. Tables Eugubines, p.80. et seq., e Grammaire ombrienne: 
Prépositions et pospositions. p.365. 
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nao impós o seu, P9rque ela aceitou a língua latina entao talada e escrita na ltália, 
na Fran<;:a, na Espanha e em Portugal. Explica-se somente pela necessidade urgente do 
novo pensamento na subversao do império rorrano e dos antigos cultos. 

" Observemos, diz Poncel, que se os idiomas que se desenvo lveram na Europa 
durante a ldade Média, adotaram regras gramaticais e em geral semelhantes, é porque 
esses mesmos povos se constituíam sob a influencia das mesmas idéias intelectuais e 
morais e que a gramática é a forma lógica de pensamento. As formas gramaticais tem 
seu pr incípio na natureza do povo e no grau de civiliza~o que ele atingiu ; ligam-se por 
vínculos estreitos ao desenvolvimento íntimo, a própria vida do povo. Ora, nos primei
ros séculos que seguiram-se ao aparecimento do cristianismo, houve urna revolu~o nas 
idéias e nas tendencias da humanidade. Ao hábito de tudo apreender pelo lado sensível 
e prático e de abandonar-se ao curso dos acontecimentos, sem cuidar da natureza do 
homem e de seus destinos, sucedeu imensa necessidade de penetrar no fundo das coisas, 
de aprofundar as menores idéias, de pesar pelo seu peso real os sentimentos mais 
caros e de submeter a vida inteira a leis e a deveres religiosos. Nenhum idioma era 
menos preparado que o latim as novas necessidades; sua frase era seca e comprimida 
em contornos quase inflexíveis, sua gravidade um tanto compassada repugnava as ima
gens da poesía, como aos transportes da paixao, e o pequeno número de substantivos 
e adjetivos abstratos que nao repelira de seu vocabulário, o tornava impróprio ao 
trabalho da reflexao e a expressao dos pensamentos profundos. As idéias novas que o 
cristianismo e o progresso natural das coisas tinha trazido, modificaram o valor das 
palavras e das frases, de modo a procurar diretamente a expressao mais precisa e mais 
clara."6 

Veio, pois, o artigo que nas línguas clássicas já existía no grego (to), servir a 
especifica~o das idéias, determinando-lhes o sentido e trazendo por conseqüencia 
mais clareza ao discurso. 

Como o criaram as línguas neolatinas? 
A criac;éio de urna palavra nova pelo povo nao é tao fácil como parece a primeira 

vista. As vezes urgido pelas circunstancias, ele rejuvenesce um termo arcaico ou 
aproveita-se de um termo existente, acrescentando-lhe urna termina~o usual. 

A identidade de formac;éio em todas as línguas do mesmo grupo faz crer na 
preexistencia de urna forma. 

E, de fato, o latim literário e ainda mais o latim rústico ou castrense, já empre-
gavam um pronome demonstrativo e o numeral unus para maior precisao da frase. 

A língua matriz já manifestava a tendencia para a sua evoluc;éio futura . 
Procede o artigo definido de ille, illa, illud. 
Plauto já em suas comédias o trazia com o valor romanico. Cícero o usa da 

~esrna forma . No declínio do império romano o povo já unia o pronome demonstra
t1vo aos substantivos e d izia ille rex, illa ecclesia, illa corona. 7 

Ouanto ao artigo indefinido, F. Diez pondera que autores latinos dos tempos 
antigos já empregavam o numeral unus com o valor mais ou menos pleonástico, qual 
se fora pronome indefinido, em casos identicosaos que urna língua romana ou o alemao 
fizesse uso do artigo indefinido; mas que talvez nao se deva ver aí senao urna concep~o 
pessoal e nao urna intenc;éio de se conformar o preceito gramatical obrigatório.8 

6 PONCEL, Terrien. Du langage, p.218 § 221. 
7 

8 
BRACHET. Nouv. grammaire fran~aise. 1875, p.65. 
DIEZ, F. Grammatik der Romanischen Sprachen. v.3, p.20. 
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Vemos por estes processos que o gérmen do artigo já demonstrava-se na aspirac;:ao 
analítica do latim. 

Passemos ao verbo portugues. Conserva mais que nenhum dos congeneres roma
nicos a inf lexao própria do sirtetismo, acrescentando um infinitivo pessoal 0 que 
constitu i urna aquisic;Bo id iotística. ' 

Tem para os tempos compostos os verbos ter (tenere) e haver (habere), que 
perderam com tal apl ica~o a idéia material de posse, passando para o dominio abs-
trato . 

Mas o embriao já se encontra nos escritos romanos. O que as novas línguas 
fizeram, foi o de utilizá-lo coma maior latitude. 

Eis exemplos: 
"Urbem quam parte captam, parte diruta[m] habet - A cidade que tomou 

em parte, em parte destruida." 
"Praemisit omnem equitatum quem ex omni provincia coactam habebat · ·

Ele faz partir adiante a cavalaria que reunira de toda a provincia:' 
"Vectigalia parvo pretio redempta habet ··- Ele resgatou o tributo a baixo 

prec;o." 
"De Caesare satis dictum habeo ~ - Disse bastante sobre César." 
Ouando usamos o verbo haver como impessoal, dir-se-ia um processo moderno · 

todavía já o era empregado pelos romanos. ' 
Assim, em Plauto, ternos: "Quibus istic habet? O que há? " 9 

O mesmo verbo haver, nas formas do presente e do imperfeito posposto ao infi
nitivo como desinencia , trouxe o futuro e o condicional em nossa língua, como 
amar-hei, amar-hás, etc., amar-hia (hia=havia), etc. 

É um caso de atavismo lingüístico; foi a reversao aos antigos processos,µOrque 
as .línguas indo-européias todas tem o futuro resultante de composi~o, e as do tipo 
latino oformaram por posposic;ao como nas romanas. 

Assim, amavero tem na desinencia ero, o syami do sanscrito, que por sua vez se 
comp5e de as, ser, e yami, vou, de modo que amavero significará eu vou ser amante. 
O outro futuro, terminado em bo, é ainda composto da forma contraída de bhav-ami, 
eu sou, em sanscrito, donde amabo significará, pois, eu sou ou estou a amar, eu 
dew amar. 10 

Nao é nosso fito tra~r o histórico do portugues no perímetro duma introduc;éio, 
nem mesmo o assunto comportaria semelhante desenvolvimento, próprio aliás num 
estudo especial. Guisemos apenas considerá-lo sob o ponto de vista do analismo e 
mostrar que, em vez deste período da linguagem ser um atraso, urna retrograda~o ou 
degenerescencia, é pelo contrário um avarn;o, um grau evolutivo, urna leí do progresso. 
Pe~sar .com,o ~azem muitos, que o sintetismo leva-lhe vantagens e pode despertar-lhe 
primazias, e nao compreender o alcance da civiliza~o, máximo da hodierna. 

9
VILLEMAIN . Littérature du moyen áge. v.1, p.73. V . também F. Diez, v.2, cap. sobre a con

jugacao. 
10

Caix de Sanit-Aymour. La langue latine étudiée dans l'unité indo-européenne, p.194. Diz Caix 
de Saint-Aymour: "Le défaut capital du passif latin est de convertir en objectif le subjectif sur 
lequel se fait un simple retour de l'action ; amatur, en effet, n'a le droit de signifier que il s'aime 
lui-méme, il aime a son profit, pour son profit, et non pas il est aimé par un autre. 11 n'y a de 
véritables passifs en latin que les temps composés du participe passé et des formes diverses du 
verbe esse:amatus sum, amatus eram, amatus ero, etc. 
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Na época do vapor, das ferrov ias, da eletricidade e talvez dentro de pouco da 
aerostata<;:á'o , urna li'ngua deve ser fácil, de constru<;:ao natural, de vocábulos breves, 
enfim, leve e de fáciri ntu ic;:§'o. 

O persa, que no seu · passado tem como antecessores o zende e o antigo persa, 
e o huzuarexe [no texto: huzvareche ] e o pársi como colaterais iranios, dos processos 
sintéticos da primeira passou para as formas analíticas, perdendo a designa<;:ao desi
nencia ! dos casos; excluindo o genero, formando vocábulos por justaposic;:§o neste 
ponto, como o sanscrito, o grego, o ingles e o alemao; t endo o adjetivo invariável e 
recorrendo na conjugac;a'o composta dos tempos dos verbos a meios que o aproximam 
do ingles e do alemao. No entanto, com tal aparelho lingüístico, criou urna epopéia 
como as de Homero, Schah-Naméh [Chad Nahmed ), por Ferdo usi. 1 sto prova que 
cada povo com os recursos glóticos que possui pode produzir o que outro qualquer 
produz e exprimir as mais delicadas opera<;:oes mentais. A única super ioridade que 
pode dar-se, é relativamente a qualidades. 

Um léxico copioso, mas em termos gera lmente curtos, fáceis de conservar na 
memória, um mecanismo gramatical simples e de pronta aquisic;a'o, urna sintaxe com 
ra ras exce<;:oes em suas regras, a composic;:§o d ireta e certa d iafaneidade e nitidez 
no vocábulo através do qual parece transparecer o pensamento, eis o que lhe confere 
supremac1a . 

Sobre esta característica, sobre a qual insistimos, ou<;:amos a inda E. Renan : 
" Um outro caráter que os progressos da F ilologia Comparada nos autorizam a 

reconhecer nas línguas primitivas, como em geral nas primeiras cria<;:oes do espir ito 
humano, é a síntese e a exuberancia das formas. - lmaginam freqüentemente que a 
simplicidade, que relativamente a nossos processos analíticos é anterior a complexida
de, o é também na ordem dos tempos. É um resto dos antigos hábitos da escolástica 
e do método artificial que os lóg icos errtpregavam em psicología. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

"Seria possível, estudando urna após outra as línguas de todos os países da 
terra onde a humanidade tem urna história, verificar esta marcha da síntese a aná lise, 
que é a própria marcha do espirito humano. Por toda a parte urna língua antiga deu nas
cimento a um idioma vulgar, que nao constituí realmente urna língua diferente, porém 
antes urna idade diferente da língua que o procedeu. Esta, mais sábia, carregada de 
flexoes para exprimir as rela~es das palavras, mais rica mesmo em sua ordem de 
idéias, bem que esta ordem fosse comparativamente restrita, parece urna imagem da 
espontaneidade primitiva, onde o espírito confundía os elementos em urna obscura 
unidade e perd ía no todo a vista analítica das partes. O dialeto moderno, ao contrá
rio , mais claro, mais explícito, separando o que os antigos reuniam, quebrando os 
mecanismos da antiga língua para dar a cada idéia e a cada relac;:§o sua expressao 
iso lada, corresponde a um progresso de anál ise e a urna necessidade cada vez mais 
imperiosa de pronta compreensao."11 

Para remate deste capítulo tomemos o ingles, o idioma mais trabalhado no 
sentido da análise,: entre as línguas aríacas da Europa. O que conserva ele da estrutura 
anglo-saxónia? Insignifica ntes restos módicos, fragmentos hoje explicados pelo per
curso histórico, pois em cada século deixava pelo caminho membros da frase, 

11 
RENAN, E. De /'origine du langage. p.151 e 157. 
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esqufrolas da palavra e das locuc;Oes. Assim é que good bye, por exemplo, é a concre
tiza<;:ao de God be with you.12 

Poucos povos tem feíto a apl icac;:§o da lei do menor esfor<;:o como os ingleses. 
A terminayao do perfeito em d é resultante duma forma complexa no antigo gótico. 

Por ela o verbo haban, ha ver, fa z : 
habai -- dedum 
habai ·- deduth 
habai ~- dedum 
O ingles resumiu deste modo: 
1 had 
thou hadst 
he had 
É espirito de economía, é arte, é progresso. É inflexiona 1, nao há dúvida, mas 

com esta reduc;:§'o o pensamento rapidamente se manifesta. 
Com este processo o ingles possui mais de tres mil vocábulos monossílabos, na 

maior parte de origem saxónia . 
Vamos exemplificar. 

Anglo-saxónio Ingles Pronúncia Portugues 
Blawan To blow Blo Soprar 
Bu ton But Beut Mas 
Cyning King Kínhe Rei 
Faeger Fa ir Fér Belo 
Gelaestan To last Láste Durar 
Hlaford Lord Lórde Senhor 
Horian To hear Hír Ouvir 
Latost Last Láste Último 
Secgan To say Se Dizer 
Seo han To see Sí Ver 

12
SPENCER. Herbert. Premiers príncipes. Trad. de Cazelles. Diz o autor a p.287: "A história da 

língua inglesa demonstra aliás que a grande extensao das palavras familiares impl ique um grau 
inferior de desenvolvimento e que, q uando urna l íngua imperfeita se desenvolve e tende para a 
perfeic;ao, faz-se urna integracáo progressiva que reduz os po lissílabos a dissílabos e monossílabos. 
A palavra anglo-saxónia steorra consolidou-se com o tempo em star (estrela), mona em moon 
(lua) e nama em name (nome) . O semi-saxónio nos permite de aprender a transicao. Sunu tornou· 
se em semi-saxónio sune e em ingles son, filho ; o e final de sune é a forma pela qual o u primitivo 
se apagou. Na passagem do plural anglo-saxónio, formado pela sílaba distinta as, no plural 
ingles formado pela junc;:ao da consoante s, nós vemos ainda a mesma operac;:ao: schmithas tornan
do-se smi ths (ferreiro) e endas tornando-se ends (fins) . sao exemplos desta coalescéncia. O desa
parecí mento da terminacao an no infinito dos verbos é um ou outro; vemos a transic§o na pala
vra anglo-saxónia cuman que torna-se cumme em semi -saxónio, e come (vid em ingles. Desde 
que o ingles formou-se, a operac;:ao de integrac§o prossegue lentamente. No tempo de Elisabeth, 
os verbos tomavam freqüentemente no plura l a desinencia en. Diziam we te/len por we tell 
(nós dizemos) e ainda ouvimos esta forma empregada em alguns cantoes rurais. i: do mesmo modo 
que a terminac§o ed do tempo passado uniu-se a palavra que ela modifica. Burned tornou-se 
burnt (queimado); na pronunciac;:ao e mu itas vezes na ortograf ia o t terminal tomo u o lugar da 
sílaba ed. Nao vemos [no texto : vemais] mais esta inflexao antiga manter-se senáo no caso em que 
se conservam as antigas formas como no servic;o divino." 
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Latim 1 ngles Pronúncia Portugues 
Colonia Coln Colonia 
Decanus Dean Deao e decano 
Corona Crown Coroa 
Paralysis Palsy Para lisia 

Este processo empregam todas as línguas na fase de transic;§o para o analismo. 
Dele usou o portugues em: 

Cor de color 
Crer de credere 
Bom debonus 
Ler de legere 
Ver de videre 

Ter de tenere 
Coa lhar de coagulare 
Deao de decanus 
Ma lha de macula, etc. 

A coalescencia ou aglutina~o na composic;§o de vocábulos novos é um dos seus 
recursos mais poderosos; nisto pé)e-se em pé de igualdade com o sanscrito, o grego, o 
alemao e com todas as línguas do grupo denominado das aglutinantes. 

Se a palavra beauty, beleza, juntarmos o adj. full, cheio, teremos beautiful, belo; 
se a mesma palavra juntarmos less, menos, formaremos beautiless, feio. Há aquí a 
justaposic;§o imediata. 

Cuando em nossa língua usamos da perífrase para exprimir um nome, caso 
em que entra um complemento restritivo ou genitivo de outras, o ingles compé)e, fazen
do preceder a palavra determinada pela determinante; assim, de moinho e café dize
mos moinho de café, ao passo que ele diz coffet!-mill, literalmente cafá-moinho. 

O artigo definito the e o indefinito a, an (antes da vogal) é invariável e colocado 
antes do nome sem genero e número, bem como o adjetivo. Neste ponto parece nao só 
simplificar a gramática, mas dá próva de bom senso. Por que o artigo e o adjetivo 
hao de ter designac;§o de sexo e número? 

Perdidas quase todas as formas infletivas, o verbo socorre-se de auxiliares, como 
have, be, shall, will, should, would, let, may, can, might, could. t: eminentemente 
analítico. 

A preposic;:§o e partículas de composi~o sao de uso extenso. Com elas formam 
palavras inúmeras, e afixas, modificam inteiramente o sentido do vocábulo. 

Vamos dar um exemplo. 
Em ingles to go significa ir, mas pospondo-lhe a preposic;!o, muda completa-

mente de acepc;:ao, como: 
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Go in, entrar . In, em portugues em. 
Go out, sair. Out, tora. 
Go abroad, espalhar-se. Abroad, tora, ao longe. 
Go about, andar em roda, empreender. About, em torno, acerca, para. 
Go near, aproximar. Near, perto. 
Go from, deixar, apartar-se. From, de, desde, por. 
Go on, ir, prosseguir, continuar. On, sobre. 
Go for, ser considerado, passar. For, para, por causa de. 
Go through, atravessar. Through, através. 
Go up, subir. Up, sobre, em cima de. 
Go down, descer. Down, embaixo de, em. 

f 

Go upon, empreender, basear-se. Upon, sobre, perto de. 
Go with, seguir, acompanhar. With, com. 
Possui, pois, o ingles, urna das gramáticas mais simples, sendo sua sintaxe muito 

reduzida. "Além das vantagens especiais, diz Elisée Reclus, que dao-lhe a ubiqüidade 
daqueles que o falam e seu tesauro de palavras sinónimas, cada termo de origem 
tudesca tendo seu correspondente de proveniencia latina, este idioma temas mais pre
ciosas qualidades para tornar-se uma língua geral; ele se distingue sobretudo pela 
simplicidade da gramática, pelas palavras e frases curtas. Sob o ponto de vista de 
suas flexoes, de seu agrupamento, nao há língua que seja mais mutilada, mais deteriora
da que o ingles; mas a alterac;:§o fonética nao tem auxiliado a emancipac;:§o do pensa
mento, nao tem favorecido os progressos do homem nas vías da abstrac;§o? 

Também escritores ingleses felicitam-se de ter a sua língua livre do - vetusto 
sistema de f/exiies -e nao lamentam de maneira alguma o ve-la assemelhar-se ora aos 
dialetos aglutinantes, ora as línguas monossilábicas."13 

a sua maior propagac;:§o, tem sido talvez a ortografía completamente divorciada da 
pronuncia~o, o que prejudica mais do que se pensa. Apesar disto é a língua atualmen
te mais talada entre os povos civilizados; quase cem milhoes de homens espalhados 
na Europa, Estados Unidos e possess5es inglesas da América, Ásia, África e Austrália, 
nao tem outro instrumento para a expressao de seu pensamento. 

Eisa este respeito a estatística de 1878: 
Europa 34.250.000 
Estados Unidos 45.500.000 
Dominion[ sic=Canadá] 3.000.000 
Oceanía 2.500.000 
África do Sul 100.000 
Outras colonias 2. 750.000 
Alphonse de Candolle já propos a ado~o da língua inglesa como universal, em 

razao de sua latitude sempre em progressao crescente. E m letras e ciencias tem momen
tos imperecíveis. 

Nao é, pois, uma língua de amputac;§o, é antes a idonea para o progresso de 
nosso tempo. Max Müller, reportando-se a alterac;:ao fonética ou deperecimento, como 
ele próprio denomina, procura a causa na fraqueza muscular dos órgaos, por in
dolencia mental. 14 Bréal tani>ém lamenta as concretizac;:oes do latim e do gótico nos 
idiomas modernos deles oriundos.15 

A mesma censura seria lógica com referencia ao grego, ao latim, ao gótico e 
eslavo e ao celta, que relativamente ao sánscrito já tinham comec;:ado a obra de 
elimina(:io. E se compararmos com o proto-aríaco, reconstituído por Schleicher, 
a inda mais salienta-se a reduc;§o. Chaignet, aludindo a teoría de Max Müller, responde 
criteriosamente: "Longe de comprometer o sistema natural dos sons, as altera.;:Oes 
fónicas o melhoram, pode-se dizer que elas o constroem. Sao os efeitos do fim que 
prossegue a linguagem, e este fim é humano, é um sistema de fins intelect'uais e 

13 
N. Géographie universelle, v .4, p.364. 

14
Max Müller. 

15
BRi:AL, M. Mythologie et linguistique. p.256. Diz ele: "Quand on compare les desinences du 

gotique, si riches et si sonores, aux restes de flexions qui subsistent en fran<;:ais ou en anglais, on 
éprouve d'abord la meme impression que devant un bas relief antique dont le temps aurait 
usé les figures et effacé les contours." 
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estéticos .. . A lei do menor esforc;o nao é, em minha opiniao, urna prova de fraqueza , 
é urna prova de bom senso ." 16 

Neste capít~ lo ternos tido um ponto de vista que nao se aparta da doutr ina 
de A. Schlegel, Villemain, Renan, Corssen, em matér ia gramatical, quanto ao ana lismo 
e transformay3o do s suf ixos e em f ilosofía da linguagem, acompanhando H. Spencer 
na teoría das integra9é5es e desintegra9é5es, e a F . Schleicher na aplica<;á'o da lei 
darwín ica a Lingüíst ica , quanto a general idades dos pr incípios expostos em sua carta 
a E. Haeckel. 

A lei da evolu<;á'o que rege toda a sorte de fenómenos naturais nao podía deixar 
de reger a linguagem que pertence as ciencias natura is. Nao só inf lui, pois, sobre a 
parte lex ical dum idioma, mas sobre toda a sorte de desenvolvimento do mesmo, como 
a quantidade prosódica, a sintaxe, a versifica9ao. No evolver da linguagem nao sofre 
só morfologicamente o vocábulo, mas a proposi9ao, forma dum juízo, o período, 
forma duma frase, o discurso, forma dum assunto desenvolvido integralmente. O voca
bulário vazado de todo em novos moldes, a métrica, com a deslocac;:ao do acento, 
operado no encurtamento da palavra, na redu<;á'o do periodo, entra também em outra 
fase de existencia. A metamorfose é completa. Daí proveio a nova poesía diversa da 
poesía grega e latina . Basta comparar os produtos da inspiray3o dos trouveres e trou
badours da ldade Média com os trabalhos da Antigüidade para reconhecer-se flagrante 
a diferenc;:a. Sempre coma transmutac;á'o da linguagem opera-se urna grande revolu<;á'o. 

Capítulo terceiro 

O preconceito e idéias preconcebidas na ciencia européia. A su{XJsta rat;a 
de Tur e as línguas turánias, como exemplo. A classifica<;fio das línguas sob o 
{XJnto de vista da forma estrutural é um erro firmado pelo europeísmo dos 
autores. As línguas de flexoes por esta causa confundidas. As llnguas semíticas 
sao as únicas realmente inflectivas. As indo-européias sao aglutinantes-flexionais 
em determinados graus. A opiniao de Charencey a respeito. A doutrina de Stein
thal agrupando em classes irredutíveis é insustentável. 

Da Europa devémos aceitar o método, mas nao todas as teorías e conclusoes a 
que ele pode dar origem, conforme os autores. 

Nem sempre a verdade é o apanágio dos cultores da ciencia, posto que o método 
seja positivo. A maioria dos brasileiros aceitam, sem mais verifica<;á'o, o que de lá 
nos vem, como aceitam as modas, nem sempre de acorde como clima geral do país. 

A isto nunca nos sujeitamos, nem nos sujeitaremos. Discutimos com isen<;á'o de 
animo toda a hipótese, doutrina ou afirma<;á'o, desprezando o prejuízo de bairrismo, 
de seitas filosóficas ou religiosas de que estao imbuídos muitos escritores d'além-mar , 
as mais das vezes por considera<;á'o para com a massa inculta e ignorante do que por 
convic<;á'o própr ia. Tentar harmonizar a genesis bíblica com as descobertas cada vez 
mais divergentes do livro mosaico, é tentar o imposst'vel. A leida evolu<;á'o jamais seria 
explicada por este meio; a embriogenia nao passaria de mera fic<;á'o de sábios em seus 
gabinetes e laboratórios. Nem todas colocam-se na altura de Karl Vogt ou Haeckel, 
transpondo a barreira do preconceito e das idéias preconcebidas no domínio da ciencia. 

16
CHAIGNET. Philosophie du langage. p.81 e 82. 
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Os erros, em Lingüística, nao tem sido somenos sob a influencia das causas que 
ind igitamos. 

Assim é que Max Müller , sob autor idade de seu nome ilustre, rubricou a teoría 
das línguas de Turao que, em breve, to mando maior amplitude, excedeu os próprios 
limit es que ele lhe trac;:ara, abrangendo urna camada inteira de línguas. 1 

Whitney recusa-o com razao para o fines, o húngaro, o lapónio, o samoiedo, o 
turco, o ourigur e outros d ialetos da família , aceitando o de uralo-a ltaico, mas 
prefer indo provisoriamente o de c ítico (no texto : scythico] em falta de outro ma is 
plausível. 2 

Hovelacque é mais expl ícito. 
Diz ele : "Podemos colocar entre as concepc;:oes mais fantasiosas a teoría duma 

fa mília turania que, apesar da inverossimilhanc;:a, nao deixou de gozar até nos 
últimos tempos de certo crédito. No entanto, digamo-lo, esta teoría nao repousa sobre 
nenhum fato científico e nao foi imaginada senao para sustentar concep9oes 
etnográficas bem pouco sérias." 

Mais adiante se exprime assim: "Esta teoría foi concebida em grande parte para 
vir em auxi'lio de dados etnográficos nao menos imaginários, porém muito ortodoxos. 

É boa para iludir os crédulos ou a quem nao tem tempo nem a faculdade de sindicar 
por si as asserc;:é5es que se lhes propé)e[m] em nome da ciencia. Um patriarca, com o 
nome de Tur, daría nascimento a urna rac;a turania, cuja língua seria a mae corn.1rn dos 
diferentes idiomas turanios. Enxertaram habilmente nesta invenc;:ao urna lenda persa, e a 
ortodoxia judaico-crista aproveitou-se desta nova teoría que, apesar de destituída de 
caráter sér io, nao lhe parecía própria a ser desprezada, pois que estava de acorde com 
o ensino de seus livros santos." 3 

Mas o mesmo Hovelacque que se insurge razoavelmente contra esta teoría, rela
tivamente a classifica9ao das línguas segundo sua forma estrutural, aceita in totum a 
teoría das flexé5es, que se funda ainda nurn preconceito, a que daremos a denomina<;á'o 
de europeísmo, por ser exclusivo da Europa, em seu orgulho de civiliza<;á'o e superio
ridade sobre todas as rac;:as e todos os povos. 

A civilizac;:ao européia, que teve e continua a ter por instrumento línguas da 
camada aríaca, fixadas ern período rna is ou menos adiantado de sua evolLI<;:ao, abrange 
na classifica<;á'o sob a forma flexiona!, nao só estas como as semíticas, o que é difícil 
admitir-se em boa lógica, feítos os estudos comparativos. A deduc;:ao nao é verdadeira. 
O que é f lexao corno regra geral na linguagem semítica, nao o é na linguagem ariana 
e vice-versa , ou aliás teremos duas sortf'c; de flexoes, o que nos parece contrário ao 
verdadeiro método científico. 

As línguas semíticas sao as únicas que atingiram ao grau máximo da evolu<;á'o, 
tendo a raíz consonantal e trilítera , e fazendo a mudanc;:a da vogal infixa, como neste 
exemplo esporádico no ingles: sing, cantar, sang, cantei, sung, cantado. 

1 
Lectures on the science of language. p.323. Ver a inda p.374 et seq. Nao falamos aqui de putro 

erro dos glotólogos em relac;:ao a signi f icac;:ao das raízes. Desprezam sempre o sentido primitivo 
destas para apegar-se a um sentido posterior que elas adquiriram no perfodo adiantado de abs
trac;:á'o. Max Müller é ainda dos mais contumazes neste prejuízo. A. Pictet nas Origines indo
européennes e quase todos os outros caem na mesma falta . Assim, man, o homem, vao buscar-lhe 
a significac;:ao em man, pensar, quando primordialmente só significou o macho por excelencia, o 
reprodutor da espécie. 
2 
La Vie du langage. Bibliothéque scientifique internationale. p.189. 

3 La Linguistique. p.198-9. 
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Também F. Schlegel, na classificac;:§'o das línguas pela estrutura morfológica, só 
considera flexao o processo semítico. Francisco Bopp, aceitando ao contrário a divisao 
de A. Schlegel em tres classes, nao coloca as línguas arianas propriamente entre as 
flexionais, ainda que lhes reconhe<;:a superioridade no complemento externo afixo a 
ra1z. 

O que chamam flexao nas 1 ínguas indo-européias, nao é mais do que a coales
cencia mais ou menos disfan;:ada. Porque o afixo deformou-se em parte pela tendencia 
a contratyá'o e, portanto, a estrutura mais simples, pela leí do menor esfor(:O, nao é 
razao para torná-las suma e extremamente diferentes das aglutinantes. Mesmo nas 
indo-européias o grau de evolutyá'o nao é análogo, o estádio percorrido por cada mem
bro da mesma família nao mede a mesma extensao. O latim, por exemplo, a for~a de 
poupan<;a, dissimula mais o seu processo do que o sanscrito, o grego, o germánico. 
Estas tres últimas podem por aglutinat;á'o formar enormes polissílabos. Os helenos, 
homens que nao tiveram sucessores no cenário da civilizat;á'o, nao abusaram deste re· 
curso, porque tinham o espírito subordinado a princípios estéticos e tudo o que produ
ziam ou criavam tinha o cunho da euritmia, da elegancia, da gra~a, da beleza enfim; 
mas no sanscrito e alemao palavras há que atemoriza o pronunciá-las, por sua extensao. 

"O sentimento da beleza, diz Cha ignet, penetra por todas as partes a vida dos 
gregos; é um elemento essencial a todas as formas de sua existencia e nao um 
revestimento acessório e estranho. Faz corpo com seu espírito. Nao é admirável, pois·, 
que este gosto da gra<;a tenha dominado em sua linguagem e representado importante 
papel na formac;:§'o das palavras. A música da palavra, como toda a música, se compé5e 
duma melodía ou modulac;:§'o e dum movimento regulado pelo número, o que dá forma 
a modula(:§'o. Este número vivo e sensível deposto pelo acento na palavra, é um dos 
belos caracteres da língua grega. Ele nao significa, exprime; exprime a vida interior 
da alma, seus movimentos mais íntimos e mais delicados, enfim, este amor da beleza 
e da gra<;:a, que é otra~ saliente desta ra<;:a feliz e gloriosa."4 

Foi este sentimento que salvou a língua grega dos defeitos de outras, assim 
como salvara as letras, a arquitetura, a estatuária, a pintura, a ceramica e tudo que a 
arte podia realizar naqueles áureos tempos. . 

Os europeus, nao querendo reconhecer o progresso na marcha das línguas semí
ticas sobre as línguas arianas, estabeleceram verdadeira confusao. 

A característica que eles encontram no indo-europeu, também se encontra nos 
idiomas que eles denominam aglutinantes. Whitney o reconhece parcialmente. 

Kellgren considera o suomi, o magiar [no texto: magyare ], o turco·osmanli e 
mesmo o mongol, em parte, como llnguas de f lexao. Schleicher protesta contra tal 
opiniao, sem motivo embora.5 

As línguas indo-européias sao aglutinantes-flexionais, em grau adiantado, isto é, 

4 
La Philosophie de la science du langage. p.300. * 

5 
Les Langues de l'Europe moderne. p.103. No entretanto Schleicher admite a marcha evolutiva 

duma língua com as suas fases progressivas, afirmando que nenhuma língua atingiu o período 
sintétic.o e flexiona!, sem ter passado pelo isolante ou monossilábico e pelo aglutinativo. É o 
preconceito de europeísmo, que o faz as vezes contradizer-se e retrogadar. A sua notável carta 
a E. Haeckel: "A Teoría de Darwin e a Ciencia da Linguagem", poe em relevo o espfrito superior 
do autor, .aplicando a leí do transformismo nos domínios glóticos. 

*N. do R .: Nos origina is, entre as duas notas anteriores, aparece a referencia Grammaire comparée 
des tangues indo-européennes. v.1, p.225-108, porém sem indicac;:á"o, por aspas, no texto. 
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coalescem inflectivamente. Nelas a grada<;:a'o há de ser um dia determinada. Sob este 
ponto de vista, o latim é um dos idiomas mais trabalhados, e mais que eles os idiomas 
románicos. 

Quando em portugues usamos do verbo vender, julgamos que ele venha apenas 
de vendere; no entretanto ele se formou no latim de dois vocábulos independentes: 
venum dare, isto é, dar a compra, literalmente. 

Assim: 
Mansuetus, manso, composto de manus [mao] e assuetus, acostumado; 
Mantellum, em Plauto mantelium, composto de manus e tela, significando 

pano-de-mao, guardanapo, toalha; 
Capillus, que nos parece provir de caput, cabe<;a, e pilus, cabelo, pelo; 
lnsula, ilha, de in salo, no mar; se é verdadeira a origem dada por Curtius; 
Velifico, navegar, de velum, vela, e fico, fazer, isto é, fazer-se de vela; 
Manutigium, ligeira frictyá'o coma mao, de manus, mao, e tango, tocar.: 
Matertera, tia materna, de mater, mae, e altera, outra. 

