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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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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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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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· t h 1·etahy 1·etahiba. Etim. : do tupi-guaraní abati-tino-bahy. Abati significa milho; 
Jª ª Y• ' · - d · b • por que? Será po~ sua inflorescencia em panículas? T~m~ah~ compo~~ e t1~ o e 
·b • reduzida a forma hy; timbó neste caso é vapor balsam1co, incenso, e umac;:ao, em 
;a:§0 da goma copal que o jatobá produz; ybá por ybirá, árvore; ass_im a tradu~o cabal 
de abati-timbahy seria árvore-de-incenso que se assemelha ao milho. ~~t1, P;Or su.a 
vez, compé5e-se de aba por ybá, fruta, e ti, como adjetivo, pontudo, corneo, tsto e, 
fruta de forma cé'>nica piramidal. 

Abieiro. · bo 
Abio - (Lucuma caimito, Lin.) Sapotáceas. A respeito da árvore d1z Bar sa 

Rodrigues: "Conhec;o duas variedades que se distinguem pelo tainanho e forma dos 
frutos que, quando bem maduros, sao saborosos, princip~lment~ os p~uenos que 
formam urna das variedades. A epiderme é a mareta, acetinada." Et1m.: ab10 pode pro
ceder de duas formac;oes do tupi-guaranítico. Urna de ibá, fruto, e yú, amarelo,_ outra 
de ibá e apiú, mbihi, brando. Qualquer delas plaus(vel, pois corresponde a qual1dades 
concernentes a fruta que é de gosto agradável e de epiderme amarela. Montoya traz : 
lbá abiyú, frutinha silvestre conhecida. 

Abiurana - (Lucuma lasio-carpa, Mart.) Fam. das sapotáceas. Árvore .~ue 
abunda no vale do Amazonas e dá um fruto excelente. Et1m.: forma-se de ab1u e 
rana, semelhante. . 

Abombar - 1) Perder o animal as forc;:as pela a~o solar ou pela longa estirada, 
podendo no entretanto continuar a viag~m apenas_ de~canse e refrig~re o tempo. 
2) Figurado.: Ficar-se acabrunhado. Recolhtda pela prtmeira vez por Coru1a no vocabu· 
lár io r io-grandense publicado na Revista do lnst. H[ist. Geogr.] B~as., v.( 151 
págs.(210-40]. No Norte substituem-no _ pelo verbo _afr~ntar. (Beaurepa1~e Rohan). 
Etim.: pertence esta palavra ao Sul do Brasil e as republtcas htspan_o-amertca~as pelo 
contato comas tribos guara nis. Todos os que tem-lhe procurado a or1gem, desv1aram-se 
da verdadeira trilha. Roque Barcia, autor. do melhor dicionário da líng~a espa_n~ola, 
segur.do os últimos métodos -científicos, nao a traz em ne~huma acepc;:ao; ~ d1:1oná
rio de D. Ramón Rodríguez, obra em que se encontra a maior soma de amer1camsmos, 
apresenta-o a inda imperfeitamente. Beaurepaire Rohan, que ao. pri~cípio ~upusera 
acertadamente de procedencia indígena, afastou-se da verdade1ra tndagac;:ao neste 
sentido, para apegar-se ao dicionário de chilenismos d.e Zarob ~odríguez que o reco
lheu nas signif icac;:Oes translatas. Procede de amombá, consumir, gastar, acabar, ~es
truir. No próprio guaraní é resultante da amalgama~o de amon~ang, fa~er, e pab, ~tm, 
acabamento, morte (Montoya), que pelo processo que lhe e peculiar, produz1u a 
forma supra . Nesta língua deparam-se as seguintes formas que concor~em para a 
cabal explica~o do nosso termo: Anhomobá ~cabara~·se os meu~, m1nha gente. 
Amombá, amomhaba, amombabi, amonbapi, com o sentido de destruir, g~star, co~su
mir. Amomhá abá, consumir a gente. No tupi da costa mombáo, omombao (G . D1a~), 
aimombab (Ernesto Franc;:a). No tupi amazónico atual: mumpáu ou mumbau 
(Couto de Magalhaes). Passando a palavra para o portugues e espanhol com a 
ace~o de gastar as forc;:as, deu-se a permuta do m pela análoga labial b. O mesmc:> que 
teve lugar com mbaitaca, de que uns d izem baitaca e baitaquear e outr~s ma1taca, 
maitacar ou maitaquear; com mbeijú de que se faz beiju; com maraca1á, donde a 
forma geminada de maracajá e bracajá, etc. . 

Abombachar - A mesma acep~o de aguachar, isto é, tornar-se o animal pe-
sado, em razao de ter estado solto no campo e sobretudo em lugares alagados. Ex.:O 
pingo abombachou, está abombachado. O parelheiro nao corre, porque abombachou. 
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no banhado. Etim.: de ámombá e a desinencia verbal em char, mais própria do espanhol 
do que do portugues, como pelechar. 

Abutua, butua. 

Acá - Árvore do Pará com cinqüenta palmos de altura e dois de diametro; 
sua madeira é própria para a constru95o (Silva Lisboa). Etim.: de aca, ponta, e de a, 
fruta ou simples sinal de intensidade. Ou referir-se-á a forma do vegetal ou do fruto. 

Acaboclar - Mostrar os trac;os e a cor trigueira ou vermelha do caboclo, adqui
ridos hereditár ia ou acidentalmente; ficar crestado; tomar tons vermelhos. Ex. : Esta 
longa viagem a cavalo o acaboclou. As fe ic;oes acabocladas indicam sua origem. 

Acaboclar-se - Apresentar-se como caboclo ou pelos caracteres físicos ou pela 
aqu isi95o de seus hábitos. Etim.: procede do tupi e do guara ni. Ampla discussao tem 
havido sobre este vocábulo e o antitético embuava, quando al iás a explica~o é fácil, 
atendendo-se ao período histórico da luta entre os aborígenas e a rac;a conquistadora 
e aos epítetos de deprecia95o que entre si cambiavam. O índio denominou ao portu- . 
gues embuava, e este denominou aquele caboc que se corrompeu em caboculo e depois 
caboclo. Os antónimos que exprimam a troca de injúrias, correspondem no portugues 
aos termos peludo e pelado, característicos físicos dos povos que disputavam a posse 
do Brasil. Ta is alcunhas empregadas outrora na língua tupi se tem reproduzido ulte
riormente e em época relativamente recente entre os partidos políticos do país. 
Deixando de parte a palavra el}lbuava, de que trataremos no artigo correspondente, 
vamos dar as razoes que nos assistem sobre sua proveniencia tupi. No guarani há 
quer d izer cabelo do corpo, la e pluma; og é partícula que entra em composi~o, 
significando sacar, tirar., arrancar, deixar. Afixa ao substantivo ha apresenta o verbo 
ahaboog, depenar, pelar (Montoya). No antigo tupi da costa correlacionam-se cóm a 
forma~o guaraní as palavras caboca, ~boca, ai~obooc, que exprimem o mesmo 
(G. Dias, E. Franc;a). No atual tupi amazónico encontra-se cana+iuuca,que deve pro
duzir homofonicamente já divergente cauimca, ainda que composta dos mesmos radi
ca is (Couto de Magalhaes) . · 

Acahen [hoje acaé] - Pássaro de cor azul da família dos garrulíneos, genero 
Cianocorax, de que há mu itas espécies. Usado em Sao Paulo. Etim.: do guara ni 
acae (Montoya - Azara) . Acae compé5em-se de acá, brigar, e urna desinencia i, que 
significa disposic;ao, aptidao, etc. Diz Azara a respeito: E las levam a destruic;a'o aos ni
nhos de outras aves que nao podem defender seus filhotes; mas nem por isso deixam de 
ser menos covardes, como as outras espécies, apesar de muito amigas de pendencias. 

Acaiacá - (Cedrela brasilien'sis). A. Jussieu, St. Hilaire Meliácea. Caiu em desuso 
na linguagem popular, quando aliás poderia estabelecer diferern;:as entre árvores do mes
mo genero. 'Etim.: acayacá no antigo tupi. Há duplica~o de aca, corno, ramo, ponta, 
forma apiculada, em razao de seu aspecto geral. " É de folhas distribuidas empalmas, 
com flores em cachos piramidais, brancas e grandes". (Almeida Pinto, Dic. de Botanica 
Brasileira). A duplica~o é um processo de superlatividade, como se pode ver na Arte 
de la lengua guaraní, de Montoya : "Outro modo de superlativo es repetir el nombre 6 
verbo nt, y catupiripiri muy bueno. Abá abamugiú, muchos hombres son." Os índios 
qualificavam, pois, a árvore pelos seus caractetJs mais notáveis, o que sempre fizeram, 
quer quanto a fauna, quer quanto a flora. Em grego akakiá, acácia, denunc~a identi~ 
processo, de aki, ponta. Os guaranís também denominavam-na de ygari, no t_,up1 
ygariba, árvore de canoas, porque faziam-nas dela . . 

Acaiá ou acayá - (Spondias venulosas, Mart.) Terebentáceas. Em alguma part~ 
chamam-lhe cajá, que é mais geral, em outras acajá; no Mato Grosso, acayá; no Para, 
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taperebá. "Além das espécies indígenas, ternos mais a Spondias dulcis, da i'ndia, a que 
dao vulgarmente 'lº R. de Janeiro o nome de cajá-manga"{Beaurepaire Rohan). 
Et im.: do tupi acayá. Taperebá parece provir de tapira, a anta, e ebá, fruta, isto é, 
fruta da anta. 

Acajay [hoje acajaí] - É fruto de urna outra variedade de acajá, porém, menor. 
Etim.: de acajá+ i por mirim, pequeno. 

Acaju - Vulgarmente conhecido por caju, fruto de árvore e arbustos de que há 
algumas variedades pertencentes ao genero Anacardium. (A. occidental, A. giganteum, 
A. humile, A. pumilium, etc.) e outras que, embora de generos diversos, tomam este 
norne pela semelhan<;a de aspecto. Há as seguintes variedades denominadas vulgar
mente: caju-banana, caju-piranga ou vermelho, cajua9u, que é o da fruta maior, cajuí e 
ca ju-do-campo. Etim.: de aca, ponta, ramo, etc. e yu ou yuba, amarelo; daí as várias 
formas acayba, acajuba, acajuyba; nestas, no entretanto, parece estar incluída a palavra 
ybá, e a versao seria árvore ou fruta de ponta amarela. Em tatajuba, que tem como 
sin. tagiaúva, tagnajiba, taiuvá, tajubá, tajuva, tatajiba, dá-se o mesmo fato. Parece que 
o predomínio de tons amarelos qualificou a planta. Diz o Dic. de Botanica Brasileira, 
referindo-se a folhagem: "Suas folhas sao simples ova is, coriáceas, de cor verde arnarela
da." Referindo-se as flores: "Tem cheiro, urnas sao cor-de-rosa, outras amarelas." 
Referindo-se ao fruto que está com a castanha: "O receptáculo é carnoso, e nao é 
outra coisa senao o desenvolvimento do pedúnculo floral, ao que o vulgo chama 
caju. É oval ou redondo de cor branca, amarela ou vermelha." Os franceses fizeram 
confusao e denominaram assim árvores de generos diferentes, como a Swietenia 
Mahogoni, a Cedrela brasiliensis e a Curatella americana. Assim chamam noix 
d'acajou, talando da castanha da anacardiácea; meuble d'acajou, referindo-se a madeira 
da swietenia, conhecida entre nós por mogno; table d'acajou, em rela~o ao nosso 
cedro. Littré, segundo Mahn, que lhe supé5e origem dravídea por ser termo indostanico, 
significando a árvore em geral, julga improcedentemente ter passado o termo asiático 
para o t~pi; em vez de atenuar a confusao etimológica, aumenta-a largamente. Cf. 
com esta outra etimología ma is provável: de aca, ponta,e acú, ardente, que queima, com 
referencia a castanha. 

Acaju-assú (hoje acajua~u] - Árvore do Pará (Anacardium brasiliensis). Barbo·sa 
Rodrigues. Fam. das anacardiáceas. Barbosa Rodrigues, tratando dos crixanás diz:"Suas 
canoas ou curiaras sao feítas de um só tronco de cajua9u, escavado, conservando ex
ternamente a forma primitiva do tronco, porém chanfradas nas duas extremidades, 
formando obliquamente, popa a proa. Em geral tem de 10 a 12 metros de comprimen
to." Etim.: de acaju e assú. 

Acajucaia - Amendoa de ca ju. Et im. : 
Acajucica - Resina produzida pela casca do cajueiro e empregada nao SÓ pelos 

encadernadores em lugar da goma arábica, porque garante mais a obra contra os 
insetos, como pelos pescadores em suas linhas, pela maior dura~o que ela lhes dá. 
Usa-se no vale amazónico. Et im.: de acaju +icica, res ina , goma, no tupi; no guaraní é 
ici. 

Acajú iba [hoje acajuíba] - A árvore do caju, cajueiro. Etim. : de acaju + 
ybá por yberá. 

Acajupé-mirim - Var iedade de ca ju rasteiro que nasce no interior do Brasil, 
principa lmente em Minas, Goiás, Mato Grosso, S. Paulo, Alagoas e Bahía. Etim.: 
de acaju + pé por peba, chato. 

Acaju-rana [hoje acajurana) - Planta do Pará. 

354 

Acapangar - Proteger como capanga, serv ir de capanga. Já ouvi no mesmo senti
do capanguear. " Nao desejava que alguns oficia is menos cautos acapangassem soldados 
para invad ir associa9oes carnavalescas" {Lopes Trovao). Etim. : do guaraní capanga, 
que por sua vez procede do verbo acá, br igar. 

Acangatar - Cocar de penas que usavam os índios em suas festas e na guerra. 
Tembetá-ra. Etim.: Laet traz acanggetar; H. Staden kanittare, outros cangatar e 
kanitar. Procede de a-canga, cabe<;a, e tara. No tupi amazónico atual é akaitar {Couto 
de Magalhaes). Tucandá compoe-se de tuca e ta, penas, pluma. 

Acaparajuba - Árvore assim conhecida no Norte do Brasil. Será a maparajuba, 
a mapareíba ou guaparaíba? Etim.: do tupi amazónico acaparajuba. 

Acapu - (Andira aubletii). Leguminosas. Árvore do Norte do Brasil de madeira 
rigidíssima e negra. Sinonímia: uacapú {wacapú) ; vuacapú (vouacapou); épi-de-blé e 
decamoballi, nas colonias francesas; black-heart nas colonias inglesas {Rebou<;as). 
Etim.: de acapú, no tupi-amazónico. 

Acapurana - Rutácea, Martius. Árvore do Norte do Brasil. Etim.: do tupi
amazónico: de acapú e rana, semelhante. 

Acará - Vulgarmente cará, nome com que se designam peixes de vários generos, 
sobretudo do mesonauta. Segundo Barbosa Rodrigues, no Amazonas conhecem-se as 
seguintes espécies: "Acará·a~ú, a.tinga, a.mereré, a.bandeira, a.bararuá, a.pocu, a.una, 
a.peba." Mereré, por perereca, no tupi amazónico, e perereg, no guaraní, significando 
tonto, estúpido, pois vulgarmente se diz também acará, tolo, acará, bobo (ver Martius) . 
Etim.: em todos os dialetos tupis, acará. Acará por sua vez vem de aquiráá, grosso, 
gordo. Assú por guassú, grande; tinga por petinga, pintado; mereré, por perereca, tonto; 
bararuá, por paragua, cor variegada. Parágua no guaraní compé5e-se de pará, variedade, 
e guag, enfeite. No tupi amazónico gua transforma-se em uá; daí paraná, que degenerou 
em bararuá. Pocú, por pucú, largo; una por petuna, preto. {Em Mato Grosso chamam-no 
hcará, preto. Martius) . Peba, chato. O acará-pocú do Norte chamam no Sul 
carapicú. 

Acari - Ver cari e caguari nesta obra. 
Acari - Também conhecida no vale do Amazonas por acari-da-vargem, acari-da-

terra-enxuta. 
Acari -jarana. 
Acariúba. 
Acari~oba (Hydrocotyle embellata, Lin .) 
Acaricuara - Leguminosa, Martius. Arvore do Pará e Amazonas que dá tinta 

azeito nada. 
Acatingado - Oue tem o aspecto de catinga, que pertence a catinga. Ex. : Mato 

acatingado. Etim.: de catinga. Vide no art[igo = verbete] relativo. 
Acaua - (Herpethoteres cachinnan, Vieillot) . Ave de rapina que por si constituí 

um genero único, particular a América do Sul, o Macágua herpethotere (Chenu, Hist. 
Natur.). Dao-lhe também o nome de macaua. Provérbio : Ouem adivinha, tem bico 
de acaua. Etim. : Beaurepaire Rohan supé5e-lhe forma<;ao onomatopaica, masé engano, 
pois a palavra já existía nas línguas indlgenas, embora imitativamente derivada do 
grito da ave. Procede do guaraní macagua, que corresponde ao tupi macauan e acauan. 

Acaua-caá - (Mikania guaco, Humb.) Fam. das compostas. Arbusto assim conhe· 
cido no Pará e Amazonas, é empregado contra o reumatismo e mordedura das cobras. 
Etim.: do tupi-amazónico acauan-caá, que significa erva-de-acaua. No guara ni encontra
se em Montoya: "Macagua-caá, erva contra veneno que a ave macagua procura, quando 
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acaba de comer cobras" [traduc;ao livre]. No R. G. do Sul, erva-charrua. No Paraguai, 
sao usadas as duas"denominac;-:oes. No Pará, acaui-caá (guaco). Exp. 86. 

Acroatá - Que apresenta ainda as seguintes correlatas : caraguatá, forma primiti
va e sem deturpac;ao, carautá, gravatá, curaútá, croatá, curauá, curuá, cruá. Estas deno
minac;-:é)es pertencem vulgarmente em todo o Jl!ÍS a plantas das bromeliáceas ou que 
tem relac;ao aparente com elas, como a piteira. Passou a nomenclatura científica. Ver 
Chenu. (Agave vivípara, Lin.) Amarilidácea chamada gravatá no A io de Janeiro, 
como urna orquídea que em Alagoas conhecem por gravatá-da-Índia (Ophrys multican
tis? ). Piteira-gravatá-ac;u ou caroatá-ac;u. Em Minas, graotá (Exp. 236). Etim.: cara
guatá em todos os d ialetos. Compé>e-se de caá, erva, planta, e guatá, andar, caminhar, 
passear, o que dá: planta andeja ou inc;-:adeira, pelo hábito que tem mu itas bromélias de 
espalhar-se largamente pelo campo, sendo bastante urna oo para dentro de poucos anos 
apossar-se de todo o terreno. O verbo guatá ateta entre os aborígenas as formas 
reduzidas de uatá e atá, donde a multiplicidade de termos na linguagem popular bra
sileira. 

Acuera - Adj.: extinto, despovoado, velho, antigo, arruinado, o que já existiu em 
condic;-:Qes diferentes da atual. Usado no Pará e Amazonas. O mesmo que apuera. 
Etim.: diz Beaurepaire Rohan que é vocábulo do tupi do Amazonas, o que nao é 
verdadeiro, pois encontra-se em todos os dialetos da l(ngua. No antigo guarani apre
senta-se sob tres formas: tapéra, que ficou na linguagem vulgar do país; taguera e 
tabacuera, onde se dá a junc;ao de taba e acuéra, dicc;éio atual na regiao amazónica. 
O éra, guéra, cuéra, acuéra eram desinencias verba is que, ligadas ao substantivo, deno
tavam tempo passado, existencia diversa da que foi, mutac;ao completa do presente 
para o passado, com idéia de decadencia, prejuízo, etc. Aguahi ou aguahy (Styrax 
aguai) Fam. · das estiráceas. Árvore assim conhecida no R. G. Sul, que produz urna 
resina aromática de que se pode extrair um bálsamo. Sua fruta é redonda e amarela. 
A madeira é aproveitada em construc;ao. No Paraguai há duas variedades que se 
distinguem pela grandeza do fruto e assim chamam guaí-guac;u, a que o produz grande; 
e guaí-mi, a que o .tem pequena. Etim.: vem do guarani agui, redondo, e i ou y, qué 
é a reduc;ao de ybá, isto é, fruta de forma redonda. E acrescenta Montoya: "Y assi 
llaman al cascabel de metal, y al cascabel de la culebra Mboy aguaí''. Conf. com 
aguaribá. Granada. 

Aguapé - Nome dado genericamente pelo povo a todos os nelumbos e ninféias 
que vivem sobre as águas estanques ou tranqüilas; aglomerac;éio destas plantas que se 
destacam em épocas de enchentes e tempestades e descem pela correnteza. A planta 
ma is conhecida no Sul é a pontederia de flor azul. A urna var iedade já ouvi dar o 
nome de canané, também de procedencia indígena. No tupi amazónico chamam-na 
também mururi (vercannarana). Etim.: do guarani aguapeí. Forma-se de y, água, e 
caapei, que se compé>e de caá, erva, e pei, superf ície, o que significa superfície de 
plantas d'água ou hervac;-:al que flutua n'água. Nos dialetos do Norte encontra-se 
auapé. (lupá apeí, la yer~ que se cría en las lagunas sobre el agua. Montoya, v.3, 
[p.49], em apeí.) 
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Aguará - Que é a forma mais carreta. Vide guará. 
Aguaraxaim - Ver guaraxaim. 
Aguaráciunha-ac;u ou jucuácanga. 
Aguariana. 
Aguatá - Passeio, caminhada. Usa-se hoje na expressao andar ao atá, com_ rete-

rencia aos caranguejos que, em certas épocas, saem de suas tocas e erram em todas as 
direc;-:Oes. Ex.: 

Caranguejos andam ao atá 
Procura neto a sua entrada 
Veio seu mestre titio (aiue) 
Fez dos caranguejos cambada. 

(Lundu do caranguejo) 
Etim.: nos diversos dialetos tupis aguatá, caminhar, passear, andar errante, ateta as 
seguintes formas auatá, uatá, atá. 

Aguaráponda - (Stachytarpha dichotoma). Família das verbenáceas. Nome 
indígena de urgervio [sic]. 

Aguaraquiá [no texto: aguaráquyia] (Solanum oleraceum). Fam. das solanáceas. 
Diz Almeida Pinto que é a mesma jequíríoba. Etim.: de aguará. 

Aguaraquia-ac;u [no texto: aguaráquya-assú) (Solanum pterocaulum). Fam. das 
solanáceas. 

Aguti - Forma que aparece na nomenclatura científica para designar a nossa 
cutia, roedor da família dos caídios, tribo dos cavios, genero Aguti (Chenu). 
Aparece também sob as formas acuti (Acutí ou Dasyprocta Azarae; Cavia acushy, 
Desrnarets).Uma das espécies fósseis que Lund descobriu nas cavernas da Lagoa Santa, 
em Minas ·Gerais, é denominada Dasyprocta affinis agutí. "Tem muita vivacidade, 
seus olhos estao em constante movimento, o seu andar é sempre rápido e assustado. 
Comem raízes tuberosas, sao gulosas de curuá (Atta/a), inajá (Maximiliana regia), cajus 
(Anacardium) e outros frutos. Diariamente procuram essas árvores que, pelos frutos 
roídos, os cac;-:adores sabem que é comedia, e esperam-nas entao trepados nos mutás 
[no texto: mutais]. Seu porteé gracioso, e se bem que sua estrutura anatómica difira 
dos claviculados, como estes, sentados, levam os frutos a boca, segurando-os com as 
maos. Seus dentes incisivos sao tao fortes que roem o endocarpo ósseo dos frutos das 
palmeiras, para comerem o albúmen. Seus movimentos rápidos tornam-nas extrema
mente velozes, quando intimidadas ou perseguidas, sendo sua carreira sempre em 
saltos pela disposic;éio e comprimento dos membros posteriores. O couro curtido para 
calc;-:ado é m~hor que o de veado." (Barbosa Rodrigues). 

Aguti-assu - (Chloromys acutí, de Cuvier) é a maior de todas. No Amazonas, 
acutí-ruaia [sic:) ou cutiudia [sic] (D. nigricans). Eti m.: aguti, acuti e acuchí os tres 
modos por que as obras de zoología trazem escrito o vocábulo que entre nós é 
ortografado cutía. Por excec;éio, desta vez rnais erróneo é o termo vulgar. Aguti é de 
procedencia caraíba; acutí, do guarani e do tupi; acushy ou acuchi é do galibi. Em 
cavia, que procede de savia, outrora escrito c;avia, é que pelo engano de transcric;éio se 
transmitiu a forma deturpada. Acutí significa acautelar-se, ser vigilante, o que a ca
racteriza pelo seu naturat tímido e desconfiado. 

Ahyrára [sic], irára, hyrara, yrara - Diferentes formas por que escrevem o no me 
de duas variedades de anima is do genero Galliotis, Bell. Há a irara cinzenta (G. vittota, 
Bell) e a preta ou pixuna (G. barbara, Bell). ~ um animal carnívoro e muito ávido de 
mel (Barbosa Rodrigues). ~ a Fe/is eyrá, de Cuvier, sendo a última palavra vulgar no 
Paraguai. Etim.: do tupi yra, mel, e ara por guara, comedor, isto é, papa-mel, deno
minac;ao que lhe deram os portugueses traduzindo literalmente a palavra. A forma 
carreta é, pC>is, irára. No Paraguai denominam-no eyrá, que é a palavra guaraní em sua 
pureza primitiva. Macedo Soares dá-lhe esta interpretac;ao: "Eira, mel, e yará, colher," 
o que seria, aliás, plausível, se a versao popular portuguesa papa-mel nao indicasse os 
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termos correspondentes nas duas línguas; e além disso o acento no guarani eyrá, que 
ind ica que no tupi ·f icará na penúltima sílaba. 

Ahiva (assim no texto; hoje aíva] - 1) Adj. que aparece sufixalmente em certos 
vocábulos que passara m ao portugues com a significa~o de mau, ruim, corno em 
cahiva, mato fraco . 2) Como adj. coma mesma acep~o em Sao Paulo, Paraná.Ex.: 
Como passa? - As vezes bem e as vezes aíva {Beaurepaire Rohan) . Etim.: do guarani 
túpico aib e aiba, ruim, mau. Aiby no guaraní sin. de aiba.' "Entre os días 26 a 29 
entra mos no ltareré (sic], reunido já com o Jaguariafva e Jaguaricatu, de cerca de 
trint a brac;:as de largura, deseemos por cachoeiras e baixios perto de seis léguas, onde 
pelo lado esquerdo entra um ribeirao, que o chamamos ltareré-mirim." (R. l. H. B., v.9, 
J . Elliot.) Em Jaguariaíva (rio do tigre, mau), e Jaguaricatu (rio do tigre, bom), 
ternos geograficamente a exemplifica~o. 

Aia~á -
Aig, ai, hai - Nomes indígenas por que é conhecida a pregui~a (Bradypus de Cu· 

vier. Tartígrados) . Há tres variedades da família que no Pará e Amazonas sao conhe· 
cidas por unau ou preguic;;a-real (Bradypus tridactylus, Lin.); a ay-ay [dicionarizada 
como aí) ou de bentinho (B. didactylus, Lin.) e a de coleira (8. Torquatus, de l lliger) 
(Barbosa Rodrigues, Chenu) . Etim.: do tupi amazónico ayg, ay. "O nome ayg é urna 
onomatopéia da espécie de assovio que solta o animal , parecendo pronunciá-la rrode-• 
radamente a .. . y .. . g. (Barbosa Rodrigues). 

Aipim. Sul do Brasil - (Jatropha rnaniot dulcis, Lin. Euforbiáceas) . Planta cuja 
ra iz de sabor agradável costuma-se comer cozida ou assada. Há algumas variedades. 
(Ver G. Soares, R. l. H. B., v.14, p.169-386). Etim. : do guaraní e tupi aypi ou aipi. 
Aypi parece formar-se de a, fruta, grao, etc. e ipi, tostado, seco, assado como em 
mbuyapi-ipi, pao tostado ; pirá ipi, peixe assado; mbaipi, papas, que se compc5e de 
mbae, coisa, e ipi, cozida. Aipi, pois, virá a significar a fruta de assar. Do Pará a Per
nambuco chamam a mesma raíz macaxeira, que procede da contra~o de ma/ndio/ca 
e (mi)chira, . cozer, assar, processo peculiar a 1 íngua, como em m(erú) mosca e 
(c)utuc, ferir, picar, que dá mutuca, que significa mosca que pica; como em mu· 
tucuna, que se compc5e de merú + cutuc + pituna, preto, o que quer dizér mosca preta 
que pica. No hispano-americano, yuca. 

Airi ou ayrí (Astrocaryum ayri). Palmáceas. Palmeira do Norte do Brasil, cujo 
tronco é eri~ado de espinhos. Em S. Paulo chamam-na bryauba. Pertence a tecnología 
científica . Vide iri em Rebou~as. Etim.: do tupi amazónico ayri. 

Ajuru - Sin. de papagaio. Encentra-se este vocábulo em sua forma pura em 
ajuru, ajuruapara [no texto: ajurú-apára] (Psittacus ochrocephalus, cabec;;a amarela, 
Mart .); ajurucatinga [no texto: ajurú-catinga] (Psi ttacus Macavuana, Mart); ajurucurau 
[no texto: ajurú-cariau] (Psittacus amazónico, Mart .), ajurucuruca [no texto: ajtrrú· 
curuca] (Psit. destinus, Mart .). Vulgarmente jurú e jerú para designar determinada 
espécie. Outros s in. sao paracáu, paragua e parauá. Etim.: os guaran is e tupis tinham 
tao ampla nomenclatura e tao completa como nenhuma outra 1 íngua conhecida para 
as aves da ordem dos zigodátilos e tr ibo dos psitacfdeos. Era aliás natural 
que assim fosse, pois na zona em que viviam se deparavam os espécimens ornitológicos 
que só depois da descoberta da América foram conhecidos, exigindo vocábulos que as 
1 ínguas européias nao tinham eles para diferentes generos. 
Arara - Genero Ara (Macrocerems, Vieillot. Arara, Spix). Ajuru, Arapachá (de ara 
e pachá). 
Macacanan (genero Maraca na) 
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Maitaca 
Anacan (Psittacus Anacan, Latham) . 
Tiriba [no texto: tiribá], tiba, tiribahí, tuim, tuí-aputejuba, tuipiparaba, tui-para, 
tuiete [no texto: tuietí], que formamos generos Comerus e Psittacula. 
Tarabé. 
Periquiti, psittacula. 
No guarani ainda há outra palavra sin. de ajuru, que é paracáu, correspondente a 

paragua em outros dialetos, e a paracá, no caraíba. Entre nós, os vocábulos de signifi
ca~o genérica foram substituídos quase geralmente, exceto no sertao e no Amazonas , 
pela palavra portuguesa papagaio, do árabe bobaga. Urna outra que entrou em circula-
~º no rio da Prata e substituiu genericamente a espanhola papagayo é loro, que 
apenas existe no Brasil nos colóquios entre urna pessoa e a ave como nestes exemplos: 

Papagaio, Papagaio real, 
Rico louro, Para Portugal 
Pé de prata Ouem passa, 
Bico d'ouro. Meu louro? 

É o rei 
Que vai a cac;;a 

Dá-me um beijo, 

Meu louro. Toca corneta e caixa. 

O termo procede de lori, genero de papagaios das Molucas. Quanto a sua origem, 
diz Desmarest: "Parece que é do lori tricolor (Lorius tricolor, Stephens) que se tomou a 
denomina~o geral de Lori, palavra que esta espécie pronuncia facilmente para 
aplicá-la a todas as espécies de papagaios onde o vermelho domina." Os últimos léxicos 
portugueses, em sua ignorancia , a derivam do latim laurus, confundindo vocábulos de 
significa~o e procedencia diversas. Loro vem do malaio loúre ou nouri. Vide su
plemento árabe na pa lavra lori. 

Alotador - Cavalo que serve de garanhao ou pastor a um lote ou manada de 
éguas. 

Alotar - Dar garanhao a um lote ou manada de éguas, impedindo que elas se 
dispersem. Etim.: a radical desta palavra é guarani. Vide camalote, loca, lote e maloca. 

Algodoim - Variedade de algodao de cor, conhecida por tal nome no Pará. 
Etim.: forma~o híbrida de algodao e a diminutiva do tupi em im, que é redu~o de 
mirim, pequeno. 

Ambuá, amboá, embuá (lulus flavus zona tus. Mir iápodes) . Espécie de centopéia, 
inseto do genero miriápode,assim conhecido no Mato Grosso e Pará. Ex.: " Urna outra 
praga encontramos e esta constantemente, quer na estac;:ao seca, quer na chuvosa; 
era urna quantidade enorme de amboás ou gongóros [hoje gongolo ], que cobria as 
estradas, e nos próprios acampamentos, apesar dos cuidados, apareciam aos milhares 
e subiam as barracas e até aos leitos. " (Viagem ao Redor do Brasil, por Y. Sev. da Fon
seca). Etim.: do guarani ambuá, que Montoya explica: " Ciento piés que no pica." 
Provém de ambú, ruído, tropel, e á, partícula de composi<;:ao que como incremento 
desinencia! significa imitar, isto é, pois, o que parece tropel , pelo rumor que estes 
insetos produzem estando em movimento. Sob a mesma forma .recolheu Marcg[rave] 
no tupi da costa. 

Amapá - Apocináceas. Planta de cujo tronco e ramo exsuda um suco leitoso 
por meio de incis5es; a casca é levemente amarga, as folhas causam prurido no corpo, 
quando se lhes toca (Botan. Bras., Almeida Pinto). É do Amazonas. No galibi há urna 
planta com este no me. Etim. : do tupi amazónico amapá. 
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Amaytim (sic] - Vide R. lnst. H. 8., v.14, p.188. 
Ambayba [si~]. ambay, ambafba - Montoya: "Ambay, higuera"; [no texto: 

figueira]. V ide Mart ius: saimbé-uva. . . 
Ambé - . Para sita do Pará com cujos bara4;:0s se amarram os fe1xes de salsaparri-

lha . Deve pertencer a alguma das variedades de filodendros da família das aroídeas, 
se nao fór talvez identica a alguma delas e conhecidos no país com o nome de imbé. 
Vide banana-de-macaco, em Pecholt. Cf. Etim. : no guara ni a fruta chama-se guembé, 
que parece formar-se de gu(abir~), fruta, + aimbé, áspero ao gosto, isto é, cáustico, 
acre, propriedade da fruta. Guembéi [sic] era o nome da planta e da casca de que se 
fazem cordas gúembepí [sic]. No entretanto, popularmente ficou a primeira forma para 
expressao genérica. _ 

Amendoim, mendubi, mandubi, mundubi, mudubi - Diversas maneiras de deno- · 
minar-se a Arachis hypogea, da família das leguminosas. No Paraguai chamam-na 
manduvf. Na Espanha, cacahuete. Nos estados platinos mani. A raiz man ligam-se 
mandioca, amaniu. Ver R[ev.] /. H. 8., v.14, págs. 175-387. Etim. : nos diversos·dialetos 
do tupi mandubi, que se compé5e de ma, monte, amontoar, e ubi, do verbo yub, estar, 
o que significa finalmente agrupar-se, aglomerar-se. lsto é o que caracteriza os frutos 
que, arrancada a planta, saem todos juntos e pendentes. A forma mendubi, que se 
transformou em portugues em amendoim, parece que já existía em algum dialeto 
tupínico, no entanto é degenerescente. No taino é mani (Ov iedo). No oiampi [no 
texto : oyambi]: mondoui. 

Anabi (Pota/ea resinífera. Gencianáceas. Mart.) Planta do Pará e Amazonas.Etim·.: 
Anacan [hoje anaci] - Ave pertencente a família dos papagaios (Psittacus) e CO· 

nhecida por este nome no Pará (Psittacus anacan, Latham). Larousse diz: Anacá, do · 
grego anax, reí, papagaio do Brasil, de cores muito vivas e variadas, onde domina o 
verde e escarlate. Etim. : do tupi amazonico anacan. 

Anajá - Palmeira (Maximiliana regia, Mart.) que se encontra nos estados do 
Norte, denominada também inajá. Vide Milliet, andaiá, andaial (Minas Gerais), ana· 
jatuba (Maranhao), indá e iñdaial (Minas Gerais). Ver R. l. H. 8., v.14, p.190. Etim.: 
comp5e-se dt! ana ou ina + ya. Ana ou ina procede de nhandi ou yandi, azeite, prin
cípio graxo ou resinoso, e ya, fruta. A Atta/ea compta de Humboldt chama-se vul
garmente indaiá [no texto: indayá]. Vá significa fruto. Ouererá dizer, pois, a' fruta de 
óleo ou oleosa. 

Anajá-mirim - Outra palmeira (Atta/ea humilis, Mart.) que fornece o princípio 
resinoso da goma bassorina. Etim.:a mesma, e mirim, pequena. 

Anany [sic]. 
Ananás - Fruta de algumas variedades de bromeliáceas (8romelia muricata, 

Arr[ uda] Cam[ ara]; 8. sativa, Mart., etc.) que passou para a nomenclatura científica 
sob a designac;5o de Ana nas edulis. Ni, carreira. Etim.: do guara ni nani e do 
tupi naná, segundo Thevet. Os guaranís a usavam a par de caraguatá, cuja etimolo
gía explanámos em artigo anterior. Caraguatá era caracterizada pelos índios como a 
planta andeja, que caminha. Nana era sinonimo e paralela quanto ao sentido. Forma· 
va-se de ana, correr, que para exprimir idéia intensiva se exibia reduplicadamente 
(como em a~apucapucai, gritar muito); anani, a que corre, a que se dissemina. Martius 
e outros que lhe supé5em origem das fndias Orienta is, se enganam a respeito. 

Ananazeiro - Planta que dá o ananás. 
Ananeira - Árvore .do vale do Amazonas. Também chamam-na ananirá. Etim.: 

de ananirá, deturpada coin a desinencia portuguesa eira. 
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Andá, anda, andá-a~ú - {anda, tribo das crotoneas, familia das euforbiáceas. 
Chenu). Grande árvore latescente conhecida por este nome no vale do Amazonas e 
pertencente a nomenclatura botanica sob a mesma denominac;:á'o. A amendoa dos fru
tos é oleosa. No R io de Janeiro e S. Paulo chamam-na purga-de"98"tio e em Minas, 
coco-de-purga, purga~os-paulistas e fruta-de-arara. Etim.: nhandi, azeite, óleo, no 
guaraní, jandi no antigo tupi da costa, iandi no atual tupi amazonioo, deu a radical 
and e andi, que passou para muitos vocábulos da linguagem popular. A raiz and + á, 
fruta, produziu a forma andá, fruta oleosa. A deformac;:á'o que parece de nhandi para 
jandi e iandi . é um fenomeno natural nos diversos dialetos túpioos. Assim vemos: 

inhapecang=japecanga=iapecanga 
nhacurutú jacurutú 
nhandiroba=jandiroba=andiroba 
nhandaia=jandaia ou nhendai 
nhacanini=yacaninl=caninana 
nhandu jandu 
nhamanducurú=vamandacurú 
nhaquirana=jaquirana=tirana 
nhaborandi jaborandi 
nhandipaba e nhandipá=janipaba 
nhapú ou nhapy=japú ou japi 
jacitara=titara · 
Anchieta traza seguinte regra : •Nhi, v• se usam um por outro, ut nhandi, yandl 

Salvo quando se encontram oom outros vocábulos, que tem diversa signifi~ci<> 
ut nhü campo, yú, espinho, posto que estes melhor se escrevem com jota, ut jú, 
jara, etc." (Art[e]de Gram[ática, de Anchieta] .. 

Por causa desta flutuac;:á'o das sílabas iniciais muitos termos do vulgo relativos a 
produtos de nossa flora estao completamente desfigurados, sendo de dificílima tarefa 
descobrir-lhes a feic;5o primitiva. Nhandy, além de significar óleo, azeite, abrange ainda 
a idéia de resina, breu, etc. Árvores da família das gutíferas, em alguns estados, tiram 
a denominac;5o da radical supra e talvez sejam as mesmas. No Espírito Santo há o 
lantim ou landy,Calophyllum brasiliensis, St. Hilaire, Martius. Gutíferas; em Alagoas, o 
golandim ou gulandim (Moronobea coccinBB, Aublet. Gutíferas); a mesma toma o 
nome de oanani ou simplesmente anani, que é mais usual no Pará; o de olandim, em 
Santa Catarina; yaguandi, em S. Paulo; guanandi, no Paraná; em outras partes gua· 
namby-a-leite [sic], etc. Tanto as calofilas oomo as moronóbias, pertencem i família 
das clusiáceas ou gutíferas ou resinosas. Martius reuniu ainda a nomenclatura vária 
a de olandy-carvalho. (O carvalho do R io G. do Sul é urna Rhopata, fam. das. 
protáceas.) Jacaré-uba ainda é sin. do Calophyllum brasiliensis. 

Andaca -Oualificativo de urna gramínea chamada capim-andaca, segundo Almei· 
da Pinto; e nome da trapueraba (Tradescantia diuretica. Comelíneas), em Pernambuoo, 
segundo Beaurepaire Rohan. Etim.: do tupi andllca. A sufixal aca pode provir de aca, 
mau cheiro, no tupi da costa ag, no guaraní. Vide etim. de andá. 

Andira - Palavra indígena que passou para a nomenclatura científica e oorres
ponde a árvore comumente chamada angelim. A andira pertence a família das legumi· 
nosas e tribo das dalbérgias. Etim. : do tupi-guaraní andirá, morcego. Também cha· 
mavam-na andirá-iba, que significa árvore do morcego. A razio da qualifica~o ignoro. 
Vide a raiz de andá, que é a mesma. Nao tem nada a ver com andirá, morcego. 

Andira-uichi (uixi) - (Andira sp. Fam. das leguminosas) Árvore do vale do 
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Amazonas cuja madeira é semelhante ao jacarandá pela cor e rijeza. Andiroba (Carapa 
guyanensis. Mi.liá.ceas. Aublet), vulgarmente conhecida a inda pelas denominac;Oes 
anjiroba, jandiroba, jendiroba e nhandiroba. O seu fruto tem um caroc;o contendo óleo 
muito amorgoso. Et im.: nhandi e yrob, amargo. Ver etim. de andá. 

Andrequicé (no texto: andréquicé]- (Halopis seabra) Fam. das compostas, 
planta conhecida em Pernarri>uco por malmequer-grande, e em Alagoas e Sergipe 
por este no me· e os de camará-de-cavalo, malmequerzinho e malmequer. " Denominac;:3o 
duma grande gramínea preferida pelos cavalos". Freire Alemao. Etim. : compc5e-se de 
andirá, morcego, e quicé, faca, isto é, faca de morcego, que aliás é um sentido translato. 
Montoya traz: "Andiraquicé, cortadera paja." [no texto: palha cortadeira], o que 
indica urna gramínea. É o mesmo "que capyi-aimbé, pal ha que corta. 

Anema - Ver R[ev.] /. H. 8 . ., v.14, p.395. 
Angelim - Denominac;:3o vulgar correspondente a científica andira (Geoffraea 

vermífuga, St. Hilaire; Andira, de Lamarck; Andira anthelminthica, Martius). Legumi
nosas. A umari também pertence a esta classificac;:3o. Etim. : a palavra que dizem ser 
portuguesa, nao é mais do que a encapsulac;:3o de termos da língua tupi, processo que 
aliás lhe é peculiar. Piso, Marcgrave e outros trazem as seguintes formas, significando 
árvores do genero: Andira ibiaiariba, Andira aibaiariba, Andira babajari, Andira obaja
mirim. Ver R[ev.] l . H. 8 ., v.14, p.209,andurababari, e p.393. 
Pobura = andira-babajari. Ver Martius. 

De an(dira)+ (baba)jari, resultou anjari, que aparece sob a forma angali, 
talvez urna das intermédias. De anjari fizeram os portugueses angelim, que é a pala
vra atual conhecida em todo país. Vide etim. de aipi. A permuta de r em 1, sons da mes
ma formac;:3o organica, deu-se em outros vocábulos indígenas que passaram para a 
língua dos conquistadores; assim, de arabary fez-se lambari, etc. Em alguns lugares 
chamam ao angelim, aracui e arari. Ver Alm[eida] Pinto: ibaiariba. Legum[inosa]. Gen. 
Andirá. 

Anginho [sic, hoje, obviamente, assimilado por anjinho] - Termo de carinho 
usado gera lmente para as crianc;:as entre nós. Ex.: Que anjinho! Que lindo anjinho! 
Etim.: angi, crianc;:a, no guarani. Ver Montoya Arte, p.7 [Del Nombre Diminutivo]. 

Angelic6 - (Aristolochia glandulosa. A. anguicida. A. tri/abata, etc.) Fam. das 
aristoloquiáceas. Denominac;:3o dada a plantas que em sua maioria sao empregadas co
mo antídoto contra o veneno das cobras e em aplicac;Oes medicinais contra febres 
palustres. D iz Chenu: " Pouco numerosas (as aristqlóquias) em gen eros, oferecem no 
entretanto grande interesse pelas propriedades oficinais de algumas espécies". E em 
outra parte: " Estas plantas tem geralmente propr iedades medicinais muito acentua
das." Et im.: suponho-lhe origem túpicas. Talvez p~ovenha de angerecó-caá, angericó, 
exprimindo sofrimento d'alma, inquieta~o. Significa, pois, planta contra sofrimentos. 

Angico (Acacia angico, Martius). Legum.ínosas. - É palavra que é conhecida em 
todo o país. É curupaí, no Parag..iai; sebil em Tucumán, na Rep. Argentina (Montoya 
[e] Du Graty). Diz Ch en u: "As acácias sao notáveis em geral pela dureza da madeira, 
elegancia do porte, enfim, pelos produtos numerosos e importantes que fornecem a 
terapeutica." Etim.: suponho identica origem: de angic6, angústia, sofrimento. 
Chamar-se [sic] ao princípio angicó-caá, planta contra sofrimento . Em guaraní se 
encontra poromo-angecohaba, moléstia. 

Anheiba (Nectanchea sp.). Fam. das lauráceas. - Árvore mais vulgarmente 
conhecida por canela-fétida. No guarani : ayuiné, comp. de ayui, louro, e ñe, fedor . 
Cp. [sic]. É a denomina9a'o por que é conhecida no Rio da Prata (Granada). Etim.: 
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forma -se de ñe, fedor, mau cheiro, e ybá, árvore. O él, prefixo, se nao é prostaico 
[sic], também nao tem o menor valor quanto a significac;:3o. A etim. de Barbosa 
Rodrigues, de anus, é impossível. 

Anhanga (sic] - O deus da cac;:a do campo, segundo Couto de Magalhaes; 
demónio, espírito mau, duende. Lery o recolheu sob a forma ayguam (a inicial an 
- ay). Etim.: nos diversos dialetos anhi, anhanga, que procede da radical ang, alma, 
espírito, sombra. Montoya faz proceder de ang, alma, e yña, correr, isto é, alma que 
vaga, espírito errante. Talvez também de ang e anguá. 

Anhauiná - Árvore do vale do Amazonas que Rebouc;:as julga pertencer a 
família das lauráceas. Nao será a anheiba? Etim. : ayui=anhui, louro. 

Anhinga - Palmípede do Brasil , do genero Plotus ou Anhinga, fam. das plo
teneas, tribo das pelicanídeas. É palavra de nomenclatura científica. 

Anhuma (Genero Camichi [no texto : kamichi], fam. das palamedeas (, hoje 
palamedeldeos]) - Ave ribeirinha de que há tres espécies (P. cornuta, P. ·Chavaria, 
anhupoca). No Río Grande chamamos ~ primeira tahan [sic), que é onomatopéia do 
grito da ave; os quéchuas conheciam-na por takama e os guatós por takan. É a inhuma 
do Pará. No Alto Amazonas também é conhecida por cachuitahn [sic] a P. cornuta. 
Camichi é do galibi e refere-se a Palamedea cornuta. Etim.: anhuma, que se encontra 
ainda sob as formas anhima, aniuma e inhuma. A radical é anhü, que corresponde a 
ayú ou yú, pescoc;o. Esta transformac;:§o de y ou j=nh já a mostramos na etim. de 
andá. Talvez a palavra em sua integridade provenha de ajurenembai que significa colar, 
por causa da co ~eira dupla de penugem branca e preta que a ave apresenta. Por igual 
motivo chamamos coleiro a um passarinho. Aju ou anhu concentrou-se em anhú, e 
anembái em ma. Cahuitahú [sic] é vocábulo local do tupi amazónico, representando 
a onomatopéia. Henirmai, de heni+ pai. Heni, f locos, franjas, etc. Pai, impender, 
estar suspenso. Pode também proceder de ayú=anhú + mbai=pai. 

Anhupoca (Palamedea chavaria). "Nos pantanos de Mato Grosso há urna espécie 
de anhuma, a que chamam onomatopaicamente anhumapoca e que conta com alguma 
irregularidade de intervalos, da meia-noite para a madrugada." A. Taunay. R[ev.] /. H. 
8., [v.? ]37. Etim.: de anhuma e pog ou p6ca, estalido. Do fato de assinalar as horas 
por ventura. "Nomen poca haret ob cantum a media nocte, quo expergefaciens quasi 
horologii vices gerere dicitur". Martius. 

Aninga - (Philodendron arborescens ou Phi/odendron imbé, de Martius) . Fam. 
das aroídeas. É o cipó-imbé do Sul, pois seu fruto é acre e cáustico, segundo Barbosa 
Rodrigues, e nao comestível, como o dá Beaurepa ire Rohan."Crescepor toda a mar
gem do Amazonas e pelos lagos esta espécie, formando aningais, isto é, lugares impe
netráveis, tal é a quantidade de indivíduos que crescem juntos." B. Rodrigues. 
Etim. : de aninga no tupi do rorte. Raiz de andá. Aningal, aglomerac;:§o de aningas 
entrelac;:adas nos rios e lagos que, como os aguapés, tornam impraticável a passagem. 

Aninga apára [assim no texto. Hoje aningaf>ara] - Outra variedade de aroídea 
de porte menor. Como a outra, contém no caule substancia acre e cáustica. Etim.: 
de aninga + apára. Apára no tupi e apá no guaraní, torto, torcido. 

Aningaíba ou aningaúba - O mesmo que aninga. lbá ou ubá significa árvore 
ou planta. 

Aninga-pari [hoje aningapari] - Deve ser a mesma apára, pois pari quer dizer 
coxo, torto. 

Aniquera - Árvore do vale do Amazonas. 
Ansirá - Árvore do vale do Amazonas. 
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..., 
Antan - Sufixo de certas palavras significando rijo, duro, como abatan, chiba

tan, inhabybatari, ,cabo-atan. No guarani, yba-tati, cerne. Et im.: no antigo tupi antan 
ou santan, no guaraní ata, hati e tata, no atual tupi amazónico santá. 

Anu, anum e ani - Nome dado a seis espécies de aves trepadoras do genero cro
tófaga que habitam na América tropical (Chenu), e das qua is tres sao conhecidas entre 
nós. Elas sao o anu propriamente dito (C. ani), o anu-coroca, [no texto: anú-coróca] 
galego ou da serra, segundo as localidades (C. major), e o anútinga ou branco (Coc
cysus vetulus, Barbosa Rodrigues). No entretanto a última é classificada por Chenu 
na família das coccizíneas (sic] e nao entre as crotáfagas. No Río Grande chamamos a 
duas variedades do genero, alma-de-gato e alma-de-caboclo, a última denomina<;á'o 
sendo dada pela cor avermelhada das penas. O nome de anum, nao sei por que 
extravagante deslocamento, passou a ser dado a pássaros da fam íl ia das cassicineas 
[sic] (japús); todavía já parece ser a confusá'o de proveniencia indígena, devida a forma
<;á'o de termos [sic] certos hábitos semelhantes que sao comuns a ambas e nao bem 
discriminados pelos próprios naturalistas. Etim.: no guara ni e dialetos congeneres anú. 
Anum é pronúncia atual no povo brasileiro . Ani é forma corrupta que Montbeillard 
transmitiu a ciencia e se conserva até hoje entre todos os ornito logos franceses. 
Anu~, aliás primitivamente anhum, tem como forma<;á'o paralela ayú (vide etim. de 
andá e anhuma) que, entre outras acepc;oes, tem a de parlar, o que refer indo-se as 
crotófagas indica uns de seus hábitos, quando estao de sentinela e se avisam entre si 
com gritos estrfdulos e ásperos. Referindo-se as cassicineas, os fndios chamavam-nas 
yapús, mexericar (Hablar chismes, diz Montoya). 

Anum - Can<;á'o popular dos camponeses rio-grandenses-do-sul que, cantada ao 
som da viola, serve para danc;ar-se. 

Anum - Danc;a popular dos camponeses do R io G. do Sul e variedade de fandan-
go. 

Anumbi - Pássaro da família dos sinallazfneos [sic], genero Anumbi (Anumbius, 
D'Orbigny), que vive na América Meridional. É palavra que entrou para a nomencla· 
tura científica. Em razao do enorme ninho que edifica, perto das habitac;oes e a beira 
dos caminh'os, feito de varas e raminhos espinhosos, no R io Grande do Sul deram-lhe 
o nome de carpinteiro, perdendo-se assim o vocábulo indígena que nao traria confusao 
com nenhuma outra· palavra da lfngua. Há cinco espécies, urna das quais é denomin~
da de pesco~o-estriado (Striati col/is). Etim.: parece-me formada de añu=ayu, pes
co c;o , e bi=mi (por mirim), pequeno; delicado, no guaraní. 

Aparahiú [hoje aparaju] (Mimusops) - Fam. das sapotáceas. Árvore de que 
há algumas variedades (M. floribunda, M. excelsa, M. brasiliensis, etc.) e est imadas 
todas por deitarem um suco leitoso, que é um sucedaneo a borracha e a guta-percha. 
No R io de Janeiro tem o no me de apraú; no Ceará, de enquiri e no Norte e em outras 
partes, o de ma~aranduba. Etim. 

Apareíba - Ver R[ev.] l . H: B., v.14, p.199. 
Ape - Vide araticum. R[ev. ] /. H. B., v.14, p.188. 
Apehy ou oapehy (sic] - É o nome dado no vale do Amazonas a vár ias espécies 

de dorstenias, da fam . das urticáceas que sao plantas herbáceas da América. Diz 
Barbosa Rodr igues a respeito : " As raízes contem muito amido e dao um extrato 
amargo. Sao diuréticas, d iaforét icas e co~roborantes". Ajunta ainda que elas em Sao 
Paulo e Minas sao conhecidas por cayapiá, caapiá e carapiá. Alguma delas deve ser a 
D. brasiliensis, a D. arilifolia e talvez a mesma D. contrayerva ou contraherva. A 
D. ophidiana em Alagoas é denominada conta-de-cobra e chupa-chupa; a D. brasilien· 
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sis na Bahía é chamada tiú, por dizer-se que é a erva que o lagarto come, quando mordi
do da cobra. Parece-me haver confusao entre estas plantas e outras pertencentes a 
famílias diversas, como a das compostas, etc. Etim. : apehy conjecturo composto de 
apé, que por sua vez consta de dois elementos, de a, coisa, ~ pé, ~ha~o; e d~ i por 
mirim, pequeno; porque as folhas das dorstenias em geral sao rad1ca1s e de1tam-se 

sobre a terra. 
Cayapiá, caapiá e carapiá compor-se-ao ~e ~aá, rama~ folha, e . ~iá, ~ali?so, peludo, 
etc. piá consta também de pi, pele, e á, la , pelo. A razao da qualif1cac;ao e por serem 
as folhas cobertas de pelos ásperos ao tato. Tiú provém de teyú, lagarto. 

