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ESTUDO CRITICO SOJ;IRE "TERMOS TUPfS 
NO PORTUGU~S DO BRASIL" 

. . ' 
· D R. ]uAN FRANcis.co ' R ECALDE 

(Espe,ci~l para a «Revista . do Arquivo»)" 

O amor e entusiasmo çlo Prof. Plinio Ayrosa pela família 
linguístic:;a tu_pí-gtiaraní frutificam · em estudo~ profundos 
que o c~locam atualmente entre ôs maiores tupinologos do 
Brasil é justif i<:am plenamente a sua n~gencia da <:atedra rela-

. ti~a a es-sá' mate.ria na Universidade :de S. Paulo. ·o VoL XIiI 
da ·Coleç-ão <lo Departamento de Cultura· de S. Paulo, impresso 
pela Etnprêsa Gráfüca . da "Revista . dos Tri.bunais» ( 1937) , 

~ 

de sua autoria, trata dos l'etmos tupís no português do· Brasil . . 
' ' . ~ . . .. , . ., 

-, Càda uma dâs trin!a palavras analisadas constitue urna 
pequenà" monografia filológica e histórico-geográfiiea, <lesti-. 

' 
nada ~- fundir as discrepanci~s em u~a verdad~ nova, a-I?oiada 
em nov:as eon'sideraçôes. . rerito na materia, ponderado nos 
conceitos, dotado <le paciencia beneditina para as · pesquisas 

.. bibliográfi·cas, analisador perspicaz, estilo agil,.~ás vezes agres
si.vo mas sempr:.e ·gt1ardando re.spéito .. aos ' mçstres clássicos 
e ·~onteniporaneos, ães~~volve o arido tema dás raizes e dos 
étimos com uma viva~idade e colorido tão ªtraentes que a 
leitura do..s seus - fr~alhos s.e torna .amena e· de pro.veito evi-

. ·' .;. 

dente. ·Nas «Duas palavras necessarias» ·da Jritroduç~ô, ·de-
clara q\le não pretende. resolver em .forma definitiva as ques
tões etimológicas 'das vo.7.es estudadas_. No entanto, se levar
mos em· ·conta ô- prestigio indis·cutivel do a u.to.r, será forços9 

.. 

··, 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



,• 

.. -

.. 

. . 

. . .,... 

40 REVISTA DO· ARQUIVO MUNIOPAL 
' - -

admitir que, por muito tempo, nada de novp se podería trazer 
sobre assuntos tão minuciosamente dis·criminados. Concor-. . 1-~· - ,.. 
dando em muitos pontos com o ..... A ., discordand.o em- outros, . . ' 
com o fito principal de aplaudir o _eminente Mestre e e~timula~ 
novos trabalhos, peço venia· para esta despretenciosa crítica 

- . ' 'no intuito de reabrir discussão a respeito de pontos d'e inte-
resse. Quesito prévio a resolver-se deve ser o significado 

' . 

. filológico que damos á d<:signação de cLingu~ G·eral~, lingua 
tupí e lingua guaraní. A ~aça. tupí-guaran~ que falava estas 

, ' ' • f 

tres Hnguas, derivadas de um tronco comum arcáico perdido . , 
na noite dos tempos, tinha seu «habitat> na margem interna 
de um grande circulo formado pelo rio Amazonas, o rio ·P~ra

guai ·(hoje rio da Prata) e a costá marítima atlantica. A raça 
, • ' I . 

tup1. ocupava ·a vertente amazon1ca, a .raeja guarani a vertente 
paraguaia e, finalmnte, a mes·cla de ambas as raças, que po
demos denominar tupí-guaraní, ocupava a costa marítima .. 
entre a desembocadura dos ·grandes rios mencionados. 

Os tupí do Amazonas e Pará falavam e falam o 
ííHE'eNGATU' (lingua bôa) . que designamos e.orno língua 
tu.pí. Os guaraní d~ Paraguai, Bolivia, Argentina,". Uruguai, 
.Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul de S. Paulo ·e Sul de 

. . 
Mato Grosso, falavam e, em parte, ~alam ·ainda o AVA'fiE'é 

' , . ~.., 

(lingua de gente) que designamos comá lingtta guaraní. Final- , · 

' 

- • - - l . 

1nente, os tupí-guaraní da costa, entre Cananéa · e , São Luiz 
do Maranhão, falavam um ~ialecto interm~diario, fruto da 
fusão tupí-gÚaraní, -cem() . família racial e liriguí~tica conhecid~ 
pelo nome de c:Lingua Geral». · E' provavel que os puristas 
tupí e guaré:lnÍ designassem esta língua bastarâa como - . 
fiE êNGAíVA, (mal f-alada) em contraposição ~s proprias <s:bem 
faladas>, KA TU'. A «Lingua Geral~ serviu · de idioma. inter-
nacional para os estrangeiros, nas suas relações com os povos 
do interior; a gente qué a falava- .assimilou-se na massa imi
gratoria ou. r~integrou-se no sertão. Desta lingua cortservamos 

. ' 

o dicionario de Frei Onofre, .reeditado re·centemente pelo · 
A. A . gramatica de Anchieta corresponde á mesma lingua. -
Para o tupí te~os Couto de Magalhães, Barbosa Rodrigues 

'" . 

, . 
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~ o . dicionario de ·StradelH. Para o guaraní temos Montoya,. 
Batista Caet'ano de Almei4a Nogueira; Padre Romano e , Cat
tunar ( chiriguâná); Frei Atfre~o Hoeller (guarayú). 

A:s raízes arcaicas ·da . lingua. aparecem em todas elas, co
mo que a . identificar a origem <:om'itm. Mas o geito especial 

1 

. de cada uma, faz com que as palavras sejam diferenciadas entre 
si ·com uma fisionof!1ia caraeteristica.' O estudo das raízes 
é o estudo da linguai ancestral tupí-guaraní que poderíamos 
chamar: fiE'ENGi:PiNA (.lirtgua pri~itiva), que era prevalen-. , 

temente monosilabica, vocalizante, aglutinante e muitas. vezes ono-
. matopaioa. -:Esse estudo' · é· a base das investigações etimologicas 

1 . 
dos componentes da lingua falada na ~tualidade e das vozes . acli- ., 
matadas no vernáculo. S. Paulo foi um ponto de convergencia 
das ·tres linguas, pela vía do Ar-aguaia (tupí), do Paraná (guaraní) 
e da costa (Lingua Geral). Os pau1istas deveriam ser mais eclé
ticos no estudo imparcial dos tres ramos linguísticos, não fazendo _ 
confusão das mesmas e reconhecendo a importancia do guaraní, ao 
menos equivalente á do tupí, ~a ori~m ~os termos vernaculiza.dos 

no ·português. 

A lingua. tupí é mais primitiva do que a guaraní, no sen
tido da evolução. ~ Ficou -niais aferrada ás suas ·vogais origi
narias, ao passo · que a_ li_µgua guaraní fez larga introdução 
de consoantés ~eparand2 a~ _ yogais e dando es·queleto ,,. ás 

- ' 

palavras, I• 

·O facto de ser mais primitiva rião quer dizer que seja 
mais antiga cronologicamente fa~a~do. Reconhecemos que 
o tupí deve ter ficado~ mais pr0ximo do ií'E'ENG'iPiNA pela 
retardação da sua evolução. Praticamente podemos consi
derar a raça guaraní como desligada <ia tu pí ao emigrar para 
o sul. Temos a impressão de que ambas as famílias, nascidas 

-

g-emeas de pais comuns, ~e .. sel.>a-raram nas fontes do rio Ma-- , 
<leira e Paraguai, seguindo cada _uma o seu-:destino migtato-
rio, para vo!tar a encontrar-se, depois de secuios .de sep~ração, 
na costa · atlantica. . _Os .. guáraní falam· . com certo ar de- supe
rioridade <los . tupí e vice versa, ·send(), evidente que a riiyali-

.. 
\ , . 
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; dade ·continúa ~~é hoje: -no sen~imento dos a~to.res plafenses .. 
e a·mazonenses, . seus descendentes. Os paulisb1s~ jpodeth fazer -
justiça á ambas as familias que yoltaran:i ·a reconliecer-se ·sobre 0 ... 

, - . 

. s~u s'olo. -....... · l · 

O ensino da língua ·dêve apre.sentar três etapas, das. quais 
a;; duas primeiras serão d·edi·cafias ao guaraní e ao tupí; para 
dêpois encetar-sé a ter<.:eira et~pa, ,a' da 

/ « Lingua Geral». o-· " 
Vis-conde de Porto SegUro introduziu ·uma modificação nÕ ... 
~ítulo , d<;> V ocabulario de i\1ont0ya .da· ling~a guar.aní, jun
tiando a fr~se «o más ·bien tupí», dando ·assim- inicio á cçn- · 

-fusão. Stradelli <liz que ao RE'E;NGATU' ~orresponde -º no-
" me de ·«Lingua G,eral». Diz-se «lingua bra~ilica» tanto· da . . 

1 

«lingua» «mais falada na -costa do B~asil», quanto da· ~mazo-
1 nense. Língua parag·uaia será então a língua guaraní. Para dar 

' utn exemplo das sernelhançais e diferenÇas entre o tupí e o 
guaraní direi que, pouco mais ou m·enos, são as que occorrem 

' entre o. português e o espanhol. A terceira -lingua ocuparia 
·a posição da «lingua galega» correspon1dente: á-. «Lin~u~ Ge
ral». O _ estudo · comparado dá familía linguística permitirá ~~ - . ) . -
a recol_eç.ão das rai~es ÇLµ·cestrais e a . •confe·cç·ão ·completa do 
vocabulario das ·Hnguas a~nda vivas e, · mais do qu·e isso, indtt·· . 
zirá os gtamaticos a criarem novos termos para d'esignar as . . . 
novas. coisa~, sem a n·ecessid~de de as~imilar pal'avras _·estran-. ... . . . 
geiras desne.cessarias. Um pequen:o ·esforço das casas editoras·· 
fa-cilitará o uso <las vogais na~ais .com til, ã, é, í, õ, ú, e a 

\ 

vogal gutural i (i latino. e acento grave) . . 
~ P·revejo para os proximos anos · Ul!l grande flores-çimento 

da. literatura g~ra·µí no Paraguai pÓr meio do «Ateneo Pa
'raguaio», que pretende instituir :·premi9s·. para' 6s melh~res tra
balhos, a'Ssim .Como bolsas de viagem aos estudiosos p·ara que 
possarµ transportar-se ás diferentes regiões . onde ainda vi
cejam os diale·ctós ·mais ·cara.ttéristicos da fathiiia' linguisti·cá~ 

.. 

R;ESUMO . ORTOGRAFICO, TJJPí-GUARANf 

Emprega-mos a ortografia fonética·, dando um único valor 
a cada re.trà, pr~1:1.rairdo utilizar ~quelas que têm valor idén~ 

.. 

. . 
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tico em português e espanhol e regeitar aquelas que têm valor 
diferenciado. Nosso intuito foi e&peci~lmente unificar o modo 
de escrever dos brasileiros e paraguaios, principais cultores . 
da lingua, eom possibilidades de identica representaçã-0 grafica 
do tupí e do guaraní nas suas peculiaridades respectivas. A 
grafia etimologica foi considerada todas as vezes _que a si~
ples -grafia fonetica podesse produzir equívocos. l\ àcentua
ção empregada corresponde_ a uma convenção de forma mais 
semelhante possiv'el á acentuação atual do português e do 
espanhol. A norma seguida permite a brasileiros e paraguaios 
ler .corretamente no original sem conhecimento previo de al
gumas particularidades convencionais que, uma vez conheci
das, lhes permitirá ler éom perfe,ição. 

'· 

VOGAIS: 

I .. 
\ 

As vogais corr·entes sãQ: a, e, ~' o, u (como em portuguê~ · 
·e espanhol) 

Vogais nasais são: · ã , é , í , õ , íí (como em português : 
maçã) 

Vogal i'utural especial: i (i com acento grave francês) som 
especial. 

Vogais naso-guturais : ang, eng, ing, ong,- ung, in; fonemas 
especiais. .., 

' ... 
Vogais guturais: ag, _eg, .ig, og, ug,~ (Vão d.esaparecendo) 

' ,._ : -

EXEMPLOS·: .-
' . 

·< AYU' APE NE RENDAPE ,(ayú ápe ne rendápe) venho 
aqui em teu lugar. 

MARANDE'PA REYU' ; MARã'PA REYU': eom quê mo:
tivo vens;' para que vens? 

PiTU' (respiração); P~_Tü' (obscuridão, _noite); PiTã' (ver
melho) Pi'rA' (calcanhar)_; 

PORã' (lindo, em guarani); PORAN' (lindo, em tupí). No 
guaraní a tendenci~ -é para a fusão, numa só emissão de 
voz, da A-N (ã), e no tupí a tendencia é de manter a 
separação que obriga a escrever as duas letras: AN . . 

4 - a. A. , MVNICIP.U. 

I 
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ANG' (alma) tem, ligado á vogal, um . som naso-gutural. 
' - iN' (negação guaraní). ima . (negação tupí), , naso-gutural. 

ME'é (antigo l\1E'ENG') tupí ME'ENGA, dar. 
PETiN, tupí PiT1MA, fumo (a vog.al gutural ' i, já tem a 

gutural G). 
IRii' (amigo, ·companheiro); I~UNDi' (par de companheiros, 

quatro). 
As . nasais ligadas a M , N , fi , · não reçebem til, não · pre-. 

cisam. .. 
ÀHA' CH'E ROG'P1E; AHA' CHE ROGA PE; vou á miriha. 

-casa. 
\ 

Dos ACENTOS : 

Nos livros e revistas o guaraní sera melhor escrito em 
letras maisculas. O cursivo fica para outros detalhes de expla
nação. O a-cento intercala-do tem o valor de acento toni-co 
para a. vogal anterior. Ao mesmo tempô -cria o hiato entre 
duas vogais proximas quando não devem ser ligadas entre sí. 
O aç~n~o _agudo ~mprega-do ~obre vogais es-critas ptoposital-:
mente em minus-culo tem b. valor do acento tonico e, ao me_smo 
tempo, cria a ligação em .ditongo com a vogal posterior e em 
semidit.dngo ·com à vogal anterior: ~ 

O a-cento intericala<lq serve, as vezes, para separar as dif e
rentes: ·parti·culas integrantes de uma palavr~ com.posta, q.uan
do elas são bisílabas agudas ou monosifabas toniicas. - o ace.nto 
águdo. t~m o v~lor do uso espanhol, nã.o o, valor . de fechar: .a 
vogal~· ·como em português. O seu oposto, o acento circunflexo, 
que abre a vogal em ·português, não usado em espanhol, tam
bem não é usado em guara:ní. 