Por estes exemplos ve-se que os romanos, aiando o novo termo, faziam, por 
assim dizer, desaparecer a solda, mutilando as partes componentes. 

As línguas neolatinas empregaram identtco processo, constituindo-se . • 
Quando o portugues diz morcego, avestruz, exibe forma(:oes semelhantes; 

porque a primeira palavra procede de mus coecus, rato cego, e a segunda de avis 
struthio.6 

Ternos feíto porventura cita~oes demasiadas, porém assim reclamava o assunto, 
que há de levantar controvérsias, como acontece sempre que se combatem idéias 
inveteradas, arraigadas, tanto nos dominios do povo, onde o costume é leí, como na 
assembléia de sábios, onde o erro é muitas vezes axioma científico. Colombo nao 
convenceu a Universidade de .Salamanca e Galileu renegou a fé científica em nome da 
fé revelada. 

Por isso, vamos ainda reproduzir alguns trechos duma comunica<;:ao que Charen· 
cey fez a Sociedade de F ilologia, de Par is. 

D iza ata da sessao de 13 de marc;:o de 1877: 
"O Sr. de Charencey faz urna comunica(:§'o verbal relativa aó desenvolvimento 

morfológico das línguas. E le pode nao partilhar a opiniao de alguns filólogos, os qua is 
veem, no monossilabismo, na aglutina~o e na flexao, tantos processos irredutíveis um 
para o outro. Ele pensa, ao contrário, que estas tres formas nao sao senao tres estados 
dum só e mesmo desenvolvimento. Assim como o feto humano, ao princípio análogo 
ao do peixe, chega a assemelhar-se ao dos outros mamíferos, para afinal atingir a seu 
pleno desenvolvimento, assim a seus olhos as línguas de flexoes nao seriam senao 
idiomas aglomerantes e estes deviam ter estreado pela fase monossilábica." 

Finalmente o estudo dos fatos parece confirmar esta teoria: Max Müller 
assinalou, no dialeto de Shangai, a existencia de sufixos, designando uns, os nomes; 
os outros, os verbos. Pode, pois, ser considerado como tendo chegado a fase da 

6 0s romanos já tinham deturpado a forma grega strouthio-kamélos, comp. de strouthos, ave em 
geral, e particularmente pardal, e de kamélos, o camelo, isto é, a ave-camelo, ou que tema forma 
de camelo; eles usavam isoladamente struthio, o que aliás se encontra em grego. (Ver Dic. greco· 
francés, de Alexandre, Planche et Defauconpret). O portugués além das formas acima indicadas 
tem muitas outras como: vinagre, em lugar do latim acetum, composto de vinum, e acre, isto é, 
vinho azedo. No Aio Grande do Sul em lugar de vinho de alho, se diz vulgarmente vinhadalho. 
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aglomera<;:a'o. No "entretanto ele está ínt imamente unido aos outros dialetos da China , 
que sao ainda hoje inteira mente monossiláb icos. 

Referindo-se as línguas uralo-a lta icas ou cíticas, pondera ele ainda : 
" Um fato análogo atrairá a aten<;:§ o do observador, se passarmos ao estudo da 

família ugro-fines (uralo-altaica) . A inda q ue os id iomas desta classe sejam todos ri
gorosamente aglomerantes, todavía a flexao se mostra na forma<;:ao do pronome. 
Citemos, por exemplo, o turco ben, eu, no gen itivo bana, de mim; o lapao, mon, 
eu, no dua 1 moei, nós do is; é que, efetivamente, o prono me, a ma is imaterial das par
tes do d iscurso, parece ser o pr incipal órgao do desenvolvimento filológico. Porém 
há mais: certos dialetos desta família merecem ser consid erados como dialetos de 
flexao tanto como o árabe e o sanscr ito. Assim o kotta e o assami [no texto: 
assane] que, pelo conjunto de sua estrutura g:-amatical e por certas particularidades 
fonéticas, nos recordam singularmente o turco, o mongol, o ostíaco [no texto: 
ostyak), formam no entretanto o seu plural por mutac;oes internas da vogal, pouco 
mais o u menos como o copto ou o árabe; eles tem direito a ser classificados entre os 
d ialetos de flexao. Enfim, coisa ainda ma is notável, o estonio, tao vizinho do suomi, 
emprega no entretanto a flexao para a formac;ao de certas palavras: citemos os exem
plos seguintes: soetama, ligar, no passivo sidduma, ser ligado, e no particípio 
seutud, o que deve ser ligado. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

"Se passarmos agora aos idiomas de f lexao propria mente d itos, L ~ ... ervaremos que 
este mesmo principio da flexao tende a desenvolver-se tanto mais que os idiomas 
envelhecem, que finalmente eles tendem, se nos é lícito empregar esta expressao, 
a tornar-se cada vez mais idiomas de flexao . As des inencias, por exemplo, tendem a 
apagar-se para serem substituídas por mutac;oes internas da vogal ou outro processo 
indicando um orga nismo superior. Os trabalhos do sr. abade Ancessi nao permitem 
mais pór em dúvida a unidade primordial dos dialetos camíticos e semíticos. Entre
tanto, o antigo egípcio que, cedo fixado pela escrita, parece ter conservado urna 
fisionomia arcaica, nao conhece a triliteridade que caracteriza os dialetos semíticos, 
e apenas merece ser considerado urna língua de flexao. O mesmo dá-se no seio da 
família indo-européia; assim, as formas oblíquas e diretas do velho trances seigneur e 
sire, correspondem ao latim seniorem e senior, onde a d iferenca dos casos nao é 
mais assinalada senao pela final no nominativo e no acusativo. · 

" E m particular, o a lemao e o ingles empregam de boa mente a mutac;ao interna 
da vogal, lá onde o sanscrito recorrería somente ao emprego duma desinencia. Citemos, 
entre outras, as formas alemas: brechen e gebrochen, conservadas no ingles to 
break e broken. O ingles também suprimirá facilmente as finais do alemao: ele dirá , 
por exemplo, man, no singular, men, no plural, ao passo que o alemao, abrandando 
a vogal interna , conserva contudo a desinencia numeral e do singular man faz o 
plural m~nner. 

" Concluamos, pois, que as teorias já expostas por Max Müller parecem conformes 
com a realidade dos fatos e que a hipótese do Dr . Steinthal, que encerra as línguas 
em certo número de grupos absolutamente irredutíveis deve ser recusada como muito . , 
inquinada de espírito de sistema.''7 

E~.tamos de a~rdo 
8
com todas as opinioes do ilustre lingüista, que sao as de 

Max Muller e Schle1cher, tendo por adversários Pott, Renan, Steinthal e outros, 

7 
Actes de la Société de Philologie. v. 7, p.220 et seq. 
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que negam, portante, a teoria da evolu<;:a'o aplicada a linguagem, como se semelhante 
exce<;:ao fora admissível. Renan, asseverando que a propor<;:§o que nos acercamos da 
o rigem das línguas, mais elas se mostram sint éticas, confunde coisas diversas. A 
simplicidade das línguas isolantes protesta m contra a asser<;:ao, e nestas podemos 
apenas encontrar a indetermina<;:ao primit iva; porque um id ioma monossilábico, em 
seu primeiro período , além da palavra emitida, devia necessitar do gesto, do jogo da 
fisiono mía, enfim da pantomina, para completa compreensao do pensamento. A análi
se pressupé5e urna época de civ iliza<;:a'o adiantada e o sintet ismo um período intermédio. 

Nao vamos discutir aquí as objec;oes opostas a leí dos tres graus ou estádios, em 
Lingüíst ica; porque só perfunctor ia mente tocamos na questao que nao faz parte deste 
estudo. 

Esta divisao das línguas é provisór ia na ciencia glótica, pois como pensa Whitney, 
ela apresenta "um meio cómodo, mas pouco exato, para dar conta dos caracteres de 
estrutura lingüística. Os tres graus se seguem, mas se misturam. Tomar estes caracte
res por base duma classif ica<;:§o das línguas, é como se fizéssemos da cor dos ca bel os 
ou da pele a base duma classificac;ao etnológica, o u do número das pétalas e dos esta
mes a duma classifica<;:a'o botanica; é ignorar ou desprezar outros caracteres de maior 
importancia. " 9 

Capítulo quarto 

A península ibérica. Fatores étnicos. A hipótese sobre a Atlantida, que 
já era uma antiga tradi<;ao dos povos mediterraneos. Os ibérios, os celtas, os 
fenícios, os gregos, cartagineses, romanos, suevos, alanos, vandalos, visigodos, 
árabes e bérberes. A zona geográfica das duas línguas ibéricas. Compara<;fio rápi
da do portugues e do espanhol em relat;ao ao lat im. 

A península ibérica tem sido até hoje ponto de passagem para quase todas as 
rac;as e todas as línguas. 

Dizem que foram seus mais antigos habitantes os ibéricos, cujos restos reduzidos 
deparam-se atualmente nos vascos espanhóis e franceses. 

Foram eles autóctones? 
Antes nenhum outro povo pisou o solo da península? 
Se nao eram autóctones, donde vieram? 
Donde vieram os egípcios para povoar o vale do Nilo? Da Ásia, nao; porque até 

tarde desconheceram o cavalo e o camelo. 1 

Donde vieram os fenícios, dos quais podemos dizer só se conheciam as colonias 
da África Setentrional, da Ásia Menor, da Espanha e Lusitania, e das ilhas e litoral do 
Mar Med iterraneo? 

Sao problemas postos, cuja soluc;éio pode-se ir buscar nesta Atlant ida , história 
o u tradi<;:§o legendária dos tempos idos e que se impé5e modernamente como neces
sária para a explicac;§'o de fatos históricos, geológicos, antropológicos e lingüísticos.

1 

8Schleicher, como já vimos anteriormente, poe-se as vezes em contradii;á"o com a sua doutrina. 
Max Müller, embora sustente urna teoría verdadeira, também contradiz-se, quando considera a 
alterar,:ao fónica em geral, nao como um progresso, mas como um deperecimento da linguagem. 
9 Vie du langage. Bibliotheque scientifique internationale, p.227. 
1 De Nadaillac. L 'Amérique préhistorique. p .560 et seq. 
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Por que os hebreus, como povo, hao de constituir-se no Egito, para depois saírem 
a procura duma pátria, que conseguem a forc;:a d'armas, espoliando outros países? 

Donde procede o tipo vermelho de ra~a encontrado no norte e centro da África, 
tao diverso do tipo negro, pela cor da pele, cabelos corredios e lisos, rosto oval, lábios 
delgados, dentes verticais, porte esbelto, ra~ de que se encontram espécimes puros no 
vale do Nilo? 2 

Por que os egipcios se apresentam na pintura de seus monumentos, sob a colo
rac;§'o rubra para os homens e a amarela para as mulheres? 

Por que os gregos denominavam os fenícios phoinikes, os vermelhos? 
Por que os antigos habitantes do estreito de Bab-el-Mandeb tem o nome de hi

miar itas, os vermelhos? 3 

Donde veio esta rac;:a de cútis rubra, tao diversa dos povos africanos, asiáticos e 
europeus? 

Donde procede a identidade de tradic;:oes sobre um grande cataclismo que sub
mergiu um continente, tradic;oes em fundo as mesmas no mundo antigo e na 
América? Donde procede a identidad e da fauna e flora na Europa e América nos 
períodos terciário e quaternário? 

A diferenciac;§'o ulterior nao seria o resultado do desaparecimento da terra ao 
ocidente da Europa, por onde outrora se estabelecia a comunicac;:§'o? 

Oue causa poderia trazer a submersao rápida e súbita dessa vasta regiao que se 
estend ia da Europa a América e era maior que a Líbia e a Ásia? Seria por efeito duma 
catástrofe, como mais ou menos supé)e A. Adhemar nas Revolu9i}es do Mar, com 
a teor ía dos d ilúvios periódicos? 

Se ja como for, a existencia deste continente tornou-se urna necessidade, para 
que cessem tantas lacunas e solu~oes de continuidade que a ciencia apresenta, sem 
poder preenche-las. 

Se é urna hipótese, satisfaz; porque baseia-se numa tradic;:a'o egípcio-grega tao 
vetusta como quase doze mil anos, e demais reclamada por numerosos fenómenos e 
fatos científicos. 

Os gregos chamavam os habitantes deste continente de Atalantes ou Atlantes, 
palavra formada de vocábulos arianos; ata ou atta, pai, e land ou lant, terra, isto é, 
pátria dos antepassados.4 

Por que tal denominac;:§'o? 
Teria m emigrado de lá como os pelásgios? 5 

Por que deram os gregos o nome de Okeanos Atlantikos, nome aliás de indi
vidualizac;§'o , porque eles tinham a palavra talassa, para designar o mar em geral? 

2T . opinard. Antropologie, p.512. 
3

Est rab§o entre os povos que enumera na vertente do Atlas, cujos nomes sao na maioria 

4eu~cuar_as ou vas_cos, t razo de Mutur-Gorri , que significa rostas vermelhos. Por que? 
Sanscnto - atta Baixo-latim - landa 

Persa - a ta, ita Alt. alemao - lant 
Osseta - ada Gótico - land 
Grego - atta Alemao - id. 
La ti m - atta 
lrlandes - a ite 
Gótico - atta 

Sueco - id. 
Holandes - id. 
Ingles, etc. - id. 

~nt . alto-a lemao - atto, etc. 
=> Pelasgios parece derivar-se do grego pelagos, alto mar. Significaría, talvez, os marítimos. 
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O que significa Okeanos? 
Nao acompanhamos A. Pictet, fazendo-o derivar do sanscrito ac;ayana, recipiente 

das águas, nem a Benfey, fazendo derivá-lo de ac;ayana como epíteto da serpente 
Ahí, quando cinge as nuvens para impedir a chuva.6 

Em sanscrito há ogha e augha, fluxo , torrente, inundac;:§'o, e no grego ogen, 
ogenos, o oceano. Porém maior elucidac;§'o encontramos em Ogygés, que recorda 
t a mbém identico catacl ismo no período mais remoto e obscuro da história dos helenos, 
talvez com referencia ao mesmo acontecimento . Ogygés compé)e-se de ogy, dilúvio, e 
gés, nascido, isto é, o que escapou do dilúvio, correspondente ao sansaito oghága. 
Okeanos Atlantikos significará, pois, algo como: a água ou o mar do dilúvio dos 
At lantes . 

Ogygés é urna lenda transformada em mito, como a de Deucaliao e Pirra, que 
simbolizam: o primeiro, a inundac;:§'o do mar, e a segunda, o fogo, os dois elementos 
que concorreram para a destruic;:§'o da Atlantida, conforme a tradic;§'o. Todas estas 
pondera~oes nos foram sugeridas ante a península hispanica, onde os povos mais 
diversos se encontraram,· trazendo novas rac;:as e novas línguas. O euscara ou língua dos 
vascos nao tem relac;:§'o com nenhuma outra terra, pela sua estrutura morfológica, 
posto que classificada entre as polissintéticas. lsolou-se conservada em sua gramática 
e em suas formas nativas, apesar da pressao das semíticas representadas pelos fenicios 
e cartagineses, e da~ arianas que tiveram como representantes os celtas, os gregos e 
romanos, em épocas antigas, e mais recentemente os vandalos, alanos, suevos e 
visigodos, arianos, e os árabes semíticos. 

O que é tora de dúvida, é que houve um povo que se chamou ibério, que teve 
rela9oes com os fenícios que por toda a parte estabeleceram colonias e feitorias co
merciais nas costas marítimas_ da península e nas margens dos_ ríos navegáveis, 
recebendo naturalmente destes a sua adiantada civilizac;§'o. 

lnvadindo os celtas o país, de parte dele se apossaram, e posteriormente grande 
número tomou o nome de celtibérios, ou por causa da amálgama dos dois povos ou 
porqlle se estabeleceram os primeiros na zona do río Ebro; talvez finalmente seja 
urna denominac;:§'o como a de moc;:árabes, em época relativamente recente. Pouco 
importa ao caso. 

Juntem-se mais tarde as colonias gregas, dos massiliotas, * e ter-se-á bastantes 
ele rrentos heterogeneos para que a linguagem do povo primitivo se ressentisse pro
fundamente. 

O dominio dos romanos, enfim, t em já urna cronología precisa, e as datas nao 
flutuam em hipóteses duvidosas. Com a rivalidade mantida contra Cartago, que estava 
de posse de quase toda a península, em 211 Roma come9ou a conquista que só depois 
de ma is de dois séculos conseguiu ultimar coma derrota que, debaixo do reinado de 
Augusto , conseguiu Agripa infligir aos cantábr ios, cuja maioria recolheu-se aos 
Pireneus ocidentais. A colo nizac;§'o do país foi completa, excetuando, pois, os planaltos 
do inter ior, aonde se refug ia ram os restos dos povos vencidos que preferiam, pelo 
amor da independencia, a vida insulada das ásperas e escarpadas serranías, com todas as 
suas agruras, a civil izac;§'o que traziam-lhe os invasores com a perda da liberdade. lsto 
explicará faci lmente como o euscuara mantev~se imune, conservando o caráter original , 
que é um problema insolúvel para a Glótica . A existencia atual dos batuecas, quase 

6PICTET, A. Origines indo-européennes. v.1, p.137 e v.3, p.383. 
* N. do R.: De Massilia, nome latino de Marselha. 
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selvagens em vales inacessíveis de Castela, abaixo das rochas de Peña de Francia; 
da tribo dos maragatos nas montanhas de Astorga, levando a vida nómada de 
pastores com fisionomia e costumes peculiares que as afastam da generalidade dos 
espanhóis; e dos charros dos arredores de Salamanca; nao pode ter outra explicac;:ao. 7 

Roma , com a conquista, implantou, como acontecía com todos os povosque 
lhe eram inferiores em civiliza<;:ao, nao só seus costumes, suas leis, mas ainda a língua 
que tornando-se a oficial, obrigava os vencidos a conhece-la, ainda que imperfeita
mente. A latiniza<;:ao da ltália e das Gálias sao a prova exuberante. Deu-se o mesmo 
com a lbéria durante os seis séculos em que ela impós-se como dominadora. Os 
bárbaros germanos (vandalos e suevos) e iranios (alanos), que com a desorganizac;:ao 
do império a invadiram, incultos e rudes como eram, nada mais f izeram do que 
aceitar o que estava feito. Os alanos, suevos e vandalos também pouco tempo manti
veram-se senhores da posse. Os visigodos, fazendo irrupc;:ao por sua vez, desde o 
reinado de Ataulfo, expulsaram da Bética os vandalos, que passaram para a África, 
e tomaram a Galícia aos suevos e a Lusitania aos alanos. 

Os vencedores, para conservar-se nos novos domínios de harmonía com o povo 
vencido e com urna civiliza<;ao que nao tinham, romanizaram-se, aceitando como 
oficial a língua latina, que era também a do culto católico, religiao que eles abra<;:a
ram, abjurando a doutrina do heresiarca Ario, que seguiam. 

Durante tres séculos gozaram sua conquista, período em que fundiram-se e 
un iformizaram-se as popula<;:oes da península, assimilando cada vez mais a civiliza<;:ao 
romana. Os part idos políticos em que no século oitavo estava dividida a na<;:ao, 
trouxeram a trai<;:ao do conde Juliano e do arcebispo Opas, que entregaram a 
pátria aos mu9ulmanos. Estes dominaram durante o espa<;:o de quase oito séculos. 
Tem-se exagerado em demasía sua influencia na civilizacao ocidental, como demons-. . 
traremos mais adiante. 

Sao estes os principais contingentes étnicos que tiveram a Espanha e Portugal. 
Vamos agora examinar qual tenha sido a a<;:ao de cada um deles na genese dos 

id iomas que se formaram nas duas nacionalidades da península. A primeira vista 
parece que a lbéria, com formac;:ao geológica identica, ocupada por sucessivas migra-
95es semelhantes, pouca divergencia devia exibir na linguagem atual dos povos que a 
ocupam; todavía , entre o portugues e o espanhol há urna diferenciac;§o que nao podia 
ter sido originada senao por causas diversas. 

Entre os fatores primordiais devemos citar a ac;:ao lenta e milenária do meio 
físico e a concorrencia discrepante dos vários elementos lingüíst icos. 

A zona topográfica dos dois países oferece, no entanto, discrímen apreciável. 
D iz E. Reclus: "Parece que, por um resultado natural das atrac;é5es geográficas, 

Portugal devia fazer parte integrante dum estado ibér ico , compreendendo todas as 
províncias transpirenaicas; contudo, nao é efeito do acaso, nem conseqüencia de 
acontecimentos puramente históricos, se Portugal tem tido quase sempre urna existen
cia nacional independente da Espanha. Devemos notar primeiramente que a parte do 
litoral portugués é mais ou menos ret ilínea ; ela se distingue pela extrema uniformidade 
de suas pra ias e contrasta absolutamente com as costas espanholas. As mesmas condi-
96es de ventos correntes, cl ima , fauna e vegetac;é5es se encontram em todo o desenvolvi
mento das pra ias lusitanas e por conseqüencia os habitantes deveriam acostumar-se ao 
mesmo genero de vida, al imentar as mesmas idéias, e propender natura lmente a 

., 
. RE C LUS, E. Nouvelle géographie universelle. v.1 , p.693. 
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agrupar-se num mesmo corpo político. É pelo litoral que Portugal se constituí indepen
dente; o reino formou-se sucessivamente de um vale fluvial a outro vale fluvial, do 
Douro ao Minho e ao Tejo, do Tejo ao Guadiana, por degraus, conforme a expressao 
do geógrafo Kohl, porquanto, depois de ter sido momentaneamente destruído, se 
reconst itu iu da mesma maneira.-
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

" Em seu conjunto, é formada pela declividade dos planaltos da Espanha, abai
xando-se em anfiteatro para a costa oceanica. O limite natural das grandes chuvas 
que os ventos do Oeste trazem as colinas e montes de Portugal, coincide precisamente 
com a fronteira dos dois países: dum lado a atmosfera úmida, os aguaceiros freqüentes, 
a ri ca vegetac;ao floresta! ; do outro um céu árido sobre urna terra ressequida, rochas 
nuas, planícies sem árvores." 8 

Em muitos aspectos a Espanha se assemelha a do norte [da África], ora pela 
admirável vegetac;§o, como nas margens do Guadalquivir, e pela floresta de tamareiras 
de Elche, ora pela aridez e falta de chuvas como em extensas regioes do interior . 
Kerchone de Dentergen (sic] bem a caracteriza, quando diz: "Encontra-se em miniatu
ra , no solo espanhol, a imagem da África e as vezes do Saara" .9 

Enquanto Portugal está exposto as brisas saudáveis do Atlantico, a Espanha é 
vítima das lufadas ardentes dos desertos líbicos. 

Ouanto aos povos que ao princípio ocuparam os dois países, parece que o 
celta guardou de preferencia o litoral marítimo do oce~no, ao passo que o ibério 
retirou-se para as cordilheira do interior. 

Observemos ainda que nas costas atlanticas espanholas é onde menos se emprega 
a língua nacional. Ao norte de Portugal se acha a Galícia, cujo povo tala um dialeto 
do portugues; no fundo do Golfo de Gasconha estao as popula<;Oes vascas. 

Os autores que escrevem sobre a linguagem dos dois países, enunciam em geral 
que o espanhol tem melhor conservado a pureza das formas lat inas; nisto vai um 
engano que a comparac;:ao desmente. 

Se o portugues transforma os grupos consonantais el e pi em ch, o espanhol 
tambéin os muda em ll(lh) como: 

Clavis chave llave 
Clamare 
Plenus 
Plorar e 
Pluvia 

chamar 
cheio 
chorar 
ch uva 

llamar 
lleno 
llorar 
lluvia 10 

As vezes mesmo tora desta regra ele faz a permuta, como de levare, levar, 
ele faz llevar. 

O portugues conserva o o original do radical , ele o muda pela ditonga<;:ao de 
ue, como: 

Bonus 
Dominus ou donus 

bom 
dono 

8
Nouvelle géog. uni verselle. v.1 , p.917. 

9 
Les Palm iers. p. 20. 

bueno 
dueño 

10 
No fundo popular do portugués também se encontram formac;;oes com cr-cl , como cravo, de 

clavus; crastra, de claustrum; o mesmo dá-se com pi, que nem sempre se transforma na chiante 
palatal, mas muda-se em pr, como pra<;:a, de platea; prato, de platus; prazer de placere. 
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Mortem (ac.) mor te muerte 

Moveo (pres-: indic. de 
movere) movo muevo 

Locus logo luego 

Por tus JX>rto puerto 
Rota roda rueda 
Somnus so no -sueno 
Solum solo suelo 

O portugues conserva o e original, ele o transforma em ie, como: 
Retina, de retinere, reter rédea rienda 
Serra serra sierra 
Semper sempre siempre 
Septem sete siete 
T empus temJX> tiemJX> 
Venio venho vengo 
Venís vens vienes 
Venit, etc. vem, et(. viene, etc. 

O portugues conserva o f inicial, ele o muda em h aspirado, como: 
F ilius filho hijo 
Filum fío hilo 
Fa mes 
Farina 
Folium 
Follis 
Ovum (grego hóbeon) 

fome 
farinha 
folha 
folga 
ovo 

hambre 
harina 
hÓja 
huelga [no texto: huelca] 
huevo 

Mantém-no, por exemplo, em huésped, de hospitem, hóspede, sendo ainda a 
forma portuguesa a mais pura, pela raiz e pelo sufixo. 

O JX>rtugues conserva a vogal ou a substitui no final do vocábulo, ele incluí 
br em muitas formac;:oes, como: 

Alramen ara me 
Costuma (baixo-latim) costume 
Fa mes fome 
Nomen no me 
Hominen, ac. contraído 

em hom'nem homem 
Vimen v1me 
Lumen lume 
Culmen cu me 
Certitudo certeza (de certitia) 

alambre 
costumbre 
hambre 
nombre 

hombre 
mimbre 
lumbre 
cumbre 
certidumbre 

As palavras do acusativo latino em atem, utem, em JX>rtugues se dizem acle, e em 
espanhol ad, ud, como: 
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Majestatem 
Virtutem 
Libertatem 
Juventutem [no texto: 

juventudem 1 

majestad e 
virtud e 
liberdade 

juventud e 

majestad 
virtud 
libertad [no texto :liberdad] 

juventud 

O grupo de consoantes latinas em et permuta 
trances; em espanhol em ch, como: 

em portugues em it, como em 

Pectus peito 
Lectum leito 
Lactem leite 
Factum feito 
Profectus proveí to 
Strictus estreito 
Biscoctus biscoito 
Noctem noite 

pecho 
lecho 
leche 
hecho 
provecho 
estrecho 
biscocho 
noche 

A rápida análise comparativa que acabamos de fazer, pé5e em relevo as vantagens 
do portugues. Vamos agora a presentar algumas do espanhol sobre ele. 

Nas formas do sufixo or, o primeiro contrai muitas vezes o vocábulo latino, 
reduzindo-lhe a estrutura, enquanto o segundo exibe-a mais completa, como: 

Colorem 11 cor color 
Dolorem dó, dor dolor 
Ardorem ardor ardor 
Meliorem rnelhor mejor 
Seniorem senhor señor [no texto: senhor] 
Honorem honra honor 
Amorem amor amor 
Curritorem corredor corredor 
Sudorem suor sudor 
Poner e pór poner 

Parece que o JX>rtugues,. pelos símiles supra, ora formava o termo com o 
nominativo, ora como acusativo. 

Entre outras contravoes que a língua primitiva apresenta, devemos notar também 
a queda dum 1 intercalar, como: 

Palus 
Solus 
Populus 
Pulvis 

pau 
só 
povo 
pó 

palo 
solo 
pueblo 
polvo 

Mas sao casos esporádicos. Também o espanhol faz desaparecer o 1 em determi-
nado grupo de vocábulos, como: 

Apicula abelha abeja 
Consilium conselho consejo 
Ovicula ovelha oveja 
Palea pal ha paja 
Tegula telha teja 
Vetulus velho viejo 
Se, enfim, urna língua tem a nasal forte representada em ao, a outra possui a 

gutural j, que dá-lhe certa aspereza. 

11 Parece que o portugués ora formou as palavras deste grupo do nominativo; ora do acusativo. 
Assim cor. dor, honra e suor, provirao de color, do7or, honor e sudor. 
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Capítulo quinto 

Fatores glóticos. Estudo de cada um deles. 
Fator ibérico. Sua influéncia na forma<;á'o das novas línguas. Os sufixos 

em rra rro, dele procedem. Estudo demonstrativo. O sufixo eiro e eira nos 
nomes de árvores e plantas, cujas produtos reclarrsvam diferenciat;á'o. Urna con
jetura a respeito. Transformat;5o dos sons da lfngua pela influencia ibérica. 
o sufixo asco e sua procedencia provável. Opiniao de F. Diez sobre as 
terminar;oes aga e aya nos no mes próprios do espanhol. 

1 - A península hispanica, segundo G. Humboldt, Masdeu, Ampere, Kleber e ou· 
tros, foi, pois, ocupada proto-etnicamente pelos ibérios, popula~oes cujo~ ·r~sto.s sao 
ho je representados pelos vascos. Os antigos no mes geográficos, pela sua pers1stenc1a em 
conservar-se através dos tempos, vem consolidar a assen;::ao. 

Assim, 1 bér ia fazem [no texto: fazer] proceder de ibayaeroa, rio espumoso; 
os rios Douro (Durius), Durance (Durantius), Adur, derivam de dur, río, água.1 

Eskaldunac ou eskualdunac, denomina~o que se dao a si mesmos os vascos; 
euskuara ou eskuara, nome com que designam a h'ngua vernácula, querem dizer: 
euskara ou euskuara,a palavra, provavelmente; eskaldunac ou eskualdunac, composto 
de euskara e dunac, o que tem, o possuidor, isto é, pois, o senhor da palavra. ' 

É a opiniá'o de Charencey.2 Dao-lhe ainda a seguinte etimología: eskua, mao; 
alde, hábil; dunac, o que tem, isto é, os homens hábeis. É preferível a primeira. 

Os auskios, ausci dos romanos, sao o mesmo povo que dominou na Fran~, 
donde a cidade atual de Auch (Augusta Auscorum), capital do departamento Gers, 
que, antes da conquista dos romanos, chamava-se lliberri, vocábulo composto de 
ili, povo, e berri, novo, isto é, a cidade nova. Perto de Granada, na Espanha, 
existe ainda urna cidade com este nome. 

A Ligúria é outra regiao suposta ter sido ocupada pelos ibérios, que emigraram 
da Espanha coma invasao dos celtas. Fazem derivar Ligúria de ili, povo¡ gor, monta
nha, isto é, os montanheses.3 

O nome dos cantábrios, considerados antepassados imediatos dos vascos atuais, 
compc)e-se de khanta, canto, e ber, excelent~, o que está de acordo com a paixao de 
seus descendentes pela poesia, a música e a dan~. 

O vocábulo Espanha pretendem explicar pela mesma procedencia. Fazem-no vir 
de ezpaffa, a margem extrema, considerando por conseqüencia a península urna 
extremidade da terra. 

É como pensa Astarloa. 
Samuel Bochart, na deficiencia de elementos fenícios, procurou a etimología no 

dialeto mais afim; tirou do trigrama hebreu Saphan, donde deduziu Sephaniyah, 

1 Outros dfo·lhe urna origem ariana. Ná"o sabemos por que há de ir-se ao ~nscrito, quando pode· 
mos procurar a origem as portas da casa. A. fndia fica muito longe para semelhante viagem. 
2 Charencey. Recherches sur les nomes d'animaux domestiques, de plantes cultivées et des metaux 
chez les Basques. Actes de la Société de Philologie. v.1. 
3No entanto o europeísmo, com a idéia preconcebida de arianizar tudo, dá-lhe também origem 
que vai buscar no grego, no sanscrito e np eslavo. De la6s, povo, no grego, e giri, montanha, no 
sánscrito, correspondente a gor no eslavo explicam o nome. Além do sarapatel de várias línguas, é 
preciso ir longe. 

294 

\ 
Spania, o que quer dizer: abundante em coelhos, designa~o de conformidade com a 
opiniao de Varrá'o, Plínio, Estrabá'o, Galiano e Eliano. Catulo dá-lhe o epíteto de 
cuniculosa. O próprio termo cuniculus é oriundo da lbéria; em euscuara, conejna; 
em espanhol, conejo; em portugues, coelho. 

D'Avesac opina, admitindo c:om Varrá'o e os livros púnicos de Hiemsal que 
também os persas ocupassem a penínsu.la, que a palavra pode provir de span, cavalos, 
no persa, designando o país abundante destes animais. lspahan, atual capital da 
Pérsia, significa cavaleiros, cavalaria. Também esta hipótese combina com o que 
emitem Pohbio, Estrabao e Possidónio sobre o grande número destes animais, na 
lbéria, a sua docilidade, a sua rapidez e outras qualidades que o distinguiam. 