Apeíba (Apeiba cimba/anea, Arr[uda] Camara) . Fam. das tiliáceas - Árvore do 
Brasil conhecida geralmente nos estados do Norte por jangadeira ou embira-branca. 
" A madeira desta árvore é de urna textura tao frouxa que se sustenta sobre as águas, 
comportando grande peso sobre si. Por esta razao faz-se com ela a singular embarca<;á'o, 
de que os pescadores se servem em Pernambuoo para pescarias, e que se chama jangada, 
com a qual eles transpoem o oceano a distancias bem longínquas. Fazem outras maio
res que servem de paquete. Estas tem urna casinhola no seu lastro, que acomoda fami
lias; navegando beira-mar na costa, vao de Pernambuco até a Bah ía e até o Ceará. As 
canoas, a que chamam barcac;a, e que navegam pela costa de Pernambuco e das 
províncias adjacentes do Sul e Norte, tem dois paus desta árvore para formarem equi
librio; chamam-nos embonos." (Almeida Pinto, Dic. de Bot. Bras.) Etim. : de apeiba que 
se compé5e de ape + iba, árvore. Por sua vez ape desdobra-se em dois elementos aglu· 
tinantes e pode dar duas soluc;:é5es plausíveis. Em primeiro lugar decomp0e-se em a, 
coisa cor'pórea, entidade, etc., e pe, chato, plano, isto é, superficie plana, tábua, es
trado, etc., e a árvore designaría a jangada; em segundo lugar forma-se de a ou aá, 
embarcar-se, e pe, superf ície plana, tábua, etc., o que redundaria em tábua de embar· 
car-se, ou jangada. 

Apereá (Anaema aperea, tribo deis cávios, fam. dos ~vfd~o~. O~de~ . dos 
roedores) - Nome vulgar deste mamífero que, apesar das controversias c1ent1f1cas, 
parece o tipo original do porquinho-da-(ndia (Anaema cobaya de Fr. Cuvier). A. 
mesma denomina<;:ao da fami'lia provém da corrup<;á'o de savia, no atual tupi 
amazónico sauyá, que representada com ~ cedilhada [sic] trouxe o engano na 
nomenclatura científica. Vulgarmente usa-se sob a forma preá ou J)riá. Etim. : de 
apereá, recolhido sob esta forma no tupi da costa por MarqJrave. No guaraní também 
apereá, vocábulo que se conserva puro no Paraguai ([Du] Graty). 

Api - N inféia do Pará e Maranhao que vegeta nos lagos e águas estagnadas 
(M . M. Morais, Fitogr[rafia] Bras[ileira]). Etim. : dO tupi amazónico api que, tendo 
mu itas acepc;oes e desconhecendo eu a planta, nao sei como escolher a q.ue serv~. . 

Apian~ar ou apia~ar - Produzir ruído a passagem do ar pelas v1as respiratórias 
das pessoas atetadas de qualquer enfermidade do peito. Este verbo é de uso g.eral_ e 
nunca foi recolhido por nenhum dos léxicos da lfngua, o que lhefaz supor proven1enc1a 
brasileira . Ex.: A mudan~a de temperatura apianc;ou-lhe o peito. Ao verbo precedeu a 
aia<;á'o do subst. pia~o. Etim.: julgo procedente do guara ni piáu, rauco, como em 
ñee piau, palavras roucas, tala rouca ; como em yacio piaü, rouquidao, etc. . 

Apicu ou ·apicum - Brás Rubim define-a assim : " Coroa que faz o mar entre si 
e a terra firme e a cobre a maré;· dá o barro para purgar o ac;:úcar nas formas" (Voc. 
Bras.). B. Rohan diz: "Apicu ou apicum, nome que d5o aos alagadic;:os que se for.mam 
no litoral comos transbordamentos do mar nas ocasioes da enchente da maré" (Dic. de 
Voc. Bras.). Teodoro Pecholt assim se exprime na análise que faz das qualidades de 
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um terreno de areia finamente lavada, lanc;:ada a costa pelos movimentos do mar, de 
cor branca, que só ._.produz mandioca e guandós" (Hist. das Pl[antas] Alim[entícias] do 
Brasil). Há desencontro nessas opinioes e a definic;:a'o nao é cabal; parece-me, todavia, 
de tudo isto, que é um terreno plano na costa do mar, sujeito a inundac;:a'o das marés, 
coberto de areia, mas sendo a camada inferior de argila: e é destaque lhe vem a deno
minac;:§o. Etim.: pode vir de apecy, superfície lisa; pode ainda proceder de apé, super
fície + tytü, preto e peganhento. 

Apindocar - Quebrar, pilar o milho para a canjica (Paraná, S[an]ta Catarina, 
R. G. do Sul, na regiao serril). Etim.: Montoya em seu Vocabulário, v.2, para moer 
traz: Aña-pindó, que no tupi deve ser anha-pindoca ou aya-pindóca. 

Apinéhar - Atirar (o lai;o) e fig~radamente lanc;:ar um objeto qualquer duma 
pessoa para outra. Ex.: Apinchar o lac;o a um to uro xucro. A pinchar-me o relho. 
É usado em Minas, S. Paulo, Paraná e na zona serrana do R. G. do Sul, limítrofe com 
o último Estado. Etim.: no guarani apyi, lac;o corredic;o. No tupi do Amazonas: 
eapy, atirar (Faria). Na língua geral depara-se com o verbo iapij, lanc;:ar, que 
corresponde ao verbo guarani aytiapii, mesmo sentido. Ou do subs~antivo ou do 
verbo, sob qualquer ponto de vista, a formac;:a'o é normal. Alguns pretendem que este 
verbo é antigo no portugues, mas discordo. Há, é verdade, pinchar que, segundo 
Bluteau, era ou antigo ou desusado nos princípios do século XVI l. Dá-lhe o mesmo 
autor a significac;§o de lanc;:ar fora com violencia ou estrondo (explodere). Aulete 
define-o: 1 mpelir fazendo dar salto, empurrar, derribar, pu lar, saltar. Nenhuma das 
acepc;oes de pinchar corresponde exatamente a do verbo brasileiro que ainda traz 
o a inicial que mais o aproxima da raiz guarani. ..--

Aporreado - Abandonado no campo por indómito e matreiro. Etim;: nao tem 
a mínima relac;:a'o com a esp. aporrear, nem com radicais portugueses. Fac;o, pois 
proceder de poeyi, deixar de mao. 

Apóyacyené - Gen¡o tutelar dos tupis-guaranis. Etim.: apó, <:ombater; 
yacy, lua; ené, ausente. O que combate ou protege durante a lua ausente. (Ver 
G. Días, R. l. H. B.). 

Apuava ou puava - Sestroso, indócil, difícil de ser apanhadó no campo. 
Aplica-se ao cavalo e figuradamente a pessoas. Usa-se no R io Grande do Sul e Paraná. 
Etim.: suponho provir de poeya, deixar de mao, e a desinencia verbal aba, isto é, o 
que é deixado de mao, o que o torna sinónimo de aporreado, igualmente usado no 
Sul. Este termo nao será também originado de poeya? Lembro ainda ~utra hipótese. 
O verbo apua passou para a linguagem popy,lar perdendo a vogal nasal que se transfor
mou em a aberto. De apuá, rebelar-se, arremeter, assaltar, pode, pois, provir apuava. 
Este trecho duma poesia popular rio-grandense explica perf eitamente o sentido do 
termo; 
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Se veres [sic] um fa nfarrao, 
1 ntimado a guapetao, 
Dez pistolas e um facá'o, 
Nao fac;as caso, é mancarrao, 
Que onde quer se pega a mao. 
Receia mais do samoco 
Que parece Mané Coco 
Com olhar de dorminhoco 
Dele nao fac;as pouco 
Que é puava e f ica louco. 

' 

Apuí [no texto: apuhy] - Vegetal que pertence a família das gutíferas e co
nhecido por este nome no vale amazónico. "Só sei que quando morrem sao envolv¡.. 
dos e amarrados na própria rede e sepultados de pé no oco do tronco de alguma 
árvore. Vulgarmente se encontram árvores assim mortas pelo apuhy (Clusia) cujas 
raízes formam o tronco de urna nova árvore, ficando dentro o oco produzido pelo 
apodrecimento do tronco que alimenta a pérfida parasita. Mais tarde, reunindo-se essas 
raízes, transformaqas em troncos, envolvem o cadáver, que fieá encerrado nesse túmu
mo majestoso, o mais digno por certo do filho das florestas" (Barb[osa] Rodrigues, 
Pacif. dos Crixanás). 

Ara - Pref ixo de origem tupi-guara ni que aparece em mu itas palavras de uso 
comum no Brasil e tem origem diversa. 

Ara - Forma contrata de ibirá, no vale amazónico mirá, árvore que se destaca 
por sua madeira, como arapiraca, ara poca, . arapargo, arac;:anga, aracambuz, etc. No 
Pará e Amazonas recebe a forma peculiar ao dialeto daquela regiao, que é muira, 
procedente de mirá, como em muirapinima, muirapiranga, muiraquitaia, muiracoatia
ra, muirapexuna, etc. 

Ara - As vezes está por guirá, ave, como em araponga, que é o mesmo que 
guiraponga, arapuca que corresponde a guirapuca. Este pref ixo é a inda colateral de 
urú, como em urubu, que equivale a guirá porú, urutau a guirá taú. 

Ara - Significa ainda tempo, dia, e aparece em araan [hoje arai], aracatu, araxá. 
Ara - É ainda abreviatura científica de arara e passou para a nomenclatura 

ornitológica como em Ara leptorhyncus, A. nobilis, A. aterrima, A. rauna, A. waglerii. 
Ara - Radical de palavras onomatopaicas formadas pelos índios, como 

.aracua e arara. 
Araan [sic] - 1 nterjetiva de saudade e de surpresa agradável usada no Pará 

(Beaurepaire Rohan). Etim.: C[orreia] de Faria no seu Compendio da Língua 
Brasílica traz: "Arahat! diz quem sente saudades." Montoya, relativamente a inter
jeic;:§o haté, exprime-se assim: "Interjección dolentis, y admiración. Hati araya etey 
pia araay! Que siempre ha de ser ma 1 tiempo!" Araay, que vem no exemplo 
supra, corresponde a ara, tempo, mais ai, mau, e parece-me a mesma interjeic;:§o usual 
hoje no vale amazónico, com nasalizac;:§o da sílaba final. 

Arabari - Sin. de araberi, araburi, arambari, S. Paulo e Minas; aravari, araveri 
e pirá-aravari (Alto Amazonas. Martius); e lambari, nome pelo qual é conhecido no 
R io Grande do Sul. É um pequeno peixe d'água doce, da família dos salmonídios e 
genero dos Chalceos [sic] (Cha/ceas nematurus, Kner). Etim.: de arabary ou arabiri, 
composto de ara e biri. 

Arabutan [hoje arabuta] (Caesalpinia echinata). Fam. das leguminosas. Sin. de 
pau-brasil, ibirapiranga, ibiratanga. Etim.: de ara por ybira + purytan, vermelho, isto 
é, pau vermelhC?. 

Ara~á - Fruta de arac;azeiro de que há mu itas variedades pertencentes ao genero 
Psidium, fam. das mirtáceas. E las sao na linguagem popular: 
Ara~á (Psidium pomiferum e pyriferum, Lin.), propriamente a goiabeira, porque entre 
os indígenas brasileiros havia só o termo ara~ para todo o genero; goiaba é caraíba 
e só posteriormente a conquista fez sua introduc;:a'o no país; chamavam-na por isso, 
na falta de palavra especial, ara~-gua~u, em contraposic;:§o as outras espécies que de
nominavam ara~-mirim, o que ainda se usa em algumas partes do Brasil. De ara~ 
formaram-se arac;azeiro, arac;azal, ara<;azinho. Ara~á-do-campo (P. mediterraneum). Em 
Sergipe tem este nome; em Alagoas, o de ara~á-do-mato e de cumati, pelo qual é 
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também conhecido em Pernambuco. Ara~-congonha-do-campo (Psidium suaveolens, 
St. Hilaire), variedade de Minas Gerais. Há ainda o P. incanescens, Mart.; o P. littorale, 
Raddi; o P. multiflorum, St. Hil[aire]; o P. oligospermum, Mart., etc. Provérbio: 
Ara~-do·campo dá sempre maleitas. Etim. : no guarani e outros dialetos ar~. nome 
de fruta . Para a árvore tinham ar~í. no guarani, que corresponde a ar~ + yba, no 
tupi da costa (Marcgrave) e no atual tupi amazónico ar~á-iuá (Couto de Magalh§es). 
Quem observar a goiabeira e o ara~zeiro com alguma atenc;:á'o, há de notar que 
seus ramos, cruzando-se, formam figuras quadriculaterais, verdadeiros paralelogramos. 
Parece-me que esta tetrago'nia tao visível nao escapou ao olhar penetrante do índio. 
Assim ara~ compor-se-á de ara por ibirá que, além de significar árvore, designa ainda 
pau, madeira, galho, etc; e de hac;á---u~, passar, atravessar; ar~á, pois, quer dizer 
árvore de galhos que se atravessam, que se cruzam. 

Ara~áhy (hoje ara~(] - Outra variedade conhecida por este nome .no R. G. 
do Norte (Rebou~s. Ensaio [de] lñd[ice] G(eral) das Mad(eiras] do Bras[il]) Etim. : 
o hy final está por mirim, é sinal de diminuivo. 

Ar~·mirim, id. 
Ara~á-piranga - Cónhecido por este nome em S. Paulo e Paraná. Etim. : 

piranga quer dizer vermelho. 
Ara~á-piroca - Conhecido na Bahia. Etim.: piroca equivale a pelado, sem pele 

ou casca. 
Ara~rana - Árvore que se encontra ~ beira dos rios do Pará e Maranhao, cuja 

classificac;:io desconhec;:o. Etim.: rana equivale a semelhante. 
Ara~uba [sic] - Conhecida ainda por ara~áuva (sic] e ara~udiva. Pará e Mara

nhao. Etim.: uba quer dizer árvore. 
Ara~nhuna - Árvore frutífera do mato virgem; o fruto é semelhante a· jabuti

caba, pouco saboroso, e cria-se na ponta dos ramos. ~ conhecida por este nome no 
Espírito Santo (Costa Rubim). Etim.: de ara~+ una, por pituna, preto, escuro. 

Ara~poca --: Outra árvore do mato virgem. Etim. : de ara~ + poca, que rebenta, 
racha. 

Aracambuz - Vou cingir-me ao que diz Alves CAmara em seú EnsaioSobre as 
Constru~es Navais lndlgenas do Brasil. Assim explica ele o vocábulo: 1) Cruzeta feita 
de paus encavilhados nas bordas da jangada, onde descansa a verga da myena (sic]. 
2) Armac;:io de paus fincados nos da jangada com um no centro com forquilha, onde 
penduram os utensílios de pesca. Na primeira acepc;:io usa-se na Báhia; na segunda em 
Alagoas, Pernambuco e Ceará. Etim.: do guara ni aracamby e devia se-lo no antigo tupi 
da costa, donde passou p~ra [os] atuais jangadeiros, continuadores da profissao dos 
primitivos indígenas. Aracamby provém da expressao ibira racambi, de ibirá, pau, ma
deira, e hacambi, forquilha, crÚzeta, coisa de duas pernas. A permuta do i final em u 
e vice-versa é também normal em outros termos usados entre nós, como em japi fU 
japu, aracati de aracatu. 

Aracati - Vento de nordeste que sopra com violencia no Ceará, pelo verá'o, das 
sete para as oito horas da noite. Diz Milfiet [de Saint-Adolphe]: "Os índios potiguares 
que dominavam primitivamente o Ceará davam o nome de aracati ao vento do 
Norte, que é ali por vezf¡!s perigoso e aplicavam a mesma denominac;:io a urna aldeia 
onde os portugueses se estabeleceram, depois da expulsao dos holandeses do Brasil." 
Etim.: segundo os elementos da palavra, composta de ara, tempo, e catu, bom, parece 
significar que o vento indicava prenuncias de bom tempo, inda que viesse com amea~s. 
Os guara nis denominavam ao tempo seco, ara-acui-catú. 
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Aracuí - Outra denomina~o do angelim. Etim. : 
Aragui - Peixe (ver R[ev.] /. H. G. B., v.22, p.287) 
Aranhao - Árvore do R. G. Sul (ver (Du] Graty) 
Arapabaca (Spigelia anthelmintica, Lin.) Fam. das espigeliáceas. Planta que é 

conhecida vulgarmente por lombrigueira, erva-de-Santa-Maria, erva-cruz, etc. Com 0 

nome de erva-de-Santa-Maria há outra de genero diverso como o Chenopodium 
ambrosioides de Lin., fam . das quenopodiáceas, conhecida assim no R. de Janeiro; é 
o mastruc;o, do Norte. Etim.: arapabaca no tupi da costa, segundo Marcg[rave ]. 

Arapapá - Ave da família das cochlearíneas [sic], conhecida cientificamente 
por Cochlearius cancroma; é o savacú dos autores, denomina~o que Larousse tira 
de savana e do vocábulo trances cou, pescoc;o, o que é meramente extravagante, 
quando é originária do galibi sacuacú. Etim.: de arapapá no tupi amazónico. Em 
qualquer dos outros dialetos é traduzível. Pode-se decompó-la em dois elementos, 
ara, tempo, dia, ano, etc., e papá, contar, donde far-se-ia a palavra marca-tempo, 
marca-horas, etc., isto é, relógio ou qualquer equivalente. Mas nao conhec;:o os há
bitos desta ave, nem comos dados que tenho poderei nada afirmar. 

Arapatu - Nome dum zigodáctilo do genero Picus, conhecido geralmente por 
pica-pau, de que há muitas variedades. Etim. : de ara por guirá, [e] patú, forma redu· 
zida de apatucá, bater seguidamente, repetidas vezes. Arapacú e arapaco sao variantes 
que se encontram. Ara pode estar em lugar de ybirá e entao a palavra corresponderá a 
bate-pau, pica-pau, etc. A etimol[ogia] de uirá, pássaro, pau, bater,e a~ú, muito, de 
Barbosa Rodrigues, é imperfeita. Arapatu, também conhecido por guirápog.. lpecú
picapau, Mart . Vieilfot . Vide Granada na palavra carpinteiro, pág. 148. Os termos 
portugueses para designar aves do genero é peto e pican~o. Pica-pau é a traduc;:ao do 
do termo indígena. Provérbio: Arapatu (ou pica-pau) nao fura aroeira. 

Arapiraca - Árvore da província de Alagoas e Sergipe e cujo lenho, por sua 
rijeza e longa durac;§o, é empregado em constru<;Oes navais. Desconhec;:o-lhe a clas
sif ica~o cient ífica. Etim.: de arapiraca, provavelmente do antigo tupi da costa. 

Arapoca - (Galipea dictoma), tribo das diósmeas. Fam. das rutáceas. Árvore 
assim conhecida no R io de Janeiro, de que há tres variedades. Chamam-na ainda 
gurataia-poca. Confrontar guarapoca (Rebou~s). Dictoma? ou dichotoma ou deca
toma? Vide também guariuba (Rebou~s). Vide ainda guarataia (id.) . Etim.: de a
ra por ybirá, árvore, e de pog, estalido, ou de bog, tendedura, que é sinónimo de 
pororog, ruído de coisa que rebenta, e de obog, fender-se. lsto no guarani. No antigo 
tupi há corro correlato opoc ou oboe, fender-se por s i, rachar-se. O botanico brasi
leiro J. Saldanha da Gama diz a respeito de arapoca: "Ignoro se ela deve ser incluída 
na classe das que racham bem, porquanto nenhuma observac;§o direta me autoriza a 
fazer tal declarac;§o; o que, porém, posso afirmar é o fato de ter visto em diversas 
amostras fendas ou rachas mais ou menos profundas, sem que tenham sido praticadas 
por qualquer instrumento." (ConfiguraPJO das Princ. Mad. de Cerne Branco). Em 
outra parte ainda diz: "Todas as amostras que tenho colhido em minhas excursi5es, 
indicam que a ara poca racha com alguma facil idade." ~ também denominada gura
taia-poca. 

Arapuá - Espécie de melipona que nidifica nos toreados das árvores, fazendo de 
barro a colmeia. No R io Grande do Sul e Paraná denominam-na irapuá, que é mais 
correto; no Piauí, arapouá. Pereira de Alencastre, descrevendo-a, diz : " De todas as 
abelhas de que ternos falado, é esta a mais indomável e bravía" (R. l. H. 8., v.20) . 
Etim.: ei ou eira no guaraní designa nao só o mel, como as abelhas, ainda que te-
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nham cá ou caba, denomina~o do inseto himenóptero. Eirapua é a palavra corres· 
pondente a arapuá ou irapuá, e compé5e-se de eí+apua,assaltar, acometer de repente, 
pois ma 1 se toca no cortic;:o, arremessam-se as abelhas de súbito sobre o agressor, e 
se bem que nao mordam, penetram-lhe no cabelo, nos ouvidos, nas ventas, nos olhos, 
causa ndo·lhe bastante incómodo. A modif ica~o do a nasal em a aberto é fenómeno 
que se deu em outros vocábulos de origem indígena, assim como de Parana, fizemos 
Paraná , conservando-se apenas na forma deturpada de Maranhao o som primitivo. 
Em o utros casos o processo foi em sentido inverso. Ao eí ou eira guaraní correspondem 

0 yra do tupi da costa, que entra também em composi~o de termos de nosso uso. 
Caapoam, como traz Vasconcelos por caba apua é a mesma arapuá. Montoya traz 
também cabapuá. Macedo Soares dá a seguinte etim.: "Arapuá, irapuá, urna abelha que 
fa z os favos redondos (de puá, redondo)." (R. l. H. B., v.3) É errónea. · 

Arapuca, aripuca, urapuca, urupuca - Diversas denominac;:oes mais ou menos 
consoantes para designar urna armadilha de cac;:ar pássaros. Figuradamente substituí 
a expressao portuguesa cair na esparrela. Etim.: ainda que nao se encontre em nenhum 
autor, como pondera Beaurepa ~e Rohan, o que o impede de afirmar sua proveniencia, 
é fácil decompor o vocábulo em seus dois elementos. Procede de ara em vez de guirá, 
ave, mais o verbo aypocohú, apanhar de repente, colher de golpe, o que dará a tra· 
duc;:ao literal de pega-pássaros. Aypocohú consta ainda de poog, colher, e hu = tu, 
golpe. lsto no guaraní. No antigo tupi da costa encontramos como correlativos ao 
verbo supra pooc, apooc e apycyk, cujo y muita vez se transformou em u passando 
para a rac;:a invasora. No atual tupi amazónico há como correspondente poú; arapoú 
já se apropínqua do termo popular. É lícito mesmo pensar que a forma puca existisse 
em toda a sua pureza em algum dialeto, pois urupuca é termo generalizado em todo o 
país de norte a sul, sofrendo apenas variantes no bissílabo inicial, fato que se observa 
as vezes numa mesma localidade e devido a flutuac;:ao da pronúncia de guirá, que 
entre os mesmos índ ios se apresentava como u irá, ara, e urú. Montoya, colher as es
cond idas. Apocohu=coger acechando. 

Araquan ou aracuan [hoje: aracua] - Como outros escrevem, aves da ordem dos 
galináceos, da tribo das aracídeas, família das penelopíneas e genero Ort'alida, de que 
há várias espécies. No vale do Amazonas dizem arancuan (Barb(osa] Rodrigues). 
A denomina~o de panaquá ou paraquá, que os franceses usam, procede do galibi 
paraká, na Guia na . Etim.: do guara ni araqua, onomatopéia do grito da ave. Araquan
cáá ou araquan-do-mato, ave da família dos coccizineos [sic], genero Cultrides 
(C. Geoffroyi). 

Arara - Que passou para a ciencia sob a forma ara (ordem dos zigodáctilos, 
fam. dos araíneos, genero Ara); ave de que há várias espécies que sao, segundo B. 
Rodrigues: arapiranga ou aracanga, azul e vermelha (A. Macaw). Arara-canindé 
(A. ara una), azul e amarelo. Araúna (A . hyacinthimus) [sic], azul claro. Araúna-ac;ú 
(? ), toda azul ferrete. Arara propriamente dita (A . araucania), verde e encarnado. 
Observarms também algumas dessas aves, todas de cor azul tao fechada, que de 
longe parecem ter plumagem negra, pelo que as chamam araraúnas ou araras pretas 
(A. Taunay, R. l. H. B., v.37) . Etim~ : de arara ·nos diversos dialetos tupis. É voz 
onomatopaica do grito da ave. Arapiranga compé)e-se de arara + pyranga, vermelho, 
cor que mais realc;:a. Arauna compé5e-se de arara + una, por pituna, preto, escuro, 
que é a cor que a primeira vista parece dominar. Araúna-ac;ú compé5e-se de araúna 
+ assú por guassú, grande. 

Arará - A respeito diz Beaurepaire Rohan, que a recolheu: "(R. Jan.) nome que 
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dao ao cupim sexual (térmita), cujos enxames, em certa época do ano, saem a voar , 
coni o fim de propagar a espécie." Vide Gabriel Soares, v.14. Flor de arará. Exp. bras. 
10 pág[s). n.181. Etim.: do tupi arará. Compé5e-se de ara, tempo, dia, claridade, 
etc., e talvez de á, nascer, no guaraní (no tupi, ar), isto é, nascer a luz. . 

Aracanga - Árvore do Pará e Amazonas, também conhecida por ararachanga. 
Etim.: do tupi amazónico araracanga. 

Araracueira - Árvor e do Pará, ta mbém co nhecida por arrebenta-machado. 
Etim.: do tupi amazónico araracuera. 

Ararambe - Árvore do Pará. Etim. : do tupi amazónico ararambe. Ararambio , 
árvore do vale do Amazonas que fornece madeira para as constru<;:oes civis. Será o 
araranimiú? O ararambf? 

Araranimiú - Árvore do Pará. Etim.: a segunda parte componente da palavra 
parece corruptela de tembiú, comida, e admitido isto, araranimiú daria comida de 
arara. Ararambio e araranimiú devem ser o mesmo vegetal, havendo apenas deturpac;:ao 
na forma. 

Arari ou arary - Nome que em algumas partes dao ao angelim. Ver etim. 
Arariba - Árvore conhecida por este nome no Rio de Janeiro, de que há duas 

variedades (A . viridiflora e Arariba rubescens, Alemao). Fam. das rubiáceas, branca e 
vermelha. A última também chamam eriribá. Etim.: de arara + ibá, fruta, isto é, fruta 
da arara. 

Araribá - Árvore do R io de Janeiro de que há algumas variedades: amarelo, que 
é o potumuju amarel.o da Bahia (Centrolobium robustum). Fam. das leguminosas; o 
branco (? ) , o flor-de-algodao (C. sp., Leg.), o flor-de-algodao (? ) , o rosa, chamado 
também erfribá, potumuju, na Bahia, gororoba no Maranhao; o roxo, que é o 
potumuju-roxo, da Bahia (C. sp., Leg.); o vermelho (C. sp., Leg.). Vide Martius: 
mutumuyú, butumujú. Vide Alm[eida] Pinto: pitimuyú. Etim.: a mesma antecedente. 

Ararixá - Arbusto frutífero do R io de Janeiro (Sterculea Chicha, St. Hilaire), 
fam. das esterculiáceas, que dá um fruto de amendoa saborosa. Em Goiás e mesmo no 
R io chamam-no xixá (chichá). No Piauí e Maranhao há urna outra variedade com 
este último nome. 

Araroba - Denomina<;:ao dada aos Centrolobiuns, porém mais comumente a 
urna espécie da Bahía (Barbosa Rodrigues). Araroba fornece duas traduc;:Oes: folhagem 
das araras ou lenho amargo. Muraquat_iara e baracutiára procedem de ybirá ou imi
rá e do verbo aiquatiá, atartarugar, salpicar de pintas, e quer dizer madeira mosqueada; 
como o araribá que, tendo geralmente mais ou menos um fundo amarelo, ostenta 
veiac;:§'o de colorido mais escuro. Outro verbo sinónimo que deu ao glossário popular 
outra voz com identico sentido é amopini, donde no Pará muirapinima, tao utilizada 
na marcenaría. Guarubatinga significa madeira branca ou esbranqui<;:ada, designac;:§'o 
que é relativa as outras espécies. 

Araruna - O mesmo que arara una. 
Arassanga [hoje: ara~anga] - Define-o assim Alves Ca mara: "Cacete curto de que 

usam os jangadeiros, para matar o peixe já ferrado no anzol, quando chega perto da 
jangada, para poder colocá-lo sobre ela sem perigo." Etim.: ara está por ibirá. Sanga 
é forma deturpada de hacang=tacang, que contraindo-se produziu cang e pela permuta 
da gutural em sibilante, processo aliás normal, deu sang. Tacang significa ramo, 11a
lho. O guara ni dizia: ibiráracang, galho de árvore. Vide etim. de aracambuz. No tupi 
amazónico : myrácanga, porrete, bengala, cacete (C. de Magalhaes). 

Arassari [hoje: ara~ari] - Nome dado a diversas aves da família dos ranfas-
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tídeos e genero Pteroglossus, de que há trinta e sete espécies, entre as qua is citaremos 
as seguintes: P. ma~ulirostris, P. Beauharnaisii, P. bitorquatis, P. viridis, (P.] flavi
rostris, etc. Passou para a ciencia sob a forma aracari, por causa do desprezo do e 
ced ilhado. Etim.: do tupi ara~ary. Aires [do] Casal dá sua forma~o comoonoma
topaica. 

Arataca - Armadilha com que se apanham pássaros e anima is de todos os tama
nhos. Etim.: no guaraní aratag, no tupi arataca. Aratag ou arataca compé>e-se de ara 
por guira, ave, e de tag ou taca, que significa som de pancada súbita, como acontece 
com a armadilha que se desarma ; tag ou taca é, pois, sinónimo de ru=tu como vimos 
em arapuca. Parece que primordialmente o vocábulo devia ser arapocotog ou arapoco
toca, exprimindo colher pássaros de repente, e que posteriormente se encapsulou em 
aratag ou arataca. No próprio guaraní, no tempo da Oescoberta, nao tinha o sentido 
largo que adquiriu entre. nós, a pesar de um tanto já desviado da prime ira significac;:§o; 
pois Montoya define-o: "Trampa para paxaros y animalillos." (Vide etim. de'arapuca). 
Ta ainda significa colher, verbo derivado talvez de som que faz a armadilha quando 
caí e assim ara+ tá viria designar um instrumento pega-pássaros. [OP.] Simao de Vas
co ncelos, na Cron[ica] da Comp[anhia] de Jesus traz: "Mondé aratacá." 

Aratanhá - Espécie de pequeno crustáceo dos decápodes braquiúros, genero 
Grapsus, conhecido por este nome em Alagoas e dotado de patas dianteiras muito 
desenvolvidas. Entanha, citado por B. Rohan, sapo, nada tem que ver com o nome 
em questao. Dele trataremos no artigo concernente. 

Aratanha - Vaca de rac;a pequena, na fraseologia dos vaqueiros de Piauí, 
segur.ido Pereira de Alencastre (R. l. H. B., v.20) . Etim.: do tupi aratanha, que julgamos 
ser resultado de aratú + tanha que pelo processo peculiar a língua elimina a sílaba 
final da primeira palavra, ficando ara, e acrescenta tanha, o que dá a forma supra. 
Aratu é denominac;:§o de outra variedade de Grapsus, e tanha, dente, que naturalmente 
era o seu característico; o vocábulo significaría, pois, caranguejo dentado ou denti
cu lado, o que corresponde a designac;:§o científica como o Cancer dentatus, de Herbst, 
e a Pirimela denticulata, de Leach. Este fato pc)e em reJevo a admirável observac;:§o dos 
índios, cujos resultados coincidem inúmeras vezes coma ciencia em suas qualifica~es. 

O segundo termo, exprimindo vaca pequena, é de sentido translato, como há 
mais exemplos na linguagem popular. De piquira, peixe miúdo, passamos tropologica
mente a designar urna rac;a pequena de cavalos; de lambari, outra variedade de peixi
nhos, passamos a indicar urna crianc;a, guri, filhinhp de bagre, etc. 

Aratica - Sin. de beija-flor (Bluteau). Marcgrave recolheu entre outras denomi
<;:oes as de guirá-guainumbi, guaraciaba, guaracicaba. Encontram-se ainda as de 
aratarati-gua~u, simplesmente guainumbi, que se depara em obras científicas, colibri, 
mainumbi (Montoya). Os portugueses nos tempos coloniais chamaram-nos chupa-flor, 
pega-flor e pica-flor, permanecendo esta última atualmente no R io da Prata. A 
alma mais poética e delicada dos brasileiros repeliu os termos do passado, chamando 
de beija-flor a mimosa gema da natureza americana. Os franceses tem o vocábulo 
oiseau-mouche, ave-mosca, em razao do seu tamanho, o que nao é verdade hoje que 
novas espécies e de talhe desenvolvido afastam inteiramente a idéia de pequenez afeta 
a estas aves. Nas colonias francesas das Antilhas e Guiana os termos vulgares sao os 
hes-dados dos antigos íncolas: colibris, múrmures (murmúrios) ; bourdonnements (zum
bidos) e froufrous; nas inglesas, os de colibris e humbirds ou hummingbirds (pássaros 
que zumbem). 

Agora vamos dar a traduc;:§o dos termos guaranís e tupis. Aratica comp0e-~ de 
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ara por guirá, ave, e tigg, fazer ruído, falar, murmurar. Arataratagua~u que deve estar 
por aratararagua~u. Esta palavra consta de tres elementos aglutinados. Ara ave· 
tarará, sonido de trombeta (Montoya), e gua~u, grande. Guirá-guainumbi forma-~ de' 
guirá, ave, gua, pintura (aliás guag, adorno, atavíos), e añeembi, falar muito, isto é, 
a avezinha cheia de a~ori:-os ~ue ~ussurra muito. Guara~aba consta de guaracy, 
sol, e aba, cabelo ou ra10, 1sto e, ra10 do sol. Guaracycaba, 1dem. Colibri é termo da 
língua caraíba e galibi. Mas se no tupi da costa tinha a qualificac;:§o de guanumbi 
por que no guaraní do Rio da Prata chamava·se mainumbi [no texto: manumbi]? OuaÍ 
a diferenc;a em significac;:§o? Cremas que nenhuma. Ainda que seja anómala a permuta 
de g em m, há a excec;:§o de gundé='mundé, armad ilha de ca~, o que nos autoriza a 
julgar este caso identico. 

Araticum - Fruta do araticuzeiro do genero Anona e fam. das anonáceas. Há 
as seguintes variedades: Araticum-apé ou do-mato {A. selvatica, St. Hilaire). 
Araticum-pani ou do-brejo ou corticeira (A. palustris, Lin.). Araticum-ponhé 
(A. Marcgravii, Martius) ; Araticum-do-rio (A. Spinescens, Mart.); Araticum-da-areia 
(A. arenaría); Araticum~e-Santa-Catarina (R illinea [sic] salicifolia ); Araticum~o
campo (Anona cornifolia, St. Hilaire), etc. Esta denominac;:§o usada geralmente tem 
como sinoni'mia outros vocábulos em diversas partes do pai's. No Pará, Maranhao e 
Ceará chamam ateira a árvore e ata a fruta. Na Bahía e Pernambuco, a fruta pinha. 
No R io Grande do Sul, além de araticum e fruta~o-conde, ternos a de fruta-da-quares
ma e para a árvore, quaresmeira. Em S. Paulo chamam pau~e-quaresma a urna melas
tomácea de belas flores roxas. Em outros lugares há de fruta~a-condessa. Etim.: nos 
diferentes dialetos do tupi araticu, composto de ara por arara, e ticu, comida rala, 
quase 1 íquida; portanto significa comida rala das araras. Apé comp0e-se de á por ibá, 
fruta, [e] pé, casca, escama, etc.; araticum-apé quer, pois, dizer araticum de fruta 
escamosa. Pode referir-se ainda a casca da árvore, da qual diz Almeida Pinto : 
"Dá excelente corda, cuja dura~o é admirável. Tanto o fruto, que é excelente, como 
a casco que é aproveitável, a caracterizam." Ponhé é corruptela, eremos, de pohÜeY, 
sem peso, leviano, palavra que é sinónimo de bebuí, e isto porque a madeira de todos 
os araticuns é de tecido frouxo e poroso, substituindo a corticeira em seus diferentes 
usos. 

Aratu - Espécie de crustáceo dos decápodes braquiúros, genero Grapsus, que 
vive nos mangues. Etim.: de aratú, que nao conseguimos decompor, quanto aliás sao 
bem visíveis [no texto: "vem bisíveis"] os seus elementos. 

Araxá · - Parte mais elevada dum chapadao, que é a primeira e a última iluminada 
ao nascer e deit.u do Sol. Couto de Magalhaes pé)s em circulac;:§o esta palavra, hoje 
adotada por outros e que nao tem correspondencia na língua portuguesa. Etim.: 
Couto de Magalhaes a deriva de ara, dia, e xa (chá ou chag), ver, o que por excelencia, 
diz ele, ve odia. 

Araxixu - Planta geralmente denominada erva-moura (Solomam nigrum, lin.) 
Fam. das solanáceas. Usado em S. Paulo. Martius traz tarrbém carachichu. Etim.: do 
guara ni aratichú ou arachichú (Montoya). · 

Arayaué!-1 nterjetiva usada no vale do Amazonas. A respeito diz Beaurepaire 
Rohan: "Expressao de aborrecimento causada pela repetic;:§o enfadonha de qualquer 
noticia já de todos sabida.Ex.:"Arayaué!tu me cansas coma narra~o de um fato que 
ninguém mais ignora." Etim.: .arayaué comp0e-se de ara, tempo, e haye, tarde, fora 
de propósito, isto é, fora de tempo. 

Areá - Ou salepo do Brasil (Orchis mascula, Lin.) Fam. das orquídeas, planta 
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assim denominada no vale do Amazonas, e cujos bulbos da raiz fornecem urna 
substancia nutritiva própria para convalescentes. Uariá é outra forma sob a qual se a 
conhece [sic]. Areá~e-cheiro, outra variedade do Pará. Etim. : no guarani guareá, de 
que diz Montoya: " Una raiz comestible." A queda da gutural no princípio da palavra 
é fenómeno normal dum dialeto para outro; assim, a palmeira conhecida por aricuri 
no Norte do Brasil é chamada, no Mato Grosso, guacuri; guembé deu ambé e imbé; 
guatá tem como correspondente auatá e atá; o guatapy do guarani transformou-se no 
uatapír dos índios do Pará, guaturá=aturá, etc. Na mudanc;:a de guirá em uirá, ara e urú 
é o mesmo processo em evidencia e na elaborac;á'o íntima da própria língua. 

Areré ou ereré - Que Brás Rubim recolheu com o e final surdo, pequena mar
reca, com a cabec;a preta toucada de branco, o peito pardo avermelhado e as costas 
pardas pintadas (Barbosa Rodrigues). Etim.': do tupi, de formac;:ao onomatopaica, pois 
a ave em seu assovio parece modular é-ré-ré. 

Areranha, ariranha ou iriranha - Variedade de lontra do Brasil, diversa da Lutra 
brasiliensis; é maior do que a última e caracterizada pelos dentes que cortam como 
naval ha. Ex: A cac;:a pulula nas matas de suas margens, onde habitam também as 
sucuris e uns animais anfibios chamados ariranhas que, segundo afianc;am os mora
dores do lugar, sao terríveis inimigos do homem, quando em bandos (A. Taunay,_ 
R. f. H. B., v.37). Etim.: os portugueses chamavam a ariranha como a lontra, de 
cachorro~'água, os espanhóis de perro d'água. Os indios, cuja observac;á'o da natureza 
é admirável, tinham separado as duas variedades, criando-lhes termos peculiares para 
evitar a confusao, confusao que as vezes até científicamente se dava, como aconteceu 
com os tucanos e arac;:aris, que no entanto eles já haviam separado em sua nomenclatu
ra. A Lutra brasiliensis davam o nome de yandú em alguns lugares e em outros, jagua
rapeba. Jaguarapeba compé5e-se de jaguara, cao, e peba, chato, menor, quanto a 
ariranha que é maior. Ariranha, conjeturamos formar-se também de jaguara e tanha, 
dente, o que a caracteriza. Jaguara, pelo processo de redu~o, ficou em are, •ri; 
tanha transformou-se em ranha por preceito especial da língua, como em xe-ranha, 
meus dentes. Os tupinambás diziam areram. Yanda por sua vez consta de tres elemen
tos formativos: y, água; an por ani, correr; e du por ndu, concernente ~ qual diz 
Montoya: "Ndú (ab strepitu) dizen al ruido de qualquiera cosa y significa muchedum
bre." Este mesmo ndu é a transforma~o de tu, golpe, após uma nasal. Assim yandú 
vem a significar: a ·que se lanc;:a n'água com estrépito. E assi m acontece, pois a lontra 
que está em terra, a menor desconfianc;a, atira-se de golpe n'água, fazendo ruído. 

Aricuri - Palmeira do país conhecida por este nome na Bahia e Alagoas (Cocos 
coro nata de Martius). Fam. das palmeiras. No Mato Grosso. chamam-na guacuri; em 
outras partes, além de oacury, dicori, e nicori. Etim. : no guaraní guacurf, em outros 
dialetos aricuri e decerto guacuri. Montoya traz urucuri, que me parece a mesma 
palmácea. Pondera Barbosa Rodrigues que guacuri é nome genérico dado a palmeiras 
de genero diferente. Procede esta palavra de yayu, tornar-se a1111relo, amadurecer, e de 
curi, depressa. Curi também significa temporao, como ybá ari, fruto tardio. lbacuri= 
guacuri, como brapeva=guapeva, barauna=guarauna. Será, pois, de guabira + curi? 

. Aricurana - " (Hieronymia Alchornioides, All.) Fam. das euforbiáceas. Árvore 
das matas virgens, de cerne roxo e empregada nas constru~es civis. Com o nome de 
urucurana conhecem-se algumas alcórneas, assim como uma malvácea, a Urena sinuata 
de Lin., e em Minas o Croton t il/iaefo/ium, Mans." (Barbosa Rodrigues). Etim.: de 
aricuri +rana, semclhante. 

Aruá - Rebelde, arrebatado, violento, doido. Referindo-se ao animal que nao 

374 

se deixa pegar, tem a acepc;á'o de arisco, puava, indócil. É sin. de puava, quebra
largado, etc. Etim.: nao sabemos por que Beaurepaire Rohan repele a origem desta 
palavra de harua, no guara ni, que significa coisa que causa da no, o que é adverso. 
Harua comp0e-se de haru, danoso, ruim, e a (sinal de intensidade), coisa, entidade. 
Ex. : angaipá cherarua, o pecado causa-me dano, faz-me mal; cagui mbae rarua, o 
vinho me é prejudicial. A significac;á'o do termo popular rio-grandense nao implica 
antinomia coma palavra indígena. O verbo oharei significa causar dano. Diz urna poesia 
popular: 

Adeus, ilustre M ingote, 
Sei que vais para a fronteira, 
Cuidado com brincadeira 
Com gente de certo lote; 
Nao te passem algum trote, 
Ali nao é como cá. 
Encontra-se um aruá 
Que café nunca tomou, 
E, por Deus, nunca enxugou 
Nenhuma chícara de chá. 

Ver apuava. 
Arubé - É o suco da massa de mandioca d'água ou seca misturado coma mesrra 

mandioca e temperado como tucupi fervido (Almeida Pinto). 
Arupemba - Joeira, ciranda, peneira feita de tecido de taquara ou junco; 

gelosia, rótula. Esta forma é usada em Sergipe, porém a correta é urupemba e uru
pema. Etim.: nos diversos dialetos, urupembi, urupemba, gurupema e urupema. 
Compé)e(-se] de urú, que significa cesto, vaso ou receptáculo em sentido geral e em 
composlc;á'o, e de pembi, que por sua vez procede de pe, designando todo o tecido de 
fasquias de madeira, taquara, junco, como gelosias, rótulas, etc., e [que] ainda usam 
para este fim no Norte do Brasil. O guarani traz yrupi, yrupema e hyrupema, sig
nificando peneira. A esteira de taquara chamavam taquárapembi, a de junco piripembi. 

Assacu ou uassacú [hoje ac;acu] - Árvore da zona equinoxial (Hura brasilien
sis), fam. das euforbiáceas, cujo leite, folhas e frutos sao extremamente cáusticos. 
Etim. : Barbosa Rodrigues dá a seguinte : "Uá, fruta, assy, doenc;a, úú, (:9mer, fruta 
que produz doenc;a." Discordamos. Julgamos que vem de á, fruta, e sacú em lugar de 
tacú, calor, isto é, a fruta ardente, que queima. Em uassacu a parte inicial uá indica 
a presenc;a de ybá na formac;á'o do vocábulo. (Acu também significa veneno. E. 
Franc;:a). 

Assahy [hoje ac;aí) - Palmeira do Amazonas do genero Euterpe (Euterpe edulis, 
Mart.) que tem congeneres até o Sul do Brasil, como a ic;ara, juc;ara [no texto: issára, 
jussára] ou palmito (Euterpe oleracea), que no R io Grande do Sul excede em aitura 
a do Norte. "As margens estavam cheias de palmeiras ac;aís, urnas carregadas de ca
chos de meio metro de comprimento e formados de cocozinhos do tamanho de um 
bago de uva. É um núcleo esférico coberto de urna película finíssima, da cor da 
amora madura. Quando o navio deitava ancora, colhíamos os cachos e, desbagando-os, 
enchíamos cestos e cestos que levávamos para bordo. Derramando urna por~o de ac;aí 
em gamela com água e estregando os cocos com as mios, destaca-se a película e 
tinge-se a água de urna cor negro-carmínea. Passando tudo por um pano, faz-se urna 
bebida muito agradável can consistencia e gosto aproximados do leite. Pondo-lhe um 
pouco de ac;:úcar, é refresco da melhor qualidade. A ge·nte pobre adiciona-lhe um boca-

375 



do de farinha de mandioca e tem assim nutric;á'o tao simples quao substancial. Esta 
preparac;:ao é comt> o guar~ná, invento dos indígenas" (Esboc;:o da Viag[em] do sr. 
Langsdorff , R. lnst. H. Bras., v.39). Os paraenses tem-na em tao alta estima que ali 
é corrente o provérbio : Ouem vem ao Pará, parou; e se bebeu ac;:aí, ficou. 

Assahysada [hoje a4;aizada] - Bebida preparada com a polpa do fruto do ac;:aí 
e que se ad iciona as vezes água e ac;:úcar . Etim. : quer assahy no Amazonas, quer 
jussára no extremo Sul, ambas palavras exprimem idéias em completa oposic;á'o as 
gratas e elevadas virtudes da palmeira. Assahy compé)e-se de a, fruta, coisa corpórea, 
grao, etc. , e tai (=hai=sai), acre, picante, que arde como pimenta. Jussára significa 
comichao, o que faz arder. Donde procede esta identidade de sentido que se bifurca 
aliás em dois vocábulos totalmente diferentes? Oual é esta qualidade característica 
que obrigou os ind ígenas a designá-la assim? É o que ainda nao conseguimos desco
brir . No Maranhao, jassara. Ver Pecholt 1 104 p.[ v.1, p.104? ] 

Assoyaba [hoje a4;oiaba} ou arassoyá [hoje ara4;(>ia] ou arassoiaba - Palavra de 
et nograf ia americana, designando um manto de penas que os índios usavam cobrindo 
as costas ou a parte posterior da cintura para baixo. Os nossos poetas tem usado 
arassóya [hoje ara4;<>ia]. Ex. : 

N em outras maos, Jat ir, que nao as tuas 
A arac;óia na cinta me apertarao. 

(G. Oias) 
Etim. : a primeira forma procede do verbo aya4;0r, cobrir, tapar; deste verbo deriva-se 
acoyaba, substantivo, significando tapadeira, o que cobre, o que ampara, resguarda. 
A segunda contém ainda como prefixal ara, que pode ter duas vers5es plausíveis; 
urna por ave, arassoyaba designaria o manto de penas de ave; a outra por tempo, e 
viria a indicar o vestido que ampara o tempo. Como, porém, o selvagem a envergava 
s6 ern ocasiao de festas, é provável que a primeira explanac;á'o seja a verdadeira. As 
intempéries nao o faziam curar [=cuidar] de tal traje. 

Assú [hoje 84;U] - Desinencia de muitos vocábulos da linguagem popular no 
Brasil e de outros que pertencem a tecnologia geográfica. Significa grande. "Turu~u. 
grande. Oeste nao se usa senao na terceira pessoa; composto com partes que tení o 
acento na última, diz goa~ú ut pira goa4;ú, peixe grande; compartes que tem acento na 
penúltima, ou verbos acabados em consoante ou vogal com acento na penúltima, 
diz u~ú, ut oca casa, ócucú, casa grande, arur, trago, aruru~. trago muito, etc. An
chieta. Gram. " Etirn.: de guassú, grande. Assim como na própria língua tupi usamos 
das transformac;:é5es por que passa este vocábulo em composic;á'o. Sao eles assú, uassú, 
assú, ussú, ssú. Exernplifiquemos com vocábulos de uso vulgar no país. 
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Ara4;á-guassú significa goiaba 
Batinguassú 
Bicuibussú, variedade de bicuíba 
Boiassú, árvore do Pará 
Bussú, uma palmeira do Pará 
Caa-assú, planta tintória 
Caiuia-assú, urna lobél ia de Alagoas 
Capiangussú 
Capim-assú 
Cará-assú 
Caraguatá-assú ou gravatá-assú, a piteira no R. de Janeiro 
Carobussú 

Caru ru-assú 
Cuité-assú, uma alpínia 
Cupú-assú, árvore frutífera 
Guabira-guassú, uma eugenia 
lndaiá-assú, uma palrneira 
Juá-assú, a cerejeira do país 
Maracujá-assú, em contraposic;á'o a maracujá-mirim 
Nhambú-guassú, ríc ino e figueira do inferno 
Sanhasso e sanhassú, urna tanagra 
Tajabussú, a taioba de S. Tomé 
Tamanduá-guassú, em contraposic;á'o a tamanduá-mirini 
Taquarassú e taquarussú, bambu do país 
Tatú-guassú, aposto a tatúi 
Ubussú, o mesmo que bussú 

[a graf ia hod ier na prescreve para todos esses vocábulos o uso de ~. e nao de ss 
e a dispensa do acento sobre o u final] 

Atá - Ver aguatá. 
Atapu - " Buzina de que se servem no Pará os indios pescadores, coma pre· 

tensao de atrair o peixe. No Ceará é um búzio grande que serve de buzina. O janga
deiro o toca para chamar os companheiros ou os fregueses do mercado do peixe. 
Beaurepaire Rohan." Etim.: a denominac;á'o dada a longa concha univalve procede de 
buzina; o instrumento qualificou-a, inverso do que se dá geralmente. No guarani era 
guatapi; nos dialetos do Norte do Brasil , uatapú. Guatá e uatá, andar, caminhar, pi 
ou pú, som, ruído; quer, pois, dizer: som que caminha, onda errante. Ayopi, tanger 
trombeta. Anchieta. 

Araraú [no texto: atarahu] - Cólera, raiva-, furor . 
Ouando estou no meu destino, 
Neste meu ataraú, 
Engulo brasas de fogo 
Que nem sapo cururu. 

(Luizinha, Romance de Araripe Júnior) 

Etim.: de atá, caminhar, mover-se, andar errante; tacú ou hacú, ardor , quente, que 
corresponde a racu em composic;á'o. É, pois, o ardor de mover-se, de caminhar. Sendo 
a cólera um movimento impetuoso da paixao, a expressao indígena é admiravelmente 
fiel. A permuta de cu em hu é normal. 

Atucanar - Perseguir irritando, exarcebando a outrem, como fazem as vespas, 
Etim.: de tucano. Será tropologicamente pela imagem duma pessoa vítima do enorme 
bico da ave? Será pelos instintos maus que lhe sao habituais? Parece que a idéia 
última é confirmada pela História Natural. Diz Azara : "ds tucanos, contra todas as 
aparencias, destroem l,lm grande número de aves, porque com o seu bic:o grande e 
grosso eles se fazem respeitar e temer por todas as espécies, as atacam, as expelem de 
seus ninhos e, em sua presenc;a, comem seus ovos, seus filhotes, que tiram dos.buracos 
c:om o auxilio do bico, ou que fazem ca ir com os ninhos. Testemunhas dignas de fé 
afirmam que os tucanos nao respeitam nem os ovos e filhotes das araras e caracarás; 
e que se os f ilhotes se acham já muito desenvolvidos, para que e)es possam tirá-los do 
ninho, os lanc;am por terra, como se sua índole nao os arrastasse só a devorar, mas 

ainda a destruir. O ninho tao sólido do forneiro, que resiste ao tempo e a outras causas 
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de destrui<;á'o , nao está ao abrigo de seus ataques, pois aguardam que a argila de que se 
compé5e, tenha amolecido com a chuva para despedac;á-lo a bicadas ... ., 

Aturá - Espécie de cesto cónico cilíndrico de perto de dois metros de altura, 
servindo nas roc;as para transportar mandioca e outros quaisquer produtos rurais. 
Parecem-se com os poceiros de que usam os vindimadores de Portugal (B. Rohan). 
Diz o padre Joao Daniel no seu Tesouro do Río Amamaridos, em que metem todo este 
enxoval quando vao de casa mudada, de urnas para outras partes, servindo as mesmas 
mulheres de bestas de carga, que carregam as costas com todo o trem dependurado 
com urna f ita fe ita de estopa de alguma árvore e seguram-na na testa. 

Há pequenos aturás que servem para conduzir isca, fuzil e petrechos de cac;a 
( Exp. Bras. de 1862). No tupi amazónico : uaturá, sin. de urú~acanga (C. de Maga
lhaes). Etim. : Ernesto r-ranc;a traz quaturá e define : cesto que levam as mulheres, quan
do vao a roc;a. No tupi amazónico é uaturá e sin. de urussacanga (Couto de Magalhaes). 
Parece vir de guatá ou atá, and~r, caminhar, passear, viajar, e urú, cesto, significando 
cesto de viagem. A final ú talvez signifique cabac;a. Urussacanga, presumimos que 
primeiramente foi guaturussacanga, composto de guatú, viagem, caminhada, passeio; 
urú, cesto, balaio ; ha~a, atravessado, e acang, cabac;a. Significava, pois, o balaio para 
viagens que se trazia a cabec;a, suspenso duma corda atravessada. 

Aturá-cana - Espécie de vespa cuja casa tem a forma dum aturá. Ver caba. 
Et im.: de aturá e cana=caba, vespa. 

Atura~auba - Vide Southey, 1, 337. 
Aturiá. 
Auatá - Vide aguatá. 
Áxi! - 1 nterjeic;ao. Sobre a mesma diz Beaurepaire Rohan: " Expressao de tédio 

ou repugnancia para alguma coisa ou dito desagradável. Corresponde ao portugues 
apre! fora! Também dizem exi!" Usada no Pará. Etim. : em guarani há duas interjei
<;Oes que se relacionam com a supracitada. Montoya traz: "Áche, interjección dolen
tis." "Áchu, interjección del que tiene frío." Daí será sua procedencia. 

Ayapana [hoje aiapana] - Planta brasileira (Eupatorium ayapana, Lin.), fam. 
das compostas, que outrora gozou de reputa(:a'o maravilhosa pelas virtudes medicinais 
que lhe atribuíam. Etim.: consideramos como formac;ao de aypokano, dar remédio, 
curar. Houve tempo que ela era tida como um elixir universal, urna farmacopéia para 
todas as enfermidades e urna triaga contra todos os venenos. Referindo-se a ela, 
diz Larousse: "Os crioulos, segundo Ed. Guérin, atribuíam a sua ayapana o poder de 
curar todas as doenc;as sobretudo de· destruir o efeito dos venenos minerais e vegeta
is, assim como o das cobras; esta planta era tanto mais preciosa quanto ela era rara no 
próprio Brasil. A. Bandín, irmao do marítimo de igual nome, obteve urna muda, que 
morreu; mas ele nao teve escrúpulos em furtar urna outra por amor da humanidade 
e levou-a imediatamente para a ilha de Franc;a. *A impaciencia dos habitantes quase 
que aniquilou a conquista ; todos os doentes a quer iam, arriscando-se assim a perder 
o único pé que possuíam. No entretanto, a propaga<;á'o por mergulhia deu os melhores 
resu~tados; a planta se vulgarizou, torno u-se muito abundante, e de suas adm iráveis 
propriedades só f icou a de dar por infusao uma espécie de chá levemente amargo e 
adstringente." A transformacao do o em a é fato que ocorreu na passagem de mais de 

*N. do R.: Trata-se da antiga lle de France, hoje ilha Mauri'cio, na~o independente, 800km a 
leste de Madagascar. 