As vogais em guararií são breves (mudas) ou .toni-cas -

' . 

( abertas). As tonircas fe.çhadas não as conhecemos no Para- ~ 
guai. TIETÉ, para nós, tem o É aberto. . 

\ Tamos citar as letras usadas isoladamente e tamberri as 
com.binações de let~as pronu.nciad~s numa só emissão de voz,·· 
equivalentes aos fonemas proprios da língua. 
CH NO" valor espanhol, e português e tambem no valor 

do X português. Nós escrever·emos CHIRIRIKA em 
vez de Xirid<:a. 

MB B isolada não existe ~m guaraní, nem em tupí: /\. 
transformação de P, · M, em B é u~ fruto portuguê'S. 
No caso dado :·será melhor esicx:ever MBEYU' ,ou 

( 

I 
• 1 

!/ 
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' . JVIEYU' em lugar ·do feitio português BEYU' (uma 
torta de polvilho). Quando a transformação se dá 
então se escreverá V; GUANA'.VARA, .originado em 

1 GUA' ANA' PARA' (Baia grande do mar). 
1 

ND D · isolada tambem não existe ~m guarani: somente 
temos a combinação . ND: NDA, NDE, N.DI, NDO, 
NDU, que se ,.. trasforma fre·quentemente em: NA, NE, 
NI, NO, NU. 

G T_em o valor luso-:-espanhol: GA, GUE, GUI, GO, GU, 

NG 

H 

K 

N 

fi 

p 

R 

·S 

Gül, 1 GüE. Por exem:p,lo: (M·ONGU'E' (mcver~; 
~1BOGüE' (apagar); MONGUE' (fazer d<;>rmir). 
Combinação frequente, dificil de se pronunciada, sem 
vogal inicial: NGA', N·GlJE', NGUI', NGO', NGU', NGUi. 
Mui to necessaria tia lingua para sinal de aspiração, mais 
ou m·enós velada em túpi, -chega a ser aspera em guaraní · 
por itni.tação do j espanhol. , A .combinação CH, não 
será as.pirada mais do que ·comporta o seu uso1 luso
espanhol. A' aspiração inglesa e alemã representada 

' pela inesma letra -corresponde a gua;aní. 
Tendo sido eliminada ~ letra C do guar~ní, ttsamos no 
seu lugar a letra K: KA, K.E, K{, KQ, KU, KU'I'~ 
~Uí (sem-iditongo), KU'E', KUé (semiditongo), KU'A', 
KUá (semiditongo), Ki, Ki'A', Kúl (ditongo), Kál 

J (aitongo). _ 
Como em português-esipanhol frequentemettte se troca 
por •P e tambem pór V. 
Como em português-espan~ol. Frequentemente se· per
muta -com ND. 
Preferimos usar -esta letra espanhola, sem que seja falta 
usar a -combinação NH, portuguesa, pelo motivo que 
esta_ se presta as· ·vezes a fal~as interpretações. 
Como em português-espanhol. Sofre permuta com M 
e tambem cont V. ,, 
No valor de coração, caridade, 'nunca no vàlor de revo~ , 
luçãÓ, raiva, ruivo.· Não 'existe· a dupla ;RR nem seu 
equivalente fonético. R permuta · com N. 

r ' . • ,. • ' . . 

· Telm o valor de S espanhola, da dupla SS portuguesa 
abranda-da, não tanto sibilante. No guaraní não tem 
fonema equivalente a S bran<la portuguesa. Todas as 
vezes que encontramos 'escrita uma S, lhe daremos o 
valor fonético da dupla SS abrandada. Se os brasilei-

I 
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, . 

ros escrevem -com' dupla SS o t~pj-gua·niní, não será 
erro, uma vez que .não -conduza ao exagero sibilante. 
No valor luso-espanhol. 

r 

Combinação frequente, como MB, ND, NG. 
Originado. no U, na ·mesma forl!la luso-espanpola: 
Uirtus fez. virtus ; AUA' fez AVA'. As vezes provem 
do M, P, como VORA por PORA, (habitante). Os 
luso.:.espanhois preferiram ·escrever com B, e alguns 
tupinologos modernos continuam _por tradição. Na 
OTtografia foiléti<:a adotada não podemos suste'ntar essa 
mo4alidade contraria á pr-0nµncia ·real. ó guaranr·· e o 
tupí só juntam os labios. para pronunciar M~. A den
to labial V é a legitima. São suas variantes V A, U a', 
GUA'; VE, -UE', GüE'; VI, Uí, Güí; etc. 
Usado sómente no seu valor consoante YA, YE, YI, 
YO, YU, Yi. Corresponde assim -ao valor do J portu
guês. A pronuncia: . IA, IE, IO, IU, Ii, ao qual se 
expõe quem parte do português ou do espanhol antigo 
não é um erro ; até é uma revivis-cencia do que foi a pro
nuncia correta do guaraní antes do seu contacto com 
o espanhol. Sem duvida que a tendencia , do gua,raní 
em diminuir -o num'ero de vogais, transformando o U 
em V, e o ditongo com I em Y A, YE etc., contribuiu 
a este ..resultado. Diz~ YU:ij.U'PARr, ou-IÇ'RU'PARí', 
é a mesm.a <:ousa que _ dizer yo á aimericana ·e ió á espa-
nhola: -.. 

Letras eliminadas na escrita guaram; usadas sómente 11t'Cls 
vozes européas assimiladas. 

' 

B .isolada da M não se usa. 
C sómente na .combinação CH. Ca, ce, ci, co, cu, foram 

substituidos por KA, SE, SI, KO, KU. 
D 
F 
J 

L 

Q 
RR 
ss 

sóm.ente em combinação ND. - . , nao existe em guarani. 
Foi eliminado devido ao seu' valor diferente em portu
guês t espanh9l. 
Não existe em guaraní ; aparece sustituindo R : Lam
baré por ARAMBARE'. 
Foi sustituido pela K. 
Não-· existe. 
Não temos som equivalente. Usa-se a S com o valor 
espanhol, pouco sibilante. 

\ 

I 

. ' 
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Sustituido para todos os efeitos por CH. 
Sustituido para todos os efeitos por S. 

O acento agudo serve para acentuar as palavras exdru
xulas é agudas. As . graves não recebem a-cento como em es
panhol-português. 

' O acento grave francês, distingue a i gutur.al guaraní. 
O acento nasal distingue as vogais nasais, pronunciadas 

numa só emissão de voz. 
To~os estes acentos sonicos são ao mesmo tempo pro.só

dicos. 
O hiato é dado pelo acento intercalado. 
o acento agudo ou grave sobre un1a vogal grafada em. 

minúscula, seguida de outra vogal, faz ditongo. Quando é· 
precedida, fáz semiditÓngo~ 

O exercicio desta nova concepção ortográfica, que se 
adapta o mais possivel ás possibilidades das linotipos, trará 
as modificações de que carecer para se adaptar as necessidades 
dos cultores da lingua para ·o uso 1iter-ario. 

ABAKACHI' 

O A. encontrou o seu étimo em iVA'CA Tí', fruto de cheiro 
. veemente. 

AVA', em tupí AU.A', g'ente, especie humana,. e iVA'; 
fruto, dada a dificuldade da pronuncia de .i, eram confundidos 
pelo europeu. Temos o VA'PURü', em tQpí YAVOTI'KA'VA, 
fruto negro, e . fruto ao Yavotí, que originariam·ente era 
iV A'PURü'. T ·emos UV ~'TU'V A (UBATUBA), que de'
via ser origi.nariam·ent~ iV A'TiV.t\, fruta!. V A'KACHI' alte; 
rou-se ainda em A V A'KACHI', como . quem diz: a laranja, a 
banana, a jahoticaba, a vacachí: Aprofundando a nossa obser
vação sobre i\.1 A', achamos possivel a sua derivação de iV A'A', 
da planta o fruto. Tambem pode-se razoavelmente pensar em 
iVi A', da terra o fruto. · Veja-·s'e a estreita relação que guar
d~m entre si as palavras correlatas: i (agua), iVi' (terra), iV A 
(planta), iVA' (fruto), · A' (grão, caroço, cabeça, fruto)~
iVAÇ' (céu, f.h;mamento), iViTU' (vento), _,. (respiro da terra). -. 
Da voz elementar i (agua}, foi tirada a designação das coisas 
correlatas com uma lógica muito expressiva:, O que fica , debaixo 
da / agu~ (Ui~ Güi, debaixo) é a terra iVi'; Ó que fica por 
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-
cima de ambos é o céu (AR, .;\RA, ARI, AG' a<:ima) iV AG'; 

' O conceito deu ainda iVATE' (alto); iViIN (baixo). I<ATí', 
KATIM', vernaculizado em catinga, é o cheiro sui generis 
,sexual dos homens, isto" e, da especie humana, do animal, e o 
cheiro especial dos frutos e das flores, quando são penetran
tes e enjoatiyos. Os insétos, corno os homens, são atraídos 
pelo chei·rp stti gener·is, sem~ que, pre·cisamente, esse cheiro seja 
bom. A voz KA Ti, abranda-se ~m KACHi em guarayú da · 
Bolivia, e na zona de . influencia um afluente do ~1adeira re
cebeu o nome de A "VA'KAéHI'. Os guat'aní deram· 9' .nome 
de NANA' ao mesmo fruto, nome que passoú aõ .portugnês
espanhol como ananá. 

Para o 'cheiro temos outros termos: PiTI'U', cheiro a 
sujo. NE' (fétido, fedorento). HAKUã'VAl' (tem cheiro 
ruim). Hê'Tú, tirar o .respiro, isto é,- cheirar. · A segunda 
sílaba é nasal por, contagio,- sendo a mesma de iVi'TÜ' (vento) 
e também de iTU' (cachoeira), queda de agua, que rumoreja 
cdmo 0 vento, respiração da agua. 

AIBI' (AIVI') 

«Da-se o Q_Ome de AIVI' a Üm ria·chinho que desemboca 
no oceano, inflando.-se-lhe as aguas -cqm o fluxo do mar; é 
termo usa·do no sul da ·Baía». . 

O A. con1enta a ex1stencia de uma ensea,da do rio U ruvu', 
afiuente ·do Amazonas, conhe~ido pelo noipe de . AiVU.', que quer 
dizer rumoroso e· pensa que ambas as pala~as deven1 ser identi-. ~ 

ficadas. · \ · 
Montoy.a nos dá dezessei~ acepções de AI' e .cinco de AIVI'. 

1.0 - AIVI', PORAIVI', rápido, pronto, ieorrentio; am
bo~ os adjetivos são aplicados ás vozds: fazer, ir, dar, pôr, 
ter, fala·r, etc. Esta . acepção corresponderia bem a uitn rio 
correntoso e rumoroso. O texto editado pelo Visconde de 
Porto Seguro apresenta AYBI' por AIVI'. -No guaraní mo
derno temos PlA'E', <le valor equivalente. 

2.0 
- AIVI'; pobre, voz usada como nota de coip.paixão. 

Atualmente se usa ANGAI'. 
3.0 4.0 

- AiBí, A YBY', A YBí (aparece .nestas tres or-
tografias), todas elas .no -se·ntido de AI' máu; ruim, velhacq. 

5.0 - AiBi', .atualmente AiVi', Y.AG~VP, agachar-se, in
clinar-se (literalmente: acercar · a cabeça li', da terra iVi. 

.. 

i. 

' / 

\. -. 

~· 

' 



ESTUDO CRITICO SOBRE «TERMOS TUPfS> . ' 49 

, A grafia · imperfeita de ·Montoya o ·levou a emparentar 
palavras de origem e significado tão diferentes . 

. A voz AiBU', melhor AiVU', q~e nós escrcrvemos _)\G'VU', 
de acôrdo con1 a pronuncia atual no Paraguai, significa: ba
rulho. E' verdade que -u-m rio torrentoso será tambem rumo
roso, mas nãô é converiicQte confundir um fenômeno auditivo 
}\.G'VU' ·co1n um fenômeno visual AIVI'; No guaraní dos apa.
p9cuva do rio iVi'fíéIMA, a voz AG'VU' significa: falar (NI- · 
muendajú), o que é facil de se confirmar com o cacique dos 
aldeados em P.erui'v~, perto <le ITA'fiA'ê (Itánhaem), d~scen
dente dos mesmos. Montoya diz que _AG'VU', é o murmúrio 
dos que falam e d-0s rios. Montoya apresenta-nos AMAN
DAiBU' que escrevemos: AMANDAG'VU', rumor de chu
va. No Paraguai temos .Al\1ANDAG'VI', chuva fina, garôa. · 
A primeira palavra é uma «definição auditiva Q.a ohuva; a 
sc;;gunda visual. Esta últit1).a forma não vem no vocabulario 
de Montoya. 

Não podemos concordar com a identidade de AG'VU' e 
~de AG'VI', que aplicados a um rio dizem: rumoroso ou tor· 
rentoso. 

• 
f - AIPI' 

' 
1 J 

«Dentro da pro.p.ria lingua,, entretanto, a m.elhor etimolo
gia parece-nos s~r AyPI' AiPI', fruto seco, 'enxuto>; esta é a 
opini~o do A. 