Em Numismática a medalha ibérica quase sempre traz no reverso um cavaleiro 
armado de lan~ ou chu~, trazendo urna palma ou um broquel.4 

O vocábulo vasco ou basco com que os estranhos cognominam o povo, é con
tra~o de basac'hos ou vasc.c'hos, que quer dizer propriamente: os selvagens, de has.5 

Os romanos chamavam-nos vascones, no singular vasco, epíteto que parece or.iginário 
de outras tribos da mesma ra~. falando a mesma língua, que aceitaram a domina
~º romana, como as que viviam na Bética, entao as mais civilizadas. 

Entre os povos da vertente do Atlas, enumerados por Estrabio, os há que sao 
de proveniencia vasgon~. como Mutur-Gorri (rostos vermelhos). 

Admitidos estes dados, vemos que os limites do povo ibério abrangiam o 
Garona, o Arno, o Atlas, o Atlantico e o Mediterraneo. Na Fran~. compreendiam a 
Aquitania, entre o Atlantico, os Pireneus e o Garona; na ltália, a regiá'o entre a Gália 
e o Arno; na Espanha, quase toda a península; no Mediterraneo, a Córsega e Sardenha; 
na África, algumas tribos talvez do tronco primitivo. 

Muitas teorías tem sido dadas a luz a respeito dos vascos. Como sua linguagem 
até o presente foi considerada como única, por ná'o ter rela~o com nenhuma outra, 
salvo os caracteres gerais de aglutinante, quiseram também filiar o povo, como ra~ 
invasora da Europa, aos fineses, que de algum modo sob o ponto de vista glótico 
tinham com ele algumas analogias. A Antropologia tornou inanes os argumentos. 
Os fineses sao braquicéfalos; os vascos espanhóis, subdolicocéfalos; os de Fran~ em 
S. Jean de Luz, subbraquicéfalos. Outros caracteres étnicos os diferenciam. Os vascos, 
nao s6 pelo idioma, cujo léxico tem elementos de múltipla origem, como pela ra~, 
atestam cruzamentos incessantes. 

Estudemos agora o euscuara·como camada glótica que parece a mais antiga. 
A ela sobrepuseram-se muitas outras, como a dos celtas, fenícios, cartagineses, gregos, 
romanos, árabes e berberes; mas, pela sua estratifica~o oblíqua, ainda subsiste cheia 
de vida numa das extremidades desta estratifica~o. As outras desapareceram pela 
sua posi~o horizontal, se é lícita a compara~o. nao existindo em nenhum ponto da 
peni'nsula um foco sequer das antigas línguas que se sucederam no passado. Portanto 
ele há de ter agido sobre o portugues e espanhol no longo período que corrie~ em 
data imemorial. .O trances do Sul ná'o podia também ficar intacto. 

4
0' Avesac. Acte8 de la Sociéttl .de Philologie. v.1, p.64. A< vá"o etimologias segundo os gostos: 

ariana, sem<tica e da l<ngua aglomerante. 
5 Larramendi traduz por homem, mas bas ou vas significa selvagem, oravio. Palavras geográf[icas] 
da pen(nsula explicadas pelo vasco: balsa, na Bética, de balsa. ldubeda, ant[igo] nome da serra 
de Oca, parte setentrional dos montes lbérios. Significa literalmente: o caminho dos bois, de 
idia, idus, moderno euscuara, boí, e bidea, caminho (Charencey). 
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Nao se diga que é negativa esta influencia no espac;:o de milhares de anos, mor· 
ment e se é o idiomá basilar onde o latim infiltrou-se e fundiu-se, produzindo as duas 
línguas romanizadas. t o que vamos esmerilhar de relance. En.contramos em cópia, 
relat ivamente ao trances e ao italiano, no perímetro da península as desinencias 
arra, arro, erro, irra, orra, orro, urro. Mesmo no princípio e no interior do vocábulo 
dá-se o refor<;:amento do r.6 

Vamos fazer o estudo de alguns vocábulos e mostrar o processo que se deve 
seguir em matéria quase nada tratada nas indaga(fé)es etimológicas; quando aliás deve 
ha ver muito a respigar. 

Exemplos: 
Aba. De alabea, o que pende para baixo. Em espanhol alabe. 
Abarca. " Cal«;:ado de couro rústico e humilde" (Morais, Dic.) De abarca, 

composto de abarra, casca ou ramos tenros e macios, de que se fazia o primitivo cal
«;:ado; e de quia, coisa. Em Bluteau vem a forma arcaica alabarca, donde terao procedí· 
do as derivativas alparca, alparcata, alpargata. No Rio Grande do Sul popularmente 
se usa a forma parcata, pracata. A sílaba terminal provirá por ventura da língua origi
nal onde há sufixos que come«;:am por esta dental. Em esp.: abarca, albarga, alparga
te. 7 

Ademan. De adiemana e ademana, como mesmo sentido e estrutura morfo.lógica. 
Co mpcSe-se de adi, entender, e eman, dar, isto é, fazer compreender por sinais 

(Calandrelli).Morais define: "Sinal externo com que se manifesta o gesto ou desprazer, 
e assim qualquer ateto da alma; gesto." (Dic.). 8 

Balsa. De baltsa, reuniao de vários objetos, cópia de águas. CompcSe-se da raíz 
balt, reunir, e a de desinencia sa, exprimindo quantidade, abundancia. Em portugues 
com a acep<;:So de jangada, muitos madeiros ou tábuas ligadas entre si; de tapume, 
sebe de mato ou paus travados; de silvado de matagais cerrado [sic]; de multidao de 
ramos de coral; de por~o de carne cerrada · dentro de barris; o sentido se acha de 
acordo com a etimología. Morais define balseiro: "Lugar onde há muitas balsas, opaco, 
cerrado, sombrío com silvados. Lugar lamacento, fundo, onde a água empoc;:a, se re
presa e fica morta, etc." (Dic.). 

Arroio. É palavra de origem latina influenciada pelas forma~es euscuaras. 
Vem de rivus, ribeiro. O vasconc;:o nao pode comec;:ar termo nenhum por um r; assim, de 
Roma ele fez Erroma. Transformou, pois, rivu$ em eroa, irriyua, erriyua, segundo os 
dialetos, donde nosso termo. 

O ar inicial é muito das duas línguas peninsulares, independente mesmo de pala
vras árabes como artigo, cuja lingual se assimila diante da análoga r. 

É por isto que elas fazem arrebanhar correspondente a rebanho; arruinar, a ruí· 
na ; arribar, a riba ; arrasar, a raso; arrega~r e arregazar, a regac;:o e regazo. Por que am· 
bas incorporam o artigo árabe a palavra, quando o frances e o italiano o separam? 

O mostramos seguintes paradigmas: 
Árabe Portugues Espanhol 
Coton Algodao Algodón 
Kharroba Alfarroba Algarroba 

Frances 
Coton 
Caroube 

Italiano 
Coto ne 
Car rubo 

6
01 EZ, F. Grammatik der Romanischen Sprachen. v.2, p.287 § 16. O autor já pressupóe que os 

~ufixos arra e orra sejam de proveniencia ibérica. Como ta is também apresenta Adolfo Coelho. 

8 
Dozy e Engelmann. Gloss[aire] des mots espagnols et portugais dérives de l'arabe. p.375. 
Ver Calandrelli . 
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Quitran 
Rozz 

Alcatrao 
Arroz 

Alquitrán 
Arroz 

Goudron 
Ris 

Catrame 
Riso 

Por que, pois, englobar o artigo, a nao ser pela propensao de ajuntar o 8 
prostaico, acompanhado das linguais 1 e r, o que é próprio da índole glótica dos dois 
povos? 

O portugues do i:iome de peixe, raia, que já vem mencionado em Plínio, fez 
arraia, o que é identico no euscuara; do verbo espanhol arañar tirou arranhar. S6 
urna tendencia invencível que deve procurar-se no fundo das línguas ibéricas, pode dar 
urna explica<;:So satisfatória do fenómeno. 

Barregio, barregi, de berreguin, moc;:o formoso, eJegante. Comp0e-se de berr1 
ou barri, novo, fresco, jovem, e egon, ser, estar. Esta etimologia pode ter aplica<;io nao 
só ao homem, como a mulher;. daí terao derivado os vários sentidos que tem em portu
gues. Morais define: "Barregao. Moc;:o no vigor da idade; solteiro, bem disposto 
e elegante. O homem amancebado. Barreg§', mulher amancebada" (Dic.). No esp.: 
barragán. 

Barranco. Vem de barruanjo, tocar, dar no fundo, composto de barruan, dentro, · 
e unquitu, par, tocar, que por contrac;:a'o ficou reduzido a barruanco ou barruanjo, o 
que significa ir para dentro, penetrar fundo. Morais define: cova feita pelas enxurradas; 
precipício. (Calandrelli, Larramendi). Em esp.: barranco. 

Vasca. De basca, náusea, engulho. Compc)e-se de ba, unir, juntar; ats, aspirar e 
respirar; e o suf ixo ca, que significa meio, instrumento. Morais define: "Movimento 
convulsivo. Náuseas, ansias de vomitar, arcadas que precedem o vomito." (Dic.) A 
def ini<;:§'o está de a~rdo coma etimología. No esp.: basca. 

Bezerro. Diez, segundo Larramendi, tira do vasco beicecorra, composto de 
beia, vaca, e cecorra, terneiro, novilho, isto é, filho de vaca. Julgamos de outro modo 
esta formac;:§'o . Procede do latim vitellus, que permuta a sílaba inicial vi em be, o t em 
z e os dois 11 em rr, donde bezerro .9 Todavia o processo é todo do euscuara. O espa
nhol forneceu a palavra ao portugues. 

Bizarro. De bizarra ou bidarra, barba, que se compoe de biz, seja, e ar ou arra, 
macho, homem, isto é, que tenha virilidade. Do sentido de viril passou ao de bravo, 
forte, magnanimo, generoso, esplendido, etc. 

Cachorro. Arcaico chicharro. Vem do latim catullus que transformou o t em 
ch e os do is 11 em rr. O vocábulo euscuara equivalente é zakchurra ou chakhurra, cao, 
que provavelmente influiu na formac;á'o da palavra supra.9 

Zakhurra ou chakhurra, pela radical, prende-se ao céltico sagh, cadela, em irlan
des. No córsico, giaccharo, cao, tem af inidade (Charencey). 

Charro. Vil , desprezível , pequeno. Vem de charro. Charria ou cherria também 
significa porco. 

Carrapato. De arrapatu, agarrado. Morais define: "Bicho redondo de pele lisa, 
alvad ia; pega-se ao gado, caes, etc." Esp. : garrapata. 

Machorra. Procede do latim masculus. Na permuta, masculus reduz-se a macho, 
a que juntou-se a desinencia orra. Significa a palavra: a femea que nao pare, que é como 
o macho. 

9 
Bezerro e ca~h?rr~ podiam formar-se de outro modo. Vitellus se reduziria a vitllus=tJich=tJech, 

tomando a desinencia erro; catullus=cat'llus-cach, com a desinencia orro. 
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Marrao. Os ac;orianos que colonizaram o R io Grande do Sul, trouxeram·nos 
duas palavras hom'Onimas, mas de sentido e origem diferente. Urna significa o porco 
nao castrado reservado para a reproduyao; nao a trazem os dicionários. Marrao, 
neste caso, procede do lat im mas, maris, o macho por excelencia, marrano, em espa· 
nhol. Em vasco, o carneiro separado para o mesmo fim se chama marroa, de igual 
proveniencia. Nos léxicos da língua encontramos as fo rmas paralelas, barrao e barrasco, 
varrao e varrasco, devendo corresponder estas duas últimas ao trances verrat, do lat im 
verres, mesmo sentido; as primeiras parecem relacionar-se a nossa palavra varao, ma· 
cho, que se dizia também bario. O outro vocábulo significa: grande malho de ferro 
para br itar pedras. Malho responde ao latim malleus; o aumentativo é mal hao, de 
malleonem, que pela permuta dos do is 11 em rr dá marrá'o. (Cf. o latim marra, martus, 
e o gr ego marron). 

Mazorro, a, mazorral. De mazorrala, diz Morais que define: grosseiro, rude, tosco. 
Pichorra. De picharra, pote, no guipúscoa. Talvez pichel e picho se 1 iguem a esta 

origem. Mora is define-os: "Pichel. Vaso de recolher vinho das pipas e ter urna porc;á'o 
para se beber ou d istribu ir . Pichorra. Vaso de estanho que difere do pichel em ter 
bico. Pi cho. Vaso de vinho." (Dic.) 

Na baixa latinidade há bicarium e picarium, que Diez tira do grego bikos. 
Donde quer que seja a radical, pouco importa-nos, a questao é do sufixo, que é 

euscuara, como o vocábulo correspondente a pichorra, em portugues. 
Morro. De murria, mesmo sentido murrutu, amontoar; no espanhol, morón, de 

que forrreram o verbo des-moron-ar, que passou ao portugues. 10 

Grisol, griseta. Adolfo Coelho, em relayao aos elementos vascos em portugues, 
assim se exprime: "O basco tem servido a vários etimologistas para explicar muitas 
palavras do espanhol e do portugues; mas urna origem euscuara só é provável para 
um pequeno número de palavras das línguas romanicas da península. Como só 
conhecemos o basco numa forma moderna, nao se pode chegar a conclusé5es seguras 
neste dominio. É mister notar que o basco oferece muitas palavras de origem latina e 
que os maus etimologistas delas se servem para explicar palavras espanholas e portugue
sas." 

lsto é verdade; mas para admitir-se urna palavra como de tal origem, é preciso 
saber se ela é de fundo euscuaraou exótica, e isto é fácil com o conhecimento do 
espanhol e portugues e suas fontes conhecidas, o que mostra o estudo comparativo 
das línguas romanicas. 

Ele próprio, acompanhando Diez num erro, dá grisol e griseta como de proce
dencia vasconc;:a, quando pelo contrário o vasconc;o foi que recebeu a palavra do espa
nhol. 

Passamos a demonstrá-lo, seguindo Littré. Apresenta este autor a seguinte série: 
Valao - Crisou. 
Namures - Crijon. 
Espanhol - Crisol, cadinho; crisuelo, lampada. 
Italiano - Crogiuolo, crociuolo, cadinho; crogiolo, cozimento; crogiare, assar. 
1 ng les - Cruset. 
Baixo-latim - Crasollus, cresollus, croselinum, crusellus. 
Vasco - Criselua, cruselua. 

10
No Aio Grande do Sul há os seguintes derivados: morrinho, morraria, morrudo, morrudac;o. 

Em port. há: morou<;o, morrao, etc. 
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Ant. fra nces - Creuseul, croissol, crusset, crasset, espécie de lampada. A forma 
primitiva francesa é croiseul, que corresponde ao espanhol crisuelo, crisol, e ao italiano 
crogiuolo. A etimologia é certamente do baixo-latim crucibulum, que parece ser de
rivado de crux, com a desinencia instrumental bulum, porque estas sortes de lampadas 
traziam duas mechas em cruz. 

Serrazina, sarnazina, sarrazina. Do euscuara asserracina, luta sér ia. Mora is define : 
" I mportunayao que causa o que insta muito e cansa com incomodo repetido. A pes
soa que causa o tal incomodo. Serrazinar. Causticar, incomodar." (Dic.) No esp.: 
sarracina. 

Pisca. Do euscuara pizca, fragmento, pedac;:o. Morais define: "Piscas. Graos 
miúdos." Usa-se em geral para significar: pequena parcela, granulo metálico de o uro 
ou outro minério. Em esp.: pizca. 

Cinca. Cincar. Cincada. Dar urna cinca. Os dicionários espanhóis definem 
cinca: "Oualquer erro que se comete no jogo de bola." Os lexicógrafos portugueses, 
para terem urna etimologia a mao, dizem significar a perda de cinco pontos. Nao é 
isto; procede do euscuara zinka ou zinkha, gr itaria para gracejar com o que comete 
erros no jogo da bola. Em seguida tomou a acepc;á'o genérica de qualquer falta come
tida, quer em jogo, quer em outras coisas. 

Pi~arra. Segundo Diez, Larramendi deriva-o de: puzca ou pizca, fragmento, 
pedac;:o, e arria, pedra ; e Mahn, de piz, negro, e arria. Morais define:'Cascalho, ou 
terra misturada com areia e pedregulho. Pedra azulada ou negra que, feíta em laminas, 
cobre edif ícios em lugar de telhas; xisto." Ao menos pela desinencia parece de 
or1gem vasconc;:a. 

Endromina. Usado no R io Grande do Sul. No espanhol andrómina, embuste, 
mentira artificiosa para iludir . Doeuscuaraandraminac, que significa: achaques simula
dos de mulheres, excusas fingidas, pretextos que as mulheres afetam. Compé5e-se de 
andrea, mulher, e minac ou miñac, plural de mina ou miña, doenc;:a. 

Mandriao. De em-andrea, mulher traca, donde formou·se o esp. mandria, que 
designa o homem inútil, inepto, sem nenhum valor; e o arcaico mandriez, fraqueza, 
debilidade, falta de animo. Madra~o, em portugues, parece estar por mandra~o, forma 
portanto derivada. 

S~po. No euscuaraapo ou zapo, apoa ou zapoa, com identica significa~ao. Acha
mos preferlvel esta etimologia a do grego e latim, seps, dada por Diez. Em primeiro 
lugar, porque o vocábulo pertence exclusivamente a península hispanica; em segundo, 
porque os de origem greco-latina designam animais diversos. Em qualquer caso, 
pensamos, virá de fundo ibérico. 

Cigarra. Do lat im cicada, modificado por influencia vasconc;:a. O esp. tem chi
charra ao lado de cigarra, assim como o portugues tem para o cachorro o antigo termo 
chichorra. 

Littré aventura para cigarro a mesma etimo logía, por suposta analogía de feitio , 
o que é inexato; pois cigarro procede do quiché zigar, e zigaric, tabaco, charuto, que 
por sua vez procede da ra iz zig, donde o verbo zigo, cheirar, aspirar. e ziqueh, pitar, 
fumar. 

Anchova ou enchova. Mahn faz proceder de antzua ou anchua, seco, donde o 
verbo antzuto, secar-se. Esta palavra tem como equivalentes em diversas línguas e 
dia letos: 

Espanhol: anchoa ou anchova 
Francés: anchois 
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Italiano: acciuga 
S ici 1 ia no: anciova 
Verones: anciva 
Genoves: anciua 
Veneziano: anchioa 
Ingles: anchovy 
Alemao: anschone [anschove] 
Opina Calandrelli que antzua, no vasconco, significa propriamente: sem leite, 

referindo-se a mulher; e que secar é nesta ll'ngua: sicatu, leortu, a_gortu, idortu, 
leihortu, etc., nao se empregando jamais aquele termo para designar o peixe seco. 
Recusando esta etimologia, aceita a de Diez Q.Je deriva anchova do latim aphya ou 
apua, mesmo sentido, com o sufixo uga, por meio do italiano acciuga. Littré pondera 
que esta forma nao· dá razao de todas as modificac;Oes sofridas, mas aceita-a. 

Charco. De charcoa, mau. 
Esquerdo. De esquerra, mesmo sentido. 
Churro ou churdo. É vocábulo de fei~o euscuara. Talvez se prenda a urdea, 

parco . Suarda parece da mesma proveniencia. 
Sarro. Morais define: "As fezes do vinho ou da urina que se pegam no fundo 

do vaso . Crosta suja nos dentes_ pouco asseados. Sujo branco na língua dos febrici
tantes. No esp. sarro. Do euscuara zarria ou charria, parco. 

Chimarrao. No R io Grande do Sul, no sentido próprio, significa silvestre, bravio, 
com relacao a animais que, abandonando a vida doméstica, tornam-se selvagens, tais 
como o boi, o parco, o cao, etc. No sentido translato, _rude, áspero, como em mate 
chimarrao. No resto da América abrangia nao s6 esta acep~o, corno referia-se ao 
escravo fugido, a plantas, etc. 

Como correlatos ~emos: 
Em espanhol: cimarrón 
E m trances: marron 
Em ingles:: maroon . 
Larra mend i: d'er iva do vasco ici-bearra, indom ito, co mposto de icitu, do mar, 

e bearra, necessidade, isto é, o que precisa ser domado. Mas a palavra,diz Calandrelli, 
nao existe formada na língua, como conviria para ser adotada pelo espanhol. 

Bartletl supéie procedente do rio M~roni, limite entre a Guiana Francesa e 
Holandesa, onde havia grande número de negros fugitivos. 11 

Calandrelli, dando-lhe a derivacao de zamarro, na acep~o de tosco, rude, sem 
asseio, julgamos, nao apresenta etimologia idónea. Por que os espanhóis haviam de 
transformar zamarro, unindo-lhe demais o sufixo aumentativo, em cimarrón? Por 
que os franceses e ingleses haviam de mutilá-la em marron e maroon? lsto faz-nos 
crer numa filia~o americana. Será um caso ·identico a origem da palavra savana, que 
vem .de savannah, termo americano, e que a pesar disto os léxicos persistem em tirá-la 
do espanhol sábana, lenc;ol, cu.ja estrutura se lhe assemelha, mas cuja pronúncia é 
assaz diversa. 12 

Ho· f. . . 1c. o . amencamsms. 
12 Littré no Sup. ao Dic. traz: "La ressemblance du mot savane avec l'espagn[ol] savand est pure
ment fortui_t. et savane est un mot américain , d'apres Roulin, qui cite en preuve ce passage de 
Washington lrving, Hist. de Christ. Colomb. v.6, p.9: Verdant plains, called by the indians 
savanahs (Las Casas. Hist. lnd. v.1, p.901 Roulin regarde l'autorité de Las Casas comme décisive." 
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Tarro. Vaso em que se recolhe o leite mungido. No euscuara,otarra, otarriya, 
otharrea, cesto, conforme os dialetos. Apenas pequena ~iteren~ de sentido. 

Chaparro. Sovereiro nov9 que nao dá fruto . De iachaparra ( Larramendi). 
Chibarro. Consta do elemento chibo e a desinencia euscuara arro. Chibo procede 

de capra, latim. No dialeto de Berry ternos a forma chieulu e chieuve, de oapra. Em 
portugues em chichorro, forma paralela a cachorro, e chimarra a samarra, ternos a 
explicacao da permuta de capra em chibo. 

Sar~. No euscuara zarzi significa bosque intrincado e áspero, espinheiro.13 

Ganchorra. De gancho e des. orra. 

Nas ligeiras considerac;Oes referentes a vocábuloseuscuarosquisemos apenas mos
trar como mais ou menos se deve guiar quem fa~ pesquisa sobre esta parte da 
língua, a inda muito mal conhecida; porque, ou há sempre exageros nos que proclamam 
derivacoes sem escrúpulos ou tino seguro, ou nos que opc5em negativas quase sempre 
absolutas, recusando-as, com prejulgamento. Pode-se afirmar que é matéria ai rlda por 
estudar, entre as mu itas or igens obscuras do idioma. 

Ao terminar esta parte, transladaremos para aqui a opiniao de F. Diez, em sua 
excelente Gram. Comparativa das Línguas Romanas, com relac§o aos vocábulos, 
tendo o sufixo coma trilada r pronunciada fortemente, como em homenzarrao. 

Diz ele : "Arr, orr, urr. Estes sufixos de deriva~o nao procedem, decerto, do 
latim. Esta língua possui, de fato, a palavra saburra, mas nao é plausível que desta 
palavra única se derivassem as múltiplas formas romanicas em urra e arra. No entanto, 
ta is formas abundam no vasco, sendo a o artigo, como: bizcarra, colina; ibarra, vale; 
indarra, forte; legarra, areia; lizarra, freixo; Navarra, nome próprio; quedarra, fuligem; 
leorra, seco; malcorra, rude; edurra, nene; egurra, bosque, etc." Ver W. von Humboldt, 
Untersuchungen, p.15; Adelung, Mittrid. IV, p.284. Como no grupo das línguas roma· 
nicas estes sufixos pertencem quase que exclusivamente ao espanhol e portugues, deve
se aí ver urna origem ibérica. As palavras com a terminac;:io rr que se acham fora da 
Espanha ou foram tiradas daí ou nao tem coma final ibérica senao urna analogiafortui· 
ta. 

"Arr, tendo em geral um pref ixo constante: esp. bizarro, elegante; bobarr-on, 
bobalhao (bobo); panarra (mase.), simplório; cocharro, vaso (cocha); quijarro, 
seixo; mocarro, pituita (moco); cigarra e chichárra (decicada) ;cimitarra, ídem; gamar
ra, idem; pizarra, ardósia ; zamarra, chimarra ou samarra; port., por exemplo, 
chibarro, cabrito (chibo); homenzarr-ao, homem grande (homem). Nomes de família, 
como: Galvarro, .Pizarro, Lazarra, Mudarra, Segarra, sao de uso comum. Prov[en~I] 
mod[ erno] (ocit.) poutarro, beico grosso (pot); putarrou=v. prov. putanella. ltal. 
bizarro; ra·marro, lagarto (dialect mar); tabarro, manto (trances: tabard); zimarra. 

"Orr, urr: esp. babazorro, mentecapto; chaborra, mo~; picorro, escudeiro 
(pica) Canc. de B. [Cancione de Baena? ]; cachorro, filho dos animais (cacho); ma
chorra, ovelha estéril (macho); pitorra, codorna (pito); aldeorro, aldeola (aldea); 
cimorro, campa_nário; mazorra, malhete (maza); camorra, contenda; modorra, letargo; 
pachorra, fleuma (pachon); adj. cazurro, sanso: port., por exemplo, pitorro, piao; 
gangorra, espécie de batel (gango). Conhece o italiano estas desinencias em camorro, 
campones, e camurra, chambre". 

13Tiram-no também do hebreu cart;a, mato de espinhos, e do árabe zerzel, coisa enredada. 
(Rosal e Guadix). 
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montanhas de Moustag e Belourtag, a oeste, para o mar Cáspio. Os povos ocidenta is 
provavelmente corpec;aram da{ sua longa emigrac;a'o: os persas e ~ índios[=hindus], 

2 - Há em portugues a desinencia eiro e eira que se junta ao nome da flor e do 
fruto para designar a árvore que os produz. Correspondem a arius e aria de adjet ivos 
lat inos. 

Donde procede a espontaneidade desta criac;a'o que nao existe nas línguas 
aria nas, que quase sempre indicam sob o mesrro nome a árvore ou a planta e o pro
duto? Os romanos em limitados casos mudavam o genero, passando do masculino e 
feminino para o neutro. 

Exemplos do primeiro: Exemplos do segundo: 
Cerasus, subst. mase., cerejeira Persica, s.f ., pessegueiro 
Cerasum, subst. neutro, cereja Persicum, s.n., pessego 
Mespilus, s.m., nespereira Sorbus, s.f., sorveira 
Mespilum, s.n., nespera Sorbum, s.n., sorva 
Morus, s.m., amoreira Malus, s.f., macieira 
Morum, s.n., amora Malum, s.n., ma<;:a 
Arbutus, s.m., medronheiro Cornus, s.f ., pilriteiro 
Arbutum, s.n., medronho Cornum, s.n., pilrito 
Em pinus, pinheiro, e pinea, pinha, ambas as palavras sao do genero feminino. 
Em termos de uso comum conservaram urna só forma, como em: 
Nux, noz, nogueira 
Rosa, rosa, roseira 
Amygala, amendoa, amendoeira 
Oliva, azeitona, mas olea significava simultaneamente a oliveira, a azeitona e o 

aze ite. 
Por estes exemplos ve-se que o latim era paupérrimo quanto a esta discriminac;5o. 

O grego nao era mais rico. 
As línguas germanicas, como o alemao _e o ingles, acrescentam ao nome do 

produto o vocábulo que significa árvore, como: palmbaum, palmtree, palmeira. 
A questao naoé do sufixo, é daidéia que presidiu a es"8 formac;5o diferencial, que 

é urna das riquezas das línguas romanicas. 
Ainda mesmo que os vocábulos concernentes a árvore e [aos] produtos sejam 

diferentes, aqueta nao deixa de ter a terminac;5o, como em: 
Oliveira, de oliva; azeitona. 
Parreira, de parra; uva. 
Carvalho, cujo fruto toma a denominac;5o de belota ou bolota, glande e buga-

lho, é das raras exce<;:oes. 
Parece-nos que ainda aqui pode verificar-se a influencia ibérica. 
Em euscuara diz-se freqüentemente: 
Gastain, a castanha; gastaintzea, o castanheiro. 
lnzaur, a noz; inzaurtzea, a nogueira. 
lrasagur, o marmelo ; irasagurtzea, o marmeleiro . 
Sagar, a ma<;:a; sagartzea, a macieira. 
Phiko, o figo; phikotzea, a figueira. 
Tzea é acrescentado, diz Charencey, ao nome do fruto, para designar a árvore 

que o produz. Também se usa simplesmente de tze. 
Se a hipótese a presentada nao tem razao de ser, a contrária, a inversa deve 

considerar-se a verdadeira. Mas sobre que fundamentos, se a este respeito as línguas 
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ar ia nas . n~o tinham nem sequer tentado o trabalho sobre o qual se baseasse futuro 
desenvolv1mento? 

. º: alguma parte nos veio, pois, a cria~o, decerto espontanea, como sao sempre 
as cr1ac;oes do povo, mas com elementos latentes desde muito. 

O portugues é riq.uíssimo e~ tais formas; independente da flor e do fruto, qual-
quer outro produto obnga a desinencia. Exemplos: 

Pinho, a madeira; pinha, o conjunto dos frutos; pinhao, o fruto; pinheiro 
Ara~á, o fruto; ara~zeiro 
Borracha, a seiva; seringueira 14 

Jasmim, a flor; jasmineiro 
Palma, a folha; palmito, o gomo terminal; coco, o fruto; palmeira 
Canfora, a resina; canforeira 
Algodao, o invólucro da semente; algodoeiro 
Cravo, a flor; craveiro 
Anil, o principio corante; anileira 
Ananás, o fruto; ·ananaseiro 
Cuia, a casca do fruto; cuieira 
Corti~, o córtex, a casca do tronco; corticeira 
Pita, o f io da folha; piteira 
Louro, a folha; loureiro 
o portugues e o frances, quanto a desinencia, formam um grupo; o italiano e 

espanhol, outro, como vemos nas palavras correspondentes as latinas: castanea rosa 
mespilum, persicum, amygdalum: ' ' 

Portugues Frances Espanhol Italiano 
Castanha Chataigne Castaña Castagna 
Castanheiro Chataignier Castaño Castagno 
Rosa Rose Rosa Rosa 
Rose ira Rosier Rosal Rosaio 
Nespera Nefle Níspola Nespola 
Nespereira Néflier N(spolo Nispero 
Pessego Peche Durazno Pesca, persica 
Pessegueiro Pecher Durazno15 Pesco, péÍSico 
Amendoa A mande Almendra Mandorla 
Amendoeira Amandier Almendro Mandorlo 16 

14 
Ao principio a borracha empregou-se principalmente no fabrico de seringas; da( o nome da 

árvore. 
IS 
Dura~no proced~ d~ redu~o de persica duracina, que traz Plinius, variedade de pessego de 

~lpa firme. Duracma e derivado de durus. . 

Este processo de diferenciac;á"o usa o portugues em substantivos procedentes da mesma radical, 
para estabelecer urna ligeira cambiante de sentido, como: 

Banco - banca 
Sacio - bacía 
Jarro - jarra 
Saco - saca 
Saio - saia 
Espinho - espinha 

Barco - barca 
Lenho - lenha 
Serro - serra 
Madeiro - madeira 
Fruto ..'.... fruta 
Bico - bica 

Casaco - casaca 
Linho - linha 
Ribeiro - ribeira 
Rio - ria 
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Se a conjetura é errónea, f icará como subsíd io a estudos vindouros. 
O artigo nao entra nas línguas ro manas, senao pela rea<;ao que o latim sofría por 

toda a parte. Era o único idioma que o nao possuía. Estava conseqüentemente isolado 
entre o grego, o fenicio, o vascom;:o, o celta e as línguas germanicas que tinham ena 
parti'cula designativa e determinante. For<;osamente os novos idiomas, sob esta inf lu
encia geral, deviam criá-lo, difer indo da língua matriz. 

3 - A maior parte das leis fonéticas pelas qua is o espanhol modificou o latim, se 
acham em grau mais enérgico ne vasco. 

Em euscuara o o duma si'laba inicial tor na-se facilmente e, como mendi, 
mo nte, do lati m montem; leku, lugar , do lat im locus; goyen ou gehien, superior, 
segundo os dialetos. 