378 

um vocábulo duma língua para outra, como em coriboca, de cariboca;tabatinga, de to
batinga. 

Ayayá (hoje ajajá] - Nome indígena do colhereito (Platalea spatula). Fam. das 
coclearíneas. Etim.: do tupi ayayá. Ayo. R. l . H. B., v.14, p.388. 

Ayuara (hoje aiuara] ou uyára - Mais geralmente conhecida fX>r mae-d'água. 
Diz G. Dias: "É urna náiade moderna, um espírito que habita no fundo dos rios. 
Acredita-se em muitas partes do Brasil que é uma mulher formosa, com longos cabelos 
de ouro, que lhe servem cano de vestido, com olhos que exercem inexplicável fas
cinac;§'o, e voz tao harmoniosa, que ninguém que a escute resi~te a tenta(:a'o de se 
atirar as águas, para que mais de perto a ouc;a e contemple." E a lerda das sereias 
adaptada a nosso meio. Couto de Mágalhaes, tratando da teogonia indígena no vale do 
Amazonas, apresenta diversamente este genio das tribos americanas. Diz ele: "A sorte 
dos peixes foi confiada a uauyará. O animal em que ele se transforma é o boto ... O 
uauyará é um grande amador dos nossos índios; muitas delas atribuem seu primeiro 
filho a alguma esperteza desse deus, que ora as surpreendeu ao banho, ora se transfor
mou na figura dum mortal para seduzi-las,. ora arrebatou-as para debaixo d'água, onde 
a infeliz foi forc;:ada a entregar-se a ele." (Vide Moanas [sic] encontradas. Consiglieri 
Pedroso, Revista O Positivismo, v.3, p .371 , e St. Cerone Nery, Folclore Brasileiro). 
Etim. : t palavra de origem guara ni . Fazem-na geralmente derivar-se de y, água, e yara, 
senhor ou senhora; daí provavelmente se fez a traduc;ao de maHt'água, que aliás se 
aduna com o espírito da lenda. Mas a forma de uauyará contém uma raiz inicial uau 
e o acento último, que tornam a versao supra difícil, senao quase impossível. Nao se 
poderá a presentar outra? É o que vamos aventurar, sem discreparmos do pensamento 
admitido na exegét ica legendária. Supomos que se forma de aú haú taú, ser fantástico, 
visao, agouro, duende, etc., e de yará, apanhar , atrair; uauyará significará, pois, o ente 
sobrenatural que atrai, o que está de acordo com as crenc;as supersticiosas do povo, ora 
fazendo-a fascinar crian~s, ora seduzindo donzelas por meio de encantamentos. Há 
também entre os índios a versao de que as sucurijus, quando se arremessam sobre as 
mulheres, nao é só com o fito de devorá-las, mas de cópula. Talvez daí tenha vindo 
a lenda. Montoya cita um fato a respeito. 

Azulao - Pássaro da família dos Colcotraustíneos e genero Guiraca (G ou 
G. Cyanea azulam). Nele predomina a cor azul e caracteriza-o o bico grosso. A palavra 
entrou na nomenclatura científica. Etim.: julgamos que se ja uma palavra híbridacom
posta de azul e rana ou rl, semelhante. Assim azulao, aliás azuri, significaria o que é 
semelhante ao azul, mas nao é verdadeiro azu l. Procede, por ventura, do período de 
transic;a'o, em que se falavam de mescla as duas línguas, do que há ainda vest(gios, 
sobretudo em fragmentos da poesia popular. A lingual trilada o índio nao a possuía; 
daí ou a eliminou, ou a substituiu pela análoga, o r brando. Por isto a forma(:a'o da 
palavra acima, ou feita por ele, ou pelas rac;as mestic;as, nao encontrou o menoremba
rac;:o. Até hoje no Rio da Prata a influencia do guarani é acentuadíssirna. Ali se 
escreve urna língua que nao se fala; o diitionário da língua espanhola rege a ortografía, 
mas nao rege a prosódia. Caballo, calle e todas as vozes que temo 1 duplo, sao pronun
c iadas cabajo, caje. Llover, llorar dizem jover, jorar. Por que? É o fenómeno atávico 
que se transmite as novas gera(:Oes, que inconscientemente reproduzem o talar de 
seus antepassados. Mas a ac;§'o e>eercida pelo guaraní modificou para melhor a modula
c;:§o da palavra, tornou-a mais melodiosa. Quem ouve um uruguaio e um espanhol, 
lago depara a mesma diferenc;a que há entre um brasileiro e um portugues; os sons 
emitidos pelos europeus sao mais duros e ásperos, menos musicais. Nestes as guturais 
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ferem desabridamente o tímpano auditivo; naqueles a prolac;:a'o das mesmas oonsoan
tes tornou-se leve. Guiraca é a inda guaraní. Compc5e-se ainda de gulrá, ave. 

Azular - Escapar-se furtivamente, desaparecer sem ser visto. Ex.: Fulano que 
ainda há pouco estava aqui, já azulou. Etim.: desde aian~ ouvimos este verbo usado 
por todas as classes e admiramos nao o encontrar no Dic. de Voc. Bras. de Beaurepaire 
Ro han, o que nos faz supó-lo localizado no R io Grande do Sul. Nao tendo mínima re
lac;:a'o com radicais puramente portugueses, procuramos sua origem no guarani. Faze
mos derivar-se de ayorá, desatar, soltar, soltar-se, no guarani (Montoya); iuráo, no tupi 
amazonioo (Comp. da ling. Brasl'lica, C[orreia] de Faria) . 

B 

Babá - (Desmoncus radicans) Fam. das palmeiras. Palmeirinha assim conhecida 
em Alagoas e Pernambuoo. Etün.: bag em guara ni é volta; em sua forma intensiva e 
verbal apresenta-se como ambobabag, dar volta para um e outro lado, torcer. lbirábo
bag significa arrocho, isto é, pau _(Curto que se torce para prender e apertar, dando 
voltas. O nome científico de desn1oncus está de acordo com o nome indígena, pois 
compc5e-se de duas palavras gregas: desmos, la.;:o, e ogkos, gancho. 

Apelemos a inda para a opiniao de um naturalista, que trará rnais ampla explica
c;:ao. Diz Kerchove de Denterghe.m: "Primeiramente notaremos o oompleto desapare
cimento na América, das espécies que tem inflorescencia terminal (Corypha Metro
xylon Ei.Jgeissonia, etc.); depois a dos Calamus da Ásia~ substituí dos aqui pelos Oes
moncus, delgados e flexuosos, e justificando seu no me, enla~ndo com redes duma 
tenacidade e trama diabólicas as árvores desflorestadas" (Les Palmiers). Em outra parte 
diz o mesmo autor: "A Manicaria saccifera, a Raphia toedigera, a Mauricia flexuosa se 
destacam nas costas inundadas e lodosas do oceano. As Desmoncus servem de la.;:o 
no sentido próprio e figurado a flora tropical dos Andes e a da bacia do Amazonas." 

Babá - Sin. de bambio, melancia da praia: mingola. 
Babadio. 
Babadinho. 
Babado - Guarnic;:a'o de tiras mais ou menos largas, simples ou armadas, que se 

juntam, sobrecosendo-as, a qualquer p~ de roupa, como a um len~ol, a uma saia, etc. 
(Flor de babado. Ver A. Pinto). Etim.: é palavra extremamente corrompida do guara ni. 
Nesta língua bibiára é o que cose roupa, juntando urna pe~ a outra:o verbo ambobi
biyoá significa sobreooser. Da forma bibiyoá talvez procedeu habado, por motivo de 
fonia ou pela lei do menor esfor.;:o, o que se dá em inúmeras .palavras que passaram 
para o portugues atual. Bibiyoá por sua vez procede de bi, aproximar, juntar, que to
mando a forma intensiva, fica bibi; e de yoá, reduc;:a'o de ayaboá, ligar. Deve antes 
prov ir de babag. 

Babaquara - Sin. de biriva [no texto: beriva], caipira, mambira (ou membira), 
mamaú, guasca, tabaréu, etc. Etim.: babag (ver etim. de babá) em muitos casos é sin. de 
aymimi, cercar, rodear; parece que ambos deram vocábulos de identica significa~ao, 
porquanto mambira e mamaú procedem do último como babaquara do primeiro. A 
aplica.;:io é tropológica, pois o que se ve cercado, seguro, enredado, se ve atrapalhado 
e perplexo, sem saber para que lado se voltar. O homem do campo em centros populo
~~ a cha-se deslocado, caminha incerto, o olhar desconfiado, gestos dúbios; daí pois 
v1ria a expressao metafórica. A desinencia quara é a que designa o autor, o agente, co
mo em rerequara, o que tem, do verbo arecó, ter . 
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Baboatan - Árvore de Alagoas e Pernambuco, cuja classif icac;:a'o desconhecemos. 
Etim.: nao tendo base no estudo do vegetal para descobrirmos a característica que 
agiu no animo indígena para sua denominac;:a'o, vamos apenas apresentar traduc;Oes que 
se podem fazer. Baboatan pode provir de ybá, fruta; nobi = bi, pele, casca, ati, duro, 
e designaría, pois, a árvore de fruta de casca dura. Também pode formar-se de ybá, e 
puyti, que é sin. de piranga e pitanga, vermelho, e seria a árvore de fruto vermelho, 
etc. 

Sacaba - (Oenocarpus bacaba, Mart.) Fam. das palmeiras. A palmeira oonhecida 
por este nome no vale do Amazonas, é um dos mais belos espécimes da fam(lia, 
elevando-se seu estípite a mais de vinte metros; dá cachos de cor roxa, de que se faz 
urna preparac;:a'o refrigerante. Diz A. Pinto: "Quando se oozinha este fruto, ele deixa 
um sedimento que, seco ao sol, se torna duríssimo. Este sedimento serve de recurso 
aos índios para o tempo de fome, porque amolecido com água, forma um alimento 
nutritivo." 

Bacabada - A bebida preparada com a palpa dos frutos da bacaba, amassada 
com água e a.;:úcar. Chamamno também vinho-de-bacaba e cambica. Etim. : oompc)e-se 
de ybá, árvore, fruto, e caba, gordura, isto é, árvore ou fruto gordurento ou que con
tém o princípio graxo. Barbosa Rodrigues tratando da bacaba diz: "Há outra espécie 
(Oenocarpus l:Bcaba, Mart.), que é da proví ncia do A mazo nas e ma is conhecida por 
bacaba-de-azeite, porque das frutas extraem um bonito óleo amarelado empregado em 
diversos misteres." Este trecho vem oonfirrrar a etimologia. No tupi amazónioo, bacáua. 

Bacabeira - O mesmo que bacaba. 
Bacalhau - Vergalho, azorrague com que outrora castigavam os escravos. Etim.: 

que relac;:a'o pode ter como vocábulo portugues bacalhau (peixe) o vocábulo brasileiro? 
Nem tropologicamente há la.;:os afjns entre urna e outra. Mera coincidencia de conso
nancia. Supomo-lo formado de baca = mbaca = vaca, e de hugua, assento, culatra, 
etc., ou huguai, cola ou rabo de vaca, o primitivo instrumento de flagelo com que 
castigavam o pobre indígena escravizado e posteriormente o africano. Da forma 
bacurugui ou bacaruguai veio bacaruai, que, pela influencia do termo portugues,se 
tornou bacalhau. Pela mesma razao, de anta sabatyra usou-se de anta sapateira. 
Assim, de caamanoca fez camalote. No tupi amazónico cola, cauda= uá (B . Rodrigues). 
No oiambi [também dito oiampi] cauda= uáia (ver Martius, p.320) . 

Bacaraí - Denominac;:a'o dada no R io Grande ao feto da vaca, em estado adianta
do de desenvolvimento; chamam-no também terneirinho-de-barriga. Consideram-no 
alguns, manjar delicioso. Etim.: os guaranís oorromperam a palavra portuguesa ou 
espanhola vaca em mbaca, donde vem a radical de bacarahy; rahy corresponde a tai, 
filho, que em composi.;:io se modifica. Quer, pois, o vocábulo dizer filho-de-vaca ou 
terneiro. ~ urna forma.;:io espúria e muito semelhante a bichará, como ve-lo-emos 
no artigo respectivo. 

Bacayuba [hoje bacaiúba] - (Acrocomia sclerocarpa) - Palmeira que assim é 
denominada em Mato Grosso, senda conhecida no Pará por mucajá, no Maranhao por 
macajuba, em Alagoas e Pernambuoo por macaíba, em Minas Gerais por macaúba e no 
R io de Janeiro por coco-de-catarro, em outras partes por bocayuba ou bocayuva, e 
no Paraguai por mbocayá. Em rela.;:io ao fruto diz Almeida Pinto: "O fruto é redon
do, de 5 centímetros de diametro, tem na base pequenas escamas sobrepostas; o pe
ricarpo é de cor parda escura e manchado, formado por urna substancia córnea, que
bradi~, de 2 milímetros de espessura". O nome científico de sclerocarpa, procedente 
do grego skleros, duro, e karpos, fruto, caracteriza a palmeira pela sua frutifica(fio. 
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Barbosa Rodrigues dá-lhe também o no me de guacuri. Etim. : no guara ni é mbocayá, 
no tupi é mocayf:?~á; yá e ybá em ambos os casos significam fruto; mbocá quer dizer 
estalar rebentando, e com esta mesma raiz e mais a desinencia instrumental á ou aha 
designaram os ír)dios o mosquete, o arcabuz, soba forma de mbocá, mocaba. pocá, etc. 
Referiram-se, pois, eles a massa córnea do fruto que, quebrando-se, estalava. 

Bocabixá ou bacomixá - (Sideroxylum vastum). Fam. das sapotáceas. Árvore 
conhecida por este nome na Bahia. Aparece ainda com a seguinte denominac;io: 
bacomuxá. Etim.: bacobixá ou bacomixá. Conjeturamos sua formac;io proveniente de 
ybá, fruto; co em lugar de cari ou curi, depressa, temporio; b•xá ou mixá, veloso, 
cheio de pelos, porque bixá procede de mbi = pi, pele, e de ha = ta = rá, la; assim 
ibácoribixá significa fruta· que tem pélos e amadurece cedo. Como nao a conhecemos, 
pode ser errónea a interpretac;io. De composic;io semelhante mais ou menosdeparam-se 
colTi outras, como: cumuxá, cangabixá, jumuxá, grumuxama. Pode formar-se também 
de ybá, fruta , e cubichá ou cumbióhá, adstringir, apertar a língua, franzir, encrespar; 
e o caracteristico da fruta será o d·e ser muito ácida. Cubichá procede de cú, língua, 
e do verbo aypichá, franzir, enaespar. Montoya trai: "Porocumbichá, coisa que 
aperta a· língua". 

Bacobixá-a~u· [no texto: bacobichá-assú] - Outra variedade de Sideroxylum 
vastum. Etim. : bacobixá + assú, grande. 

Bacapari ou bacupari - ~ no R io Grande do Sul urna Garcinia da fam. das 
gutíferas ou clusiáceas, que aem6s ser a mesma oonhecida oom tal nóme até o Pará. 
Há no entretanto espécimes de outras famílias, como o de Calypso campestris, de 
Saint Hil[aire], da fam. das hipoaatíceas, em sao Paulo ~ Goiás; a Lucuma glyci
phlaceas, da fam . das \apotáceas, em Minas, etc. Enoontra-se também sob a deno· 
minac;io de uvacupari. 

Bacuri [no texto: bacory ou bacury] - ~a Platonia insignis, de Martius, também 
da fam. das gutíferas e abundante no Pará·, Amazonas, Maranhao e Bahía, produzindo 
frutos do tamanho duma laranja que sao sobretudo aproveitados em doces. 

Bacuri-membeca [no texto: ~acory-membeca] - Variedade que nasce nos lugares 
úmidos e dá frutos azedos. Membeg ou membeca é adj. significando mole. 

Bacuripari .[no texto: bacorypari ou bacurypari] - Outra árvore do genero 
Platonia e fam. das gutíferas, assim oonhecida no Pal'á. Et im.: todos os tres vocábulos 
se oompc5em de ybá, fruta, e cory ou cury, depr'essa, temporao, de cedo, etc. A 
terminac;io pari, que significa torto, é que nao sabemos que ligac;io possa ter em rela
c;io a árvore, aliás a fruta Marcgrave a recolheu soba forma de ibacurupari. 

Bacurau [no texto: bacuráo] - Ave crepuscular chamada científicamente Nycti
bius leucopterus, da fam. das nictibfneas eassim chamada no Río Grande do Sul, Río de 
Janeiro, Minas e sao Paulo. No Rio Grande do Sul dio-lhe também o nome de dor
minhoco, porque durante o diaveem-noquieto e oomo adormecido em matas retiradas 
e ermas. Ex.: 

Eu vou dar a despedida 
Como deu o bacurau, 
Urna perna no caminho, 
Outra no galho do pau. (Quadra rio-grandense). 

Etim. : nao sabemos se o termo existiu nas línguas tupis, o que é aliás provável, 
porque os conquistadores nao se dariam ao trabalho de formá-lo. Os portugueses 
substituíam o vocábulo indígena quando a onomatopéia correspondía a formac;io da 
língua pátria. Assim fizeram eles bem-te-vi, denominac;io dada a um pássaro, o 
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Saurophagus sulphuratus (Lanius sulphuratus de Lin.), da fam. dos tiranios, ao qual os 
guaranís denominavam pitágua e nao puytagua ou pitanga, como se encontram em 
obras de Hist. Natural. Marcgrave reoolheu pitangua-guassú, no tupi da costa, o que 
talvez seja erro de impressao, por pitágua. Os franceses da Guiana chamaram-no 
também imitativamente tic-ti-vie e os espanhóis do Prata bem-te-veo. Os guaranís 
chamavam téo-téo ao Vancellus cayennensis, da fam. dos charadríneos; como aos 
portugueses se tornava mais fácil quero-quero, substituíram a onomatopéia. No tupi 
amazónioo denominam-no uacuráo (Barb[osa) Rodrigues), o que supc5e a forma 
bacuráo para o tupi da costa, pela permuta do b em u que há de um para outro 
dialeto. Talvez de aycurá ou aycuráo, murmurar de alguém, escarnecer, injuriar, que 
encontramos também sob a forma bucurá. Vide cariangú, que é de sentido identico. 
Bucuráo ta lvez em lugar de mbocurá. 

Bacurubu - Árvore do R io Grande do Sul (Schizolobirum robustum). Fam. 
das leguminosas, conhecida também por pau-canoa. Etim.: de ybá, fruta, curubi, 
peda~o, fragmento. O termo técnico corresponde a esta idéia, inclusa no vocábulo 
indígena; pois schizolobium vem do grego, de schizó, eu fendo, e de lobion, vagem. 
A permuta do i final em u e vice-versa é fenómeno que se deu na passagem do termo 
tupi para o portugues. Quer, pois, dizer, fruto partido. 

Bacussú [hoje bacu~] - Termo da Bahia que, segundo Alves Camara, "é canoa 
grande cuja cangalha ou suplemento acima da borda se prolonga da ré a vante." 
Etim. : oompc3e-se de ubá, denominac;io de pequenas canoas feitas de casca, e guassú, 
grande. 

Bagual - No R io Grande do Sul é o cava lo que nao foi domado, arisoo portanto, 
e devorando o espac;:o oorno um raio, oom insólito tropel se o homem o procura. Ao 
gado vacum nas mesmas oondi~es chamam chucro ou chucaro, que é termo quéchua. 
Chimarrao é termo que empregavam geralmente com rela~o ao cá'o .que voltava a vida 
selvagem; e as vezes, a outros animais indistintamente. Fig.: o homem grosseiro, 
se m trato socia 1. 

Bagualada - Colet[ivo ], manada de baguais. 
Bagualio - Etim.: Beaµepaire Rohan, seguindo Z. · Rodrigues, fá-lo oriundo 

das Antilhas. ~ erroneo, porque no caraíba e dialetos congeneres nao enoontramos 
palavra que se lbe assemelhe; e ao invés, a imigrac;io passou da bacia do Prata para as 
Antilhas. Vem do guarani baqui ou cabaqui, caudal de rio, torrente impetuosa, 
velocidad e, forc;a, etc. As correntes f luvia is rápidas e violentas charnavam ca maqui, que 
passou para nós com nasalizac;io final. A aplicac;io ao cavalo selvagem dos pampas é 
metafórica, porém de energía verdadeira. Os nossos campeiros, quando dizem que 
o rio é urna bala, empregam igual processo. 

Baguari - Ave da tribo das ardeídeas e genero das Cicocineas (C. maguari). 
~ conhecida também por maguari ou manguari. No R io Grande, a ave denominada 
joio-grande ou cegonha e manguari tornou-se adj[etivo], passando a designar o homem 
alto e pernilongo, palavra que também tem curso em outros estados do Sul. V. 
rnanguari. Etim.: no guara ni mbaquari (garc;a pardisca, segundo Montoya), Marcgrave 
reoolheu sob a forma maguari. A radical indígena geminou na linguagem popular do 
Brasil, em raj, Ot [sic] do grupo oonsonantal mb, que mais duma vez se bifurcou em 
duas formas, como maitaca que oorre a par de baitaca;embocaba e mocaba;maracapá 
e bracajá, etc. 

Baguassú [hoje bagua~u] - Árvore de Santa Catarina, de madeira branca, de que 
ignoramos a classificac;io. Etim.: a oontextura da aglutina~o é patente. Ba está por 
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ybá, fruta, ou por ybirá, árvore, mais guassú, grande, donde fruta ou árvo~e grande. 
Baiacu - P.eixe do Brasil da ordem do plectognatos, fam. dos g1mnodontes e 

genero dos Tetrodontes (Tetrodom baracu), oonsiderado venenoso. "Oois generos 
principais dos gimnodontes, os Diodontes e Tetrodontes, podem intumescer oomo 
baloes, absorvendo o ar e enchendo deste fluído seu estomago, ou antes urna sorte 
de papo muito delgado e muito longo que ocupa toda a extensao do abdomen, 
aderindo íntimamente ao per itonio, o que, oomo o indica Cuvier, o fez oonsiderar, ora 
pelo próprio per itonio, ora por urna espécie de epíploon. Ouando assim túrgidos, 

reviram de barriga para cima e flutuam na superfície d'água, sem que possam dirigir
se" (Chenu, H[ist. ] Nat.) Sobre os tetrodontes ainda diz : "Todas as es~~ies sao 
estranhas a Europa , próprias das águas do mar ou dos rios, de talhe d1m1nut~ e 
algumas passam oomo muito venenosas." Baiacu, em sent~do translato, ho~em ba1xo 
e gordo; vem da relac;a'o entre o peixe em estado de turg1dez; por esta raz~o os fra~
ceses também os chamam orbes ou boursouflés. Etim.: do tupi mbae, co1sa, e acu, 
vereno, aquí empr~ado adjetivamente. . 

Baiacuará [no texto : baiacúará] - Outra variedade assim oonhec1da em S. Paulo 
e R io de Janeiro e sem ser pec;:onhenta. Etim.: compé)e-se de baiacu mais rá, que 
julgamos ser de ri, semelhante, pela permuta do a nasal em som aberto, como 
em Paraná em vez de Parani, como em chará em vez de cheri, meu semelhante. 
Na elaborac;:§o íntima do próprio guarani se enoontraram tais transforma<;:Oes de sons 
corno em cuya = cuña, tay = tanha. 

Baiacucu - Variedade de marisoo (Paraná). Etim.: de mbocucú. No trabalho 
do dr . Fausto de Sousa intitulado A Baía do Rio de Janeiro, publicado na Revista 
do lnst. H[ist. Bras. ], le-se: ."Q macacau ou macacum, segundo Gabriel Soares, ou 
a índa como pensa o ilustre dr. Capanema, nome de um marisco que abunda no lodo." 
Devido ao grupo oonsonantal mb, deu-se a dupla forma na linguagem popular. No 
entretanto, vide Monto ya, 111, mbacucú. 

Baicuru - Planta assim chamada em Santa Catarina, Río Grande e Uruguai. 
Almeida Pinto denomina-a baycurú. É também conhecida por guaicuru (V. Granada). 
Será a planta descrita por Azara sob o nome de abati-guaycuru? Etlm.: quer o ele· 
mento inicial em ba e guai, significando fruto, quer o seguinte que, além de sarna 
[no texto: saruá ], designa superf ície escabrosa, godilhoes, ca lombos, etc., tudo mostra 
a pura origem guara ni. Significará a fruta de casca áspera? Vide guaicuru em Grana
da, onde vem a confirmac;:§o do que ficou enunciado. Fazer a traduc;:§o. 

Baio - Pálido, macilento. No Río Grande do Sul usam com esta acepc;io, como 
em ficou baio de medo. A doen(:a o tornou baio. Etim. : julgamos provir de hobayú = 
tobayú, que no guaraní significa o mesmo. Montoya traz os seguintes exemplos: 
"Cherobayú, estoy amarillo y medroso. Añembu obayú yecoacu agui, de ayunar 
tengo el rostro amarillo." Hobayú ou tobayú compé)e-se de hoba = toba, rosto, e 
yú, amarelo. 

Baitaca - Ave da ordem das zigodáctilas, fam(lia dos psitacíneos, e genero 
Psitacus, a qual uns ornitólogos colocam entre os Pionus e outros, entre as Trie/arias. 
É notável pela sua grazinac;:§o e garrulice. Diz Bráz Rubim a seu respeito : "É ave des· 
truidora de roc;as de milho; sua voz é áspera e desagradável. Oiz-se figuradamente duma 
mulher que é muito faladeira (Voc. Bras.)" 

Baitacar - Grazinar, garrular oomo as ba ita ca s. 
Baitaquear - O mesmo que baitacar, que pela desinencia freqüentativa portu· 

guesa em ear envolve a ídéia de ac;:§o continuada. Etim.: do guaraní mbaitá e do tupi 
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mbaitaca. Mbaitá ou mbaitacarompé)e-se de mbaé, coisa, e tag ou taca, sonido, barulho, 
etc., isto é, o que faz ruído. Corro a radical pertence ao grupo consonantal mb, as 
palavras derivadas no brasileiro popular tem dupla feic;:§o; por isso encontramos duas 
formas paralelas : baitaca e maitaca, baitacar e maitacar, baitaquear e maitaquear. 
Ambas sao usadas no Rio Grande do Sul. 

Bambaé - Insignificancia, sem valor. Ex. : Coisas de bambaé, histórias de 
bambaé. Usado no Río Grande do Sul. É o mesmo que cacaracá. em portugues, 
como: causas, histórias, negócios, pa lavras de cacaracá. Etim. : parece provir 
de mbaé. repetido, o que significa intensidade de sentido. Mbaé exprime coisa, 

fantasma, etc. É como se disséssemos : Sao coisas, fantasmagorias. 
Bambao - Em Alagoas denominam assim ao pedúnculo interno da jaca (Beau· 

repaire Rohan}, cujos filamentos envolvem as diversas bagas do fruto . Etim.: 
de ambobabag, dar volta, rodear, enredar-se. 

Bambao - (Solanum arrebenta ou Sol. agrarium). Fam. das solanáceas. Planta 
que é conhecida em Pernambuco por melancia-da-praia; na Bahia por babá; no R io 
de Janeiro, S. Paulo e Minas por arrebenta-cavalo. e em Alagoas p<>r mingola. 
Atinge a altura de dois palrros, mais ou menos. Denominam-na também juá-do-norte. 
"A Ponte Alta, lugar onde acampamos, é um vasto campo dobrado, com venda e 
rancho de tropa a entrada, coberto duma gramínea de 4 palmos de altura do 
genero Panicum campestre, vulgarmente chamada barba-de-bode. no meio da qual 
abunda o arrebenta-cavalo, que passa por ser nociva aos animais muares." A. Taunay, 
R. do lnst. Hist. Bras., v.37. Etim.: julgamos de proveniencia indígena, do verbo 
ambobab~, dar volta, torcer, enredar-se. A denominac;:§o de babá que tem na Bahía, 
indica a forma primitiva. 

Bamboré - Arbusto que é conhecido em Alagoas e Pernambuco por laranjinha· 
do-mato (Solanum papillosum), fam. das solanáceas, cujo fruto tem a forma dum 
limao. Chamam-no também baboré. 

Bandalho - Nao será de abandae, homem mentiroso? Vide Mont., 111. 148. 
Bapua - Árvore que Macedo Soares supoe urna sapotácea. Etim. : de ybá + 

pua, redondo. D iz Macedo Soares, Rev. Bras. , 3.º vol.: "Bapuá, Bapua (ybá, fruto) 
urna sapotácea (?) das restingas do litoral, ~¡.1erfeitamente redonda, contraposta a 
bapeba (ybá, fruto; peba, chato) da mesma famíl ia, que é achatada dos lados ... " 

Bapeva - Sin. de guapeba, árvores que pertencem na maioria ao G. Lucuma e a 
fam . das sapotáceas. Etim.: de ybá + peba, chato . 

Baquara. 
Barabu - Árvore de Alagoas e Pernambuco ; no Rio de Janeiro, Bahía, Alagoas 

e outros conhecida por guarubu (Peltogyne guarapu, Fr[eire] Alemao) . Fam. das 
leguminosas. V. guarabu. Etim. : deve provir de ybirá, árvore, madeira, etc., e mbu= 
bu=pu, esta lido, rebentar, donde concluímos que é madeira que lasca, racha. Este 
pu equ iva le a poca em outras forma~es como arapoca. 

Baracapá - V. bracapá. 
Baracutiara - Árvore do Maranrao, de classif icac;:§o desconhecida. Também 

chamam-na bariacutiára. Etim.: de ybirá, madeira, e ayguatiá, pintar no guara ni, e 
aquatiára no tupi. Será a muirucaatiára do vale amazonico (Centrololobium sp.), 
fam. das legum.? 

Baraia - Árvore da fami'lia das lauráceas. Etim.: pela contextura da palavra for· 
ma-se de ybá, fruta, e tai, picante, azedo. 

Baraúna - Chamada louro-preto no vale amazónico, canela-massapi no R io 
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de Janeiro, embuia no Paraná, é a Nectandra mol/is, da fam. das lauráceas. Sua resina 
substituí a goma~rábi ca. Em Alagoas é conhecida também por maria-preta-da-mata. 
Em algumas partes é chamada guaraúna. A esta ou a outra, segundo A. Ocyol, 
também era conhecida por murta-preta. Etim. : de ybirá e una, preta, por causa do 

cerne escuro. 
Baraúna - Outra árvore assim conhecida , que pertence a fam. das leguminosas 

(Melanoxilon brauna) cujocerne é preto e dá urna tinta da mesma cor. Etim.: a mesma. 
Barbatima - [Barbatimao?] 
Baru - Árvore assim conhecida em Minas e Goiás (Dipterix pteropus, Dipterix 

odorata). Fam. das leguminosas. A semente é aromática e substituí a outras do mesmo 
genero . Etim.: baru 1 iga-se a cumaru, cumbaru, cumari, cumbari e a outras plantas do 
mesmo genero, conhecidas quase por designa<;:oes semelhantes. 

Barajuba - Árvore do vale amazónico. Julgamos ser a mesma que a guaraj~ba 
de Santa Catarina (Terminalia acuminata, Martius). Fam das combretáceas. E a 
yurayuba do Amazonas, se esta nao é alguma variedade do gen[ ero] Maclura (Mor
clura). V. Saldanha da Gama, v.1, p.85. Etim.: de ybirá, e juba, amarela, isto é, madeira 
amarela. 

Barbatimao - Vide Martius. Abaretemo e duaretemo. Vide Alm. Pinto. Avaramo 
e pau-de·cicácia, e brincos-de-sauim. [No texto: sahoim, equivalente a sagüi]. 

Barbican - Palavra criada por Buffon para um genero de aves, o Pogonoramphus, 
da fam . dos buconíneos. Etim.: é palavra híbrida, formada do trances barbu e de 
toucan, porque participa a ave dos do is generos. Daí o nome de Buceo. 

Batalhio - Auxílio em serví~ de ro~ que prestam reciprocamente os agricul
tores de poucas posses, em determinado dia e sem recompensa pecuniária da parte 
do dono da casa. Este retribui-lhes com um banquete, após o qual se seguem dan~s 
e outros folguedos do campo. O serví~ prestado é no trabalho das derrubadas, plan
ta~es, capinas e colheitas. É termo usual no Brasil de Norte a Sul e corresponde ao 
portugues diafa, com pequena diferen~ de sentido. Etim.: do guara ni e dialetos con
generes potyron, pór maos a obra; potyron compc5e-se, por sua vez, d~ tres elementos 
que sao : po=mbo==mo, mao; ty, ponta e, adjetivamente, pontudo, longo; poty equivale, 
pois, a mao perseverante, insistente, em sentido figurado; ron=run é o verbo por, em 
composi~o. Assim, o verbo potyron em guaraní pode afetar múltiplas formas, seguin
do-se as regras peculiares a língua e fazendo-se as substitui~es. Por isso poderemos 
transfigurá-lo do seguinte modo: potyron=mbotyron=motyron. Potyrun=mbotyrun= 
=motyrun. No Brasil usam-se as subseqüentes, de conformidade com as formas supra: 
potirom, potirao, potirum ou putirom, p.rtirao, putirum. PJbtirom, motirao, motirum 
ou mutirom, mutirao, mutirum. Estas sao regulares. A sílaba ti de potyron pode ser 
substituída por chi ou xi, como já vimos em artigas anteriores; daí: moxirom, moxirio, 
moxirum ou poxirom, poxirio, poxirum, etc. No R io Grande do Sul, além de puxirom, 
já ouvimos pichilao, pixirum, que é anormal. Na Bahía e Sergipe usam batalhao que 
é resultante de mbotyron=botyron, donde pela quase homofonía e inconscientes da 
or igem, deram curso .a urna palavra portuguesa que nao tem a mínima rela~o com 
o termo de origem indígena. Roc;:ar, fazer roc;:a, no 2 .0 vol. Montoya, apotyron. 

Batatá - Em Sao Paulo é o nome vulgar da fruta de urna árvore do genero 
lucuma (l. Beaurepairei, Raumkjar et Glaziou) da família das sapotáceas (Beaure
paire Rohan). Etim.: segundo o mesmo autor, batatá pode provir de ybá + tatá, 
fogo, ou de ybá + tata, duro, segundo a cor rubra do fruto ou sua rigidez. É hipó
tese, mas bem fundada nos elementos da 1 íngua indígena. 
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Batatao - O mesmo que boitatá. Usa-se na Para íba do Norte. Etim.: a de boitatá. 
Batauá ou patauá - Denomina<;:ao com que é conhecida em Mato Grosso e no 

vale amazónico urna palmeira, ficando a primeira na nomenclatura científica. É 0 
Oenocarpus bataua de Martius. Assemelha-se a bacaba no porte, e produz frutos 
avermelhados, quando maduros, dos qua is os índios fazem vinho. Etim. : supomos 
proceder de ybá e de taguá ou tauá, que no dialeto tupi do Amazonas equivale a 
amarelo e designa ainda urna arg ila ocreosa da mesma cor. Taguá por sua vez consta 
de tatá, fogo , e gua, pintura, isto é, colorido cor de fogo. Taguá no antigo tupi tinha 
a sign ifica<;ao de barro vermelho (vide Figueira, Gr. Tupi) e portanto, como adj . 
designava a mesma cor. Atualmente é que a acep«;:ao decaiu por haver curi para a 
argila de colorai;:ao rubra. 

Batim ~ É no Ceará o nome vulgar duma planta do genero Passiflora e cuja 
ra iz apl icam contra o veneno das cobras. Et im.: compoe-se de ybá + ty ou ti. O 
desconhecirrento absoluto que ternos da planta, impede-nos de assinalar a verdadeira 
etimología. A desinencia! ty e ti tem inúmeras acep«;:oes. Assim ybaty pode significar : 
a fruta que produz comichao, a fruta branca, a fruta pontuda, a fruta aquosa. 
Muitas versé>es poder-se-iam a inda fazer. 

Batinga - Denomina<;:ao dada vulgarmente a árvores de famíl ias diferentes. 
Desde Alagoas até o R io Grande do Sul parece-nos que tem este nome genérico a 
Eugenia durissima, da fam. das mirtáceas. Na Bahia encontra-se um Astronium, da 
fam . das terebintáceas. Etim. : de ba por ybirá, madeira, e tinga, branco. Ao princípio 
só fo i qualificada a que tinha o tecido branco; depois outras que, apesar da colora~o 
vária da madeira, apresentavam nos caracteres gerais da vegeta<;ao muita analogía, 
tomaram daí a mesma designa~o; é por esta razao que, aparentemente contraditória, 
encontramos os nomes de batinga-amarela, batinga-tucano, batinga-preta e batinga
vermelha. D izer batinga-branca é pleonástico . 

Batinga - Usa-se no R io Grande do Sul a par de tabatinga para designar as 
arg ilas coloridas. Etim.: de tobatinga, barro branco, que por sua vez se comp5e 
de toba que, além da significa~o de tace, superfície, tem a de cobrir, tapar, como 
modif ica<;ao de aya(:oy que pode transformar-se em ayahoy e ayatoy; e de tinga que 
significa branco. 

Batingua(:u [no texto: batinguassú] - Árvore das matas virgens, que deve 
provavelmente pertencer a um dos generos das batingas. É árvore de 60 palmos de 
altura e 2 de d iametro. Etim. : de batinga + guassú, grande. 

Batiputá - Duas variedades de gónfias (G. cáduca e G. jabotapitá), fam. das 
ocnáceas, sao conhecidas no país por este nome. Sao arbustos estimados pela 
elegancia do porte e pela fragrancia de seus cachos de flores amarelas. Também 
chamam-na patiputá. Etim. : MaraJrave a recolheu soba forma primitiva de yabotapitá, 
no tupi da costa. " Os frutos sao urna espécie de tubérculos vermelhos reunidos por 
grupos de cinco óvulos, eretos, como encravados em um disco, cujo corpo é também 
vermelho e suculento." (Dic. de Botan. Bras. , Almeida Pinto) . Yabotapitá, batiputá 
e patiputá provem de yá, fruta , poty, que além da signif icayao de canario, tem a de 
aspa, gancho, etc.; e pitá, por pitanga, vermelho. Assim yabotaptá designará a fruta 
vermelha que ateta a forma de a spa . Pitá em vez de pitanga é transforma~ao que se 
deu em muitas palavras. No Paraguai se diz chamar ibirápitá a urna leguminosa; 
timbopitá a urna outra (Paulinia timbo); ibotipitá a um espécimem da fam. das 
compostas; yuapecarpetá a urna asparagácea; guassú·pitá ao Cervus rutus, etc. 

Batucar - Bater repetidas vezes, sobretudo com os pés; figuradamente azoinar, 
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aturdir. Ex .: Passaram a noite batucando o maldito fandango . Nao me estejas a 
batucar os ouvidos~ Etim.: de apatucá, golpear, bater, dar com pau, etc. Este verbo 
ju lgamos formar-se de apa, soído, e tucá, ofender com golpes; pois tucá ainda se 
decompoe em tu, golpe, e cá, ofender; há intensidade de sentido em formar-se de 
duas palavras quase sinónimas e onomatopaicas, como api e tug: daí a idéia de 
freqüencia que se lhe nota, como em lavar roupa, que ele também significa. Tucá por 
sua vez <;teu muitos vocábulos a linguagem popular brasileira, como tucano, cu-tucar, 
mu-tuca, tucum, tucary [hoje tucari], tuque·tuque [tuco-tuco? ], tucandira [hoje 
tocandira] ou tucanguira. Arapatu, como já vimos, encerra parte do verbo apatucá 
(apatu), que se apresenta também sob a forma arapaco, que é outra contrac;§"o. O 
verbo embatucar, de uso geral no Sul, ainda procede do verbo supra. Bater, amotac 
(Ernesto Franc;a). Dar murros, tucá-tucá (G. Dias) . Como tucá a palavra hendipú, 
reluzente, de hendi, resplandecer; hendipúlará, muito reluzente, em cuja composic;§"o 
entra berá, brilhante, que é sinonirro de hendicendi, etc. No esp. tocano, tucá, tucá, 
tulcantuca, etc. Aieapatucá, atrapalhar-se (Ernesto Franc;a). 

Batueira ou batuéra [sic] - Sabugo de milho, no R io de Janeiro. Segundo 
Beaurepaire Rohan, é sin. de capúco e papuco, na Bahia, e tambueira, no Maranhao. 
Corresponde a carolo em portugues. Etim.: de abati-igue no guaraní, abati-guera no 
tupi, significando restolho, cana de milho sem espiga, espiga sem grao. Tambueira 
parece-nos também proceder de abatiguera que se transformou, segundo os processos 
regulares da língua, em abaticuera e abatipuera. De tipuera com ligeira oorrupc;§"o 
far-se-ia tambueira. 

Batuque - Danc;a de negros acompanhada do bater de pés, cantos e instrumentos 
grosseiros. Como passou para a África. Etim : de apatueá. 

Baúva - É árvore de S. Paulo (Rebouc;as). Et im.: de ybauba. Pode significar 
fruta ou madeira amarela. 

Baxiúba· ou paxiúba - Árvore da família das palmeiras, genero das ariárteas, 
tribo das arecíneas, de que há as seguintes variedades: /. exahisa [ou exorhisa? 1 
l. giganteas, l. phoecarpa, l. setigera e l. ventricosa. A baxiúba é a lriartee exorhisa. 
sao palmeiras que tem a particularidade de produzir raízes advent(cias que se substi
tuem as raízes inferiores e a regiao em que elas se inserem, partes estas que morrem, 
ficando o estípite como suspenso no ar; as raízes adventícias tem bastante altura e 
conservam largo espa~o para que um homem possa passar entre elas (Kerchove de 
Denterghem) . Etim. 

Bayacurú - O mesmo que baicuru. 
Bayucurú - O mesmo que baicuru. 
Beiju - Tapioca ou massa de mandioca estendida em laminas, as vezes 

temperada com ovos, ac;úcar e canela, tomandg a forma de triangulas, paralelogramos, 
círculos e outras; e cozida ao forno chamado dos beijus. ~ um substantivo do pao, 
sequilhos e biscoito. Descrevemos o processo feito no R io Grande do Sul. Em certos 
lugares do Brasil há preparac;Oes variadas onde entram de mescla com a tapioca ou · 
massa de mandioca outros ingredientes, como o coco nos estados do Norte. O forno 
em que se os coze [sic], é o mesmo da farinha, e em lugares de Goiás até urna lájea 
aque~ida. Beaurepaire Rohan traz amplamente desenvolvido este artigo, e outrossim 
~s diversas denominac;Oes nos estados do Norte. Dele vamos aproveitar o que 
Julgamos necessário a este trabalho. No R io de Janeiro há duas variedades de beijus: 

· o sola e ~ malampansa [hoje malampan~a] ou manampansa [hoje manampan~]; 
aquele é fe1to de tapioca ainda úmida e que se faz tostar ao forno, envolta em folhas 

388 

de bananeira; este é de massa de mandioca e a que se aplica o mesmo process . , 
chamado também malampansa. Tapioca chamam em Pernambuco e Alagoas ao bº~. e 
d · b ·· ..1 eljU e tapioca; e11u"e-coco, aquele em que entra de mistura com a massa de mandioca 
o coco ralada; beiju-pagao, aquele temperado simplesmente com sal. Em Sergipe 
e Alagoas o que é feito de tapioca com leite de coco e assado a fago brando em 
folhas de bananeira denominam de malcassá ou malcasado. Em Sergipe 0 de coco , 
ainda chamado de sarapó. No Pará ao de massa, chamam beiju-xica. "Desta (farinh: 
crua) fazem uns bolos alvíssimos e delicadíssimos (beijus), que é 0 comer mais 
mimoso, ou e_nquanto moles e frescos, ou depois de duros e torrados; e estes se guar
d~m .Pº~, m~1tC: tempo e chamam-lh ... e os índios miapéatá, que vale o mesmo que 
b1~co1to . (S1mao de Vasconc~los, Cron. da Comp. de Jesus). Etím. : no guaraní mbeiú, 
apmhar, a~o~toar, -~olo, coi~ em cachos (Montoya) . No tupi da costa bejú; no 
atual amaz~nico be1u ou me1u (Cauto de Magalhaes). No galibí tambérri é meiú. 
Sarampo [sic): mbiruá mbeyu mbeyú. 

Beijuada - Trabalho de fazer beijus, a época deste trabalho. Ex.: Hoje vamos 
ter beíjuada. Estamos na beijuada. 

Beijuar - Fazer beijus. 
Beiju-assú [ho je beijua~u ]. 
Beijucava [no texto: beiju-caua] - Variedade de vespa do Amazonas. Etim. : 

oomp0e-se de _beijú, e d~ caua~ forma atual do tupi amazónico, por caba, vespa. 
Barbosa Rodrigues explica ass1m a razao da denominac;ao: "Aí (no Amazonas) 
enoontra-se o beiju-caua, que faz um ninho chato, em forma de beiju, suspenso aos 
tronco~, q~e, qua~o t~cado, caí por terra para depoís voar." Há de ser a mesma que 
chamam b11uhy [ho1e b11uí] e mijuhy [hoje mijuí] em Piauí (Alencastre). 

, _Beijupirá [no te~to: beijú-pirá) - Peíxe acantopterígío do genero E/acate, da 
fam1 l1a dos escomber61des (E/acate americana), que vive nas costas da América do 
Sul. E tim. : de mbeiú e pirá, peixe, isto é, pelo [sic] agradável como beiju, pelo sabor 
de sua carne. 

Bem-te-vi [no texto : bemtere) - Assim se exprime Bluteau: " Pássaro do Brasil 
a que deram os portugueses este nome. O gentío lhe chama pitangua-guassú. É do 
tamanho do estorninh~ ou zorzal." No R io da Prata o denominam bem-te-vi (Azara, 
Granada, etc.); na Gu1ana Francesa tic-ti-vie (Souniní, Vieillot); no Brasil atualmente 
bem-te-viu. A espécie tipo que tem este nome, e todos na América do Sul mais ou 
men~s conhetem, pertence a familia dos tiraníneos, genero Saurophagus sulfuratus 
(lan1us sulphueratos, de Lineu. Tic-ti-vie de Sounini e Vieillot, etc.). Etim.: é urna 
on~mato~éia , como todos correlatos da voz do pássaro. No guarani chamava-se puita
g~a º.u p1tangá, no tupi da oosta. Marcgrave o recolheu sob a forma pitanguá-guas
su. D1z Chenu: "O puitanguá ou pitangá é do guaraní, e um e outro se relacionam 
com ~ gri~o que o pássaro repete com freqüencia, sem deter-se, e com voz clara e ele
va~a. É rnexato. As formas que a rac;a conquistadora criou sao realmente onomato· 
pa1cas, o que prova que o guarani, apesar das asserc;Oes, nao se atém sempre a este 
processo, e. em determinados casos, como o vertente, caracteriza o individuo por 
outras qual1dades que nao a voz. Pitaguá ou pitaguara, Marcg. diz que assim o chama
vam p~rque comía imundícies, carnes podres, etc. Pita e guara, o que come. 

Beri, biri ou imbiri - Denomina~o que no R io Grande do Sul dao a diversas 
pl~ntas da fam. das anonáceas (Canna glauca, Canna utilis, etc.), abrangendo as duas 
tribos da mesma, as canáceas e as marantas [sic). Corresponde ao meru e ao periquito 
de Alagoas, ao xiquexique de Pernambuco, a pacova-sororoca do Amazonas, etc.,ao 
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múrú de outras partes. Etim.: em Martius encontramos a forma mbeery, que 
parece ser a pr imiflva e que podía produzir tanto o beri do Sul, como o merú do Nor
te. Ju lgamos proceder de ibiri, junto, porque estas plantas nascem próximas, 
formando amplas e extensas touceiras. Piso a recolheu sob a forma meerú. No dia leto 
garayo (sic] ba nana é bery. 

Beribeba - Ver R. l . H. 8., 14-221 - Alm. Pinto: noz-moscada do Brasi l. Vide 
bicuíba. 

Beriri~ó [no texto: beririssó] ou mariri~ó [no texto : maririssó] ou capim-rei. 
Beriva ou beriba - Epíteto que os moradores das povoa~esdao no Rio Grande 

do Sul aos habitantes da reg iao serrana ; é termo depreciativo. Também dizem 
biriba ou biriva. Et im.: piribi no guara ni tem as seguintes acep~es: grosso, avultado, 
áspero de genio, colérico, vergonhoso, tímido, negligente. Assim em: hobá piribi, 
rosto horrível, má catadura ; hobá piribi ayporará iepi, sempre me mostra má cara. 
Os serra nos sao em geral avolumados de porte, de aspec.co carregado, negligentes, etc., 
razao por que supomos der ivar-se beriva deste adj. guarani. 

Berne - Etim.: c[omposto] de mberú, mosca, e i, sair, nascer . Vide em . , 
Montoya ure. 

Bian - Por mían ou pian, doen<;:a da América caracterizada por urna erupc;:ao 
cutanea, acompanhada de tubérculos fungosos com granulac;:é5es superficiais. É com 
pequenas diferenc;:as o yaws, endemico na Guiné. Ao principal tubérculo denominam 
mamanpian (D ic. de Medie., Littré et Robin) . É palavra que pertence hojea Patología 
e corresponde ao portugues vulgar boubas. Os espanhóis denominam-na epian (Roque 
Barcia). A forma correta é mían ou pian. Dela procede pianiformi. Mora is e Vieira 
trazem epian e pian. Aulete nada diz a respeito. Etim.: Anchieta traz mian (Gramática). 
Montoya: "Pian ou mían, bubas, granos." Mamanpian compé5e-se de maman, mae, e 
pian, e signif ica a chaga-mai, a principal. 

Biaratacaca - Recolh ido por Piso, sin. de maritacaca, jaraticaca e jeraticara, 
zorrilho, cangambá, maritafede (Bluteau) , etc. 

Biaribu - Processo indígena de cozinhar a cac;:a, abrindo co'vas no chao, 
ccbrindo-as depois com folhas verdes, terra e lenha, e lanc;:ando-lhe fogo (Rev. 
/. H. B., v.3. Mem.Sobreas Nar;oes Gentías, por Paula Ribeiro) . É pena que semelhan
te vocábulo nao tivesse ficado na linguagem popular, porque em portugues nao há 
correspondente. Etim. : parece-nos, pela contextura, termo de origem guara ni. Simao 
de Vasconcelos na Crónica, da Companhia de Jesus, o traz como tal, mas sob a 
for ma de biariby. Compor-se-á, pois, de ybi, terra, ara, superfície (v. Anchieta, 
p.59); e bi, levantado. 

Biátatá - O mesmo que boitatá. 
Bibiru - No vale do Amazonas é a Nectandra rodioei, da fam. das lauráceas, 

que os franceses chamam sipiri e os ingleses, greenheart (Rebouc;:as). 
Biboca - Lugar d e transito difícil por causa de algares produzidos pela 

enxurrada, por sangas e outros acidentes ásperos do terreno, caminho cheio de 
escava<;:oes que impossibilitam quase a passagem ; esconderijo de acesso impérvio. 
Oeste tema ternos bibocal bibocao e o verbo embibocar-se. Em estados do Norte , , 
d izem boboca. Etim.: no guara ni ybibog, de ybi, terra, e bog, fencla, abertura, 
greta . No tupi da costa ybiboca. 

Bibocal - Lugar de mu itas bibocas. Andei a trancos e barrancos por um bibocal. 
Etim.: de biboca e a des inencia co letiva portuguesa eni al. 
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Bibocio - Aumentat ivo de biboca. Etim.: de biboca e a desinencia aumentativa 
portuguesa em ao. 

Bichano - Gato doméstico. 
Bichim e pichim - Palavras com que se chamam os gatos. Vide Ollantay 

[no texto : Allantai] Zegarra, nota sobre misi, gato em quéchua, pág. 40. 
Etim.: será do portugues? Encontramos no tupi geral pichana, para distinguir de 
maracayú, gato selvagem. Aulete nao o traz. T. Domingos traz com a significac;:§'o de 
gato novo. Morais o deriva do hebreu benschauch, filho de um ano, e o traz sob a 
forma bexano. 

Bichará, ou antes bechará, mais conforme a origem - Tecido grosseiro de la 
listrado de branco e preto, e proveniente de Mostardas, razao por que tomava d 
nome desta localidade. Poncho de bichará, o que era feíto com esta fazenda e usado 
pela gente de menos posses. Beaure¡::eire Rohan, seguindo Coruja, errou em sua defi· 
nic;:3o. No Río Grande do Sul diz-se poncho-de-bichará, para distinguir-se de poncho
de...,ano ou propria mente poncho, e de poncho-de-pala ou de vicunha. Etim. : 
é for~c;:§'o espúria da palavra portuguesa ovelha, deturpada pelos guaranís em obechá, 
e ma1s ra=ha, pelo, la, etc. Explica~es da transformac;:§'o de ovelha em obechá. 
Montoya traz: Oveja=obechá. Carneiro=obechá cuimbae. Cordeiro=obechá rai. Car
dador=obechará pibirahara. Lana de ovejas-obechá ragüe. A etimología hipotética 
de Beaurepaire Rohan é inadmissível , fazendo vir de picha que no México significa 
manta de la ordinária. 

Bicorapiá - Fruto agreste do Pará, redondo, de cor alaranjada, casca tenue e 
frágil (Almeida Pinto) . Etim. : é palavra guaraní, que pode ter vária interpretac;:§'o, e 
por isso só o estudo completo da planta poderia facilitar a traduc;:ao. Desconhecemo-la. 

Bicuí-do-sul [no texto: bicuhy-do-sul) - Árvore do R io de Janeiro e estados 
circunvizinhos. 

Bicuíl>a [no texto : bicuhiba, becuhiba, bucuhuva, ucúúba] - Diferentes denomi
nac;:oes dadas a certas variedades do genero Myristica, da fam. das miristicáceas. 
Assim ternos a bicuíl>a-vermelha (M. officinalis); a preta (M. sebífeta); a ucuuba (M. 
surinamensis); a assú (M. spec.), chamada também bicuibu~u [no texto: bicuibussú]; 
a branca (M. bicuíba, Shot), etc. Os franceses dao-lhe os nomes de: guinguamadou, 
muscadier a suif e yayamadou, sendo o primeiro e o terceiro de origem galibi, de 
guinguiamadú e yayamadú. Vide Martius, sucuúva. Etim.: 

Bicuíl>a·a~u [no texto: bicuiba-assú] - (Myristica sp.). Fam. das miristicáceas. 
Et im.: de bicuiba+a~u. grande. 

Bicuibeira [no texto, por equívoco de cópia bibuibeira] - Vide bicuíba. 
Bicuibu~u - O mesmo que bicuíba-a~u [no texto : bicuiba-assú]. 
Biguá - Palmípede do genero Graculus carbo, família das pelicaníneas (C. 

brasilianus). No R io Grande também denominam-no mergulhao, palavra imprópria, 
porque caracteriza a muitos outros generes. Etim.: no guara ni mbigua, cuerbos d'água 
(Montoya). 

Biguatinga - O mesmo que anhinga. Vide. Eti m.: de biguá+ tinga. 
Bijiricu - Fruto de certas xilópias conhecidas com o nome de pindaíl>a (B. 