; ' 
, · l\1A;NDI'O' é o nome genérico usado no Paraguai para o 

centenar de variedades conhecidas da mandioca. A este nome 
genérico . aju~tam-se alguns a-dj~tivos de espe·cificação. ·p~r 
exemplo: MAND.I'O' PORO PI' caído em ·desuso, ~parec.e 
em Montoya como designativo da variedade doce.; MANDI'O' 
PEPíRã' variedade comestível de ramlas avermelhadas ( APE' 
PíRÃ) . . MANDI'O' POPí, é uma das anteriores, recortada em 
fatias, pustas a secar ao ·sol e assim conser..:ra<las para proveito · 
ulterior como reserva alimenticia. M·ANDI'O' RO' -é a man- -. 
·dioca amarga, venenosa, de . uso industri,al para o preparo do 
«polvilho> ou arpido para MBEYU' e outras - iguarias, e da 
<farinha» de mandioca. A voz AIPI' consignada em Mon
toya, deve ser tambem um adjetivo designativo de variedade 
ou da foTma -de prepa;ro da raiz, comestível. . 'E,, um t~rmo pra-

. ticamente desconhecido tio Paraguai e no . ent~nto no Brasil é 

) 

\ 

' . 
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o verdadeiro desigaativo da mandioca cornestivel. Corno á 
voz POPí' e a voz AYPI' significam: seco, enxuto, e ,como a 
mandioca por si não é s~a, par isso mesmo que é recortada 
em fatias e secadas ao sol para sua <:onservação, pensamos 
que pode ser AIPI' uma mandioca doce, comestivel, secada a;o 
sol ·eitn fatias, que .Com o témpo passou a designar toda man- ' 
dioca com·estivel. Mandi'ó popi e MANDI'O' • .<\!Pi' deve·m ser . , . 
s1non1mos. 

MANDI'O' vem de MA.NI' M'AN·DI' MANDIVA plan.:. 
ta. da mandióca .e tambem madioéa. 

S0'10', designa os 'quadrúpedes comestiveis e tamben;i a·'·. 
carne d9s mesmos, do peixy, das aves, etc. 

P·O'O' «arrancar>, um fruto :da sua arvore, o carrap.ato 
de uma besta, etoe. 

A construção da voz MANDI'O' d~ idéa da mandioca que 
se «arranca> ou se tira da MANDíV A. 

APICúM' 

No Paraguai a abobada palatina chama-se APEKú'; a 
lingua chama-se :((fi. De facto a abobada palatina é uma es
pecie de této, de coberta que, corno o pavimento ·cios navios, 
cobre o que fica por debaixo: APE' (coberta), Kú (lingua). 

... Certamente houv·e · confusão entre os m.esmos indios na 
discriminação nominal das partes constitutivas do interior da 
boca. Assim KfiAPE' signifi<::a a1 mucosa ·que -cobre a língua, 
e não deve· ser confundida com APEKú, céu da boca. 

Os chiriguaná faz'em bôa distinção entre lingua : NKU', 
e paladar: AMPENKU. . 

Os guarayú chamam a. lingua: Kú. Na pal::i.vra 
PEKfi', fazem a mesma confusão dos tupí. Apicúm, nos ter
renos alagadiços, corresponde ás partes a1tas, não invadidas pelas 
aguas. 

ARACATI' 

O vale do rio Jaguaribe no Geará, (YAGUARi'PE no rio 
do jaguar, que eu prefiro escrever yaguar, tendo em conta · o 
modo de ler dos espanhois) se estende- na direção nordeste
sudoeste, recebendo os ventos quentes e desagradaveis pela 
violençia, proverlieJ?;tes do Equador. Esse vento, á medida 
qt~e pene.tra no interior' do vare, se torna mais fresieo e · suave: 

. , ' , 

\ 

.-



• 

ESTUDO CRITICO SOBRE «TERMOS TUPfS> 51 

Ai:acatí é a primeira cidade do vale, perto <la costa, na zona 
... hab_itada · antigaimente pelos pitiguar, potiguar ou petigua:_r, tri

bu tupinambá. Icó é a cidade situada no extremo do vale, 
que rec'ebeu seu nome das hordas de r-aça carirí, que habitavam .. 
a 'região. Não quero a<:reditar em um vento ar'acatí de máu 
.cheiro: cati., nem em vento de bom perfume. Airacatí pode ser 
uma voz extranha á lingua tupí-guaraní; pode beni ser cariri 
como o é certamente á voz Icó. .A.racatí é o vento que en
trando por Aracatí no vale do Jaguâribe, forte, quente e desa- ' 
gradavel, chega refrigerante como uma br~sa á. altura . de Icó. 
Em tupí-guarani, não_ encontramos seu significado. 

ARAPUCA ·· 

«A arapucaJ uma especie de armadilha com que, ainda 
hoje, se apanham passaros ... »; «são corr:entes tambem as va
riantes urapu.ca, irapuca; uira1pu.ca". O A. pensa com Teodoro 
Sampaio nél: origem GüiRA'PUKA (apanha passarinhos), sendo 
uma -mais reforçada: -uRU'PUKA (apanha gallinaceos). 

Em ~araní iRUPé', em tupí URUPêMA, em chiriguaná 
U.E.UMPE, UNU11PE é uma cesta feita de palha trançada Pé, 
que serve de cesta iRU', e como crivo NIBOGUA'. Tambem 
é o nome do tortulho ou fungo, devido á forma. De conf oi:
mação dife.rente ~ é a te§ta de carregar na, cabeça AY AKA' ou 
simplesmente Y ÃKA' .. 

Em Montoya temos KOTiRU', ' voz que nunca ouví no 
Paraguai, feito de talas de madeira como um~ jaula, que serve 
de esconderijo ao caçador, de lugar de espreita, de ar'tnadilha, 
de cilada e que devido ás_ suas finalidades significa tambem 
emboscada e traição . 

' -
" Etn todai; estas palavras devemos procurar os ~lementos do· 

arapúca> voz originada no tupí-guaraní, j,á bastante def armada ao 
passar pata o veTnáculo ·brasileiro. 

/ 

BEIJú (MEYU') _ 

$ó elogios merece a exposição do A., .quando trata desta 
palávra. 



52 REVISTA DO ARQUIVO M·UNICIPAL •, 

BIBOCA 
\ 

' "Bibóca, parece-nos, é sómente iViVOG' ou iViVOKíA~ 
chão rachado, barranco ou buraco da terra», «no sul o vocá
bulo ·diz apenas:. barranco, a 'terra gredosa, o chão esbura;cado; 
no centro e norte: icasinhola, casebre, casa d es·conforta vel»: 

A batalha de iVi'VOVO' foi ferida perto do Pilcomayo, 
na guerra do Chaco, tendo :º lugar ássim nofmeado pelos chi:.. 
riguaná . de raça pura gu:aran~~ · as caracteFisticas. dâ. terra ·que · 
se abre em buracos profundos pela eontração da s·eca. , 

Os europeus construiram casas entre os tupí "';guaraní com 
esqueleto de madeira, «estaqu.eadas», socadas com terra ver
melha giedosa que faz corpo .Com a madeira ·e se transforma 
numa especie de cimento armado. Os naturais imitaram o sis
tema, fazendo casebres miseraveis e estreitos, casas de barro: 
iVi'OK.i\. 

A introdução do ca em iVi'VOVO' ( terra rachada esburaca- ·-. 
da, cheia de barrancos) faz Vi'V.O 'K.A ou como se escreve no 
vernáculo : bibóca; contracção .,de: iVi'VO\TOK.~. iVi'OCA ca-
sebre e iVi'VOVOKA terra rachada deram o vernáculo bibóca. 

BUBUIA . 
I 1 

. . 
"PU'PU' BU'BU' rigoros;;tinente traduzem esse rui do pro- · 

prio das bolhas de ar que _sobem á superfi-cie dos liquidos. 
Foi essa vóz onomatopáica que, com o tempo, pa&c3ou não 1 só 
a designar o ruído, co'mo tambem as m·esmas bolhas emergen
tes e tudo o mais que, <:O'mo :elas, flutue vagueante á flôr das 
aguas. T emos por . bôa a formação da palavra -como decor
r·ente da voz onamatopáica bubú que se abrandou na verna
culização, em bubúia, exprimindo o que boia, o que flutua, o 
que sobrenada como bolhas,,. como cousa morta que vagueia 
ou deslisa á flôr das aguas. ·A 1ocução de bubúia, ha de tra-

.duzir-se tambem por flutuar como ~ousa inerte. Teschauer, 
sem maiores es·crúpulos, dá bubuiar como icorruptela de BEBúl. 
E deslises ·como esses que tanto ·enfeiam aquela grande obr~ 
( D·icionario Nacional ide Teschauer) provêm exclusivamente ,,,da 
pressa com que foi · com'Posta. ' · 

Vimos pelo trecho transcrito que o A. é severo qen1ais 
com Teschauer. Vamos ver se lhe assiste razão. 1 · 

·-

. -
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Estudand·o BEBú.I em Montoya, encontramos: fíE'ã 
VEVúI, entranhas ligeiras (literalmente); significando: pul
~ão, a 'viscerá que boia na agua. MBO'VEVuI, aligeirar 
(uma embarcação) .descarrega-la parcialmente. .O mesmo se 
diz da ·conciência, •mediante a confissão. MBA'E' PORARA' 

' 
RARA IVEVúl, o doente está aliviado . . ITA'VEVúI, pedra 
pome, mais leve do que a agua. CHE PO' VEV úl, tenho a 
mão ligeir~. Esta voz exist~ em t4pÍ e na Lingua Geral, sem . 
comtudo aparecer no."l dici011arios senão indiretamente. Encon
tramos em Stradelli a voz guaraní YAVEVúI arraia (peixe) gra
fada: IAUiRA (en1 vez de IA.UE'UiRA) : Em Frei Onofre en
contramo~: . YAViVURA. ;Este peixe de" conformação arredon
dada, chata, costuma estar á tona da agua, quando · não submergido 
no· 1undo lamacento. , · 

. . . ,, ' ~ . . ,. . - ... . 

A voz PlJSéI- iMA, POHi iMA, INTI PUSE'; TI'PUSE' 
no guaraní POHiI' ING' (que não tem peso; que é leve), ~iu 
íemediar nos dicionarios tupí o esquecimento de BE.Búl ou me
lhor \ 7EV úJ. 
, · Em tupí UE'UE em guar. VE'VE' significa. voar, isto. é 
flutuar no ar. VEVúI seu equivalente na agua significa flu
tuar na agua. A falta da voz BEBúI, VEV úl em guarayú 
VEViI, em ·chirigtJ.aná ·VE'VI'; foi o motivo <lo despistamento 
do A! e a causa da injustiça com Teschauer, que é quem está 
com a razão.- . No Paraguai se diz tambem VEViI. 

RE VEVúl KUAA'PA é uma pergunta que se faz, pa.ra 
saber de outro se sabe se :manter á tona. Devemos admitir 
que existe ·u.m ·flutu:ar passivo e -um ativo. Unia .canoa sub_
niergi9a, posso faie-la flutuar _novamente. MBO'VEVúI. 

A transformação de VEVúI, BEBúl em BUBúI . está den-
. tró. das alteraçôes mais ·comuns da v.ernaculização. BEBúI 

nada te·m de comum com BU'BU' nem com PU'PU', ono.ma:. 
topeias do ferver <los · líquidos; do rebentar ·das bolhas de aT 
na superfície da agua a ferver: PU'PU'PU'. ,. 

.· 
\ 

CATINGA (CA'TINGA) CAATINGA ... 

r . Já conh~cemos, a ..... proposito de abacaxí a voz KA Ti 
KATíM •cneiro sexual, · que nos forneceu o vernáiet.do <:a tinga, 
com acento prosódi<:o no i. A voz que vamos estudar nada 
tem de ·comum com a anterior; é formada pela <:oniunção de 
<luas vozes : KA' A' (mato) e Ti, T'IM', branco. Na vernacu-
1ização, a primeira vo"z perde~ a primeira vogal, cbnservando 

1 .. 
\ 
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a segunda vogal toniêa, fez . KA'. . A segunda voz. se traps
f ormou em tinga, conservando o seu acento prosódico no-- i. 
Os cabôclôs pronunciam ca'tinga, faz~ndo um .glotta/, stop no 
d, como que indicando que aí falta uma letra. A prosodia de 
catinga (cheiro sexual), sem glottal stop, resulta assim muito 
diferente, Da m.esma forma que está entrando na grafia mo- · 
' . -

iderna u' a por uma, dever;se-ia· admitir a grafia ca'tinga, .com 
acento intercalado. Co nheço a mataria do Chaco. CQjQ as
pecto concorda com a descrição das ca'tingas do nordéste bra
sileiro. Estes bosques cobrem os terrenos impermeaveis, gre
dosos, com subsolo· de aguas sàlga<las. Campos arenosos, de 

1 

palmares, de URUNDE'i, de par'!_todo, de qtJebrai<!?· b-ranco, 
com boa pastariá, de longinquàs perspectivas, margeiam estes 
bo'squies. O vento levanta uma fina poeira branca que dá um 
tom esbranquiçadQ a todas . as coisas até-chegar o periodo das 
chuvas em que càda coisa retoma a sua côr natural, inclusive 
os bosques. Essa poeira branca ·que tolda a natureza foi in
terpretada cabalmente pela voz ~á'tinga. Acompanho o A. 
contra Beaurepaire, negando a intervenção de TINING' (seco), 
no étimo da palavra e formulo a hipotese nova da côr 'branca · · 
ou esbranquiçada ser devida á poeira que tolda esses bos9u~ 
durante os nov.e meses de sêca e ventos . 

' .. 