O espanhol daí, porventura, mod ificou o o latino em ue, como de bonus, 
bueno; de fontem, fuente, etc. (Charencey) 17 

"O f nao é primitivo em vasco, só aparece em algumas palavras exóticas. Esta 
letra deveria oferecer aos espanhóis, descendentes dos ibérios, dificuldade de pro
núncia. Nao se poderá co m efeito negar que a disposi<;ao dos órgaos bucais nao deixe 
de inf luir sobre a natureza dos sons admitidos na língua de tal ou tal rac;:a; mas ainda 
é urna questao bem pouco estudada, apesar de sua real importancia. Os port ugueses 
rrais misturados de sangue estrangeiro conservaram o f, que os espanhóis transforma
ram em h." (Charencey) 18 

"Roma póde impor sua gramática e seu vocabulário as rac;:as conquistadas, mas 
nao póde impor-lhes a fonética latina, o que facilmente se concebe. A fonética, sendo 
o que há de mais material na linguagem, dependente mesmo dos órgaos do povo que a 
emprega, deve dist inguir-se principalmente por seu caráter de tenacidade, e eu creio 
que se poderia muitas vezes a priori discernir se um id ioma é orig inário dum país ou 
se ele foi importado , decidindo esta única questao. Modificou-se ele conforme as leis 
fónicas próprias ao idioma donde emana e as quais ele se tem limitado a dar mais 
extensao? Ou aliás possui um grande número de leis eufónicas qúe lhe sao espe
ciais? Por encontrar-se em sanscrito as letras cerebrais das línguas dravídias [sic), que 
fa ltam no resto da família ariana, pode-se tirar urna importante conclusao: deve ter 
havido entre os hindus, mesmo do norte, urna considerável mistura de sangue dravíd io 
e pode-se afirmá-lo, por menor que seja o número de palavras dravídias no sanscrito." 
(Charencey) 19 

4 - A desinencia asca, asco, em portugues nao nos parece de proveniencia ex
clusiva do lat im ascus, a liás rara nesta língua . Cremos que ainda aquí ternos a verificar a 
introduc;a'o dum sufixo vasconc;:o em parte das formac;:oes. 

Significa em geral ruim, repugnante, inculto, grosseiro, selvagem. 
Eis o elenco de palavras que afetam esta forma: 
Asco 
Atascar 

17 
Acres de la Société de Phifologie. v.1, p. 7. 

18 
ldem. v.1, p.12. 

19 ldem. v.1, p.9. 
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Barrasco ou varrasco 
Barbasco ou verbasco, embarbascar 

Borrasca 
Casca 
Cascar, encascar 
Carrasca, carrascal 
Carrasco 
Chasco, chasquear 
Chavasca, chavasca! 
Churrasco (R io Grande do Sul) 
Damasco 
Fiasco 
Filharasco 
Frasco 
Guasca ( R io Grande do Sul) 

Masca, mascar 
Nevasca 
Panasco 
Parda vasco 
Penhasco 
Pitasca, pistacia, pitaxa 
Rasca, rascar 
Tarasca 
Tasco 
Tasca 
Vasca 
Vasco 
Verdasca 

Lasca, lascar Verdasco 

Separemos o que há de casual, pelo estudo das palavras. 
Asco - Diez dá-lhe origem incerta , mas trazo grego aiskros, fealdade, infamia, 

repugnancia, recusando a do euscuara asco, de Larramendi. Propoe a inda Diez o 
gót ico aiviski, vergo nha. 

Atascar.? 
Barbasco ou verbasco - Do latim verbascum. Der. embarbascar. 
Barrasco ou varrasco - O porco deixado para reprodutor. Procede do portugues 

barao ou varao, macho. Nao discutiremos aqui esta dupla forma duma só palavra, por 
assaz controvertida, quer deem-lhe filiac;:ao latina, céltica ou gerrnanica. Corresponde
lhe o trances verrat e o espanhol verraco, ambos provenientes do latim verres, que se 
prende ao sanscrito varas e viras, varao, esposo. 

Borrasca - De Boreas, o vento do norte. Diez deriva do italia no borea, idem, 
quando parece a liás provir da península hispanica, onde a vogal da sílaba inicial do 
tema se conserva, ao passo que aquela língua a transforma em u. 

Demais, o reforc;:amento do r, próprio do portugues e espanhol, corrobora a 
nossa opiniao. 

Casca, casco - Do verbo cascar. 
Cascar - Do latim quassicare, que a seu turno derivou de quassare, quebrar, 

mover-se, como auxíl iodo suf ixo ic; de quassare formo u-se o trances casser. 
Carrasca - Olive ira de qualidade inferior. 
Carrascal - Lugar de muito carrasco. 
Carrasco - Sarc;:a sempre verde, de tronco e madeira mui forte. 
Carrasquenho - Diz-se de mata de arvoredo baixo, enfezado e alastrado. 

Carrasq uento é sinónimo. 
Carrasco - Procede do latim cerrus, espécie de carvalho sempre verde de terre

nos áridos, com a desinencia asco. Cerrus permutou em carrus, como serica em sarja, 
lacerta em lagarto.20 · 

W Quanto a acep<;:§o de verdugo para este vocábulo, diz B luteau que procede do nome próprio de 
Belch ior Nunes Carrasco, que foi algoz em Lisboa. É forma<;:§o idéntica a de belchior no Brasil , 
que significa comerciante de toda a sorte de objetos velhos ou usados. Provém de um individuo 

chamado Belchior, que primeiro estabeleceu na cidade do Rio de Janeiro urna casa com destino 
a esta espécie de comércio (Beaurepaire Rohan). Nónio em portugués também vem de Nunes 

(Pedro), que o inventou. 
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Chasco - Diez lembra o alemao klatsche, ruído, claq ue. Larramendi busca a 
origem no vasco ~asco , muit o fino. Todavia o termo é próprio da península, 
q ualquer q ue seja a etimologia . 

Chavascal - Brenha de silvados e espinhei ros. Terra ár ida. Poci lga. Vem do 
latim clava, var inha, renovo, que tra nsformo u-se em chava, e a desinencia asco. . 

. Chavasco - Rude, grosseiro , t osco. Der. chavascar, acnavascado, chavasqÚeiro. 
Churrasco - (R . G. do Sul). Assado fe ito sobre o brazido . Usam o termo no 

Peru e R io da Prata , onde ele fo rmou-se, decerto. É forma para lela a churrusco no 
esp[anho l], pá'o o u gu isado tostado dema is. Der. churrasquear, churrasqueador. 

Damasco - Ouer o fruto, q uer o tecido e a la mina f ina de a90, proced em do 
nome da cidade de Damasco. Der. damasqueiro. 

Fiasco - Usado na expressao fazer fiasco. Do ita liano fiasco, frasco , cuja origem 
é obscura na locui;:a'o ( Littré). Der. fiascada, fiasqueira.21 

Frasco - Diez deriva do lati m vasculum, pequeno vasco. Francés flacon; ital iano 
fiasco; espanhol fiasco, a nt . frasco; ant. a lto -a lemao flas~; sueco flaska; alemao 
flasche; porém D iez considera as formas germanicas como emprést imos do lat im. 
A palavra , encontrando-se já em S. Isidoro e Gregór io de Tours, Littré quer supor-lhe 
ant es origem céltica, o q ue d ispensar ia o vocábulo dum processo labor ioso. 

Guasca - Correia, t ira de couro cru. É do quíchua huasca, mesmo sentido. 
(R. G. do Su l) . 

Lasca, lascar. Lasca, fragmento, t ira , est ilha90, de qualquer carpo sól ido . Para o 
esp., Diez tira do latim laxa, laxare, o que correspo nde-lhe as acep<;:Oes. Para o portu
gues dá o alernao lasche. 

Masca, mascar - Do latim masticarFmast'carFmascar. Masca signif ica o pedac;o 
de torcida de fumo , o u antes coisa como coca, batel, que se mastiga, sem engulir. 

Nevasca - Temporal de neve. Compé5e-se de neve, de nivem e a desinencia asco. 
Panasco - Pasto esponta neo dos campos. Var iedade de pasto. Deriv. panascal, 

panasque iro, panasqueira. Ignoramos a et itnologia . 
Pardavasco, a - Pardo-escuro, mulato . De pardo, forma contraída de pallidus, 

um v eufónico , e a desinencia asco. Usado no R. G. do Sul. 
Penhasco - Penha elevada. Co mpé5e-se de penha, do latim pinna, sumidade, e da 

desinencia asco. Der. penhascoso. 
Pitasca, pistacia, pistaxa - - Do lat im pistacium. 
Rasca, rascar - Do lat im rasicare, formado de radere, donde rasus. Rasicare= 

ras'care=rascar. Der. rasca, rascada, rascadela , rascador, rascadura, rascancia, rascante, 
rasgao, rasgo, rasgar, rascunhar, rascunho, etc. 

Tarasca - No esp. idem. Origem desco nhecida. Mulher f eia e de mau genio. 
Tasca -- Baiúca , bodega, o nde se come e bebe. Procede naturalmente do sent ido 

metafó r ico do verbo tascar ou tasquinhar, morder , roer , comer . 
Tascar - Separar os tomentos do 1 inho , com a espade la. F . D iez dá-lhe como 

origem o antigo alto-alemao zaskon, arrebatar , puxar , levar vio lenta mente. 

2 1 Littré t raz no Supl. ao D ic. o seguinte acréscimo quanto a etimología da locuc,:á"o : " Un journal 
américain The Home Journal, de New York, 22 Sept. 1875, expl ique ainsi comment faire f iasco, 
c'est a dire faire bo ute ille, a pris de sens d 'écho uer, ne pas réussir : Nous avons emprunté cette 
locut ion aux souffleurs de verre de Venise, qui essayent de fai re un verre; s' ils manquent leur 
coup, i ls jetten t le meme paquet de sable dans un f iasco et leur impaciente répetition de f iasco 

don na un nouveau se ns a ce mot ." 
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Vasca - Ansia que produz o vóm ito . O d icio nár io da Academia Espanho la 
t ira-o do árabe bascon. Mas nenhum arabista como Do zy, Engelmann , sanc io na esta 
o rigem. É provável que seja do vasco. 

Vasco - Pa lavra eusruara. 
Verdasca ·- Chibata. Do lat im virga e a desin. asca, produzindo virga, a forma 

verde, co mo surgir prod uz surdir. 
Verdasca - Vinho muito ácido. Do lat im viridis. 
Encont ramos, pois, como des inencia, sem nenhuma dúv ida em : 
Barrasco o u varrasco Pardavasco 
Borrasca Penhasco 
Carrasco 
Chavasca 
Filharasco 
Nevasca 

Ta is suf ixos nao sao de procedencia lat ina. 

Vasco 
Verdasca 
Verdasco 

Desta or igem apenas mencionamos a palavra barbasco o u verbasco, de verbascum. 
As outras, como : casca, casco, fiasco, frasco, masca, pitasca, rasca, sao meras for
macoes acidentais; a termina<;:á'o nao é originária . 

Diez conjetura et imologias germanicas para: asco, chasco, lasca, tascar, tasco, de 
aiviski, klatsche, lasche, zaskon. É a inda fortu ito o suf ixo. 

Guasca é do quéchua. 
Damasco é derivai;:a'o de nome própr io . 
Churrasco é deturpa i;:a'o dum termo que finaliza em usco. 
Atascar, panasco, tarasca, sao de filiai;:a'o ignorada. 
Atemo-nos, po is , a crer que o sufixo asco é de o r igem ibérica , enq uanto nao nos 

demonst rarem o contrár io. 

5 - " Os nomes de fa mília em espanho l, d iz F. Diez, em aga e aya, como Amora
ga, Arechaga, Arriaga, Arteaga, Estenega, Gonzaga, Madariaga, Urteaga, Zamarraga, 
Anaya, Arnaya, Celaya, Minaya, Osnaya, Salaya, poderiam ter sua origem na língua 
ibérica . Conforme G. de Humboldt a terminac;:ao aga é extraordinariamente freqüent e 
no vasco; encontra-se ta mbém aya em nomes comuns como : arraya, peixe; ibaya, ar
ro io; zabaya, rana." 

Capítulo sex to 

Teoría dos diminutivos portugueses, com suas origens. Suf. inho, im, do 
la t im isus, :. Suf . elho, elha, ilhe, ilha, do /at. eculus, ecula, iculus, icula . Suf. elo, 
el, ela, éa, do lat. elus, ela. Suf. a lho, o lho, ulho, de origem lat ina. Suf. eco, 
eca, ir.o, ica, origem euscuara ik. Suf. o lo .. ola, do /at . olus, o la e outras. Suf. 
ata, ate, ato, eto, eta, ete, ita , ito, o ta, ote, oto, aliás símplesmente to , ta , t e, 
do euscuara to , te. Suf. cho, cha , do euscuara, cho, che. 

As 1 íng uas neo latinas sao duma r iqueza extraord inár ia em sufixos de der iva c;:ao . 
Nao só admit iram os que era m pró pr ios do lati m, da ndo a alguns destes ampl i

tude e vital idade que nao tinham na língua madre, mas foram buscar outro s em or i
gens exót icas. 

307 



O assunto nos leva aquí a formas diminutivas múltiplas e variadas, como nenhum 
outro id ioma as pó'ssu i. 

Oeíxa ndo de part e as congeneres em que o frances é a mais pobre de todas, como 
o era o lat im, que apenas t inha as desinencias em ellus, collus, ulus, iolus, unculus, 
culus, cio, enumeremos as que sao próprias do portugues. 

As em iolo, como pecíolo, folíolo (lat. petiolus, foliolus); em unculo, como 
em homúnculo, pedúnculo ( lat. homunculus, pedunculus) ; em ula, como flórula, 
célu la ( lat. florula, cellula); em culo, como flósculo, músculo ( lat. flosculus, musculus); 
pertencem na forma pura ao domínio da erudi~ao. 

Nem delas cogitaremos. O nosso assunto é da comarca popular. 

Urna das ma is natura is a índole da língua é em inho, que as vezes aparece com z 
eufonico. 

Provém do sufixo latino inus, que nao tinha verdadeiramente a signif ica~ao 
diminut iva, mas a respeito· do qual pondera Diez : " Já trazia a idéia de o r igem ou 
descendencia, como sororinus, de soror; libertinus, de libertus; amitina, de amita; 
ora, o mais jovem pode facilmente ser considerado o mais pequeno." É verdade, mas 
os idio mas romanicos é que f izeram a dedu~o e realiza ram a conquista, fixando-a 
em regra. 

lnho as vezes f ica reduzido a variante im, mor mente quando há outras formas 
d iminutivas concorrentes. 

Assim de boca f izemos: 
Boquinha, com dupla significa~o de boca pequena e beijinho 
Boquelho, orifício junto a boca do forno 
Boquilha, piteira no Brasil 
Boquim, bocal em instrumentos músicos 
Sao palavras derivadas com o sufixo de decremento, mas conservando todas 

ind ividualmente sua independencia de sentido restrit o . 
Pertencem a este grupo: 
Barraquim, de barraca (céltico) 
Botequim, de bodega ( lat . apotheca) 
Botim, de bota (ba ixo-lat. botta, palavra que, apesar de aparecer em quase todas 

as línguas européias, julga-se de origem germanica) 
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Caixotim, dim. de caixote que já é dim. de caixa (lat. capsa) 
Camarim, de cámara (lat. cámara) 
Cassim, de ca~o (b. lat. cazi, cazia, catiola do germ. chesi, kati ) 
Colherim, de colher (lat. cochleare) 
Ccrnetim, dim. de corneta que já é dim. de corno (lat . cornu) 
Espadim, de espada (lat. spatha) 
Esporim, de espora (germanice sporon) 
Estopim, de estopa (lat. stuppa) 
Esrufim, de estufa (germ. stupa) 
Festim, de festa (lat . festum) 
Flautim, de flauta (lat. tlatus, sopro - Diez) 
Fortim, de forte ( lat . tortis) 
Garfim, de garfo (german. hartan, agarrar) 
Lanternim, de lanterna (lat. laterna ou lanterna) 
Musiquim, de músico (lat. musicus) 

Peixelim, de peixe ( lat. piscis) 
Polvorim, de pólvora que por sua vez vem de pó ( lat. pulvis) 
Quadra!im, de quadrado (lat . quadratus) 
Quatrim, de quatro (latim quatuor) 
Trancelim, de tran~a (orígem incerta) 
Pelos exemplos supra poder-se·á ver que a cambiante im é sernpre modifica~o 

de inho e tem plena vitalidade. 
A idéia de decrescimento ou diminui~o acrescenta-se também a despectiva, que 

é o apoucamento de mérito ou valor de pessoa ou coisa. Assím em musiquim, músico 
píf io , o sentido é pejorativo. Ainda a sign ifica~o de defeituoso, mutilado, liga-se 
aos d iminutivos, designando o que nao é inteiro, completo. 

Examinemos agora as deriva~es em elho, elha, ilho, ilha, que procedem das 
lat inas eculus, iculus. 

Muitas desta série perderam o sentido diminutivo porque o vocábulo primitivo 
nao passou da língLB mae para o portugues, como orelha, de aurícula; ovelha, de 
ovicula; abelha de apicula; coelho, de cuniculus; piolho, de pediculus; telha, de tegula; 
régua de regula; etc. 

Exemplos em elho e elha: 
Boquelho, de boca ( lat. bucea) 
Bedelho é diminutivo, mas qua! a origem? 
Botelha, de bota, espécie de vasilha (baixo-lat. buticula) 
Botelho, ídem (forma fictícia de buticulus no baixo-lat.) 
Fedelho, rapazinho que cheira a cueiros, do verbo feder (lat. fretere) 
Fitelho, de fito, que deriva de fitar (lat . part . pass. fixus, de figere, cravar, 

fincar ) 
Folhelho, de folha (lat. folium) 
Rapazelho, igual ao arcaico rapelho, de rapaz (do árabe rabad, criado, segundo 

alguns; do lat . rapax, ladrao, na opiniao de outros) 
Savelha, de sável (do árabe chabal, em esp. sábalo) 
Verdelho e verdelha, de verde (lat. viridis) 
Vincelho, de vínculo (lat. vinculum) 

Os dim. originários de illus, illa, sao muitos fecundos em portugues, transformada 
a terminac;:á'o em ilho, ilha. 

da) 

Exemplos em ilho; 
Amarradilho, de amarrar (ou do holandes maaen, amarrar, ou do árabe marr, cor-

Andarilho, de andar (lat. adnare ou aditare) 
Anilho formado do radical an que se encontra em anel (lat. anulus, anellus) 
Armadilho, de armado (lat. armatus p.p. de armare) · 
Atilho, de atar Oat. aptare) 
Caixilho, de caixa Oat. capsa) 
Canutilho, de canudo, que procede de cano (lat. canna) 
Casquilho, de casca (casca é subst., tirado do verbo lat. quassicare, cascar) 
Cepilho, de cepo (lat. cepus) 
Coxinilho (R . G. do Sul) de coxim (lat. culcitinum, de culcita, donde colcha em 

portugues) 
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Espartilho, de esparto ( lat. spartum) 
Est ribilho, de .estribo, signi f icando a¡:x> io (ger man. striepe) 
Fit ilho, de fita ( lat. vitta) 
Folilho, de folha (la t. f olium) 
Forn ilho, de forno (lat. furnus) 
Fundilho, de fundo ( lat. fundus) 
Junquilho, de junco ( lat. juncus) 
Ladrilho ( lat. later, t ijolo) 
Modi lho, de modo ou moda, donde f izemos modinha (lat . modus) 
Novilho, de novo (la t . novus) 
Papilho, de papo (radical lat. pap que se acha em papilla e papula) 
Peguilho, de pegar (lat. p icare) 
Polvilho, de pó (lat. pulvis) 
Potrilho, de potro (ba ixo-lat. puledrum, de poledus) 
Quartilho, quarta parte da ca nada; de quarto ( lat. quartus) 
Rastilho ou rastrilho, de rastro ( lat. rastrum) 
Rosi lho, de rosa (lat. rosa) 
Rosquilho, de rosca 
Sequilho, de seco ( lat. siccus) 
T crnperilho, de tempero, do verbo temperar ( lat. temperare) 
T 0nilhv , de tom (lat. tonus) 
Tornilho, de torno (lat. tornus) 
Velilho, de véu (lat. velum) 
V idrilho, de vidro (lat. vitrum) 
Vinci lho=vincelho, de vínculo ( lat . vinculum) 

Exemplos em ilha: 
Armad ilha, de armada, do verbo armar (lat. armare) 
Baetilha, de baet a (de Baetica? ) 
Boquilha=boquelho, de boca (lat . bucea) 
Braqu ilha, de braga (palavra de origem céltica que o latim representava sob a 

forma (l i• braca) 
~ami lha , de cama (baixo-lat. de S. Isidoro; é proveniente do grego ka:nai, 

no ch~o) 
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t 1lha, de carta ( la t. charta) 
Lar t..Lllha, de carreta, que deriva de carro (lat . carrus) 
r Pd ilha. de zeta (neme do z em grego) 
r rrilha, de cerra, do verbo cerrar ( lat. serare) 

milha, de escuma (germa nico scum) 
J ilha, dt- espiga ( lat. spica) 

E!>l, adrºIJ,a, de esquad ra ( lat . quadra, fem. de quadrum) 
Fl0-t ' " e frot a (gerrraníco flotta, no sueco) 
Forquilna, de forca ( la t. furcilla, de furca) 
C uerrilha, d•.! guerra (ger manice werra, no ant. alto-alemao) 
I\~ 11 ilha, de mao (lat. manus) 
Mantilha, de manta. fe m. de manto ( lat. mantum) 
Novilha, de nova ( lat . nova) 
Or ilha (lat. ora, cujo dim. é orula, orla) 

• 

Palmilha, de palma ( lat. palma) 
Pacotilha, de pacote, que já é d im, de paca, pequeno fardo (céltico ou germanice 

onde existe o rad ical. No sueco packa; alemao Packen; gaélico e baixo-bretao pac) 
Pastilha, de pasta ( lat. pasta) 
Plumilha, de pluma (lat. pluma) 
Perilha, de pera (lat. pirum) 
Pol ilha, de pó ou pólen, porque o ínseto reduz o objeto a poeira ou fa r inha 

(lat. pulvis, pó, e polen, farinha , propr iamente poeira) . Popu larmente dizem ponilha 
Pontilha, de ponta (lat. punta) 
Presilha, de presa, fem. de preso (lat . prehensus, p.p. de prehendere) 
Raspilha, de raspa, do verbo raspar (germanico raspon, no ant. alto-alemao) 
Rodilha, de roda ( lat. rota) 
Seguidilha, de seguida, do verbo seguir ( lat. sequire, for ma bár_bara de sequi) 
Seriguilha, de Serica (lat. Serica) 
Serrilha, de serra ( lat. serra) 
Temperilha, de tempera, do verbo temperar ( lat. t emperare) 
Tendilha=tendola, de tenda, do verbo tender (lat. tendere) 
Toadilha, de toada, do verbo toar (lat. tonare) 

A desinencia • latina elus deu em portugues elo, el , éu, * no mase., e ela, ea 
no fem. 

Exemplos em elo: 
Cerebelo, de cérebro ( lat. cerebellum, de cerebrum) 
Cobrelo, de cobra ( lat. colubra) 
Farelo, do rad ica l far que se encentra em farinha (lat. farina) 
Modelo, de modo (lat. f ictício modellus, de modus) 
Ourelo (lat . pr imit ivo ora) 
V it elo (lat. vitellus, dimin. vitulus) 

Exemplos em el : 
Capitel (lat. capitellum, di m. de caput, cabe9a) 
Carretel, de carrete, dim. de carro (lat. carrus) 
Cartel , de car.ta ( lat. charta) 
Canist rel (lat. canistrum, de canna, espécie de vaso). Cf. canastro e canastrel 
Cordel, de corda (lat. chorda) 
Donzel, dim. de dom (baixo-lat. dominicellus, dim. de dominus, senhor, dono) 
Mantel, de manto (lat. mantellum) 
Pastel, de pasta ( lat. pasta) 

Exemplos em eta : 
Cancela (lat. cancellus) 
Canela, de cana (lat. canna) 
Cidadela, de cidade (lat. civitat em, ac[usativo] sing. de civitas) 
Cost ela de costa (lat. cost a, dim. costella) 
Donzel~, d im. de dona (baixo-lat. dominicella, dim. de domina) 

• • • · 1 • e no exemplo * N . do R.: No original manuscrito: éo, que aparece tambem ma1s ad1ante, inc usiv 

i lhéu. 
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Escude la· (lat.,,.scutella, d i m. de scuta) 
Fivela (lat . fibula, primit ivo de que o port . é d im.) 
Magricela o u magrizela, de magra ( lat. macer) 
Moela, d im. de mó (lat . mola) 
Ourela (lat . ora, pr im it ivo) 
Parcela, de parte (lat . f ictício particella, d im. de partem, ac. de pars) 
Viela, de vía (lat. via) 
Vitela, fem. de vitelo 

As fo rmas reduz idas de elus, ela em éo, eo, eio, eia, sao mais raras. 
Exemplos : 
llhéu, de ilha (lat . insula) 
Candeia (lat. candela) 
Candeio, masculino de candeia 
Gemeo (lat. gemellus) 

O s substant ivos terminados em alho, olho, ulho também tem signif ica<;ao 
d iminutiva, designando fragmentos, resi'duos, parte de um todo , isto é, o que nao é 
inteiro , completo, por falta de algum órgao ou por defeito fi'sico . É ainda usado no 
sent ido pejorat ivo. 

Exemplos em alho e o seu fem. alha: 
Bandalho, tira de roupa que rompeu-se, acep<;a'o que tem no R. G. do Sul; 

dai' o verbo esbandalhar (germanico, tira para atar). 
Borralho de borra (lat . burra, forma feminina de burrus, vermelho) 
Bugalho, o fruto redondo do carva lho; contas de rosário (baixo-lat. bauca, que 

vem do ga-manico, bouga, bracelete, no ant . alto alemao) 
Cabe<;alho, de cabe<;a (ba ixo-lat. capitia, de caput) 
Cangalho, de canga (etimologia incerta. Todavia nos parece provir do tupi

guarani acanga, cabe9a, donde añacangá, prender pela cabe<;:a, o que deu no Brasil o 
verbo popu lar encangar. A palavra é recente no portugues e nao pertence ao velho 
fundo da 1 íngua, sendo cierna is ún ica nos id iomas romanicos. 

Chocalho, de choca (árabe-persa djocan. Dozy) 
Escorralho, de escória ( lat . scoria) 
Escorralhas, ídem (ídem) 
Escumalho, de escuma (germanico scum) 
Frangalho, donde o verbo esfrangalhar (lat . frangere) 
Maravalha, de mará, vocábulo bras ileiro com a acep<;:§o de peda90 de galho, 

vara (tup i-guarani mará por ymirá, árvore; parecendo-nos plausível esta etimología 
em razao de ser palavra moderna em portugues e dele exclÚsiva) 

Migalha, de miga (lat . mica) 
Navalha (lat. navacula) 
Negalho, cordel para ata r; f ios reunidos em molho; por<;:ao tenue. Portugues ar

caico legalho, de legar= ligar ( lat . ligare) 
Penduricalho, pequena co isa suspensa; de pendura, do verbo pendurar (lat. 

pendere , donde pendulus) 
Soalha, de soar ( lat . sonare) 
As vezes esta termina~o desaparece no interior de outras combina9oes, como 

em estard-alh-a<;o, brinc-alh-ao. 
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culus : 
Exemplos da desinencia olho, que corresponde mais ou menos ao latim ulus, 

Brincolhos, de brinco, do verbo brincar (germanice blinken) 
Escolho (lat. scopulus) 
Ferrolho, de ferro (lat. ferrum) 
Frangolho, o mesmo que canjica; frango no R. G. do Sul significa espiga de 

milho, isto é, a que deve ser socada , quebrada (lat. frangere) 
Pimpolho, de pampano (proven<;al pampol, do lat . pampinus, de pampanus) 
Piolho ( lat . pediculus) 
Restolho, de resto, do verbo restar (lat. restare) 
Rolha ( lat. rotula) 
Roncolho, que tem só um testículo (talvez do radical runco, are, arrancar os 

cabelos, cortar a erva das ~ementeiras, tirar o que é demais, etc.) 
Rostolho, de rosto ~lat. rostrum) 
Trambolho, cepo que se poe aos animais domésticos para nao se afastarem; 

embara<;o (lat. trabes, trave, donde fizemos também os verbos atrapalhar, atravancar, 
por i nter méd io de travanca, travar; e trabalhar) 

Trincolhos, usado na expressao trincolhos, brincolhos, jogos infantis; de trinco, 
estalido comos dedos, que deriva do verbo trincar, estalar partindo (lat. truncar~) 

Exemplos em ulho, que nao sao copiosos: 
Bagulho, de bago ou baga (lat. bacca) 
Casculho, de casco ou casca, do verbo cascar {lat. quassicare) 
Cascabulho, ídem 
Estadulho, fueiro (germanico staths, no gótico) 
Graúlho, de grao (lat . granum) 

As desinencias em eco, eca, exprimem também decremento ou deprecia~o . 

Exemplos: 
Boneco, boneca; sao palavras que embora os etimólogos portugueses nada digam 

a respeito de sua origem, parece-nos vir do holandes maeneken, homenzinho, figuri
nha. Em esp. muñeca~ No alemao o dim. de mann, homem, é mannchen. Em holandes 
e alemao ken e chen constituem si na is do diminutivo, que em geral passaram para o 
portugues por intermédio do trances, soba forma quim, como manequim, lambrequim. 

Caneco, caneca (lat . cana) 
Folheca, de folha {lat. folium) 
Faneco, circuncidado; peda<;o, pequena por<;ao 
Faneca, certo peixe miúdo; tanto faneco, como faneca procedem de fanar, cir

cuncidar, cortar em roda , aguarentar, diminuir cortando (lat. foenare, derivado de foe
num, significando cortar a erva dos prados, fazer feno , voltar a erva ceifada para secá
la , e da( o sentido de cortar , diminuir e murchar) 

Fradeco, de frade (lat. fratrem) . Pejorativo 
Jornaleco, de jornal (lat. diurnale e nos textos da baixa latinidade jornale) . 

Pejorativo 
Munheca, esp. muñeca, franc[es] moignon (origem ignorada) 
Padreco, de padre ( lat. patrem). Pejorativo 
Soneca, de sono (lat. somnus) 
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Palavras como chaveco, do árabe chabecc; jaleco, do turco por meio do árabe 
yelec; rabeca, dct árabe rabéb; enxaqueca, do árabe · ach-chaquica; pateca, do árabe 
bouteikha; as do portugues brasileiro peteca, moqueca, que sao do tupi-guaraní , 
nada tem que ver com a desinencia supra. 

Estao no mesmo caso charneca, foreca, marreco, marreca, 1 cujas etimologias 
sao deconhecidas. 

Este diminutivo no Brasil é também usual nos nomes próprios com rela<;ao ao 
tratamento doméstico; assim é que de Manuel fazem Maneco, de Manuela, Maneca; 
de José, Zeca ; de Rafael, Rafaela, Faec:o, Faeca, etc. 

Passemos a ver os suf ixos em ico e ica que sao correlatos dos em eco e eca, 
quanto a forma e quanto ªºsentido. 

Nao nos vem do património latino; também SÓ os possuem o portugues, o 
espanhol e o valáquio. 

" Nao existe, d iz F. O iez, icus ou 'ícus latim, com esta significa<;á'o. O domínio 
céltico possui realmente no quínrico um sufixo diminutivo ic que nao se enc:ontra 
mais sernio sob a forma feminina (Zeuss); mas esta origem nao se concilia com o 
f.ato de nao ser ele popular ao noroeste, ao passo que o é ao sudoeste e até na extrema 
oriental, se o ic valáquio é contudo da mesma proveniencia que o espanhol. No 
ponto de vista geográfico a desinencia do ant. alto-alemao ihh, ant. saxónio ik, a que 
c:orresponderia ik, no gótico (Gibihho, Siphihho, anihho, avus, armihha, paupercula, 
Manniko, Sahsiko), talvez tivesse melhores pretens0es; porém esta forma mesmo em 
alemao, nao foi, exceto em nomes próprios, senao pouco usada." 

Excluído o latim, o céltico, o germanico, só em origens ibéricas poderá ter-se 
a expl ica<;ao. 

Porque nao será o euscuara ik, desinencia partitiva que tem a significa<;á'o do so
me ingles em: Give me some bread, e do du frances em: Donnez-moi du pain? O 
sentido partitivo, exprimindo urna pequena parte dum todo, é urna idéia de decre
mento. 

Exemplos em ico : 
Abanico, de abano (lat. vannus, peneira, com o a prosta ico do portugues) . 

A procedencia arábiga é relativa a outra acep<;ao da palavra concernente ao vestuário 
e nao se relaciona c:om o primitivo abano. (Ver albanega em Dozy) . 

Amorico, de amor Uat. amorem) 
Bonico ou bonicos, mais usado no plural, correspondente ao esp. boñiga, 

excremento do gado vacum, e extensivamerte·de outros animais, provindo esta forma 
da arcaica bueña=buey, boi, lat . bos 

Burrico, de burro (lat. burrus) 
Fanico, de fanar (ver faneco) 
Mexerico, de mexer Oat. miscere) 
Morenico, de moreno, da cor dos mauros ou da amora (lat. maurus, mouro; 

morum, amora) 

1 
Para foreca, livrinho, caderno de lembrancas, podía-se supor-lhe origem grega, de phora, acao de 

t razer, levar, do verbo phorein, senda um caderno de lembrancas. Um memorandum ou vade-mé
cum que a pessoa traz consigo. 