Rodr igues) . 
Biju - Corruptela de beiju. 
Bijuí por mijuí. Vide [beijucava]. 
Biriba - É urna árvore do genero Lecythis, d~ família das mirtáceas, conhecida 

por este no me na Bah ia, pelo de embiriba em Perna mbuco, pelo de embiribeira em 
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Alagoas e outros lugares. Atinge até cem palmos de altura e seu cerne de cor escura. 
é duríssimo. É urpa congenere do Couratari guianensis, dos franceses (de curatan 
no galib i). Marcgrave a recolheu soba forma ibirabá. . . 

Biriba - Porrete feíto desta madeira, que em outras partes chamam emb1riba, 
por causa da d iferente denomina<;ao da árvore. . . , . 

Biribá - É urna árvore do genero Anona (Anona b1nba), da fam1l1a das anoná
ceas, que cresce no Pará. Barbosa Rodrigues diz que em Pernambuco também se co· 
nhece por biribá a Duguetia Marcgraviana, de Martius, da mesma família das anonáceas. 

Biribazeiro - O mesmo que biribá, significando entao a árvore e passando este 
a designar a fruta. Etim.: Barbosa Rodrigues apresenta a seguinte : "De bir, crescer, e 
uá, fruta." Discordamos. Primeiro [por] nao conhecermos o verbo bir, crescer; segundo, 
a traduc;:§o vai além do que incluí a palavra formulada. Será porventura a forma con
traída de ibá, fruta, e aribá, lampo, fora de sazao, isto é, que nao produz na época 
em que as outras árvores frutif icam. 

Biribarana. 
Biroró - No Rio de Janeiro é urna espécie de beiju feito de massa de mandioca, 

temperada com ac;úcar e erva-doce, e torrada no forno da farinha (Beaurepaire 
Rohan). Etim. 

Bisseiro - Árvore da Bahia que atinge nove metros de altura e cuja classificac;:§o 
desconhecemos. Etim. 

Sobó - Bobo, tolo. Etim.: parece-nos a palavra portuguesa bobo, modificada 
pela pronuncia<;ao indígena. Assim como de cabra faziam cabará; de cavalo, cabayú; 
de oveja, obechá; de ~pato, ~patú (Montoya); de bobo poderiam fazer bobó, com 
análoga desloca<;ao do acento tónico._ Mburricá, burro. 

Boboca - Abertura, fenda. É sin. de biboca em alguns estados do Norte. 
Ver biboca. Etim. : no guara ni bobog, fenda, greta , no tupi boboca. Há aquí duplica~ao 
de bog, e por isso é intensivo o sentido. 

Boca [no texto: bóca] s.f. - Jogo infantil que consiste em urna pequena cova 
feita no solo e na qual, de determinada distancia, se arrojam bolas, seixinhos, moedas 
de cobre, castanhas de caju, etc. Ganha o que consegue fazer o projétil cair na boca 
ou buraco. Etim. : no tupi, boca, abertura, fenda; no guara ni, bog. Em Santa Catarina 
adotaram a forma tupi; no R io Grande do Sul, .. onde lhe dao o no me de emboque, 
tiram·no do guarani. Em Maranhao chamam-no barroca e jogam·no com castanhas 
de ca ju. Será do portugues barroca, significando cova em penhascos? 

Bocaba - Arma de fogo. Bocaba, forma incorreta de 'bacaba. 
Bocaina - Quebrada de montes, abertura e vales entre serras, entrada dum 

canal ou dum rio , etc. Et im.: esta palavra ngo existiu, nem existe a inda em Portugal. 
Os léxicos portugueses até hojea nao recolheram. No Brasil é usada de Norte a Sul e 
está gravada em muitos nomes geográficos. Procede de boca e um sufixo, talvez ana, 
espesso, para significar o mato que se desenvolve nas depress0es. Os próprios índios 
para exprimir ainda mesma idéia, usaram de caajurú, ibitijurú. A homofonía com a 
palavra boca em portugues, trouxe a confusao e t irou aquela o característico originá
rio. Ao princípio aplicada somente as terras, passou depois, por extensao, as águas. 
Nao duvidamos que boqueirao seja ainda produto da ac;:§o da primeira forma . 

Bocaiúva [no texto: bocayubá ou bocayuva] - O mesmo que bocayuba, e forma 
mais conforme a origem. 

Boca-mole - Nome dum peixe que os tupinambás, segundo Marcgrave 
(H. dos Peixes) chamavam p'irá-jurú-membeca, que Martius traz erroneamente 
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(Nom. [m] ammalia) pirá-jurú·membHca. Os portugueses apenas fizeram a tradu~o . 
Consta de pirá, peixe, jurú, boca, e membeca, mole. "Assim chamado porque tem a 
boca muito mole e fora d'água logo morre." Bluteau. 

Bocó - Bolsa de viajantes, bolsa dos meninos de escola, onde levam livros e 
mais objetos necessários para seus trabalhos na aula; embornal em que se dá ra<;ao 
aos animais. Em Minas e Bahia chamam·no capanga; em outras partes mocó. Etim.: 
Beaurepaire Rohan cita a opiniao do Dr. Olinto Meira, que supé)e ser proveniente da 
pele do mamífero de nome mocó. É inexato. É oriundo de mocói [sic], dois, e daí 
a idéia de companhia; Montoya traz como correspondente a acompanhados, mócoimo
cói [sic]. A permuta do m em b já o ternos visto mais duma vez na passagem do termo 
duma para outra lt'ngua. Mocoi comp0e-se ainda de mo, partícula de composic;:§o, e coi, 
duas coisas pegadas naturalmente, dois de um ventre (Montoya). 

Bóia - Comida em comunidades, como em batalhoes, colégios, conventos, etc. 
Ex.: Tocou para a bóia. Que tal está a bóia? Sobretudo entre os soldados é termo 
muito usual. Etim.: bohii, carga, almoc;o, matalotagem. Montoya traz bohiitá como 
sin. de yupira, tembiú. Boiar, comer: "Ouem nao me apóia, nao bóia". (Duma revista 
teatral) . 

Bóia - Palavra que em composi<;a'o significa cobra, as vezes antecedendo, como 
em boicininga, outras vezes seguindo, como em jibóia. Bóia entra em composi<;ao 
terminal, como ipé-bóia (v. S[aldanha da] Gama, v.1, p.128). Etim.: de mboi, 
cobra no guaraní; no tupi bói e bóia. Em guarani translatamente, de certo, mbor, 
significa a inda envenenar. 

Boiassú [hoje boia~u] - Árvore do vale amazónico, que chega a atingir até 
trinta palmos de altura. Desconhecemo-lhe a classificac§'o. Etim.: de boi+assú. 

Boiassú [hoje boia(:u] - Camutim [hoje camoatim], abelha assim denominada 
no Pará, cuja casa produz certa resina que é utilizada. Etim.: talvez corruptela de 
boraassu, variedade de abelha. Camutim provirá ou da aplicac;ao que fazem da resina 
no esmalte de panelas ou da forma da casa. 

Boi-caninana - Ofídio conhecido no R io Grande do Sul e outros estados 
simplesmente por caninana (Trigonocephalus florescens. Fam. dos crotálios, sicc. dos 
solenoglifos, Duméril e Bibron) . Etim.: noguarani mboi-canlna ou nacanina (também 
yacanina); no tupi, caninana. No Paraguai é denominada com a forma primitiva 
nacaniná. Caninana procede de caá, rama de árvores, mato, etc.; e da forma dupla 
de ana, correr, isto é, o que corre na folhagem do arvoredo. 

Boi-guassú [hoje boigua~u] - Denomina<;ao dada a indivíduos do genero Boa, 
como a jibóia e a sucuri. Etim. : mboi+ guassú. 

Boi-yararaca - Hoje em todo o país conhecida somente por jararaca; é denomi· 
nac;:§o dada a variedades do genero Trigonocephalus. Fam. dos crotálios. Etim.: no 
guarani, mboy-yarará; no tupi, yararaca. A urna das espécies no Paraguai chamam 
quirerío, que corresponde no Brasil a jararaca-de-cruz; é também palavra proveniente 
do guaraní, de mboi-quiririog. Nos estados plat inos usam da forma yararú. 

Boi-ibiyara - Vulgarmente cobra-cega ou de-duas·cab~s, denomina<;ao dada a 
indivíduos do genero Cecilia e subordem dos peromelos, de Duméril e R ibron. 
O nome de ibiyara caiu infelizmente em desuso. Etim.: de mboy+ibiyara. lbiyara 
compéie-se de ibi, terra+morador; do hábito destes répteis viverem soba terra. 

Boi-obi - Que se encontra nos escritores sob a forma bojobi, bojubu, vocábulo 
que nao se usa (no texto: use] popularmente em alguma parte do Brasil, usando-se 
de cobra-verde, que é a traduc;§'o literal da palavra indígena, que seria aliás preferível. 
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É denomina<;ao aplicada a individuos aa espécie Coluber viridis, do genero das colu
brídeas. Etim. : d Ef. mboy+obi=hobitobi, verde. 

Boi~uatiara [hoje boiquatiara] - Ofídio conhecido por quatiara no Río Grande 
do Sul, Paraná e S. Paulo. Etim. : de mboy+quatiara, pintado. 

Boi-piranga - Nome hoje substituido pelo de cobra-coral (Elaps corallinus), 
fam. das conocerques (Duméril e Bribon). No Paraguai denominam-na mboi
chumbé ou víbora de coral. Etim. : de mboy+ piranga, vermelho. 

Boiquira - Ainda usada científicamente e esquecida pelo vulgo. ~ o Crotalus 
durissus, do genero Crotalus. É urna variedade da cobra-cascavel. Etim.: de mboy+ 
quira. Quira, elemento suf ixal do vocábulo, quanto a nós, procede do verbo ker, no tu
pi , que Montoya representa por que no guarani. É, por sua vez, radical de muitas 
formas, como em ki~aba, antigo tupi; quehaba, guara ni ; ki~áua, atual tupi amazónico, 
leito, cama; abáquerá, no guaraní, dorminhoca. Maquira ou maqueira, rede, no Pará 
e Amazonas, é composto de mbae, coisa, e de ker, dormir, isto é, coisa em que se 
dorme. Mboiquira, pois, quer dizer a cobra que dorme, do hábito destes of ídios 
dormirem durante odia. 

Boissininga - Geralmente ortografado boicininga; é termo que infelizmente 
nao pertence ao glossário popular, encontrando-se aliás em obras literárias. É o 
Crotalus horridus de Lin., da fam. dos crotálios. Etim.: de mboy, cobra, +tyninl, 
ret imtim, ressoar, isto é, a cobra que soa o guiso. É sinónimo de mboi aguaí, 
significando aguaí, cascavel, guiso. No Paraguai chamam-na mboi chiní ou víbora de 
cascavel. Chini=tyny. O nome científico crotalus, do grego crotalon, guiso, corresponde 
também a denomina<;§o indígena. 

Boi-sip6 - Geralmente escrito boi-cipó e conhecida geralmente no Norte do 
Brasil por cobra-sipó. É o Coluber liocercus de Merrem, fam. das colubrídeas. Etim. : 
de mboy+ ycipó, cipó, pela semelhan.;:a que tem como sarmento destas convolvuláceas. 

Boitatá - Ser fantástico das lendas populares, cria~o fundada sobre fogos
fátuos, chamada em certas partes biatatá e batatio. Etim.: de mbaé, duende, fantasma, 
e tatá, como adjetivo, flamejante, ardente. Boitatá é corrup<;§o, que as formas inter
médias biatatá e batatlo p0em a claro quanto ao primeiro elemento de composi~ao, 
mbaé. Beaurepaire, seguindo um exemplo da Gram[ática] de Anchieta, faz a tradu~o 
coisa-fogo; mas em Montoya encontra-se a acep<;§o que aceitamos, que está de acordo 
como pensarnento das lendas. 

Bombeia~o [hoje dicionarizada como bombea~io] - Ato de bombear. Ex.: 
Anda ele na bombea<;ao de meus atos. Que custosa bombea~o! 

Bombeiar [hoje dicionarizado como bombear] - Espreitar cautelosamente e de 
longe o campo inimigo, os seus movimentos, para vir referir e narrar o que viu; em 
sentido genérico, espiar as ocultas para fazer urna exposi~o do que observou. Etim.: 
de mombéu, dizer, publicar, dar conta, relatar, revelar (Montoya). A permuta dom 
em b é fato normal na língua, como maitaca, maracajá que também temas formas 
paralelas baitaca e baracajá. Poderao objetar que estas sao derivadas do grupo conso
nantal mb; mas destró i-se fac ilmente isto apresentando nos dialetos congeneres a 
p~rmuta natural; assim ybirá, árvore no guaraní, transformou-se no tupi atual amazo
ni~ em myrá (Couto de Magalhaes). Peba, chato, como em jaguarapeba, mostra-se 
mu 1tas vezes transformado em pema e pemba, como em urupema ou urupemba, 
sapopema, tangapema, etc. A vogal u cambiada em i a inda é fenómeno que se depara, 
~u~r na passagem da língua indígena para o portugues do Brasil, como nas forma~oes 
1nt1mas da língua, como em aracambuz que vem de aracambi, como em uatapy=uata-
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pú. Em burassangu e m.1rassangu, dois vocábulos da linguagem popular, dao-se as duas 
tracas, ta'nto do b em m, como do y em u. A desinencia ar, acrescentada a bombei= 
mombeú, é puramente portuguesa. A etimología de Beaurepaire Rohan, do verbo 
pombear, de procedencia banta, nao tem a mínima rela~o com o termo do Rio 
Grande do Sul, máxime quando ele tem curso geral nas repúblicas platinas, onde a 
palavra africana é desconhecida. 

Bombead~r [sic) (Ver R. l. H. 8. , v.16, p.215). 
Bombeiro - O que exerce o ofício de bombeiar; espiao de guerra. Etim. : a de 

bombeiar. 
Bonito - Na expressao fazer bonito, fazer um bonito, herdada pelos gaúchos 

rio-grandenses, há um guaranismo, assim como na outra, fazer feio. O indígena 
para o vocábulo bom e bonito, assim como para ruim e feio tinha um só termo que 
servia para as rela~oes físicas, como mora is. Etim.: do guara ni amoporanga ou amoma
ranga, composto de amonhi, fazer, e porang, bonito, formoso, aliás fazer bem, afor
mosear, proceder bem. 

Borá - Abelha arnarela e esguia do tamanho duma mosca pequena (Brás 
Rubim). Produz mel bastante ácido. Martius trazas seguintes variedades: borá-guassú, 
que é a maior; borá-mirim, a menor; borá-pitinga, a que é pintada, de pitinga nos 
vários d ialetos túpicos. No Paraná, R io Grande do Sul e outras denominam-na vorá, 
dando-se a permuta duma labial por outra. Etim.: no guaraní mborá, abelha parda 
(Mont.) 

Boré - Termo de etiología, trombeta usada pelos índios. Trombeta grosseira 
que a plebe usa no Ceará em seus batuques (Beaurepaire Rohan). Etim.: no guaraní 
mburé-mburé, que é a forma duplicativa de mburé. Mburé, por sua vez, procede de 
mbú=pú, som, ruído; e e, oco, cóncavo; também pode provir de mbururé pururé, 
torcido; porque este instrumento entre os índios devia ter esta forma para diferen~r-se 
da flauta, e assim diziam eles mymbi, frauta , [sic) e ao clarim e a trombeta chamavam 
ainda myrrbiapara, que quer dizer frauta torta, torcida. 

Borocotó ou brocot6 - Terreno que oferece toda a sorte de obstáculos ao 
transito, como sejam árvores derrubadas, pedreiras, algares e outros acidentes físicos. 
Usa-se na Bahía, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso (B. Rohan). Etim.: a primeira parte 
da aglutina~o parece formada de ybirá, árvore. A segunda, cot6, nao se encontra nos 
vocabulários. Ou existiu em algum dialeto, ou originou-se na passagem da língua 
indígena para o portugues. O que é verdade, é que se torna necessária a sua existencia 
para a explica~ao de muitos termos. Senda admitida, explicam-se facilmente as 
palavras cotó, mocot6 e outras. No guaraní depara-se com o verbo aiquyíi, cortar, 
bem como aicutú, ferir, com instrumento de ponta; daí proviria com ligeira modifica
~º na pronúncia das vogais radicais. Significaría, pois, ao principio, borocot6, árvore 
cortada que opunha eni>ara~s ao transito, tomando posteriormente sentido rnais 
amplo. Burara, outro termo popular, tem quase a mesma acep~o. 

Bororé - Veneno com que os índios ervavam as flechas, extraído duma planta 
aquática. Supé)e-se ser um Strychnos [no texto: Strychmos], da família das loganiáceas. 
Algumas tribos mesclavam ainda, durante o preparo, glandulas de certas serpentes 
venenosas. Em cuja prepara<;ao ainda algumas tribos empregavam as velhas, pelo perigo 
das exalac;:Oes que, as vezes, as matavam. É sin. de curare. V. esta palavra. Etim.: de 
mboro=boro=poro, partícula de superlatividade, e de nhi='re, mau cheiro, exala~o 
ou vapor metífico. Ouer, pois, dizer : o que extremamente é asqueroso pelo mau 
cheiro. Ouanto a modif ica~ao da nasal em som aberto, é regular na passagem duma 
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língua para outra. Assim, no Paraguai há urna mimosácea, chamada tataré, que quer 
dizer fogo perdi~o [sic], porque ao ser queimada tem exala<;oes insuportáveis; 
tataré compé)e-se de tatá, fogo,+nhe=re, fedor. Ownto a superlatividade expressa por 
mboro, pode-se ve-la pelos seguintes exemplos de Montoya : mboropytá', muito verme
lho; mboroyú, muito amarelo; poroyucapó, matador com excesso; tacubo (bo=poro) 
muito quente. Em caraguatá-ñi, o adjetivo ñi conserva-se na forma pura. E do Paraguai, 
como caaré ( Lepid ium), fam. das crucíferas, composto de caa+ ré. 

Bracajá - Antes baracajá, o mesmo que maracajá; é sinónimo de jaguatirica, 
carniceiro também conhecido por margaiá, de que há algumas variedades (Fe/is mitis 
de F. Cuvier ; a F. Temmínck, a F. !Aargay de Buffon, etc.). É a ocelotdosfranceses. 
Etim.: do guara ni mbaracaia, gato do monte, que se bifurcou em maracajá e baracajá. 

Bracohi [hoje bracuí?] - Árvore do mato virgem que dá madeira de lei 
(Brás Rubim) . Desconhecemo-la. Será a guaracllly (Moldenhavera specíosa, Freire 
Alemao), fam . das leguminosas, a inda conhecida por grossahy-azeite [hoje groc;aí
azeite ], guarassahy, gurassahy, no Rio de Janeiro, Minas, vale do S. Francisco, etc.? 
Etim. : é palavra de origem túpica. Sua forma primitiva c:Evia ser ybiracui, para que 
nao estabelecemos interpretac:;ao, por ignorancia do vegetal. 

Brancarana - Mulata clara, no Maranhao. Etim.: do adj. branca, portugues, e da 
desinencia rana do tupi, significando parecida como branco. É forma~o espúria. 

Braúna - O mesmo que baraúna, significando lauráceas conhecidas também com 
os no mes vulgares de canela-parda e [canela-]preta, é árvores das leguminosas, genero 
Melar10xilon. Braúna é também sin. de guaraúna. Ver R. l . H. 8., v.14, p.394. 
Vide guaraúna {Rebou<;as). 

Brejaúba - O mesmo que airi ou ayri. É usado em S. Paulo e Minas. 
Brijaúba - O mesmo que brejaúba. Etim.: ibirayauba. 
Broca - Em alguns estados do Norte significa ro~aclo, isto é, a limpeza que se 

faz no mato, cortando cipós, mondando arbustos e plantas que possam estorvar a 
derrubada das grandes árvores. Etim.: ligarnos a esta forma~o o verbo cabrucar 
[hoje cabrocar] que na Bahia significa roc:;ar. Supomo-la proveniente de caá-ybirá-oca, 
isto é, caá, ervas, plantas pequenas; ybirá, árvore; o ou oca, separar, arrancar, o que 
quer dizer, tirar as ervas das árvores, aliás limpá-las. A contra<;ao deu cabroca, 
donde broca, em muitos pontos do país. 

Brocar - Roc:;ar nos estados do Norte. 
Brocotó - O mesmo que borocotó. 
Broquear - Sin. debrocar. V. cabrucar, B. Rohan. 
Brutiz - Forma contracta de buriti. 
Buava - Denomina~o afrontosa que dao no Paraná aos portugueses. Usa-se 

também na regiao serril do R io Grande do Sul. "Foi esta última forma que ficou no 
Paraná e interior de sao Paulo, como alcunha dada nao só aos portugueses, mas a inda 
aos f ilhos da terra que, nos tra.;:os do rosto, na cor, no acento carregado da palavra, 
na quadratura da figura, no gesto bruto e pesado, se parecem com os incultos filhos 
de fora. ~ um buava, dizem lá como nós aquí: é um galego". Macedo Soares, 
Revista 8rasíleíra, 1 vol., pág. 592. 1879. Etim.: procede, eremos, de embuava que 
outrora esteve em circulac:;ao quase geral no país. Vide embuava. 

Bubuia - Nado, flutua~o, tona d 'água. De bubuia, loe. adverbial, de nado, 
flut.uante. Ex.: A balsa vem de bubuia. Estar, ficar, ir e vir de bubuia, sao expressc3es 
mu1to usuais no Norte do Brasil. "Andei toda a noite de bubuia, vindo amanhecer 
abaixo do Kurekuré" (B. Rodrigues, Pacif. dos Crixanás), isto é, ir na direc;:So da 
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corrente do rio. Etim.: no tupi, bubui, sobrenadar, boiar; no guarani, bebui, leve, le
viano, ligeireza, leviandade. 

Bubuiar - Boiar, sobrenadar; navegar seguindo a correnteza das águas. Usado no 
Norte do Brasil. Etim.: de bubui. 

Bubunha. 
Bucica ou hocica - cao pequeno correspondente ao que se chama cusco e 

guaipeva no R io Grande do Sul; tem também a significa~o de cadela (Santa Catarina). 
Rabo, cola curta: huguai-aci, huguai-atú. Etim.: é palavra tupi, composta de do is 
elementos, cu jo estudo vamos desenvolver. No guara ni encontramos a dupla forma: 
mbae atu, coisa pequena, curta, encolhida, baixa, e mbae aci, peda~; no tupi há 
também as duas variantes: mbae atuca e mbae acica; por ex.: boi-assica, cobra que 
foi mutilada, que nao está inteira. Ouanto a mudan<;a de mbae ou bae em bo, bu, ou 
boi e hui, é fenómeno 1dentico ao de boitatá. Aó aci, roupa, como casaco, camisa 
curta, no guaraní; abacica, no tupi. 

Bucuhuva - O mesmo que bicu íba. 
Buranhém - Árvore do país (Chrysophillum glycyphloeum). Fam. das sapotá

ceas, cazcuretto, conhecida por este nome em estados do Norte, pelo de guara
nhém no R io de Janeiro e outros; e em alguns outros por ymiráeem e pau-doce ou 
casca-doce. "~ a Pometra lactescens de Velloso, árvore excelsa já conhecida de Thevet 
por hivuraé" (Barbosa Rodrigues). (Chrysophillum buranhém, fam. bem conhecida 
por este nome). Ver R. l. H. 8., v.14. p.210-373. Vide guararema, ibirarema. Rebou· 
<;as. Et im.: de bura por ybirá, ehié, doce, no guara ni, por ter a casca de sabor adocica
do. Marc:grave a recolheu no tupi da costa, soba forma iberá-cé. 

Burara - · Árvore que tomba sobre a estrada, obstruindo a passagem e tornando-a 
intransitável. Etim.: de bura por ybirá+áá, no guara ni; aar, no tupi, ca ir, significando, 
pois, árvore ou tronco caído. 

Burassanga [hoje bura~nga] - Cajado, mangua!. Empregam ordinariamente 
este instrumento para bater o algodao, e também a roupa por ocasiao da lavagem. 
É usado também sob a forma murassanga {Beaurepaire Rohan). Etim.: de bura por 
ybirá+tacang, galho. Ernesto Fran<;a traz: cajado, bordao: ybira ~anga. Para explica<;io 
do processo vide arassanga. No vale amazónico bengala, porrete, myra~nga {C. de 
Magalhaes). 

Burarema - O mesmo que guararema (Gallesia scorodendron, Casaretto), árvore 
de lenho fétido. Também chamam-na pau~'alho, ibirarema, etc. É do Amazonas, 
Pará e interior do Brasil (Seguiera americana, Lin; Seguiera aculeata, Jacq.) Fam. das 
fitoláceas. Etim.: de bura por ybirá+nhi=re, mau cheiro, por causa do cheiro aliáceo 
que exala. 

Buri - Nome por que é conhecido na Bahia o buriti, segundo Alm[eida] Pinto, 
e que Martius, no entretanto, classifica como um espécimen de Diplothemium. 
{Ver R. l. H. 8., v.14, p.191). Etim.: de ibiri, junto, por serem plantas que formam 
grupos. 

Buriqui - Ouadrúmano da tribo dos arctopitecos, genero Midas (M. Rosalia, 
G[eoffroy] Saint-Hilaire), vulgarmente tamarindo marikina [hoje mariquina]. Martius 
o considera como o Ate/es hypoxanthus de Neuwied. A respeito da etimología de 
bertioga, Freire Alemao assim se explica : "Azevedo Pizarro diz vir esta palavra de 
buriquis, urna espécie de macacos, e oca, casa, habita~o { ... ). Hans Stade que se guiava 
muito pelos sons que percebia, escreve briokoka. Se mencionamos este fato, é para 
fazer ver que na palavra escrita pelo viajante alemao, como na que nos dá Monsenhor 
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Azevedo Pizarro, a letra k soa duas vezes ( .. .)." Etim. : de buriqui, que deu as formas 
muriki e maraquina e miriki. "É Buffon que deu em trances a esta espécie de sagüim, 
o nome de marikina. Este nome, segundo o padre Abbeville, parece ser aquele 
pelo qual é conhecido este macaquinho no Maranhao" (Chenu). Vide mariquinha. 
Mariquina supoe a forma primitiva mburiqui, donde a geminac;:ao em buriqui, buri
quim, muriqui, muriquim, miriquim. Da última bifurcac;:ao saiu marikiná, como dizem 
os franceses, e mariquinhas, no Brasil. Marikiná parece formac;:ao de marikin mais aa, 
pequeno, como em cunumiaa, menino pequeno. Na palavra brasileira houve desloca<;ao 
do acento. As duas formas se deparam em termos geográficos, como em bertioga, 
denominac;:oes loca is em Minas e Sao Paulo; muriqui, no Estado do R io de Janeiro, 
etc. Vide [Du] Graty. 

Buriti - Denominac;:§o referente principalmente a duas palmeiras do genero 
M~uricia, a M. vinífera e a M. flexuosa. Cuanto a primeira, diz B. Rodrigues: 
"E urna das mais belas e elevadas palmeiras dos nossos sertoes e que vive em grande 
sociedade pelos lugares úmidos dos centros de Minas, Mato Grosso e Goiás. O seu 
espique Jurado ou escavado destila um líquido saboroso e em quantidade, que serve 
de fonte aos sertanejos." Quanto a segunda diz o mesmo autor: "Nao tem líquido 
algum e vive na margem dos ríos ou em lugares alagadic;:os. O seu fruto come-se des
fazendo o mesocarpo na água e dos seus grelos extrai-se boa fibra ." Kerchove de 
Denterghem, tratando da sociabilidade das pa lmeiras, entre outras cita as duas 
maurícias supracitadas. Almeida Pinto que confunde em suas descric;:Oes as duas varie
dades, referindo-se a este caráter sociável, acrescenta: "Forma 1 indos bosques pitores
cos, e por suporem os índios que elas atraem a umidade, fundam suas tabas no 
verao na vizinhanc;:a destes vegetais." Há além destas variedades o buriti-bravo (M. 
armata). Buriti tem como forma correspondente muriti e miriti. Provérbio : Em tempo 
de buriti, cadl um cuida de si. Etim.: no guaraní mbiriti, cujas formas intermédias sao: 
miriti, muriti, murichi, que se encontram em Martius e as correspondentes biriti, 
buriti, burichi, que nós julgamos terem existido, pela bifurca<;ao do termo indígena 
em dois vocábulos na linguagem popular brasileira, por causa do grupo consonantal 
~~·. ~bery produziu ber~, meru e imbiri (vide beri). Mbiriti supomos composto de 
1b1r1, Ju~to, em companh1a, e de ti, leva_ntado, elevado em forma de monte, pelo que 
caracteriza estas plantas; a sociabi lidade que as agrupa e a altura que as coloca 
como primeiras entre as palmáceas do país. 

Burutizada - Bebida preparada com o mesocarpo do buriti (M. flexuosa). 
Doce feíto como mesmo. Etim.: de mbiriti e a desinencia coletiva portuguesa ada. 

Buritizal - Bosque de buritis. Etim.: de mbiriti e a desinencia coletiva 
portuguesa al. 

Buritizeiro. 
Burucuyá - Nome de maracujá no Río da Prata (Granada). Etim.: de mbucu

ruyá, que se conserva no Paraguai. Mburu=purú=pururü, estalar, apertando; cui, 
far ináceo, friável, como a casca do maracujá; e yá, fruta. 

Bussu [hoje bu~u] - Palmeira da regiao amazonica, cujas frondes atingem até 
10 metros de comprimento e 1 1/2 de largura (Kerchove de Denterghem) . É a Mani
caria saccifera de Mart[ius ]. Os franceses a chamam tourloury, que procede do 
galibi turuly. Etim. : de ibá por ybirá+assú por guassú, grande. Bauassu, vide G. 
Días. 

Butiá - Fruta do butiazeiro. Etim.: de ybatauá, que consta de do is elementos, 
ybá, fruta, e tauá, por taguá, no antigo tupi significando vermelho e no atual a mazo ni-
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co amarelo; pois nas diversas variedades de frutos desta palmeira os há desde o tom 
amarelo desmaiado até o rubro fechado. Vide etimología de batauá. 

Butiatuba - Sin. de butiazal [no texto: botiazal], bosque de butiazeiros. É 
usado no R io Grande do Sul entre os habitantes do campo. Etim.: de ybatauá+tyba, 
sufixo correspondente ao portugues em al. A difícil pronúncia do y, que produz 
guturalmente um som intermédio entre i e u, fez com que tais vocábulos de pro
cedencia indígena ora passassem para a linguagem vulgar em tuba, ora em tiba. 

Butiazada - Grande porc;:§o de butiás. 
Butiazal - Usado entre as pessoas cultas. 
Butiazeiro - Palmeira do genero Coco, de que há algumas variedades, notando-se 

entre elas o C. capitata e o C. eriospatha. 
Buc;al - Já o Cancioneiro de Resende em 1515 traz a palavra buc;:al com a 

significac;:§o usada por nós. Assim como Coruja originou a palavra buc;al de buc;o, no 
que todos o tem acompanhado, urna outra confusao se dá no Río Grande do Sul, 
esta inconsciente, devida a formac;:§o do verbo emboc;alar, enganar, iludir, também de 
origem guaraní, mas diversa, com o verbo embuc;alar, pé)r o buc;al no animal. Daí 
veio dizer-se botar o buc;al, com a acepc;:§o do primeiro verbo. Emboc;alar procede de 
nembocarai, brincar, jogar, iludir, tema que ainda forneceu o divertimento infantil do 
tempo-será. Destes nos artigos correspondentes trataremos latamente. Embuc;alar 
derivou-se de buc;al com a prefixal portuguesa e desinencia guaraní yará. Coruja nao 
fez mais que adaptar a hipótese do Dic. da Academia Espanhola (1726): "Cesta ou 
saco geralmente de esparto, que, suspenso de cabec;:a, se pé)e nos animais de lavoura e 
de carga, para que nao danifiquem as plantac;:Oes. Ac;:amo posto nos caes para nao 
morderem. Tabuinha com puas de ferro posta nos terneiros para que nao mamem". 
Dic. de Ramón Domínguez e Roque Barcia. "Parece que se chama assim, porque se 
pé)e sobre o buc;o do animal." Dic. da Acad. Espanhola. Bluteau diz: "Boc;al é uma 
das pe<;:as do arreio do cavalo a que também chamam focinheira e a correia que fica 
sobre o focinho do cavalo, e o mesmo é a corda do cabresto." Galvao, Tratado da 
Gineta. Em focinheira, diz ele, que a chamam também boc;al. ·(Galvao). * 

Buc;al - Engano, logro. Botar o buc;al, enganar. Nao admito bucal de couro fresco. 

e 
Ca - Radical de muitos vocábulos brasileiros, tanto geográficos, como de 

uso particular do povo. Etim. : de caá, mato, planta, erva, folhagem, rama. O índio 
qualificava os vegetais ou pela folhagem, ou pela fruta ou pela madeira. Se a folha 
a caracterizava, usava de caá; se a fruta, de ybá; se a madeira, de ybirá. 

Caá - Radical que aparece pura em nome de rruitas plantas. Etim.: de caá, 
folha, rama. Entre os guaranis ainda designava por excelencia o //ex paraguayensis, 
conhecido entre nós por mate, congonha, que sao vocábulos de origem quéchua. Na 
linguagem atual do Paraguai usam hoje de yerba como entre nós de harba, para 
significar as folhas preparadas para a bebida; e de caá-mi (mi por mirim) para a árvore. 
A outra variedade denominam eles caá-chi (chi=tii, pequeno) ou caá·rl (ri=rana, 
semel ha nte) . 

Caá-ac;u [no texto: caá-assú] - (Malpighia rosea, Lacerda). Fam. das malpi-

*N. do R. : Inicialmente Apolinário buscava a etimologia de bu~/ no tupi-guarani. Mas, verificandc 
a realidade, anulou a exposif;ao com um risco vertical e deu a acima expressa. 
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gh iáceas. "Planta que serve para tingir os fios das redes dos pescadores" (Almeida 
Pinto, Dic. de Botiánica Brasil[eira]). É urna var iedade da grande famllia das malpi· 
ghiácea s, arbustos e pequenas árvores, quase todas próprias da zona tropical da 
América. Et im.: De caá+assú, isto é, folha grande. 

Caá·chira [hoje caaxira] - Denominac;:ao que pertence a plantas de t inturaría, 
mas de géneros diferentes (Oldenlándia corymbosa, Lin.), fam. das sapotáceas; 
(lndigofera domingensis, Spreng) , fam. das leguminosas. Etim. 

Caacica [no texto: caá·cica] - Planta que Marcgrave recolheu sob este nome 
(Euphorbia p1bilifera, Lin.), fam. das euforbiáceas, e produzindo como todas as 
euforbiáceas a substancia resinosa ou goma que tem várias apl icac;:oes médicas. 
No Paraguai é conhecida também com o nome caá-yci a Pistacia lentiscus, Lin. , 
fa m das terebintáceas. Etim. : de caá+ycica, resina, goma, etc. 

Caá·eté - Vide caeté. 
Caá-membeca - (Polygala paraensis), fam. das poligaláceas. Planta assim 

conhecida no Pará, a qual tem virtudes medicinais. Etim.: de caá, folha, + membeca, 
mole, brando, no tupi . No guaraní é membeg, que sob a forma verbal ainda significa 
derreter, tornar llquido. 

Caa-mbucá - v: cambucá. 
Caaobi - Nome de várias especies de anileiras na língua indígena; duas no 

Paraguai sao conhecidas por caá-hobiy e caá-hoby-mi (/ndigofera), fam. das legumino
sas. Etim.: no guaraní caáoby, de caá+oby=hoby=toby, azul. 

Caá-peba - Vide capeba. 
Caapiá [no texto: caá-piá] - O mesmo que contra-erva, plantas do genero 

Dorstenia e fam. das urticáceas, de que há urnas trinta variedades, quase todas oriun
das da América. É usado em Minas e Sao Paulo. No vale do Amazonas chamam-nas 
apehy (vide esta palavra). Ainda se apresenta sob a forma carapiá. No Paraguai tem 
o no me de taropé ou caá-piá. Etim.: além da versao que fizemos no artigo apehy, 
ternos esta : de caá+ apia, talvez mancha, porque numa ou mais variedades da planta, 
as folhas apresentam-se com a cor verde, manchadas de roxo, cinzento, etc; sig
nificará, pois, folha manchada. Há urna outra variedade que Arruda Cámara denomi
nou científicamente Dorstenia rotundifolia, e se é a esta aplicado o nome indígena, 
far-se-á diferentemente a versao. Provirá entao de caá, folha, e apia, redonda, pois, 
também com este significado encontramos apia em Montoya, no exemplo : ybá-apia, 
fruta redonda. Martius dá-lhe ainda a seguinte interpretac;:So: " De caá+ hapia, isto é, 
diz ele, herba testiculi ob formam radicís." Nao sabemos o que há de veraz nesta 
assen;ao. Ver R. l. H. B., v.14, p.205. 

Caapiam - Ver R. l. H. 8., v.14, p.203. 
Caá-piranga - V. capiranga. 
Caá-poam=caba-puá- Vide arapuá. 
Caapomonga [no texto: caá-pomanga] - Planta herbácea conhecida geralmente 

por queimadeira e loco (Plumbago scandens, Lin.) Fam. das plumbagíneas. A respeito 
diz A. Pinto : "Conhecida em quase todo o Brasil pela sua propriedade de queimar a 
pele. É urna erva que se derreia sobre as outras plantas ... As flores em espigas sao 
brancas como jasmins, com o cálice fusiforme, ouric;:ado de uns pelos foliáceos, glan
dulosos ·com urna viscosidade." Etim.: comp5e-se de caá+apomong, que significa 
visco, grude, coisa pegajenta, brear. Figuradamente parece-nos que significou ainda 
frouxo, mole, como o que tem caráter de gelatinoso, pois na palavra pamonha, que 
é da 1 inguagem popular e da mesma procedencia, quer como substantivo designando 
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urna espécie de bolo, quer como adjetivo, implica este sentido. Ouanto a transformacao 
de a em o e vice-versa, é fato que já ternos visto anteriormente, como em mand~ri 

' 
variedade de abelha, que provém de mondori. 

Caaponga - Denominac;:So dada a plantas de generos diferentes, mimosáceas 
e amarantáceas, etc. Etim.: parece-nos vocábulo formado de caá, folha, e pong, por 
mong, mole, brando. A permuta do m pela análoga labial p é normal na própria 
língua indígena, como em mya=pya, boubas; mitu=pitu, resfólego; mohang=pohang, 
medicina , etc. 

Caapora - Variedade de anta (Tapírus amerícarvs) conhecida também por 
icuré no Norte do Brasil e por sapateira, que é corrupc;:ao portuguesa de ~abatyra, 
nos sertoes do Sul (Barbosa Rodrigues) . Etim.:de caá, mato, e pora, habitante, morador. 

Caa-roba - Vide carobá. 
Caa-taia - Vide cataia. 
Caa-taguá - Vide catiguá. 
Caa-tinguá - Vide catinguá. 
Caavurana [no texto : caá-vourana] - (Solanum arborescens), fam. das solaná

ceas. Planta assim conhecida no Cabo Frio e Piauí, que produz anil superior (Alm
[ eida] Pinto). Etim.: _parece cofrupc;:So de caahobyrana que, traduzido, quer dizer 
planta semelhante a anileira. 

Caaxió [no texto: caá-xió] - Planta brasileira que desconhecemos, bem como a 
sua classif icac;:So. Tem o no me vulgar de faz-chorar. Tal vez alguma eufórbia ou tere
bintinácea, cuja fumac;:a fac;:a deitar lágrimas. Etim.: pela forma popular faz-chorar, que 
é mais ou menos a traduc;:So de caá-xió, podemos determinar-lhe seguramente, nao só a 
sua procedencia, como a significac;:So inteira do vocábulo. Procede do tupi amazónico 
diaxió, chorar, que corresponde ao guara ni ayaceó e jaceó, assim como no tupi ajaceó 
(F igueira). Assim, em embeaxió e momboiaxió, palavras usadas entre os índios da 
Amazonia, encontramos o mesmo elemento aglutinado a embéa e a mombóia; estas 
duas rad icais, aparentemente tao divergentes, sao o produto de memy, no tupi.amazó
nico (Couto de Magalhaes), mymbi, no guara ni (Montoya), e membi e membú, em 
outros dialetos do tupi, significando frauta. Daí membiixió, é o instrumento cujos sons 
tristes arrancam lágrimas, despertam o pranto. Caá-xió é, pois, a planta que faz chorar. 
Barbosa Rodrigues diz que o sabiá é conhecido no vale amazónico sob o nome de 
uirá-chué, que ele traduz por pássaro-chorio: deve [ser? ] xié, que faz chorar. Braz 
Rubim traz memboía-xió. 

Caba - Denominac;:So dada genericamente as vespas no Maranhao; no vale 
amazónico dizem cáua e caba; no resto do Brasil usa-se de maribondo ou marimbondo, 
que é de proveniencia banta; a palavra vespa, do portugues, mantém-se em S. Paulo. 
Barbosa Rodrigues cita as seguintes variedades do vale amazónico: o aturá-cáua, 
beiju-cáua, yauára-cáua, yauárité-cáua, yauára-raconha, tambá-cáua, tapiú-cáua, tatu
cáua, urubu-cáua, etc. Beaurepaire Rohan diz que a denominac;:So "caba em Campos 
dos Goitacases é aplicada exclusivamente a urna variedade de cor preta e _ferrao ~'!1are
lo; e a de tapiocaba, tanto ali, como no R io de Janeiro, Bahia e estados c1rcunsv1z1nhos 
pertence a urna espécie menor e muito p~onhenta." Em outras part~s tem as deno~ 
minac;:oes de maribondo-caboclo, preto, etc., de enxu, enxur, etc. Et1m.: no guarani 
cá e caba, no tupi da costa caba, e no atual amazónico cáua. Caba por sua vez procede 
do verbo acá, brigar, contender, disputar . 

Caba-apuá - Vide arapuá. 
Cabaú [no texto: cabahú] - Mel de tanque, no Sergipe. Etim. : de caba+ 
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hu=tu=chu, etc., negro, escuro. Presumimos que caba, como ey, significa simultanea
mente abelha e me'!. 

Cabfruba - Árvore do Paraná . Cremos ser a mesma conhecida por cabreúva 
no R io Grande do Sul e Sao Paulo, por caboré no próprio Paraná, caburéyba, caboray
ba, cabiruba, capreúba, caboré, cabriúva em outros estados. Sao Myrocarpus 
(M. frondosus, M. fastigiatus, Freire Alemao), da fam. das leguminosas. Na Bahia 
temo nome de jatobá ou jataúba; no R'io de Janeiro, de óleo-pardo ou óleo-de-macaco. 
"O cerneé vermelho claro: do seu tecido fibroso exsuda um óleo resinoso e aromático, 
donde lhe veio o nome portugues", B[arbosa] Rod(rigues]. Confrontai anguay 
(Alm[eida] Pinto) . Em guarani: gral, pilao: anguá. Por que? (Vide R. l. H. 8., 
v.14, p.195). Etim.: supomos sua forma primitiva caburéyba. Caburéyba comp0e-sede 
caba, unto, gordura, sebo; de he, cheiro agradável , e como adjetivo fragrante, perfu
mado; e de yba, árvore. He, nao o encontramos senao como sentido de sabor, o que 
é grato ao paladar ; todavía deparamo-lo em composic;:§o coma idéia que lhe ligamos, 
como em hetü, cheirar, que consta de hi+tü, que crerros a raiz de timbó, e portanto 
deve exprimir exalac;:§o, vapor, etc.; como em heaqua, olor grato, suave, que consta 
de he+ aqua, correr, e porta nto significando fragra ncia que decorre, se exa la. 
Caburéyba designará, pois, a árvore de óleo perfumoso. "Caá e aqua, erva cheirosa" 
(Montoya). Ne, fedor, nao é mais do que a negativa na+ hi, perfume. Héraqui, fama, 
comp. de hera, nome, e aqua, correr. Pode tarrbém ser formado de caabó, folhagem, 
mais ré e ybá. Ne, fedor, compé5e-se de n, negac;:5o, nao, e hi, perfume; o n serve para 
antónimos. O nome mycrocarpus provém do grego, de myron, perfume, e karpos, fruto. 

Cabiruva - O mesmo que cabiruba. 
Cabiú - Palavra que designa urna variedade de acácia (Acacia maleolens, 

Freire Alemao). Fam. das leguminosas. Encontramo-la sob a forma cabiú-vinhético . 
. É madeira cuja casca encerra um princípio resinoso. Etim.: de caba+iú, por pituna, 
preto; caba, referindo-se a substancia resinosa da árvore, e iú ou simplesmente ú, é\ 
cor da mesma ou da madeira da árvore. Pode também ser formada de caabó, folha
gem, mais úna, por pituna, preto. 

Cabiúna - Denominac;:ao dada no R io de Janeiro a urna variedade de Jacaran::tá 
(Dalbergia migra, Freire Alemao), fam . das leguminosas. Na Bahia tambayba, em 
outras partes jacarandá-preto, violeta, camboriúna, cambiyma,etc. Dao-lhe também o 
no me de bálsamo. Os franceses a denominam palissandre. Etim.: a de cabiú. 

Caboata - Denominac;:§o pela qual sao conhecidos um arbusto que nasce nas 
capoeiras (Cufrania vernal is, Saint-Hila ire), fam. _. das sapindáceas, e um outro em 
Alagoas, de fruto viscoso (Mauria loetifera), fam. das terebintáceas. Ao primeiro 
chamam caboata-de-capoeira; ao seguñdo, caboati-de-leite. Tanto as sapindáceas como 
as terebintáceas encerram p'lantas que contem principios resinosos e graxos. Etim.: 
de caba e ata, por tata, duro, significando, pois, resina endurecida. Pode também ser 
de caábo e atan, isto é, folhagem dura. Añemo ati, tornar-se duro, estirar-se. 

Cabocla - Mulher de origem indígena. ~·"sin. de bugra, índia, geralmente usados; 
e no R io Grande do Sul, de china que Beaurepaire Rohan supc5e provir da semelhan~ 
de tra~os com as mulheres do Celeste lmpério. É errónea a hi~tese, pois é palavra 
oriunda do quéchua, como ver-se-á no nosso trabalho sobre origens quéchuas. 

Caboclada - A ra~a indígena, malta de caboclos, gente das últimas camadas 
sociais, capangada, bugrada. 

Caboclao - r'ncl io de estatura alta. 
Caboclinha - Menina de ra~ indígena. É sin. de bugrinha, indiazinha__, ca-
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borezinha, e no R io Grande do Sul de chinoca, chinoquinha, chininha e piguanchinha, 
que é a inda de proveniencia guarani. , 

Cabocl inho - Menino de rac;:a indígena. E sin. de piá, caborezinho, chininho, 
cheruzinho, bugrinho, no R io Grande do Sul. Piá é também usado no Paraná, como 
caboré em Pernambuco, Goiás e Mato Grosso. No extremo Norte dizem ainda pequeno 
tapuio. 

Caboclinho - " Nome vulgar dum dos pássaros indígenas do Brasil, notável pelo 
seu canto. " (Beaurepaire Rohan). 

Caboclismo - Ac;:§o própria dos indígenas; doutrina literária que pretende tra
tar do aborígene brasileiro, com exclusao dos outros elementos constitutivos da na
cionalidade. 

Caboclo - lndivíduo da rac;:a indígena, mestic;:o resultante desta como branco; 
capanga. É sinonimo.de indio, que é usado geralmente; de tapuias no vale amazonico; 
de bugre nos estados do Sul; de chino e cheru no R io Grande do Sul. Provérbios e 
frases: Caboclo sou, mas sou sao. Caboclo nao joga espada. Caboclo temo corac;:§o no 
mato e o corpo na aldeia. Mof ino como caboclo. 

Caboclo,a, adj. - De cor avermelhada, como: algodio-caboclo, variedade de 
Gossypium, que ~produz capulhos de felpa avermelhada; alma-de-caboclo, espécie de 
ave do genero Crotophaga, cujas penas sao tirantes a esta cor; feijio-caboclo, 
variedade de Phaseolus, cuja semente é de oor vermelha; maribondo-caboclo, himenóp
tero rubro; melá'o-de-caboclo é urna cucurbitácea conhecida em Pernambuco por 
este nome e em outras por cruá (Cucurbita odorata, Nell), cujo fruto é preto; pomba· 
cabocla, colombina de penas cor de tijolo. Cientif icamente tem os nomes de 
Colombi - Colín Caboclo e de Chamaepelia Talpacoli (Temminck e Swainson), 
genero Chamaepelia, fam. das_ pombas. Etim.: de ahabog, depenar, pelar. Na língua 
geral se encontra sob as formas ~boca, ~booc, caboca, etc., o que é normal, pois 
hacang, galho, aparece transformado em tacang e ~acang; hui, farinha, em cui. 
Caboclo é, pois, vocábulo deformado em sua desinencia. Vide etim. de acaboclar. 

Caboculo - O mesmo que caboclo. 
Caborahyba - Vide cabirubá. 
Caboré ou caburé - Descendente da rac;:a indígena cruzada com a africana, no 

Mato Grosso; pessoa que, apesar de branca, é muito trigueira; caboclo, cabra, cabro
che. Etim.: supomos palavra composta de do is elemento.s: cabo~, índio, e a desinencia 
ré, cuja versao no caso vertente desconhecemos. 

Caboré [hoje caburé] - Nome dado a urna pequena coruja (Scops decussata, 
llliger), fam. das buboníneas, tribo das estr igídeas, que temas asas, o peito e a cauda 
de cor escuro-ferruginosa; e, segundo Barbosa Rodrigues, denominac;a'o também de 
um Caprimulgus. O Scops é conhecido no Paraguai pelo mesmo nome. Aulete traz 
cabúro, o que é erro. Etim. : a mesma do precedente, sendo devido o epíteto a cor 
vermelha escura da ave. Ouanto ao Caprimulgus, supernos que deve ser pela mesma 
razao, conquanto lhe desconhecemos o colorido predominante na plumagem. Muntoya 
traz: ucaburé, paxarillo conocido. Caburé gua~u. otro semejante". Este pensamos a 
Strix nacurutu de Vieillot. Marcgrave a recolheu no tupi da costa soba mesma forma. 

Caboré - [hoje caburé] "Boiao, vaso pequeno de barro vidrado, com asa, 
bojo no centro, estreitado na base. Fig. homem gordo de baixa estatura", Beaurepaire 
Rohan. Ex.: 

"De rnanha vais cac;:ar paca 
Lá no corgo da ressaca, 
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Trazes paca e timboré; 
Voltando já a"noitinha 
Tu vens comer co'a negrinha 
Quitute no caboré." 

(A Negrinha, lundu do Oueiroga) 
Etim.: será também devido a cor do vaso? Observac;ao. É bem provável que aquí a 
et im. seja o invés do que pensamos, e que da ave quanto a cor predominante partisse 
o epíteto para as outras rela9)es. . . , . 

Caboré - Árvore que julgamos ser a mesma que cabtruba, alias urna variedade 
de óleo. Usado no Paraná . 

Caboré-iba - O mesmo que cabiruba. Recolhido sob esta forma por Piso. 
Caboréicica ou caburéicica ou caburucica - A resina da cabiruba. Etim.: de 

caboré+ icica, resina. 
Caboréuva - O mesmo que cabiruba. 
Caboréyba - ldem. 
Cabouco - O mesmo que caboclo. 
Cabraiba - O mesmo· que cabiruba. 
Cabreúva - ldem. 
Cabriúva - ldem. 
Cabrucado - Roc;:ado, na Bahia. 
Cabrucar - Roc;:ar, idem. Etim.: vide a de broca. 
Cabrué- É a mesma ou urna variedade de óleo . Usado no Paraná. ldentificam~-la 

com caboré. 
Cabuí - Árvore assim conhecida no Sul do Brasil, de que há as seguintes 

var iedades : cabul-angico, c. pitanga, c. vinhático, sendo o último o mesmo que o 
cabiú-vinhático do Rio de Janeiro (Acacia ma/eolens), [das] leguminosas. Etim.: 
a mesma de cabiú. 

Caburéiba - O mesmo que cabiruba. 
Caburiuva - ldem. 
Caburubu - Árvore do Sul do Brasil, alguma variedade de óleo provavelmente. 

Etim.: pela radical cab ve-se que é vegetal que encerra algum princípio oleaginoso. 
É-nos imposs<vel verter o resto, em vista da ignor~ncia em que estamos da árvore. 

Cabu~u [no texto: cabussú] - Var iedade de abelha ou vespa no Piauí (Alen
castre). Etim. : de caba, abelha, e ussu, grande. 

Cacau - Árvore do vale amazónico (variedade de Theobroma cacao, Lin.), fam. 
das bitneriáceas (B. Rodrigues). Etim. : de cacaú, palavra de origem náuatle [no texto, 
nahuatl], e ú, preto. É formac;§'o híbrida. 

Cacaurana - Outra variedade de Theobroma, assim conhecida no vale amazónico 
(B. Rodr igues) . Etim.: de cacau+rana, semelhante. 

Ca~rá - Antes cassará, conhecida também por bredozinho-das-cal~as, por 
nascer nos interstícios das pedras das ruas, é urna planta do R io de Janeiro, de folhas 
miúdas e quase redondas. É urna variedade de sanguinária (Melo Morais). Etim.: será 
do tupi? 

Cacerenga - Faca sem ponta, velha, sem cabo; peda<;:o de faca, que serve 
sobretudo para a raspagem da mandioca. É sin. de quice ou quece, no Pará, Pernambu
co, R io Grande do Norte, Ceará; quicé-acica, no Pará; cicica, no Maranhao;caxiri, 
no R io de Janeiro ; caxirenga ou caxerenga, no Sergipe e Alagoas; caxireng~e, na 
Bahia ; cacumbu, idem; caxirenguenga ou caxirenguengue, no R io Grande do Sul, 
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Paraná, Mato Grosso, etc; xerengue, xerenguengue, R io Grande do Sul. Etim.: 
cacerenga compc5e-se de duas partes bem visíveis; cace é corruptela de quicé, faca ; 
renga, parece-nos também deturpac;ao de he'(i, raspar, que em composic;ao com quicé 
faz quicére'(i, isto é, faca de rapar ou raspadeira simplesmente. A terminac;ao ga é 
própria de palavras acabadas em som nasal. Ouicé-acica compé5e-se de quicé+ acica, 
no tupi; aci, no guaraní; e acica no tupi [amazónico,?] significando tro<;:o, pedar;o, 
coisa curta, fragmento. Vide bucica. Cicica é contraíd? de quicé, de que ficou a 
sílaba final , e de acica, que perdeu a vogal inicial; caxiri, caxirenga, caxerenga sao 
forma~es identicas a cacerenga; caxirenguenga ou caxirenguengue compc5e-se de 
caxirenga ou caxirengue, nesta última palavra duplicando a sílaba final para exprimir 
superlat ividade. 

Cachac;o - Porco no R io Grande do Sul. Etim.: considera mo-lo formado de 
caiassú=taiassú. Quanto a troca da gutural em dental, já o ternos visto em exemplos 
precedentes; assim de taitetú f izemos caitetú e taiteto ou tateto, deslocando o acento. 
No R io Grande do Sul a inda ternos sanhac;o, que procede de sahy-assú; neste exem
plo, em palavra de conformac;ao semelhante, ainda se dá analogamente a passagem do 
acento. 

Cachim (hoje caxim] - Denominac;ao dada em alguns lugares a borracha e a 
urna árvore (Sapium ilicifolium, Willdt) , fam. das euforbiáceas, cujos frutos tem 
propriedades drásticas, assim conhecida na Bahía e Minas. Etim.: pode ser formada de 
caa+ici, resina, leite de árvore, etc. (Montoya), e significaría a planta, a folha 
latescente. Poder-se-ia formar de caá+ty, chy, caldo, sumo, e a traduc;ao seria a plan
ta, a folha sumarenta. 