• CABOCLO 

, O A. aceita que caboclo significa vindo do mato, o~iginario das 
selvas. Estou de acordo em parte; decomposta .'a palavra nos séus 

·dois elementos fundidos KA'i\'..:OK'. KA'A' (mato), não oferece 
duvida. Enquanto a OK' o A. acompanha Teodoro Sampaio, · in
terpretando O K' tirado, procede~te, vindo. .., 

A palavra KA' A'VO' designa os ramos de arvores, retirados 
para fazer alguma coisa, como por exemplo uma . ramada Pê'ra 
sombra, parede contra a chuva e o vento. . No Paraguai usa-se 
um KA' A' de folhas miúdas par.a :enfeitar o presepio de natal, 
c~amado KA'A'V0'\ 7E'I'. Neste ca$O, é KA'A' que é q retirado 
(o) e não um homem. Esta palavra KA' A'V O' tem tambem o 
sentido de "simpático, atrativo, sedutor", como atributo de um 
homem ou mulher. Encontramos em Montoya· a palavra· KA' A'PO' 
com uma chamada para a voz PO' POR (VO VOR) no, sentido 
de "habitante do bosque". Isto nos fâz compreender o atributo 
de simpático, sedutor, etc. de CA'A'VO' mera transformação de 

\ 

' 
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KA' A'PO' selvagem, habitante da selva. KA' A'VO'RE' seria uma 
ex-habitante do máto, ·que conserva os ·atributos da simpatia e 
atração. Pois· bem : existe a palavra KA VORE' designando 
um falcão, especialmente um de · porte pequeno KA VORE'I' 
tambem conhecido no Paraguai por KA VURE'l'. Esta ave, 
de habitos matutinos e crepÚsculares, vive nas florestas vir
gens e a sua presença provoca uma algazarra entre a passarada, 
que se aproxima dela. <::orno em preito coletivo de admiração. 
De ·repente, KA VURE'I' desaparece, levando nas suas poten
tes garras de carniceiro a vitima es·colhida entre -Os seus ad
m,iradores. O.s guaraní pensam num feitiço que possue 
KAVURÊ'I', encarnação de alguma lendaria KA'A'PO' de 
alguma virgem selvática, atraente mas .cruel. O indio ficou 
admirado do poder de :atração que a av'e exerce sôbre as suas 
vitimas inocentes, sem -pensar que a oferenda dé si proprio é 
possivelm.ente um sacrificio em defesa da cria ameaçada nos 
ninhos proximos. · O c'erto é que _ U!m KAVURE'l' dissecado 
vale m~ito dinheiro, sendo que até uma sim-pies pêna dá ao 
possuidor afortunado uma potencia de sedução ilimitada. Esta 
lenda e realidade, que tem sua origiem em CA'A'VO', KA'A'PO', 
.KA'A'VOR', KA'A'POR', cq.aborco, caabocro, nos deu caboclo, 
(selvag·em, habitante da_ selva e nos f.ez lembrar o sentido fi
guradÓ, amoroso, em que é empregada a palavra no folclore 
brasileiro . . A tradução de KA' A'VO' chabitante do ,mato>
satisfaz plenamente <::orno étimo de caboclo. KA'A'OK', <ti
rado -do bosque», conduz por caminho talvez errado. · 

' 
. ( CAIPIRA 

. · ~- ·~ . ~ ; , 
Os tupinologos e dicionaristas não estão de acordo com a 

origem e significado primitivo do termo. Para os primeiros, 
caipira é cenvergónhado, tiniido, acanhado> e só por extensão: 
«matutó, homem de <::ampo, labrego>. Pua os segundos, · 
caipira é matuto, homem de campo, labrego e só por extensão ' 
envergonhado, timido, acanhado. O A. apoia os primeiros. 
Penso que- a razão está com os ·segundos. 

CaÍpi.ra não é voz conhecida entre .os guaraní; não apare
c-e em_ Montoya. Aparece .em Stradelli no sentidó qe enl~iado, 
enredado, matuto. Frei Onobr'e, Frei Hoeller, Padres Roma
no e Cattuna~, não mencionam a pa~avra. No _entanto todos 
os dicionarios por~ugues·es lhe dão o significado de envergo-
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nhado e de matuto. A palavra matuto, em Stradelli, é tra-· 
<luzida: KA' A'PIRA, ·,KA; A'POR-A. Vergoiiha é traduzido: 
UTINGáUA, IUMUTINSáUA .. · A tradução de vergonhoso 
é: UTIM, UTIM'ÜáRA, UTINGARA, IUMUTIMPOR_t\,. 
IUMUTINSARA. Enverg.prnhar-se: . IUT I N. E nvergonhar :: 
MUT'IN'. Fazer-se vergonha: · IUMUTIN'. Vemos que não 
aparece a voz caipira nem no sentido de matuto, nem no de 
envergonha.do . . Bm Frei Onofre, enyergonha:r é traduzido 
por: · MOMOC'Hí', . MOTIM'. Envergonhar-se: fíEMOMO-· 
CHi', fiEMOTIM' . . Não encontramos matuto nem campo
nês. · No dicionario ~hiriguaná aparece camponês: fíANá
IGUA', fíANáRUPíGUA', fiúIGUA', KA'A'P·EGU.A'. .En-· 
vergonhar: MOMANA', MOMANANC-t\, NONTI, YERE
MONTL Frei A. Hoeller . dá: envergonhar; _MOCHi'. Mon
toya dá: <:ampesino; fiúIGUARA, KA'A'IGUAR,\; envergo-: 
~hat é·: M.OTi', MONGA'I_'; tenho vér~o.nha: CHE 
ROV A'CA'I', ATí'. 

E stes dados autorizam-nos a deduzir que K A'I', macaco,. 
:so passa a se-r vergonha se precedido de TOV A', ROV A',. 
H·OV A': cara.. CHE ROV A' KA'l', tenho ou faço cara de 
macaeo, significa figuradamen te : tenho vergonha. Ademáis, 
KA'I', só passa a ser verbo envergonhar quando toma o pre
fixo MO, MBO, fazendo MOKA'I', MBOKA'I' macaqu.éar, 
dando as tres formas : a tiva: M.ONGA'I', maçaquear. Refle
xiva: fíEMBOKA'I', envergonhar-se. · Reeiproca: fiOMBO-

\ KA'J, envergonha·r-se mutuamente. 
1 PIRA, PiRA é o sufixo do participio verbal; assim·. 

:M:OTIMBIRA, MONGAí'.PIRA, MBOKAíPIRA é o sujeito 
destinado a ser envergonhado. O sufixo PiRA não é aplica-· 
vel a um simples nome substantivo ou a<ljetivo ;. pertence ex
clusivam~nte aos ~termos verbais. · Não é possivel, pois, a:dmi-

. tir a yoz -caipira- çomo -participio de 'envergonhar uma vez que 
KA'l' ·ê ma·ca:co e não o verbo MONGAí ou MO:KA'I', enver
gonhar. 

Se eaipira, não é a mesma ·coisa que 110N•GAíPIRA ou 
' MBOKAíPIRA, não .pôde ter o signifiieado origin~rio de· 

"envergonhado, tímido, acanhado" . 
Tam·bem não pôde deriv.ar de . KA' A'PO·RA, porque · esta. 

palavra é ieonhe<:ida co'mo origem de <:aboclo, .:habitante do· 
bosque:. . . 

· Nem póde prateder de KA' A'PIRA, voz ihexis·tente -~q. 
idioma que não admite juntar o sufixo do participio .verb.al a. 
um. substantivo .. · , . · 

1 'I 
{ 

I 
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Fe:chados tpdos os <:aminhos, na1 presença de -caipira, voz 
de. uso corrente no falar brasileiro, de não duvidosa as·cenden
cia . tupí-guáraní, vamos ,Procurar algum indicio entre os seus 
equivalentes verna1culizados em outros Estad_os do Brasil e nos · 
outros países <le origem . guaraní. 

·~ 

Caboclo, provem qe KA' A'PO', habitante -do mato. Minas> 
S. Paulo, Goiás. 

Caboré, provem de KA'A'BORE', que ' foi KA'A'PO'. 
Minas, Goiás.. ... 

CABRA, alteração de . KA' A'V01
, KA'A'BORA. 

C·ANA DE V ARA, alteração de KA' A'GUARA, habitan- · 
te do mato. S. Paulo. 

TABAREU, de TA'UA, TAVA, (TABA), habitações dos 
índios e RE' no .sentido de ex-proveniente da taba · indígena, 
ex-habitante d~ taba. 

· KA'i'Uã', síntese de . KA' A'iGUA', habitante do mato, 
notm! das tr~bus: MBA'E'VERã', MBiA' e CHIRI.P A' ( Pa
raguai oriental). 

. TAPUIO, de .'f APiI, toldo feito de ramas, p0:uso provi
sorio do selvagem. 

A raça .Gê, que ocup~ o interior do grande círculo fluvial
marítimo dos tupí-guaraní, recebeu dos tupí·-guaraní o nome 
T APiI; os _portugueses interessados em escravizar os tupí que 
fugiam do seu .convívio, ieompre~~deram tambem estes na 
denominação, como até hoj'e no Amazonas. 

~ • . . . .t. 

KOG'U.A.', habitante da KOG, roça· -,(Paraguai), campe_-. . . \ 

sino .. 
Todos estes . notn·es fazem . alusão ao mato, ao hábitante 

<!o · mito,· ao matuto e guiam a procura da solução da etimolo
gia de caipira para o lado de KA'A', do seu -primeiro te'rmo. 
· O segundo termo, pira, não pôde ser o sufixo do partici:.. 
pio passivo PIRA, PiRA. · 

Procurando 'em Frei Onofre, encontramos a voz caápyir,_ 
que ., na n<.>$Sa ort<;>g~afia fonéti·ca escreveria1J!O~ KA' A'PiIR, 
traduzido por «limpar o roçado:., «.cortar e arrancar à erva», 
em guaraní: KA' A'PI', , em fiHE'êN GA TU': KUPI'. 

._ Na . Lingua Geral: KA' A'PiI~'SARA é o capi.nador, o 
rachador, o carpidor, o que_.c9rta ou arranc~ a erva. ~sta voz 
que designa o matuto lavrador, tem todas as características da 
voz ,<;aipir~ e pó~e ser 4 .~rigem da palavra em estudo. · · 

' . 

Não ha evidef1l!:ia, mas ha grande lógica . ·dedutiva e não 
enc9n~ramds e~plicação , melhor . para . o étimo de caipira~ 

-

\ 
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CAIPORA 

«Segundo grande numero de estudiosos, caipora é simples 
corruptela· de , KA'A'PORA. KA'A' . é o mato, a floresta, e 
PORA, form.a intransitiva de POR, 'significa haver, ser, exis
tir. Assim : Caipora ou KA' A'PORA dirá: o que ha ou existe 
no .mato,_ o mâteiro, o morador do mato. Em verdade, como 

- \ . 
afirma.Teodoro Sampaio, o termo po"deria provir de Kál-PORA 
ou de KA'I'PORA. Na 'primeira hipotese significaria: o que 
queima, o que tem fogo, o inc'endiario, conforme acrescenta 
Batista Caetano. Na segunda : o envergonhado, o _corrido, o 
aa.nhado. Nenhuma porém dessas duas sugestões satisfaz á 
mais evidente das caracterizações de caipora: a sua residencia 
nas s'elvas. KA'A'PORA ao contrario, define de pronto esse 
habito ; e a indicação precisa' desse traço notavel do <luen<le. 

Si realmente o vocábulo- português caipora, lembra a de-
. nominação do insa-ciavel consumidor d.e fumo, não ha duvida 
que é corruptela de KA'!.A'PORA e que KA'APORA é o ve·r
dadeiro nome do tras-go. Os signifi~ados que se dão a caipora, 
em português, justificam plenamente a sua origem, apesar de al-
gumas afirmações em contrario>. · 

Este texto copiado do A. · define suficientemente a 
sua tése. Diz ainda que ·ca-ipora não só designa o ha~itante do 
bosque, cnão-só designa a pessoa infeliz, desaju-dada ou aza
renta, eomo tambem a propria _ infeli<~idade, o proprio azar>. 

Todos os gênios selváticos são gênios protetores das plan
tas e dos animais. Eles .castiga~ os homens que prejudicam 
desnecessariam·ente os bens da natur'ezà, fazendo faltar a caça, 
a pesca ou o mel aos qud incorrem na sua ira, sendo pelo con
trario bondosos e camaradas com aqueles que lhes oferecem 
fumo e procedem de acordo' com os habitas do bom caç!ldor. 
Os KA' A'PORA conhecidos nas lendas do . Paraguai são os 
seguintes: KURUPI' (nome atual dos eidadãos de Corrientes), 
modificado 'em KUREPI'; MOfiáI; MBóI-TU'i'; Y ASi
Y ATERE'; AD'AO'; MBól-YA.GUA'; Lobishomem (Luison); 
PiTA~YOVáI; e TAU'. Todos eles são KA'A'PORA, habi• 
tantes do mato; a fantasia popular a respeito da figura de cada 
u~ destes fantasmas é variadíssima, mudand~ de região .em 
região. O encontro com eles é sempr:e motivado por uma 
conduta incorreta. -Eles só dão má sorte aos que desrespeitam 
as leis natuTais. Encontra-los dá azar, como um castigo. 

; , 

, 
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O caçador honestó que não mata por matar não des
trói · por maldade, mas para satisfazer ás necessidades na-

- tutai~, só póde espei:ar dêlés a máxima felicidade. Assim sendo, 
é forçoso duvidâr que c~ipora tenha relação <:om KA' A'PORA. 
PORA, no , Parii.guai,, é o equivalente do . duende. Temo.§: · -
IPORA, que ' lembra o. )YARA (tupí) a "Mãi dagua", que 
atrai e afoga as suas vitimas ·no fundo das aguas ond'e habita. . . 

• 1 

Diz-se de U!ma- -casa assombrada: IPORA, tem fanta~: 
mas, tem ·moradores invisiveis. 

/ . . . . . 
O term.o ·. KA'I' ·Cónheieemo-lo nas suas variantes estuda- ·. 

das a prop9s'ito · de: ·caipira. Não encontramos maneira. de 
fazer coincidir o ·que sahemos de KA'I' ou Kál e PORA. no. 
s·entido de ca~pora. · · ' 

.Q A. pretende. que caipora sejã caracterizado · i}ela 
residencia no bosquê. Isso seria verdade sóm·enfe no caso de· 
ser KA' A' o seu étimo. ' Por outro lado sabemos que o caipora 
e o caiporism·o estão em todas as partes, nas cidades e nos 
campos. Quasi -sempre é um. homem, as vezes mesmo um 
europeu a pessoa que tem caipora, que transmite o seu caipo
rismo á outras , pess-oas .co_m as quais entra em contacto, mesmo 
casualmente: o· caipora ·é -um sujeito que te·m KAI', êle é ha
bitado:_, êle contem . (PO~r VOR) o KAI', palavra que _ deve 
significar . forçosamente: azar, maldade, ruindade, maldição, 
pecado. / 

· Estudando ,.a· voz ANGA1P.A .. ', pecado, alma condenàé:l~, . . . ... .. """- ... 

podemos decompo-la . nos .. seus compon~ntes ~glutinados. : -- ·: . '· .~1'.'°'. 
ANG'A1\'.'.PAV' que .. -~ pôde traduzir por' _alma ANG' com- . . :",.~·,~~~ 
pletamente PA'.V', ~ Perdidà .. pelo pecado .1AlV'. ·. Utilizada pe1a ~-f·~·J ,.;, 
religião çristã, ela/ é oposto ·á voz ANGATU', bonda·de,· alma .· ' J • 

bôa,· justa, . hon_esta, honestidade, yirt~de. Stradelli traduz: 
alma pequena, devendo eatão ser grafada ANGA I' e~ não 

· .t\NGAi. Depois traz ANGA I'PORA: alma mesqui11ha .. 
E 'sta palavra se · decompõe em ANG (alma), I' (pequena), 

. PORA (habitado) . . . . 
~ Se ÀNGA1PORA e . caipora são express6es do .mesmo si- _ 

gnificado, como foi possível ' a . aparente deformação? E~ 
expressão· eorrenfe de com-paixão no ParaITT:tai para com um 
d~sgraç~do, <lizer .ffi.L CHE YA·RA'NGAI', Oh meu Deus, po
'bresirtho. · ANGA1 · mudou em NG:.A1. · KARU', comer transfor-
ma-Se em . MQNGARU', istG>. é NGA é igual · a KA, ie NGA1' 
será igual · a K.!X.1. ~1-0demos · ch~gat á · afirmação éategórica · de -
~u~ ANGA1J:>ORft' é ,9-- ~qu)valente ~o "°emá~lo cai{)Ora. ' / '"'· 

., . 
< '• • 
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Caipora efetivamente é ,aqu~le 'que tem a alma danada,_ 
azar, maldade, ruindade, maldição, pecado. 