Para marreco, marreca, aventuramos origem germanica. No ant. alto-alemao merrich 
significa mergulhá'o; corresponde ao latim mergus, do verbo mergere, mergulhar. 
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Namorico, de namoro (lat. in amore) 
Nanico, de anao (lat. nanus) 
Paparicos, do verbo papar, que se forma de papa (lat. pappare, derivado de 

pappa) 
Pelico, couro delgado de certos animais, como da ovelha, servindo de vestuário· , 

de pele (lat. pellis) 
Veranico, de venro (lat. ver, is, primavera, porque outrora venro significava pri

mavera). 

Exemplos em ica: 
Bacinica, de bacía (céltico bac, cavidade, oco) 
Barrica, de barril (célt ico, baril) 
Chafarica, de chafariz (árabe cahridj, tanque, cisterna). Pejorativo 
Mamica, de mama (lat. mamma) 
Maricas. Tiram-no de Maria, o que nao nos parece plausível. O sufixo aqui tem 

nao só significa<;ao [de] decrementa!, como despectiva, designando o homem sem 
qualidades viris; por isto no~ inclinamos a derivá-lo do lat. mas, maris, o macho, donde 
marido 

etc. 

Morenica, fem. de moreno 
Pelica, de pele ( lat. pellis) 
Pelotica, duplo dimin., de pelota, que procede de pela (lat. pila) 
Destas formas nascem verbos, como: namoricar, paparicar, empalicar, embarricar, 

No trata mento doméstico também é usual o suf. ico e ica, como em Joanico, de 
Joao; Antonico, Tonico, Nico, de Antonio; Marica, Maricas, Maricota, duplo dim. de 
Mar ia; Anica, -Nica, Nicota, duplo dim., Niquinha, de Ana, etc. 

Passemos as formas em olo, ola, que derivam do latim olus, ola, e de outras, as ve-
zes. 

Com a acentua<;ao na antepenúltima sílaba apenas as encontramos em termos 
eruditos, como folíolo, alvéolo, gracíola, lucíola, do lat. foliolus, alveolus, gratiola, 
luciola, dim. de folium, alveus, gratia, lux. 

Exemplos em olo, que sao aliás escassos: 
Carolo, sabugo de espiga de milho, farelo em grumos que contém a farinha . 

(Dum radical kar, significando dureza, donde fizemos caro90. O latim tem calx, cal; 
calculus, cálculo, pedra; callus, callúm, calo; o grego apresenta káryon, noz, kary, 
caroc;o, etc.) 

Cochicholo ou cochichola, casebre, de cochicho Q.Je por sua vez é d im. pela 
desinencia icho; cochicho procede de coca ou cocha, formas paralelas de concha, 
designando casa dos moluscos, testudos, etc. (lat. concha) 

Miolo, de medula (lat. medulla, da raiz med, em medius, meio) 
Tijolo (esp. tejuelo, dim. de tejo, pedac;o de telha, no lat. tegula, do verbo 

tegere, cobrir) 

Exemplos em ola, que sao copiosos : 
Bandeirola, de bandeira (baixo-lat. bandum, do germanico band) 
Crianc;:ola, de crianc;a, do verbo criar ( lat. creare) 
[Ca9arola e] cac;oila, de cac;o, frigideira (baixo-lat. caza, cazia, catiola, do german. 

chesi, kati) 
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Camisola, de camisa (baixo-lat. camisia) 
Castanhola, 'de castanha por suposta semelhanc;:a (lat. castanea) 
Casinhola, duplo dim. de casa (lat. casa) 
Galinhola, de galinha ( lat. gallina) 
Gra~ola, de gra~a (lat. gratia) 
Mo~oila, de mo~ (lat. musta, nova) 
PQrtinhola, duplo dim. de porta (lat. porta) 
Ouartola, quarta parte·dum tonel , de quarto (lat . quartus) 
Rapazola, de rapaz 
Tendola, de tenda, que procede do verbo tender (lat. tendere) 
Vendola, de venda, do veroo vender (lat . vendere) 

Eis a resunta mais ou menos da derivac;á'o decrementa!, nao incluindo o que 
separamos propositalmente para o fim por supormos de proveniencia euscuara ou 
vasca . 

Sao em primeiro lugar as palavras que terminam em: 
ata, como fun~nata 
ate, como disparate(?) 
ato, como baleato 
eto, como folheto 
eta, como alheta 
ete, como barrilete 
ita, como cabrita 
ito, como mosquito 
ota, como bicota 
ote, como filhote 
oto, como perdigoto 
O espanhol corresponde ao portugues. 
As termina<;oes italianas nesta série sá'o : atta, atto, etta, otto. 
O trances, que é o mais pobre, apresenta:et, ette, ot, otte. 
O portugues é opulentíssirr\,o, acontecendo a mesma forma dim. ter tríplice 

gradac;á'o, como em: bon-it-ote-z-inho, pequen-it-ote-z-inho. 
Pelo amplo desenvolvirnento na exemplificac;á'o, ver-se-á que apenas enumeramos 

os vocábulos consagrados pelo uso geral e que vem nos léxicos, quando aliás diar ia· 
mente se formam outros e qualquer conversa<;á'o é deles salpicada. 

Exemplos em ata: 
Balata, canc;á'o breve que servia para a danc;:a ; de baile (baixo-lat. balla, jogo 

da bola ou péla, na Média ldade, que era acompanhado de canto e danc;:a; do germa· 
nico bal ou ball) 

Bravata, de bravo (baixo-lat . bravus, selvagem, fogoso). Pejorativo 
Cantata, de canto (lat. cantus) 
Cascata, queda resumida d'água, natural ou artificial (italiano cascata, do verbo 

cascare, ca ir, derivado do lat. cadere) 
Colunata, de coluna (lat . coluna) 
Culatra, por culata, parte posterior das armas de fogo (derivado do lat. 

culus) 
Fun~anata, pequeno divertimento; de fun~o (lat. functionem, ac[usativo]) 
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Frescata, func;:anata; usado ainda na locuc;á'o estar a frescata, isto é, vestir roupas 
leves; de fresco (germanice frise, no ant . alto-alemao) 

Jogata, de jogo (lat . jocus) . Pejorativo 
Mamata, negócio com o governo de que se esperam grandes proventos por 

meios ilícitos; de mama (lat. mamma) 
Mulata, f em. de mulato 
Musicata, qualquer charanga; de música Oat. musica) 
Negociata, negócio em que há fraude (lat. negotium) 
Passeata, passeio de pouca dura<;á'o, a curta distancia; de passeio, derivado de 

passo Oat. passus) 
Serenata, música e canto de urna só pessoa, ou em companhia de outras, a noite, 

pelas ruas, ou a porta de alguém; de sereno, com a significac;á'o de noite (sereno é 
derivado do lat . serum, noite, donde fizemos sarau, baile noturno entre pessoas das 
primeiras classes sociais; serio, trabalho nas primeiras horas da noite; seroada, serao 
pro longado; seroar, fazer serao; o italiano sera e o trances soir tema mesma proce
dencia) 

Sonata=soneca, sono em pequeno espa~ de tempo (lat. somnus) 
Tocata, =musicata, de toque, do verbo tocar (germanice zuchon, no ant. alto 

a lemá'o) 
Viajata, de viagem, que vem de via (lat . via) 
Volata, seqüencia modulada de tons, rapidamente e de pouca durac;á'o (italiano 

volata, do lat . volare, voar) 

Exemplos em ate: 
Disparate, de disparar (lat . disparare) 
Escaparate, pequeno armário com vitrina; de escapar (lat. ex-cappare, sair fora 

da capa) . 
O sufixo ate é rar íss imo, pelo que nao cusamos afirmar sua existencia com 

acep<;á'o decrementa!. 

Exemplos em ato: 
Baleato, filho da baleia (lat. balena) 
Cervato, cervo pequeno (lat. cervus) 
Cervatinho 
Chibato, cabrito que excede a seis meses, mas nao atingiu a um ano de idade; 

de chibo (germanice Zibbe) 
Lobato=lobacho, filho de lobo (lat. lupus) 
Mulato, f ilho de mulo (lat. mulus) 
Novato, de novo (lat. novus) 
Gaiato, rapaz que vive pelas ruas e prac;:as, fazendo travessuras (germanico 

gahi, pronto, rápido, no ant. alto-alemao) 

Exemplos em eto: 
Boleto, escrito breve; de bola Oat. bulla, bola que era empregada como selo) 
Boletim, dim. duplo (trances bulletin) 
Coreto, pequeno coro (lat . chorus, do grego choros) 
Dueto, composi<;á'o musical para duas vozes ou instrumentos; de dois (italiano 

duetto, do lat . duo) 
Esboceto, de esbo~o (italiano sbozzo) 
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Folheto, de folha (lat. folium) 
Garaveto o,u graveto (qual a radical?) 
Poemeto, de poema (lat. poema) 
Ouarteto, composi<;á'o musical a quatro vozes ou a quat ro instrumentos (italiano 

quartetto, do lat . quartus) 
Quinteto, composi<;á'o musical a cinco vozes ou cinco instrumentos (ital iano 

quintetto, do lat . quintus) 
Soneto, breve composi<;á'o poética que consta de quatorze versos (italiano so

netto, de som, lat. sonus). 
Terceto, estancia de tres versos; pec;a musical a tres vozes ou instrumentos 

(italiano terzetto, de terzo, lat. tertius) 
Verseto, de verso (lat. versus) 
Zagaleto, de zagal (árabe zagal, homem forte, corajoso) 

Exemplos em eta: 
Agulheta, de agulha (lat. acicula, dim. de acus) 
Aljubeta, de aljuba (árabe al-djoubba) 
Ancoreta, ancora pequena; barril pequeno que tem a forma de flutuador de 

ancora Oat. anchora) 
Banqueta, de banco (germanico banc ou panca, no ant . alto-alemao) 
Barqueta, de barca (céltico barc ou bark) 
Boceta, caixinha (lat. buxus, buxo, de que eram feitas e o que satisfaz a d.eriva

i;a'o portuguesa ; Diez, para explicar outras formas intermédias nas línguas romanicas, 
socorre-se do grego pyxida, que provém de pyxos, que também significa buxo) 

Burleta, ligeira representa<;á'o cómica, farsa; de burla (italiano burletta, de 
burla, do lat. burrula, dim. de burra, gracejo) 

Ca~oleta, frigideira de barro com cabo; de ca~9, que entra na composi<;á'o de 
ca~oila, ~~rola (baixo-lat. cazi, cazia, catiola, do germanico chesi, kati, etc.) 

Caderneta, de caderno (lat . quaterni) 
Caixeta, de caixa (lat. capsa) 
Calceta, de calce (lat. calcem, ac. de calx) 
Calheta, enseada estreita; de cala (do lat . chalare, ba ixar, descer, desembarcar) 
Cambeta, que tem as pernas defeituosas, metidas para dentro 
Cambraieta, de cambraia, certo tecido (de Cambrai, cidade) 
Camiseta, de camisa (baixo-lat. cami~ia) 
Can~oneta, de can~o (lat. cantionem, ac.) 
Caneta, de cana ( lat. canna) 
Careta, de cara (lat. de Corippo, *cara; do grego kara, cabec;a) 
Carreta, de cerro (lat. carrus) 
Cassineta, duplo dim. de cassa {tecido que vem da (ndia) 
Castanheta=castanhola, de castanha Oat. castanea) 
Chanqueta, de chan~a (lat. planea, como de planela, de planus, se fez chinela 

pela permuta normal de pi em ch; esp. chancla, chancleta) 
Chapeleta, de chapéu (franceschapeau,do lat. capellus) 
Chupeta, de chupar, que ao princípio significou, sem dúvida, tomar, sorver sopa 

(germanico, soppa no sueco, Suppe no alemao) 

* N. do R.: F lavius Cresconius Corippus. 
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Chaveta, de chave ( lat. clavis) 
Clarineta, de clarim (baixo-lat. clario, de clarus, por causa do som claro do 

instrumento) 
Coluneta, de coluna (lat. columna) 
Corneta, de corno (lat . cornu) 
Costeleta, duplo dim.; de costela, der ivado de costa Oat. costa) 
Curveta, de curvar ( lat. curvare) 
Cruzeta, de cruz (lat . crux) 
Escalfeta, de escalfar (lat. ex-calefacere, aquecer) 
Escopeta, antiga espingarda de cano curto (lat . sclopus ou stoplus, ruído que 

se faz batendo nas bochech~ entumecidas) 
Espanholeta, modinha espanhola 
Ec;pigueta, de espiga (lat. spica) 
Espineta, antigo instrumento de música que precedeu ao cravo, como este ao 

piano; de espinho, porque pontas de pena de corvo em forma de espinho serviam para 
ferir-lhe as cordas (lat. spina) 

Espoleta, denomina<;á'o oriunda da primeira forma (trances espolette, de espole, 
que procede do germanico spuolo, lanc;adeira de tecelao) 

Faceta, de faoe (lat. facies) 
Fardeta, de farda (origem controvertida) 
Floreta, de flor (lat. flos, florem) 
Folheta, de folha (lat. folium) 
Forqueta, de torca (lat . turca) 
Frasqueta, de frasco (lat. vasculum) 
Gambeta 
Gorjeta, esportula, pequena remunerac;:a'o, além do ajuste, para tomar alguma 

bebida; de gorja, garganta (lat . gurges) 
Grizeta=cruzeta ( lat. crux) 
llheta, de ilha (lat. ínsula) 
Jaqueta, variedade de vestuário (trances jaquette, de jaque, palavra que se en-

contra nas línguas románicas e germanicas, sem poder-se determinar-lhe a filiac;:a'o) 
Lanceta, de lan~ (lat. lancea) 
Lanterneta, de lanterna (lat. laterna ou lanterna) 
Lingüeta, de língua (lat. lingua) 
Luneta, de lua (lat . luna) 
Ma~neta, de ma~, pela forma (esp. mazana, manzana, do lat. malum Matianum, 

donde ma~a de Matianum, nome próprio, assim como de malum persicum, formou-se 
pessego, al-perche) 

Maceta, de ma~a (lat. fictício matea, que Diez supé5e ser o primitivo de mateola, 
d im.) 

Maquineta, de máquina (lat. machina) 
Maleta, de mala (do germanico malaha no ant. alto-alemao ou do céltico 

mal ou mala) 
Maneta, de mao ( lat. manus) 
Marreta, de marrao (lat . malleus) 
Moleta, de mó (lat. mola) 
Muleta, de mulo (lat . mulus) 
Naveta, de nave, por semelhanc;a de forma (lat. navis) 
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Opereta, de ópera (lat. opera) 
Paleta, de pá ( lat. pala) 
Palheta, de palha (lat. palea) 
Palmeta, de palma (lat. palma) 
Papeleta, de papel ( lat. papyrus) 
Peceta, de~ (lat. pecia, petium, talvez do céltico peth ou pez) 
Perneta, de perna ( lat. perna) 
Picareta, do verbo picar (no céltico pie, pig, pik, ponta; no germánico há to 

pick, no ingles; picken, no alernao) 
Pilheta, de pilha, caixa (lat. pila) 
Punceta, de pun~io (lat. ponctionem, ac., de pungere, picar) 
Rodeta, de roda Oat. rota) 
Roseta, de rosa (lat. rosa) 
Saleta, de sala (germanico saal) 
Sapateta, de sapato (vasco zapata, sapato. Mahn) 
Sarjeta, de sarja 
Setineta, de setim (árabe Zeitun, tra nscr i~o do no me da cidade ch inesa 

Tseu-Thung, donde vinham preciosos tecidos de seda, que tomaram o nome da loca
lidade; esp. arcaico setuni; italiano setino; trances satin) 

Sineta, de sino (lat. signum, sinal, porque avisava os cristaos para as cerimónias 
religiosas) · 

Soleta, de sola ( lat . solea) 
Tabuleta, de tábua (lat. tabula) 
Tarjeta, de tarja (germánico targe, no anglo-saxónio) 
Tranqueta, de tranca 
Trombeta, de tromba ou trompa 
Valeta, de vala ou valo Oat. vallum) 
Vaqueta, de vaca Oat. vacca) 
Vareta, de vara (lat. vara) 
Veleta, de vela (lat. velum) 
Velhaqueta, de velhaco (tal vez do lat. villa, donde f izemos vilao, vilania) 
Vergueta, de verga (lat . virga) 
Vileta, de vila (lat. villa) 
Violeta, de viola, flor ( lat. viola) 
A desinencia estende-se aos nomes próprios, como em Julieta, de Júlia; Marieta , 

de Maria; Henriqueta, de Henrica; Antonieta, de Antonia, etc. 
Aparece em verbos também, como em sopetear. 

Exemplos em ete: 
Alegrete, subst, e adj., de alegre (lat. alacris) . 
Angulete, de angulo (lat. angulus) 
Azedete, de azedo (lat . acidulus) 
Baronete, de bario 
Bebeberete, de beber (lat. bibere) 
Barrilete, de barril (céltico) 
Bilhete, escrito breve (trances billet, que vem do lat. billa ou bulla, cédula, 

rescrito) 
Bofete, donde derivou bofetada; de bufo, do verbo bufar, soprar (O iez julga 
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com plausibilidade forma<;ao onomatopaica; em trances souffler, soprar, deu também 
soufflet, bofetada) 

Boné, arcaico bonete (baixo-lat. boneta, bonetum, variedade de fazenda de que 
eram feitos) 

Cadete, filho nascido depois do primogenito (lat. capitettus, dim. romanico de 
caput, cabe~a e figuradamente chefe, significando, pois, o chefezinho, o segundo 
chefe, para diferen~á-lo do mais velho; capitettus contraiu-se em capdet, donde 0 

vocábulo) 
Canelete, de canal (lat. canalis) 
Capacete, de cab~a (lat. caput) 
Caponete, de capio, ilha de mato (tupi-guara ni capann), R. G. do Sul 
Chapelete, de chapéu (lat. capellus) 
Casquete, de casco, do verbo cascar (lat. quassicare) 
Cavalete, de cavalo (lat. caballus) 
Chefete, de chef e (trances chef, do lat. caput) 
Clarete, de claro ( lat. clarus) 
Colchete, de croque (trances croe, donde crochet, do germanico krokr, ou do 

céltico krok) 
Colete, de colo (lat . collum) 
Corpete, de corpo ( lat. corpus) 
Corselete, duplo clim., de corpo (trances corselet, formado de cors, corpo, do 

lat . corpus) 
Covilhete, duplo dim., prat inho de bordas altas para doces; de covo (lat. cavus) 
Cravete, de cravo ( lat. clavus) 
Cunhete, caixa ou barril pequeno ; caixote de munic;:oes bélicas (de cuna ou 

cunha, corrup~o do lat . cupa, que deu ~m portugues copa, copo, cuba, cubo; a 
mesma deturpa<;ao teve lugar em trances em-Q.lnette por cuvette e em espanhol em 
cuñete por cubeto) 

Dentelete, dentlcu lo; de dente (lat . dentem) 
Demonete, de demonio ( lat. daemonius, de daemon; do grego daimon) 
Diabrete, de diabo ( lat. diabolus; do grego diabolos) 
Doblete, de doble ou dobro ( lat . duplex ou duplus) 
Droguete, de droga (talvez do céltico droug ou droch, expr imindo tudo que em 

geral é ruim, o que condiz como mau gosto e repugnancia da maioria dos ingredientes 
farmaceuticos; para esta opiniao parece Littré inclinar-se, sendo aliás a mais plau
sível) 

Esta mete, de estame, f io de tecer (lat . stamen) 
Estilete, de estilo, ponteiro (lat. stylus) 
Estenderete, de estender (lat . extendere) 
Falconete, de falcao (lat. falconem) 
Falsete, fingido; de falso (lat. falsus) 
Fardete, de fardo (origem incerta) 
Ferrete, subst. e adj . de ferro (lat . ferrum) 
Filete, de fio (lat. filum) 
Florete, de flor (lat . florem ; 
Foguete, de fogo (lat . focus) 
Garfete, de garfo (germani ce harpan) 
Goivete, de goiva (lat. de (S.] Isidoro gubia, guvia, gulbia. gulvia; no vasco 
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gubia, arco, é a mesma palavra em espanhol, para goiva) 
Jarrete, tendao da perna (frances jarret, do céltico gar e garr, perna) 
Joguete, de jogo (lat. jocus) 
Lacete, de la~o ( lat. laqueus) 
Lembrcte, de lembrár ( lat. memorare) 
Limonete, de limao (árabe leimon) 
Linguete, de língua (lat . lingua) 
Livrete, de livro (lat . liber, entrecasca das árvores sobre a qual originar iamente se 

escrevia) 
Loquete, cadeado, ferrolho (frances loquet, de loe, palavra antiga ; do germanico 

loe, fechar) 
Macete, de ma~a (lat. fictício matea) 
Magrete, de magro (lat. macer) 
Malhete, de malho (lat. malleus) 
Maniquete, de manga ( lat. manica) 
Mandarete, de mandar Oat. mandare) 
Mantelete, de mantel, derivado de manto (lat. mantellum, de mantum) 
Martelete, de martelo (parece provir duma forma martellus, derivado do baixo-

lat i m martus) 
Martinete, grande martelo movido a máquina (lat. martus) 
Mijarete, de mijar Oat . mingere) 
Milhete, de milho (lat . milium) 
Molinete, de moinho (lat. molinus) 
Molete, de mole (lat. mollis) 
Morgadete, de morgado ( lat. majoratus) 
Morrete, de morro (vasco murua) 
Morteirete, de morteiro ( lat. mortarium) 
Motete, de mote (lat. muttum, palavra) 
Noete, de nó Oat. nodus) 
Onglete, de unha (trances onglette, de ongle, unha, do lat. ungula) 
Orelhete, de orelha (lat. auricula) 
Palhete, de palha (lat. palea) 
Paquete, de paca, fardo (do germanico packen, packa, ou do céltico pac) 
Pharolete [atualmente farolete],de pharol, derivado de pharo (lat. pharus) 
Pilareto, de pilar Oat. pilarium) 
Piquete, de pique (frances piquet, de pique, derivado d~ pie; do céltico pie) 
Pistolete, de pistola (de Pistóia, cidade) 
Plaque, de placa (trances plaquet, de plaque) 
Pobrete, de pobre Oat. pauper) 
Pontalete, de pontal, derivado de ponta (lat. puncta) 
Rabanete, de rabano ( lat . raphanus) 
Ramalhete, de ramalho, derivado de ramo (lat. ramus) 
Rapazete, de rapaz (lat. rapax) 
Refossete, de fosso, como prefixo intensivo re (de fossa) 
Regulete, de régua (lat. regula) 
Repiquete, de repique, do verbo repicar, composto do pref ixo re e picar (germa 

nico, picken, no alemao; to pick, no ingles) 
Rodete, de roda ( lat. rota) 
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Roquete, de roca, tira estreita que se usava na roupa, nas mangas e calc;as 
(baixo-lat. roccus, do germanico roe, hroch, no ant . alto-alemao) 

Rosete, de rosa (lat. rosa) 
Rosquete, de rosca 
Saberete, de saber (lat . sapere) 
Sabonete, de sabao ( lat . saponem) 
Sainete, gostc agradável , gra <;:a (espanhol sainete, de sain, unto, gordura; 

frances ant . sain, italia110 saime; do lat . sagimen, corrup~o de sagina, graxa [no texto : 
graixa]) 

Salmonete, de salmao (lat . salmonem) 
Saquete, de saco ( lat. saccus, do gr ego sakkos) 
Sinete, de signo ( lat. signum) 
Sorvete, prepara~o com o sumo de frutas, leite, etc. e congelada (árabe 

chorba, do radical chariba, beber. Dozy). Nao sabemos por que nao procuraram a eti · 
mologia em sorver, lat. sorbere ;equivalem-se 

Toalhete, de toalha (germanico duhailla, no ant. alto-alemao) 
Topete, de tope ou topo (germanico toppr) 
Trinchete, de trincha, do verbo trinchar , correspondente a trincar (lat. truncare) 
Tiranete, de tirano Oat. tyrannus) 
Vegete, de velho (espanhol vejete, de viejo, lat . vetulus) 
Verbete, de verba (lat. verbum) 
Versalete, de versal, de verso, porque come<;:a sempre por letra maiúscula (lat. 

versus) 
Vilancete, de vilao, rústico , sendo ao princípio cantiga e dan<;:a campestre (lat . 

villanus) 
Voltarete, de volta, do verbo voltar (lat . volutare) 

Exemplos emito: 
Bonito, de bom (lat. bonus) 
Burriquito, duplo dim., de burro (lat. burrus) 
Cabrito, de cabro, bode (lat. caper) 
Faniquito, de fanico, desmaio; do verbo fanar (vide fanico) 
Favorito, que é alvo de favor particular, de favor Oat. favor) 
Franganito, de frangao, aum. de frango 
Franguito, de frango 
Gambito, cambapé; de gambia, perna (lat . de Vegécio*gamba, jarrete, perna de 

animal; grego kámpe, flexao) 
Garlito=garlicho, ambas as desinencias diminutivas (origem? )2 

2
Eis a descr ic;§o desta espécie de nassa, segundo o Dic. da Academia E spanhola: "Especie de 

nassa a modo de orinal de vidr io y en lo más estrecho de él se hace la red unos lazos, que entrando 
el pez no puede sa lir, porque se enreda en ellos. Pónese en las pesquerías de los ríos, Y metido 
en una como caja de tabli l las, para que esté derecho y fi rme. La corriente del río e arroyo se 
est recha hincando ramas y broza, de m odo que la canal salga por donde están colocados los 
garli tos, y como los peces van buscando el agua más du lce, entran por las canales Y dan en ellos, 
donde quedan presos. " Garlito e garlicho nao provirá [ si c] de garrí/lo ou garricho, de garra? Garra 
é a mao do animal ou o pé da ave, donde formou-se o verbo agarrar. Garra provém do céltico 
gar, e garr, perna. 

* N. do R. : F lavius Vegetius Renatus. 
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Granito, de grao (lat. granus) 
Mangarito, de'" mangará (tupi-guara ni mangará) 
Manguito, de manga (lat. manica) 
Mosquito, de mosca Oat. musca) 
Palito, de pau {lat. palus) 
Palmito, de palma (lat. palma) 
Pampeirito, de pampeiro, vento dos pampas (quéchua pampa, planície) 
Paulito, de pau Oat. palus) 
Pequenito, de pequeno 
Pequenitote,. duplo dim. 
Pequerruchito ou pecurruchito, de pequerrucho, que já é dim. de pequeno 
Periquito, pequeno papagaio, psitáculo (origem controvertida entre os etimólogos 

europeus; ~iez descabidamente tira-a do diminutivo da palavra italiana parroco, paro
cho, cura; Scheler, de parruca, peruca, cabeleira; Ménage do no me próprio Pierrot; 
nenhuma delas tem razao de ser, nem é forma diminutiva, procede do tupi-guarani 
piriquiti, nome da ave) 

Rapazito, de rapaz (lat. rapax) 
Saquito, saquitel, de saco (lat. saccus) 
Serrito, de serro (lat. serra) 
Tan~ito, de tanto Oat. tantus) 
·Vi!i'anito=veranico, de verio, que era como primitivamente se denominava a pri

mavera (lat. ver, is, primavera) 
A desinencia ·¡to também se encontra em nomes próprios, como Manuelito, de 

Manuel; Joanito, de Joao; Chiquito, de Francisco, que por influencia tupi-guarani 
ficou reduzido a Panchico, donde Chico. 

Exemplos em ita: 
Bonita, fem. de bonito 
Cabrita, f em. de cabrito; de cabra ( lat. capra) 
Caturrita, papagaiozinho grazinador. R. G. do Sul (espanhol cotorra, papagaio pe

queno; é o mesmo vocábulo que o portugues caturra, disputador, parlador teimoso em 
discussoes fúteis; do céltico cat e cath, luta, combate, com a desinencia ibérica urra, de 
origem.- vasca) 

Favorita, fem. de favorito 
Granita, de grao (lat. granum) 
Manita=maneta, de mio (lat. manus) 
Senhorita, de senhora, fem. de senhor (lat. senior) 
Também é usada em nomes próprios como Joanita, de Joana; Anita, de Ana, 

etc. Nas palestras e na linguagem doméstica sao usuais as forma~es contínuas em 
ito e ita. 

Exemplos em ota: 
Bicota=boquinha=beijoca=beijinho, termos usados no Brasil; de bico na acep~o 

de boca (céltico bec, beg, beic) 
Cambota, de camba (grego kampe, curvatura; baixo-lat. camba) 
Canhota, de canho, esquerdo 
Gaivota, ave marinha (lat. gavia, donde o esp. gaviota) 
Gar~ota, de gar~a (céltico, ba ixo-bretao garz, ganso, que parece ter dado o 

trances jars, ganso doméstico macho; é possível, ·pois, que a palavra portuguesa e es
panhola provenha do mesmo radical no céltico ibér ioo) 
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llhota, de ilha Oat. ínsula) 
Maciota, de macio (árabe masih, id.) 
Mamota, fem. de mamote;de mama, deleite (lat. mamma) 
Maniota, de mio {lat. manus) 
Marnota, de marna (lat. marga;do céltico gaules marga) 
Panhota, de pio (lat. panis) 
Pelota, de péla (lat. pila, bola) 
Picota, de pique, que por sua vez vem de pico (céltico pie, pig, pik, ponta) 
Raigota, de raíz (lat. radicam, donde radicare, arraigar) 
Raparigota, de rapariga, fem. de rapaz (lat. rapax) 
Velhota, fem. de velhote, de velho (lat. vetulus) 
Vigota, de viga 
Vilota=vileta, de vila ( lat. villa) 
Também usual nos nomes próprios. Assim Maricota, de Maria, por intermédio de 

Marica; Nicota, de Ana, por intermédio de Anica, N ica. Nesta forma é um duplo 
diminutivo. 

Exemplos em ote: 
Ancarote, de ancora (lat. anchora) 
Archote, tacho; de arder (baixo-lat. arseda, derivado de arsum, part. pass. de 

ardere) 
Baleote=baleato, de baleia (lat. balena) 
Bagarote, dinheiro, de bago. Rio Grande do Sul (lat. bacca, baga) 
Barchote, forma arcaica de barco (céltico bark, barc) 
Barrote, de barra (céltico bar, ramo) 
Brulote, na vio carregado de matérias explosivas e inf lamáveis destinadas a levar 

o incendio (trances brOlot, de bruler, queimar, do lat. hipotético perustulare) 
Caixote, de caixa ( lat. capsa) 
Caixotim, duplo dim. [no texto: Caixot-im] 
Ca lote 
Camarote, de camara (lat. camara) 
Cangote, occiput [ ou occipício ou occipúcio] (tupi-guara ni acanga, cabeca) 
Charlote, de charlar, pelo ruído que faz a casca do pinheiro a ser lancada ao fogo 

(charlar deriva duma onomatopéia) 
Chifarote, de chifra (árabe ctafra, chofra) 
Clavinote, de clavina, forma reduzida de carabina (de calabrinus, da Cal6bria, 

segundo Du Cange; de calabrin, de calabre, instrumento de guerra segundo Diez, 
inclinando-se Littré para a primeira interpreta<;io) 

Cogote 
Dichote, de dicho, dito (espanhol dicho, do lat. dictus) 
Escosiote, repreensao que escose, do arcaico escoser, rnagoar, aeoitar, fer ir 

(lat. excoquere) 
Esfusiote, de esfusiar, significando o mesmo que: levar foguete, sofrer urna 

repreensao de repelao; de fuzil, donde fuzilada, descarga (italiano focile, fucile, do lat. 
focus, fogo; fusée, em trances, foguete, parece-me também daí provir, ainda que Littré 
o tire do lat. fusus, fuso) 

Espirrote, de espirro, o mesmo que charlote; de espirrar ( lat. spirare) 
Facota, de faca (lat. falcula) 
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Fidalgote, de fidalgo (espanhol hidalgo, composto de hijo, filho, de algo, de 
alguma coisa, de boa família) 

Filhote, de filho (lat. filius) 
Frangote,defrango 
Gabarote, de gabar (germánico gable, gracejo, no escandinavo; ou do lat. gar, 

radical de que der ivou gaudere, regozijar-se) 
Gamelote, de gamela ( lat. camella) 
Gamote, vaso de pau com cabo que serve para esgotamento da água das caver

nas com pequenos barcos ( lat. rad. cam, de camella) 
Grandote, que Diez e outros fazem um aumentativo, quando é realmente um 

diminutivo ; de grande (lat . grandis) 
llhote, de ilha ( lat. insula) 
Lan~arote, de lan~ar, atirar; de lan~a. arma que primitivamente era de arremesso, 

o que deu a acep~o do verbo romanico (lat. lancea) 
Linhote, de lenho, tronco de árvore despido dos galhos (lat. lignum, que con

fundem com linea, linha, como se a viga, a trave, o barrote, o caibro, a ripa, materiais 
de constru~o, nao fossem aparelhados também em linha) 

Massicote, ou macicote, maquim, óxido de chumbo amarelo (trances massicot, 
que Littré deriva de masse; mas o portugues maquim, significando o mesmo e indican
do identico radical para afastar esta etimología [sic]) 

Malote, de mala (germanico malaha ou céltico mal, mala) 
Mamote, de mama (lat. mamma) 
Molecote, de moleque (banto) 
Novilhote, de novilho, derivado de novo (lat. novus) 
Pacote, de paca, fardo (germanico packen, packa; ou céltioo pac) 
Papelote, de papel ( lat. papyrus) 
Pequenote, de pequeno 
Pinote, salto que é o esforc;o de quem se eleva do solo para cima; de pino, auge 

(lat. pinna, cume, cima) 
Piparote, pequeno golpe com estalido dado com dedo médio que dobra até 

debaixo do polegar e solta-se com for<;:a ~ de súbito (radical lat. pip, em pipilare, pipa
re, a que corresponde em portugues pipia, pipio, pipiar, pipilar) 

Pipote, de pipa (lat. pipare, gritar , piar, que Littré faz seguir esta sér ie de sent i
dos: gaita, depois tubo; cachimbo, depois medida de líquidos, e finalmente pipa) 

Rapazote, de rapaz (lat. rapax) 
Saiote, de saio ou saia (lat. sagum, palavra gaulesa que ainda se encontra no 

céltico segan, saé) 
Selote, de sela ( lat. sella, de sedere, assentar-se) 
Serrote, de serra ( lat. serra) 
Serrote, de serro ( idem) 
Velhote, de velho ( lat . vetulus) 
Vigote=vigota, de viga 
Vinhote=vinhete, de vinho ( lat. 'linum) 
Virote, de vira, seta, dardo, do verbo virar, segundo Littré, porque o projétil 

partindo da besta vai girando sobre si, mas nao julgamos verdadeira a etimología (lat. 
veru, dardo, nao repugnando ao portuguesa mudan<;:a do e em i, como há exemplos). 