Cachinguba (hoje caxinguba] - Planta assim conhecida no Pará, talvez alguma 
euforbiácea. Martius que a traz sob as formas caxinguba, cachinduba, coachinguba, 
classifica-a como urna farmacosícea. Etim.: de cachim+uba. 

Cacinda - Árvore do R io de Janeiro, cuja classificac;ao desconhecemos. 
Etim.: supomos-lhe or igem túpica. 

Caeirana - Árvore da Bahía de classificac;ao desconhecida. Etim. 
Caeté - Denomina~o dada a plantas da fam . das aroídeas, por causa do desen

volvimento amplo de sua folhagem, como as marantas an0neas, canáceas, etc. Há 
outras, cujas folhas sao largas e longas, lhe dao também este nome, o que produz 
dificuldade em determinar precisamente o genero e família. Ver R. l. H. 8., v.14, 
p.222. Etim. : de cai, folha, e eté, que além de significar bom, verdadeiro, honrado, 
antigo, é sinal de superlativo. Assim, pois, caeté designará a folha muito grande. 

Caeté-mirim - Var iedade de maranta de Mato Grosso. Etim.: de caeté+mirim, 
pequeno. 

Caferana - Arbusto do vale amazónico (Tachia guyanensis, Aublet) , fam. das 
gencianáceas. Etim.: palavra ht'brida, de café+rana, semelhante. A palavra puramente 
tupi que a designa é jacaréarú ou jacaruarú. 

Caguary - Em S. Catarina, o peixe d 'água doce conhecido no R io Grande pelo 
nome de cascudo. Etim. 

Cahapitiú [hoje caapitiú) - Planta do Pará, muito amargosa e de cheiro desa
gradável (Melo Morais) . Etim.: de caá+ pitiug=mbitiú, mau cheiro (Montoya), vo· 
cábulo que pertence a linguagem popular do Brasil. . 

Cahapiucá - Planta da ilha de Marajó (Melo Morais). Etim.: de caá+yp1yug, 
podre, + á, significando fruta ou simplesmente sinal de intensidade. 

Cahapungá (sic] - Planta do Pará e Maranhao, cujas folhas passadas ao fogo e 
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apl icadas sobre as escrófulas, as resolve (Melo Morais). Etim.: de caá+apungá ou 
pungá, inchado, irntumescido, como em abati-apungá, milho que, tostado, nao re
benta, mas engrossa, intumesce-se. 

Cahatinga [hoje caatinga] - O mesmo que pia~abeira (no texto: piassabeira). 
Cahatinga [hoje caatinga] - "É no Amazonas terra alagadi<;a ou meio alagadi<;a, 

na qual cresce a palmeira pia<;abeira" (Beaurepaire Rohan). Cahatinga ou caátinga é 
sin. de pia~va [no texto: piassava], e talvez por esta palmeira procurar os lugares 
baixos e sujeitos a inunda~es tenha-se estendido a estes translatamente a designac;§'o. 
Etim.: de caá+ ttnga, branco. 

Caha-xio [hoje caaxió] - Vide caa-xió. Vide Martius: caraxoé. Vide Almeida 
Pinto em faz-chorar. Vide embeaxió e monbaixió. Chorar no guarani, ayaceó. 
Vide Exp. errata - 2p - caáia-xiú. 

Cahinana - Chamada também cainana, caninana, cainca, raiz-preta, cipó-cruz, 
cruzeirinha, poaya em diferentes localidades do país. Sao denomina~es que perten
cem sobretudo a Chioceoceas [sic; = chiococceas] da fam. das rubiáceas, tribo das 
cafeáceas (C. anguifuga, Mart.; C. racemosa, Humb; C. densifolia, Mart., etc.} e a 
urna poligalácea em Pernambuco. Em Sao Paulo, Minas i:: Alagoas é conhecida geral
mente por caninana. Em S. Catarina e Bahia tema denomina<;ao de raiz-preta. Etim.: 
de caa, planta, mato, folha, rama, etc. ; e nhane, correr, no tupi; ñi, no guaraní. Supo
mos, como Chiocoecaceas [sic] sao arbustos trepadores, que daí lhe proviesse adeno
mina9á'o. A transforma9á'o de caá em cái ou cahi deu-se em outras palavras, como em 
caipora, caipira, cahira, etc. Por conseguinte significará a planta que ca-re, que se 
estende sobre a rama de outras. 

Cahincato ou caincato - Sal resultante da combina9á'o do ácido caín[ c]ico com 
urna base. 

Cahinico - Também caíncico, adjetivo referente a um ácido que Pelletier [com 
Caventou] descobriu em 1830 na cahinana ou cainca. 

Céttiva [hoje caíva] - Mato de árvores enfezadas e mesclado de arbustos e 
outras plantas que dificultam o transito ; o que indica esterilidade do terreno. É 
sin. de catanduva. Etim.: de caá, mato, e ahiva, ruim, mau, donde procede a tradu~o 
portuguesa de mato-mau, com que também o designam. 

Cahuitahu -
Caiambola - Escravo que fugia para o mato, ocultando-se nos quilombos ou 

mocambos, e genericamente todo aquele que assim procede. Provérbio: Quem tem 
medo nao amarra caiambola. Etim.: debaixo da múltipla forma aparece este vocábulo 
na 1 inguagem popular , como sao: caiambola, calhambola, canhambola, canhambora, 
caiembola, quilombola. Exceto a última que é híbrida, participando da influencia 
ba nta , como se verá no nosso trabalho sobre origens africanas, todas as mais procedem 
dos d iferentes d ialetos tupis. No tupi da costa encontramos em Anchieta canhembora, 
o fugidor; em Figueira, canhembóra, o fujao, que costuma a [sic] fugir, estabelec1mdo 
ele diferen<;a com canhembara, o que anda· fugido ou perdido; em Montoya, fugidor 
entre outras palavras correspondentes deparamos com yababóra, cañybora. Anchieta 
t raz : "Canhembára, o que fugiu , a inda que nao seja mais que urna vez; canhembóra,o 
que a nda fugido ou tem costume de fugir , posto que se confundam". "Aba canhema, 
homem fugido", Anchieta . C(orreia] de Faria t raz quanto ao tupi amazónico: 
"Canheme, perder ; canhembara, o que anda perdido; canhembora, o que se perde 
por costume, o fujao; canhembyra, a coisa perdida". No tupi da costa formá-se de 
canheme, fugir , desaparecer, sumir-se; e de bora, desinencia superlativa que equivale 
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a ~uito, extremamente, etc. No gua.rani procede de cañy, perder-se, desaparecer, 
olvidar, acabar, morrer , etc.; e de bora. Tanto canheme, como cany procedem de 
ca~, mato: e. ~han_e, co~re~ . para o pr i ~eiro; de caá e nani, correr para 0 segundo; 
asstm a stgntf tca<;:ao pr1m1t1va dos dots verbos foi correr ao mato donde a d 
f · d ' e ugir , per er-s~ e as tr~pológicas ~e olvidar, aca~r, morrer; pois o que foge e desapare-
ce no mato e esquec1do e depots morto, extinto na memória dos outros. Quanto a 
pronúnc:_ia, embora modificada pelo povo, nao há, ousamos afirmá-lo, verdadeira 
corrup<;ao. Ele usa de caiambola e canhambora e canhembora e o faz perfeitamente 
bem. No ~uarani e .nos outros d ialetos túpicos nh=y ou j, como em nhatium, espécie 
de mosquito, e yat1um. Um dos sinónimos de cañybora é yababóra, que consta de 
ya=ña, correr, bá=ba, sufixo participa! significando o que, e bóra, muito. 

Caia~ara - 9uadrú_mano do Amazonas (Cebus gracilis), tribo dos cébios, grupo 
dos helo~ttecos. E o sa1on maigre dos franc~es. Há duas espécies o caiirara [sic; 
talvez ca1rara] -am~relo e o branco. Etim.: compc5e-se de caí, termo genérico para 
macaco, no guarant , correspondente a ~ai (sai) em muitas outras forma~es, e arara, 
talvez por seus movimentos constantes, como os da ave. 

. Caiaué - Palmeira do vale amazónico (Elaeis melanococca), fam das palmeiras, 
CUJO fruto produz duas diferentes matérias oleaginosas, urna extraída do sarcocarpo, 
e a outra do albúmen da amenc:foa. O óleo produzido é de aroma agradável. Etim.: 
a parte inicial caia indica a radical caba, gordura, unto, etc., correspondente ao nome 
c~en~~fico Elaeis, que vem do grego elaion, óleo; ué parece composto de u que pode 
sigmf 1car escuro, por pituna, ou amarelo, por yu ou yuba; e é, fragrante, perfumoso. 
V. etim. de cabiruba. Melanococca significa grao preto. 

Caieira - Fábrica em que se queima pedra calcária; fogo pelo qual se passam 
as folhas da erva:mate no preparo da mesma, processo a que chamam sapeca; o lugar 
em que se que1mam outras matérias, como ca ieira de ossos. Ex.: "O solo de 
Corumbá é quase que inteiramente formado de calcário silicioso, cinzento ou negro, 
raras vezes esbranqui<;ado, o qual já vai fazendo a fortuna de alguns industriais que aí 
estabeleceram caieiras, tendo achado reunidos, no mesmo st'tio, a rocha, a água e a 
lenha" (Severiano da Fonseca, Vklg[em] ao Redor do Brasil). Etim.: esta palavra a
~receu no por:ugues depois da descoberta da América. Bluteau no princípio do 
seculo XVIII nao a traz. Aulete, assim. a define : " Fábrica de cal". Dizque é pouco 
u:ada, o que será verdade para Portugal, porém nao para o Brasil, ondeé vulgarizada, 
nao só com o sentido restrito, mas com o de fogueira. Antes se cingisse a de Morais, 
que é a-ssim enunciada: "Fábrica de cal; forno onde se calcinam as pedras, ou ostras 
de que se faz a cal para casas, etc. " Constancio melhormente a define só como forno. 
Todos os outros léxicos da 1 íngua adotaram a de Mora is. Assim a caieira nao é 
só para a pedra calcária, mas para os sambaquis, ostreiras ou casqueiros, para o fa
brico da erva-mate, para a redu9á'o de ossos a cinza, etc. A idéia, po is, que exprime, é a 
de lugar em que se queima, se incinera, finalmente a dum cremado uro. Procede do 
verbo cái, queimar; o que foi queimado é em guaraní ycaitague ou ycaitaguera, 
ycaigue ou ycaiguera, e dando-se a queda da gutural na últ ima forma , o que é regular, 
ternos a palavra da linguagem popular do Brasi l. 

Caieiro - O que trata de caieiros [sic; será caieiras?]. Cite-se v.44 da Revista 
do lnst. H[ist. Bras. ], p.7, [e?] 210. Ex.: 

Caimbé - Vegetal do Amazonas, de suco leitoso, cuja class ifica9á'o desconhece
mos. No Paraguai há duas plantas conhecidas por este nome que sao caáimbé 
(Cheirantus cheiri, Lin.}, fam. das crucíferas. 
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Caaimbé-mi - (Valeriana céltica, Lin.) Fam. das valerianáceas. Será a do Brasil 
algumas destas? Severiano da Fonseca classifica-a entre as, omalpig~ceas. ~tim.: de 
caá+imbé denomina~o dada a plantas da fam. das aro1deas, cu1as vergonteas e 
casca sao aproveitadas para armadilhas. V. etim. de ambé. 

Cainana - O mesmo que cahinana. 
Ca inca - O mesmo que cahinana. Etim.: será a que M>ntoya traz em cafayngá, 

definindo-a: "Um arbolillo recio de que hazen varas para pescar"? 
Caincato - Termo de química, sal resultante da combina~o do sal caíncico 

oom urna base. Etim.: de cainca e a desinencia ato, do latim atus, que se junta a ra
dical que designa um corpo simples, indicando um sal formado pela rea~o de um 
ácido sobre um óxido metálico ou organico. 

Caíncico [no texto, sem acento] - Adj. Termo de química, usado com o 
subst. ácido. É o mesmo que cahinico. 

Caingá - Árvore do país (Mimosa spec.), fam. das leguminosas, de que há duas 
variedades: caingá e caingá-vermelho, assim conhecida~ no Rio de Janeiro e Paraná. 
Etim.: de caá e ingá, urna mimosácea. V. etim. de ingá. 

Caipira - Homem do campo, quer seja morador das planícies, quer das monta
nhas. É sin. de guasca, matuto, mambira ou meri>ira, beriva, mamaú, mano Juca, no 
R io Grande do Sul · mandí no Paraná; roceiro, no R io de Janeiro, Mato Grosso, Pará, , , . 
etc.; tapiocano, babaquara, mixuango, em Campos dos Goitacases, segundo Beaurepai
re Rohan; tabaréu, em muitos estados; do Norte; baiano, no Maranhao e Piauí; 
curau, no Sergipe; caboclo, no Maranhao, etc. Etim.: no guaraní montanhes traduz-se 
¡:x:>r caaiguara e caapeguara; animal do mato diz-se (:OÓ capipiara, ~ó caapeguara. 
Pode ser que caipira seja forma aberrada de caá-peguara ou de capipiára. O participio 
passivo dos verbos forma-se com a sufixal guara ou uara e igualmente com pyra, 
como em yucauara, o morto, que pode dizer-se também yucápyra. Como nao é 
contrário ao genio da língua o juntar desinencias verbais aos substantivos, como em 
caaiguara, o que mora no mato, neste mesmo exemplo, feíta a substitui~o, teremos 
caapyra. 

Caipirada - Multidao, magote de caipiras. 
Caipirao - Aumentativo de caipira. 
Caipirinha - O iminutivo de caipira. 
Caipirismo - A~o de caipira. 
Caipora - Genio das florestas brasileiras. A seu respeito diz Couto de Magalhaes: 

" Homem colossal de corpo peludo, montado em um porco do mato, ninguém o 
¡:x:>dia ver sem ser extremamente infeliz pelo resto de sua vida .. . O cahapóra era o 
genio protetor da cac;a do mato, e só era visto quando, rodeando-se urna família de 
anima is selvagens, se a pretendía extinguir." Beaurepaire Rohan referi~o-se a maneira 
¡:x:>r que o mito indígena foi modificado no meio cristao, acrescentou: "E representado, 
ora como urna mulher unípede, que anda aos saltos; ora como urna criarn;:a de cabec;a 
enorme, e ora como um caboclinho encantado." 

Caipora, s.f. - lnfelicidade, como nas frases: Está com a caipora. Deu-lhe a 
caipora. Morreu com a caipora, que nunca o deixou. 

Caipora, s.m. - Empregado também adjetivamente, como em: Nao quero 
negócios com caiporas. É o ma ior caipora que até hoje vi. É um homem caipora. 

Caiporismo - lnfel icidade contínua, infortúnio que prossegue sem interrup~o, 
azar que se manifesta no jogo, romo em outra qualquer emergencia. 

Caiporice, caiporismo - Estado do que é infeliz, perseguido de má sorte. 
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Etim.: além destes vocábulos, usamos dos verbos encaiporar e desencaiporar. Provém 
de caápóra, que se compc5e de caá, mato, e póra, habitador, isto é, o genio das f lo
restas na teogonía indígena. Da influencia fatal que ele exercia sobre a pessoa em que 
fitava o olhar, formaram-se as muitas palavras usadas no brasileiro pópular. 

Cairussú [hoje cairu~u] - Planta aquática do país, da fam. das umbelíferas. 
Hydrocotyle triflora. Etim.: de cairussú. Compc5e-se esta palavra de tres elementos: de 
caá, planta, folha, rama, etc.; de i, talvez por y, água; e ussú, grande, por guassú. 

Caíssara [hoje cai~ra] - Trincheira que rodeava as tabas indígenas; cerca de 
ramos que serve para reunir o peixe e facilitar a pescaria. Em Pernambuco espécie de 
cerca morta (V. B[ eaurepa ire] Ro han). No R io Grande do Sul cai~ra denomina-se ao 
mato carrasquenho. É sin. de faxina, faxinal, vassoural, etc. Ex.: É um campo de 
cai~ra. O gado escondeu-se na cai~ara do campo, etc. Etim.: no tupi caái~ra, no 
guaraní caái~. Caái~ra ou caái~ compc5e-se de caá, árvore, etc., e i~ra ou i~á que 
Montoya define: "Árbol desgajado, y el tronco desde el suelo hasta las ramas." Ainda 
o mesmo relativamente a caái~ diz: "Cerco de ramas y ramones con que van recogien
do el pescado con redes." Pilar em Montoya (v.2) itá ou i~. Assim o vocábulo sig
nificou na primeira acep~o o moirao, o pau-a-pique nas cercas, qualquer tronco des
nudo, limpo de galhos; posteriormente estendeu-se a armadilha de colher peixes por 
ser como um cercado que lhes tolhia a passagem. 

Caissurna [hoje cai~uma] - É no vale amazoniro o tucupi engrossado com fari
nha, cará ou outro qualquer tubérculo (Beaurepaire Rohan). 

Caiteto - O. mesmo que caitetu. 
Caitetu ou caititu - Denomina~o que tem em partes do Brasil os paquidermes 

classificados por Buffon sob o no me de pecari; por Lineu sob o nome de tajassu e 
sus tajassu, sob os de patira e couré por outros. Sao anima is do genero Dicotyles 
(D. torquatus, D. labiatus), da fam. dos suídeos. Barbosa Rodrigues fala de tres 
espécies conhecidas no vale amazonico por tayassu-été, canela-ruiva do Brasil meri
dional; tayassú-tinga, queixada branca do Sul, e tayassú-mirim. Em obras de Hist[ória] 
Natural só encontramos as duas supra mencionadas, pelo que julgamos nao se achar 
urna ainda classificada. No R io Grande do Sul é chamado caiteto ou taitito, o tayas· 
sú-mirim do Norte. Este no Paraguai conserva em sua pureza a designac;:ao primitiva 
de taytetú. Provérbio: Caitetú nao se coc;a em árvore de espinho. Etim.: de taytetú, 
cuja radical tay, dente, é bastante transparente. A permuta da dental em gutural, na 
passagem da língua indígena para a portuguesa, é fenomeno de que ternos tratado 
por mais duma vez neste trabalho. Tetú pode ser ~mposic;:ao de ti, duro, forte, e 
tu, golpe, golpear. Sendo assim, a versao do vocábulo daría: dente forte que golpeia. 
Observa~o. A palavra pecari nao é guarani como o supoe Barbosa Rodrigues, decom
pondo-a em pe, caminho; caá, mato, e iry, andar junto, os que andam em bandos; 
é de origern mexicana. Patira é do galibi patyra e usada na Guiana Francesa para 
designar urna variedade de Dicotyles. Curé é palavra usada no Paraguai para designar 
o ¡:x:>rco. Na República do Paraguai, [em] Alfredo [du] Graty encontramos curéy 
traduzido: Rio do Porco; Curé no Río Grande do Sul é tratamento doméstico dado 
ao parco; chamam-no repetida várias vezes a palavra, curé, curé, curé ... Porco em S. 
Catarina, curé. Nao tendo encontrado o vocábulo nos antigos trabalhos guaranís ou 
tupis, hesitamos por muito tempo em aceitá-lo como de tal proveniencia; mas em 
presenc;a de icuré no dialeto setentrional do Brasil, significando urna variedade dos 
tapirídeos convencemo-nos finalmente. lcuré, que Barbosa Rodrigues julga intradu
zível, compc5e-se de y, água, e curé, porco, e desÍgna pois o paquiderme aquátiro. 
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Nao é de admirar que o índio sempre grande observador, desse nome a um animal que 
parece estabelecer ,..confusao com outro genero; primo, porque a anta afeta a forma de 
cochino, e esta espécie é de menores proporc;:oes que as outras; secundo, por
que a própria nomenclatura científica conserva o de tapiroporcus para um suídeo 
fóssil. Achando-nos posteriormente em S. Catarina e ouvindo o povo da roc;:a chamar 
ao porco de curé e ao leitao, de curezinho, convencemo-nos de que a hipótese que 
acima formuláramos era bem fundada . 

Caitetu - Rodete de desmanchar a mandioca (Luisinha, Araripe Júnior). É 
usado no Ceará, Paraíba e R io Grande do Norte (Beaurepaire Rohan). No R io Grande 
do Sul chamam-no rod ízio. Cho~-de-caitetu, casinhola onde os agricultores pobres 
manipulam a farinha . Etim.: de caytetú, em razao da roncaría que produz semelhando 
a que faz o animal conhecido por este nome, desque [sic] o enfurecem (Araripe 
Júnior). 

Caituaba - Árvore do R io de Janeiro de classif icac;:a'o desconhecida (Rebouc;:as). 
Etim.: evidentemente guara ni pela forma. Pode provir de caá e outros elementos 
oomponentes: de catuaba, de catuobá, mas desconhecendo-a completamente, nao 
podemos estudá-la e estabelecer versao própria. 

Caiúbim - Árvore mediana, assim chamada em Alagoas, cuja raíz e casca tem 
aplicac;Oes terapeuticas. Desconhecemos-lhe a classificac;:a'o científica. Etim. : de caiubi 
ou cajubim. 

Caiuia - Diversos vegetais sao conhecidos por este nome em diversas partes do 
Brasil. Eles sao: caiuia·a~u, planta herbácea (Lobelia viscosa) fam. das lobeliáceas; 
em Alagoas. Caiuia-brava, planta herbácea chamada simplesmente caiuia na Bahía 
(Centronia crispofila), fam. das melastomáceas. Caiuia-mansa, arbusto (Centronia 
tinctoria), fam. das melastomáceas, _em Pernambuco e Alagoas. Caiuia-do-mato, 
arbusto (Graffenriedia macrophylla) fam. das melastomáceas, em Alagoas. Caiuia· 
vermelha ou grande, árvore (Calycogonium punctatum), fam. das melastomáceas, em 
Pernambuoo. Caiuinha, arbusto (Dichorisandra elegans), fam. das comelináceas. 
Todos estes representantes das tres famílias foram recolhidos por Almeida Pinto, de 
cuja obra extraímos. Etim.: de caí, por caá, planta, e ayuá, pegar, pegajoso, etc., isto 
é, a planta que pega a cor tintória, pois todas as melastomáceas tornam pretos os 
lábios de quem lhes come os frutos, donde o nome científico de mela, preto, e 
stoma, abertura. Deu-se na passagem duma língua para outra a desloca<;:ao do acento. 

Cajá - Fruto do cajazeiro; é termo mais usual do acaiá ou acayá. V. 
Cajá-manga - Outra variedade, assim conhecida no R io; por pomo-de-Venus, 

no Pará e Maranhao; cajá-do-sertio, etc. Os franceses denominam pomme de 
Cythere e Evis. 

Cajaeiro ou cajazeiro - V. acaiá. 
Cajasal [sic J - Arvoredo de cajazeiro. 
Cajamuru - Planta do país (Solanum saponaceum), fam. das solanáceas. Etim.: 

de acaiamurú ou acajámuru. 
Cajatim - O mesmo que acaiá. V. etim. de acaiaty ou acajaty. 
Cajarana - O mesmo que cajerana. 
Cajera na - Conhecida no R io Grande do Norte por este no me; no R io Grande 

do Sul, R io de Janeiro, Bahia, Minas, por canjerana; em Santa Catarina e Paraná por 
canharana (Cabralia cayerana, Vel.) fam. das meliáceas. Etim.: de acaiárana ou 
acajárana. 

Caju - O mesmo que acaju. V. 
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Cajuada - Refresco feíto de sumo de caju. 
Cajú-assú - [hoje cajua~u] - V. acaju 
Cajueiro - Árvore que dá o caju. 
Cajuhy ou cajui - V. acajuy. [? ] 
Cajuré - Planta de Pernambuco, que desconhecemos. Etim.: acayuré ou cajuré. 

Calindé - V. canindé. 
Calombo - Segundo o Dic. de Morais: "Sangue, leite ou outra substancia 

1 íquida depois de coalhada em forma granular." Chernoviz sobo ponto de vista médico 
diz : "Dá-se este nome a várias espécies de tumores. Algumas pessoas chamam assim as 
incha~es que se observam debaixo do queixo ou na virilha; outros dio este nome ao 
abcesso. E nfim chamam-se calombos a uns pequenos botoes que aparecem durante 
muitas moléstias acompanhadas de febre e desaparecem com etas." Enfim, tudo que 
afeta a forma de grumo, é calombo, como a protuberancia dos tumores, o godilhao 
dum saco, dum travesseiro, dum colchao, a excrescencia no córtex dum tronco, o 
coágulo de substancias líquidas. Em todos esses sentidos ternos ouvido tanto o subs
tantivo como o verbo encalombar, sin. também de encaroc;:ar, que nao encontramos 
nos léxicos. Beaurepaire Rohan o define incompletamente. Etim.: Beaurepaire Rohan 
supé)e-na de procedencia africana. É errónea. [sic] Procede do guaraní camambú, em
pola d'água, teta, segundo Montoya. Camambú procede no próprio guaraní da radi
cal cam, que significa convexidade, coisa curva, como em cama, peito de mulher; 
cambuchi, panela; candú, corcova, etc.; e de pug, rebentar, como se dá comas empolas, 
com os tumores, como leite que sai da teta. Em guaraní se usava quase comas mesmas 
aplica~es vulgares entre nós, como em amoy camambú, sacudir a água para fazer 
empolas; em mbacá camambú, teta de vaca; em ycamambú cheaó, o meu vestido, bolsa. 
Passando para a linguagem popular o m transforrrou-se em 1, como em portugues 
lembrar, que procede de memorare, e o acento final retrogradou para a penúltima 
sílaba. Parece-nos errada a nossa etimología. É do banto. No entanto no bunda: 
giboso=calumba. Cf. Can[ ecatim], Dic[ionário). 

Calumbi ou calumi (Mimosa) - Fam. das leguminosas, arbusto que como a 
sensitiva tema propriedade de retrair as folhas ao contato de qualquer oorpo estranho. 
Em Pernambuoo chamam-no malícia-do-homem e calumbi em Alagoas. Etim.: procede 
de canumi, menino, palavra com que tratavam as crianc;:as. Canumi pode ser igual a 
cunei=terno, pequeno; mytanga=pitanga, compé)e-se de my+tanga, terno; filho: 
tangi (palavra amorosa); piá, piii; piá-ta, animo, coragem; piá-myri, fraqueza, cobardía. 
No atual tupi amazónico moc;:a é cunhamucú; menino, no mesmo dialeto, curumi; 
cunümi compé)e-se de cunuü, ternura, carinho, regalo; e de mi por myrim ou mycluni 
e significaria, pois, o amor pequeno, delicado. Em cuñi que Montoya faz provir de 
cú, língua, e yya, aberto, aliás sentido quase ininteligível, o selvagem em contraposic;:ao 
ao afeto votado as crianc;:as formou-a de cunnü+ani, grosso, espesso, grande, isto é, 
o amor grande. Ao adolescente denominavam cunumbucú, a mo~ núbil, cuñambucú; 
bucú, por pucú, significa largo, extenso, dilatado. Nestas cria~es tao simples dos 
vocábulos duma língua, mas ao mesmo tempo tao rreravilhosos, manifestam-se os 
processos que a i·ntel igencia humana tem posto em prática por toda a parte até 
produzir urna vasta literatura e recursos para exprimir as mais tenues grada~es do 
pensamento. Denominar a urna planta de cunumi para o índio, era concretizar neta as 
qualidades pueris, o melindre, a delicadeza, as blandícias, o mimo. Também a 
ciencia nao faz senao imitá-lo nomeando-a Mimosa pudica ou sensitiva. Equivalem-se, 
porque fotografam a planta que ao mais leve toque se recolhe como ofendida do 
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atentado ; que. ao nascer do sol, se expande ridente sauctando a luz, e aos raios aepus
culares cerra-se, recolhe-se, ao descer da treva, que é o símbolo do vício, do aime e 

" da ignorancia. 
G:alundu - Estado frenético de mau humor, impertinencia, motivada pela en

xaqueca, acessos hemorroidários ou qualquer enfermidade nervosa. Ex. : Quando está 
comos calundus, ninguém pode suportá-lo. 

"Este amor nao é meu, 
É de Rafael ; 
Qua ndo Rafael f or, 
É de quem quiser; 
Aturar minhas raivas 
Meus calundus, 
Apesar das coisinhas 
Que eu bem quiser, 
Ai! me larga, diabo, 
A ' I 1 d A • /1 r. me so ta, emvnio ... 

(0 Ladrao do Fradezinho, lundu) 
Usa-se também de tune.tu, que é a forma reduzida da palavra supra. Ex.: Hoje levantei
me com o lundu. Etim.: d iz Beaurepaire Ro han : "Creio ser vocábu lo africano. Na mi
nha infancia ouvi-o muitas vezes pronunciar pelos esaavos da rac;a angolense." É erro, 
pois é de proveniencia guarani. Vem de acang nundú [no texto: acanundu] que Montoya 
explica: Latidos de la cabec;a, y tomase por calentura", isto é, o latejo ou pulsa~o das 
artérias temporais, febre. Ao acesso das intermitentes chamavam os guaranis acanun
du-roi (roi=frio); a febre contínua, acanundú tapiá (tapiá=contfnuo). Acanundú 
compé5e-se de acanga, cabec;a, e nundú, latejo ou pulsa~o; nundu por sua vez consta 
de dois elementos aglutinad>s, que sao: nú, propriamente latejo, e dú, por tú, golpe, 
pancada; esta forma foi a que produziu lundú, que nao tem nem rela~o com a que 
des igna canto, música, danc;a, que é de origem banta. Passando a palavra para o 
vocabulário popular, por aférese caiu o a inicial e permutou o n em 1. 

Calunga - Cabec;a de cachimbo cujo tubo se chama taquari. É usado no 
Amazonas. 

Calunga - Camundongo, na Bahia, a que se aplica também o nome de catita, 
que é palavra de origem banta, significando pequeno. 

Calunga - Boneco, em Pernambuco. Etim.: fazemo-lo provir de cunü, terno, 
delicado, pequeno; a final ga é um prolongamento da nasal, o que se dá em inúmeras 
palavras da língua tupi, sobretudo em verbos que acabam em vogal nasalizada, predo
minando substantivos, como em ñeenga, tala, de nii; em adjetivos que dao derivados, 
como em myringuera, o menor, de myre, pequeno, etc. Assim da forma cununga 
teremos aiado calunga para designar coisas pequenas, delicadas, etc., como um bone
co, o camundongo, o fornilho do cachimbo, etc. A transforma~o do a em u tinha 
lugar nos processos íntimos da língua indígena, como em urutaú, que poder-se-ia dizer 
também arataú; em araponga, que podía transformar-se bem uruponga; o nosso povo 
pronuncia geralmente aribú em vez de urubú. Patita, que é de origem banta, significa 
também o pequeno, o delicado. 

Calunga - Árvore do país (Simaba ferruginosa, St. Hilaire), fam. das simarúbeas, 
cuja casca tem aplica~es terapeuticas. Etim.: supomo-la formada de caá, folha, e nun
ga, miúdo, pequeno. 

Camacamará - Árvore do vale amazónico. Etim.: de camacamará. 
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Camalotal - Sin. de camalote. Usado também no Rio da Prata (Granada). 
Com a desinencia al torna-se pleonástico. 

Camalote - Aglomera~o de plantas que vivem sobre as águas nas margens dos 
ríos e lagos e destacam-se como ilhas flutuantes a merce da correnteza. É usado no 
Paraguai, Mato Grosso e na fronteira do A io Grande do Sul. Assim se exprime Seve
riano da Fonseca em sua obra Viagem ao Redor do Brasil sobre este fenómeno: 
"A Uberaba representa atualmente um lago circular de um diametro aproximadamente 
de vinte qui lo metros; o ma is está 1 itera lmente coberto desse prado de camalotes, tao en
tranc;ado e tao tenaz, que oferece resistencia ao peso de animais de certa corpulencia, 
quais as onc;as. É ele, como os dos outros lugares, formado de longas ciperáceas e nin
féias, cujos grossos rizomas e extensas raízes se aprofundam por muitas brac;as, entr~ 
meadas de mil lac;os com que as ensarta infinidade de pontedérias, alismáceas, náiades e 
hidrocorídeas, sobressaindo a todas a ninféácea, tainha dos nelambos ... " É camalote 
sin. de aguapé, balsedo, matupá, perf, periatan, etc., vocábulos localizados a várias zo
nas do Brasil. Etim.: do guara ni caámanog, correspondente ao tupi caámanoca, que 
consta dos seguintes elementos: caá, planta, erva, rama; mina, molho, pon;:ao enfeixada 
ou atada; e og ou oca, separar, destacar-se; isto traduzido é: plantas unidas entre si que 
se destacam. Palavras derivadas : alotador, alotar, loca, lote, maloca, emalocar. O n 
transformou-se em 1, o que já ternos visto anteriormente; a sílaba final ca em te, tam
bém pela lei normal na passagem de termos indígenas em que a gutural se tornou 
dental e vice-versa. Assim catapora é de tatápora; quitute é de tycú;quindim de tyndi; 
sambaqui de tambati; arapacú de arapatú; tundá de cundá, etc. R eduzida a palavra a 
camalota, a influencia de lote em portugues atuou sobre ela e deu-lhe o último retoque. 
A urna variedade de anta chamam no sul do Brasil sapateira, quando é do guarani 
c;:abatyra; aquí a palavra portuguesa exerceu ainda sua forc;a sobre o vocábulo 
indígena e tiroü-lhe todos os trac;os nativos, produzindo outro sem significa~o 
inteligível. 

Camapu - Planta preconizada por suas virtudes medidinais (Physalis edulis) 
fam. das solanáceas. Chamam-na assim em Alagoas e outros estados. Almeida Pinto, 
referindo-se a seu fruto, diz : "Os meninos brincam com essa frutinha, batendo, 
depois de soprá-la, na testa; dá um estalo, se rebentar o envoltório que está cheio de 
ar." Por esta razao em Pernarrbuco é conhecida por bate-testa." Vide Alm. Pinto 
timb6-do-Rio-de-Janeiro. Etim.: de caá+ apú, rebentar estalando . . Em algumas partes 
do país lhe deram também o nome indígena de juápóca, que se compc3e de jú, espinho, 
á, fruta, apog ou apoca, estalar rebentando. O nome científico Physalis vem do grego 
phusalis, bexiga, por causa da pecul"iaridade do fruto, e concorda, pois, com a deno· 
mina~o indígena. 

Camapu-mirim - Outra planta assim denominada, talvez alguma outra variedade 
de Physalis. Etim.: de camapú+miri, pequeno. 

Camará ou cambará - Assim sao conhecidas plantas de famílias diversas; sob a 
segunda forma em Mato Grosso, Paraná, A io Grande do Sul, S. Catarina, etc. 
Ver R. l . H. B., v.14. p.202. Notaremos primeiramente a árvore (Moquinia poly
morpha, Vernonia Camará e Liais) [sic], fam. das compostas, assim denominada ~ 
Rio de Janeiro. É árvore cujo tronco é curvado muito irregularmente. Terros depo1s 
grande número de lantanas, da fam. das verbenáceas, que sáo: camará-de-chumbo 
(L. spinosa, Lin.); camará-do-Rio-Grande-do-Sul (L. sellowiana, Link); canarazi.nho 
(L. camará, Lin.1; camaratinga (L. involucrata, Lin.; L. brasiliensis, Link). Ternos a.inda 
o Camará aculeata, de Lin.; o Pseudotea, de St. Hilaire; o Microphylla de Mart[ws]. 
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Barbosa Rodrigues fala de um Erigeron, que aemos ser o charrado em Alagoas 
camará-de-boi, pek> muito que o gado o aprecia, pertencerte ao genero Chrysocoma 
(C. parallelinervia), fam. das compostas, tribo dos astéreas. Existe ainda o camará
branco, chamado em Alagoas cravinho-de-campina (Pycnanthema) fam . das labiadas, 
t r ibo das saturéias. 

Camará:apeba - Conhecida por mentrasto no Pará e Pernambuco, por erva
de-S. Joao, em Minas, S. Paulo e Rio de Janeiro, é urna Caca.lía (Cacalia mentrastos, 
Vel.). Fam. das compostas; tr ibo das corimbíferas. O pau-pereira, que denominam 
ainda camará-de-bilro ou camará-do-mato, é urna apocínea (Geissospermum, Vel.). 
Vide pau-cavalo, Alm[eida] Pinto. Etim.: pode provir de caamará ou caambará, o que 
demonstram as duas formas usuais entre o povo: camará e cambará. 

Camará-apeba - V. camará. Etim.:de camará-peba, chato, curto, baixo, rasteiro. 
Camarazinho - V. camará. Etim.: de camará e a desinencia diminutiva por

tug[ uesa] z-inho. 
Camaratinga - V. camará. Etim.: de camará+tinga, branco, por causa das flores 

brancas, em rontraposic§o em que Piso e Marcgrave chamam camará-juba que 
julgamos ser o L. spinosa. 

Caramambaia. 
Camassary [hoje cam~ri] - (Carapa piramidata). Fam. das rreleáceas; árvore 

que se encontra em Alagoas, Bahia e outros estados. Há duas variedades: o branro e o 
vermelho. É urna congenere da Carapa guianensis (ver R. l. H. B. , v.14. p.211). 
Etim.: Marcgrave a recolheu sob a forma cama~ri. Carapa, que entrou para a no
menclatura científica, é do galibi. Cama~ri provém por ventura de caá, folhagem, 
rama; de á, imitar, e de ~ri=hari, espiga, isto é, folhagem de forma pontuda, o que 
rorresponde a designac§o científica piramidata. 

Camassim - Planta medicinal que vegeta a beira dos rios e lagos. Em Pernambuco 
tem este nome, e o de camassum em Alagoas. lgnoramos-lhe a classificac§'o científica. 
Etim.: do tupi . 

Camassum - O mesmo que camassim. 
Cambaiba - Os irmaos André e José Rebouc;:as trazem no Ensaio de tñdice 

Geral das Madeiras do Brasil, erroneamente, por sambaiba (Curatella sambaiba, 
St. Hilaire) Fam. das deleniáceas. 

Cambaiva - É urna gramínea do genero Bambusa que vegeta no Mato Grosso. 
"Depois do Jatobá (a 3 léguas do pouso), entra-se de novo em campos ondulados 
profundamente, que por todos os lados mostram grandes acidentes de terras e declives 
cobertos por urna espécie delicada de taquara a que chamam cambaii, e que aí vimos 
pela primeira e última vez em todo o rorrer da viagem. Os fazendeiros queimam esta 
gramínea cujos rebentos sao muito próprios pára o gado ... " (Viagern de Regresso de 
Mato Grosso a Corte, Alfredo Taunay [24 de junho de 1867]) . Etim.: de cambaiiba, 
o que pode ter versao vária. 

Cambará - O mesmo que camará. 
Cambarim·sepipira - Árvore cuja classificac§'o desronhecemos. Na Bahía cha

mam-na camborim. Vide esta palavra. Etim.: deve ser de caábory-sapópira. 
Cambéu no cambéo - É a denominac§o que dao no Maranhao ao bagre que tem 

mais ou menos palmo e meio de romprimento. Etim. 
Cambaio - Transaevemos a definic§'o de Bluteau: "Aquel e que mete um joelho 

para a parte de dentro e assenta o pé de ilharga no chao ou que tem urna perna torta 
e por isso mais aberta do que convém." Em carrbar traz o mesmo autor o seguinte: 

414 

I 

" Abrir muito as pernas andando." Em Granada, cambado: "O que tem as pernas tor
cidas." Etim.: Muitas razoes nos fazem crer na procedencia americana destas palavras, 
sendo urna delas o uso extenso que tem nas camadas incultas e no lar doméstico da 
sociedade brasileira. Ex.: Sapato,.. cambaio, o que tem um lado do tacao mais gasto 
que o outro. Mesa cambaia, a que tem urna perna mais curta, fazendo-a pender para 
um lado. Dois cambaios fazem liga. Este menino já cambaiou a botina. O outao da 
casa cambou para tora. O coqueiro está cambando. Cambe para este lado, isto é, tome 
esta direc§'o. A origem que lhe dá Aulete, de gamba, pode explicar gambia, menos o 
vocábulo em questao. É um dislate romo centenas de outros do mesmo autor que teve 
a pretensao de levar lampas a todos os léxicos da língua e firou muito aquém de 
Bluteau e Morais. Em guaraní forquilha e, translatamente, o que tem duas pernas, cha
ma-se hacambi. Abrir as pernas: acambi yái. Eu caminho, abrindo as pernas, como se 
fosse urna forquilha, um compasso: cheracambi yai. Cambaiar e cambar e talvez o 
verbo cambalear, de formac;:éio recente, decorrem da mesma fonte. Bluteau o recolheu 
depois da decorridos dois séculos da descoberta do Brasil quando a influencia america
na das outras colonias já se fazia sentir na linguagem da metrópole. As vezes incons
cientemente ele trai-se, como acontece rom o verbo sular, de origem banta e só usado 
na África e no Brasil. No lugar em que moramos, toda a populac§'o é analfabeta ou 
o era há bem pouco, pois agora já soletram alguma coisa. Sao todos descendentes de 
a~orianos com guaranis e raros africanos. A par de palavras clássicas que eles usam, 
como cercear, por cortar; fazer c:Omputo, por fazer conta; um eito, por urna linha, um 
fio; deparo com os vocábulos butiatuba e butiazal [no texto: botiatuba e botiazal], 
o primeiro em toda a pureza do guaraní, o segundo já com feic;:Oes portuguesas pela 
desinencia!; porém, o que mais nos tem charrado a aten<;:éio, é a ronrorrencia de tres 
termos sinónimos representando os tres fatores de nossa nacionalidade. Sao: penso, 
cambaio e guenzo. Penso, que ainda os lexicógrafos nao coligiram, apesar do povo, 
conservador em seus hábitos, salvá-lo pelo uso, vem do verbo latino pendere; é o par
ticípio pensum. Cambaio é do guaraní. Guenzo é do banto. Ex.: Este banco 
está penso, cambaio, guenzo. Este exemplo patenteia claramente que se a Lingüística 
nao servisse para fins utilitários, serviría para salvaguarda das tradic;:Oes e história dum 
povo, aliás da humanidade. Em tres palavras ligeiramente distanciadas na significa<;:Bo, 
estao rompreendidas tres ra<;:as : a branca com a civilizac§o romana, a bronzea e a 
negra, que se func:lem num só tipo na formac§'o duma nova nacionalidade. Que neces
sidade havia de tres vocábulos exprimindo a mesma idéia, mormente para gente ignara 
que sempre tem um dicionário parco? Nao prova isto os auzamentos recentes e a luta 
vital dos tres fatores? É também por esta razao que a língua portuguesa no Brasil é 
vivaz, enquanto em seu ber~ se tornou quase múmia ; deperece dia a dia e escabuja em 
ansias mortais. Falta-lhe o músculo que se revigora na luta, falta-lhe campo para seu 
desenvolvimento, falta-lhe luz dos trópiros que na natureza ostenta a mais rica 
palheta, falta-lhe até viril sonoridade. É deaépita romo o povo que a tala . Também s6 
do Brasil poderá sair um léxico que corresponde a sua marcha evolutiva e aos avan~C& 
da ciencia neste ramo. 

Do sentido original de forquilha, compasso, pernas abertas, passou-se ao 
metafórico. Todo aquele que é cambaio, andando, inclina mais para um lado, daí 
a idéia de pendor. Cambalear, isto é, dar guinadas como faz o ébrio, o atordoado por 
pancada ou doen<;:a, oscilar para os lados como faz o cambaio. Daí cambaleio, o ato 
de cambalear. Outra dicc;:éio que nos parece também brasileira é descañada, vulga· 
ríssima entre nós e só ultimamente recolhida por Aulete que a. traz como tal. Nao 
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significa somente pendor ou lanc;ante de morro, roxilha, serra; tem sentido mais 
amplo. Descambada, por exemplo, significa o terreno que fica ao lado da mesma. 
o verbo descambar traz cunho identiro pelo seu emprego. Nao significa cair escorre
gando. Ouando dizemos: O sol descamba atrás da montanha, enunciamos que ele vai 
pendendo, desaparecendo naquela parte em que nao o vemos. Na frase descambe o 
rincao, a taberna de Pedro, pretendemos significar que nao penda para o lado do 
rincao ou da taberna de Pedro, deixando-os a parte. Descambadela é outro derivado, 
exprimindo queda para um lado. Cambeta, sin. de carrbaio; cambetear, andar de cam
baio, tem a mesma árvore genealógica. No lugar em que moramos, ternos ouvido ainda 
cambemba, como: urna perna, um pé cambemba, que se prende ao nosso ver a mesma 
derivac;:ao, usando-se como sin. de capenga, que é de origem banta. Sambeta, 
gambetear e gambetice a que poder-se-ia supor a mesma proveniencia e que os léxicos 
que nao trazem, apesar de usadós no Brasil, julgamo-los do espanhol gambeta, gam
betear, etc. Vide. 

Cambi - Árvore de que há duas variedades na Bahía: o branco e o vermelho. 
Classifica~o desronhecida. Etim. : de camby, leite. Talvez seja alguma euforbiácea. 
Há no Paraguai urna planta chamada caá-camby, que pertence a esta família. 

Cambica - É a polpa de murici desfeita em água, leite e ac;:úcar. Usado no Ceará 
e Maranhao. Etim.: B eaurepaire Rohan supé)e provir de camby, leite. Procede do verbo 
guara ni aycambi, machucar, destazer; no tupi da costa enrontra-se como correlato 
aycambica, onde a prensa, isto é, o instrumento de espremer, chamava-se cambicada. 

Cambicho - Palavra que o Dicionário, de Domingos Vieira, dá como sentido 
incerto, quando nao só ela como o verbo derivado encambichar sao muito usuais no 
R io Grande do Sul. Significa arrastamento fata 1 dum indivíduo para urna mulher, 
narroro de que ele nao pode desprender-se, embora se esforce; em sentido rnais 
genérico, requesta~o, galanteio, etc. Andar com cambicho equivale quase ao portu· 
gues: arrastar a asa, fazer a corte, estar apaixonado. No próprio R io Grande 
do Sul é sin. de arrastar camb§o, andar pelo cabresto e outras formas rústicas. Etim.: 
supomo-la proveniente de ayquambici, desposeí-me, que, traduzida literalmente, quer 
dizer: segurar, tomar-lhe a mao. É proveniente do verbo amonhoquambiéi, desposar-se. 
Esta forma é, pois, posterior a desroberta da América; porquanto se refere a urna ce
rimónia meramente crista. Da idéia de desposar-se proveio provavelmente a de pren· 
der-se, ligar-se a outrem. A própria palavra desposar em sua origem conserva significa
c;:ao de ligar-se por promessa, juramento ou contrato; vem do latim sponsare, forma 
verbal de sponsus, que é o particípio passivo de spondere, empenhar sua palavra e 
sua fé (Roque Barcia). Esposas de Cristo chamamos as religiosas, o que é aplicac;:ao 
tropológica da palavra, no sentido moral; esposas denominavam-se no antigo portugues 
e no espanhol [atual] as algemas que uniam os pulsos dos criminosos, o que é emprego 
tropológiro do termo no sentido físico. Ayquambici procede de ay, partícula verbal, 
de qui=pua, dedo, e latamente mao; e de picy (no tupi da costa picyca), tomar, pegar, 
segurar . Passando para a linguagem vulgar , sofreu o vocábulo algumas modificac;:oes, 
romo o deslocamento do acento tónico para a penúltima sílaba, fenómeno normal 
em muitos outros; e a mudanc;a de ci em chi e cho, o que se dá mesmo nos diferentes 
dialetos e as vezes nas formac;:Oes próprias a um; assim, ~. rorda, no guarani; 
~ma, no tupi da costa ; xama, no atual tupi amazónico; no guara ni c9, resvaladii;:o é 
igual a chy. Capiá, ver no guarani; cepiaca, no tupi da rosta; xipiá, no atual tupi ama· 
zónico. 

Cambiúna - O mesmo que cabiúna e carri>oriúna. Ver estas palavras. 
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Camboa - ~ termo usado no Brasil e em Portugal. Diz Bluteau: "Camboas. 
Palavra do Minho na costa Mar. Sao uns lagos que se fazem com paredes e portas para 
o mar; abrem-se quando a maré cresce, oom que lhes entram água e o peixe que nela 
vem; cerram-se em preamar, e em maré vazia fica neles o peixe em seco." Aulete 
reduz assim a defini'tfo: "Covao ou lago a beira-mar, onde em maré cheia entra o 
peixe miúdo, que na vazante fica quase em seco." Beaurepaire Rohan a amplia deste 
modo: "Gamboa, s.f. (litoral) pequeno esteiro que enche como fluxo do mar e fica 
em seco com o refluxo. Em Pernamburo, romo em Portugal, chamam a isso 
Camboa; e no litoral do Piauí e Maranhio, igarapé. " Domingos Vieira afirma que 
camboa é só próprio do Brasil. Em Portugal nao existe denominac;io nenhuma 
geográfica sob qualquer das formas; no Brasil as há. Milliet no seu Dicionário Geo
gráfico do Brasil traz: " Camboa. Nome primitivo da aldeia de S. Fidélis no Riode 
Janeiro. Creem algumas pessoas que este nome é o diminutivo de um dos seus 
fundadores. Outros pretendem que no idioma índio esta palavra significa: lago perto 
do mar; é porém provável que esta palavra seja puramente portuguesa, e signifique 
certa armac;:ao para apanhar peixe, pois que abaixo desta aldeia há urna espécie de cas
cata ou salto, onde o peixe que vem do mar se acha retido, e onde os índios ainda 
atualmente o apanham com ucovas". Há a inda urna ilha com este nome no rio Para1ba, 
urna povoac;:ao na ilha de ltarnaracá em Pernambuco, um canal que comunica a lagoa 
de Araruama oom a de Ita jura e esta com a baía de Cabo Frio. Etim.: todas as expli
cac;:oes supra propositalmente as f izemos, para provarmos que o vocábulo era genuina
mente brasileiro e que, se é encontrado nas costas marítimas do Minho, é por impor
tac;:ao. Há rnais de tres séculos que se faz o cambio comercial entre os dois países e com 
este a permuta de nossos termos que para lá vao e se implantam ou· com pequenas 
modificac;:Oes mórficas ou de sentido. Assim é que pode aparecer em mapas antigos 
de Angola o cabo de S. Brás rom o nome de Camboas, sem provar nada, pois será o 
resultado das oomunicac;:Oes ronstantes que tínhamos entao com esta regiao, também 
rolonia portuguesa, e por isso a passagem do termo; ou aliás será a consonancia for
tuita de vocábulos, apesar de nós nao conhecermos no ambundo, algum que se lhe 
aproxime. Vem do guarani caámbaii que Montoya define: "Cerca que hazen de 
ramones en los arroyos para coger pescado". Caámbaii é composto de caá e mbaii 
que Montoya ainda define: "Empleytas grandes de paja que sirven de reparo en las 
casas," isto é, ramos entretecidos, etc. No Brasil deste termo formamos camboa; e em 
Portugal gamboa e, segundo os dicionários modernos, cambona. que é outra variante. 
A própria forma portuguesa gamboa pode ter justificac;io no guaraní, onde guambi 
significa cerca-de-paus. De mbaii ternos ainda mbaiá, de que trataremos no artigo 
relativo. 

Cambohy, camboim, cambuhy, cambuí [hoje cambuí ou cambuim] - Diversas 
denominac;:oes por que é conhecido o fruto do cambuizeiro e em alguns lugares a 
própria árvore. Conhecem-se primeiramente tres variedades do genero Eugenia 
(Myrtus silvestris, M. rubra, M. alba, Piso) - Fam. das mirtáceas - que dao frutos ro
xos, vermelhos e brancos. Há ainda urna terebintácea (Schimus roifolius). Há mais 
com o no me de cambohy-vinhático, urna árvore do R io de Janeiro (Enterelobium 
lutescens, F[reire] Alemao). Fam. das leguminosas. No R io Grande do Sul camboim é 
sin. de cacete, por ser feíto este da madeira do mesmo. Etim.: su1l9mo-la de caabó, 
folhagem, e im, por myrim, isto é, a árvore de folhagem miúda ou delicada. Os nomes 
científicos que ainda tem, de Myrtus tenella e Eugenia tenella, estao de acordo como 

417 



qualif icativo indígena. Caabó compé)e-se de caá, folha, e bo=pora=bora, sinal de 
superlatividade. 11\ 

Cambohizeiro [hoje cambuizeiro ]- Árvore que dá o cambuí. Etim.: a de cambohy 
e a desinencia portuguesa eiro. 

Camborim - O mesmo que cambarim-sepipira. Etim.: de caabó, folhagem,e im 
por mirim, pequeno. Deve ser árvore cuja folhagem miúda é semelhante a de sebipira 
ou sicupíra, etc. 

Camboriúna - O mesmo que jacarandá-cabiúna e cambiúna (Dalbergia nigra, 
Freire Alemao). Ver estas palavras. Etim.: de caabó+i, por mirim, e una. 

Camboropim - V. camurupim. 
Cambuatá - Árvore do Sul do Brasil, desde o R io de Janeíro até o R io Grande 

do Sul (Cupania vernal is). Fam. das sapindáceas. Etím.: parece formada de caabó, 
folhagem, e atan, duro. 

Cambuatá [hoje camboatá] - Varíedade de peixe d'água doce, coberto duma 
coura<;:a e que tem a faculdade de rastejar em terra, derrendando outras águas quando 
secam aquelas em que ele se achava. Pertence a famílía dos saluróides e ao genero 
Callichthís ou Cataphractus de Lacepede, da qual constituí tipo o Silurus Callichtis 
de Líneu. A respeíto de urna espécie diz Barbosa Rodrigues: "Peíxe de escama semi
óssea, que~ vive no lodo dos ríos e lagos: é dos chamados do mato, porque, quando há 
os primeiros repiquetes da enchente, eles sobem comas águas, que inundamos matos, e 
quando est~s descem, eles ficam sobre as folhas secas do chao a desovarem ai, onde es
peram o segundo repiquete para voltarem ao río. É semelhante ao acari." Denomina-o 
jundiá ou jandiá. No R io Grande há um Silurus com este nome, mas sem escama. O 
outro nome por que é conhecido o cambuatá é tamuatá. Sob esta forma a recolheram 
Gandavo, Marcgrave, Piso. Os _portugueses nos tempos coloníaís apelídaram-no 
soldado, vocábulo .que nao sabemos ainda se [se] conservará algures na linguagem 
popular do B~asil. Assim o descreve Bluteau: "Soldado, peixe do Brasil a que o gentio 
chamou tamoatá. Os portugueses lhe chamaram soldado, porque tem a cabe~ cober
ta duma cartilagem. dura a modo de. capacete, e as escamas de todo o corpo lhe 
formam urna espécie de COlJra<;:a com urna cor de ferro, particularmente na cabe<;:a. 
Tem os olhos pequenos, nao tem dentes, e de cima da boca lhe sai, a modo de bigodes, 
um fio do comprimento de dedo de cada banda. A carneé boa para comer. Dizem que, 
quando se acha em rios sem água bastante, sai a terra a buscar mantimentos." Geral
me.nte no R io Grande do Sul Q denomínam de cascudo e no Norte do Estado também 
de caguary. Etim.: talvez o primeiro nome deste peíxe fosse pirá atam uatá; pirá, 
peixe, ati, . duro, e uatá, caminhar, isto é, peixe de coura<;:a que caminha fora d'água. 
A palavra reduzida ficaria tam-b-uatá, senqo o b urna letra eufónica por influencia da 
nasal que precede. Pode ter outra origem,- de tambá, concha, e uatá, caminhar, isto é, 
o peixe revestido de concha que caminha. 

Cambucá - Fruta do cambucazeiro (Myrciaria cambuca, Capanema). Fam. das 
mirtáceas. Grupo das eugenicídeas. Barbosa Rodrigues contesta o nome de Rubachia 
glomerata, que lhe deu Berg, por pertencer a carrbucá ao genero Myrciaria. É árvore 
de linda folhagem e frutos cor de ouro. Etim.: de caá, folhagem, e pucá=mbucá, 
risonho, alegre, composi~o identica a de te\:élpucá, olhos risonhos. Preferim<>.s hoje a 
seguinte: cuia-mombucá. Cf. Pernambuco, de Perananbucá. Vide mombucá, mombú e 
buca. Refere~se aó modo pelo qual é comida, fazendo-lhe um furo e sorvendo. 