A revolução que traz este modo <le v·er, 'não póde ser 
aceita pelos tupinológos- sem certa contrariedade. Confio, no 
entanto, em que um exame -mais meticuloso confirmará com 
novos argumei:itos 'esta . dedução. 

Stradelli traz: MU'_P ANE'MASARA, que traduz por 
«jettatore», uma especie de --caipora. PANE', significa «falta»; 
MO'PANE', fazer que uma pes.~oa sinta a falta de algu~a . 
<:bisa. iP ANE' é um rio s'eht ·peixe ou pobre de peixe; CHE 

· PANE~, errei o alvo, não a:çertei 6 "tiro. P, ANE' é sempre 
usado para indicar a .Jalta de peixe no rio, de caÇa no bosque, . 
de pontaria no tiro, a parte que a gente devia receber numa 

' distribuição e que ~ão rerebe. 
A voz ATA', faltar, ieonsignado em Montoya, deve ser 

uma das primei1ra,s palavras assimiladas ~ do espanhol. O uso 
regular de ATA' fez esquecer o uso de PANE'. 

Ci\PÃO ' ·. 

. «Capão ipo-rtuguês, ·designa o galo castrado; capão de 
origem tupí, designa o mato isolado, o bosque como que insu
lado no ·campo. . . .. . P A'fi' significa com toda pt~isão; o me
diano, o que está_ no meio, a nesga, 'o pedaço de .algu·ma cou
sa; o circunscrito. !. • Ilh~/ ·!erra isolada .. •na agua 1 lagôa, . agua 
isolada na terra; ·<Capão, mato isOl!idO no éampo ; . .clareira, ça~-;:: 
po isolado no mato,· to.dqs se traduzem ,po:r meio -de PA~ií', ._ · 
antecedido da palavra indi<:ádora do elemen.to isolado: iVit! · 
i', fiU', KA' A'». __ ~ 

Esta transcrição do A. revela uma e~quematização 
habilidosa de uma evolução _que se vinha operando na· lingua 
guarani, no uso da voz PA'fi', mas que não .havia chegado á . 
i>erfeição que lhe ' é à.fribuida. 

Càpão é .certamente uma ilha no meio do campo. , Se a 
voz provem de KA' A'-PA'if, sendo . PA'ú' desconhecido -em 
tupí, devemos procurar. _n.Q guaraní a expHcação. Mõntoya 
diz: PA'ú', meio entre dois, intervalo. fiU PA'fi', ilhas de._ 
inonte em campo (para : o A. seria uma clareira); · 
i'PA'ú', liha no rio · (para o A~ seria , u1na ta:gôa); KA'A' 
PA'íí', ilhas de rnontes (idem ,para o .A.) ; l(.ç\' A'PA_ ii' 
NDiVA, ilhas numerosas de montes. Por estes ~xe111p!os ve- _ 
mos que P A'U' designa utri intervalo entre duas coisas, " ( dis-

. 
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tancia no espaço), e tambem o intervalo entre <luas datas 
. (distancia no tempo). · MO'PA'ü', verbo, - significa criar um 
e$paço entre duas coisas ou ·entre· dois temp<;>s. _,Se um para
guaio diz: A HASA' KA'A'PA!ú'NDi_VA RUPI', podemos 
traduzir a sua idéa por: passei pela oelareiTa entre uma aglo
mer~ção de ilhas de mato. KU?.'P A'ü' é· o çspaço interdigit~l, 

· , , fiANE'P A'.ii',ME, no intervalo entre nós . .. Ha então ·uma apa-. 
' rente contradição entre o guaraní de Montoya e ' o atual d.o · 

~ ' . ' 

... -

' Paraguai; KA' A'PA'ú' no · guaran'Í atual . é a clareira P A'ú' 
entre duas ou mais ilhas de monte (KA' A'). , Se quizer dizer 
que passou por dt;ntr6 da ilha de monte, nãQ empregaria· â' 
especificaçãó 'P A'U\., empregaria MBiTE': Í'}. HASSA~ KA' A'· ' 
MBiTE' RtJPI', passei Qêlo meio do bosque. 

E' precis.o fazer con~star o facto de que no guaraní pa~~
gtiaio não teµios fixàdo a d'es.ignação ·4e ·ilha ·de mato ou .d~ 
riü"·;· copiamos a voz espanholà: precisamente ísla,· porque. ·as 
expressões KA' A'P A'ú', iVi'PA'ü', não chegaram a· significar, 
como pensa o nosso A., ilha de mato ou ilha fluvial. O facto 
de Montoya ter ~tribuido o s·entido de ilha de mato tanto á 
expr~ssão KA'A'PA'ú', como á fíU' PA'ü', <:onfirma a incer- .,. 
teza em· qÚe ·se debatia ainda a lLn.gua para designar uma ilha. 

Investigando no . chiriguàná, · lingua guaraní da fronteira 
par~guaio-1bolívianar encontrairnos a voz KA~AMPA'U, no sen
tid~ de <:ampo raso em meio do bosque, isto é de clareira, <:orno 
no paraguaio. · 

MP A'U' chiriguana é traduzido por · «intermedio>. KA' A' 
IMPA'U PE MB1A'E' )'IIMBA' YA MONGARU' KU NE·: 
fa:i:en1os pástar .. os animais na · ci'aieira. '.fiU'IMPA'U PE RU 
PU'!2U'U NE: deocansaremos n·ª'-clareinJ. do bosqué'. IMP A
NTI, iPA'; signifi-ca lagôa, isto é, agua de extensão limitada,. 
que_ te~ fim ·{P. A'p). ~ (Dicio~ario dos padres R~m.ano e êát.-
tunar) / · "" .. · · ' , 

No Dicionario gtiarayú de Frei Alfre'do Hoeller, encon
tramos: 1> A'ü', intervalo entre- duas ·cousas; i'PA'ú, ilha ·flu
viàl; KA' A'BA'ü, ilhª de mato no pampa. iViTiR PA'ú 
RUPÍ' PERI' I CHóf: o .. caminho condu.z atra~és do vale - ' 

(por entre as piontarth'ª-5). .. 
.. · No tupi ·de Stradelli MPA'U ~ignifica acabar~ coi~a que 

acaba e que =~r tanto d.eixa um ·espaço entre ele. e . 9utra oeoi~a 
que começa, sendo a&sim termo identicó com · P A'fi'. Entre
tanto, ilha em tupí é KA' A'POã'MA. Este tenp.o aparece 
no Vocabulario de · _frei O.noire, edição . do A., escrito : 
K~~A'POA:M:'., O A.:. -.se insurge contra -a idé~a de poder_. 

'· . " " .. ,.. 
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ser KA' A'P·Oã'MA, KA' A'POAM·', a origem de <.:apão, di-
zendo: «Séria -contrasenso diz~r-se: mato em pé, mato e~ui-
do, mato que se alça, para . definir o capão». A lógica expres-
siva do tupí-guaraní tem sempre o seu fundamenlo; quando 
num campo raso, a se · perder de vista, se levanta uma iJha ·de 
mâto, rómpendo a monotonia da perspectiva, será justiss_imo 
assinalar . essa eir~un~tancia . para. :caracterizar a 'realidade: . \ - .. ~ ·• 
KA'A'.POAM' . . Quandq na monotonia do mar ou do rio 'ap~
rece no horizon~e . uma lterr~;j·étne~gida das aguas ·não ·será . ri-

' diculo dizer' : iVi.'POA11'. · 'Para tfsar da voz PA'íi',. P~'U,. 
MP A'U,· será p-re.Cis~ .. · à . pte.sen~a· ,q.e çluas· ~lhas, pelo ·menos, · 
que deixam entre si . uma cl~~eii:à, . ou de uma clareira -circun
dada de· mato. E para U'S3:r ~da .~voz !>A' P..A V'~ por . exemp~o 
iPA" (lago) , deverão estar á vis.ta os ·limhes onde acaba a ·cou-

) · · .. - · sa designada. No caso em apreço, o tupí -conservou a palavra -
' apropria<la par~ designar. Uflla ilha de mato no pampa que µo 

guaraní sería muito apropriadamente: KA'A'PU'ã', ' e uma 
ilha no rio: iVi'PU'ã'. Podemos refazer as etapas per<.:orridas 
p·ela vernaculização: caápoam', <.:apoam', -capoão, .capão, sem 
contrariar as regras fonéticas. 

Capão provem diretamente de KA' A'POAM', mato er
guido no meio do pampà. Parodiando o A . . diremos que ··com 
estas notas ficam renovapás as. dqvidas sobre a origem de capão, 
entrando de novo em pr.lm.eira linl:ia a voz tupi: KA'A'POA~'. 

.. . . . 
. I \ ,. 

.,, 

' . 

«éap'eriga ~ o mes.mo que""coxo, '\nanco, defeituoso de uma ..... 
das pernas. Diz-se não só de pessoa que 1coxeia~ trias tambem 
daquilo que falha, que .claudica' :""' h.omerh <.:apenga, coroparaçã.o' 

- capenga, mula 1capenga, obra capenga. Capenga pódé signi-
ficar em tupí, osso torto, quebrado e se decompor em Kã
PENGA, segundo Teodoro . Sampaio. Kã, 'KAN ou KANGA, 
é realmente o osso, o caroçb,' Q nucleo; PEN ou PENG é o 
verbo adjetivo quebrar-s·e, ser quebrado, torcido, dobrado, etc.». 

Capenga não aparece nos vocabularios tupí-guaraní. Só 
·encontra1mOS termo. semelhante ·CUjO signifi<:ado não coincide 
com o nosso 1capenga. E' a voz . KãPENDA 9u KAMPENDA 
no guarayú de Fr.ei Hoeller, tra.duzido por costas,. articula~ão, 

· tendões. · CHE KãPENDA :R:ASi' · é tradúzido por eotou coxo, , 
~s·egura:rliente no sentido figurado ;· porqu:e na reàlidade doendo 

... • ~ ' ' ~ .. , t 
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(RASi') uma articulação (KãPENDA) o •sujeito deve ficar ' 
coxo, . sobretudo se KãPENDA é a .articulação do joelhoA A 
rotula recebe . em guarayú o nome , de KãPENDARã', sendo · 

. I 

em guarání PENAR-ã". l\ voz guarayú diz "os.so dobrar pára" 
e a ·contração guarani diz apenas «<dobrar para>. A única ar
ticui-a:ção . ·caracterizéttda · pelo . oss.o articular .é o joelho. Str,a.;· 
'del.li traduz articulação por_.:. PEN ASá U-A ;" ârti<:ular: MUPE- '·. 
NA, MUPENANA-: Vemos que reaparece: PENARã', s.endo 
frequente a mudança do R • pelo N e vice-versa e a prosodia 
grave no tupí: fEN·ANA. A. articulação <JU dobradiça em 
geral do corpo~ póde · receber o· nome de I(ãPENARã' gua:ra
ní e I{APENANA tupí: Mas falta sempre o sentido de coxo 
que tem :a nossa voz. capenga, para admj.tir que KãPENDA 
e , KAPENGr~ -sejam. ,~ mesma ··cou,sa. . ., .. ,· ~-

~ \. . ~ 

No paragÚaio temos a voz original que falta em Montoya 
e tam1oem nos di<:ionàrios correntes. Só a encontramos no 
V9'Cabulario de. Batista de Castro que' copiou de algum voéa
bulari9 paraguaio. E' a voz KãRê ou KãRENG', con1posto 

, sintético da voz· Kã' . (osso) e " da voz ·e,. : sáir, deixar o sitío 
anterior . CHE, KãRê~, tenho _ o· osso deslocado, co~o. MO' 
K~Rê'· fazer co~o; IKãRê', é éoxo, tem uma perna O\.l um 
pé· -Af~i~ 1Ci.trto que o . ·outro. ·~E'· voz.· .corrente ~o ParagÍt~~, 
q.pl1cado ~a .coxeadura humana, animal, poética, etc. em tud·o 
de a<:ôrdo -com .o signifi·cado de· KAPENGA no v~rnáculo bra
~fileiro. , Não ·conheç_o exemplo de troe.a de R por P. KANEN; 

· ·GA,. s·ería ·ainda· admitido . . Kapenga é ·unra imitação de .KA.:. 
RENGA, qu'e deve ex_istir no v~éab~lario tupí antigo. PARI' 
se diz do animal que .<:-0xeia ern . consequencia da dor de um 
espinho ou .. qe uma . infla111ação '.. não de um '' defeito fí'sico. 

' ;~ \ • 1 .. :"' , 

.. •. 

. . 

I ,,, • ' 
' ' ' 

~ · 

CAPO.EIRA 
' 

,,. 