Esta desinencia também se usa em nomes próprios, bem que raramente, como 
Mingote, de Domingos. 
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Exemplos em oto, que sao escassos: 
Barboto, peixe, de barbo, também peixe (lat. barbus) 
Canhoto, de canho, esquerdo 
Gafanhoto, gafanhá'o, insetos do genero Locusta, urna variedade dos quais tem 

sido em todos os tempos temida pelos estragos que fazem nas planta~s e arvoredos 
(germanico gaifen, cortar em gancho; céltico gaf, gwaff, gan::hudo, se é com refa-encia 
aos espinhos de que eles tem as pernas armadas, ou aos longos dentes nos mais vora
zes; se é ao mal que produzem, ainda é do radical gaf que parece prender-se a origem 
supra, porquanto urna variedade de lepra ou doenc;:a cutanea contrai os nervos das maos 
e dos pés, encurvando-as em forma de gancho) 3 

Marnoto, de marna Oat. marga, do celta gaules marga) 
Minhoto, filho, natural do Minho (lat. Minius) 
Minhoto, de milhano (lat. milionem, ac., em M. Empiricus, que oorresponde 

a milvus, em Cícero; a milvius, em Ovídio; e a miluus, em Fedro) 
Mioto, milhano, milhafre, contra~o de minhoto 
Perdigoto, filho de perdiz, perdiz nova (lat. perdix) 
Com a circui~o do tempo alguns destes vocábulos perderam o sentido original, 

romo acontece nas línguas oom outras palavras que chegam a significar idéias diame
tralmente opostas; mas todos primitivamente foram diminutivos. A gama vocálica 
a, e. i. o, que precede o t nao pertence a desinencia, ou éconstituinte do terra ou é por 
eufonía, ou aliás peculiaridade fónica da língua. 

Antes, porém, de emitirmos nossa opiniao, ouc;amos a Fr. Diez a respeito. 
Reconhece ele desde logo a alta antiguidade do sufixo nas línguas romanas. 
Vamos transcrever o trecho relativo. Diz ele: 
"Este importante sufixo romano, que só o valáquio nao conhece, nao é oriundo 

do latim. É denominativo e produz também verbos. Em geral serve a diminui~o. 
Alguns vestígios no latim da Média ldade testemunham sua alta antiguidade. L. Sal
emend, tit. 5.o: si quis-capritum - sive capram furatus fuerit; capritus é o italiano 
capretto, esp. cabrito, prov. cabrit, franc. cabri, e nas duas últimas línguas preservou 
seu i da mudanc;a em e que é a regra geral. Urna carta franca do ano 542 traz birreto 
(alem. birro) auriculari Bréq. p.37, ital. berretta. Um bispo espanhol em 589 se 
chamava Lupatus, no me que nao [pode] ser outro senao o esp. lobato, que quanto ao 
sentido corresponde ao gótico vulfila. Le-se nas glosas de 1 sidoro: pililudius qui 
pitotello ludit, é evidentemente o esp. pel-ot-illa, de pelota. E is alguns exemplos pos
teriores: villares duos, unum Tuda et alium Tudeta, do ano 806. H. Lang., 1, p.33; 
in Moroza seu in Morozeta do ano 981. H P. M 1, n.151; Baleares nunc vulgo Majo
retas et Minoretas cocant (XI século). Esp. sagr. VII, 305. Conforme estes exemplos 
a forma originária seria t e nao tt; mas como o italiano e o trances, que nunca dobram 
o t latino nas derivac;:Oes, tem no entretanto aplicado neste caso a forma tt (o t 
simples do espanhol ou do provenc;al tem pouca importancia, podendo ser o resultado 
duma simplifica~o), é esta última que deve ser oonsiderada como a forma propria-

3
"Este inseto, diz Adolfo Pictet, tao temido em todo o Oriente por suas devasta~t5es, o é muito 

menos na Europa, onde a maior parte de seus nomes s6o descritivos ou referem-se ao seu modo de 
saltar. Também nao devo assinalar senao urna coincidencia com o sánscrito, pela qual se ve que os 
antigos árias já conheciam as depredac&s do gafanhoto. Um de seus nomes sánscritos é r;arabha 
ou (:8/abha, da raíz (:ar, arruinar, ofender, donde (:ara, mal, dano, isto é, o inseto daninho." 
Orig. ind[o }-europ[éenes]. Em portugues dSo-lhe ainda o nome de saldo, como o francfi 
sauterelle, de sauter, saltar. 
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mente rornanica; ela tem como razao de ser, a brevidade da vogal precedente. Es
ta brevidade é provada ao menos para a final it por sua identidade com et. Ora, 
como o latim nao fornece esta forma de derivac;:io, porque de certo nao pode recorrer
se a atus, itus, utus, é preciso procurar a origem numa língua familiar ao domínio 
rornanico. Certos dialetos célticos tem realmente terminac;:oes análogas, porém quanto a 
idéia nao correspondem de nen hum modo a nossa derivac;:io. J. Grimm, 111, 703, já 
comparou a esta última um sufixo diminutivo do antigo-alto-alemao z (ao princípio t) 
em no mes próprios, como Chuonzo, Thiozo; nao se pode assegurar que estes do is sufi
xos sejam identicos, mas a derivac;:ao do alemao parece ser apoiada no fato de que os 
outros dois sufixos que passaram desta língua ao románico, ald e ard, primitivamente 
pertenceram a no mes de pessoas, e depois foram afetos a nomes comuns, e este empre
go nao é mesmo desconhecido do terceiro sufixo deste genero Oing) . Terminac;:Oes 
semelhantes que os habitantes das províncias do império ouviam todos os dias e que 
eles próprios tinham a boca, podiam com efeito suscitar imitac;:Oes; talvez .mesmo na 
origem o t nao servisse em rornanico senao para diminui~ dos nomes próprios. A 
var iac;:io causada pelas voga is a, e, i, o, vem mesmo ao apoio desta explicac;:io, porque 
o diminutivo alemá'o nao prescrevia a aplicac;:io de nenhuma vogal. Pott (Personenna
men, p.189) propt)s recentemente urna outra explicac;:io pelos sufixos igualmente 
alemaes aht, iht, oht (em Grimm 11, 379) que apresentam precisamente a mesma 
variac;:io que as formas románicas, e efetivamente ht passa no francas e italiano a tt, 
em espanhol e proven<;al a t (t. 1, p299) . Esta origem é, pois, admissível quanto a 
forma; mas quanto ao sentido os dois sufixos nao concordam, porque ht corresponde 
em alemao ao latim osus: ant. alto alem. chrapfaht (uncinosus), steinoht, (petrosus), 
anglo-saxonio thorniht (spinosus)." 

De tudo que o· ilustre glotólogo alemio exp0s, o resultado é negativo. A preocu
pac;:io de evitar oeuscuara naspesquisas lingüísticas fe-lo evitar as fontes ibéricas. 

Pois é aí que se acha mais urna vez a chave desta origem como de outras. 
O vasco oueuscuaratem como desinencia diminutiva to ou tto como em gizonto, 

homenzinho, de gizon, homem, e to o suf. dim., como em chikito, pequenino, de 
chiki, pequeno, e to. 

Para exprimir ainda deaemento ou diminuic;:io possui mais a partícula te que 
significa pequeno e se junta ao vocábulo. 

Como já ponderamos, a vogal que precede ªº t nao faz parte da desinencia; a 
que segue é variante de genero, em combinac;:io com to ou tto e te. 

A fecundidade deste sufixo em portugues e espanhol, sobrepujando o italiano 
e trances, a sua ausencia em valáquio, vem confirmar a origem ibérica desta derivac;:io. 

Um outro sufixo diminutivo de procedencia euscuara é em cho, cha, que Diez 
envolve e confunde com os de origem latina em aceus. Os que juntam ao nome a idéia 
de decremento e depreciac;:io, sao vascos, e provem de che, cho, terminac;:Oes diminu
tivas nesta língua. Exemplos: bombacho, bomba pequena de tirar água; borracho, 
pombo novo, filhote de pombo; caspacho, migas de pao temperadas; lebracho, macho 
da lebre quando novo, se é velho o denominam lebrio; lobacho=lobato, lobo pequeno; 
maracha, maradlao pequeno; populacho, povo miúdo; riacho, rio pequeno; velacho, 
vela da proa; vulgacho, ínfima ralé; paparicho, comida delicada; cochicho, casebre; 
galricho=garlito, rede de trutas e peixe miúdo; papelucho, papel sem valor.* 

* N. do R.: Do capítulo sétimo há apenas o título e páginas em branco. 
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7 - ORIGENS GERMÁNICAS DO PORTUGUES* 

Abandonar - Ver bando. Comp. da prep. 
e da ant. pal. bandan, que signif icava 
a autorizac;:io pelaban, a liberdade de 
fazer urna coisa. Por deixar qualquer 
coisa a bandon era deixá-la a discric;:a'o. 
Bandon corresponde ao baixo-latim 
bando, bando nis, de mesmo sentido 
que bandum; band em dinarrarques; 
baunen em alemao, ordem, prescric;:io. 
Der. abandono. 

Abra - Do germAnico: ant. escandinavo 
hofn; anglo-sax. haten; dinamarques 
hafn; alernio hafen; ingles haven. Bai
xo-latim haula. No céltico: baixo-bre
tao e quínrico aber, posto. 

Abrigo-? 
Acha ou facha d'armas ·- Do alemao 

hacke, instrumento de cortar. Ant. 
alto-alemao hacco [ilegível] chinho; 
anglo-saxonio haccan; ingles to ha [ile
gível ]. 

Adubar - Baixo-latim adobare. Do germa
nico dubban, bater, da pancada que se 
dava no cavaleiro no cerimonial de 
armá-lo. Dá idéia proveniente de armar, 
passou-se él de preparar, arranjar, ornar, 
reparar, etc. Cf. o antigo inglesdub, 
golpe, to dub, armar o cavaleiro. 
(Heenschel - Diez - Littré). Der. 
adubo, adubamento. 

Afagar - Esp. halagar, sendo o portugues 
urna forma sincopada; catalao afalegar; 
gótico thlaíhan, acariciar, ameigar, flai
han; alto-alemao flehor, acariciar, su
plicar. (Para novas averiguac;:oes). Der. 
afago, fagueiro. 

*N. do R.: Transcrito dos originais de Apolinário. 

Agasalhar - De ga-salhan (Diez). Ant. 
alto-alemao gasa/jo . • 

Agasalho 
Agastar - Ant. alto-alemao hazjan; rmd. 

alemao tyen, perseguir, inquietar 
(O iez); trances agacer; italiano agazza
re, provocar. 

Alabarda - Do a nt. a lemao helmparte 
ou helmbarte, espécie de machado. 
De helm, cabo, e parte ou barte, 
machado. 

Alar ou halar - Do ant. alto-alemá'o ha
~n, puxar; ant. escandinavo hala; in
gles to hale. 

Alb~rgue - Ant. alto-alemio heriberga, 
acampa mento militar, de herí, exérci
to, eberge, alojamento. Der. albergar. 

Aleive - Gótico levjan, trair; anglo-sax. 
laeva, traidor. (Diez, Dic.). 

Alodial - De alodio. Do alemá'o al/, 
tudo, e od, bem, propriedade, isto é, 
propriedade inteira, completa. Cf. dina
marques odel, heran<;a alodial; sueco 
odal-man, proprietário, odia, cultivar, 
odling, cultura, etc. Ver Littréa//tYJ. 

Aloquete - Ver loquete. 
Alta e alto - Em fazer alto, isto é, parada; 

em alto /á, interjeic;:io. Do alemá'o 
halt, parada, suspensio, do verbo ha/
ten, deter-se. 

Amarrar - A e o holandes maaren, amar
rar . Para estudo com relac;:io ao árabe. 

Anca - Ant. alto-alemio ancha, perna 
(Diez). 

Arauto - Ver Littré em véraul. 
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Arcabuz - Do alemao hakenbüchse; fla
mengo haak-bus., que significa arcabuz 
de gancho, de haken, gancho, e büchse, 
cano de arma de fogo . Ver Littré e.m 
arquebuse. . 

Ardido - Ant. alto-alemao hartjan, en
durecer, tornar -se forte, de harti, duro 
com referencia a coisas; forte, ousado, 
valente, a pessoas. Der. ardidamente, 
ardileza, ardimento, etc. 

Arenga ·- Do ant. alto-alemao hring, 
cfrcu lo, assembléia. Der. arengar,aren
gueiro. 

Arenque - Do ant. alto-alemao harinc, 
mas é do latim hatee, peixe salgado, 
que passou para as 1 ínguas germanicas, 
donde por sua vez veio as lfnguas roma
nicas. 

Armeo 
Arranger - De arranger, em trances, que 

procede de rang. Alemao e sueco rang; 
ingles rank; bretao renk; ir landes ranc. 
Diez der iva de hring, cfrculo, donde 
viria a idéia de disposic;:ao ou coloca
c;:§'o circular. 
Scheler pergunta se nao poder-se-ia 
ver af a nasal izac;:§'o da palavra latina 
rega, régua, linha direita. Renque, em 
portug[ uªs] sign ifica positivamente 1 i
n ha direita, etc. 

Arreios - De ad=ar, e a palavra germanica 
rat, provisao, socorro, conselho. Será? 

Arrufar - Será do alemao? Diez t ira de 
raufen, do polones. Parece-me antes 
provir de rufus, vermel ho, significando 
agastar-se corando. Para estudar . 

Asco - Diez tira-o do gót ico aiviski, 
vergonha, achando preferfvel ao grego 
aiskos, fea ldade, vergo nha. Será? 

Ataviar - (Gótico gatevjan ou taujan -
1.ºG.297 Diez) [sic] 

Atilar - De zilen (ver Diez, Gram. 1, 64) 
[possivel mente v.1 , p.64] 

Atoar - Alemao tau, corda; ingles to 
tow, rebocar; islandes toug, corda; 
sueco tog,· holandes touw. 

Atracar - Holandes trekken, puxar , tirar 
e ir; ingles track, carril, trac;:o, pisada. 
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Atufar - De toufan (D iez 1, G. 287) 
[possivelmente Gra"1., v. 1, p.287]. 

Avaria - ? 
Bata - Ver trances bafouer; esp. befo, 

befa. Cf. portuguesbelfa, belfo. 
Baú - Do médio alto-a lemao behut, lu

gar onde se guardam orovisé5es. 
Baixel 
Bala - Do ant. alto-alemao balla, palla,· 

al. mod. ball,· ingles ball; céltico: no 
gaélico ball. Balli, saco de algodao, 
bala de papel, pacote de 1 O resmas; 
alemao ballen. Ver Littré balle. 

Balandra 
Balcao - Do ant. alto-a lemao balcho, pal

cho, trave, viga. 
Baluarte - Do alemao bollwerk, detesa , 

fortif icac;ao. De werk, obra e bohle, 
tábua ; em trances boulevard. 

Bambordo ou bombordo - De backbord, 
de back, cast elo de proa, e bord, 
bordo. Nos antigos navíos dos povos do 
Norte f ica o castelo de proa a esquer
da, por isso bombordo sign ifica o lado 
esquerdo do navío, quando estando-se 
na popa, ol ha-se para a proa. 

Banco, móvel - Do ant. alto-alemao 
banc, o mesmo. Daf banca, banqueta, 
banquete, bancaria, ban~al, bancário, 
bancarrota, etc. 

Banda - Do alemao band, tira para atar, 
ligar . No R. G. do Sul bandalho, 
tira, pedac;o. Ex .: Por a ro upa em 
bandalhas, pó-la acidentalmente dm 
t iras. Cf. venda. A nt. alto-alemao bind, 
l igar atar; al. mod. binden; gaélico 
bann, banda, lac;o. Bandeira, bandeiro· 
la. 

Bando - Procla mac;á'o, decreto, pregao. 
Ant. alto-alernao bannan, ordenar, pu
blicar, dar urna sentenc;a, etc. Der . 
banir, bandido, etc. Banhos, proclamas 
de casa mento , da í procede.· 

Barao - ? 
Barriga 
Bastidor - Basta (de colchoeiro). Basto 

(de sela) . Bastir. Bastar, etc. Do ant. 
alto-alemao bestan, coser, remendar. 

/ 
(Ver Littré batir, alinhavar. Ver em 
Larousse a opiniao de Delatre) . 

Batel - Do anglo-saxonio bat, o mesmo. 
Forma dimin., cujo primitivo se con
servou em italiano batto. 

Beccabunga - Ver Littré. 
Bedel - Ant. trances bedel; ant. alto-ale· 

mao butil, putil, arauto, pregoeiro pú· 
bl ico; baixo-latimbede//us. 

Berbequim - Do flamengo winboreken, 
de winden, girar, e bohren, turar ; no 
alemao windelbohren; no trances vile
brequin;· no picardo biberkin. 

Berligio - ? 
Berloque - Ber, prefixo pejorativo, e 

/oque. Do ant. alto-alemao loe, coisa 
pendente; escandinavo lokr; al. mod. 
locke, madeixa de cabelos. 

Berma - Do alemao berme, de brame ou 
brame, borda dum campo. 

Biltre - Frances bélitre; esp. belitre; 
ital. belitrone. Alemao bettler, men· 
digo, que por metátese deu bleter. 
Tem primitivamente a significa~o de 
mendigo. 

Bitta ou bita - No trances bitte; ingles 
bitts; holan[des] beeting; dinam. bit
ting; ant. escandinavo bi ti, trave. 

Bisarma - No francesguisarme? 
Bivaque - Do alemao beiwachen, de bei, 

perto, e wachen, velar. Moderno. 
Blindar - Moderno. (Gótico ga·blindjan.) 

Frances blinder. 
Blindar - Moderno. Do alemao blenden, 

bl indar . 
Bloco - Mod.erno, pelo trances. Ant. alto· 

alemao bloc e block, o mesmo; gaélico 
bloc ou blinc, o mesmo. 

Bloquear - Do alemao blockhaus, de 
block, mole de pedra, bloco, e haus, 
casa, isto é, fortificac;§o. Moderno. 
(Ver Littréblocus) 

Bojar - Do neerlandes bogen, como traz 
Diez? Ou do alemao? 

BoldriP. - Ver Littré. 
Bolina - Ingles bowline; dinam. bugline; 

holand[es] boelijn; de bug, bow, boe, 
proa, e line, corda. 

Boneco - Do holandes maeneken, homen· 
zinho, f igurinha; alemao mannchen, 
dim. de mann, homem; esp. muñeco; 
catal[ao] munyeca, que corresponde a 
boneca. 

Borda, bordo - Ant. alto-alemao bort, 
bordo de um navio. Ant. alto-alemao 
bort, tábua, mesa; gaélico bord, tábua, 
etc. 

Bordel, lupanar - Gótico baurd; escandi· 
navo bord, choupana, barraca (ver 
Barcia, burdel) G. 1-291, Diez. 

Borzeguim - Do ant. flamengo brose· 
kin; mod. broseken. 

Bossa - Vide Littré. Talvez seja céltico. 
Bota - Para estudo. 
Botio - ? V ide Larousse. 
Botar - Do médio-alemao bozen. chocar, 

bater. 
Bote, barco - Angl[o ]-sax. bat; alemao 

e holandes boot; escand . bocat. 
Bote, golpe no jogo da esgrima - Do 

médio-alem[ao] bózen, chocar , bater . 
Ver botar. 

Boto - Holandes bot; alemao corpo es· 
pesso e obtuso. Der. embotar . 

Bradar 
Bramar - Ant. alto·alemao breman; ho· 

landes bremmen, mugir. Bramido, bra· 
mir. 

Branco - Ant. alto-alemao blanch, branco. 
Brandio - Alto-alemao brant, tic;§o. 
Brandir - Dar movimento vibratório a 

urna espada, como se dá a um tic;§'o, 
para avivar-lhe o. fogo. De brant, t i
c;:§'o. No ant. escandinavo brarKir, espa
da. A espada de Cid deram o nome de 
tizona (R . Barcia). 

Brasa - Antigo alemao bras, fogo, brasen, 
queimar; sueco brasa, fogo vivo. 

Brazao - Segundo Diez, do anglo-sax. 
blaese, archote; donde a signif icac;§o 
de brilho e escudo ornado.? 

Brecha - Ant. alto-alemao brecha, ac§o 
de quebrar. No quínrico também há 
breg, ruptura. 

Brenha - ? 
Brete - ? 
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Brida - Do ant. alto-alemao brittil, pr1-
til,e por contra~o britl. 

Brincar - Do alem[ao] blinken, reduztr, 
brilhar (ant. alto-alemao blinchan? 
Diez). 

Brinde - Do alemao bringen, trazer, le
vantar, no sentido de fazer urna saúde. 
(Ver Littré brinde) . 

Briais, sing. brial - Parece do céltico 
brog. Ver para estudo o trances breuil 
e brouiller. 

Brigue - 1 ngles brig, forma reduzida de 
brigantine; trances brigantin, navio ori
gina lmente de piratas. 

Britar - Do anglo-saxónio brittian. 
Broa ou boroa - Anglo-sax. bread ou 

breod; ingles bread; alemao brod; ho
la ndes brood; ant. a!errá"o brot, p§o. 

Bro~a ou brossa - Do ant. alto-alemao 
burst, bursta; al. moderno bürste, mes
mo sent ido. Ver brocha em Barcia. 

Bródio - Caldo que se dava nas portas de 
conventos. Anglo-sax. broth; ant. alto
ª lemao brod. 

Broto, brotar - Ant. alto-alemao broz , 
rebento; ant. saxónio brustian, brotar. 

Brulha - Ver Littré breuil e brouiller. 
Brunal, brundúzio, brunhete ou brunete

Do ant. alto-alemao brun; al. mod. 
braun. O sentido rad ical de brun é 
queimado . 

Brunir - Médio-alemao brinnen, tornar 
bri lhante. No ant. alto-alemao brün , 
s ignifica, ao mesmo tempo, tirante a 
escuro e brilhante; ant. escandinavo 
bruni, incendio , fogo . O mesmo rad i
cal , concebe-se, como pode dar cor 
escura produzida pelo chamusco, e cor 
br ilhante como o fogo, donde palir. 

Bufar - Diez dá como onomatopéia. 
Mas a onomatopéia é, segundo a língua 
e a ra~ , lapidada conforme as leis 
fónicas de cada povo ... ? 

Bugalho, cujo tema é germanico - Baixo
lat im bauca; ant. alto-alemao bouga, 
bracelete; ant . escandinavo baugr, anel; 
de biugan, curvar. 
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Buque, navío - R.G.S. (Buh - 1 G. p. 
286) . 

Buraco - Do ant . alto-alemao bora, broca, 
verruma; barón, furar. Alemao mod. 
bohren. 

Burgo - Do ant. alto-alemao burg, lugar 
fortificado. 

Buril - Do ant. alto-alemao bora, boron, 
etc. 

Cacarola - Diminutivo de casse, em 
trances, donde nos veio a palavra. 
Casse provém do ant . alto-alemao che
zi, que passou para o baixo- latim sob 
as formas caza, cazia, cazeo/a, catiola. 
Ant. escandinavo kati; al. moderno 
kesse/, caldeira ( Littré). Ver ca90 em 
portugues. 

Cadafalso, catafalco - Ve~ echaufaud. 
Cf. palco. 

Caibra - Do ant. alto-alemao krampof. 
Cais - Holandes kaai; ingles kay; glosa 

de Isidoro, kai; céltico kae, cerca, bar
reira ; baixo-bretao kaí, cerca e cais. 

Camarlengo - É do latim. Ver Littré 
chambellau. 

Camur~ - Ver larousse. Littré chamois. 
Canivete - Sueco knif; ant. escandinavo 

knifr, faca ; ingles knife. É d iminutiva 
a forma, cujo radical nao existe em 
port. ; trances canif eganivet. Ant. esp. 
gañi vete. 

Carpa, peixe - Sueco carpe; alemao kar
pfen. 

Chalupa - Do holandes sloep; d inarrer
ques sluppe, donde o ingles shallop e 
sloop. 

Charpa - F ra nces écharpe. 
Cheque - Moderno. Do ingles check, do 

verbo to check, significando verificar. 
Chope - Moderno. Do al. schoppen, que 

se liga a schtipfen, esgotar. S. trances 
chope. 

Choque - Do al. schokken. Ver Littré 
choque e souche. 

Chorlo - Schórl - 1 G. p.295. 
Coifa - Para estudo. Parece que há duas 

origens diversas que concorrem. (Ger
man. kuppha - 1 G. p.286 Diez). 

Cota - Gaélico oot; inglis coat, vestuário; 
alemio kutt, kittel, túnica. 

Cousir, cousimento - Arcaico. Do ant. 
alto-alemio chiosan, escolher, Vf!I. Ver 
choisir. Gótlco kausjan. Diez 1, Gr. 
287 e seg. 

Creche- Moderno. 
Croque - Ant. escandinavo krókr; inglis 

crook; quínrico cróg; bretlo crok. Ger
mAnico ou céltico? 

Daga - Para estudo. 
Dan~r - Do ant. alto-alemio dansrSn, 

estender. Gótico thinsan. 
Dardo - Ingles dart; anglo-sac. daradh, 

darodh; ant. escandinavo darradht'" , 
ant. alto-alemio tart; céltico: baixo
bretio dard, gaélico dart, dairt. 

(Des)arreiar 
(Des)falcar - Ant. alto-alemio falcan 

I 

cortar, talhar, donde fizemos falquear 
ou falquejar, falquejo, falquejador, fal
quejadura. Der. desfalque. · 

(Deshnaiar - Comp. do priv[ativo] des 
e do ant. alto-alemio magan, poder; 
ser forte. Desmaiar significa, pois, per
der as forc;:as. 

Dique - Holandes dyk; ingles dig; alemio 
deich; anglo-sax. dic. 

Doca - Holandes dok, bacia. 
Doido - lnglesdo/d, pronunc. 
Draga - Moderno. 1 ngles drag, gancho, 

rede. Anglo-sax. dráge . . 
Droga - Ingles drug,· anglo-sax. dryge, se

co. Ver Littré e citá-lo textualmente. 
Edredon - Do al. eiderdune. 
Elmo - Ant. alto-alemio helm; ant. es

candinavo hidlmr: gótico hilms. 
(Em)butir - Médio alto-alemio büz, gol

pe, pancada, cunho .. Talvez bózen, ba
ter, chocar, donde fizemos botar. 

(En)-galf-inhar- Do ant. alto-alemio har-
pan, agarrar. 

(En)ganar 
(En)tupir 
Equipagem ou esquipagem - De esquife, 

que vem do ant. alto-alemio skif; 
gótico skip; alemio schiff; ingles ship. 

Equipar ou esquipar 

Esca""'° - Do ant. alto-alemio scencan, 
dar de beber; SClmCD, o que dá de 
beber; alem. moderno schenktJn, dar 
de beber. 

Escaramu~ - Do ant. alemio dcerman, 
combater, segundo Diez; alemlo mod. 
scharmützel; ingles skirmish. 

Escarments - Ver Diez Dic. 
Edrnio - Ant. alto-alemio skern, mofa, 

zombaria; skl!rnón, mofar, zombar. 
Der. escar ni nho, escar nir, escarnecer. 

Escarpa -Ant. alto-alemio scarp,· al. mod. ,_ ~ 
scharf,· ing. sharp; escandinavo scarp, 
agudo, cortante. 

Escarro? - Vem do latim saeare e nf<l 
tem rela(:io com a forma cracher, do 
francas, que é de origem germanica. 

Escarvar - . Holandas schrapen, meio alto
alemio schrapfen. Ver Diez. 

Escorbuto - Neerlandes scheurbuk, o 
mesmo. 

Escota - Sueco skot, o mesmo; alemio 
schote; dinam. skiod; ing. sheet,· hol. 
schoot. No ant. al. sooz, peda~. 

Escote - Ingles scot, contribui(:lo; ant. 
frisioscot;alemioschoss; no céltico há 
sgot; todas com o mesmo sentido. 

Escravo - Ao principio referia-se ao~ 
eslavos, por te-los Carlosmagno ven
cido e feito escravos. Posteriormente 
tomou a significa(:io gerai de esa-avo, 
servo. Nao é propriamente germanica 
a palavra. 

Escuma - Em portugues também há 
espuma, do latim espuma,· ant. alto
aler)'lio scDm; escandinavo skúm; alem. 
schaum; no céltico há o gaélico sgOm. 

Esgar~r (? ) - De skerran, ant. alto
alemio, dilacerar, que deu o ant. fran
cas eschirer, mod. déchirer; e o pro
venc;:al esquirar. 

Esgarvatar ou esgaravatar - Será do ale
mio (ant. alemio graban) graben, ca
var; neerlandesgraven. Ver Diez. 

Esgrimir - Ant. alto-alemioskirm,skerm, 
escudo, defesa. 

Eslinga - Ingles sling, eslinga, funda. 
Esmagar - De es, pref ixo, e do ant. alto-
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alemao magan, poder, ser forte. 
Esmarrido - Gótico marzjian; ant. alto

alemio marrjan, impedir, tornar 
vao, contristar; ingles to mar, privar, 
corromper, desfigurar. 

Espeque - Holandes speek, alavanca; ale
mao speiche; ingles spoke; anglo
sax. spaca; ant. alto-alemao speihM. 

Espeto - Dinamarques spyd; sueco spint.· 
Espiar - Ant. alto·alemao spehón; alemao 

spaken; dinam. spaa; ingles to spy. 
Der. espia, espiao. 

Espora, esporio - Ant. alto-alemao sporo, 
no nominativo; sporon, no acusativo. 
Der. esporear, esporada. 

Esquife - (batel, barca, canoa) Ant. 
alto-alemao skif; gótico skip; alemao 
schiff; ingles ship. 

Esquina, quina - Ant. alto-alemio skina , 
agulha. 

Esquipa~o 

Esquivar - Ant. alemfo scuwan, es-
quivar, fugir, ter medo; ant. alto-ale
mio skinhan; alemio sheuen, ter me
do; dinamarq(ues] skye; sueco sky; 
holandes schuuwen; ingles eschew. Der. 
esquivo, esquivanc;:a. 

Estaca - Ant. alto-alemao staca; flamen
go stake; ingles stake, bastao, pau. 
Cf. flamengo stikke, pedac;;o de pau, 
alemao stechen. Der. estacada, esta
quear. 

Estadulho - Gótico stath~, pilar, poste, 
escora, pontalete; anglo-saxónio stu· 
the, o mesmo; islandes stod, poste, 
escora, espeque; alemao stutze; dinam. 
staete, stytte; sueco stod, stael, stodja; 
ingles stay, etc. Estas formas corres
pondem ao holandes staed, staye, don
de tiramos estaes, corrompido em os
taes. 

Esta lar 
Estampar - Ant. alto-alemao stamphon, 

stemphan, bater com o pé, pisar, cal
car; alemao stampfen; escandinavo 
stemma. Der. estampa, estampador, 
estampilha, estampilhar. 