Oámbucazeiro - Árvore que dá o cambucá. 
Cambuci - Fruto e árvore, em S. Paulo (Eugenia cambuci). Fam. das mirtáceas. 
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Etim.: cambuci ou camuci. Há de ser a mesma que Marcgrave recolheu sob a forma 
ibá-camuci. 

Cambuquira - Rebentos tenros da aboboreira preparados como hortalic;a. 
Usa-se deste vocábulo no Brasil Meridional, desde S. Paulo até o R io Grande do Sul. 
Etim.: Beaurepaire Rohan diz a respeito: "Esta palavra é evidentemente tupi. o 
Voc. Bras. traduz por yamyquira o gomo tenro ou olho de qualquer árvore ou erva; 
e o Dic. Port. Bras., por coankyra o gomo tenro." Montoya traz a palavra em sua 
nuez [=nudez] primitiva. Em l091mbre (legume) encontramos correspondente guarani 
- caa mbiqui, que no tupi deve ser caarrbiquira. Em tallitos (rebentot grelos) 
apresenta yñambiqui i, que é o correspondente ao tupi do Voc. Bras., yamiquira. 
Caambiqui é, pois, a resultante sintética de caá+ambiquira, grelo, renovo, isto é, o 
renovo das plantas. 

Cami - Planta do Amazonas, cuja classifica~o desconhecemos. Etim.: talvez 
alguma euforbiácea, pois cami, ho atua~ tupi amazónico, significa leite, e corresponde 
a camby no tupi da costa e no guara ni. 

Camina. 
Camini - Sin. de erva-mate e congonha. Usado no Paraguai. Etim.: de caá, 

folha, e mini, pequeno. Mini é urna var iante no guaraní do Paraguai, de mirim. 
Ainda tem por sinónimo mi, michi, miti (A. [du] Graty). 

Campuava - Ver R. l. H. 8., 14-205. 
Camucim - Melhor ortografía: camussim; termo de etologia entre os indios; 

vaso em geral, jarro, urna funerária, pote, cantaro. 
Camucim - Espécie de boiao feito de barro preto. Usado em Campos (Beaure

pa ire Rohan). 
Camucim - No Maranhao, chapéu alto. É sentido translato. 
Veado camucim - Variedade do genero. Usado em Sao Paulo. Etim.: do tupi da 

costa camuci; no guara ni é cambuchi; em outros d ia letos, camotim. 
Camurupim - Peixe corpulento e escamoso de Pernambuco, que tema forma de 

arenque, conhecido em S. Paulo pelas denominac;:c5es de camaropi e camboropi. 
Pertence a familia dos clupeóides, genero MetJa/opes (Met}alops atlanticus, Cuv.). 
Aires [do] Casal refere-se a ele em sua Corografia. Brás Rubim traz canurapim. Usado 
em Piaui (Alencastre). Etim.: é vocábulo tupi. 

Camurupim·ac;u - Que atinge até quatro metros di! comprido. É o Megalops 
giganteus, de Marcgrave. Etim. 

Camurim - Peixe acantopterígio, pertence(ente] ao genero Ciaena (S. unde· 
cima/is, Bloch) e conhecido por este nome em-Pernambuco e outros estados. Etim.: 
de camuri, forma soba qual Marcgrave e Piso o recolheram no tupi da costa. 

Camurinha - Árvore do Maranhao. Etim.: de camuri. 
Camuriúba - Árvore do Maranhio (Lantana sp.) F~m. das verbenáceas. Há duas 

variedades: branca e preta. Pertence ao genero da maioria dos camarás. Etim.: de 
camuriuba. 

Camury [hoje camuri] - Bóia com isca para atra ir a superfí cíe o peixe que 
deve ser arpoado. É usado no vale amazónico (Rufino Tavares). Etim.: do tupi 
amazónico camury. 

Camussim [sic]-Árvore do norte do Brasil. Etim.: de camucy. 
. Canambaia - (Cactus phyllantus, Veloso; Rhipalis pachyptera, Pfeif. Fam. das 

catt:áceas). É urna congenere dos mandacurus, segundo Almeida Pinto. Etim.: L. 
Pfeifer em sua Monograf ia das Cactáceas designou esta com o nome de Rhipsalis 
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pachyptera, e pt1Chyptera quer dizer feto aassuláceo, espesso. A palavra tupi repre
senta o mesmo pe.nsamento; vem de caá, ramo, folhagem; ani, espessa; e amambaf, 
fetos, isto é, planta como um feto. Marcgrave traz coma forma primitiva camambaya, 
que é a correta. 

Canaponga - Arbusto que vegeta nas águas salgadas, de folhas muito quebra
dir;as (Laguneularia racernosa, Gaertn). Fam. das combretáceas. É sin. de mangue
branco, rasteiro, de cereiba (melhor ciriiba), de xiriuba, etc. Etim.: de caá, folha, e 
pong, mole. 

Canané - Variedade de ninféia cujas folhas se espraiam sobre a água, dando 
flores brancas e aveludadas com aroma agradável. Julgamos ser uma vilarsia. Etim.: 
de caá, folha, ani, crassa, espessa, isto é, fragrante. 

Cananéa - Variedade de mandioca. 
Canapu - (R.l.H.B., v.14. p.192) 
Canean - É uma ave da família das anadíneas e genero Erismatura. "É branca 

pela barriga, escuro pela parte superior com cauda assaz comprida e branca na 
extremidade. A parte anterior da cabe<;a, o pesco~ e o peito sao cor de azeviche. 
Tem uma malha grande branca na parte posterior da cabe<;a; um pequeno penacho 
negro ; urna malha pequena e redonda por cima dos olhos, que come<;a azul e acaba 
branca ; o íris amarelo que dilata e comprime; bico grosso e curto. Este pássaro anda 
sempre muito perto do chao, e em percebendo algum vivente, logo dá sinal. É dos 
mais coléricos do país e destruidor dos outros, comendo-lhes os ovos e os filhos, 
enquanto pelados." Aires [do] Casal. Etim. 

Canchim - Árvore de S. Paulo (Rebou<;as). A respeito diz Martius: "Euphor
biacea et Maytenus? foliis magnis spinoso-dentatis". Apresenta-se também sob 
as termas canxim ou cachim. Vide candeia, Alm[eida] Pinto. Etim.: parece formac;:ao 
de caá, folha, e ty, ponta, longo, etc. 

Candeia - (Almeida Pinto) (Cladonia sanguinea, Mart.) Fam. das liquenáceas. 
Será congenere de canduá ou a mesma? Etim.: de caá, folhagem, e teá, formoso, 
fino, brilhante. 

Candiúba - Árvore do Rio Grande do Sul (Rebou<;as). Etim.: de eaá, folhagem, 
ndi (por hetá), mu itos, e ybá, árvore. 

Candiubá - Gramínea conhecida por este nome em Mato Grosso, do genero 
Gynerium, tribo das arundináceas (G. Saccharoides ou G. Sagittarum) e talvez seja a 
mesma denominada em outras partes ubá ou uibá. Os índios tiravam as flechas de 
suas hastes direitas. Etim.: pode ser formado de caá, folhagem; ndi (o mesmo que 
hetá para os superlativos · e plural. Montoya), muitos, e huybá, cana, isto é, gramínea 
de folha s abu11dantes. É um dos caracteres dos Gyneriuns que pela beleza do porte 
e os tufos das largas folhas se destacam nos pampas da bacia do Paraná e servem hoje 
para ornamentac;:ao dos jardins. Vide Mont(oya], pitaumbi canduá. 

Canduá - Planta da família dos líquens, genero Cladonia (C. sanguinea, Martius) 
(genero Coenomice-Acharius), que nasce pelos troncos das árvores formando manchas 
coloridas. Confrontai urupé (Mont[oya]; Melo Morais). Etim.: do guarani canduá que 
Montoya define: "Lo colorado, que está en los árboles a manchas, con que tienen." 

Canema - Árvore de Santa Catarina (Rebou<;as). Cresce e engrossa de maneira 
que chega a dar canoas (Brás R ubim). Etim.: sua formac;:a'o deve ser de caá, folha, ni, 
mau cheiro, ou de he, cheiroso, nao podendo nós qualificá-la pela ignorancia em que 
estamos do vegetal. 

Canga - Prefixo que entra em muitas palavras da linguagem popular e termos 
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_ geográficos. As vezes aparece soba forma acanga, como em acangatar, e esta é a corre
ta. Etim.: de acanga, cabe<;a. 

Cangabixá - Árvore do mato virgem (Brás Rubim). Etim.: pelo elemento 
inicial ·parece provir de caá; gabixá pode ser corrupc;:ao de cubixá, apertar, ser adstrin
gente, e daria a planta ou folha adstringente. Pode supor-se ainda originada de caá, 
de nga, cuja procedencia ignoramos e de bixF=mixá=pixá, veloso, cheio de pelos, etc. 
Ver etim. : de bacabixá. 

Cangapara - Pesco~ torto, devido a qualquer enfermidade. Usado no Maranhao. 
Cangapára (sic; com acento, no texto] - Espécie de cágado (Brás Rubim). ~ um 

quelonio do genero Emys (E. Amazonica). No Pará e Amazonas chamam-no juraré 
[no texto: jurára]. Etim.: de acanga, cabe<;a, e apára, torto. 

Cangar - Este verbo que Couto de Magalhaes relaciona entre os de procedencia 
americana, o que levantou muitos protestos, nao tem no entretanto origem determina
da, resolvida definitivamente. Razc5es sobej~mme para estar antes de acordo como ilus
tre americanólogo. Até entao nao o encontramos em nossas longas pesquisas sobre 
ele em autor portugues, antes de 1500; debalde procuramos no grupo neolatino uma 
radical donde ela pudesse derivar-se. Sabemos que na China e outros países da Ásia há 
um instrumento de suplício chamado cangue que se assemelha a canga, e daí, pois, 
poderia ter provindo; mas, admitida ajnda esta origem, restar-nos-iam dúvidas sobre a 
aplicac;:ao .Que dele faz o povo. A gente rústica geralmente usa do vocábulo encangar, 
que corresponde ao guarani añacangá, que significa prender pela cabei;a. Ora, esta 
aproximac;:ao pé)e em relevo ao menos a influencia da língua americana sobre o suposto 
verbo cangar. Viterbo nao o traz; Bento Pereira, em sua Prosodia, 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 diferenciac;:ao da língua talada em Portugal e a das colonias era acentuadís
sima. De qualquer maneira que se encare a questao, nao está aincia averiguada a 
genuína procedencia do termo e nao se pode também contestar a influencia que 
exerceu a língua americana sobre se de fato já existiu [sic]. Muitas palavras de uso 
popular serao, pois, verdadeiros produtos do tupi e nao do portugues. Assim em can· 
ga~ai_s: mob(lia de pessoa pobre ou de esaavo; cacaréus; em canga90, mesma 
significac;:§o; devemos supor esta acepc;:ao : objetos tao poucos, que podiam ser levados 
na cabe~. Em cangueiro: o indivíduo que carrega a cabe<;a. Canga~o, em outro sentido, 
explica assim Franklin Távora : "O complexo de armas que costumam trazer os mal· 
feitores". Ex: O assassino foi a feira debaixo de seu cangaco. Cangaceiro é o que 
leva canga~. Cangara90, em Alagoas, conjunto de armas que um indivíduo traz 
consigo; é sin. de canga90. Nestes últimos vocábulos a significacao amplia-se, torna-se 
mais genérica. Cangote, touti~, nuca, occiput, cachaeo, cerviz; é termo de uso vulgar. 
Pode provir ainda de acanga e oca, separa(:io, isto é, a parte que separa a cab~ do 
corpo. Para explica(:io da transforma~o de oca em ote, vide etim. de camalote. 

Cangatá - O mesmo que acangatar. Vide cangad', peixe semelhante ao bagre. 
Usado no Maranhao. Etim: talvez de acanga+ati, duro. 

Cangati [no texto: cangaty] - Peixe, no Piauí (Alencastre). Etim.: pode ser de 
acanga, cabe<;a, e tY, branco, aliás de ty, pontudo, duro, etc. 

Cangerana [hoje canjerana] - Vide cajerana. 
Cangoeira - Instrumento músico dos índios, feitos dos ossos dos inimigos ou, 

segundo [o P. Simio de] Vasconcelos(Not[fcias]do Bras[il)) de ossos do~ finados. 
Etim.: de canga, osso, e uera, desinencia, indicando: o que foi. 
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Cangu~ [no texto: cangussú] - Carnívoro do genero Fe/is (Fe/is parda/is, 
Lin.) que se destaca pelo volume da cabec;a. Etim.: de acanga, cabec;a, +assú, por 

guassú, grande. 
Canhambola - O mesmo que caiambola. 
Canhambora - ldem. 
Canharana - O mesmo que cajerana. 
Canhembora - O mesrro que caiambola. 
Caninana - O mesmo que cahinana. 
Caninana - O mesmo que boi-caninana. 
Canindé - Vide arara. Tan1bém aparece, as vezes, sob a forma calindé. Etim.: 

do guarani canindé (Montoya). 
Canjica - Milho branco. Ex. Milho de canjica. . . 
Canjica - Milho branco, pilado e cozido, a que costumam Juntar sal ou le1te, 

a.;:úcar, canela, erva-doce, e outras vezes a inda coco e ovos. Nos estados do Norte 
dao a mesma denominac;á'o ao milho verde desfeito e preparado em forma de massa
mara [massamorra ou massamorda? ]. Em Sao Paulo e Mato Grosso chamam a este 
último caráo [hoje carau? ]; e em Minas Gerais curá ou cará, que sao a inda palavras 
de oriqem güarani. 

Canjica - Dente. Ex.: Mostrar as canjicas continuamente, isto é, rir-se. No R io 

Grande do Sul. 
Canjica - Variedade de rapé. . , . 
Canjica - A que chamam também em Minas Gerais pururuca e p1ruruca, especie 

de saibro grosso claro, de envolta com pedra m.iúda (Beaurepaire Rohan). 
Canjica - Na frase sacar canjica, isto é, ser mau cav_aleiro; pois o que m~.nta 

mal aos movimentos do cavalo, simula sobre a seta a ac;ao de quem soca can11ca. 
No Rio Grande do Sul. Provérbio: Fogo na canjica, que é de milho velho. 

Canjicar - Comer canjica. Conhecemos o verbo na frase que ouvirros no Rio 
Grande do Sul, de procedencia paulista: Congonhar, canjicar, pitar, sao os t.~es r~al~s 
da vida. Ao lado deste verbo aparece no R io Grande do Sul o verbo descan11car, signi
ficando arrancar, quebrar os dentes, como em: Descanjico-te, patife, os queixos. 

Canjiquinha - Variedade de rapé. 
Canjiquinha - Em Minas Gerais é o milho pisado e reduzido a fragmentos 

miúdos, que se prepara a maneira de arroz para as refei~es (Beaurepaire Ro~n). 
Etim.: todos os lexicólogos, inclusíve Beaurepaire Rohan, consideram-no provemente 
do termo hindustanico canja, sem contudo explicarem a razao do afixo ico. ~ste em 
portugues é pejorativo e além disso sem sentido plausível, se admitirmos ongem de 
canja, pois o milho preparacb para a canjica é muito maior em seus frag~entos do 
que o grao de arroz. Todos se deixaram arrastar pela semelhan~ . da radical, sem a 
mínima reflexao. Procede de hay!, grao, e do verbo ajicá (no guarani ayod e em outros 
dialetos ajuocá), quebrar, isto é, grao fragmentado. Seria aliás em sua forma«;:io 
primeira abati hayijicá, de que conservamos s6 os últimos elementos. A aspirada 
h transformou-se em gutural, como em muitos exemplos que ternos visto ant~riormen. 
te, e o acento deslocou-se para a penúltima sílaba. Significando dentes, urna variedad& 
de saibro e tabaco reduzido a pó, pertence él evolu(:io metafórica do termo. 

Canjuja - Árvore assim conhecida no Paraná, de que se conhecem algumas varie
dades, como canjuja-mole, canjuja-vermelho, etc. lgnoramos-lhe a classif icac;á'o ·cien
tífica. Etim.: supomos ser a forma primitiva caáyuyá. 
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Canhenha - Peixe do mar (S. Catarina). Provérbio: Tao boa é a canhenha como 
a corcoroca. 

Canarana - Nome vulgar dado a gramíneas que se assemelham a Arundo &ac
charifera. "Se o rio se espra ia num remanso, esses hidrófitos .cobrem-lhe a tona, en
tremeados de outros, principalmente a canarana ou mururé, os quais já vimos como 
se enlac;am e enredam com seus fulera [sic], que s6 a machado e a facio, como nas 
matas, deixam abrir caminho por entre eles." (Severiano da Fonseca.) - "A baía de 
Cáceres recebe o riacho Conceic;á'o, que é talvez o Mandi, do P. Lozano. Na maior 
parte do ano, ela como as outras lagoas a borda do Paraguai, mais parece extenso e 
nivelado prado do que urna massa de água, cobertas de aguapés, nenúfares, vitórias
régias, e de várias espécies de ciperáceas e gramíneas aquáticas, a que no Amazonas 
chamam canaranas, cujas extensas hastes e grossos rizomas formam um tecido tao 
emaranhado e cerrado, que detém muitas vezes a marcha de vapores até de grande for
~ ... " (Severiano da Fonseca.) Etim.: de cana, palavra portuguesa, e rana, semelhante 
sufixo tupi. 

Canopi [no texto: canopy] - Conhecida pelo nome de árvore-do-Canopi 
(Mellicocca bijuga, Ja~ .• fam. das sapindáceas). Etim. 

Cansansio [hoje cansa~] - Arbusto, tendo tronco e folhas encobertas de 
pelo cáustico que queima e inflama a pele de quem lhe tocar (Urtica furibunda, fam. 
das urticáceas). Etim.: é provavelmente de origem tupi; talvez de caa~, cozido, assado, 
em sentido translato, e coma repetic;á'o de~¡ para exprimir intensidade. 

Canzá - É um instrumento de taquara na qual se praticam regras transversais, 
e se faz soar passando por eles urna varinha de taquara (Beaurepaire Rohan). É brinque
do de crian.;:as. É usado no R io Grande do Sul, na Bah ia e outros estados. No Sergipe 
chamam-no querequexe; em outras partes caracachá [hoje caracaxá], e no Amazonas 
ainda tem o nome de gange. Em escrito antigo aparece sob a forma carachá, nao sa~ 
bemos se erroneamente. " Mais adiante encontraram outro alojamento maior onde um 
dos rancros tinha de comprido 25 passos, e oito de largo, e ai' acharam alguns trastes 
de uso gentío, paneJas,;porungos [hoje porungas? ], carachazes e lenho com estrige," 
etc.. . (Descoberta dos Campos de Guarapuava, Afonso Botelho de Sampaio. 
R. l. H. 8., v.18). Na mesma memória enco'ntramos também caracachás. Etim.: 
eremos deturpac;á'o duma forma tupi que nao ternos encontrado nas nossas indaga
~es. Presumimos ser de taquara-chachá, taquara, a gramínea bambusa, e chachá 
que Montoya define: "Rechinar la casa como el instrumento que está hendido, o 
despegado, o la cuerda que trastea, o flauta, o cañudo quebrado". Em: sonido de 
cosa rouca, guitarra, etc., traz ele como tradu~o quique, chachá. Assim, de taquara
chachá, o instrumento de taquara que soa rouco, desafinado, teremos com a forma 
reduzida: quara-chachá, que daria com corruptela caracachá;desta última, separando-se 
s6 cachá, teremos também um tanto corrompido: canzá e esta, passando por nova 
modificac;á'o, daria gange. De taquararé quique viria quaraquiqui e quereynexi, 
também produto deturpado. Enfim, como na língua indígena isto nao passava duma 
onomatopéia, a ra~ invasora afei.;:oou o vocábulo a seu próprio organismo, o que 
se deu em muitos outros casos. Quando dizernos "voz de taquara rachada", entende
mos que nao fazernos mais que verter para o portuguesa palavra indígena. Quando éra
mos crian.;:a, ouvimos muitas vezes dizer-se em rela~o ao dinheiro falso em circula
~o : Vintém xanxio, vintém xenxém [no texto : xamxio e xemxem]. Tanto xanxam 
e xenxém devem provir da transforma(:io de chachá e quique. Vide Mont(oya], 
aquiqui, formiga. Quenquen, pássaro do Brasil, cantador (ver H(istória do] Brasil, 
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Vernhagen, v.1, p.11 ). Vide tentem, G. Días, Dic. Tupi. Comparai chechéo [hoje 
>exéu] que é de origem identica. 

Capanga1 
- Guarda-costas, valentao a servi~o de outro, assassino de empreitadas. 

É sin, de jagu~, que é de o~igem ambunda, e de peito-largo, palavras usadas na Bahía. 
Etim.: procede do verbo ayacá, que Montoya define: brigar, ter pendencia de pala
vras, etc. De ad forma-se o substantivo capanga (acapanga), p:>is o agente muitas 
vezes era expresso pelo afixo ana em vez de ara (Gram[ática] de Figueira). O p é 
um afixo próprio da língua, como vemos em capaguera, derivado do mesmo verbo 
(Montoya). O ga final é apenas o prolongamento da nasal. 

Capanga2 
- Bolsa de viajante trazida a tiracolo; bolsa de crian~s que vao ao 

colégio, onde levam livros e outros objetos necessários ao estudo. Usado na Bahia e 
Minas Gerais. "A tradic;io conserva ainda hojea memória desses homens audazes que 
devassaram o sertao. Largos chapéus na cabe<;a, um pequeno saco as costas com alguma 
roupa, urna capanga ao lado em que ia a pólvora e :. bala, espingardas ao ombro, 
barbas ordinariamente crescidas, eis os viajantes do deserto." (Couto de Magalhaes.) 
Etim.: deve vir do verbo cacá soba forma substantiva cadpanga, o que acompanha; 
Montoya define-o: llegar, acercar. 

Capangada - Magote de capangas (1)"' 
Capangueiar - Servir de capanga (1 ). 
Capangueiro - Em Minas Gerais é o "nome que dao aquele que tem por indús

tria a compra de diamantes em pequenas partidas, havendo-as dos mineiros que se 
ocupam desta extrac;io" (Beaurepaire Rohan). Etim.: de capanga na segunda acepc;á'o, 
significando aquele que compra a quantidade que p:>de admitir urna capanga. 

Capanguic~ Ato de capanga (1 ). 
Capio - llha de mato no meio do camp:>. Usa-se no Rio Grande de caponete, 

forma derivada. Ex.: É tao ruim que nao encontra capao para pouso. Etim. : de caapaü, 
que Montoya define: "Isla de árboles en campo." Caapaü compc5e-se de caá, mato, 
arvoredo, e paO, vocábulo que entra na comp:>si~o de outros para designar o isola
mento, a separac;á'o absoluta com o que está de redor e por isto p:>der-se-á traduzir 
em portugues por ilha. Assim, para dizerem clareira no mato, tinham eles ñupaO, de 
ñu, campo; para ilha, ypaQ, de y, água, etc. A etim. de Aulete, que busca origem no 
verbo capar, é simplesmente extravagante. 

Capara - Vide R. l. H. 8., v.14. p.222. 
Caparé - Árvore do R io Grande do Sul que dá troncos grossos, p:>rém tortos. 

Etim.: eremos vir de caá, árvore, e paré, torto. 
Caperoroca - Árvore de Alagoas, que serve para constru~es; tem veios bonitos, 

porém nao se presta a obras de marcenaria por ter muitos nós e ser lascadeira. Consi
deremo-la como a mesma chamada no Rio Grande do Sul capororoca e simplesmente 
pororoca no Paraná, que é Myrsinia flosculosa, da fam. das hipericíneas. Em outras par
tes chamam-na a inda caparoroca e caporoca. No R io da Prata, além desta denomina
c;io, tem a de canelone. Etim.: do guaraní caá, árvore, e pororog, pororoca, no tupi, 
que significa rebentar, fazendo estrondo. Mais duma vez vimos, a passagem dum 
tufao, rebentarem .. lascarem-se com grande ruído as cap:>rorocas; por isso os índios 
caracterizaram-na p:>r isto. Também pode provir de caá, folha, e pororog, rebentar 

*N . do R.: Essa chamada, como as duas seguintes, significam que a palavra se prende a capanga, 
definida em primeiro lugar. 
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dando estalidos, p:>rque lan~das suas folhas ao fogo, crepitam, como se fora sal. 
Vide pururuca, Beaurepaire Rohan. 

Capeba - Palavra hoje em desuso, significando camarada, companheiro. Etim.: 
sup:>mo-la proveniente de cacá, acompanhar, aproximar, etc., radical de capanga, 
na 2.a ace~o. 

Capeba - Denominac;á'o vulgar dada a plantas conhecidas ainda p:>r outros nomes 
e pertencentes a vários generos. Elas sio: um arbusto da fam. das piperáceas,conhecido 
em Pernambuco p:>r malvaisco; urna outra do mesmo genero chamada assim em 
Alagoas, Pernambuco e Bahia (Piper macrophyllum, fam. das piperáceas); alguns 
cissampelos, da fam. das menispermáceas (C. Caapeba, Lin.; C. glaberrima, S. Hilaire; 
C. parreira, Lamk [ou Link?]; etc.). O C. parreira é chamado no Riode Janeiro 
pariparoba; em Minas caápeba e em outros lugares parreira brava. No Paraguai co
nhecem-se com o nome de caapé algumas plantas, entre outras o caapé ou caáuguay 
(Chicorium intybus, fam. das compostas), e o caapé-aisi (Tanacetum balsamtu, 
fam. das compostas). Ver R. l. H. 8., v.14. p.204. Etim. : de caá, folha, e peba, 
chato, plantas de folhas amplas, cordiformes em geral. 

Caper~oba - Plarta do genero Chenopodium, fam. das quenopodiáceas. Talvez 
alguma variedade da Anserina fetida, senao a mesma. Cf. pariturá (periá) turá. 
Pariná=permi. Etim.: supomo-la de caá, planta, piri, junco, e ~ba=hoba, folha, isto é, 
planta que tem a folhagem como a d9s juncos. 

Capeta - Travesso, tretego, dado a diabruras, espírito inquieto, endemoninhado, 
pessoa buli(X>sa, turbulento. Etim.: supomo-lo ainda derivado de ayacá, que deu duas 
palavras de uso vulgar: capanga e capoeira, e significa, além de brigar e combater, 
ainda contender e disputar em palavras. Porventura se formou de acá-p-etá, contender 
muito. 

Capetagem - Ato de capeta. 
Capetice - O mesmo que capetagem. 
Capiá ·- Árvore do Paraná que atinge a altura de 15 metros (Rebouc;as). Etim.: 

de caápiá, que pode ter muitas interpreta~es, o que nao fazemos por desconheci-la. 
Vide apehy e caapiá. 

Capianga - Árvore que atinge a altura de 11 metros (Silva Lisboa). Etim.: de 
capianga. [sic] 

Capiangu~u [no texto : capiangussú] - Outra árvore do país, talvez variedade da 
anterior (Silva Lisboa). Etim. : de capianga+ussú, grande. 

Capibara - Vide capivara. 
Capichingui ou capixingui [hoje capinxigui] - É urna planta de S. Paulo, do 

genero Croton, fam. das euforbiáceas. Etim. : de capyi+tingui, planta que embriaga 
o peixe. Esta última denomina~o é naturalmente devido a algum suco que tenha a 
planta com a propriedade de asfixiar, entontecer. Significará, pois, a planta que narco
tiza, e é semelhante ao capim. 

Capi~oba - É o nome que tem em Alagoas a pimenta-d'água, que é conhecida 
p:>r erva-do-bicho no R io Grande do Sul, Paraná, S. Paulo, Rio de Janeiro e Minas, 
e em outras partes por cataya ou caatuya. É o Poligonum hidropiper de Lin[eu], da 
fam. das p:>ligonáceas. Etim. : de capyi e hob~oba, folha. 

Capim - Denominac;á'o indígena para as plantas da fam. das gramíneas que ser
vem de pasto aos animais; genericamente estende-se a plantas de outras famílias que 
sao semelhantes pela folhagem ou pelo porte. Etim.: de capyi ou capij no guarani e nos 
outros dialetos com a significa~ao de palha, feno, grama, erva, etc. Capyi, por sua 
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vez, comp0e-se de caá, folhagem, e poy=pui=pyi, delgado, miúdo. Em tatápyi, que se 
encontra ainda sti>b as formas tatápynha, no tupi da costa, e tatapuinha, no atual 
tupi amazohico, _que Couto de Magalhaes traduz: migalhas, restos do fogo, é urna 
composi~o identica a de capim. Provérbio: Planta café com chuva e capim com sol. 

Capim-a~u [no texto : capim-assú] - (Caladium brasiliense, fam.das ciperáceas; 
Cyrtopogon alperrimum, fam. das gramíneas). Sao duas plantas conhecidas por este 
nome, a ciperácea em Pernambuco, e a gramínea em Alagoas. Etim.: de capyi e assú, 
grande. 

Capim-andacá - Urna gramínea. Etim. : de capyi e andacá, que nao conseguimos 
decompor. 

Capim-atana - (Gastridium verticillatum. Fam. das gramíneas). É outra varie
dade conheCida em Alagoas. Etim.: de capyi e atana. 

Capim-catinga - Gramínea (Gramenodoratum), assim denominada no Rio de 
Janeiro. Deve ter algum cheiro persistente. Etim. : de capyi e catinga, significando de 
certo o olor particular a planta. No Paraguai também conhece-se sob o nome de 
capii-cati um Andropogon (A. schoenanthus. Fam. das gramíneas). Ver catinga. 

Capim-papuan [dicionarizada sob a forma capim-papua] - Urna variedade de 
gramínea, em Alagoas e Goiás (Oropetium transversal. Fam. das gramíneas). É a 
mesma, a nosso ver, conhecida no vale amazónico por pacui ou papui. Etim. : de 
capyiepapua. Papua é o mesrro que pacua, porque no guarani dá-se as vezes a permuta 
da labial pela gutural, como em: pua, dedo·, e cua; puera, sinal de pretérito, e cuera, 
etc. Papua pode significar enfeixado, atado junto, reunido, provindo de apacua, que 
tem ta l significa~o como em ynembó-apacui, lio, molho de fios. · 

Capim-peba - Var iedade de gramínea ou do g. Andropogon ou do Anatherum. 
Etim.: de capyi e peba, cbato, isto é, de folha chata, larga. 

Capim-pomonga - Planta de que há duas variedades. Etim.: de capyi e 
apomong, visguento, pegajoso, porque tem muitas sementes que se seguram na roupa. 

Capim-puba - Tres gramíneas sao conhecidas por este nome em Alagoas, 
Pernambuco e no sul do Brasil. É urna Sene/ería (S. gallinacea), e duas do genero 
Saccharum (S. _plumosum). Etim.: de capyi, chiú, podre, porque estas plantas sao 
muito suscetíveis de secar e por isto de apodercer. Talvez seja o capupuva que 
Marcgrave recolheu na costa, classificado entre os Anatherums. ·· 

Capim-taquarizinho - Gramínea de Alagoas do genero .Anatherum (A. um
brale). Etim. : de capyi e taquary, taquara pequena, decerto pela semelhan(:a que tem 
com esta planta. 

Capina -A~o de !impar qualquer terra de plantio, das ervas más que nao deixam 
desenvolver-se as que sao ci.¿ltivadas. Corresponde a monda, sachadura, em portugues. 
Figuradamente significa repreénsao: Hoje é dia de capina. A ro.;:a já pede capina. O 
pai passou urna furiosa capina 110 filho. Levar capina, receber a repreensao. Provérbio: 
Capim todos o comem, o ponto é saber dá-lo, isto é, com jeito tudo se arranja. Ei
to ou verga de capina. No sul do Brasil é sin. ge carpa, que provém de carpir, forma 
que o verbo aiacaapi tomou na linguagem do Brasil e dos povos platinos. 

Capina~o - Ato de capinar , o mesmo que capina na significa~o primitiva. 
Etim. : de capyi e da desinencia portuguesa a~io, que exprime ato de fazer-se qualquer 
co1sa . 

Capinador - O que capina; figuradamente, o que repreende. 
Capinal - Campo revestido de muito capim, lavoura de cap1m. Etim.: de 

capyi e a desinencia portuguesa al, própria de coletivos. 
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Capinarr- [hoje capini] - É urna mirtácea da Blhia que produz fruto comes

tível (Beaurepaire Rohan) . Etim. : pode ser formada de capyi e ani, espesso, ou ana, 
em lugar de rana, semelhante . 

Capinar - Limpar de más ervas a plantaf;:io, fig. repreender. Etim.: procede de 
ayacapyi e a desinencia portuguesa para os verbos da 1.a conjugaf;:io. Vide carpir. 

Capineiro - É o vendedor de capim, no Rio de Janeiro. . 
Capineiro - É a plantaf;:io de capim na Para íba do Norte e no R 10 Grande do 

Norte (Beaurepa ire Rohan) . Etim.: de capyi e a desinencia portuguesa eiro. 
Capinzal - O mesmo que capinal. . . 
Capincho - É o filho da capivara, no R io Grande do Sul. ~º. R 10 da ~rata é sin. 

de capivara (Granada) . Etim. : recebemos o vocábulo das repubh~s platinas, o~e 
vulgarmente chamam a capivara capincho. O r intercala.r da palavr~ e urna ~d~pta(:ao 
fácil ao órgao portugues e espanhol, pois de ayacapi f1zeram carpir pelo s1m1lar que 
possuíam emsuas próprias línguas. Capincfio conserva, pois, a radical ca~i: de _capi~ara, 
a desinencia cho é que ná'o podemos explicar senao como alguma mod1f1ca(:ao d1ale
tal. Assim a palavra se modifica conforme as reg ioes: cabiai e cabiuara, no galibi; 
capyiuara, no tupi amazónico; capibara, no tupi da costa; ~pyibá, no .guarani; capi
gue, no garayo [sic], etc. Por urna modificac;:ao destas presumimos ter v1ndo a palavra 

capincho. . . 
Capipoatinga - t um Paepalanthus da famíl ia das gramíneas (Mart1us) . Et1m.: 

de capyipuatinga. . , . . 
Capiranga - Planta do Pará e Amazonas, que dá urna tinta roxa; e urna b1gnon1á-

cea (Bignonia chica). Etim.: de caá, folha, e piranga, vermelho, roxo; porque de suas 
folhas se extrai a fécula de tint uraria . 

Capitá - Denomina~o que passou erroneamente para a nomenclatura científica 
em vez de capita, como em Cardinalis capita. 

Capita - Gusano [verme] que se desenvolve nas matérias em decomposic;:ao, so
bretudo no húmus das matas e nos monturas. Tem a cabec;:a vermelha e o corpo es
branqui(:ado, assemelhando-se a larva do berne. Serve de isca em pescarias. É larva de 
escaravelhos. Vulgarmente o chamam capitio por influencia da palavra portuguesa.No 
Paraguai e R io da Prata há um pássaro com o mesrro nome, tendo a cabe(:a duma cor 
escar late vivo e o corpo negro (Granada). É o paroare [paroara], de cabe.;:a escarlate 
(fam. das cocotrautíneas) , genero muito vizinho do cardeal. Em guarani ainda se 
poderia denominá-lo de canuti. Et im.: do guara ni capiti, palavra que se compé5e de 

acang, cabe(:a, e pyti, rubra . 
Capitiezinho - Outra planta arbustiva de Pernambuco (X imenia pentandra). 

Fam. das olacíneas. Etim.: é palavra com aspecto de po~tuguesa , porém por mera 
homofonia. Procede de caapyti, palavra composta de caá e pyti, vermelho, rubr_?· 
No Paraguai, sao usados alguns vocábulos de formac;:ao identica, apenas coma reduc;:ao 
de pyti em pitá. Assim chamam ali caapitá-gua4fu a um Symphytum, da fam . das ~r: 
ragíneas; ibotipitá (flor rubra) a urna planta da fam. das compostas; yuapecar-p1ta 
a um Smilax, da família das asparagáceas, etc. . . 

Capitio - Várias plantas sao conhecidas por este nome, em sua ma10~1a da fam. 
das umbel íferas: urna (Cayaponia globosa) em Minas Gera is, chamada tambení chá-de
pedestre ; outra em Pernambuco (Hydrocotyle Pernambucensis) e urna outra (Hydro-

cotyle umbellata). . 
Capitanguara - Árvore do Paraná cuja class if icac;:So desconhecemos. Et1m.: de 
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caapyti, folha rubra, e guara, o que é, o que consta. É o que supomos por sua 
composi~o perfeJta. 

Capitari-da-terra-firme e capitari-da-várzea - Árvore do Amazonas (Rebouc;:as). 
Etim. : eremos vir de caapyti e ri, que pode ter vária versao, como significando pequeno 
por myre, etc.; e seria a árvore de folhagem rubra e miúda. 

Capitary [f1oje capitari] - Vale amazónico, urna variedade de quelonios pequenos 
(genero Emyo), conhecida também por yurará-mirim. Só o macho é assim chamado. 
Etim. 

Capitinga - É a denomina~o por que é conhecido no Sergipe o capim-milhi 
(Panicum verticillaterna, fam. das gramíneas), de que se conhecem duas variedades: 
milha branca e milhi vermelha, por causa da cor que nelas predomina. Etim.: pode 
ser formado de capyi e tinga, branco, pelo tom esbranquic;:ado de suas folhas relati
vamente a outros, congeneres; ou de capyi' e tynl, seco, porque é fácil de secar 
e porque é o que se prepara assim para alimenta~o dos anima is na época invernosa. 

Capituva - 1: em S. Paulo e R io de Janeiro, o nome vulgar de urna espécie de 
gramínea pertencente ao genero Panicum (V. Beaurepairi, Hack e Glaziou). Cresce 
em grandes moitas a margem -Oos rios e nos lugares úmidos (Beaurepaire Rohan) . 
Et im.: de capyi e tiba, que é sufixo correspondente aos do portugues em al e edo, e 
podendo ser traduzido no caso vertente por moita, grande quantidade, etc. 

Capivara - O maior roedor vivo que hoje se conhece (Hydrochaerus capybara, 
de Erxleben, ou Capybara brasiliensis, de Marcgrave Genero Cabiai, fam. dos 
cavídios). Barbosa Rodrigues apresenta duas variedades: a parda amarelada, que é a 
comum, e a capyuara-tinga, inteiramente branca. Cerca-de-capivara, tapume feito pa
ra impedir que estes an ima is invadam as rocas. 

Capivara - Arbusto trepador de Alagoas (Aristolochia fastidiosa. Fam. das 
aristolóquias). Etim. : de capyiguara, que-já nos diferentes dialetos se apresenta modifi
cado, como capyibá, no guarani, capybara como recolheu Marcgrave. e outros no 
tupi da costa, e capyuara, no atual tupi armzonico. O complemento guára pode ser 
traduzido por: comedor, habitante, senhor, etc., que sao meras ampliat;oes do sentido 
primitivo da palavra, e assim poder-se-á verter capyibara por: o que come capim, o 
herbívoro; o habitante ou morador ou senhor dos capinzais. No Paraguai denomi
nam-no capibará, com desloca~o do acento para a última sílaba. Ver capincho. 

Capivaratinga ou capiuaratinga [no texto : capyvaratinga ou capyuaratinga] 
- Outra var iedade do genero, com o pelo todo bra11co e menor que a precedente. 
Etim.: de capybara e tinga, branco. 

Capivari - Ex.: " Um grito de longe fez conhecer aos padres a aproxima~o dos 
cat;adores e a qualidade da cat;a ; imediatamente comet;ou urna bulha infernal, com
posta de gritos, cantos e batedelas, escondendo~se as mulheres imediatamente, en
quanto a cat;a, que era um capivari, fo i trazida para um c irco ... " (Exp. da Província 
de Mato Grosso, Rodolfo Waehneldt. R. l . H. B.) 

Capixaba - Cabana, o estabelecimento rural de pequenas propon;oes, no 
Espírito Santo. Chamam em outras partes capuaba e capuava. Etim.: diz Beaurepaire 
R~han : " Este vocábulo de origem tupi é corruptela de copixaba, mencionado no 
Dic. Port. Bras. , como tradu~o de qujnta e de roc;:a". Em Montoya encontramos 
capiaba, com a s ign ifica~o de choupana e como sin. tapíi (tapúia, no tupi da costa, 
Padre F igueira). Separemos capi de capiaba, e teremos capi=tapíi=tapuia, havendo a 
permuta da gutural em dental ; capi consta de caá e pi, limpar, e significará limpo de 
mato. A desinencia aba significa : o que. Capiaba poderia apresentar-se também sob 
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a forma capi~a, porque aba toma muitas vezes um ~antes, e (:aba em alguns dia
letos corresponde a xaba e sendo assim ternos capixaba designando o lugar limpo de 
mato, isto é, o roc;:ado, e portanto a roc;:a, a choupana rural. Copixaba, em última 
anál ise, nao será mais nas próprias línguas indígenas do que urna variante de capixaba, 
pois acopi, rocar, nao se diferenca sená'o mui tenuamente de ayacaápi ou caápi, 
capinar. Roca é no guaraní cog, nos outros dialetos c6; ora cog nao é mais do que a 
resultante da contrat;á'o de caá+og, tirar, arrancar, e a palavra soba forma cog quererá 
dizer mato ou planta arrancada, isto é, roca; IJ)rtanto, tanto faz dizer-se capixaba, 
como capiaba ou cap~a ou capixaba, é urna e mesma coisa. 

Capixaba - " Apelido que se dá aos naturais da província do Espírito Santo" 
(Brás Rubim). Beaurepaire Rohan diz que ele só se refere aos habitantes da cidade de 
Vitória. Etim.: o último autor diz que procede ele duma fonte que ali existe com este 
no me. É análogo ao que se deu com os moradores da cidade do R io, que por causa 
do aqueduto foram chamados cariocas. 

Caponete - É no R io Grande do Sul o capá'o pequeno. Etim.: de capln e a desi
nencia diminut iva portuguesa ete. 

Caponga - Vide caaponga. 
Caponga - É o nome pelo qual sao conhecidos no sul do Ceará os lagoeiros 

d'água de chuva, nos areais do litoral. Beaurepaire Rohan dizque é o que chamam la
go, ao norte da cidade da Fortaleza, e corresponde a maceió ou macaió em Pernam-
buco, Paraíba do Norte e Rio Grande do Norte. Etim. . 

Capororoca - O mesmo que caperoroca e pororoca. Vide. É usado no R io 
Grande do Sul. 

Capororoca - Ave selvagem do genero Anser, assim denominada no R io Grande 
do Sul. Etim.: capororoca consta de dois elementos: ca e pororoca, estalido, ruído do 
que rebenta; quanto a ca, a ná'o ser por guirá, ave, nao podemos acertar-lhe coma sig
nifica~o. Admitida esta hipótese, a forma primitiva seria guirápororoca, a ave que 
faz ruído, tal vez no voar. Como esta forma~o se encontram outras; assim cario, 
urna árdea, é proveniente de guirá+una. 

Capreuba - O mesmo que cabinba. Vide. 
Capruroba - Planta do Maranhao, conhecida assim popularmente e com emprego 

na terapeutica. Etim.: de caápiruroba, que pode ter vária versá'o, que poderá ser forne
cida s6 pelo amplo conhecimento da planta. 

Capuaba - Rancho, choupana, na Paraíba do Norte e R io Grande do Norte. 
É a capuava de S. Paulo e Paraná, e a capixaba do Espírito Santo. Etim.: Vide a de 
capixaba. 

Capuava - O mesmo que capuaba. 
Capueira1 [hoje capoeira] - Lugar de mata virgem em que outrora houve roc;:a 

e [que] já produziu novas árvores; bosque recente. Etim.: pode vir tanto de caapuera, 
lugar que já foi de mata virgem, como de copuera, lugar que já foi de roc;:a. Etim.: 
Vide a de capixaba. 

Capueira2 - Ave da tribo dos tetraonídeos, fam. dos odontoforíneos, genero 
Odontoforus (O. dentatus), conhecido também por uru; tanto este como aquel e sio 
usados no Brasil meridional. Etim.: eremos que vem de caapeguara ou de captuara, 
o que mora no mato (de caá, mato; pe, em; guara, morador), o que caracteriza esta 
ave em relat;á'o ~s perdizes. Deu-se urna pequena deforrmt;á'o na pronúncia na lin
guagem popular. Há no Paraguai o ynambu-apeguá, que .julgarros identico ~ nossa 
ave, e que o mostra por apegué, que nao pode ser sená'o corruptela de caapeguara. 
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Capueira
3 

- Briga com jogo especial em que entram a cab~, os brac;:os~ as 
pernas e os pés, .. além da faca ou a navalha que é a arma preferida. Etim.: a de 
Beaurepaire. Rohan,, procurando a explicac;io, aliás a radical da palavra em caplo, galo 
castrado, é 1mposs1vel. Montoya traz: capaguira, rifta. Capagulra é forma deriv~da do 
verbo ayac:á, brigar. Reduzimo-lo a capueira, fazendo cair o a ou g, processo que nio 
repugna a própria língua indígena. 

Capueira
4 

- O que se exerce [=exercita] no jogo da capueira. Etim.: a da pala
vra precedente, que é empregada tropologicamente. 

Capueira
5 

- Árvore do Pará e Maranhao. Etim.: talvez de caapyyuguira, 
que consta de caá, folha , um p infixo, e yyuguira, desfeito, roto, podre, para desig
nar folhas de grande friabilidade. 

Capueira-branca - Chamada também bra(:O-de-pregui91; é uma planta do Rio 
de Janeiro, Minas e S. Paulo,· da fam. das solanáceas (Solanum cernuum). Etim.: a 
precedente. 

Capueirada [hoje capoeirada] - Magote de capueiras. Etim.: a de capueira, na 
ace~o de brigar. (4) 

Capueiragem [hoje capoeiragem] - Ato de capueira. Etim.: a precedente. 
Capueinto [hoje caP<>eirlo] - O mato de capueira largamente desenvolvido 

te"?o já . propor95es de antiga floresta. Etim. : de capueira, primeira acepc;io, com ~ 
desinencia aumentativa portuguesa em low 

Capueiro, a [hoje capoeiro, a] ~ Adj., o que vive ou pertence a capueira, oomo: 
árvores capueiras, mato capueiro, veado capueiro, etc. Etim.: a precedente. 

Capurana -Árvore do Alto Amazonas. Vide acapurana. 
Cará - Vide acará. É a forma mais usual no Brasil meridional, sendo a outra 

predominante no vale amazOnico e regioes circunsvizinhas; é esta a mais correta. 

Cará - Denominaci<> vulgar dada as diferentes dioscóreas, plantas de rizomas 
~rnudos e tuberosos, ricos de substAncia amilácea. Há algumas variedades entre as 
quais ~e distinguem: o cara-assú, o cará-barbado (cará-hemb6 na língua tupi), o 
cará-m1moso (caratinga) e o cará·roxo (carapiranga). Montoya traz cará-hemb6: 
"Unas rayzes comestibles, que van prendiendo en la tierra sus bastagos.;' Henbó, 
sarmento, barac;:o. Etim.: de caré que vem de quyré, gordo, groSS'o, o que se refere aos 
tubérculos cheios e carnudos. Montoya o traz s6 a forma cará, "rayz oonocida comes
tible". f Marc:grave recolheu-o também sobas formas cará e caraz no tupi da costa. 

Cará - Canc;io popular e variedade de da~ dos camponeses do Rio Grande do 
Sul. 

Caré~ - Uma dioscórea. Etim.: os guata nis charnavam-na caragu~ (Mon
toya) em oposic;io a carámyni, de tubérculos menores. No atual tupi arnazOnico tem o 
nome caráuassú [hoje, talvez, o acaraú·i<=u]. 

Caracará - Ave da tr ibo dos falconídeos, fam. dos poliboríneos, ginero Poly
borus (P. caracara). É i.ocábulo que passou para a ciencia. É no A io Grande do· Sul 
sin .. de carancho. Figuradamente: perverso, rnau. Etim.: de caracará, no guaraní, no 
tu_P1 da costa e outros dialetos. No tupi amazonico: carai, arranhar (Faria) . D'OrbiQny 
af •~ma que seu no me procede do grito que ele emite, o que nao é de todo verdadeiro, 
po1s nas diversas línguas americanas ele se apresenta sob várias formas e se tora a 
o~omatopéia a regul_adora da forma(fio do vocábulo, e se esse grito fo;a tao claro, 
tao ca_racter_f stico, nio haveria tanta divergencia. Supomos, pelo oontrário, que os 
gt.erams o tiraram do verbo carái, arranhar, dilacerar com as unhas, e para exprimir 
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intensidade de significac;io duplicaram a palavra, o que é processo muito regular em 
sua língua. 

Caracaraf - Spix recolheu este vocábulo que nio sabemos seja hoje usual em 
algurna parte do país. É um Melvago (M. achrocephalus) também da fam. dos poli
boríneos. Etim. : de caracará+i, por mirim, pequeno. 

Caracarfdeo - Sin. científico de poliborfneo, o que tem semelhanc;a ou relac;io 
com o genero caracará. Etim.: de caracará e a desinencia srega fdio, próprio, parti
cular. 

Caracachá - Ave da família dos acedíneos. (Alcedo caracacha), variedade de· 
martim-pescador, grande e de papo rubro. Assim chamado em S. Catarina. Etim.: 
talvez do grito áspero que estas aves soltam quando se lanc;:am sobre a presa. Vide 
etim de canzá. 

Caracachá - Vide canzá. É em S. Paulo chocalho de crianc;as, que chamam no 
norte do Brasil maracá. Etim.: v. a de canzá. 

Carachichu - O mesmo que aratichu e arachichu. Vide araxixu. 
Caracu - Tutano, medula dos ossos. Tropologicamente se usa no Rio Grande 

do Sul do mesmo termo para designar a tíbia, a canela, isto é, o continente pelo con
teúdo. Ex. : Homem de bons caracus, forte. Ele tem caracus compridos, isto é, per
nilongo. Bater os caracus, fugir, dar as de Vila-0 iogo. Etim.: de caracú, no guara ni 
(Montoya). Cremos resultante sintética de cang, osso; ra, por ya, colher; e cú, tragar, 
sorver, o que significaría: aquilo que se come tirado do osso. Além desta forma usavam 
ainda os guaranís de cangue apytuü (apytuü, miolo de qualquer ooisa) para significar 
tutano. Beaurepaire Aohan traz canga-putuúma, como usado pelos tupinambás da 
costa meridional do Brasil, e cangúira-p6ra, pelos do Norte. Chamavam ainda caracú 
ao vinho feíto de raízes, como de batata e mandioca, e a formac;io é diferente; pois 
provém de caré e cú, bebida. 

Caracu - Rac;a de gado bovino que se distingue pelo pelo curto e luzidio e oola 
delgada. Usado em Minas, S. Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Engorda mais que 
outras rac;as, mas nio resiste aos rigores do inverno. Etim.: Granada supéSe que 
procede de caraci, curto. Origina-se do guarani ha=ca, pelo, e atu=acu, curto; caraci 
é uma forma oolateral. Vide etim. de bucica. O r intermédio é eufonioo. 

Caracuhi • - Planta de ra iz farinácea e al imentosa (Brás A ubiml . Etim.: com
pc'5e-se de cará, a dioscórea, e hui=cui, farinha, farináceo . 

Caraguatá - É esta a forma correta da palavra. V. acroatá. 
Carahá - É urna planta do genero Bambusa, fam. das gramíneas. "Alguns tAm 

o verniz ata~tarugad_o, que parece obra de hábil artista" (Aires (do] Ca5al). É pequeno 
rio de Santa Catarina que tomou o nome de abundincia da planta que nasce em suas 
margens. No Paraná, Santa Catarina e A io Grande do Sul aproveitam-na em 1 indas 
cestas, esteiras e outros artefatos. Etim.: de carü, que julgamos provir de cM, 
planta; rá, mancha, sinal, e á, designativo de intensidade. Vide Montoya em piá, tecer. 

Carai - Ouadrúrna'no da tr ibo dos cébios, grupo dos geopitecos ou sagun, gine
ros Nictipitecos (N. s.ociferans, sp.). É do Alto Amazonas. ~ de pelo escuro. Etim.: 
do guara ni carai. Parece-nos que cará era urna radical no guarani e línguas tupínicas, que 
nao s6 exprimia destreza, astúcia, oomo pensa Montoya, porém sd>retudo elevada 
inteligencia, al iás, talento, aptidio genial. A tradic;io do Grio Caraiba, de que tala 
Thevet, · assim o demonstra. Ouando apelidavam seus sacwdotes de carai ou caraiba. 
epíteto que posteriormente aplicaram a rac;a invasora, foi, decerto, pela . primazia 
intelectual. 
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Carai - Denominac§o que os guara nis davam a seus feiticeiros e passou depois a 
designar a rac;a br~n~. Etim.: do guara ni carai, no tupi da costa caraiba, 

Caraíba [no texto: ·carahiba] - É um arbusto de Sergipe (Almeida Pinto). Cre-
mos que é a mesma que ternos encontrado com o no me de caraúba. Ex.: 

"Adeus, fonte, onde eu bebia! 
Adeus, pasto onde comia! 
Malhador onde eu malhava! 
Adeus, ribeira corrente! 
Adeus, caraíba verde, 
Descanso de tanta gente! ... " 

(Sílvio Romero, Cantos Populares). 
Etim.: de carahiba, que pode admitir vária interpretac§o. 

Caraipé - Árvore do vale amazónico. Nao será a Caraipa angustifolia, de Au
blet, fam. das teáceas? Aparece a inda oom os no mes de caripé e caraipi. Etim.: é 
palavra do galibi que passou para o tupi do vale amazónico, ou aliás deste para aquele, 
na Guiana Francesa. 

Caraiperana e caraperana ou turiúva - Árvore do vale amazónico (licania 
turiuva, Maqui/ea turiuva. Fam. das rosáceas). Etim.: de carapé+rana, semelhante. 

Caiú ou cayú - Quadrúmano da tribo dos cébios, grupo dos Holopithecus, 
genero Ate/es (A. ater). t: todo neg-o. É do Brasil e da Guiana. Etim.: do guarani caí, 
mono, e ú, negro. 

Carajuru - Planta trep1deira do norte do Brasil que vegeta nas capoeiras e de 
cujas folhas se extrai tinta purpúrea. Há algumas variedades que pertencem ao genero 
Bígnonia chica, fam. das bignoneáceas. Também aparece soba forma carajiru. Etim.: de 
carajurú no tupi amazónico. Os galibis* a denominam caraerú, cariarú e cariuarú. Se
rá de caá e ajurú, pap191io, pela brilhante cor tintória rubra? 

Carajuru-pecom - Outra planta cb vale amazónico, talvez do mesmo genero. 
Etim.: de carajurú, e pecom, su ja signif icac§o desconhecemos. 

Caramburu - Bebida refrigerante feita de milho, em S. Paulo (Beaurepaire 
Rohan). Etim.: é palavra que indica, pela contextura, procedenciá indígena. Ou 
venha de caui, vinho, e amboroy, refrescar, ou deste último e caú, beber, colocamo-la 
entre as desta origem. 

Caraminguás - Mobília modesta, poucos utensílios, arca em que se conduz o 
que se possui, e extensivamente cacaréus. Ex.: Mande-me sair da casa, e dentro de 
pouco sairei com os meus caraminguás. Estou sempre disposto a partir, porque sao 
mui poucos os meus caraminguás. Etim. : do guarani caramé'gua, no tupi da costa 
caramemui e também caramemuá. Montoya o define assim: "Calaba'f(> grande con ta· 
padera en que guardan sus cosillas : y assi dizen a las caxas de madera." 