~studó ~-~gistr'alj ' io mer~~~--·~16gios:· c'aP.oei~a é,, o ·equi- · ~ ~ 
YaÍente do vernáculo ~ espanh9l capuera, . voz que signifiea ro
çado .e qµe vai tomando o sentido ma.is .simples _ de <:hacar~. 
Ü espaph()l («capÓnera», ·gajola .. de_ <:aP,Õ~~' rião a;~mit~ <:O:Qfusão 
com <:ápu·era: :Não teJjtos ' 110 Paràguai equivalentes· do . jogo . 
-atlético .çapoeira. TQNGQ ê o golpe c~m o p·unho fecha-do. 
T.QVA'P~TE'· é o golpe;! o:a cara çom ª ·mão aberta, P iVOI', é o 
pontapé.· , . _ .. - . 

) • • ~ ... 1, l ... " - .... 
, ., 

' 



64 
' ~ 

REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL 

" 
CARIOCA 

Diz o A. «Sem ·que nos repugne no momento adm1-
mitir a palavra !\A.RI',_· cristão; branco, etc., -como origern de 

·-carioca,, preferimos francamente l_iga-:-la a AKARA' ou AKARr. 
Dentro dessas exig'encias ç~be1in _entr·etanto, perfeitamente o 
i, para ~embrar o Y.elho rio esquéé:id-0- e canalizado e para dar 
aô apelativo uma fisionomia m·ertos bárbara no. cáos ortográ-
fico atual ; KAR~OKA, ·-caryoca». . ~ 
· . ·O peq•ueno eorrego de que· fala Lery com o nome de 'k 

KARIO' KARIOCA 'e que desembocava no mar perto da pri-
, mitiva população ·cJiamada <la ·cari9ca, foi. conhecida depois 
- por corrego da cabocla ~ do cate~. 

KARA1' entre os guaraní, " KARI, entre . os tupí, não quer 
dizer branco nem europeu, nem estrangeiro. Quer dizer : 
Senhor, pessoa de qualidade, enobrecida pela idasde, pela po~-
deração e sahedoria ou pelo poder material. O facto genera-

.. 

, 

...... 

_, 

lizado de se ter emprega<lo o termo para designa.r os conquis- ,, 
tadores, diz do apreço em que estes eram tidos mas, ao mesmo = 

tempo, nada contraria a poss_ibi1idad~ de que a usassem tam
bem em relação aos pers-onagens ·da·. propria raça. Posterior
mente o A YA' escravizado esqu-ece1,1 de que ele tambem era· 
um KARAf e o europeu ·mo~opoy·~ou parfl ~.i o seu sigrri fi.-:
cado. Sobreveiu ainda que os saé~rdoJ~s chamaram· o hatis.-
1mo: MON~ARAf:, fazer· de u.m .. gentil tim senhor, um cri-8:-· , .. , 
tão. O batizado passé!-Vª' ·a · ~F "l\.10N·GARi\1'PiRE', batizado, '-,"'\ i .~ 
mas nunca chegava a ser""KARA1' título vedado ·aos inaig~nas, · ..... . -
que fi~avam sençio simpleS\ A.Vi}'. Hoje os paraguaios, des
cendentes· mestiços dos fidalgos e dos indios, abusam do título 
e todos os homen~ resp~itaveis ,por. qualquer conceito ·são 
KARA1 e suas mulheres KUfiA'I<ARAf. Stradelli faz de
rivar ó nome KARAMUJ{U' ~ de KARI'UAMURU', -Senhor 
que manda. O Senhor que, vôa; o anjo é KARI'UE'UE'. 

Montoya confessa que-os guarani honrávam com o título 
de KARAí os seus "' P i\YE', . verdadeiros .. pais espirituais dos 
i~dios e estenderam o uso dess.a palavra e?1 ref~rencia aos 
europeus e ~muito impropriamente ao cristão:>. A .palavrá 
cristão está np -Iugar de natizado. Logo depois diz Montoya, 
<nosotros no usamos dél en · estos sentidos:>. Confessa Mon
toya que os jest"litas . ·prete~diam .influir no signif icádo que .os 
indios davam ás suas palavra~.- No. entanto, até, hoje, ningu.em 

. ' 

.. . .. 
: 

.. 

.1 
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.. 
é .KARA1 sem ser cristão,. logo KARA1 · impliq o sentidÔ 
de cristão. " 

O rio KARIO' .a·e Lery ·re-c-eheu o seu nome da povoação . 
levantatlá pelos portugueses de Está-cio de Sá ou, inversame·n
te.; deu o seu nome á população? 

Os T AMõI .do Rio de Janeiro conheciam bem os seus 
visinhos, os KARI'O' raça guaraní-rioplatense, que remontan
do ós afluentes do ..-Paraná, e a orla marítima, -com eles entra
vam frequentemente erµ contacto. Os T AMõi e-ram os tupí _ ,..~ 
mais· a:vançados para o sul. : Os séculos de separação inicial 
nas rontes do Madeira e do Paraguai, tinham dado dois povos 

· afins na ·1ingua, aparentados por uma <:omunida'de racial, maS' 
co.m interesses divergentes e antagón1·cos. O', OG' guaraní, 
corresponde a OKA tupí (casa). KARI'O' significa: senho
res aldeados, qüe constróem casas, sinal evidente <le ~ivilização .. 

Os TA1YiõI, que ocupavam a baía de . Guanabara, vendo 
surgir as casas dos novos KARi; ao pé do Pão- de Açucar e- · 

, , qa ·ur.ca ·os. designaram KARI'OKA·, senhores .aldeados, O\l 

casa.s· -dos s'enhores. 
'A pre~ença de O\ OKA tira toda importaincia, na. palavra 

KARI'OKA, aos pei?<'.es · AKARA'. \Temos no Paraguai o ..rio 
AKAR.(-\i', rio dos AKARA'. Podemos admitir: AKAR.Ai' 
OKA .casa do rio -<los AKARA'. Sabemos no et).tanto que 
este-' .rio ·era do continente, . com a suà . desembocadura em 
frenf~ dà U r<:a,. mas que «não passava ... na b~nda de alem>.· 
As oeasas,. entã9, não. $e a-chavam locali~ad,~s sobre o ri0. .As 
<;asas e·stavam na península de . São João;"além da desembo-

.. ,/ ..... ·,,, ' 
ca.dura· do rio. Os KARI'O' I deram ó nome PARAGUA'i' a 
-cidade de AssunçãÕ, por estar construida sobre o rio dos P A
RAGUA' uma ·casta <le papagaios. · Não a chamaram PARA-. -
GUA'i?O'~ aldea do ·rio dos PARAGUA'. Até hoje a gente 
do 'interior paraguaio não diz «vamos á . Assunção, preferem 
dizer~. YA.HA' P AR~GU A'iPE. Na tradução da Conquist"!_, 
Es.piritµal de Mo1_1toy~, o ,e-minente 'B.atista ;Caetano deu -U1:11ª .. 
trá:duÇ.ão errada de~.corihecendq : ess:e facto. · Montoyá viaja:.:_ . 

. va para ASSUNÇÃO, partindo do Guah·~, ,-região' que perten
cia ao.,dominio do Paraguai e o tradutor · o-faz voltar aq Pa- · 
ragyai, sem ter nunca __ sáido do Paraguai. · TemQs no Paraguài 
ô 1agô iPA'KARAt, lugar de turism-0 perto <la capital. Ao 
redor do seu n~m-e f<;>rjaram-se lendas 'religiosas. E' apena~ 
o. ·lagÓ .. dos K~RAt. ·Oarioca significa:· Sentior~s aldeados 
ou al~eia· dos Senhores. .. ;. ' . ' ' "• , 
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I 

CARURU' 
..... . . 

Nàda se póde ajuntar d.e 'i~teresse ao acabado estudo do A. 
/ 

.. CATINGA 

,Ver o capítulo de abacax~ e . de c.aátingçi. - · ~-
' .._ 

CHUE' CHA Ví ' . 

Montoya ·lhe dá o signifi<:ado de tartaruga. Nunca ouví 
no Páraguai tChamar CHUE' ao CARUMBE;,- nem CHUE' no 
sentido de vagaroso. Em São Paulo, diz o A. é voz cor-. .. 
rente e corresponde ·mais ou menos a ~ ordinário, -Oesgracio-
só, escqrrido, radículo, · ap9ucado, mal acabado, etc. Apa- ~ 
tece deformado en1 chuega·,- chçvté, chaví; serh modificar o -sen
tido. No ·Paraguai é empregado CHÁVI' no mesmo sentido 
paulista.- Esta voz póde vir de CHA AI' ·cHA-VAI', vistâ 
ruim, vista pobre, deselegante. 

.· 
.. 

COIVARA .. 

_;_,. 

. . «Parece-nos que coivara deve. p:-ovir d~ . :~9-.u A'RA si- J 

gn1f1·cando de I!lodo geral e}- roçada, ,o galh;;tm,·e derruba.do, es· 
tendido no sólo~ a ·es'p~ra~ naturalmente dá qü.eimada:. · Si os 
tas_.salhos ' e.scapos · ao f.ogo dénomina·m-s6· tamliem · <:oivaras, .t 
porqu·e eles -continua:m a ja~er 'ºª rÇ>ça, embóra me\o carbo- .. 
nizados, como diz Amadeu Amaral. Essa denominação é con
sequencia de uma extensão . de idéia principal do termo>. O 
A. prefere ao étimo KO~iVA (galhos; mê:!-çieira, ramos) · · 
' (iV) da KOGA (roçado, chacara), .o étimo Kó'VARA. Ana
lisando esta .composição, encontra q_ue ,UA'RA :de U, UV; ·$i;. . ·
griifica: jazer, estar·· deitad~. · · No , Dicionario . de. Onofre dei- . 
tar .. se é.: - JENOUÇ-, errt> :ésc1a·reeido. na : s·egu.nd~ parte por: 
JENONG'. U', UV', nada: parece ter eri1 ·comum ·com deitar,.. 
se. p .onde ·resulta a ifupossibilidade de tirar ~de· coivara: co 
jaz·ente· da roça>, com referencia ao ma~o cortado ou roçado 
que espera pela qu~imada, depois de sêco, corpo textualmente 
~xplica Teodoro Sampaio. .- Escrevendo neste · m,omento o no
me deste éontinuador benemé,r.ito da ob.ra· d_~~,Batistà . Caetano 
no B.rasii, na hora em. que· os jornais trazem· a··.infausta hoticia 

'\ • • ,,. f i .. ; • 

. ./ 

' .• -. 

. . 

' \. 
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. do seu passamento no . Rio, rendo aquí a / essa grande figura 
da historia da túpinologia a sincera homenage!TI· do meu pesar; 

Ghamou a fi:ii.nha· atenção o vernác~lo · «eri·coivarar», no 
sentid_o de i;eunir os tassalho.s para a requei.ma definitiva, ou, 
como registra J. Galeno~ (citado pelo A.) para· queimar 
em · fogueiras os ramos que es·caparam do ·incendio geral do 
màto. No Paraguai é de uso corrente a voz KO'I', «junta>, 
juntar co9sas animadas (homens, passaros, . peixes, 'formigas ) ; 
MONG,O'I' (forma eu.fónica-· de 1\1BO'KO'I')', juntar ativa
m·en,t~· qualquer: :cousa, f~zer junta, amontoar, -fazer acumula .... .. .,.,,_ 

. 1 ção.' . A 1\1-0NGO'I'~ eu '· junto ·cousas ; ·RE · MONGO'I', tu 
' juntas "cousas ; A fíE'MONGO'I' , eu preparo cousas, faço 

preparativos para uma viagem, por exemplo. KO'I'HARA 
Ó amontoador; KO'I'UARA, KO'I 'V ARA o lugar em que se 
amontoa, -0 amontoado, o montão. . · ~ · 

Efii Montoya a voz KO'I' está mal traduzida por «falar, 
·fazer barulho, fazer rumor». MBiA' O KO'l', a gente fala, 

· 'faz barulb<;>, .. fl!urmurio., Na realidade ~ .frase diz : a gente 
está reurtida ; .. o resultad9 de uma reunião de gente desocup~da 
é o murmurio ide muitas . voz:es, o rumor de táverna de que fala· 
1\1.ontolª· GüiRA' ·O'KO'I'; «cantam as axes», na realidade 
a reunião dos passaros é sempre acompanhada de cantos. 
PIRA 

1
Ó 'KO'I' deve traduzir-se: os p~ix~.s fazem bando (e 

tais -bandos são igualmetjte rumorosos). . _,, .. :- . ·. ·~ .,,. 
·Os <:aboclos der.ruhã.Il) o mato e depois 'da queimáda af~ · 1 · ~ 
' . .....·. ' " ........ ' 

rumam o · terr~no, pQnd9 .ordem nos .restos , incombustós que 
são amo11toados, MON'.GO'I', para desoéupà'r · -lugar e. ~oino 
reser~~ c_1.e "'lenha: A isto é que t hamam·· «e11<Coivarar» nof sen- : 1 , •• • 

tido de amontoar, de· fazer ·coivaras. . . : ·. 
_,. M·ONGO'I' é têrmo agricola,' no sentido <le recolher, fa-

zer safra. Tambem MBO'ATi', juntar, ··amontoar. Ti, lugar. 
ém ' que abunda alguma çousa, é vo-z comum ao tupí e guaraní. . -..;, .. 
KO''I'·, MONGO'I' nãd aparecem nos vocabularios t~pí, de. · , .~ ", ·! 

modo que. é .pre.ciso .admitir ou que d~sapareeeu depois de . dar 1
' ::~ 

.: o vernáéulo «·coi~ara» ou este foi tirado ~.d-0.s . guaraní .como. .. ·"' ··' 
palmaria demonstração ·tlf7 ql!ie não · foi só . o (~pí a fonte dos 
etimos do. falar brasileir<;>. 1 

- ..... 

' ' COMBUCA 

. . Os sinonimos. de- comhucá são KUIMBUK', KUIAMBU
KA.· A pJanta da euia ' recebeu ó, nome ·cientifieo de CRES
CENTl~: CUIETE'.,.· O "fruto da cuieir:a, :u·ma ·cabaça de cas-

·. . 
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.ca <lura, uma vez aparada, serve aos indigenas de balde, prato, 
colher,. copo, de acôr:do com a forma que Jhe .<lão, Ç01\1BU
KA, MBUKA, MOMBU' é cui~· furada, furo · e furar. O ca-.