Estandarte - Diez tira do latim extendere, 
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desdobrar, mas a forma germanica é a 
que satisfaz. Gótico standa; alemao 
stehen; ingles stand, estar de pé, estar 
fixo e imóvel como o estandarte du
rante a batalha. A conservac;;ao do a 
em qua se todas as 1 ínguas romanas, 
exceto o italiano, é o argumento a 
favor desta opiniao. O ant. trances 
também o possuía. 

Estau - Casa de hospedar ia pública ou da 
corte. Para estudo. Cf. o ant. hostáo e 
ostáo, e o trances ita/. 

Esteio 
Estaes ou astaes - Do flamengo staed, 

staye, apoio. 
Estafa - Cansac;:o por caminhada, virá de 

stapha, ant. alto-al. passo, etc., estafa 
de pancadas será de staff, alemio, gol
pe de bastio, bordoada, etc. 

Estafeta - Ant. alto-alemao staph, sta
pha, passo; alemao staffel, marcha. 

Estallo - Do ant. alto-alemao, stihil, 
estaca, bastao, porque ao princípio 
seria de medida de comprimento. 

Estofo - to latim stupa, estopa, segundo 
Littré, transformado pela pronúncia 
germanica. Alemao stoff; ingles stuff; 
dinamarques e sueoo stoff; holandes 
stoff, stoffereen, guarnecer, ornar. 
Chevallet tira-o duma forma primitiva 
germanica, o gótioo stabs, matéria-pri
ma, elemento. 

Estojo - Médio alto-alemao stuche, bai
nha; alemio moderno stauchen, enva
silhar. 

Estoque - Alemio stock, bastao, cacete. 
(No céltico, gaélioo stoc, o mesmo). 
Anglo-sax. stocce; dinamarques stok; 
holandes stok; ingles stock. 

Estrapada - Suíc;:o strapfen, puxar; ale
mao· straff, atado fortemente; ingles 
strap, correia. 

Estrebuchar - Ver trebucher. 
Estribo - A opiniio de Chevallet parece 

a mais verossímil. No baixo-latim 
strepa, streva, que procede do germa
nico; anglo-sa~. strap, oorreia; alemao 
(striepe strippe? ); sueco straepa; ho-

landes strop, correia, corda de nós 
oorredic;;os, atilho. 

Estribordo - Do baixo-alemao stürbord; 
anglo-sax. 'Steorbon; escand in. stior
bord; ingles starboard. 

Estriga - ? 
Estrinca - Do ingles string; ant. alto

alemao strengi, verbo; saxónio streng, 
string; holandes streng; sueoo stra~. 

Estrinque - Id. 
Estropo - Ingles strop, o mesmo; anglo

sax. stropp, cabo, oorda; holandes 
strop; d inam. stroppe; sueco stropp; 
island[es] stroppa. 

Estufa - Ant. alto-alemao stupa; médio • 
alto-alemao stobe; alemao stube; ant. 
escandinavo stofa; ingles stove, o mes
mo. 

Estuque - Ant. alto-alemao stucchi, cos
tra. 

Esturjio - Do ant. alto-alemao sturio; 
alemao star. 

Etape - Do baixo-latim estápula, que 
procede do germanico; do alemao sta
pel, monte, porc;:§o, feira, armazém, 
lugar de depósito; stapeln, amontoar. 
Chamava-se assim urna prac;:a pública, 
onde os mercadores eram obrigados a 
trazer suas mercadorias para vender 
ao povo; posteriormente passou a sig
nificar lugar de comércio, abundante 
em provisoes; em seguida prac;:a onde 
encontra-se o necessário para munício 
das tropas, em marcha. 

Faca - Cavalo pequeno e membrudo 
(Morais) - Do germánico hacke, ou 
hack, cavalo. Ver facania ou hacanea. 

(Des)falcar - Ver desfalcar. 
Falcar, falquear ou falquejar - Id. 
Falcas - Termo de marinha. Id. 
Falda - Provenc;:al falda, fauda, regac;:o, 

seio ; esp. falda e halda; italiano e 
portugues falda. Do ant. alto-alemao 
falt, dobra, falten dobrar. 

Faldan [no texto, por equívoco, Taldan] 
- Tem como equivalencia nas línguas 
congeneres: no islandes fa/Ida; dinamar
ques fo/de; anglo-saxónio fea/dan,· sue-

co faella; ingles to fold. Stuol tem no 
ant. alemao stül; gótioo stols; anglo
saxónio e escand. stol; alemao stuhl; 
ingles stool. 

Faldistório e facistol - Também de falten , 
porque as cadeiras primitivas se dobra-
vam. Faldistório corresponde ao an
tigo alto-alemao faldstoul ou faltstoul , 
comp. do verbo fa/dan, dobrar, e stuo/, 
cadeira. 

Farandula - Palavra de origem duvidosa. 
Diez propé5e por etimologia a palavra 
alema fahrend, companhia de cómicos 
ambulantes, que seria o primitivo fa. 
randa, donde farandula derivaria. É 
urna conjetura. 

Farfalhad~ - ? 
Farpa - ? 
Fato - ? - Diez, Gram., 1, p.289. 

Ele o tira de fazza, vaz. 
Feltro - Do ant. alto-alemao felz; anglo

sax. felt; que procedem de fe/, fe/!, 
pele de animal com pelo. 

Ferrar(as velas) - lsto é, oolhe-las, do
brando-as ao longo da verga, e atan
do-as em seguida. Nao pode vir do 
verbo ferrar que na acepc;:§o original 
significa guarnecer com ferro. É de 
ferler em frances, que por sua vez 
veio do verbo ingles to furl, mesmo 
sentido. (Ver opiniao [de] Delatre 
[ em] Larousse). 

Feudo - Gótico foiku, bens haveres, ri
queza; lombardo fader, fio, bens 
~ternos, patrimonio; ant. sax. fehu, 
rebanho, gado; anglo-saxónio feoh, o 
mesmo; ant. alemio fihu, fehu, o mes
mo; alemao fihu, o mesmo; alemao 
moderno vieh, o mesmo. 

Filtro - Mesma procedencia de feltro. 
Baixo-latim filtro; ant. alto-alemao filz; 
anglo-sax. felt, de fe/, fe/!, fil, pele 
do animal com o pelo. O feltro serviu 
originariamente nas farmácias para pas
sar os 1 íquidos que se queriam cla
rificar. 

Fisga - Do gótico fiskon, fisgar; ant. 
alto-alemao fisker. 
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Fita - Ant. alto-alemao wita, la~, faixa 
que prende o ~belo. Guita, barbante, 
é da mesma procedencia; mas no latim 
há witta, coma mesma significa~o. 

Flibusteiro - Holandas vrybuiter; alemao 
freibeuter; ingles freebooter, saqueado
res. Vry, free, 1 ivre, e buit, beut, boot, 
saque. 

Fofo 
Fola - (f. [ilegível) Larousse). 
Fona- Gótico fon, fogo. 
Fornir - Ant. alto-alemio frumjan, aca

bar, procurar; gótico fruma, vantagem; 
alem[ao] mod. frommen, aproveitar. 
Der. fornecer, fornecimento, fornece-. 
dor. 

Forragem - Pelo trances. Do ant. alto
alemao fuotar; ant. escan[dinavo] fodr; 
al. futter, forragem. Futter e o ingles 
food signif icam essencialmente alimen
to, pasto. Baixo-latim fodrum. 

Forro - Oualquer fazenda com que se 
reveste interiormente as diferentes pe
c;:as do vestuário. Gótico e ant. alto
alemao fóde, bainha, estojo; sueco 
foder; alemao mod. futter, o mesmo. 

Framboesa - Ant. alemao brambese, amo
ra silvestre, framboesa; holand. braam
bezie; ant. alto-alemao bramberi; ale
mao brombeer. Significa propriamente 
pequeno fruto de planta espinhosa. 
Procedem de do is elementos: 1) do 
gótico brama, sarc;:a ; ant. alto-alemao 
broem; hol. braam; anglo-sax. broeam
ble, bromble; 2) basi, pequeno fruto, 
baga. 

Franco, a - Do ant. alto-alemao franco, 
1 ivre. 

Franzir - Delátre propc)e o holandas 
frons, no alemao runzel, por frunzel, 
ruga, prega. 

Frecha - Médio alto-alemao flitsch, fle
cha. 

Fresco - Ant. alto-alemao frise; al. mod. 
frisch; anglo-saxónio frese; ingles fresh; 
sueco fr isk, fresco, fr io, recente, novo , 
esperto, vigoroso, etc. 

Frete - Baixo·latim fretta , fretum; ale-
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mio fracht; dinam. fragt; holandas 
vragt; ingles freight, carga dum navio, 
pre~ do transporte da carga. 

Frota - 1 nfluencia das palavras germa
nicas nesta forma~o. 

Furriel - O que se encarregava outrora do 
fornecimento da forragem e víveres. 

Gabar - Escandinavo gaab, gracejo. O 
latim gaudere podia produzir a mesma 
forma do radical gav. 

Gabordo - Do inglesgarboard. 
Gafa - Espécie de gancho com que se 

puxava a corda da besta para armá-la. 
Doenc;:a que corrói o corpo, encolhen
do os músculos, tornando os dedos 
como garras de ave de rapina. Germá
nico: dialeto alemao gaifen, cortar em 
gancho; escandinavo gaffa/, foice (ver 
Larousse). Céltico: gaélico gaf, curvo 
como um gancho; baixo bretao gwaf, 
o mesmo. Concorreram talvez ambos. 
Der. gafar, gafa ria, gaf em, gaf ento, 
gafo, ga ifeira, gafanhoto, gafidade .(ar
caico). 

Gage - Arcaico. Baixo-latim vadium, wa
dium. Do germánico: gótico vadi; ant. 
alto-alemao wetti; frisao ved, penhor, 
garantia, promessa. 

Gaio, a - Vivo, alegre; ex.: verde-gaio. 
Do anr. alto-alemao gáhi, pronto; al. 
mod.láhe. 

Gaiato - O mesmo radical com a des. 
dimin. e pejor. ato. 

Gaiúta - Nao :.erá do holand[es] kajui t 
(cabine) o mesmo; sueco kajuyta; em 
dinamarq[ues] kahyt. 

Gajo 
Gali - De gala. Der. galanice, galania. 
Galante - De gala. Cf. no entretanto a 

opiniao de Chevallet ( Larousse). Der. 
galantear, galanteador, galantemente, 
galanteio, galantería. 

Galio - Do rad[ ical) de gal. 
Galio - Medida inglesa para líquidos. 

1 ngles gallon. 
Galardao - Diez conjetura que procede 

do ant . alto-alemao widarlon, comp. 
de widar, em troca, e Ion, recompensa, 

observando que o latim donum influiu 
sobre a forma da palavra . Baixo-latim 
widerdomem. 

Galopar - Gót ico hlaupan, correr; alto
alemao gahlaufan; anglo-saxón io geh
leafan; alem. mod. laufan; a sílaba 
gah, g.eh, ou ge corresponde em com
posi~o a nossa preposic;:ao com. Der. 
galope, galopada, galopear; galopim, 
rapaz que primitivamente se empre
gava em recados, comiss5es; galao, no 
sentido de saltos que o cava lo dá. 

~anA - Diez:geinon? G. 1 - 287. 
Ganancia - Ver ganhar. 
Gancho - Prove1to, ganho em horas es

cusas; provirá do rad ical wan em wan
nen. Der. ganho, ganhamento (arcaico), 
ganhador, ganhadeiro, ganhao, etc. 

Ganga - Moderno. Termo de Mineralogia. 
Ganhar - Chevallet faz proceder do ant. 

alemao winnen, wannen, vencer, al
canc;ar vantagens, ganhar urna batalha, 
donde a significa~o de adquirir, lu· 
erar. Littré tira do ant. alto-alernao 
weidanjan, fazer pastar, que tornou-se 
no baixo-latim wei(d)aniáre,de weida, 
pastagem e dos lucros que dela aufer i
am. Parece que ambas as formas con
correram para os termos romanicos. A 
primeira deu o portugues ganhar, a se
gunda o italiano guadagnare. 

Ganso - A palav[ra) esp[anhola) e portu· 
guesa nao procede do lat . anser, onde 
nao há a gutural. Corresponde ao ant. 
alemao ganzo. (Pictet . Orig. indo-eu
rop.) 

Garanhao - Ant. baixo-alemao wrenjo; 
ant. alto-alemao reineo. 

Garantir - Ant. frisao werand warend · , , 
ingles warrant, fiador ; ant . alto-alemao 
weren, fornecer, caucionar; baixo-la
tim warens. 

Garbo - Do ant. alto-alemao garawi, 
garwi, ornato, ornamento; garawan, 
ornar; alem[ao] moderno gerben; fla
mengo guerwen, preparar, dispor. 

Gardingo 
Garfo - Ant. alto-alemao harfan, agarrar. 

Garlopa - Diez pensa ser duma palavra 
holandesa, weerloup, composta de 

. weer, de volta, e loup, carreira, pelo 
movimento de vaivém do instrumento. 

Garupa - No escand. kryppa; no alemao 
kropf, protuberancia; mas o céltico 
tem no gaélico crup, amontoar, aglo
merar. 

. Gasalho 
Gastar - Podia ter vindo do latim vastare , 

assolar; mas há concorrentemente o 
germánico, o ant . a lto-alemao vastjan, 
assolar, que parece dar a verdadeira 
etirrologia, pela mudanc;:a do v em g. 

Gás - Palavra criada por van Helmont 
que parece formada do flamengo geest, 
espír ito; no alemao,geist. 

Giga - Danc;:a. Alto-alemao gige, alemao 
moderno geige, rabeca. 

Girao - Médio alto-alemao gere; ant. 
frisio gare, pano, ponta do vestido; 
holand . geere, t ira cortada em nesga. 
Diez julga que as palavras germánicas 
procedem de ger, ponta de lanc;:a, 
por causa da forma destes panos corta
dos triangularmente. 

Girifalco - Do alemao geierfalk, com
posto de geier, abutre, e falk, falcá'o . 
Geier representa o antigo alto-alemao 
gin, voraz. 

Gonfalao - Do ant. alto-alemao gunt
fano, comp. de guntja, combate, e 
fano, bandeira. 

Gosmar ou gormar, gosma - Diez tira 
a palavra do ant. escandinavo gormr, 
lama. Chevallet fá-la proceder do cél
tico : baixo-bretaogroumm,grom, mor
mo dos cavalos, de gor, abcesso, após
tema; gaél ico gor, pus, sanie, humor 
secretado ; escoces gor, pus, sanie; ir
landes guirin, garan, idem. Parece a 
mais plausível. 

Grenha - Ver Littrégrenn. Ver Diez Gram. 
Grampo - Baixo-latim grapa, grappa. 

Ant. alto-alemao chrapfo, chrempfa, 
gancho ; a lem. moderno krappen. 

Gravar - Alemao graben, cavar; ant. 
alemao graban; neerlandes graven. Der. 
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gravador , gravura. 
Gres - Ant. altofillemao griez, grioz; 

alem. mod. gries, sa ibro, areia grossa. 
Grima - Diez pressupé)e o anglo-sax. 

grim, máscara, fantasma ; mas a 
etimologia de Scheler parece a veros
símil. Pensa este que venha do ant. 
alto-a lemao grim, colérico, furioso. 

Grimpa - Do ant. alto-alemao k limban; 
alemao moderno klimmen, t repar. 

Grinalda - Do médio alto-alemao wiere
len, bordar; ant. alto-alemao wiara, 
coroa. 

Gripe (influenza) - Gótico greipan, agar
rar; ant. escandinavo gripa; holandes 
grijpen,· alemao greifen. É assim cha
mada pelo contágio que agarra, apanha 
mu ita gente. 

Gris, grisalho, grisalhar-se - Anglo-sax. 
gris, que tem os cabelos brancas; ale
mao mod. greis, velho. 

Gris - Ant. saxónio gris, que tem os ca
belos brancos; a lemao mod. greis, ve· 
lho. 

Grumete - Do holandes .urom, mo<;:o; 
no ingles groom, com a desin. dimin. 
etc. 

Grupo - A mesma etimologia de garupa. 
Gualde - Do alemao wau e waude, va

riedade de reseda que dá cor amarela 
para a tinturaria. (Reseda tuteo/a); 
gualdo. Cf. jalde, amare lo vivo, aceso. 

Gua Id ir 
Guante - Baixo-latim wantus; sueco wante. 
Guapo - Anglo-sax. vapul, bolha d'água ; 

vapolian, jorrar, efervescer. 
Guardanapo 
Guardar - Do ant. alto-alemao wartan, 

warten, ter cuidado, guardar, do mes
mo radical war, cuidar, de que pro
cede o alemao wahr, wehren; anglo
sax. veardian; alemá'o mod. warten. 
Der. (inúmeros) aguardar, resguardar. 

Guarir - Ant. alto-alemao warjan, prote
ger, defender; gótico warjon,· anglo
. sax. warjan; escandinavo vería; ant. ale
mao werian, werien; alem. mod. weh
ren. Der. guarecer (arcaico), guarente, 
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guarida , guarita, etc. 
Guarnir - Arcaico. Ant. alto-alemao war

nón,· anglo-sax. warnian, ter cuidado; 
alemao mod. warnen, advertir; islan
des warna, cuidar; ant . frisao wernia, 
garantir, preservar. Der. guarnecer, 
guarnecimento, guarnii;§'o, desguarne
cer, etc. 

Guerra - Ant. alto-alemao werra, disputa; 
ant. ingles werre; mod. ingles war, guer
ra. Guerrear, guerreiro, guerricha, guer· 
rilha , guerrilheiro. 

Guia - Vem do latim vía, influenciado 
pela pronúncia alema. 

Guinar - ? 

Guindar - Do ant. alto-alemao windan, 
ic;ar; ingles to wind; alemao wenden. 
Der . guindaste, guinda, guindagem, 
gu indaleta, guindamaina, guindareza. 
Ouinquilharia, quincalha (ver franc[es] 
quincaille, esp. quincalla). 

Guipura - Ant. alto-alemao weban tecer · , , 
al. mod. weben. 

Guisa - Ant. alto-alemao wisa, modo; ale
mao mod. weise; anglo-sax. vise. 

Guita - Como fita podem [sic] do latim 
vitta, tirinha de pano. 

Gurupes - Frances beaupré~ ingles bows
prit; alemao bugspriet, comp. de bug, 
arco, coisa curva, isto é, a proa e de 
spriet, pec;a de madeira . 

Gusa - Ferro em gusa. Alemao guss, 
fundi~o, de giessen, derramar, vazar. 
Gusseisen, ferro de fundi<;:á'o . 

Hansiático, adj. - Do ant. alto-alemao 
hansa, companhia, associa<;:á'o. 

Harpa - Baixo-latim harpa, que designa 
um instrumento de música entre os 
germanos. Ant. escand. harpa; anglo
sax. hearpe; ant. alto-alemao harpha; 
alem. mod. harfe. Diez pensa que foi 
assim designado o instrumento por 
sua forma de gancho . 

Harpao - Do ant. alemao harfan, agar
rar [atualmente arpao, segundo a orto
grafia oficial]. 

Harpéu 

Hucha ou ucha - (fr . huche) . 
Hurca ou urca (navio) - Do holandes 

hulk. 
Hurrah! - Alemá'o hurrah; ingles horra, 

hurraw; do eslavo ku-raj, no paraíso, 
segundo a opiniao de sua mitolog.ia, de 
que todo o homem que morre comba· 
tendo valentemente vai ao paraíso. 

~~r ou issar - Ant. escandin. hisa; sueco 
híssa; alem. hissen; dinamar[ques] heise; 
ant. ingles hoyse. 

Jardim - Ant. alto·alemao gards, casa; 
garda, pátio, quintal; anglo-sax. geard, 
jardim, recinto; ant. alemao kart, kar
to; escandinavo garde; ingles garden; 
alem. garten; islandesgort. 

Jargi'o - Gfria, geringonc;a? 
Lacaio - Vem do árabe e nao do germá

nico, como o quer A. Coelho. 
Lada 
Laido - Do anglo-sax. ladh, odioso; ant. 

alto·alemao leid, desagradável; sueco 
led; ant. escandin. leídr. Em portugues 
sao formas arcaicas. Der. laidar, laida· 
mente. 

Lambrequim 
Lasca 
Lastro - Do alemao last, peso; ant. 

alto·alemao hlast, carga; anglo·sax. 
hloest:; escandin. hlas. 

lata - Alemao latte, varinha; ingles 
lath. Der. lata, vara com que se formam 
!atadas; latada; folha delgada de latá'o; 
latao; trave que atravessa a nau de 
costado a costado, etc. 

Leme - t desconhecida a origem, sendo 
provável que seja dos povos do Norte, 
donde vieram tantos termos marítimos. 

Leste - Alemao ost; ingles east:; ant. alto
alemao astan; escandinavo austur. 

Lesto - Do alemao listíg, astuto, hábil, 
de list:, astúcia, habilidade; gótico lís
teígs. 

Linga, lingar - Francas élingue; do in
gles slíng, to sling; no saxónio, slíngan . 

Liso - Ant. alto-alemao lise, suave; al. 
mod. leise,· significa o que é doce, bran
do ao tato. 

Lista - Ant. alto-alemao lista, orla; al. 
mod . feist; anglo-sax. listan e físt· 
ingles l ist; escandin. líst:i. ' 

Ló - Sueco lof; holandes loef; dinamarq 
[ ues] luv; ingles loo f. 

Loja - Baixo-latim laubía, fobia, fobium; 
ant. alto-alemao lauba, laubja. Signif i· 
ca folhagem, ramada, porque assim se 
faziam primitivamente as choupanas. 

Loquete - Cadeado, f~rolho. Do anglo· 
sax . loe, fechar; flamengo luycke; is
land. linka,· ingles to lock; gótico lu
char; ant. alem. lochen. 

Lote - Ant . . alto-alemao hloz; gótico 
hlauts; al. mod. loos; ingles lot; sorte, 
parte, lote. 

Lou~ - Do ant. alto-alemá'o los (ver 
Diez, Gram. 1, 64 - is1). Gótico taus. 

lúggar - 1 ngles lugger, do verbo to fug, 
transportar, arrastar. Portugues atual 
lugre. 

Luva - No inglesg/ove. Saxónio glof. 
Madria - ? 

Mala - Baixo-latim mala. Do ant. alto
alemá'o malaha, malha, alforje; ingles 
mail; holandes maal. Mas o celta tam· 
bém tem no ba ixo-bretao mal e no 
gaélico mala, o mesmo. 

Malandro - ? 
Malt, ma ltagem -
Manequim - Ver etim. de boneco. 

Marca - Etimol. de marco que, signif ¡. 
cando ao princípio fronteira e o sinal 
que a designava passou a este último 
sentido. Há, contudo, no céltico quín
rico marc, armórico (baixo-bretao) 
marz, mar~; merka, marcar. Margo 
no latim tem a mesma acep<;:a'o. 

Marco - Gótico marka; ant. alto-alemá'o 
marcha; anglo-sax. meare, limite, fron
teira; baixo-latim marchia; escandina· 
vo mark. 

Marechal - Do ant. alto-alemá'o marah, 
cavalo, e sea/e, o que cuida, que na 
sua origem era um aiado encar
regado dos cavalos. Correspondente a 
marah; o anglo-sax. tem moere, mere; 
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escandinavo mar; inglesmare, jumento; 
alemao mod. maro: ba ixo-latim mares
calcus. 

Margrave - Do alemao markgraf, conde 
da fronteira; de mark, fronteira, e 
graf, conde. 
de ao lat im mergus, de mergere? Pic-
tet, 3 - 489. mar, 

Marques - Baixo-latim marchensis, en
carregado de velar as tronteiras. De 
mar ka. 

Marreco, marreca - Nao será do an~. alem. 
merrich, mergulhao, que correspon-. 

Marsuíno - Do ant. alto-alemao meri
suin, de meris, mar, e suin, porco; al. 
mod. meerschwein. 

Massacro, massacrar - Do baixo-alemao • 
matsken, alto-alemao metzgern, dego· 
lar. 

Mastro - Do ant. alto·alemao mast, mas
tro; anglo-saxonio mast, moest; escan· 
dinav.o mastr; alemao mast; gótico 
maist, muito comprido. 

Matalote - Bugge, na revista Romanía, 
n.10, "prop0e o ant. escandinavo m(:)
tunautr, matunautr, companheiro de 
mesa, que é sin. do holandes maat e 
que se refere em geral a equipagem 
dum navío; o pessoal de bordo se 
formava de diversos mDtuneyti ou 
companhias ·de mesa." E acrescenta: 
"Conforme penso, deve-se supor urna 
forma anterior watenot. " Esta suposi· 
~o está verificada, porque embaixo da 
página Gastan Paris [no texto: Gastao 
de Pariz] p5e esta nota: "No momen· 
to em que recebo da imprensa as pro· 
vas deste artigo, encentro a forma 
mathenot empregada regularmente por 
marinheiro em um dos .manuscritos da 
Passion d'Arnoul de Gréban [no texto: 
Gresbam) que imprimo com o Sr. 
Raynaud. Mathenot p5e fora de dúvi· 
da a etimología proposta por Bugge." 
(Littré, Sup[lemento?] Der. matalo· 
tagem. 

Mate, adj. - Bac;o, opaco. Ouro, prata, 
vidro, mate, nao polido. Do alemao 
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matt, sem vigor, fraco, bac;o. 
Mato, mata 
Mesar 
Metralha - Ao princípio carregavam-se 

as pe~s com pedac;os de ferro, cobre, 
etc. Em trances chamava-se também 
mitraille a pequenas moedas de cobre 
de pouco valor. O radical é met, que 
procede do radical trances mite, peque
na moeda, que por sua vez procede do 
flamengo mijte, miudeza, pequena 
moeda. 

Micha - Pao feito de diversas farinhas 
misturadas. No trances miche. Do ho· 
landes mik, farinha de centeio; fla· 
menga micke, pao grande de trigo 
(ver Littré) . 

Minhao - Arcaico. Menino querido (vide 
trances mignon). 

Minhonete - Planta das resedáceas, a re
seda dos jardins. Etim. a anterior. 

Mocho 
Mofa - Do ant. alto-alemao mupfan, 

contraír a boca (?) Ver mupfen. 

Moita- Será de mota. 
Morno - Gótico maurnan, estar triste; 

ant. alto-alemao mornan; ingles to 
mourn; anglo-sax. murnan. 

Mota - Holandes moet, mot, pequena 
elevac;ao; bávaro mott, tÓrrao de ter
ra de pantanos. No céltico há o gaé
lico mota, monte. Ver amota, em 
port. donde amotar. 

Mursa ou mur~a - Alemao müzze, boné; 
sueco moessa; hola ndes muts; do ant. 
verbo muozan, cobr ir, ornar. ( L ittré) 
Verfranc. aumuce. 

Muscar-se - Fugir, esconder-se, desapa
recer (R.G.Sul). Grangagnage prop5e 
o alemao muchen, musken, obrar de 
modo oculto. Diz o ant. alto-alemao 
sich muzen, retirar-se na obscuridade 
(Littré). O verbo moscar,em portugues, 
virá daí. Em trances musser. 

Narval - Moderno. Do alemao narwall, 
de nar, por nase, nariz, e wall, baleia. 

Norte - Ant. alemlo nord e nort; ingles 
north; escandinavo nordur; anglo-sa-

xónio north; alemao mod. nord, nor
den; d inam. nord; sueco nord, norr; 
holandes noard. 

Nuca - Segundo Chevallet; ant. alto
alemao hnach, cachac;o, nuca; anglo
sax. hnacca, hnecca, necea; islandes 
hnacki; dinamarques nakke; sueco na· 
cke; alemao nacken, genick; ingles 
neck, pescoc;o. 

Oeste - Alem. west; island. vest; sueco 
vester. 

Or~r - Holandes lurts; bávaro lurz, es
querda. Deu-se a queda do I inicial. 

Orgulho - Ant. alto-alemao urguol, notá
vel, insigne; urgí/o, orgulhoso; anglo
sax. orgel, orgulhoso. 

Ostaga e ostaxa - Cf. etim. de esta es 
ou ostaes. 

Ouvens - F lamengo hobant, por hoof· 
band, de hoof, cab~, tope, e band, 
la~. 

Palco - Do ant. alto-alemao balcho, 
palcho, trave, v~ga . Cf. etim. de bal
cao, cadafalso e catafalco. 

Pelourinho - Origem incerta. 
Picar - ? 
Pichel - Ant. alto-alemao pchhar, vaso; 

ant. escandin. bikar; alemao becher. A 
palavra alema parece aliás proveniente 
do gregobikos, espécie de vaso ( Littré). 

Pífano ou pífaro - Ant. alto-alemao 
pfifa; alem. mod. pfeifer, assobio. 

Pin~ - Do alemao pfetzen, pfitzen, aper
tar, atenazar; holandas pitsen; ingles 
pinch. 

Piloto - Do holandas p iloot, derivado de 
peí/en, medir, e loot, lood, prumo, 
sonda. Em alemao lootse, piloto; em 
ingles lodesman; em dinamarques lo
ods; em holandes loots. 

Pino - Pequeno prego de rnadeira com 
que o sapateiro segura as solas so
brepostas. Do inglespin, alfinete. 

Placa 
Polé - Do anglo-sax. pu/lían, puxar; in· 

gles to pul/, guindar. 
Poltrao - Do ant. alto-alemao polstar 

ebolstar, leito; al. mod. polstar. 

Poltrona - Da etim. anterior. 
Potassa - Pott-asche (Diez. Ver Gram. 

1, p.299) . 
Quilha - Ant. alto-alemao kiol; escan

din. kiol, kial; anglo-sax. cae/e, ceo/; 
ingles keel; alemao kiel. 

Ra~ - Ant. alto-alemao reiza, linha; 
ingles race (Diez). Reiza prende-se ao 
radical do gótico rahir, anglo-saxOnio 
rith; escandinavo reitr; ant. alto-alemao 
reht, em linha reta. 

Rafar 
Ralinga ou relinga - Ant. alto-alemio 

rá, verga; anglo-sax. rah; a lemio roa,· 
suecorao; e ant. alto-alemio fina, corda; 
anglo-sax. line; sueco tina; alemio líen. 

Rampa - Alemlo rapen,· bávaro rampfen, 
agarrar-se; ingles to ramp. (Scheler). 

Rapar - Ant. alto-alemao raspan, ajuntar, 
raspar; alemao raspeln; holandas ras
pen; ingles to rasp. 

Raspar - Etim. supra. 
Rato - Ant. alto-alemao rato, rato, ca· 

mundongo; anglo-sax. ract; escandin. 
ratta; alemao ratte; ingles rat. 

Rena - Anglo-sax. hran, hranas; escan
din. hrein. 

Renda-? 
Renque - Ant. alto-alemao hring; alemio 

rang; sueco rang; ¡·ngles rank. 
Ribaldo - Do pref ixo er1~ antes, muito, 

e de baldo, que corresponde ao ingles 
bold; ant. alto-alemao bald, pald; gó
tico balths, livre, audaz. Se este nome 
primitivamente foi empregado, segun
do pensam, com rela(:io a tropas da 
vanguarda, esta é a verdadeira etimo· 
logia. 

Rico - Gótico reiks, chefe, e como adj. 
honrado, digno; ant. alto-alemao richi, 
rihhi, poderoso, opulento; anglo-sax. 
ryc, rice, rica; escandinavo rikr, mes
mo sentido; donde o alemio mod. 
reich e o ingles rich, rico. 

Rifa - Como dar rifa? Pode dar ripan
c;ar, ripar, ripan(X>, ancinho, etc. Diez 
sup5e o ant. escandinavo rifa; dina
marques nne, passar o ancinho (ver 
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r iver); sueco r ifwa; holandes rijven. 
Rima - Há duas etimologias. A que faz 

proceder do latim rhythmus, ritmo, e 
a que faz provir do germanico. Ant. 
alto-alemao rim, rime, número, rima; 
alemao reim. 

Riz - Dinamarques riv, rift, nz; sueco 
ref; ingles reef. 

Roca ·- 1 nstrumento de fiar, se 1 iga ao 
alto-alemao rocco e ao alemao mod. 
roeken, fuso. 

Ro~ar - Para estudo. 
Ro~o. ru~o, russo - Ant. alto-alemao 

hros, cavalo; méd[io] alto-alemao ros; 
alemao ross. 

Rocim - Etim. supra. 
Rombo 
Rompente - Termo de brasao. Ex. ; Leao 

rompente. F lamengo rapen, agarrar; 
bávaro rampfen. 

Roquete e roca - Baixo-latim roceus; 
ant . alto-alemao roe, hroeh; ant. es
candinavorockr; alemao moderno rock, 
túnica, casaco. Diez observa que o 
sent ido de vestuário guarnecido de 
pregas, donde o italiano arzochetta
re e portugues enrocar, por guarni~es 
com folhas, recorda o ant. escandi
navo hrueka, e o gaélico roe, ruga, 
dobra, e o ingles ruck, tranzir. 

Rostir - Mastigar. Ant. alto-alemao rost
jan, assar; alem. mod. rost, roesten; 
d inamarques r ist; holandes roosten; 
islandes rosta; ingles to roast. No 
entanto o céltico tem paralelamente : 
gaélico roist; baixo-bretao rosta; quín
rico rhostiaw. 