Caramomom - Trouxa que se adiciona a ccrga regular dum animal. É usado no 
Ceará, Paraíba do Norte e Rio Grande do Norte (Beaurepaire Rohan). Etim.: de 
carameuma. 

Caramuru - Peixe angüiliforme do mar. É, segundo Martius, o lepidosiren 
paradoxa. Os portugueses o chamaram moréia e lampreia. 

Caramuru - A lenda . Sua explica~o. Etim.: Piso e os autores portugueses da 
época o recolheram soba forma caramurú. 

Caramury - Planta do vale amazónico, que desconhecemos. Etim.: de caramury. 
Caraná - Nome vulgar pelo qual se conhecem algumas variedades de palmeiras 

pertencentes a generos diferentes, que sao urna ou duas do genero Mauritia (Maurítia 
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martiana, Spr., antiga M aculeata, etc.); urna Orophoma (0. carara); urna leopoldinia 
(l. pulchra) e um Trithrinax (T. brasiliensis). A Mauritia martiana denominam no 
Amazonas caranáy; o Trithrinax brasiliensis no R io Grande do Sul é chamado 
buriti; Caranday é também a denomina(fao vulgar no Paraguai, Mato Grosso, Goiás e 
Maranhio para a Copirnicia cerífera, chamada carnaúba em Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, e carnayba na Bahia. Também se depara com a 
forma carandá. Etim.: em Montoya encontra-se caranday, que já é a palavra reduzida, 
pois a marcha evolutiva do vocábulo ve-se claramente ~elas seguintes forma«;Oes: 
caraná, carandá, caranáy, carandáy, carnahyba, carnaúba. E a radical de todas caran. 
Caran procede do verbo acaranha ou acaranhe, no tupi, que corresponde a ayacarái, 
no guarani, significando arranhar, dilacerar comas unhas, etc. Em caraná, o a final nao 
passa da partícula de intensidade junta ao verbo acaranha, exprimindo: o que arranha 
muito. O d de carandá é um infixo fonético. 6n caranay, caranday, carnahyba e 
carnahuba, ternos ainda o incremento de y=hyba=huba, que procede de ybá, árvore, e a 
ve-sao será: a árvore que arranha, que dilacera com os seus espinhos. E assim o é, pois 
todas estas palmeiras tem os pecíolos armados de acúleos. 

Carandé - Vide carané. 
Caranday ou carandahy - V. carané. 
Caranchada - Por~o de caranchos. 
Caranchear - Entrar como carancho no jogo do solo. 
Carancho - O mesmo que caracará. É muito usado em provérbios, locu~oes 

populares e no jogo do solo. Prov~bios : Ouando o carancho está infeliz, nao há 
árvore que o agüente. Pelo ninho se conhece o carancho. Mais vale carancho na mao 
que dois sabiás voando. Locuc;io: Triste como carancho em porteira. Traz o cabelo 
como um ninho de carancho, isto é, desordenado. Como termo do jogo do solo, 
significa o quarto parceiro que entra e alterna com os outros (Rio Grande do Sul). 
Em outros estados dizem garrancho, nesta a<Epc;:io, o que julgamos corrupc;:io do ter· 
mo rio-grandense. Etim.: consideramos como forma paralela de caracará, como 
capincho é de capivara. Carancho conserva a radical e toma a sílaba final cho, que 
é a mesma de capincho, e sobre a qual anteriormente fizemos algumas explana~oes. 
No solo [jogo de solo] é significa(fao tropológica, pois um dos hábitos que caracteri· 
zam a ave, é ser nao s6 comensal de todas as carni(fas dos congeneres, mas ainda 
de seguir o viajante para aproveitar dos restos de sua mesa. V. etim. de caracará e 
capincho. 

Caranha - Peixe saboroso dos rios interiores do Brasil, assim oonhecido em 
Goiás, Mato Grosso, Minas, etc. Etim.: cíe caranha, que se pode verter diversamente, 
mas pela ignorancia em que estamos a respeito, nao o fazemos. 

Cario - Ave do genero Aramus (Aramus guarauna, Wagler. Fam. dos tantalí
neos. Tr ibo das ardeídeas) .Etim.: Marcgrave e Piso trazem guaraúna, do tupi da costa. 
Guaráuna por sua vez vem de guirá, ave, e una, por pituna, negro, escuro, o que 
corresponde a cor geral da ave. Encontra-se ainda a forma caraú, que indica a trans· 
si~o para a forma atual que ficou nasa lada. 

Cario - No R io Grande do Sul significa nao só a repreensao pública que se 
faz a urna crian(fa, mas a qualquer empregado ou pessoa que esteja sob as ordens de 
outro. Beaurepaire Rohan diz que em Sergipe abrange só o primeiro caso. Passar 
cario é. repreender. Levar ou chupar cario é receber a repreensao. Cario de palmo 
e meio é a repreensao ríspida, e provém do gesto pantomímico da crianc;a que leva 
a mao aberta ao nariz fazendo o polegar descansar sobre a ponta deste, para escar· 
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necer do que foi repreendido, e daí a expressao supra, designando a que vai além de 
palmo. Et im. : procette, a nosso ver, de curá, no guara ni "pu llar, apodar, dar cordelejo, 
tachar. Cheéurá, me acha pullas, me pone nombres, dá cordelejo". (Montoya). 
Origina-se de zombaria e escárnio que fazem a vítima da censura. No tupi da costa se 
encontra também curáo como sentido de injuriar. 

Carapaná - O mesmo que carapaná' .. 
Carapana [no texto: carapanan ou carapaná] - lnseto da ordem dos dípteros, 

fam . dos culicídios e genero Megarhina moschita. Cremos ser o nhatiu dos guaranís, 
que ti nl"em como termo genérico mbarigui correspondente ao marigúi do tupi da 
costa, que deu maruim ou meruim para urm ou outra espécie, tanto no norte, como 
no sul do Brasil e passou para o frances soba forma maragouin. Etim.: de caraparan 
ou carapaná. Pana significa em guarani mariposa; cará, além de significar astúcia, 
manha, destreza, tem ainda o sentido de importunac;ao. Deixamos os elementos apenas, 
pois consideramos defeituosa a combinac;§o. Admitido cara, significando pele, é mais 
plausível a explicac;§o, pois pié golpe, e á, sinal de intensidade, e designaria o vocábu
lo: o que golpeia, fere a pele; o que caracteriza perfeitamente o inseto. 

Carapanaúba [no texto: carapanáúba] - Árvore do vale amazónico de que há 
duas variedades: a mirim e ussú. ta anacauita da América do Norte. Etim.: de-carapana 
e ybá, isto é, árvore do mosquito carapana. 

Carapeba - Vide acará. Etim. : de acarápeba. 
Caraperana - O mesmo que caraiperana. 
Carapeapunha ou carapiapunha, garapa, guarapeapunha, grapeapunha e outras 

va r iantes a inda [hoje grapiapunha] - É urna apuléia (Apuleia praecox; A. polygama) 
da fam. das leguminosas. Chamam-no garapa na Paraíba do Sul [sic), no Rio de Janeiro 
garapeapunha, no Rio Grande do Sul grapeapunha e guarapiapunha. E tim.: Barbosa 
Rodrigues dá a seguinte: "Muirá, pau; pi, casca; apon, grossa." Nós a retificamos assim: 
guará, por ybirá, árvore; apí, casca; e apong, grosso; e isto está de conformidade com 
a descric;§o do vegetal. 

Carapiá - Vide caapiá e apehy. . 
Carapicu - Por acarapucu. É usado no Brasil Meridional. Vide acará. 
Carapina - O mesmo que carpinteiro. Ex.: É um bom cara pina. Obra de cara· 

pina. En contra-se a inda carpina. Etim.: é a palavra portuguesa carpinteiro transformada 
pelo órgao tupi no encurtamento do vocábulo e na infixac;§o do a. Aceita pelos inva
sores, estes ainda a mod ificaram em carp.ina que se adapta bem a pronúncia portuguesa. 

Carapinha - Cabelo revolto e achegado ao pericranio, próprio da rac;a africana. 
Etim. : o vocábulo aparece na língua portuguesa séculos depois da conquista do Brasil. 
Ligá-lo a crespo (do latim crispus) e ao derivado trances crépine, do provenc;al 
crespina, difícil torna a explicac;§o da forma atual. Carapinha nao existe em nenhuma 
das lf nguas congeneres, e para faze-la vir do trances crépine, que significava a franja 
so Ita do dossel, dos leitos, etc., o que já é contrário ao sentido particular da palavra, 
ainda a sua transformac;§o implicaría sérios embarac;os. Domingos Vieira procura 
contornar habilmente o obstáculo, mas as obje~es ficam de pé. Fazemo-la provir de 
carapi que no guaraní significa curto, e que Montoya define: " Cosa corta, cortada, 3Chi
cada, o naturalmente pequeña". Est~ autor traz a inda: "Carapil, muí cortico". 
Ora, ao índio, com os cabelos longos e soltos e conquistado por urna rac;a que os 
tinha ~uase como eles, devia produzir impressao os do negro, curtos e agarrados a 
pele. E mais fácil, portanto, quer quanto a significac;Bo, quer quanto a fonética, 
derivar carapinha, de carapiy, do que de crépine. 
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Carapinima - Árvore do Amazonas, de madeira de cor-de-chocolate, tendo man
chas pretas e miúdas, imitando a tartaruga. É o Centrolobium Paraense, Tul. Fam. das 
leguminosas. É o pau-tartaruga ou a muirapinima atual. Os franceses a chamam bois 
de lettres moucheté. Os ingleses, em suas colónias, snack-wood, letter-wodd e 
bouracoura. Eti m.: procede de carápinima. Guarapinima compc3e-se de cará por 
ybirá ou ymirá, e pinima, pintado. 

Carapitaia - Planta de raiz tuberosa (Alstraemeria pu/che/la. Fam. das labiáceas). 
~ comestível. Etim.: de carapitaia cujo primeiro elemento presumimos ser cará, no 
sentido de raiz, ou 9e- caá, planta, folha, etc; o segundo é talvez de pita, vermelho, 
por causa das flores rubras. 

Carapi - Peixe d'água doce da ordem dos malacopterígios ápodes, e genero 
Gymnoto (G. macrourus). A denominac;§o científica de Carapus procede do nome do 
peixe. Nao sabemos se ainda é palavra usual entre nós. Etim.: de carapó, forma sob 
a qual Marcgrave e Piso a recolheram no tupi da costa. Parece-nos que esta palavra 
- por erro de imprensa, na omissao da cedilha, como aconteceu com cariama em 
[vez] de 93riama; com jacanan em vez de ja93nan - deve ser c;arapó, termo que 
atualmente designa urna variedade de peixe, no Píauí e outros estados do Norte. 

Carapopeba - Réptil da fam. dos autossáurios, de que trata Marcgrave. Cremos 
que popularmente esta palavra está fora de uso. Etim.: de carapó+peba, chato. 

Carapinima - Espécie de crustáceo dos ctecápodes braquiúros, genero Grapsus. 
Etim. : de carára-pinima. Recolhido por Marcgrave. 

Carara-una [sic] - Outro crustáceo da mesma família e genero. ~ tim.: de carara 
una. Recolhido por Marcgraeve. 

Cararaúba [no texto sem acento] - Árvore do Maranh§o que desconhecernos. 
Etim.: de cararaybá. 

Caratinga - O mesmo que acarátinga. V. acará. 
Carauá - O mesmo que caraguatá. V. acroatá. 
Caraúba [no texto sem acento] - Planta medicinal do Brasil. Etim. de caraybá 

ou carayub. 
Carauna - O mesmo que cario, ave. Vide etim. de guyrá e una, preto, escuro. 
Caráuna - Por acaráúna. Ver acará. 
Caraúna - Pássaro preto que toma diferentes nomes, conforme as regioes do 

Brasil. t um Cassicus conhecido no Sul por vira-bosta e chopim, e chico-preto no 
Piauí. Etim.: de guyrá, pássaro, e una, preto. 

Caraúno, a - Adj. 
Carayá [hoje carajá] - Ouadrúmano· do genero Stentor (S. carayá; S. ursinus, de 

G. St. Hilaire. F am. dos cébios). No Brasil tem o nome de guariba, bugio, etc. No 
Paraguai conserva ainda o de carayá. No Amazonas o chamam os índios de arauat6. 
E.m outras partes uariúa. Na Guiana o chamam de alouate, que é do galibi alaluatá. 
Sin: de Stentor U. Mycetas ursinus, de llliger, Alouate ursinus, de llliger, Alouate 
urs1nus, de Lacepéde. Chenu traz araguat6 em vez de arauató. Etim.: de carayá, mono 
grande (Monto ya). CompéSe-se, segundo o mesmo autor, de cará, destreza, astúcia, 
manha, etc, e de y~, estar. 

Cardigueira - Pequena ave do genero Columba. Etim.: supomos-lhe origem 
indígena. 

Cariama - Palavra que entrou erroneamente na nomenclatura ornitológica. 
Outrora ortografada ~riama, desprezaram a cedilha e daí o engano. Hoje constituí 
um único genero da fam. das cariamídeas. 
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Cariamfdeas - F am. ornitológica a que pertence a cariama. Etim. : de \:élriama. 
Vide sariama. '" 

Cariangu [no texto : cariangú] - Ave noturna do genero Chordeiles (C. nacundá, 
de Vieillot. Fam. das caprimugíneas). Usado em S. Paulo. Aparece ainda dos seguin
tes modos: coliango, coliangó, coriangc), curiangaó, etc. Nhancundá é ainda usual no 
Paraguai. Etim. : como Martius, fazemo-lo originar-se de curi, rápido, ou de curii, a 
miúdo, e de angaó, murmurar a alguém, escarnecer, afrontar, injuriar, isto é, a ave 
que escarnece, murmura a miúdo. Gosse, citado por Chenu, diz a respeito duma 
variedade : "Esta ave emigra duas vezes; chega do interior da América Central aos 
Estados Unidos, nos primeiros dias de abril e torna a partir no comec;:o de setembro. 
Seu aparecimento é fácil reconhecer, porque o grito irregular que ela faz ouvir em sua 
chegada, atrai logo a atenc;:3o; este grito que ela repete duma maneira precipitada e 
ruidosa pode ser expresso pela palavra piramidig, donde seu no me vulgar, algumas 
vezes pelas sílabas gi-me-a-bit ou ainda witta-witta-wit." 

Caribé - Preparac;:3o alimentícia feita com a polpa do abacate. É usado no vale 
amazónico. Etim.: do tupi amazónico caribé. 

Cariboca - Mestic;:o, principalmente o que resulta do cruzamento do san
gue europeu com o índio do Brasil. No Ceará é o produto de tres cruzamentos: do 
branca, negro e caboclo, e que no Rio Grande do Sul chamam cabra. Dizem no vale 
amazónico curiboca. E tim.: os guaranís chamavam a seus feiticeiros caraí, os tupis da 
costa carahyba, em outros dialetos encontram-se caryba, etc., e esta denominac;:ao 
deram genericamente a rac;:a branca. Caryboca é formado de caraí, carahyba ou 
caryba, e a partícula de composic;:6o og ou oca, que significa t irar, sair, etc., e assim 
caryboca quer d izer o que saiu, resultou do branco com outra rac;:a . 

Carijagem - Ato de encarijar a erva. "Le sapécage terminé, il faut compléter 
le dessechement par une deuxieme opération, beaucoup plus compliquée, celle du 
carrijage. On appelle carrije un véritable hangard tres primitif, a forme allongée et 
constitué par des poteaux verticaux, en bois, supportant un toit fait aussi en bois ou 
plus souvent en feuilles de palmier." (Le maté, L[ouis] Couty) . 

Carijó - Tribo indígena do Brasil. Purga·de-carijó é urna planta da fam. das 
cucurbitáceas (Perianthopodus carijó), assim conhecida em Mato Grosso. Etim.: de 
carijó. 

Carijo - Jirau em que se dispé)em as folhas da erva-mate para a sapeca. Etim.: 
de caa, erva-mate, e yú, amarela, crestada. O r é um infixo eufónico. De carijú, 
deslocou-se o acento e deu o vocábulo atual carijo. 

Carijó - Adj. Aplicado sobretudo as aves, no Rio Grande do Sul; pintado, 
mosqueado. Ex.: Galo carijó, pomba carijó, etc. Usa-se principalmente quando acoré 
branca com malhas pretas, ou vice-versa. A pomba carijó parece ser a picui-pinima, de 
Marcgrave (Columba squamosa, Temminck). Etim.: é o mesmo que cariboca e 
carioca. O emprego é translato. A forma primitiva deve ser cariy6, isto é, o que re
sulta da cruza de duas rac;:as; pois comp5e-se da raíz cari, que procede de caray e 
carahyba, e de oc ou og, que significa t irar, sair, etc. 

Carima [no texto: cariman] - É a mandioca desfeita em massa e reduzida a 
bolos que se secam, servindo neste estado para a preparac;:ao dos mingaus. Todos os 
léxicos trazem a forma carimá ou carima, inclusive Mora is. Bluteau traz carimao, 
estabelecendo, no entretanto, diferenc;:a com carima. Etim.: no guarani cañarima, que 
é igual a forma amazónica cayarima, pela permuta natural de ña=ya; dai' a forma 
reduzida carima. C añarima parece compor-se de cará, raiz, que junto a ñl, juntar, 
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unir, pelo processo de encapsulac;:cio faz caña, de y, despegar, e mi, monte, isto é, 
monte ou bolo de farinha de mandioca despegada da raiz e unida em massa. o 
processo que o índio usava neste fabrico indica que esta significac;:6o é mais ou menos 
a vardadeira. Assim Morais, definindo carimá, diz : "A mandioca depois que entrou 
em fermentac;:cio e amoleceu metida na vasa ou em água, por ·tres ou mais días, feíta 
em bolos que se secam e pisam, e da sua farinha se fazem papas ou mingau ralo". 
Simao de Vasconcelos explica assim : "Secam também estas rai'zes (a mandioca) ao 
fogo, e guardam-nas por de maior estima para vários usos; chamam·lhe carimá. 
Destas, pisadas, fazem urna farinha alvíssima, e dela os mais estimados mingaus, que 
é a modo de papas sutis e medicinais, frescas, contra pec;:onha. Também se fazem dela 
bolos doces com manteiga e ac;:úcar". 

Carioca - Epíteto aplicado aos habitantes do Rio de Janeiro pelos dos outros 
estados do país. "Carioca é composto de duas palavras indígenas, cary e oca, que 
significam, segundo alguns etimologistas, casa d'água corrente, e, segundo outros, água 
corrente de pedra (a primeira é a plausível) foi pelos portugueses chamada mie-d'água, 
como se le nas antigas escrituras de sesmarias das terras circunvizinhas." (Monsenhor 
Pizarro. Mem. Hist. do Rio de Janeiro, R[evista] do l .H.8., v.25, p.565). No Espírito 
Santo há o rio Carioca no distrito de Guaráparim (R. do l . H. B. , v.25, p.605) . 
Confrontai com a discussao de Beaurepaire Rohan. E tim. : de carioca, arroio que deu 
o nome ao aqueduto que trazia suas águas para a cidade do Rio. 

Carioca - Nome com que em Portugal se designam as pessoas de cor; mulato. 
Etim.: de caray, branco, e oca, sair, tirar, etc. 

Carioca - Adj. O mesmo que carijó, de cor misturada, como em feijao carioca, 
variedade desta leguminosa. Etim.: a de carij6. 

Carioca - s. a[ apelativo? ] Fonte pública (Santa Catarina). 
Caripi - Árvore do vale amazónico. Cremos ser a mesma que o caraipé por 

servir sua cinza para o fabrico da louc;:a , de mescla com o barro. Etim.: vide a de 
caraipé. 

Caripirá - Ave aquática de cor preta, assim conhecida no Amazonas, rio Negro. 
É a Tregata aquí/a (Tachypedes aquí/a, de Vieillot), Brisson; da fam. das pelecani'neas. 
Etim. : segundo Martius é corrupc;:6o de guirapirá, ave·peixe. 

Caritó - Vocábulo que tem várias significa.;:oes, segundo as localidades. 
Beaurepaire Rohan que o recolheu com todas as variantes de sentido, assim o define: 
"Casinhola, habita~o de gente pobre, em Pernambuco; quarto ou compartimento 
acanhado nas casas de habitac;:3o em Alagoas; cantoneira, na Para1ba, Rio Grande do 
Norte e Ceará; espécie de gaiola em que se prendem e se exportam os afamados 
caranguejos da ilha de Fernando Noronha". Etim.: a contextura da palavra indica 
sua origem indígena. Ve-se que a radical é oca, casa; quanto a itó, é corrüptela de 
palavra cuja forma primitiva nao [conhecemos]. 

Carnaúba - É a Copernicia cerífera, fam. das palmeiras. Vide carauá. Etim.: 
vide a de caraná. 

Carnaubeira - O mesmo que carnaúba. Etim. : de caranáybá e desinencia 
portuguesa eira. 

Carnaubinha - Diminutivo de carnaúba. No Rio Grande do Norteé o nome du-
ma povoac;:ao. Etim.: de caranáybá e a desinencia portuguesa inha. 

Caroá - O mesmo que caraguatá; é forma contracta. Vide acroatá. 
Caroatá - O mesmo que caraguatá. Vide acroatá. 
Caroba - Denomina9ao dada a muitas árvores e arbustos da fam. das bigno-
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[niá)ceas, que sao empregadas n_a terape~tica como pode~oso_s a_n~i-sifilí(ti)cos_ e 
excelentes depurafivos. Eis as ma1s conhec1das segundo o Die( c1onano] de Alme1da 
Pinto: Caroba (Hordelestris syphili(ti]ca, Arruda Cámara); caroba-branca (Sparras
tosperma lithontripticum, Martius); caroba-de-flor-verde (Cybistax antisyphilitica, 
Martius); caroba-guira (Bignonia purgans); caroba-miúda (Hardelestris undulata, Arru
da Ca mara); caroba (Jacarandá procera, Spreng); caroba-paulistana (Jacarandá exi
phy/la J. Vide R. l . H. 8., v.14. p.197. Etim.: de caroba, contrai'do de caá, folha, 
planta, e rob ou yrob, amargo, isto é, planta ou folha amarga, pelo princi'pio amargoso 
e adstringente que ela contém, sobretudo na casca. Ao Jacaranda procera chamamos 
paraguaios caárobá. 

Carobinha - Denominac;:ao que tem o Jacaranda procera em certos lugares do 
Brasil Central. Etim.: de caroba e a desin(encia] dimin. portug(uesa] em inha. 

Carobu~u [no texto: carobussú] - Árvore do Rio de Janeiro, que talvez seja 
alguma variedade de bignoniácea. Etim.: de caroba e ussú, grande. 

Carpa - O mesmo que ca pina e capina«;:ao. Etim.: vide a de carpir. 
Carpina - O mesmo que carapina. 
Carpir - O mesmo que ca pinar, em Goiás, Mato Grosso, Paragué:11, Uruguai, Minas 

Gerais, S. Paulo, Paraná e em alguns lugares do Rio Grande do Sul. Etim.: Beaurepaire 
Rohan entrou na verdadeira exegética etimológica do vocábulo usado entre nós, ainda 
que com certa timidez. Vamos reproduzir suas palavras: "Tenho vacilado muito 
quanto a origem deste verbo, no sentido que o empregam entre nós. Antigamente em 
portugues o verbo carpir, do latim carpere, significava arrancar, colher; carpir a 
erva que afoga o trigo (Aulete). Atualmente significa tao somente prantear, lastimar, 
chorar, e nesta acepc;a'o o empregam tanto na literatura portuguesa, como na brasileira. 
Pode-se pensar, portanto, que o verbo em questao é portugues com a significac;:ao, 
hoje perdida em Portugal, de arrancar as ervas más. Entretanto militam razoes para se 
lhe atribuir urna origem tupi. No dialeto dos tupinambás que habitavam o Rio de 
Janeiro, havia os verbos acapir e aicapir com a significac;:ao, o primeiro, de andar mon
dando, e o segundo, de mondar a planta (Voc. Bras:)· Os tupinarpbás do Norte 
diziam caá pyir por !impar mato baixo, sendo esta palavra composta de caá, erva, e 
pyir, !impar, varrer. (Dic. Port. Bras.). Os guaranis do Paraguai exprimiam a mesma 
idéia dizendo aicaápi (Montoya) . Em vista do que tenho exposto, parece-me que há 
tanto motivo para julgar que o nosso carpiré ori{linariamente portugues, como que é 
um metaplasma dos vocábulos dos dialetos tupis que citei." (Dic. de Voc. Bras.). No 
atual tupi amazónico caápiíre, no antigo tupi da costa caapir. no guarani caapí, 
palavra que se compé)e de caá, mato, e piíre, pir ou pi, varrer, limpar o mato por 
baixo, isto é, sachar, mondar. Daí o carpir que nós e os espanhóis, nossos vizinhos, 
usamos. Montoya fraduz o caapi guarani por carpir em espanhol, palavra que nesta 
língua nao tem a acepc;§o que ele lhe dá, mas sim e isto antigamente o de brigar, 
pelejar e arranhar. No portugues também ternos dúvidas sobre a sua significac;:ao 
antiga. Bluteau, além da de chorar, traz s6 a de arranhar a cara. Frei Domingos 
Vieira assim o define: "Arrancar. Restrito no uso apenas a alguns casos, como: 
carpir a monda, que nasce nos se meados, o cabelo da cabe<;a, da barba". Mora is o 
traz, trouxe com sentido mais amplo, assim como os outros lexicógrafos que o se
guiram e imitaram, já estava influenciado pelo sentido do verbo brasileiro, e encon
trando no latim o verbo carpere, cuja significac;:ao parecia justificar a do nosso, 
nao fez mais do que o admitir como de tal proveniencia. O fato de nao ser usado em 
Portugal, o de ter passado para o espanhol exprimindo idéia diferente do que o verbo 
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desta língua exprimía outrora, indicam que a sua árvore genealógica nao pode deixar 
de ser a tupi. No entanto, apesar de poder-se explicar a infixao do r como metátese 
preferimos supor sua inclusao antes do p por mero influxo do verbo carpir tanto n¿ 
portugues, como no espanhol, pois ambas as nacionalidades invasoras já o possuíam e 0 
pronunciavam, e pela lei do menor esfor<;o levemente corromperam o vocábulo 
indígena. Depois de formado carpir, veio carpa como substantivo. 

Caruá - O mesmo que caraguatá. V. acroatá. No galibi, folhas e fios das bromé· 
lias curáúá. 

Caruá - Outro nome duma variedade de colinga [ou catinga?). É o Ampelis 
cincta de Gray, fam. das ampelíneas, tribo das muscicapídeas. Etim.: Barbosa 
Rodrigues traz soba dupla forma carúa ou caruá; Martius, sobas carúa e curuá. 

Caruara - É urna formiga que dá nas árvores, cuja mordedura dá ta 1 coceira , 
como se fosse sarna (Barbosa Rodrigues). Etim.: dá Barbosa Rodrigues a seguinte : 
·~ca~~ara significa a habitante do mato ou das árvores, de caá, mato, e uara que 
s1gn1f1ca lugar donde se é natural". Como uara também corresponde a comedor, 
poder-se-ia traduzir: a que come folhas, a folióvora. Mas apesar de plausível a in
terpreta<;ao, preferimos acreditar que caruara seja corrupc;:ao de curúara, de curú, 
sarna, e ara, agente, isto é, o que come como sarna. 

Caruara - "Fraqueza das pernas, quebranto, mau-olhado, moléstia motivada 
por feitic;:os, mal-estar, indisposic;§o física, achaque; no Pará: espécie de paralisia ou 
tolhimento que ataca as pernas dos bezerros e outros animais recém·nascidos; da 
Bahia ao Ceará." (Beaurepaire Rohan) .*Etim.: Beaurepaire Rohan traz em parte, mas 
a confunde com outras palavras de significac;:ao diversa. Diz ele: "É vocábulo da língua 
tupi significando corrimentos (Dic. Port. Bras.). Em guaraní carugua, traduzido para 
o castelhano, significa dolores en las conyunturas (Montoya). lve[s] D'Evreux es
creveu karuare e o traduziu para o trances em goutte ." Primeiramente caruara com 
o sentido de corrimento nada tem a ver com a palavra em questao. Gotta em 
guaraní genericamente era expressa pela palavra carugua, o que se encontra no próprio 
Montoya; assim designa ele a gota das maos por mbo carugua; a dos pés, por py 
carugua, o que significa propriamente dores das maos e dores dos pés; a ambos dá 
como sinónimos parurú e pyruru, o que quer dizer maos inchadas e pés inchados; 
qualquer das palavras designa síntomas da enfermidade, que tem por conseqüencia o 
tolhimento do membro atetado. Carugua deve ter como correspondente no tupi 
caruguára, vocábulo que ainda nao encontramos; como a desinencia guara pode-se 
apresentar simplesmente por uára, teremos nesta última língua caruára a par de caru
gu~. no guarani. E prova que era assim o karuare que nos deixou lves D'Evreux. No 
sentido de quebranto, mau-olhado, há translac;:ao da significac;:ao primitiva. Caruara 
também encontramos mencionada como urna abelha. 

Caruatá - O mesmo que caraguatá. Vide acroatá. 
Caruera - A parte grosseira da massa da farinha de mandioca que nao passa 

pela peneira, antes de ir ao forno; consta de grandes grumos ou carolo que o ralo nao 
pode desfazer. Figuradamente coisas sem valor. Provérbio usado no Rio Grande do 
Sul: Em falta de farinha, cruera serve. Etim.: a palavra aparece na linguagem popular 
sob as seguintes formas: caruera e cruéra, usado no R io de Janeiro. Cruera, no R io de 
Janeiro e R io Grande do Sul. Crueira, cumeira e curéra, no Pará. Quiréra, em S. Paulo. 
Todas estas transformac;Oes podem ligar-se a um único termo primitivo ou a dois. 

* N. do R. : Essa transcricSo padece de i ncorrer;Oes. 
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Primeiramente ve-se que a dominante parece ser curéra. Esta procede de curéra, que 
no tupi da costa e r1b atual amazónico significa aparas, farelo, rebotalho; corresponde 
ao guaraní curé, que Montoya define: "Lo gruesso que despues de auer cernido la 
harina." Curé e curéra procedem do substantivo curú que Montoya ainda define: 
"Pedac;uelos, tolondrones" ; e de é ou éra que é resultante de cue ou cuira, que 
significa: o que foi. ~. pois, a forma curéra, usada no Pará, a mais correta. Caruera, em 
segundo lugar pode proceder de carú, comida, que, com a desinencia era, pode de
signar: comida que deixou de se-lo, o que foi comida, etc. 

Carumbé - Citando S[ain)t. Hilaire, diz Beaurepaire que em Minas Gerais é 
urna espécie de gamela cónica, feita de madeira e destinada a transportar para o lugar 
da lavagem os minérios de ouro ou diamantes. Etim.: estabelece o mesmo autor a de 
carumbé, que no guaraní significa tartaruga e um cesto que Montoya traz como sendo 
semelhante ao casco deste testudo. Talvez a mesma concha ao princípio se prestasse 
a este míster e posteriormente aos novos vasos com identica aplica~o se transladasse 
apenas o nome. Cf. etim. de colher. 

Caruré - Plantas da fam. das podostemeas, que ainda ct:- m o nome de caruru, 
crescem sobre as rochas nas cachoeiras de diversos afluentes do Amazonas, e se comem 
em salada e dao sal (Barbosa Rodrigues). Etim.: é formado de carurú e hii, salgado; 
no guaraní, aliás de hé, sabor. 

Caruru - Sal vegetal do Rio Negro e outros afluentes do Amazonas, extraído 
das cinzas do caruré ou caruru, a que chamam também caruru-yukyra. 

Caruru - Denomina~o dada a plantas alimentícias que tem em geral as folhas 
crassas, suculentas e carnudas. Elas pertencem as fam. das amarantáceas, portuláceas, 
podostemeas, fitoláceas, etc. O caruru do Pará é urna portulácea (Talinum crenatum), 
que é conhecida na Bahia, Sergipe e ao norte do Espírito Santo por língua~e-vaca; 
no Rio de Janeiro, por maria-gomes; e no Maranhao, S. Paulo e Minas Gerais por 
ben~o~e-Deus. Em outros lugares chamam ainda bredo, majorgomes. Em Alagoas e 
Pernambuco há o bredo-caruru, que é urna fitolácea (Phytolacea caruru). Em outras 
partes é denominado bredo-vermelho. Urna amarantácea (Amaranthus viridis) tam
bém chamada carurú é o bredo-macho ou rabaca, de Pernambuco. A vinagreira 
(Hibiscus bifurcatus. Fam. das malváceas), conhecida por este nome no Pará, Ma
ranhao e Pernambuco, tem o de caruru-azedo, no Rio de Janeiro, Alagoas e Bahía 
(A. Pinto). O do Rio Grande do Sul julgamos urna fitolácea. No Paraguai há com este 
no me urna fitolácea e duas outras euforbiáceas denominadas caárurú-guassú e caarurú
mi. E tim.: Montoya traz "caárurú, verdolagas" e noméia a inda corno correspondentes: 
caarurú enypiipurú e caárurúpé que talvez sejam variedades; 'Marcgrave traz carúrú· 
gua~ú, referente a F itolacea decandra. Caruru consta de dois elementos, de cai, erva, 
planta, folha , etc., e rurú, como adjetivo, crasso, intumescido, isto é, folha carnuda, 
cheia. 

Caruru - Esparregado a que se misturam camaroes, peixe, pedacinhos de carne 
e vários temperos, desde a pimenta até o quiabo e azeite dende. Na Bahia ele é extre
mamente adubado, sendo preparado mais simplesmente no Sul. Carurus, no plural, 
bens, o que se possui. Ex. : Cada um vive com os seus carurus. Etim.: parece-nos 
proceder de carú, comida, e yrú, prato, como em tembiyrú, que em guaraní significa 
prato e, sendo decomposto em tembiú, comida, e yrú, vaso, é palavra sinonirria aaque
la. No caraíba chama-se ao mesmo preparado calalú, que passou para a língua crioula 
da Martinica sob a forma calalou ou karourou. Assim o descreve Turiault : "Fameux 
ragout créole dans lequel entretentdes burgeons de giraumon, du pourpier, du gombo, 
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des feuilles d'amaranthe, de l'oseille de Guinée et autres herbages, une. volaille, un 
·morceau de jambon, des crabes, des écrevisses, du jus de citron et surtout beaucoup 
de piment. On mange ce calalou avec un pilan de riz cuit a la créole, c'est-a-dire, 
reduit en grains apres avoir été cuit a l'eau et avec un peu de saindaux. C'est le mets 
de prédilection des créoles. De tous les ragoírts que les sauvages et les négres ont 
oommuniqués aux E uropéens, il est celui qu'ont doit les plus estimer, parce qu'il est 
tres emollient et tres rafraichissant." (Étude sur le langage créolede la Martinique.) 

Caruru-yukyra. - O mesmo que caruru na primeira acepc;io. Etim.: de caáruru 
e yukyra, sal. 

Caruruzal - Lugar abundante de caruru. Etim.: de carurú e a desinencia coleti
va portuguesa em al. 

Cary [sic] - Variedade de peixe, no Piauí (Alencastre) . Será o acary ou guacary 
de Marcgrave, que é a Loricaria cataphracta, fam. dos siluróides? Será um Rhinele
pis ou Acanhicus, de Agassis e Spix? Urna variedade denominada no Rio Grande do 
Sul de cascudo, ao norte do mesmo Estado e de Santa Catarina chamam-no caguari. 
Encontra-se ainda: oacari ou oaquary. Confrontai oaquica=guaquica, oameum, bi= 
guainumbi, etc. Martius. Etim. 

Cassatinga - Com esta denomina~o sao conhecidas duas plantas, da fam. das so
lanáceas (Solanum anilatum), em Alagoas; (Solanum piper) em Alagoas e Pernambuco, 
mais geralmente chamada catita~e-espinho. Etim.: supomos provir de caá, folha; 
ha~, passar, atravessar-se, e tinga, branca, isto é, planta de folha branca que se atra
vessa sobre outra; porque na primeira as folhas caem sobre as outras e sio cobertas 
dum pelo macio e branca; na outra atravessam-se e enrolam-se nas plantas vizinhas, 
sendo difícil destacá-las, por causa do pelo que produz em que[m] as toca a sensa~io 
duma queimadura. 

Cassican [sic) - Genero de aves da fam. das cracticíneas e tr ibo das laniideas. 
Etim.: palavra híbrida criada por Buffon para designar aves que participavam do gene
ro Cassicus e Tucan. Compé5e-se de cassi, de cassicus, e can, de tucan. 

Cassui [hoje ca~uá] - Mais usado no plural. Morais assim o define : "Cesto de 
cipós rijos, de fei~o duma canastra sem tampa, com azelhos [ aselhas] do mesmo ci
pó, para delas se pendurarem nas cangalhas; nestes cassuás se levam cargas de coisas 
miúdas em bestas: v.g. [=verbi gratia) um par de cassuás; um cassuá cheio de feijio, 
de arroz, de milhos, de melancias, etc. Os ~ois cassuás cheios fazem urna carga cava
lar." Acrescenta a isto Beaurepaire Rohan : " No interior do Maranhá'o é o cassuá feito 
de cauro, e a isto chamam bruaca em outras partes do Brasil." É termo usado desde
Alagoas ao R io Grande do Norte. 

Cassuá [hoje ca~uá] - ~ no Aio de Janeiro espécie de rede de pescaría de 
malhas, largas, nas quais fica preso o peixe grande, como a corvina, quando intenta 
atravessá-la. Diz-se que ficou malhado o peixe preso desta sorte. (Beaurepaire Aohan.) 

Cassutuna [sic] - Árvore de S. Paulo, de classifica~o desconhecida. Etim. : é de 
origem tupi pela contextura. 

Catacanhi - Árvore do país, de que há mais duma variedade, e mais dum gene
ro, conhecido debaixo deste nome. Há o Rhopala brasiliensis, da fam. das proteáceas, 
tribo das grev íleas: há ainda um outro cutucanhem que Veloso chamou Decnekeria 
lega/is, e hoje conhecido por Adenostephanus Selowii, de Klotzsch, etc. (Saldanha da 
Gama). Ainda o denominam vulgarmente cutucanhem, cotucanhem, carne~e-vaca; 
s0bro, no Rio de Janeiro; . carvalho, no Paraná (Rebouc;as). É também o carvalho do 
Rio Grande do Sul. Etim.: será de cutú, no guaraní, cutuca, no tupi, ferir de ponta, 
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por causa das folhas coriáceas, de ponta alongada e aguda? E de e, oco, cónqivo, 
porque em sua n;iaioria seus troncos sao ocos, cóncavos? A respeito desta última 
particularidade diz Saldanha da Gama: "Alguns troncos de cutucanhem sao ocos: 
os aproveitáveis parecem ser somente os menos corpulentos; porquanto nos mais gros
sos formam-se cavidades, onde se abrigam alguns animais de nossos matos quando 
perseguidos pelos ca<;adores." Se é esta a origem do vocábu lo, traduzido significará: 
a árvore que fere com as pontas das folhas e é oca, e sua melhor ortografia é a de 
cutucanhem. 

Cataguá - Conhecida assim na Paraíba do Sul por folha larga, em Campos e 
S. Fidelis, por mangalo e angelim-rosa, no Distrito Federal (Saldanha da Gama). É a 
Pera/tea erythrimfolia, fam. das leguminosas. Etim.: de caá e taguá que pode signifi· 
car vermelho ou amare lo. Será por causa da cor da madeira? Se o é, significará, pois, 
madeira vermelha. 

Cataguá - V. catiguá. 
aJambuera - S.f. e adj. "Nome que dao no Rio de Janeiro [inacabado]* 

Saberecar - Passar ligeiramente pelo fago, chamuscar, sapecar, tostar. Usa-se 
a inda sob as formas sabrecar, saperecar e saprecar. Etim.: do tupi amazónico 
sabereca, a liás sanereca, do tupi da costa sabereca, do guara ni ahaberé ( asaberé), 
coma mesma significa~o. Sabrecar é urna contra~o, saperecar e saprecar sao devidos 
ao influxo do verbo sapecar, também de origem indígena. Sabereca comp5e-se de 
tres elementos: sa+beré+ca. Sa=ha, pelo, cabelo; beré=pé, superfície; cá=cái, queimar. 

~bele ou zabele - O mesmo que jaó. Vide Martius. 
Sabiá - Pássaro distribuído, segundo as diversas classifica(foes científicas, 

pelas famílias das turdíneas, tanagríneas, timalíneas e psitacídeas. No vale amazónico 
o denominam uirá·chué (Barbosa Rodrigues). 

Sabiá-coca - Que encontramos na lista das aves do Piauí (Alencastre), ou 
oorruptela popular ou erro de impressao, por sabiá·poca. No entretanto, a permuta 
da labial em gutura 1 dá·se entre termos da própria língua indígena, como: manicuera= 
manipuera; uera=puera, etc. Ver R. l. H. B., v.14, p.398. 

Sabiá-gua~u [no texto: sabiá-guassú ou assú] - Pássaro da família das timalíneas, 
genero Donacobio. É o T urdus atricapillus de Lineu. Marcgrave_ dá-lhe japacani, 
como sinónimo. Encontra-se também apacani. 

Sabiá·piri [no texto : sabiá peri ou peris] - No Maranhao (Martius), vulgar
mente chamado sabiá-da-praia; pertence a família das turdíneas, genero Calandria, de 
Azara ( Chenu) que é o seu no me corrente no R io da Prata. Este genero corresponde aos 
Mimus, de Boié, e Orpheus, de Swainson. Chamaram-no Mimus pela aptidao de arre
medar e imitar o canto de outras aves com que variou o seu próprio, bem como em 
reproduzir todas as vozes e ruídos da natureza; e Orpheus por ser o mais melodioso 
dos voláteis americanos. No Rio Grande do Sul usam indiferentemente as duas 
denomina(foes: calhandra e sabiá-da·praia. A espécie típica é a Calandria polyglotta. 

Sabiá-piranga [no texto: sabiá-pyranga ou pitanga ou de laranjeira] - É da 
família das tanagríneas, genero Saltator (S. rufiventris), em geral conhecido por sabiá
de-papo-vermelho. 

*Da palavra catambuera a letra R neste trabalho, apenas foram encontrados. já ilegfveis, fragmen
tos esparsos que nao puderam ser aproveitados. Os lebréus de Júlio de Castilhos, no per(odo 
revolucionário de 1893 a 1895, saqueando a Casa Branca. arremessavam a rua o que mio podiam 
levar, t~ndo ficado exposto a chuva este trabalho. 
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Sabiá-poca - É da família das turdíneas, genero Calandria. É o Turdus albi

ventris de Spix, e o Mimus Saturninus de Watterer. 
Sabiá-sica [hoje sabiacica] - Assim chamado no Brasil meridional o Psittacus 

cyanogaster, de Neuwied. Em Santa Catarina e parte do R io Grande do Sul também · 
tem o nome de cunhataim. 

Sabiá-tinga - Outra variedade assim conhecida em Piau( (Alencastre), porventura 
o Turdus a/bus, de Azara. 

Sabiá-una - ~ o Turdus carbonarius, de llHger, família das turd íneas. Etim.: 
no guara ni habiá, no tupi da costa sabiá. Martius recolheu. as. seguintes formas: 
sabiá sabiah saviá, sapiá. Te<=apiá ou (:apiá, olhos abertos, e 1nd1ca presteza (Mon
toya)'. Diz Ó'Orbigny: "De todas as tanagrídeas, os habiás sao os mais fortes, os 
mais ágeis de todos os pássaros que vivem nas moitas." Capiá oonsta de <=a por te~a. 
olhos, e piá, do verbo abrir. Uirá-chué compc5e-se de uirá, por guirá, ave, e chué, 
chorao, o que se lamenta, forma oorrespondente a xió (vide caha-xió). Peri julgamos 
estar em lugar de piré, pé fedorento. Para explicac;So transcrevemos esta passagem de 
Azara: "Seus oostumes oferecem ainda esta particularidade, que para aprender os 
insetos e vermes que mariscam no chéio, estas aves desviam oom o bico e os pés as 
tolhas caídas e remexem até a bosta dos cava los e vacas; por causa disto os chamam 
comu mente de pirés ( pés fedorentos)" Ch en u. Piré forma-se de py, pé, e' néi=ré,. f é· 
tido. Piranga ou pitanga, vermelho. Poca é um adjetivo formado de pog, estahdo, 
ruido súbito, e significará conseqüentemente ruidoso, estrondoso, barulhento, etc. 

$abiá-sica, o que nao é oompleta e inteiramente sabiá: É sentido tropológico. ~sica 
significa em sentido f(sioo o que é incompleto. Será porque, pertencen~~ o ~btá ao 
genero. Torda a aos generos afins, no caso vertente pertence a urna fam1 ha diversa, a 
dos psitac(dios [? ]. Yapacani,. outra denomina~o do sabiá-guassú, que também se 
apresenta sob a forma apacani, compc5e-se de y, água, e apacani, mergulhar, isto é, a 
ave que mergulha, vive n'água. Dinacobio significa quase o mesmo, do grego: donax, 
junco, e bios, vida, o que habita os juncais. "Estas aves, diz Azara, nunca saem d~s 
lugares inundados e de perta das águas estagnadas. Ainda que se mostrem desde mu1to 
cedo sobre as plantas aquáticas, durante odia aí ficam bem ocultas." 

// Sabijejuba - Nome indígena do vinhático. Ver R. l. H. B., v.14, p.206. 
Sabitu - lnseto himenóptero da família das formíceas, genero Atta cephalotes 

(Acodoma cephalotes, Latreille). É o macho da formiga operária chamada pelos 
tupis e guaranís de saúba, cabendo a denomina~o de issá (i~) a femea; estes vo~bu
los permanecem a inda na linguagem popular do Brasil meridional (V. saúba). Et11~1.: 
sa, olho; bi, levantado, erguido, de relevo; tú, golpe; sabitú. significará, pois, form1ga 
que tem u.m olho de. relevo na cab~ e que golpeia, fere. "Les soldats de taille énor· 
me ont des mandibules avec des dents noires. l Is ne coupent pas de feuilles et ne 
vont pas aux provisions, se tenant d'ordinaire ~ l'intérieur de la fourmili~re. Si l'o~ 
trouble celle-ci en enfonc;a·nt un báton dans les trous d'entrée du terner, on vo1t 
sortir ces gigantesques soldats, dont le corps a une structure spéciale et dont la tres 
grosse tete porte une ocelle au milieu du front, ce qui fait tout de ~uite penser a des 
Cyclopes qui émergeraient de leurs souterrains." (E nt., de Mau,rice Girard). 

Sabio-rana - Árvore do Amazonas e Pará. Há duas variedades: sabaorana-da-ter
ra-firme e sabaorana-da-várzea (Rebou~s), de que fazem tábuas. Será porv~ntura algu·. 
ma sapindácea, senio o mesmo saboeiro (Sapindas saponaria),. ou o sabone~, ou 
finalmente a que é conhecida pelo nome de ibar6 no Paragua1. [? ] A respe1to da 
última diz Graty: "Los Jesuitas habían hecho plantar de estos árboles, desde las 
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villas hasta la fuente, a fin de que los indios hiciesen uso de esa fruta para lavarse. 
La fruta, despojada de su cubierta amarillenta, amarga y gomosa, es negra y mui dura; 
de ella se hac(an rosarios y collares. Contiene la semilla una sustancia oleaginosa que se 
puede oomer." Se nao é nen hum dos vegeta is mencionados, é congenere. 

Saboarana - O mesmo que sabio-rana. Etim.: saboarana é por eufonia, porque 
a palavra compé)e-se de sabio, vocábulo portugues, e de rana, sufixo tupi, significando 
semelhante. 

Sabrecar - O mesmo que saberecar. 
Sacaca - Sin. de cangambá, jaraticaca, maraticaca, maritafede e zorrilho. ~ 

usado vulgarmente em Pernambuoo. 
Sacaf [ sem acento, no texto] - Len ha miúda, marava lhas, gravetos, cavacos. 

Usado no Amazonas. É sin. de sacanga. Etim.: em Montoya deparamos na palavra 
charaomusca (lenha miúda) os seguintes termos oorrespondentes em guaraní: icacang 
e i~á. Em quebrar lenha miúda, galhos, encontramos i~acá. Sacai, pois, forma-se de 
i~, galhos, e. do verbo cá, quebrar, e significa galhos, ramos quebrados. No tupi do 
Amazonas é sacaf (B. Rohan). 

Sacanga - O r{lesmo que saca(. Etim.: provém, como já vimos na etim. ante
rior de ic;:acang. lc;:acang, por sua vez, é oontra~o de i~+tacang. I~ exprime meramen
te o tronco; e tacang, os r:amos e galhos; portanto o vocábulo significa os galhos 
tirados do tronco. Em S. Paulo dizem sanean. 

Sacaraúba - Árvore do Amazonas (Rebouc;:as). Etim. 
Saci, sacy - Aliás sassy, melhor ortografia; pássaro da família dos Gymno

derineos [sic], genero Coracina, de Vieillot. É o que nas lendas indígenas encarnava a 
alma dos antepassados, criacao fantástica que no meio cristao deu novos produtos 
inteiramente modificados. "Uma ave noturna há, do tamanho de uma pomba, de· 
som~ria plumagem e voz tristonha, a que os tupinambás jamais fazem mal, nem so
freriam que outros lho fizessem, julgando-a enviada por seus falecidos parentes e Slmi
gos, para lamentando-se com eles, consolá-los. Quiso acaso que [Jean] de Lery esti
vesse uma noite a gracejar, talando oom um de seus compatriotas, ei:iquanto urna 
horda destes selvagens escutava atenta o piar melancólico da ave sagrada. Um velho o 
repreendeu dizendo: Cala a boca, nem nos perturbes, enquanto escutarmos os 
felizes mensageiros de nossos antepassados: que todas as vezes ~!Je os ouvimos, se 
nos alegra a alma e nossos coracoes se fortificam" (Southey). Cremos que o autor 
ingles se refere ao saci que era a ave dos augúrios. Sob a transforma~o que sofreu a 
supersti~o original, há aberra~o completa, o que faz crer que muitos outros nela se 
confun~iram, co~servando apenas o antigo nome. "Os deuses, diz Couto de Magalhies, 
submet1dos a Jac1 ou Lua, que é mie geral dos vegetais, sao o saci carere, o mboitatá, 
o urutáu e o curupira. O saci ceriri é um dos que figuram continuamente nas tradi
~es do su 1 do 1 mpério. Contudo eu as tenho encontrado tao oonfundidas com as 
supersti~es cristas, que nao posso oompreender bem qual é a sua missao entre os 
v~etais. As tradic;oes representam-no com a figura· dum pequeno tapuio manco de um 
pe, com um barrete vermelho e com uma ferida em cada joelho." "Nas travessias das 
estra.das, diziam os crentes destas absurdas supersticoes, que de noite aparecía um 
negrmho de um pé s6 chamado Sacipere, que saltava na garupa dos cava los dos vian
dantes"* (Ce~imbra Jacques). Em S. Paulo chamam-no saci e saci-cereri. "Espécie de 
ente fantástico, representado por um negrinho, que tendo na cabec;:a um barrete 

* N. do R. : Cita~o néfo de todo fiel. 

444 

vermelho, freqüenta a noite os brejos. Se acontece passar na vizinhanc;:a algum cava
leiro, faz-lhe o saci toda a sorte de diabruras, com o fim aliás muito inocente, de 
se d ivertir a custa alheia. Puxa-lhe a cauda do cava lo para lhe impedir a marcha ; 
pc)e-se na garupa do cavaleiro, e outras travessuras pratica, até que o cavaleiro, reco
nhecendo-o, o enxota, e neste caso foge o saci, soltando uma grande gargalhada" 
(Beaurepaire Rohan). Etim. : forma-se de te~ (sa), olhos, em composic;á'o; e aci, 
doentes, o que quer dizer que faz chorar. Corresponde ao período primitivo, antes das 
posteriores metamorfoses. É o pássaro que entristecía, arrancando lágrimas a seu 
canto plangente, o que lhes t razia a alma vivas recordac;oes dos mortos, além das mon
tanhas azuis. Era o invés da sahira, que significa olhos alegres, aliás, o que encanta os 
olhos pela beleza da plumagem (V. etim. de gaturamo e gaipava). Perereg e terereg 
sao duas palavras guaranís, exprimindo a primeira o ruído das asas da ave que voa, no 
sentido natural, e translatamente o de andar de uma parte para outra, cruzando com 
diligencia a lgum sítio (zarcear); a segunda é relativa ao som do que se quebra, ao 
ranger dos dentes. Peré por perereg tem rela~o com a lenda, o que nao se dá com 
terereg. Supomos quanto a última, proveniencia de tiriri=ciriri, arrastar, como faz 
saci, puxando a cola do cavalo. 

Saci-cerere - O mesmo que saci. 
Saci-pere - 1 dem. 
Sacopemba - O mesmo que sapopema. Vide esta pa lavra. 
Sacubaré - Planta da família das briáceas, genero dos Philonotis (R. sacubare). 

É urna variedade de musgo que tem as propriedades terapéuticas da japecanga (A. 
Pinto) . Etim. : do tupi sacubaré. Terá algo de cáustico como fá-lo supor o primeiro 
elemento sacuba? O final estará em vez de nee- ré, mau cheira? Ou representará a 
idéia contrária, de é, perfumoso? Nao o sabemos, porque a desconhecemos. 

Sacuraúna. 
Sacusaroba. 
Sacuubarana [no texto, com acentos sobre os uu] - Planta que pertence a 

família das malpighiáceas. A. Pinto coloca-a no genero Plerandium (P. amarum) que 
nao conhecemos. Talvez seja a quina-quina das savanas, nas Antilhas. "Esta família 
(das malpighiáceas) tem afinidade com as hipericíneas e as acert'neas, em terem as 
folhas freqüentemente munidas de glandulas peciolares e trazerem quase sempre na 
face inferior pelos muito finos em forma de (ilegível], que se introduzindo sob a 
pele, causam viva comichao" Chenu. Etim. : supomos-lhe a forma primitiva caá-tacuba 
(=hacuba=sacuba)-rana; caá-tacuba, a folha ardente, que queima, o que é um dos 
caracteres, senao o predominante no vegetal. Dando-se pela lei do menor esforeo a 
queda de caá, ficou simplesmente sacuba. A sufixal rana, semelhante, faz acreditar que 
há outra planta com este no me, sem o que ele nao aparecería. No guaraní: tacu, 
ha cu, sacu; no tupi da costa: tacuba, hacuba, sacuba. Tacuba, febre. 

Sacimandiuia - Planta da família das euforbiáceas, tribo das acalífeas, 
genero Jatropha (J. Manioh sylvestris). A denomina~o supra é usada no Pará. Em 
Pernambuco a oonhecem por mani~ba brava. Etim.: talvez, em razao das propriedades 
venenosas da planta, que é só procurada em época de carestía, e usada só depois de 
evaporado, de todo, o suoo letal sob a a~o do fogo, julgamos provenha de tacy=sacy, 
doenc;:a, +mani~oba, a planta de mandioca . Significará, portanto, a mandioca que 
causa doenc;a. 

Sagüi ou sagüim [no texto, sem tremas] - Ouadrúmano da tribo dos cébios, 
grupo dos geopitecos ou sagüis e generos Saimirim callitrix, Nyctipithecus, Saki e 
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Brachyurus, Chenu. Porém vulgarmente se aplica mais esta denomina~o dos gentis 
macaquinhos da tribo dos arctopitécios, generas Jacchus ou Uistiti (G. Saint
Hilaire; Hapale, de llliger); genero Midas (G. de Saint-Hilaire) ou Tamary (tamarindo) 
[no texto: Tumarindo] e aos Marikinas, variedade deste último gM'\ero. "Compreende 
este genero (refere-se él tribo dos arctopitécios) os lindos macaquinhos conhecidos 
por sauhins, saguins ou micos, e pelos franceses ouistitis. No sul do 1 mpério sá'o co
nhecidos por tamarindos (Tamary) ou mariquinhas (Marikiné)" Barbosa Rodrigues. 