1 

baço,. a casca · dura da cabaça póâe ser furado ou não, assim 
com,o a mulp~r póde ser virgem ·ou não. Pôr isso na lingua
ge~ figurada popular a voz cabaço, passou a -designar o 
hímen. . 

Em guarani temos a voz . H-i'_b..' (i' A'), q1:1e . corresponde 
ao tupí KUI; temos H"i'A'KUA' termo :equivalente a CO
MBUKA, cuia furada, que. ,_serve par,a se tomar com canudo 
de filtração o chá mate. · Em tupí encontramos ainda a voz 
Hi'A' na palavra i'A'SE'é', (cabaça ·doce), melancia. i'A'MA-
RU' (JAMARU~)., ô· fruto de uma especie de

1

"coloq4intide e o 
cabaço· feito da m·esma. 

Em Montoya en~ontramos unidós numa só palavra a voz 
guaraní e tupí, nos exem·plos seguintes: rA:'KUI'PE', ca
baço colhér ; F A'KUI', cabaço como prato grande. Destes
exemplos podemos deduzir que Kúl ou KUí ou KUI ('?), 
designa um cabaço especiai destinado ao serviç·o domestico. 

CUTUCAR. - ~1A1\1ELUÇO . . . 

Estes temas foram esg~tados e nad_~ podemos acres·centar. 
" . ' ' . \ . - .... _ ,. . • ' . ' • J - '"~ •. ... 

MOQUEM 
. -. ' 

c:Moquem é o gradeado de varas, especi"e de grelha indi-
gena para assar ou defumar a carne ·de ieaça ou pesca>. 
-M.OKAEM', o que faz sé-car assando, o qefumadóuro, o se-ca
douro, a grelha <le ~ assar." Acrescenta o A., que boucan 

' francês, é irmão gemeo ·de moquem e ·.de 110.KA'ê. 0? tres 
f.ermos qu·e seriam identicos rio significado, t_êm pr-onuncia e 
grafia ~-diferentes... O .termo bouca;n, afrancesado, aparece em 

. Lery quando descreve o moqu~r;n. ·No entanto o se\l signifi
cado francês, tambem nos faz lembrar a voz MBOK.A', fuzil, 
arma de fogo, quando totl_!a o s~ntido de caça, barulho. 
MBOKA' quer dizer fazedor de barulho, o que fáz barulho, 
o fuzil. Boucan, francês tem possivelmente duas origens : de 
Moqu'.em (Lery), nó sentido de gr~lha de às'sar e MBOKA', 
fuzil, arma de fogo: Boucanier~ s_eria 6 caçadór. 'Boucan seria 

· o barulho. Os tupí tambe,m pegaram . MIRUA' (f~spelho <le 
miroir e MAIRIN'. (cidade) .'<l·e Ma.ine. --~ · - - · .. , 

' 

- •' 

·-

' ' 

. . 
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' 
Os termos da questão dis.cuti<la são: Moquem, vernàculo 

brasileiro provetn de .MOKA:f:M' · tupí, voz corres·pondente a 
MOKA'e' gl.iaraní. · Moquem significa a grelha de assar e 
não se poderá mais qlterar esse sig:nifieado já , <::onsolidado. 
No entanto MOKAEM' não qu:er ·dizer grelha .de assar, sendo 
simplesmente o mesmo verbo assai. A grelha seria MO
l(AEM'T AUA, .. o lugar, o apatelho de assar. Em guaraní 

. MOKA'é'iTA', sendo iTA' o suporte, a grelha · de ~ssar. ·. 
(AKANG'iTA',· travesseiro; OK'iTA, esteio da c:asa, suporte 
prin<:ipal da casa). Os brasileiros fizeram 1~oquear de Mo
quem, transformando o v'erbo tupí em verbo . á moda portu
guesa. Isso tambem influi\.! para -conservar o.. sentido de gre-
lha á voz. Moquem; " 

.Os europeus _gue tinham o espirito· predisposto contra a 
antropofagia, perguntarià.ni ao ·aborigine o nome daqu.ilo em 

~que er.am assadas as carnes da caça, que bem podenam ser .tam
bem as de _um inimig9. Eles responderiam ·1\10KAE'M', assar, 
a: ação verbal que se des'.envolvia, sem pensar que o europeu. 
queria saber . o · nome do objeto destinado · á função verbal. 
Houye um malentendido ·e moqu~m, assar, passou a ter o ~en
tido. de M·OKEN'.TAUA, assadeira, grelha, aparelho de assar. 

-Ao espeto, chan1a-se asador · no-· Paraguai porque não tem nome 
guaraní/ O ind~o não lhe podia dar ó nome de MOKA'ê'iTA', 
porqui nã·9 era o . que eostumava ·usa_r. _Ele não tinha a 
pacienêia do gàttc.ho mooerno que usa o espero. 'Fazia um 

. sobTadinho sobre qúatro esteios, <::om grelha de· ~<leira . para 
receber .a .cªrne e ace!ldia fogo ·lento" por baixo. Era ~ seca
douro a fogo para a <>arne, que ~ão é outra ~ousa senão assar. 
A carne . quê . sobrava ficava al~, sempre exposta ao -calor, para 

. ser usac4t até muitos dias depois, em bôas · ·condições de con
servação dos seus· alimentos. 

- S~radelli -caitJ no engano e ·diz. a prpposito de MOKAEM': 
girau· de v.aras soltas; mais adiante diz: MOKAEM',. o ato de
secar ao calor brando do fogo as carnes . para ·conserva-las. . ~ . ....- ; 

· Mais adiante: MO!(f\.EM'T AUA, a armação feita de uni girau 
sustentado por meio de páus fincados· no chão e as necessarias 
tr~ve·ssas á a1tura conveniente · pa.ra as carnes nele colocada~ 
.recebetem-o calor elo fogo e s'ec·arem sem queimar. Mais adian-

. te: MOKAEM'TAUA, constelação dé Orión e de Sirius em 
que ~ cintq d~ Orion é ~ grelha. · . , . -. .. 
· MOKA'ê', guaraní, se decompõe em MO, «fazer que», 

·· . prefixo que anteposta a . um nom:e o transforma em verbo. 
KA'ê' s'e deçompõ~- em ;Kã, -seco, ep.xuto e é~ sai·r f.ora; tirar, 

• • #~ 

J 

' 
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\ 

expor, nlostrar; pôr· á mostra. E' à mesma voz incluída em ~ 
MA'é' (olhar);. NOHé' (tirar, botar fora); Sé' (sair). 
MOKA'ê', significa (·pelos seus ··constituintes.: fazer sair s'e·co, 
enxugar (ao fogo). A cr.osta s'eca das feri<las em via de ci
catrização, tambem recebe o norhe de KA'ê', uma vez que a 
parte humi-da · desaparece e aparece, sai, a crosta ·seca. Ná.da 
encontramos que corresponda á «grelha». A .lógica ensina que 
(<assadouro» ,é ·deriv,ado de assar; que . a voz primitiva deverá 

1 indicar a ação e depois a: voz derivada 0:,instr.umento .. da ação. 
Stradelli não quiz contradizer os classicos que .seguiram o erro 
inicial de Lety. Não é possível ter el~. esicutadó de ·.boca a;bo
rigene a voz MOK·AEM' no sentido de grelha de assar. ~No 
guaraní e t\tpí a lógica tem um grande valor. Tudo o que a 
contraria é suspeito de falso. · . 

Contrario a ?vf OKA'ê' é MBbYi, i<:oS.er; cosinhar na agua, 
con10 quem . diria. a,qua.nar. YiPiRE.' . é o cosido, o cosinhado. 

1 . 

na agua. CHiRiRi', tern10 onomatopaico, significa ' ·fritar e 
le1nbra o rumor ·característico da banha fervendo. MBICHi 
é a ·comida qite ·sofreu a ação ·direta do calor do fogo. Deve ,,. 
sei:. contração de MBA"E'HESi, cousa cozer. Outros termos 

'-
m u ilo usadqs no Paraguai, en1. relação a ·Cosinha s~o: HESV, 
cozer. · MIMó.I fervido na agua. MAlMBE';_. -;;ê diz d,os grãos 
dourado~s ao fog~ leri~o em pan~las <le barró :cosido: café, milho, 

, 
mani. · .. ' 

. 
' . 

Apárece em ·Montoya o termo «oarpa <:uá:», noaje· do dis
positivo para·· «chamus-ear» .as folhas verdes da hervà" ma!e: ao 
cà.101~ do 1 ar qu'~nte que sai por: um . huraico da .terra, prove
niente de uma furn:;i situa'Clá á distancia. O ar quente s.urge 
por debaixo de. uma ramada que sustenta as folhas destin<;i.das · 
a serem preparadas. ·Ora, ~<barbà» não é guaraní. HAVERE' 
é chamuscar; KUA'; buraco. De HA VERE'; os ·espanhóis 
fiz'eram ... barba., ()S índios .imitàràrif o modo de· falar espanhol e 

, ' t ' I 

Montoya recebeu de volta a -encomenda . . 
Parece até uma- irreveTencia fazer a correção ~ á obra de 

1 . 

M'üntoya, qut reconnecem.o.s monumental. ' A meçliéla que . os -
estudiosos forem penetrando os defallfés da lingua, mais evi- · 
dentes. aparecerão os multiplos, equívocos que temos· o dever 
de esclarecer. Como obra: ·.de grànde folego esse · minéreo·· d'a "· 

' língua guaran1 exige uma depuração, sem q'ue isso· · diminua ~ 
o seu grande merito. Os estudiosos da lingua .~no Brasil com 

''o ·profun:db ·co.nhec;i~ento teori1co que dela possuem ·se a -co
nhecessem prati-camente como é falada no Paraguai, seriam 
insuperaveis. . \ .. .. , ~ . 

. . 
' 

.... 
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•· 
MUCHIRãO 

«Muchirão e a reunião de roceiros para auxiliar um vi
zinho nalgum trabalho agri.cola, ,terminando sempre em festa, 
jantar, dansas e descantes". 

O A. acha-o semelhante · á festa agticol~c portuguesa' 
da :esfolhada. No. Paraguai tem-0s a «tarea» que é o muchi
rãô dos ·cultivadores de éana~ á hora. de tirar o mosto e fabri
car a, m.elaça. · T ·e:mos a «.Hiérq1», festa da mar:cação dos ani; 
mais nas «estancias» d~ gadó vacum e "cavalar. Entre os 

, , I· . • , 

ameríndios nã~ . havia safra; a colheita' erá feita á medida das 
ne.c·essidades, todo o ano ; o mu-chirão indígena era para pre-

...r . -• 
parar o terreno virg,em afim de receber a semente, destinadé!. 
ao ·consumo do ·chef é ·e · da.. coletividade. "' . , 

Na época ·dàs -€hÚvas: que .é o inverno dos bosques tropi
cais da Sul Ameri<:a, o povo c-0lhe na cha·cara do muchirão. 
Esses grupos de trabalho e ~e ·consumo d~s .comunidades 
guaraní foram desenvolvidos pelos1 J esuitas para a exploração 
industrial da . herva mate nos montes do rio Paraná, oeonse
gúindo suficiente colhelta por quantidade e qualidade capaz de 
açambarcar o mercado de consumo e de exportação do porto 
<le Buenbs Aires. Este íaeto de ordem e·conomi·ca reper·cutiu 
desastrosamente so.bre a economia.,_ dos eur.opeus estabeie·cidos 

. 1 

no Paraguai~ dedic~_dos á . mesma industria con10 ma teria de 
trocà para a obtenção âe, tecíidos, m·etais, . et·c. .A guerra de 
interesses entre Jesuitas e. espanhóis, dentro1 do domiríio pa
raguaio, teve. · seu. désfeéhô «con:i a destlJtição das missõ~s d-0 . 
Guairá por parte dos paulistas ·com o consentimento . e- o au
xilio ·dos espánhóis do Paraguai. Certa ve~ em que os· índios 
venceram ·e aprisionaram muitos paulistas, numa batalha san
grenta presen'ciada pelos soldad-0s do Governador do, Paragu~i, 
estes exigiram logo a entrega dos prisioneiros que oeonduzi:
dos a . Assunção, ·foram fe~teja<los, regalados e .embarc~dos, 
via Buenos Aires, para São Vicente. Este aspecto das con
quistas paulistas do lado sul, não foi ainda objeto de pesquisas 
nos arquivos. e talve'z seja -confirmada a suspeita que aventa
mos" da aliança secreta entre Assunção e São Paulo para a 
destruição ido poderio j.esuitico~ seguida da 1nevitavel ·posse 
te tritorial. 1 · _ ., 1 • • 

O estudo qiodelar qu~ ·faz o A. para 
(Montoya) atràvés das ·~s11as numerosas 
vernáculo, é' digno , d~ àplatisos.. · 

r.econdu~ir POTi~õ~ 
eq~ivalencias até o 

' 

. ' 

.. 



• 1 

' 

' . 
.-

72 REVI.STA DO ARQUIVO MUNICIPAL . 

Nos «Ensaios :de Etnologia brasileira'>, S. Paulo 1937. 
Cia. Editora Nacional, de Herbert Baldus, encon.tramos o$ ·se- , 
guintes •trechos de uma consulta do autor, respondida por 
Kurt Nimuendayú, o grande conhecedor dos indios tupí-guara
ní :- <A palavra APA ".fCHIRU' dos Tapirapé ~ a designação 
usual de ·uma reunião de gente para um trabalho comum. 
(Mont-0ya diz: POTiR&, poner manos a la obra. Prova..vel:
mente a palavra é ç9mposta d.e. PO-Ti', mano rec·iai e Rõ', · idem 
quod Rú': poner). Os apapocuva, ·· guarani, ·terp uma forma · 
muito ·sem·elhante. Na Língua Geral do Norte a palavra é 
PUTIRU'. No Pará-e no Amazonas ·a gente diz· PUCHIRUM'. 
Em S. Paulo -e nos . Estados visinhos MOTIRãO. O ·primeiro 
A, em APA TCHIRU' podia ser o prefixo proµominal da pri
meira pessoa singular>. · 

Vou aicr~Si<fentar que__.: no paraguaio~ moderno temos a voz 
muito usual: <PiTiVõ', n_9 sentido d~ ajudar; tirar de apertos, 
auxiliar de certo modo, físicament~, com dinheiro e até com 
conselhos. PiTiN', é o fenómeno fisiológico que se produz 
<:orno um r-eflexo quando uma bebida penet~a no canal respi
ratorio_, em vez de tomar o S"eu caminho .natural pelo esofagq. 
A vitima tosse violentamente e o líquido é 1expulso por tbdos 
os orificios. ,E' um momento de aperto. A. voz O' tirM 
que entra na compísição, recebeu o- som nasal . da sí1aba ante- • ~ 
rior. PiTiN-0' faz: PiTiVõ'; tirar de apert-0s, assistir. 