Roubar - Ver roupa. 
Roupa - Originariamente roubar signi

f icou despojar, saquear. Os objetos do 
saque eram sobretudo móveis, isto é, 
objetos fáceis de tra nsportar, entre os 
quais ia a roupa. Daí a acep~o ulterior. 
Et im. de Chevallet: ant. alto-alemao 
raub, roub, rapina, roubo; raubon, 
despojar, roubar ; gótico raubon, rau
bian, o mesmo ; anglo-sax. reaf, reof, 
roubo; reafian, roubar; rypan, despo-
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jar; escandinavo rupl, saque; ruplari, 
ladrao; rupia, despojar; ant . alemao 
raufjan, ar~ancar; alemao mod. rauben. 

Rufiio 
Rumo - Jal tira do anglo-sax. rum; ale

mao raum, espac;:o, isto é, o espac;:o, a 
quarta de vento. 

Saiio - Verdugo, alguazil. Ver o esp. 
sayon. Diez der iva do ant. alto-alemao 
sabo. (Gram. 1, p.61) 

Sala - Ant. alto-alemao sal, casa, habita
c;:éio, pa lácio; a ng lo-sax. sil, salo, se/e; 
escandinavo salr; gótico salithva, hospe
daria. 

Singrar - Ant. alto-alemao segel, vela; 
alemao segel; no anglo-sax. saegal; in
gles sail; holandes zeil; donde os ver
bos: ant. alto-alemao sligelen, dar a 
vela; ant. escandinavo sigla; alernao 
mod. segeln; ingl~ to sail. 

Sopa - [no texto: soupa] - lslandes 
sup; sueco soppa; holandes sop; alem. 
suppe, caldo, molho saboroso, pota
gem, guisado; ant. alemao suf, souf, 
sufí/. 

Sul - Ant. alto-alemao sund; anglo-sax. 
sudh, suth; escandin. sudr, sudur; ale
mao süd; dinamarques syd, soeden; 
sueco sud, soeder; holandes zuit; in
gles south. 

Tacanho - Origem duvidosa. Talvez do 
baixo-alemao taag, tag, tenaz, avaren
to; holandes taig, taeg; alemao zahe. 
(Diez der iva do ant. alto-alemao zahi. 
G. 1 - p.64 e 289) 

Tafulho - ? 
Talingar - No trances etalinguer. Nao 

será de estaes e I inga? 
Tamis - Nao está ainda averiguada a ori

gem. Diez propc5e o neerlandes teems, 
sign ificando o mesmo, palavra no en
tanto que ele pode ter recebido das 
línguas romanas. 

Tampo - Ver tapar. Der. tampa, tampar, 
tampao. 

Tapar - Alemao zapfen; islandes tappi; 
sueco tapp, fechar, tapar. Der. 

Tapear - Dar bofetada, isto é, pancada 

com a mao aberta. Alemao tupfen, 
tapfen, tappen; ingles to tup, to tap, 
o mesmo sentido; ant. alto-alemao za
palon, bater com os pés. Diez o tira 
do baixo-alerreo fappe, pata. Der. ta
pa, tapinha, tapona . 

Tarja - Adarga, escudo que em pintura 
era rodeado 9e ramos, flores, festoes, 
do nde o sent ido poster ior. Anglo-sax. 
targe; ant. escandinavo targa; ant. alto
alemao zarga. 

Tascar - Ant. alto-alemao zaskon (Diez). 
Texugo - Do alemao Dachs, o mesmo. 

Ant. alemao dahs. Mas o céltico tam
bém apresenta formas correspondentes. 
Em erse taghan, marta e urna espécie 
de farinha 

Teta - Esta palavra pode proceder tanto 
do celta. do alemao, como do grego. 
Ant. alto-alemao ziza; anglo-sax. t ite; 
alemao mod. zirzen, mama, teta; góti
oo daddjan; ant. alto-alemao tau, alei
tar ; grego titthos, seio, teta; céltico: 
gaélico teth; baixo-bretao tez, tééh, 
teta . 

Tilhá - Ant. escandin. thilia; sueco ti/ja; 
anglo-sax. thille, dhille; ant. alto-ale
mao dili, tábua, pavimento, soalho; 
alem. d ie/e. 

Tira - Ver tirar. 
Tirar - Gótico tairan; ant . alto-alemao 

zeran; alemao zehren; holand . teren; 
ingles totear, fender, romper, despeda
c;;ar puxando, etc. Tiro vem do uso 
antigo da besta, que passou para as 
armas modernas. 

Toa - Sirga para reboque. Alemao tau, 
corda; islandes toug; sueco tog; holan
des touw; ingles to tow, atoar. 

Toalha - Do ant. alto-alemao duhailla; 
médio alto-alemao twehele; ingles to
wel, que procedeu do ant . alto-alemao 
duahan; gótico thvahl, lavar. 

Tocar - Ant. alto-alemao zuchon (ver 
Diez, Gram., zuccan) , puxar, arrancar 
(segundo Diez. 1 Gr., p.289). 

Tomar - Ver tambar. 
Tombadilho - Comp. de tamba e ti/ha (?) 

Tombar - Ant. alto-alemao tumon, agi
tar-se, girar; anglo-saxonio tumbjan; 
suero tumla; alem. mod. taumeln; di
namarques tumle, agitar-se , voltear; 
ingles to tumble; ant. holandes tumen , 
o mesmo; holandes moderno tuimelen , 
ca ir , dar saltos. 

Tonel - Germanico: sueco tonna; ant. 
sueco tynna; ingles tun; alemao Tonne. 
Diez julga que a palavra germanica é 
de i mporta~o . Céltico: gaélico tunna; 
irlandes tonna;_ latim tina. 

Topar - Alemao toppen, aceitar um ofe
recimento. Segundo Scheler, da raiz 
top, onomatopéia, exprimindo o ruído 
de maos que se tocam para confirmar 
o consent imento. Pr imitivalll!nte era 
termo de jogo. 

Tope - Alemao Zopf, tufo de cabelos; 
ingles tope, cume. Corresponde a Zopf, 
o ant. escandinavo toppr; sueco topp, 
cone; ant . alto-alemao toph; ant. ale
mao topf; anglo-sax. top. Der. topete, 
topetar. 

Topo 
Trapo - Para estudo. 
Trabucar - Segundo Diez, é urna palavra 

h1brida, formada de trans, tra, e do 
ant. trances bue, busto, torso, que 
provém no ant. alto-alemao buh, tron
co do corpo, de sorte que trabucar é 
desviar o corpo da direc;:ao natutal. 
Cf. estrebuchar. 

Trampolim - ? 
Tranco (? ) - Ingles track, trac;:o, carril. 

Diez o tira do holandas treck, ac;:io de 
puxar, trac;:o; trances trae. 

Trapa - Ant. alto-alemao trapo, arma
dilha, lac;:o, alc;:apao; anglo-sax. trapp; 
ant. alemao trappe; ingles trap; ant. 
holandas trappen, o mesmo. Der. tra
pac;;a. 

Trapp - Do sueco trappe, escada. Termo 
de Mineralogia. 

Traquete - No ingles trinket, o mesmo; 
mas a origem é desoonhecida. 

Tréguas - Ant. alto-alemao triuwa, triwa; 
gótico triggua, trato, pacto, confianc;:a, 
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seguranc;a; alemao trauen, fiar-se; anglo
sax. treova, truva~ 

Trepar - Holandes trippen; alemao tri
peln; ingles trip. Céltico: quínrico tri
pis; baixo-bretao tripa. 

Trica - É palavra que deve sua etimolo
gia a língua latina e as germanicas. 
Lat im tr icae, intr iga, embarac;o. Che
vallet no entanto faz as seguintes apro
xi mac;oes: ant. alto-alemá'o tringan, 
tr iegen, trigen, enganar, iludir, lograr; 
antigo a lemao trechen; alem. mod. 
tr iegen, trügen; sueco draga; ingles 
to trick,· frances tricher. · 

Trigar - Azafamar-se, apressar-se, etc. 
Do gótico threihan. Diez Gram. Anglo
sax. thrigan; ant. alto-alemá'o dringan; 
novo alto-a lemao dringen. (Etimol. 
Wórt[ erbuch ]) 

Trincado - Ébrio (R. G. do Sul). Ant. 
alto-alemao tr inkan, beber; gótico drig
kan; anglo-saxon. drincan; escandin. 
drecka; alemao trinken. 

Triscar - Gótico thriskan - 1 G. 292-
285. [sic] Ant. alto-alemao dreskan. 

Tro~o -
Truco - Alemao druck, drucken, aper

tar , comprimir; anglo-sax. thryccan; 
a nt. esca nd. thryckia (O iez). Céltico: 
quínrico trwc, volta; armoricano treki, 
trocar, mudar, voltar. 

Tudesco - Thindisk - 1 G. 292 8. 

Tufo - A mesma etimología de topo, to
pe, topete. 

Turfa - Ant. alto-alemao zurf, torff; 
anglo-sax. tyrf; escandin. torf; dinam. 
torv; sueco taorf, torf; holandes turf; 
alemao torff; ingles turf, terra com
bustível. 

Ufano - Do ant. alto-alemao ubba ou 
uppa, abundancia. In uppun, forma 
adv., grátis. Corresponde ao gótico 
ufjo, supérfluo. A ufa, a farta. Der. 
ufanar, ufanía , ufano, ufanoso, etc. 

Upa-
Vaga - Ant. alto-alemao wac; gótico 

vega; anglo-sax. waeg; escandinavo vagr; 
ant. alemao wag; alem. mod. Woge; 
ingles wave. 

Vágado - Vertigem. Anglo-sax. wacan, 
vacilar; escandinavo vacha; ant. alemao 
wachen, wichan; alemao wacken; in
gles to wag. Diez traz : gótico vagjan; 
ant. alto-alemao wegjan, abalar, sa
cudir (ver váguido - Dic.). 

Vagao - Carro de caminho de ferro . In
gles waggon; alemao Wagen; sueco 
vagn, carro. Der. vagonete. 

Vasa - Lodo do fundo das águas. Holan
des wase, palavra que se filia ao gótico 
vate, água; ant. alto-alemao wazar; 
anglo-sax. vase; alem. mod . Wasser. 

Vogar - Do ant . alto-alemao vagan, al
terado em wagon, mover-se. Alemao 
mod. wogen, flutuar. 

Nomes próprios de origem germanica e sua significac;ao 

A 
Adalberto - Do anglo-saxonio Ethelbert, 

composto de ethel, nobre e bert, clari
dade. Ethel-adel-oethel; no sueco adel; 
no dina marques edel; alem. idem. 

Ademar - [no texto : Adhemar J. 
Adolfo - Ataulfo - Comp. de ad, nobre, 

e wulf, lobo, isto é, nobre, ilustre 
herói. Do lat. lupus também ternos mui
tos derivados em nomes próprios por-
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tugueses, como Lobo, Lopes, Loba
to, Lobeira, etc. O gótico U/phi/as 
corresponde ao nosso Lobato. Em an
glo -sax. Ethelwolf. Fleming e Tibbins 
(Dic. Eng/ishand French) dizem: "Aelf, 
Elph ou Ulph significam socorro;Aelf
win, socorro vencedor; Aethelwulph, 
apoio ilustre". 

Alarico - Al-ric - No anglo-sax. comp. de 

1 

al ou ea//, todo, inteiramente, e ric, 
poderoso. A l aparece a inda sob as 
formas ael e alh. A desi nencia rico 
corresponde ao gótico reiks, podero so, 
valente; posteriormente, perdendo a 
signif icac;á'o primitiva, passou a ter 
forc;a superlativa. Alemao reich; sueco 
r ik. 

Alberto - Al-bert - Comp. de al e berthl 
ilustre, brilhante, no anglo-sax. corres
pondente a última parte do ant. alto
alemao bernth. 

Alfonso - Alonso - Afonso - Significa 
inteiramente pronto, disposto. 

Alfredo - Al-frith - No anglo-saxonio , 
comp. de al e frid, paz, isto é, intei
rament e pacífico. Webster traduz : Elf
red, elfo ou genio ou fada em conse
lho, isto é, bom em conselho. Red 
corresponde ao ant. alto-alemao. Frith, 
paz, corresponde ·ao ant. alto-alemá'o 
frid, que é o mesmo no sueco; a fred, 
no d inamarques, a friede, no alemao e 
vreed no holandes. 

Alvim - Al-win - Do anglo-sax. comp. 
de al, todo e win, vencer , isto é, com
pletamente vencedor, ou vencedor de 
todos (Alboin, nome do reí dos lom
bardos, da í procede). 

Anselmo - Ans-helm - Comp. de ans, 
Deus, conforme Jornandes, e helm, 
escudo. isto é, protec;á'o de Deus. 

Ariovaldo - Lat. Chariovaldus - Ant. 
alto-alemao : hariowalt, of icial do exér· 
cito, sax. Hariolt, nome própr io . Cór
responde ao portug. arauto. 

Ariovisto - Ehrenvest - No alemao, forte 
pela honra de ehre, honra, significando 
forte pela honra. 

Arlindo - Corresponde as formas germa
nicas Arilmt e Herilind, comp. de 
hari, heri, ant. a lemao exército, e 
lint, lind. 

Armínio (Hermano, Hermínio) - Heer
mann - Composto de heer, exército , 
e mann, homem, isto é, guerreiro. 

Arna Ido 
Arquibaldo - Composto híbrido, do gre-

go archi, de archas, chefe, pr incipal, e 
de baldo, no ant. alto-alemao bald, 
pald, no gótico balths, ingles bold, do 
sax. bald, valente, livre, audaz. 

Astrogildo 
Atanagildo ·- [no texto :Athanagildo] 
Atanarico - [no texto: Athanarico] 

B 

Balduíno - Baldwin - Comp. de bald, 
valente, e win, do verbo winnan, ga
nhar, alcanc;ar, vencer, isto é, val ente 
vencedor. 

Beltrio (Bertrao) - Berth-raefen - No 
anglo-saxonio, comp. de berth, ilus
tre, notável, e raefen, corvo. Raefen 
tem como correspondente no ant. ale
mao hraban; no escandinavo refne; 
no ingles raven. 

Berardo - Bera-heard - Anglo-sax., de 
bera, urso,·e heard, forte, poderoso, va
lente, isto é, bravo como um urso. 
Bera faz no ant. alto-alemá'o bero, 
pero; no escand. biorn, barsi, mase., 
bera, fem. Heard corresponde ao ale
mao hart, ªº dinamarques haard. 

Bernardo (Bernaldo, Bernal) - Bern-heard 
- Mesma formac;á'o . Derivados: Bernar
dim, Bernardino. 

Bertoldo - Comp. de berth e hold que 
corresponde a ald como Reinaldo -
Reynold. 

Bruno - Brun - Trigueiro, tirante a es
curo, no ant. alto-alemao saxonio 
brun; alemao braun; ingles brown. 

e 
Cariberto 
Carlomano - Karlmann - 1 sto é, homem 

forte, valente. 
Carlos ( lat. Carolus) - Karl - Que signi

fica forte, viril, no alemao; no ingles 
Carie; saxonio Carie, macho; dinam., 
homem, macho. Derivados: Carolino. 

Clarimundo - Comp. de Clari por Karl, 
dando-se metátese, e mund, munt, 
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boca, palavra, protec;io; isto é, prote
c;io do va lente!> do bravo. 

Clotilde - Compc5e-se de chlodo, gloriosa, 
e Hild, nome da deusa da guerra entre 
os escandinavos, significando, pois, a 
que é gloriosa guerreira, ou a quema 
guerra deu glória [sic]. Tem verdadei
ramente a acepc;:§o de heroína. No ale
mao e holandes hild corresponde a 

Cl6vis - Forma de Hluodowig, no germa
nico, que os francos diziam Chlodo
wich. Os romanos traduziram por Lu
dovicus. Daí muitos derivados: Clodo
veu [no texto: Clodovéo ], Clóvis,Ludo
vico - igual ao alerná'o Ludwig, Luís. 
Procede Hluodowig de hlu, glória e 
wig, combate, isto é, glorioso nos 
combates. 
A respeito do primeiro elemento da 
palavra, diz A. Pictet: "Os idiomas 
germanicos apresentam urna dupla for
ma hru e hlu, no ant. alemá'o hruom, 
hróm, glória, rnod. ruhm, e hliumunt, 
fama, rumor, mod. leumund; o anglo
saxonio hlysa, hliosa, glória, hlysan; 
ant. alemáo hlosen, celebrar, etc. Cf. 
gótico hliuma, hlinth, ouvido; escan
dinavo hlust, orelha, etc." Em relat;:io 
ao céltico diz ele: "As línguas célticas 
nos oferecem igualmente clu como 
raiz; no ant. irlande~ clúu, glória, fama; 
mod[ erno] cliu, cliutach, célebre, cloth, 
fama, louvor." (Vol. 11, p.266) 
Pertencem ainda a este radical: Clo
doaldo, Clodomar, Clodomiro, Clotá
rio ( lat. Clotharius) == Lotário. 
he/a; no dinam. a heldt. 

Conrado - Con-rath - Comp. de con e 
rat ou rath, conselho; firme, resoluto 
em conselho. Rad, red, rod, ou como 
inicial ou como terminac;:cio em nomes 
próprios, significam conseltlO; no ale
mao rath; no holandes raad. 

o 

Dagoberto 
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E 

Edgar - Edgar - No anglo-saxonio, 
comp. de ed=aed=ead,feliz; e gar, lan~, 
dardo, isto é, arma feliz ou feliz pelas 
armas. 

Edgardo - O mesntu que Eduardo. 
Edmundo - Edmund - No anglo-sax., 

comp. de ed, feliz, e mund, protec;io. 
Eduardo (Duarte) - Edward - No anglo

sax., comp. de ed, feliz, e ward, do 
verbo weardian, guardar, no antigo 
alto-alemao garten; significa, pois, guar
da ou vigilancia feliz. 

Egas - Ver Egberto. 
Egberto - Eggbert - Anglo-sax., comp. 

de e{Jg ou edge, gume de arma branca, 
espada e berth, famoso, ilustre, o 
que tornou-se célebre pela espada. Apa
rece etJ ainda sob as formas: ec, eck, 
corno em Egberto=Ecberto=Eckberto. 

~rico - Eric 
Eurico ou Evarico 

Parece-nos que nas palavras supra há 
vocalizat;:á'o dos prefixos de c:omposi
c;io ed, aed, ead, no anglo-sax. signi
ficando feliz. Sendo assim significario 
feliz, poderoso, ou muito feliz. 

Ernesto - Eornest - Ardente, diligente, 
sério, no anglo-sax.; no alerná'o ernst; 
ingles earnest. 

F 

Federico (Frederico, Fadrique) - Fridric 
- Composto de frid, paz, e rico, pode
roso, que tem aqui signif icac;io super
lativa, significando, pois, muito pacíf i· 
co. Gótico Frithareiks; ant. alto-alemao 
Fridurih. 

Felisberto - Feliz e ilustre. 
Felizardo - Feliz e ousado. 
Fernando (Ferdinando, Ferná'o, Fernan

des) - Vem do latim Ferdinandus, do 
rad[ ical] frid, paz. 

Francisco - De Franco, que vem do ant. 
alemao franco, livre. 

.. 

G 

Geraldo (Gerardp, Giralda, Giraldes, Gar
ret) - Geral ou Garheard, no an
glo-saxónio, comp. de gar, dardo, lan
~. e ald, por bald, valente, e heard, 
forte, poderoso, isto é, valente, forte 
com a lan~. Heard corresponde ao 
alemao hart e ao dinamarques haard. 
Daí provém o nosso apelativo galhardo 
e o nome popular de garibaldi (Gar-
bald). .. 

Gil - Gelu - Amarelo, no anglo-saxonio. 
Gilberto - Gelubert - No anglo-sax. com

posto de ge/u, geolu ou gealer, amarelo, 
e bert, notável, distinto, isto é, que 
se destaca pela cor amarela, aliás ama
relo brilhante . 

Godofredo - Gothfrid ou Godfrid -
Comp. deguth, Deus, no gótico; god 
em saxónio, ingles, holandes; gott, no 
alemao; e de frid, paz, isto é, em paz 
com Deus. Gótico Guthafriths. 

Guilherme (b. lat. Gulielmus) - Wilhelm 
- No alemao, comp. de Will, vontade, 
Helm, escudo, isto é, o que tem a von
tade dependente do escudo, o que quer 
significar que nao tem outra defesa se
ná'o a sua bravura. 

Guterre - No trances Gauthier, no ger
manico Walter, do alemao walten, go· 
vernar, dirigir. 

H 

Henrique (Henrico, Henriques) - Hamric 
- No anglo-saxonio, comp. de ham, ca
sa, lar, país, etc., e ríe, poderoso, isto 
é, o chefe da casa, do país. Ham cor
responde ao a lemao heim; sueco he,71; 
ingles home. A classe inculta entre nós 
pronuncia ainda presentemente Hanric. 

Herberto - Herbert - Comp. de her, 
exército, e bert, brilhante, ilustre, isto 
é, famoso no exército, gl6ria do exér
cito. 

Hermano - A mesma etim. de Armínio. 

Hermanrico - Comp. de Herman e rico, 
isto é, o poderoso do exército, o chefe. 

Hermenegildo - De Hermanngild, tributo 
do guerreiro ou o que paga él milícia 
(? ) Gild corresponde ao gótico gild, 
pagamento; anglo-sax. gild, geld, gyld, 
pagamento, fraternidade; alerná'o e ho
land. geld. 

Hermínio - A mesma etim. de Armínio. 
Hildebrando - Comp. de hild e brand, 

archote, facho, no anglo-saxOnio, 
brand, no alemao, sueco e holandes. 
Significa, pois, o tacho da guerra. 
Hild é palavra que se encontra em 
composi~o de nomes próprios sig
nificando herói, heroína, como: Hilde
berto, her6i brilhante; Matilde, mulher 
heróica. Corresponde ao alemao hol, 
held; dinamarques heldt. Fleming and 
Tibbins, English and French Dict. An
glo-saxonio - hoele, herói (Worcester). 

1 e J 

Na ldade Média, coma invasao dos bárba
ros germanos, com os estados que eles 
fundaram sobre as ruínas do império ro
mano, há nomes próprios que, sob a in
fluencia de sua língua, n:iodificaram-se 
de tal modo que seria dif(cil reportá-los él 
forma pt1mitiva. Vamos dar um exemplo 
destas mod if icac;oes. É o no me hebreu de 
Jacob. Na baixa latinidade transformou
se em lagus, Sanctus lagus. Sanctus lagus 
deu .Santhiago e por contrac;:§o Thiago, 
donde formou-se Diogo, Diego; lagus re
duziu-se a Jacomo, Jacques, Jaime. 
lldefonso 

L 

Leonardo - De hliu, no ant. alemao, gló
ria, e hard ou hart, no gótico hardus, 
forte , valente, isto é, herói coberto de 
glória. 

Leopoldo - De hliu e de balth, no 
gótico, valente; saxonio bald; ingles 
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bold; isto é, o herói coberto de glória. 
Leovigildo - Tem no primeiro elemento 

/eoví, que provém de hlíu como Clóvis, 
e gíld, tributo. 

Ludgero - O mesmo radical hlíu, como 
em Ludovico, e ger, lan~, isto é, 
a lan~ gloriosa. 

Ludovico - Ver Clóvís. 
Luiz - Ver C/óvís. 
Lutero - De hlu, hlíu, no ant. alemao, 

glória, e harí, herí, guerreiro, isto é, 
glorioso guerreiro. Harí, herí, gótico 
harjis, escandinavo her. 

M 

Manfredo - Mannfrid - lsto é, o homem 
que vive em paz, que é pacífico. 

N 

Norberto - Northbert - Brilho ou luz 
do Norte. 

o 

Odilo - Ver Odoríeo. 
Odorico - Odoric - Que se forma de um 

radical od. Od vem do escandinavo 
antigo, vadha, caminhar com ímpeto, 
que faz no pret[érito] perfeito odh, 
e corresponde ao ant. alto-alemao wa~ 

tan que faz no perfeito wuot. Daí 
derivam Odhin, no escandinavo, pri· 
meiro dos deuses na mitologia do 
Norte; Wuotan, no ant. alto-alemao. 
Odilo, Oto, Otao [no texto: Odillo, 
Otho, Othao] sao nomes próprios da 
mesma deriva~o. Odorico deve sig
nificar o que caminha muito, rico 
tendo o valor superlativo. 

Orlando - (Rolando, Roldao) - Com
posto de hruod, rod, glória, no antigo 
alto-alemao, e de lant ou /and, terra, 
isto é, terra da glória. 

Osvaldo - Oswald - No anglo-saxónio, 
comp. de os, Deus, que se encontra 
só em composi.;ao, correspondente a 
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as, em escandinavo e de wald, poder, 
isto é, poder de Deus. 

Otio - Ver Odorico. 
Oto - Ver Odoríco. 

R 

Raimundo (Ramao) - Composto de ray 
e mund, prote~o; ray, talvez no góti· 
co reiks, chefe, ou de raihts, direito, 
reto, significando, pois, prote~o do 
chef e ou prote~o segura. 

Raul - Abreviatura de Radulfo, outra 
forma de Rodolfo. 

Reginaldo - A mesma etim. de Renaldo. 
Renaldo - Reinhart - No gótico Hroeins, 

puro, e hairto. Hroeins, no ant. alto
alemao hreim, escandinavo hrein, ale
mio rein. Hairto, no anglo-saxonio 
heorte, no holandes hart, alem. herz, 
dinam. hierte, sueco hierta. Assim in
terpretado significará corat;ao puro. 
Há outra interpreta~o, fazendo vir de 
reginhard, que deu o nome próprio 
Regínaldo, que se compé)e de regín, 
conselho e hard, forte, isto é, o . que 
é bom em conselho; urna outra tira-o 
de ríkia, rieham, reger, dirigir, no ant. 
alemá'o. 

Ricardo - Ricart - Comp. de ríe e 
hart, isto é, ilustre e forte. 

Roberto (Roberio) - Compoe-se de rat
berath, bom em conselho, no ant. alto
alemao (L ittré). Explica-se de outro 
modo: composto de hruod, glória, fa
ma, e bert, ilustre, isto é, famoso, 
distinto pela glória. 

Rodolfo - Comp. de hruod, glória, e 
wulf, lobo, isto é, lobo famoso, a 1 iás 
heró i. 

Rodrigo (Roderico, Rodrigues, Rui, em 
abreviatura) - Roderic, Comp. de 
hruód, glória, e ríe, isto é, muito tamo· 
so, glorioso. 

Rogério ·- Compc5e-se de hruod, glória, 
fama, e gar ou ger, lan~, isto é, 
lan~ famosa. 

Rolando - Ver .Orlando. 

Romualdo - Comp. de hruom, hrom, 
glória, fama, no ant. alemao, e de 
bald, o que tornou-se ousado pela fama. 

Ruperto - O mesmo que Roberto. 

s 
Sigeberto - Comp. de sigis, vitor ioso, no 

gót ico; sigora, no anglo-saxónio ; sigi, 
sigu, vitória no ant. alemao ; significa, 
pois, ilustre pela vitória . 

Sigenando 
Sigismundo - Comp. de sigis, vitorioso, 

e mund, prote9ao. 

T 

Tancredo - Ant. alto-alemao Dankrat; 
nas cartas francas Taneradus. 

Teobaldo (no texto : Theobald) - Comp. 
de theod, povo, no anglo-saxónio, cor
respondente a thiuda, no gótico; thiod, 
no escandinavo, diot, diota, no ant. 
alto-alemao; e de bald, isto é, valente, 
bravo , pelo povo. Ant. alto-alemao 
Diotbalt. 

Teodomiro - Comp. de theod e miro. 
Teodorico - Comp. de theod e ríe, isto 

é, poderoso entre o povo. 

Waldemar 
Waldomiro 

w 

Nomes Próprios Femininos 

A 
Ada - De ad, abreviatura de adel, nobre, 

em composi9ao no anglo·saxónio. 
Adelaide - De adel. 
Adélia - Comp. de adel. 
Adelina - De adeling, t ratamento que os 

anglo-saxónios davam aos filhos dos 
príncipes · e nobres; de adel, nobre, e 
ling, moc;:o. 

Alberta - Fem. de Alberto. 

Albertina - De Alberta. 
Alice - De al, abreviatura de adel em 

composi~o. 

Amélia 

B 

Benilda 
Berta - De berth, br ilhante, ilustre, befa. 
Bertina - De Berta. 
Bertolina - Talvez de bertling, bela emo

ya. 
Branca - De blaneh, branco, no germani

co. 

e 

Carlinda - De Carlos. 
Carlita - Dim. fem. de Carlos. 
Carlota - Dim. fem. de Carlos, Karl. 
Carolina - Dim. fem. de Carlos, em 

b. lat. Carolus. 

E 

Edvige - Edwige -- Edwig - Comp. de 
ed, i·lustre, nobre, e wig, combate. 

Ema 
Ernesta - F em. de Ernesto. 
Ernestina - Dim. fem. de Ernesto. 

F 

Francisca - Fem. de Francisco. 
Frederica - Fem. de Frederico. 

G 

Geralda - Fem. de Geraldo. 
Geraldina - D im. fem. de Geraldo. 
Gertrude -
Guilhermina - Dim. fem. de Guilherme. 

H 

Henriqueta - Dim. fem. de Henrique. 
Hilda - De Hild, significando a guerreira. 
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L 

Luiza - Fem. de Luiz. 

M 

Matilde - Maht·Hild - No gótico, com
posto de Maht, poder, e Hild, nome da 
deusa da guerra e'ntre os escandinavos, 
significando guerreira poder.osa. 
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R 

Rosamunda - Composto de hrós, cavalo, 
no antigo alemao e escandinavo; Ross 
no alemao mod.; e de mund, prot~o, 
isto é, protec;;ao do cavalo. 8- ORIGENS GUARANO-TUPICAS DO PORTUGUES 

FALADO NO BRASIL* 

A 

Abacabeira - Vide bacaba. No Piauí (Alencastre). 
Abacaxi - Planta da família das bromeliáceas de que há algumas variedades, 

como o branco (Pyramidalis alba), o amarelo (Pyramidalisaurea), o vermelho (Pyrami
dalis rubra) e o roxo (Pyramidalis violacea). É a bromélia que produz frutos mais 
estimados, sendo estes de forma cónica, quando os do ananás sao mais ou menos 
cil i'ndricos. Etim.: de abacaxi, no tupi amazónico, onde hoje também se diz nacaxi. 
Abacaxi compoe-se de ybá, fruto, e hati, como substantivo ponta, e considerado 
adjetivo, pontudo, cónico, piramidal, etc. O h de hati pode transformar-se em gutural 
como em hui, farinha, que faz cui; em haitetú, que faz caitetú, etc. O ti de hati muda-se 
em chi por processo regular na língua indígena, como em tipá ou chipá, torta de fari
nha; em timbé ou chimbé, nariz chato, etc. Assim, pois, abacaxi significa a fruta 
piramidal. 

Abacate, rana - (Nectandra sp.). Fam. das lauráceas, árvore do vale do Ama
zonas, também conhecida por louro-rosa. Etim.: é palavra h1brida, composta de 
abacate, que é do cara íba, e da desinencia rana, semelhante, que é do tupi. 

Abajeru, ajuru, guajuru, guageru, guajuri - (Chrysobalanus icaco, Lin. Icaco pro
cede de hicaco, em taino). Rosáceas. Arbusto que cresce no litoral do Brasil, 
nos terrenos silicosos, e conhecido sob aqueles· nomes. Em Alagoas chamam-no 
guajiru; no Pará e MaranhSo guajuri. (Ver R. l. H. B. v.19, p.188). Icaco procede 
de hicaco, em taino. Chrysobalanus/ procede de chrysos, ouro, e balanos, glande, 
lande, etc. Vide guajuru e oajuru (Reboucas). 

Ajuru - Papagaio. Etim.: Marcgrave traz guajeru, Gabriel Soares abajeru, que 
parecem ser as denomina~es primordiais já um tanto deturpadas; a primeira compor
se-á talvez de guabira + jurú e a segunda ibá + jurú, significando fruta amarela, 
comestível, o que corresponde · a qualificac;a'o científica chrysobalanus que procede 
do grego chrysos, ouro, e balanos, glande, lande . . Icaco é do taino, dialeto cara1ba, 
onde se diz hicaco. No atual tupi amazonioo dizem najurú. 

Abareúiotemo - Ver Al Pinto. 
Abatan - Nome por que é conhecido o aderno (Astronium commune. Fam. das 

terebintáceas) no .Mato Grosso. Sin.: Chibatan, ubatan, ybatan, jubatan. Etim.: de 
ybá, árvore, madeira, e ta, dura, isto é, madeira rija. 

Abati - timbahy - Denominac;a'o que também dao ao jatobá, árvore do genero 
Hymenoea e fam. das leguminosas. Tem ainda como sinónimos, em diversas partes, 

*N. do R.: Transcrito de cópia de Alvaro Porto Alegre. 
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