··A idéia 'do muehirão não tem o caráter de· urg~ncia 11em 
de aperto em que o coraç~o caridoso do ' in4_ividuõ_ e!ltra a 
agj'r de , pronto sem idéia de lucro, - de -re~iprocidaae .nem_ de 
passatempo. 

Se um cavaleiro· fica prensado pelo corpo caido -do cavalo, 
se uin carreteiro fica com seu · carro atolado num mau pàsso, 
se um ferido não pode ~ndar e pede auxilio, solicitará PiTJVõ'. 

Se um cidadão. ·precisa ·terminar um 'serviço, que não tem . · 
urge'ncia, e a gente póde -contar no -caso .com· a reciprocidade, 
tántQ mais que o serviço é alegrado _por- folgueqos e bebedeiras 
ou simplesmente pelo prazer da ámav.el companhia_ da . bôa 

, vizinhança, então solicitará MOCHIRfi', que lhe façam com-.. 
panhia, vernaculizado MUCHIRãO. · 

Se tomamos em consideração a voz lRfi', · companheiro, 
que ·faz. CHE IRii', nieu -companheiro, ··freqüentemente · con
traído em CHIRú', e fazemos dele um verbo .com o prefixó 
ye_rbal MO, MB·O, teremos ~.10CHIRú',. ·.aco.mpanhar, feição 
tupí e MóIRü', feição guaraní. Se considerarmos . o modo 
português de vernaculizar as vozes term:ina<las em nasal, te-

,. 

' 
' 

' 

' . 

l. 

' 
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remos MU CHIRã.Q. Desta maneira, com bases ·. lingüisticas 
e lógica gramatical, da/ voz IRü', comp.anheiro, -chegaremos 
ao.. v·ernáculo em estudo: muchirão e. seus equivalentes, 
motirü', pu•chirum', apatchirU',' et.C. .. 

MóIRü (guaraní), MOCHIRü ,(tupí) e MOCHIRU~A
MO (Língua Geral), são equivalentes ao vernáou.Io Mu~hirão. 
Pens.o qu·e POTiRõ' de Montoya, tem seu equivalente no m~
der'no Pi';riVõ', já estuda-do. Esta é ação de carida·cle; QiU

chirãõ é cooperação, fruto de civilidade. 

-
. ' 

~ " PANEMA 

'Esta palavra -fo.i comentada a proposito de CAIPORA. 
. . , \ 

\ 

i . • 

!'ERERECA 
~ . 

. -
P alavra onomatopáica. Os galos de briga quando ata-

cam, deixam ouvi!" o perere.car das azas, batidas contra o pro
pr~o peito ou contra· o corpo qo, agy ersario. O perú decapi
' tado faz pér'ereca até fi-car inerte. O p~ssarinho na gaiola faz 
perereca / contra as grades, quando assustado. 

O fa-eto ·de úma rã trepadeira; te.r mere·cido o nome de 
p..er:ereéa dyvido a sua agilidade no saltar, tem a sua explicação 
pl~usiv~l. O europeu foi seguramente quem deu esse nome, 
como tambem o ·deu a uma m·en~na irrequieta, pensando que • • 
pei:~reca: significasse irrequieto, -· saltitanfe. :Na Í-f alidade, a 
palavra não se , refere' ao fep\ómeno visual. Refere-se a um ' 
fenómeno 31Uditivo imitaao com fonemas que · procuram re
produzi-lo:: O indiu dá o no1ne de SARAKI' a quem nã<> fica 
quieto; só os 'ruidQs e rumores 'e OS' sons musicais podem ter 
nomes O!lomatopái-cos. O pião é ~m brinquedo de criança 
que faz perereca . quando a . sua po.nta ·descentrada o obriga a 
s~Jtar, . fázerido o ruído icar~1cteristico da pererec~, que corres
ponde exatamente ao PEREREKA (tupí) e ao PERERE' 
(guaraní) \ / _,,. - . .. 

/ PETECA 
' 

O . A.. dá ·uma bôa síntese qa voz ipeteca,._ proveniente 
qo. tupí PETEK·A, 'equivalente do guaraní PETE). E' ver
da<le que PETEKA· (tupi) já é· um nóme derivado de PETE', 
dar golpes -com ã mão aberta, sendo peteca o .. objeto que re-

• '· >l t ' • 

I 
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cebe tais golpes. No chiriguaná é de, regra .formar substan
tivos ter~iriados eni KA1 " dos verbos terminados em vogal. 

De guapi ' (sentar-se) s·e faz GUAPiKA, _(banco); no 
entanto, em guarani se faz APíKA' e. en1 tupí UAPiKASáUA. 

· Em tupí :a voi guarani PiTE~ (chupar), fat tambem PETE' ·e 
para evitar Gonfusão se diferenciou PETEKA; como verbo 
g<?~pear, alongando-se em PETEKASáUA para dar o no1ne 
do obj~to qu'e recebe os golpes. . r 

PINDAIBA (PINDAIYA,) 
. . ' ,\ " 

. . 
' - 1 ' ,\ ~ 

«Estar· na. pindaiba,», depender do ' instrumento ·de pescar, 
composto de PINDA' (anzól) e iVA (vara, cabo) , nãó era -.·· 
para o tupí uma situação de desespero,; pata o estudante pau
li$ta, que recolheu o termo, ~stándo seus re·cursos esgotados 
antes do fim do mês, aquilo significava ~o último recurso para 
sustentar-se. 

' 
PORORÓCA ' 

Na ·costa do Brasil usa-se pipoca; no Par~ usaL'se · poro-
. 

' . 
roca; no Paraguai. PORORO'. · , , " \ .. 

. O milho quando estoura na banha_ fervendo; e do ·estou
ro nasce uma rosa branca muito, apreciada como alimento, 
faz: POR.ORO', no Paraguai, ~ pipoca ~m S. Paulo . . 

- A POROROKA de alguns rios ma-r.itimos, fenôm~no de 
maré, que faz s_ubir o nivel em tres horas· para vólt~r ao ; 
nivel ant.erio'r em .. -nove horas, . melhor: ~apreciado p~rto do 
Equador, ~ uip. rumor surdo, ouvido á distancia; q~e acompa
nha para cima a onda de choque das aguas que de_scem, 
contra; a · ~lta 'maré .que remonta .a ·coi:-rente. No Paraguai é 

· desconhe·cido, mas., em co!llpensaÇão~ -os· paraguaio~ 1conhecem 
o PORORO' das ·metralhadoras .' na guerra do Chaco· e o 
PIRIPIPI' ·da pistola metralhadora. ... 

• 
PURURUCA , 

O cavalo Comendo milho faz PURURUCA. ' A artrite 
seca do joelho faz PURURU·CA. · Os' seixos rodados dos jar
dins fazem PURU·R.UCA debaixo dos pés. No Paraguai a 
tendenci;:i. , para a nasalação faz PUR URil', · ~o caso do ·çavalo 

. J ' ' ! 

comendo . milho: Ao rumor· feito pelq borborinho intesfinal 
chama-se NGURURU'. - A folha se~a debaixo dos pés faz 
PIRIRI'. O barulho da lata é dito PARARã'. . . 

• • : \ ~" A.o 
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TEJUPAR 

«Significa ,em português -choupana, ran<:ho coberto de 
palha, barraca, e figuradanieQte, casa pobre, habitação mo
desta>. «No tupí TEYUPA V', no guaraní TEYUP A', ran
cho, pouso do povo (UP AV' de TEiI), da gentalha, conforme 
Batrsta Caetano)». 

A voz TEiI é das que têm apresentaao um problema· 
gráfi1co de dificil solução. 

São tres vogais juntas: a primeira indeperidente, ligada 
á sua consoante; a segunda i gutural ligada em ditong() á 
ter<:eira, I. A vogal do meio foi 'escrita 1com o I especial de 
Montoya, sendo tambem usado b ipsylon: TEYI. Nós es
<:r~vemos o i central á moda de Frei Hoell~r, com· aéento 
grav·e e .com minus.cula para assinalar que faz ditongo -com a 
vogal seguinte: TE'iI. O a-cento intercalado indica o glottal 
stop, a suspensão de emissão de voz entre a primeira e a se
segunda sílaba. sê esta VOZ significa gente, geração, parcialidade, 
CHE REiI significará minha gente, minha geração, minha 
par.cialidade. Dizendo TE'il, já digo tambem que faço ref e

. re~cia ·a gente diferente da minha, . a raça estranha ºá minha. 
~' Para os tupí-guaraní, as raças diferentes q'ue povoaram o sertão, 

longe das margens dos grandes rios e do mar, (que juntos for
mam o habit(J,t <los tupí-guarani em forma de um grande circulo), 
eram TE'il. O pouso :destes selvagens, (tratava-se qua:si sem
pre dos Gê), eram cabana_s f~itas de ramos da forma mais sumaria 
e primitiva possivel, de~ modo a serem abandonadas ao primeiro · 
sinal de aproximação dos inimigos. O pouso, o leito, o rancho · 
(UPA') destes 'tE'iI eram chamados TE'iI-UPA'. Os mais 
e o mesmo Montoya, usaram para grafar esta palavra da vogal 
ipsylon; TEYUPA'. _Esta voz nenhum tupí-guaraní poderia enten
der; diz·endo TE'iI-UPA', todos entenderiam. A diferença é 
muito grande para o refinádo ouvido autóctono . .. 

·T APiI é um ter.mo u·sado no Paraguai para designar um 
sitio - sem rancho, on.de se reconhece pelo fogo apagado um 
iugar de pouso passageiro de selvagens. A voz proyém, tal
vez. vez, de lar, fogo, restos .de arrumação de cosinha, enfim, uma 
das · caraicteristi<:as humanas do domicilio,· o fogão e o · této.· 
T APiI-Y ARA seria o dono do TAPiI, que na pronuncia anti
ga fazia T APiIIA', origem·. de T APiIA, mal pronunciada e · 
mal ~rafada tapuia.. Os · escravos eram TAPiIA ou tapuya, · 
gente de ou.tra raça, ' ap.risionada nas guerras e ocupada nos 

' 
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mis-teres da cosinha, do T APiI. A par.te carbonizada da n1a
d~ira que já 'foi queimada, numa palavra o carvão, chama-se 
em guaraní TATA'PiIN, o que vem a ser pontas, APiIN, de 
fogo ou 'para o fogo: TATA'. A voz T APii, possivelmente 
indicando a cozinha, o lar, o fogo iamiliar, é uma simples con- · 
tração de TATA'PiIN. . 

. . . \ ' 

Nenhuma das minhas conclusões mere·ce fé antes da 
aprovação dos estudiosos. São apenas motivos para nâvas 
pesquisas nas lingU'as tupi e ~araní. O meu intuito, publicando 
esta critica 'á importante contribuição do filologo Plinio Ayrosa 
foi sómente o· de reabrir· a discussão sobre · algumas <ias suas · 
conclusões. , 

Antes de· encerrar •éste trabalho seja~me permitido inais 
uma v~z reconhecer o valo~ de Plinio Ayrosa, que fica sendó 
no Brasil o porra-estandarte da filologia tupí-guara~i, oom o 1 

passamento do pranteado Teodoro Sampaio. 

RÉS UM É: ' ' / 

. 
L'auteur analise le travai! publ\é par le tupinologue Pli"nio . 

i\yrosa, se référant à une trentaine de paroles d'origine ttipi_. 
guarani, incorporées dans · le portugais du Brésil. Les tupi
guaranis habitaient l'intérieur · du grand cçr~le. formé par le 
fleuve Amazone (tupí), par le. ffeuve de Ia Plata, ancienpe
ment Paraguay (guaráni) et par l'océan Atlantique, entre 
l'embouchure· de 0ces d"eux fleuves (langue générale). :i...'étudé-, 
des"racines nÓus con/duif à identifier !'origine des trois ·lángues 
en une langue ancestrale, que rious pourrions · appelé-r 
íiE'ê'iPiNA et qui devait être monosyllabique, vOc.alisante, 
agglutinante et .onomatopéique. São Paulo était le point de 
converg'ence des trois langues, de l'amazonienne fiE'éNGATU', 
de la paraguayenne A V A'fiE'ê _et de la maritime, mélange 
des précédentes. L'auteur a l'impression que les deux races 
originales se · sont séparées aux sources du Madeira et du 
Paraguay pour se rencontrer de nouveau à hauteur de São 
Paulo, plusieurs siecles apr~s -Ieur séparation. Le nouveau " 
contact donna naissanc·e à une Iangue nouvelle sur la côte, 
mélàngêe de tupi au nord, mélangée · de guarani au sud. Les 
sources littéraires du guarani se trouvent chez Montoja, Ba
tista Gaetano et dans la littérature paraguayenne, celles du 
tupi ·chez Couto Magalhães, Barbosa Rodrigues et Stradelli . 
et ·c'elles de la Ian~ue générale ·thez 'Frey Onofré~· etc. : ·L'étu- · 

, -
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de critique donne lieu à des parallelismes de points de vue 
éthymologiques à propos des mots suivants : Abacachi - Ara
puca - Beijú í - Catinga - Chué - Capoeira - ·Cutucar - Mame
lu.co - Panema - Perereca - Peteca - Pindaiba - Pororoca -
Pururuca - Tejupar. Elle donna lieu à des divergences sur les 
mots: Aibi - Aipi - Apicum - Aracati - Biboca - Bubuila - Cabo
clo - Caipira - Caipora - Capão - Capenga - Carioca - Coivara -
Combuca - 11oquem - Muchirão. 

L'auteur termine son étude en affirmant qu'avec la dis
parition dÜ regr'etté Téodoro Sampaio, Plinio Ayrosa reste le 
porte étendard de la philologie tupi-guarani du Brésil. 

( 

'• 
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