Sagüi-jurutinga - t o Jacchus leurocephalo, de G. de Saint-Hilaire (Hapale 
Jeucocephalo) ou uistiti-de~-branca. Tem tufos de pélos negros diante das 
orelhas e como um cabe~o ou marca da mesma cor. 

Sagüi-mirim - É o Jacchus penicillatus, de G. de Saint-Hilaire (Hapale penicilla
ta, de 1 lliger) ou uistiti-de-pincel, porque tem diante de cada orelha um tufo de pelos 
em forma de pincel. t chamado mico em Minas e outros estados. 

Sagüi-piranga [hoje sem hífen] - ~ o Midas rosalia, de G. de Saint-Hilaire 
(Hapale rosalia, Tamary Marikina), de pelos dum vermelho dourado e crinas da mesma 
cor. Vide Graty, R(épubliquedu] Paraguay, p.302, na p(alavra] mirikiná. 

Sagüi-pixuna - t o Midas chrysomelas, de Kuhl (Hapale chrysomelanos, de 
Neuwied) , de pelo preto, exceto a fronte e parte superior da cauda que sao dum 
amare lo dourado. Etim. : todos os naturalistas sá'o acordes em preconizar a gr~ dos 
movimentos, a gracilidade do talhe, a viveza do olhar destes interessantes animais, 
cuja caixa cranea (sic] e desenvolvimento cerebral sao extraordinários. Em refer6ncia 
aos arctopitecos, diz B arbosa Rodrigues: ''Tem a cabec;:a redonda, focinho curto, 
cérebro volumoso, olhos redondos e vivos, pelo que sao vivos e inteligentes. Seus 
pelos sao sedosos, pardacentos e escuros." "A fisionomía do saimiri é a duma a-ianca. 
É a mesma expressao de inocencia, por vezes o mesmo sorriso brejeiro e constantemen
te a mesma rapidez na passagem da alegria a tristeza; vivamente manifesta o pesar, 
e o testemunha chorando. Quando o toma a inquietacA'o ou o susto, seus olhos 
marejam lágrimas" G. S. Hilaire. Etim.: fazemos derivar sagüim de te~i=~i, olhos 
alegres, de ú, por pituna, escuro, e i por mirim, pequeno, grácil, delicado, isto é, o 
pequeno animal escuro que alegra os olhos, que deleita. Esta palavra aparece sobas 
seguintes formas: sagui, saguim, sanguhy, saohy, saúhy, 989UY (Martius). Uuistiti ou titi 
(ouistiti dos franceses) que dizem ser onomatopéia do grito peculiar ao animal, supo
mos procedencia galibi, pois que é usado na Guiana. Para Marikina ou Mariquinhas, 
vide buriqui. Sobre Tamary ou Tamarindo, desconhecemos-lhe a origem . .1.rutinga 
comp0e-se de jurú, boca, e tinga, branca, o que caracteriza a espécie ou variedade. 
Corresponde mais ou menos él denominac;:io científica leurocephalo, do grego, cabec;:a 
branca. Piranga, vermelho, pixuna, preto. Parece contrariar a etimologia que lhe 
damos. Primitivamente deram os índios o nome saiú [ou saiO?] aos que eram de cor 
sombria ; depois, surgindo outros com caracteres análogos, divergindo apenas na cor, e 
já perdida a consciencia da significac;io primitiva, também abrangeu-as. Na evol~o 
de muitos vocábulos da língua dá-se o mesmo. Pecunia, dinheiro, em seu princípio 
significou gado; palácio, choupana; ferradura de prata, de ouro, parece um contra-sen
so e no entretanto a necessidade faz usá-la; rubrica quer dizer tinta encarnada com 
que se assinava o nome, e hoje exprime somente firma, assinatura. 

Sar [no texto: sahi] - Com este nome se conhece no Brasil urna grande família 
de pásseres que se distinguem pela elegancia do talhe e a beleza da plumagem. Oelei
tam e agradam tanto él vista, que todos os naturalistas escolheram os termos mais 
expressivos na nomenclatura científica para designarem qualidades tao notáveis. 
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Assim é que lhes dio os no mes de: callista (do grego kallisto, muito formoso), 
calospiza (do grego kalos, formoso, e spiza, tentilhao), Aglaé, a mais moca das tres 
gracas. Vulgarmente tomam diferentes denominaf;éSes. "Os sars sao urna espécie de 
passarinhos lindos, e divididos em várias castas. Saí-da-Secia é do tamanho da carricta, 
da qual tem o bico; roxo pelas costas e pela barriga, com as asas negas por cima e 
amarelas pela parte inferi·or; cauda negra ; pés cor-de-rosa; cabec;:a prateada e olhos 
azuis. Saí-bicudo é do tamanho do pintarroxo, de cor esverdeada com a cauda e 
asas negras e bico pontudo. Saí-roxo é do tamanho dum pardal com a cauda e asas 
negras; a cabecta e o peito roxo, bico curto e pontudo. Saí~e-coleira tem a forma e 
grandeza do pardal, com a cabec;:a roxa ; pesco~o encarnado, barriga verde; costas, cau
da e asas esverdeadas; bico curto. Sai-xé [no texto: sahi-xé] tema cabec;:a, asas e cauda 
esverdeadas; o peito entre azul e verde; a garganta e as espáduas negras; o lombo 
amarelo; bico curtp. Saí-papagaio é do tamanho do verdelhá'o, de frutacor entre azul 
e verde com a cauda negra, bico curto, muito largo na raiz e fino na extremidade" 
(Aires [do] Casal). . 

Saí-a~u [no texto: sahi-assú, sanhassú e sanha~] - Pássaro da tnbo das tana
grídéas, família dos tanagrídeos, genero Tanagra (Tanagra sayaca de Lineu, sahi-obi 
de Azara) . 

Safra [no texto: sahira] - É o Tanagra sahira de Spix, ou a Piranga coccina 
de Gray. 

Safra-sapucaia - Outra variedade de tanagrídea, genero Ca/listo. Usado em 
S. Paulo e Rio de Janeiro. Etim.: compé)e-se de te~i. olhos alegres, risonhos (Mon
toya)=cai+i, que significa pequeno, delicado. Talvez a primitiva estrutura da palavra 
fosse guirá-tecai-i, ave de olhos alegres e pequenos e segundo o seu processo de 
tropología, o que é delicado e alegra os olhos. Sahira=sai+i+ri; rl, semelhante, o que 
supé)e a forma absoluta sahi para ser feíta a comparac;io. Sahiri transformou-se em 
sahira, pela deslocac;éio do acento. O mesmo fenómeno dá-se em sanh~ em lugar de 
sanhassú. Sayaca consta de sahy, o pássaro, e aca, ponta, que exerce aqui a func;io dum 
adjetivo, significando bicudo. Sahy-assú e sanhassú sao formas regulares, pois nh=ya 
e vice-versa. O que nos parece erróneo é o nome de Piranga que hoje constituí um 
genero das tanagrídeas. O índio, que tudo qualificou pelas qualidades ou propriedades 
prevalecentes no indivíduo, nunca pensaría em chamar os saís de vermelhos (piranga), 
cor que acidentalmente aparece em alguns. " É as espécies deste genero (Tanagra) 
que [Felix] de Azara dera o nome de Lindo (da palavra espanhola lindo, que significa 
belo, bonito, elegante) porque, diz ele, tem eles o mais fúlgido esplendor e as cores 
mais belas" Chenu. Azara, que conhecia o guarani, nao fez mais que traduzir o vocá
bulo indígena poranga, que quer dizer formoso e devia substituir o que foi erronea
mente adotado pela ciencia. Sahi~e-8ecia e sahi-xé. Secia é vocábulo que nio se 
encontra senio modernamente em portugues. Assim o define Aulete: "Secia, s.f. ses
tro; balda; veneta. Mal haja a párvoa sécia de ir buscá-las (as Oulcinéas) él Foz ou ao 
interno (Garrett). Prenda, predicado . Nao tem unhas nem tem rabo; mas com lhe 
faltar tal secia, é como os deuses da Grécia, um verdadeiro diabo (Castilho). Mulher 
casquilha; tafula. Secio, adj. e s.m. louc;éio ; casquilho; tépido, que se saracoteia muito; 
presuneoso." Bluteau nao o traz, os outros léxicos apenas mencionam o adjetivo. 
Lacerda afirma que secia é antigo, mas nao diz mais ou menos de que período. 
O sorongo é antigo, mas do princípio deste século. Supomos que seja palavra ~rasi
leira. Em guaraní, galante traduz-se por ht1. He=te=ché=ce. Quando damos o e~1~eto 
de xé [sic] ao saí. equivale a chamá-lo de galante. Querendo exprimir a superlat1v1da-
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de, duplicaremos a 1orma, que é um dos processos da língua e teremos cic8=te
te=hehe=cheche~ Ora, deslocando o acento, ternos cice, como de mingaú fizemos 
mingau; urutaú, urutau; de mecú, mico; de candeá, candea. De céce formar secia é a
penas um passo. O pássaro chamado xexéu (Cassicus) tirará daí um dos seus nomes 
vulgares. Sapucaia significa gritalhá'o, do verbo sapucai, ~itar. 

Saíra [no texto: sahira] - Vide sahi. 
Sairé [no texto: sahiré ]. 
Sahy [hoje também saí] - (Ortografamos com y para diferen~r do pássaro). 

Quadrúmano, da tribo dos cébios, grupo dos helopitecos (sapayous, dos franceses), 
genero Saju (Cebus fataellus de Erxleben) Chenu. É cor de castanha nas costas, mais 
claro nas ilhargas; cabec;a, extremidades e cauda escuras; dois grandes tufos de pelos 
se elevam na parte média da fronte. 

Saí-mirim [no texto: sahy-mirim] - É a denominac;ao que Geoffroy de Saint
Hilaire deu a um dos generos de cébios, tomando por tipo o saimiri de Buffon. 
O Saimiri sciureus de G. Saint·Hilaire é chamado no Amazonas yurupixana. 

Saitauá [no texto: sahy-tauá ou tavá] ·- É o Cebus flavus de G. de Saint
Hilaire. Tem o pelo arruivado. Sahy é particularmente chamado o Cebus de G. de 
Saint-Hilaire. Etim.: de te~ai, olhos alegres, que em composic;á'o dá ~i. Os franceses 
passando esta palavra para sua língua, estabeleceram tal desordem e confusá'o, de
turpando-a, que a mesma desordem e confusá'o se manifesta nos generos e espécies 
científicas. Saímiri (de sai+mirim, pequeno) é urna espécie menor. Saiguassú (sai+ 
guassú, grande) donde fizeram sajou e sapajou, conforme dizem eles, quando sajou, a 
que deram a sinonimia também de mikon (mico) referente ao Cebus apella, parece 
corresponder a saihu ou sahú, provavelmente sal-escuro, pois tal é o pelo do animal. 
O sai-guassú era denominado pelos galibis acarimi e acalimi. 

Sahu - Quadrúmano da tribo dos cébios, grupo dos helopitecos e dos geopite
cos e generos diversos. Tres espécies sao vulgarmente assim designadas. E sao o 
sahuguassú, o sahumirim e o sahutinga. O sahuguassú é o Cal/ithrix personatus de 
Saint-Hilaire, tendo o pelo pardo arruivado, a cabec;a e as má'os negras, e a cauda 
avermelhada. Desconhecemos a classificac;á'o do sahumirim. Quanto ao sahutinga, 
eremos que seja o sajou dos franceses, de fronte branca (Cebus albifrons de G. 
Sairit-Hilaire). Ao Callixtrix [sic] molocho denominam no Amazonas de uaiapu~. 
Etim.: de ~¡ e hu, escuro, preto. Vide etim. de sagüim e sahy. Uaiapu~ ~ia=huguai, 
cauda, e pú~, rede. Significará cauda que envolve como rede? 

Samambaia - Planta da familia dos fetos, tribo dos polipódios, genero Aspi
dium (A. canaceum). Nasce, nao como diz A. Pinto em terrenos úmidos, mas nos 
secos e áridos, sobretudo naqueles em que houve queimadas, onde a terra vegetal foi 
profundamente calcinada. No Paraguai o denominam amambay (Graty). Por corrup
yá'o se diz sambambaia. Etim.: do guaraní amambai, Jeto (Montoya). Amambai pro
cede de ami, círculo, e mbaé, coisa, em círculo, em monte, o que está em folhas amon
toadas, enfeixadas, pois as folhas assemelham-se a frondes duma palmeirinha, forman
do cocar. Urna outra variedade de feto arborescente denominam eles amambai-yucú 
e também chati ou chachi (Cyathea). C hati significa emaranhado. Julgamos que a 
forma primitiva fosse caá-amambai, no tupi da costa. 

Samambaia-assú (hoje samambaia~u] - Planta também da familia dos fetos, tri
bo dos polipódios, genero Adianthum (A. brasiliensis). No Paraguai é chamada 
amambay-mi (Graty). Samambaia é nome dado ainda a bromeliácea, tribo das 
tilandsídias, genero Til/andsia (T. usncoides) comumente chamada barba-de-pau, 
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barba-de-velho e erva-dos-Barbonos. 
Samangao. 
Samango. 
Samanguayá. 
Samaúmeira. 
Sambacaieté. 
Sambacuim. 
Sambaiba. 
Sambaibinha. 
Sambambaia - O mesmo que samambaia. 
Sambaqui. 
Sambaubeira ou sambauva. 
Sambirá. 
Sambirique. 
Sambongo. 
Samboqui. 
Samborá. 
Samburá. 
Samóra. * 

*N. do R.: Com essa rela~o termina o manuscrito das Origens Guarano-Túpicas do Portugues no 
Brasil. O resto deve estar perdido definitivamente. 
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g - ELEMENTOS BANTOS * 

Macutro - Mentira. Forma do singular; o plural é acutu (Can[ecatim)) ;*s:nacuto, 
o Sr. Macedo Soares traz: "De macuto, de mentira, gracejando, sem inten~o de fal
tar a verdade" (Revista Bras[ileira ], v.4). Nao sabemos se o usam no Río Grande, 
pois ainda nao ouvimo-la. [sic] 

Matacu - (culus, i) A forma do plural de ritacu (Can.); matacataca, coxa, 
forma do plural de ritacataca (Can.); mataco, diz Macedo Soares que a coligiu: 
" O assento, as coxas: s6 usado entre os negros e gente de sua igualha" (Revista 
Sras.). No R io Grande, entre negros, significando o traseiro. 

Minha ou cuminha - Engolir; nghi-minha, indicativo presente, 1.8 pessoa; 
no congues, mina; quiminha ou minha-minha, diz Bluteau: "Planta de Angola, na.s 
partes de Embac;:a. 1: urna mata pequena, que nao faz tronco; s6 cría urnas ver~nt1-
nhas delgadas, · que nascem da raíz, do comprimento de um oovado, pouco ma1s ou 
menos; a folha é pequena e .faz tres pontas. Tem esta raíz urna qualidade tao .rara, 
que se com ela lhe misturarem outras raízes, ficam sem forc;:a, porque a m1nha
minha lha chupa toda, e por isso lhe deram o dita nome, porque na língua de Angola, 
minh~·minha quer d.izer engole, e esta raíz engole a virtude das outras; ou lhe chama~ 
assim, porque engole o veneno que acha no estomago, e o faz deitar tora, e se o nao 
acha, nao faz mal. Curvo, Memorial de Vários Slmplices, p.19. Chamam-lhe também 

quiminha". 
Nhoca - Cobra. Forma do singular; jinhóca, plural. No Breve Voc[ulário] de 

Serpa Pinto ainda temo~,: hambundo, o'nhóa, ganguela, lunoca, cafreal de Téte, 
nhoca; Cameron traz no Urua, nyoca; nhoca iaienéne, dragao; palavra por palavra, 
cobra grande (Can.). Nas outras línguas da família banta: nyoka (Tette e Sena), no plu
r[al] zinyoka;sioka (Kihiáu);foka (Sindonga), no plural omayoka;e'oka (Ovambo), no 
plur[al] omaoka; innyoka (Zulú). (Bleek, Comp. Grammar.). Bluteau, tratando do 
reino de Ouoja, traz mínia como o nome que os naturais dao a cobra chamada no 
Brasil jibóia. Todas estas formas servem para justificar a etimología da palavra minho
ca, em portugues. Bastaria somente lyoka e nyoka; qualquer delas pela permuta da 
inicial em m, daria a palavra; minhocao, v. Aires [do] Casal; minhoquinha, membro 
viril das crianc;:as. (Ver G. Literária). 

*N. do R.: Na transcric;á'o dos textos relativos aos Elementos Santos, a grande maioria das cita~es, 
embora sem indicac;ao de página, refere-se as obras do Frei Bernardo Maria de Canecatim (Oicio· 
nário e Gramática) sobre a língua b11nda ou angolense. Tais cita~Bes indicamos simplesmente com 
(Can.), na passagem correspondente. 

Transcrito do 29 e 39 cadernos de cópias datilografadas no Instituto Nacional do Livro (faltou 
o 19). O Reorganizador nSo teve em mSos nenhum manuscrito, nem de Apolinário, nem de 
Alvaro Porto Alegre. 
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Missanga [hoje mi~nga] - Vidrilhos, cantas em enfiada. Missanga ia cuzuata 
macu, bracelete, isto é, vidrilhos para cingir o brac;:o (Can.); missanga; B luteau já em 
1728 definía: "Contas de vidro grosseiro que vem de Veneza, e se leva para África e 
América, para vender aos negros, que com elas e com avelórios fazem as suas gargan
tilhas, braceletes, orlas de vestidos e outros enfeites". Nao ternos certeza de que a 
palavra seja originariamente banta. 

Omichinga - Ac;:oites; ocubana michinga, surra, isto é, palavra por palavra, 
dar ac;:oites; muchinga ou michinga, disciplinas (Can.); misinga, corda; mussinga, 
disciplina (Can.); moxinga, diz B luteau : "Termo de Angola, mas muito comum na 
frase chula portuguesa. Dar muita moxinga, é dar boa coc;:a de pancadas ou de golpes 
com algum pau"; o Sr. Macedo Soares, fazendo crítica ao ortógrafo e defini<;ao de 
Morais, pondera: "Morais dá muxinga e remete para moxinga, que define, surra de 
acoites, dizem-no os pretos. Erra na ortografía e na defini<;ao". (E ncontram-se assim 
as tres formas, mixinga, moxinga e muxinga). Nao sabemos como se possa determinar 
ortografía para palavras de urna Ungua selvagem, mormente quando na família de 
que fazem parte, variam infinitamente. Quanto a definic;:ao, também está conforme 
com a do douto Bluteau e com o sentido ambundo. 

Mocambo - Eis o que [diz] Bluteau : "Mocambo. É o nome de um dos bairros 
de Lisboa em que religiosas de S. Bernardo tem um convento. Antigamente havia 
neste sítio urna quantidade de casinhas de pescadores e negros. No Brasil chamam as 
aldeias de uns negros repartidas em choupanas, rnocambos; donde tomou este sítio 
o nome". Diz Morais: "Quilombo, ou habita<;á'o feíta nos matos pelos escravos 
pretos fugidos no Brasil. Manuscrito da Razao do Estado do Brasil, por D. Diogo de 
Meneses, em 1612. Qualquer choc;:a , ou palhoc;:azinha no Brasil, para habita<;ao, ou 
[para] se recolherem os que vigiam lavouras" . Fr. Joao de Sousatraz : " Mocamo, do 
árabe mocamo. Casa ou lugar sagrado e de respeito. Tem por toda a ilha muitas 
igrejas e mesquitas a que chamam mocamo. Godinho, Viagem da lñdia. Livr. 111, 
cap. 1 O, pág. 135". (Vestígios da Língua Arábica em Portugal). No banto, onde se 
encontram palavras equivalentes ao termo em questao, nao se depara nenhuma que se 
lhe assemelhe, a nao ser cambi, que Cameron define : "Um acampamento; também, um 
número de homens formando um rancho". Parece, pois, o mesmo termo árabe coma 
significac;:a'o deturpada por derrisao. Quem sabe, como naquela época os ódios entre 
ibérios [sic] e mouros andaram acesos, nao ficará admirado da transformac;:ao de senti· 
do. Nao será o mesmo que se deu na t'ndia com pagode,que é o templo da religiao dos 
bramines [sic], e passou a significar orgia, ·no portugues? " Mucambo, que os léxicos 
déio mocambo, ... nao tem outra origem (do bundo), diz o Sr. Macedo Soares. No 
entanto, onde as provas? Para confirmar a asserc;:a'o, seria imprescindível a correspon· 
dencia do termo banto com o nosso, ou algum intermediário histórico, o que aliás nao 
apresenta o Sr. Macedo Soares (Revista Sras., v.4). Martius também opina pela origem 
africana da palavra. O b que aparece no vocábulo brasílico é um reforc;:amento natural 
do m, como em maromba, de maroma; tarimba, de tarima; tambo, de talamo, etc. 
E para prová-lo, ternos ainda a derivac;5o do mocambo, mocamaus [sic], que Bluteau 
define: "Sao no sertao do Brasil uns negros levantados, a que chamam negros dos 
Palmares; deram este nome as aldeias que eles habitam. Da religiao e justic;:a política, 
que observam, vide Guerra Brasílica, de Francisco de Brito Freire ... " No entretanto, se 
atentarmos que confederados em ambundo é macamba atalula comochi, e que a tra
dic;:a'o apresenta como quarenta negros de Guiné os chefes da chamada República dos 
Palmares, ligados para a empresa de sua liberdade, nao seria, pois, de todo mal cabida 

451 



l . . ca-0 se houvesse qualquer documento histórico comprobatório. "Moquamo, 
a ex P ica . , ~ 3 1 O" 8 . a 
mesquita ou templo dos biduínos [sic] de Sacotorá. J. do Are., . ·. e1tr g~ zur 
Ethnog[raphie, de Martius]: " Mocambo (Piau í, R ibeiro - Vocabulum e 11 ngua africana 
receptum signif icat domici lium aethiopum fugitivorum". 

Moquii;:o - V. mokiso, e confrontai. . , . . 
Mochila - Em esp. e portugues, donde prov1ra? A et1m. de Roque Barcia parece 

fon;:ada. (Para estudo). No bundo te rnos muquílu, rabo, ca~d.a. . 
Quima quiamucanca - Co usa frita ; cucanca, fr1g1r, torrar ; qu1amucan~e, 

te rrado (Can.). 
Mocanga - (Cucurbita majar rotunda) Fam. das cucu~bi~áceas. A~óbora a~re-

dondada e amarela no interior. Nas popula<;:oes rurais const1tu1 um precioso man1ar, 
sendo assada e comida com leite. Desta particularidade lhe vem ? nome ba~to. 
"O jerimu é bom alimento; come-se com carne, e é su~stan~ial; m1 ~tura-se m~1~as 
vezes com teite no sertao; faz-se dele doce" (J . de Alme1da Pinto, Dic. de Botan1ca 

Bras.). e 
Menamba - Panos; plural de unamba, pano (no Benga) ( Ble~k, ompar. 

Grammar.); ndamba (Di kele); o lamba (Mpongwe.) ([Nano] Beng[ uela] denv. pref. of 

nouns.) 
Molambo - Trapo, pedac;:o de pano velho; mais extensivamente, fragmento. 

Como trapo que significa pano nas línguas originárias (drappo, em italiano; drap, em 
frances), e no portugues passou a designar especialmente pano velho, roto; o me~mo 
se deu com molambo, no Brasil. Brás Rubim define : " Bocado de pano velho, rod1lha, 
vestido o u outra qualquer roupa velha" (Voc. Brasileiro). Do tema formaram-se: 
esmolambamento, o ato de esmolambar-se; esmolambar, reduzir a molambos; esmolam
bar-se; molambento, que traz molambos; cair aos molambos, isto . é, aos pedac;:o~; 
esticar o molambo, morrer . Provérbio : Por cima tanta farota, por ba1xo molambo so. 
Variante: Por tora muita farota, por dentro molambo só. 

" Mulatinhas faladeiras, 
Renegadas do diabo, 
Me roubaram meu dinheiro 
Me deixaram esmolambado." 

(Aonde Vai, sr. Pereira de Morais?, lundu.) 
Moleque - Moc;:o. Forma do singular; no plural aleque (Can.) ; omuleke, rapaz; 

moleque: 1) pretinho pequeno, Morais; 2) garoto, galopim. Derivativas : molecao, 
grande moleque, em qualquer dos sentidos; molecote, pequeno moleque." Moleque, 
moleca. Entre nós, filho, f ilha do escravo até certa idade. Fig. : sujeito sem educac;a'o, 
grosseiro ou truao". Macedo Soares (B leek, Comp. Grammar. Kongo nouns); 
a~ao de moleque, isto é, a que nao é de gente séria . "Moleque de assentar ou juiz, nos 
engenhos de ac;:úcar, é um pau chato e grosso, que serve para igualar o ac;:úcar !las 
caixas, quando estao cheias". Brás Rubim (Revista Bras., v.4); trepa-moleque, pente 
de altura desmedida que outrora esteve em uso ; penteado alto; cab~-de-moleque 
(cucurbitácea), urna trepadeira do Brasil; pé-de-moleque, doce feíto com amendoim 
torrado e ac;úcar; amolecar-se, tornar-se, fazer-se moleque; molecagem: 1) ac;a'o de 
moleque; 2) reuniao de moleques; molequeira, ídem. 
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" Eu tenho urna NhanMzinha 
A quem tiro o meu chapéu; 
É tao beta, tao galante, 
Parece cousa do céu! ... 

A i céu! 
Eta é minha ia iá 
O seu moleque sou eu." 

(O Seu Moleque, lundu. Caldas Barbosa). * 
Cu jo la, estregar; quima quiamujole, cousa estregada (Can.); monjolo, espécie de 

p ilao movido a água para moer milho. Ver St. Hilaire. 
Murinqui ou mirinque - Púcaro d'água (Can.). 
Moringue - Vaso para água, com asa pela parte superior que é arredondada, 

do nde vai estreitando até a base; dum lado da asa tem um pequeno bico por onde sai 
a água; do outro, urna aberta ma ior em forma tubula r para entrada de ar; moringa, 
quartinha d'água, de bojo largo e gargalho longo e estreito. 

Muchiba - Nervo (Can.); moxiba, diz Macedo Soares: " Carne magra, pelanca". 
Assim é em sentido mais genérico; particularmente cha mamos no R io Grande os 
tendoes largos do pescoc;:o da res; duro como moxiba ;carne de moxiba nao presta. 

Muchióchu - Murmurar , fa la r baixo; quima muchochio, secreto, em segredo 
(Can. ); muxoxo ou muchocho, ligeiro movimento dos lábios em que se dá um esta lo 
surdo ; é de pessoa que se a mua; é como se quisesse dizer : Que me importa! ... 

" Mais gostoso que o quitube, 
Que o zoro, que o vatapá, 
É dado com certa grac;:a 
Um moxoxo de iaiá. 

F ingindo desdém, 
Com certo quindim, 
Puxando os beicinhos 
E la faz assim ... 

É quitute brasileiro 
De comer e fazer - tá! 
Temperado com arrufos 
Um moxoxo de iaiá. 

" 
(Um Moxoxo de laiá, lundu.) 

" Já que pintei-te, 
Minha querida, 
Venus nascida 
Cá no Brasil. 

Em premio dá-me 
Muxoxos, queixas, 
Quindins, me deixas, 
E beijos mil." 

• 

(Retrato de uma Mulatinha, lundu, pelo Dr. Oueiroga.) 
Mulundu - Monte; mulundu quinéne, montan ha , isto é, monte grande (Can.); 

murundum, montao de coisas em desordem, roupa entrouxada; murundangas, o 

* N . do R.: Viola de Lereno. Río de Janeiro, lmprensa Nacional , 1944. v.2, p.27-8. 

453 



tundá, a t rouxa que as saias e o vestido fazem por detrás, junto a cintura; burundunga, 

0 mesmo que Morá'is traz: "Burundanga - s.f. t[ermo] famil[iar]. Linguagem menos 
po lida , algaravia. F. Elís. Burundangas, pi. famil[iar], frandulagens, cousas de pouco 
va lor". Est e sentido é fig., nem [vem?] da analogía de um monte de objetos sem 
ordem, e a língua mal falada, e os pequenos generos de mercancía. 

Si-neneheh - Crian~ de peito (Bleek, Comp. Grammar. Fernandian derivative 
prefixes of nouns.); néné (voz infantil), criancinha, menino pequenino; e fig. está 
néné : está como urna criam;:a", Morais; os nenes, as crian~s; já está como seu nene, 
isto é, já teve um filho. No R io Grande dizemos nene em vez de néné, e é também 
tratamento carinhoso dos país para os filhos. 

" De amores eu fico louca, 
Quando a tua linda boca 
Doce me diz: Vem, néné, 
Assenta a í nesse estrado: 
Eu estou muito cansado, 
Vem me dar um cafuné." 

(A Negrinha, lundu, µelo Dr. Oueiroga .) 
Pombe - lnternúncio, mensageiro. Forma do singular, cujo plural é jipombe 

(Can.) "Pombeiro. Em Alagoas os portugueses chamam pombeiros aos seus escravos 
crioulos, a quem ensinavam a ler, escrever e contar, os quais vao tratar comos negros, 
e comprá-los. Alguns derivam esta palavra pombeiro, de Pombo, Província de África, 
da qual (segundo a opiniao de alguns) os negros da Cafraria tomavam as leis e costumes 
com que se governavam ... Na descr i<;:á'o que fez de África, p.359, escreve Dapper que 

. estes pombeiros estao as vezes anos inteiros fora de casa de seus senhores, ocupados 
em comprar escravos, marfim, cobre, e outras mercadorias, cujo porte nao lhes custa 
nada, porque com elas carregam as costas dos novos negros que trazem para a casa" 
B luteau. A origem de pombeiro é da palavra banto pombe. "Pombeiro. s.m. O es
cravo que vai pelos sertoes do Brasil fazer comércio por autoridade e em proveito do 
senhor, e talvez anda comprando outros escravos; o que vende peixe nas ribeiras e 
parte os lucros com o senhor. Arte de Furtar, c. 46. - O língua que ia comprar e res
gatar índios para escravos no Maranhao. Vieira, Cart[tas]" Morais. "Miguel, o ca<;:ador 
de elefantes, o pombeiro Chaqui<;:ongo, e dois carregadores, C atiba e um carregador, e 
o doutor Chacaiombe, vieram protestar-me a sua amizade, e declarar-me que ficavam 
comigo" (Serpa Pinto, A través da Africa, 11. 18); pombeirar, exercitar a vida de 
pombeiro. 

Ouixancu [?] - Casca, corti<;:a; forma do singular, cujo plural é iancu; cuta
cula quiancu, descascar ; [no texto a lápis e a seguir:] Cucatúla iáncu. 

Ouenga - Mora is define assim : " Urna vasilha feíta de casca dura de um coco já 
limpo do miolo, na qual comem os crioúlinhos do Brasil nas fazendas e plantac;Oes, e 
servE: de medir a tamina de cada comida ou diária ; v.g. urna quenga de f~rinha, feijao, 
fubá, etc". Ouenga é o nome de todo o corpo ósseo do coco da Bahia (Vide Dic. de 
Botan. Bras.); quenga, farinheira ; quenga (sertao da Bahía), guisado de galinha com 
quiabos (Beaurepaire Rohan) . Aquí a significa<;:ao é tropológica, toma-se o continente 
pelo conteúdo; quengo (Pern., Paraíba do N., R. G. do N.), espécie de vaso com cabo, 
feíto da metade do endocarpo do coco, e serve para tirar calor da panela (B . Rohan); 
q~engo, a caixa óssea do cranio humano; quebrei-lhe o quengo a pau. Temo quengo 
mole. 

Ouigila - O preceito, a regra, a leí ; forma do singular, cu jo plura 1 é igilla 
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(Can.) . A primeira vista parece impossível que urna palavra designando leí, a ordem, 
o preceito, possa a vir significar aversao, ódio, antipatía . Felizmente ternos os marcos 
da evolu<;:á'o do termo. Em 1720 diz B luteau: "Ouigila, ma ldi<;:á'o que os país dos negros 
d'Angola dao aos filhos, dizendo-lhes que se comerem veado, v.g., carneiro, etc. 
lhes dao a sua maldi~o; e dizem que comendo, lhes vem [no texto: nem] urnas nódoas 
ou outr~s sinais, e morrem. Aos neg-os, quando os compram, se pergunta se tem 
quigila. E palavra muito humilde. Ouerem alguns que entre nós responda a so~obreta". 
(Vocab. Port.). E no Supl. em 1728, acrescenta: "Ouegila ou quegilia. No discur
so familiar toma-se as vezes por má-vontade, ou por agouro, que costumam ter os 
tafuis, por alguém estar a par deles, quando jogam, ou por outro qualquer motivo". As
sim, o sentido que tem entre nós, procede da antipatía que a quigila, a ordem, inspira 
aos filhos, que a recebem de seus pais. A proibi<;:ao desperta-lhes a vontade de comer 
e daí a luta que traz-lhes a aversao tanto a ordem como aos manjares vedados. Morai~ 
adjunta : "Dizem alguns que estas antipatías se lhes causam da proibicao de seus país, 
que os perseguem se contravem a elas vindo do outro mundo e isso as suas almas!!!': 
[sic] E ncontramo-la sob as seguintes formas: quegila, quezilia, quesila, quesilia, 
quigila, quigilha, quigilia, quijila, quizila, quizilia, etc.; quigilar, quizilar ou enquizilar 
(R io Grande), tomar antipatía, aversao a alguma coisa; enquizilei com este homem; 
"há homens que quigilam com tudo que lhes nao aproveita", Morais; quigilento ou 
quizilento, que desperta quizilia; que criatura quizilenta! quizila~o ou enquizila(:§o, 
ac;á'o de enquizilar; por mais que se evite, sempre há enquizila~oes. 

Ouitanda - Feira, venda; forma do singular, cujo plural é itanda (Can.). 
Ouitanda: 1) mercado, donde no Brasil os nomes de Pra~as da Ouitanda; 2) pequeno 
negócio ambulante de verduras, doces, etc.; 3) taberna, venda. (Maranhá'o). Fr. Evaris
to Leo ni supoe-lhe a seguinte proveniencia: "Ouitanda, quitana, parte do campo dos 
romanos, onde se estabeleciam os vivandeiros e se vendía toda a casta de provisé>es. 
Vide Petix, De Antig. Roman. Parece que o nome quitanda tem entre nós a significa
c;á'o de feira ou mercado de comestíveis; e ainda hoje, em Angola, chamam quitand~ 
a um mercado volante. Atualmente damos o nome de quitanda a urna loja de comes
tíveis". (Genio da L ing. Portug., 1858, v.1, p.80). É um desacerto inqualificável, quan· 
do os léxicos já lhe marcavam a origem, e a ausencia do termo no fundo da lingua
gem popular portuguesa denunciava sua modernidade e fonte diversa da latina. Brás 
Rubim traz: quitanda, pra~ de comprar e vender; lugar de mercado. Tabuleiro com 
generas. 

Quitandar, - Fazer auitanda: quitandava em doces; quitandeiro, vendedor de 
quitanda, homem que tem quitanda; quitandeira, mulher que faz ou tem quitanda. 
Exceto quitanda, os derivados nao vem ainda nos léxicos, ainda que usados no Brasil. 

Quilombo quiattu - Uniao; ocubongolola, confedera<;:á'o. 
Quilombo e quilombola - sao palavras correntes no fundo da linguagem 

popular brasileira e parecem proceder das duas formas bantas acima apontadas e do 
vocábufo guaraní cañybora, que renitente atuou sobre elas produzindo a multiplicidade 
de termos como mesmo sentido. (V. Granada) . Quilombo, define Morais: "A casa sita 
no mato, ou ermo, onde vivem os calhambolas, ou escravos fugidos". Porém nao é 
exata; é antes o refúgio, o canto dos negros confederados que fugiram ao cativeiro. 
Hoje se usa mais extensivamente quanto a quadrilha de ladroes, ou retiro de desertores 
ou outros homens que se acham em luta com a sociedade de que se apartam. Caiam
bola, calhambola, canhambola, quilombola, sao resultantes do influxo de cañybora, 
que diante de quilombo trouxe confusao na forma<;:ao da única palavra necessária. 
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Quilombola, o e~cravo que foge para os matos e aí estabelece vivenda com outros. 
Em se nt ido mais amplo tem outros significados. 

" Antonio, o negro fugido 
Tu, infame calhambola! ! 
Nem mais um passo ou desfeixo [sic] 
Sobre t i esta pistola!! " 

(Solar do Jovino, Traj. Galvao de Carvalho.) 
Congómbo - Fugir, correr (Can.). 
Quingombó - Talvez lhe dessem este nome por causa da mucilagem que faz 

fugir a semente, esprernida ou apertada entre os dedos. O outro vocábulo sinónimo, 
quiabo, também se encontra no [idioma] bunda: quiabo, maduro. Por ser mole? 

Salalé - Espécie de cupim da África que produz os maiores estragos em madei
ras, roupas, papéis, etc.; salalo é palavra usual em Angola e creio que em toda a África 
portuguesa, mas ainda nao recolhida pelos lexicógrafos. "Assim mesmo aquetas no
t ícias, que a fadiga de muitos anos e de muitos homens tinham descoberto, e que 
franqueadas ao público deviam subministrar úti 1 ensino em benefício das artes, das 
ciencias, da agricultura e do comércio, quis a desgra~ que urnas morressem no seio 
de seus descobridores, e outras, sendo depositadas nos arquivos de Angola, viessem a 
servir de pasto a devoradora tra~ do país, chamada salalé, in seto a cujas ru ínas esca
pam apenas os mármores e os bronzes" (Can., 1 ntrodu~o a Cole9[ao] de Observ[a9oes] 
Gram[aticais] Sobre a llng[ua] Bunda). 

Sekulu - Chef e. (B leek, Nano (Benguela) deriva ti ve prefixes of nouns). 
Sensala - Coabita~o, morada. Forma do singular; no plur[al] jisensala (Can.) ; 

senzala, a casa de morada dos escravos no. Brasil; coabita~o . lsto é urna senzala, 
isto é, onde muitos se reúnem e vozeiam. "As aldeias ou vilas dos pretos a que chamam 
libatas ou senzalas distam entre si, urna, duas, e ma is léguas" (Carvalho e Meneses, 
Demonst. Geográf. e Pollt. do Territ. Port. na Guiné Inferior); cenzala, outra forma. 

Bundo : 

Ntanga - Capa, capote; ntanga pála cuzuáta issúci, idem (manto para cobrir os 
ombros); ntanga pála cuvunghina no cuséca, cobertor (manto para cobrir a cama); 
muca cutunquessa ntanga, tecedor (o que fabrica manto); cutunga jintánga, tecer 
(Can.) (fabricar mantos). 

Mano: 
Onanga - Vestido. 
Balojazi: 
Nanga - Id. 
Baponda: 
Ntanga - Id. (Bleek, Compar. Grammar.). 
Nos diferentes vocábulos das línguas indígenas do Brasil traz Martius no botocu

do (Beitrage zur Ethnograp., v.2, p.181-4): Saccus, tang; saccus, quem feminae por· 
tant, tank giokan tank, giokann. Saccus quo viri utuntur, coupenn. 

. Houve tempo em que supusemos originário o termo do americano; de· 
po1s,. com estudo mais amplo da morfologia banto, mudamos de opiniao. 
~q~r o vocábulo é mais acentuado, abrange significa~o mais lata do que entre nossos 
1~d1genas. Demais, estes tinham nomenclatura completa para as diferentes pe~s de seu 
srngelo vestuário; o que nao aco11tece entre os ambundos, onde o termo genérico é 
uta~ga, que entra nas construc;:oes perifrásticas com que norr1eiam os trajes portugueses. 
Porem, apesar deste fato, nada prova que o vocábulo seja do fundo da língua ambunda. 
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Se houvesse confirmac;:ao pela identidade do termo entre todos os membros, ou ao 
menos na maior parte da grande fam(lia banto, a dúvida desaparecería; mas localiza-se 
na costa, o que apenas pode denunciar o seu exotismo. É preferlvel, pois, ir buscar-se a 
explica~o na fnctia, onde a palavra tanga era de uso geral, e largamente admitida 
entre portugueses, que a espalharam em todas as suas possessoes. É talvez o interme
diário que explica a presen~ da palavra primeiramente no banto e depois no brasileiro. 
Os léxicos atuais, evitando amplificac;:oes ~s vezes necessárias, pé5em de parte o que 
largamente apresentou Bluteau em seu Vocabulário Portugues, hoje obra raríssima. 
Por isso vamos reproduzi-los, em sua íntegra, os trechos referentes ao assunto. No 
v. 8, em 1716, te-se: "Tanga. Moeda da (ndia, que se bate em Goa; tem de urna par
te a imagem do apóstolo S. Tomé, e da outra os cunhos de Portugal. Val[ e] tres vin
téns. Etiópia Oriental, part. 2, fol. 87, col. 3. O arroz chegou a valer o fardo a seis e 
set e tangos, que da nossa moeda sao quatrocentos e vi nte ré is. [ Joao de] Barros, 
4~ Décad[a], fol. 206". No Supl. tomo 11, em 1728: "Tangas brancas, é moeda. Em 
Salsete e Bardes tem cada tanga meio xerafim, que sao cento e cinqüenta réis ; e na 
ill1a de Goa e suas adjacentes, oito vinténs, que sao noventa e seis réis por cada tanga". 
Carvalho e Meneses assim explica: "Tanga é urna vara de fazenda da mais ordinária, 
ou de pano de palha por eles tecida, com que se enrolam pela cintura, e cobrem as 
partes genitais, e é esta a sua única compostura, que aumentam no tempo frio com ou
tra de algodao grosso" (Demonstra(:'5o Geográfica e Polltica do Territ. Portug. na Guiné 
Inferior, p.32). Morais : "Tanga (no Brasil e Ásia Port.) é a pec;:a de pano, que é longa de 
vara e meia ou duas varas, sem feitio, que enrolada na cintura e pendendo como urna 
fralda ou fraldas, é o com que os índios e os negros se encacham e cobrem as partes 
vergonhosas da cintura até o joelho". E acrescenta como hipótese etimológica: 
"Talvez porque era do valor e custo de urna tanga moeda, oomo no Brasil os bragais 
eram equivalentes nas foragens e certos dinheiros ou soldos". Apesar de plausível 
semelhante explica~o, nao ternos documento histórico que a confirme. Tang é ainda 
" urna espécie de musselina fina que os ingleses trazem das (ndias Orientais "(Dic. Clas. 
de la Leng. Españ., por D. J . R. Domínguez) . O vocábulo parece, pois, vir em sua 
genuína significa<;:ao, das (ndias. Em sanscrito tank significa ligar, cobrir, forma que 
facilmente daria a palavra tanga. Tangar, encachar com tanga; tangar-se [no texto 
targar-se ]. 

Ritamina, matamina - A tigela, as tigelas (Can.). 
''Tamina, s.f. - Vaso que no Brasil serve de medir a pitanc;a ou ra~o diária de 

farinha, que se dá aos escravos. Fig.: a rac;:ao da farinha diária: dar a tamina a·os pretos". 
Morais. Temo-la ainda ouvido empregada no sentido geral de ra~o e de tarefa no 
servic;:o da ro~: Esta é a minha tamina, i. é, a minha parte. "Tamina - Rac;:ao de comi
da". Macedo Soares. 

Ntunga (ambundo); tunga (congues), pau. 
Tunda - Sova de pauladas. Os léxicos, em sua generalidade, fazem proc~er do 

latim tundo, que indubitavelmente daría a forma portuguesa, como deu tunda em 
espanhol. Mas no fundo do brasileiro popular a palavra é vulgaríssima pela influencia do 
banto. Propendemos para esta assen;ao, porque é termo que os negros usam constan
temente de preferencia a qualquer sinónimo. Levar tunda, dar uma tunda, sao expres
s0es correntes entre eles. 

Ricundu - Círculo; ricungu, outra forma. 
, . , . 

Urucongo, aricongo, arocongo, oricongo, urucungo - E um instrumento musrco 
dos negros, que consta de um arco com urna corda de viola que une as extremidades, 
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tendo numa delas um porongo aberto. Coisa funda : quiaricúngu (Can.). 
Xacoco - Vj.pe enxacoco. 
Ocuchinga - Afronta, injúr ia (Can.); quima quiochinghe, cousa afrontada; 

. cuchinghila, afrontar; acuchinga, afrontar-se. 
Xingar ou chingar - Injuriar; xinga~o ou chinga~ao, ato de injuriar , xingadela 

ou chingadela, injúria; xingado ou chingado, injúria: depois de muito chingado, 
tornaram-se as boas; xingador ou chingador, o que injuria . É bem prováve l que o verbo 
guaraní nhegaó, que faz chenhegaó, na primeira pessoa do indicat ivo presente, cola
borasse na formac;ao do termo brasileiro. 

Cuzangalala -Amotinar; agua acuzangalala, amot inados; ocusangata, inquietac;io; 
cusangata, inquietar; acuzanguca, levantamento, revolta ; zangalala, o rebelde. 

Zangar - Incomodar, agastar, inquietar; zangar-se, irritar-se, agastar-se; zanga, 
'antipatía , aversao, inquietac;ao, agastamento; zangador, o que se zanga, inquieta-se; o 
que disputa zanga. A etimología germanica (zanchen) e a hebraica (zagham) nao proce
dem, porque o termo é novo em portugues. É de última data. Bluteau nao o traz, o que 
ind ica que ele no princípio do século XVI 1 a inda nao se havia apresentado en ci rcula
c;ao. 

Zambi - Deus. 
Zumbi - É o título que entre os seus t inha o chefe dos negros rebeldes dos 

Pa lmares. Daí passou a significar o chefe dos quilombolas em outras partes; a palavra 
depois assumiu outro sentido, o de entidade extremamente feia: é um zumbi. O 
Sr. Macedo Soares ainda traz: "Voz com que as amas negras amedrontam as crian~s 
choro nas. - Olha o zumbi!" Zumbi - duende, fantasma. 1 vens et Capelo. Canne
catim. 

Ntungu - Edifício, habitac;ao; tungo, monsu iaienéne (casa grande), edifício. 
Zungu - Cortilfo, moquic;:o, reuniao de casebres em torno de urna área murada, 

tendo de ordinário urna s6 comunicac;io com o exterior: isto aqui nlo é zungu; 
parece um zungu. "Zungu. Muitas habitaefC)es pequenas e juntas, A maneira de cortilfo." 
Brás Rubín. "Zungu. Falatório, rixa de negros". Macedo Soares. É sentido tropológico, 
provindo do que se dá geralmente na reuniá'o de cochicholos que se chamam zungus. 
A permuta do t em z é fenOmeno que se encontra na linguagem popular do Brasil, 
onde se diz zunga por tunga;zatu por tatu, etc. 

Tutu - Escaravelho (Can., Dic. Abreviado da Língua Conguesa). 
Tutu - Criac;io fantástica com que se aterroriza as crian~s. ~ correlat iva destas 

outras express0es usadas com o mesmo i ntu ito : Olha o bicho! Ar vem o bicho!, 
servindo muitas vezes para isto urna carochinha, um besouro, e outros coleópteros 
deste genero. Sinónimo de papio. 

"Lá no largo da Sé Velha 
Se ve um longo tutu, 
Numa gaiola de ferro 
Chamado surucucu." 

(Sá'o Progressos da Nar;ao, lundu) 

ELEMENTOSBANTOS 
(Suplemento) 

Curima - Lavoura, cultivac;ao (Can.). (Bleek : No Kihiáú, mlim. granja, quinta . . 
No kulima, cultivar. No Kafir, nkulima, cultivar). 
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Arimo - Termo exclusivo da África Portuguesa. Fazenda, granja, plantac;ao. 
" Esta é fornecida de mantimentos, de frutas, e de víveres do distrito de Coanza, 
Oande, lcollo e Bengo, onde há grandes fazendas a que chamam arimos, mas estes mal 
cultivados, porque os seus proprietários, muitos dos quais vivem efetivamente na 
cidade, deixam a lavoura ao cuidado dos escravos ... " (Carvalho e Menezes, Dernonst. 
Geog. e Polít. do Território Portug. na Guiné Inferior). 

Cubongolola ou cubonga - Apanhar, colher. (Can.) (Capelo e lvens). 
Bongar - " (Rio de Jan[eiro]) Catar, buscar, procurar um a um, objetos quais

quer. fui ao pomar e tanto bonguei, que pude achar uma dúzia de laranjas". Beaure
paire Rohan. 

Mimba - Barriga (Serpa Pinto, Cafria l de Téte). 
Bimba. 
Mbamba - Jogo (Capelo e lvens) . 
Bambá - Jogo de duas rodelas de laranja, em que ganha o que seguidamente, 

depois de sacudí-las na mao, conseguir lanc;á-las em duas vezes com a face interna, a 
parte branca, ou vice-versa. 

Candumbu - Mancebía (Can.). 
Cambondo - Amásio (Beaurepaire Rohan, Dic. de Voc. Bras.). O vocábulo for· 

mou-se no brasile iro com metátese nas duas sílabas finais. 
Cach~a. 
Catito - Pequeno, pouco (Serpa Pinto, em seu Breve Vocabulário do Ambundo). 

~ decerto alguma forma dialeta. 
Catita - Delicado, dengue, mimoso. Como vem catita! isto é, elegantemente 

vestido; bonito. - Que m~a catita! Que cria~a catita! 
Catita - Pequena figura , de cores vivas. É termo muito usado no Brasil. Os 

mineiros empregam-no amiudamente. 
Catita - Camundongo, na Bahia. 
Catilismo. 
Shira - Pano 

(Bleek, Comparative 
- native cloth)). 

do país. Forma do singular, que tem por plur[al] ma-sh~ra 
Grammar. Tette and Sena derivative prefixes of nouns (Sh1ra 

"Chila - Fazenda de algodao fabricada na Inglaterra e que se reexporta para a 
rosta da África". Brás Rubim, Vocab. 8 rasileiro. 

Curia - O comer. Forma do singular; no plur[al] macuria (Can.}. O verbo comer 
é ocurir. Serpa Pinto : no Ganguela, cúria; no Cafrial de Téte, adía. Bleek: no Tette 
e Sena, kudia, alimento; no Kafir, ukutya, id. 

"Curiar - Comer; só entre os negros e a gentalha". Macedo Soares. Entre nós 
[RGS] julgamos ná'o ser usado. 

Dunghe - Potencia (Can.}. Outras formas: ldéia, dunghi riá muénhu (poder, 
forefB da alma). Talento, dunghi riá quilungi (poder de atenc;io}. 

Dunga - Pern[ambuco]. Valentao (Beaurepaire Ro~n). 
Dungas. 
Dunguinha. 
Oculebula - Mal. 
Cuabuila ou culebula aquá - Enfadar a outrem (Can.). 
Encabular - Deitar influéncia má; tornar infeliz alguém que joga, pela sua 

presen~, segundo a superstieffo entre jogadores; encaiporar a outrem. Deitar, p6r, 
botar cabula. É sin( onimo] a inda de botar manapunja. 
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Njingi - Gu la, sing. ; gingingi, plural (Can.). Como sinónimo traz ca-corio, que 
também sign ifica<avarento (Cape lo e lvens). 

Ginja - Avarento, usurário. 
Ngonghi - Juntura (Can.). 
Gongo - Mata cerrada, capoeira intrincada, brenha. 
Riléngue, maléngue - Tronco ou pr isao (Can.). 
Langue - Estar no langue, o mesmo que estar na berlinda, no tronco, no cepo, 

no palangue [sic], ser vít1ma de gracejos, de maus tratos, estar em apuros. 
Ngonga - Cesta, sing.; jingonga, pi. (Can.): canastra, cestas ngonga. Canga<;:o, 

ngonga; talvez como matéria-prima. 
Gongá - "R io de Jan. Espécie de Cestinha com tampa. Etim. : Vem da língua 

bunda ngonga. Também lhe chamam quitungo. (V. de Sousa Fontes)" Beaurepaire 
Rohan . Gongá - "S. m. e adj. Províncias do Norte. Nome de urna espécie de sabiá 
pouco apreciado : sabiá-gongá". ldem. 

Matazumba - V. Mora is. Para estudo. 
Cu-ava - Possuir (Capelo e lvens). 
Muafos [no texto: moafos] - Trastes: T enho pressa em sair desta casa com os 

meus muafos. F ormac;:ao identica a de monjolo que vem de cu-jola; moganga, de cu
canga. 

Riá cubando ou ocubandu - Aparte (Can.). 
Ouibando - "Disco de palha tecido em zonas paralelas como o balaio, e serve 

para sengar ou sessar (V. de Sousa Fontes). No Rio de Janeiro [também] lhe chamam 
pá. [Sousa] Etim. : parece-me termo pertencente a língua bunda". Beaurepaire 
Rohan. E de fato o é. Ouibandar, v. 

Ouissessu - Peneira, sing.; issessu, pi. Amissessa - Peneirado (Can.). Cu-sessa -
Peneirar (Capelo e lvens). Oui-sessalo - Peneira . . 

Sessar - Peneirar (Paraíba do Norte). 
Cu-sula - Socar, pilar (Capelo e lvens). 
Cu-sola - Segar (Can.). 
Sula - "(Par. do N.) Ac;:ao de manejarem alternadamente duas pessoas outras 

tantas maos do gral, para ativar a triturac;:ao de qualquer genero: Joao e José vao dar 
urna sula no milho (Santiago)." Beaurepaire Rohan. Bluteau no artigo Ouitumbata, 
erva de Benguela, aplicada as camaras [=diarréia] como muito eficaz, referindo-se ao 
processo de prepará-la como medicamento, diz: "O modo de preparar esta raiz é 
sulando-a em urna pedra com água, até fazer polme de médiana grossura, e entao se dá 
urna colher deste polme, misturado com matete frio". Empregando o verbo sular, com 
a significa<;:ao de socar, pilar, no entretanto nao o traz no léxico, o que faz su por que ele 
recebera a informac;:ao da África, onde o termo achava-se em uso. 

Senga - Cortar, separar (Can., Voc. Cangues). Cu-sanguloca - Separar (Can.). 
Senga. Sengar. 

Ouic'cini - Pedac;:o, posta. Posta de carne, quic'cine riá chitu (Can.). Oui-chinhe, 
peda<;:o (Capelo e lvens). Tico - "Cigalho, mínima parte de alguma causa, um quase
nada: Um tico de pao. O médico permitiu que tomasse um tico de vinho. Também se 
emprega muito o diminutivo tiquinho. Como expressao portuguesa, o homónimo 
tico se refere a moléstia : tico doloroso, tico conwlsivo (Morais). Aulete nao menciona 
tico em sentido algum; mas ao tico de Morais chama ele tique". Beaurepaire Rohan. 
Por um processo natural, a gutural se transformou em dental passando ao portugues, e 
como inconscientemente supuseram um diminutivo pela termina<;:ao, criaram a forma 
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pura tico. Quanto a concurrencia [sic] da palavra taco com a mesma significac;:ao, 
provém de sua sinónima em ambundo. M igalha se diz nesta língua cachinhi ou tuchi
nhi, a liás cacc'ini ou tucc'ini (Vide Can., Dic. Amb.). 

Cassóssu - Pinga, distila<;:ao. Forma do singular; pi. jissósu (Can.). 
Cacha(:a - Vide adiante. Pinga - Em port. 
Cuchiba - Chupar (Can.). Chupar fumo. Bluteau - Beber fumo. Sorver. 
Cachimbo - Vide adiante. V. Granada. V. Domínguez, Dic. Esp. Cf. Catimbaaan 

catimbába do guaran i: V. Martius, Voc. 
Camafonge e vunge - Duas palavras do bras ileiro, reco lhidas por Beaurepa ire 

Ro han; a primeira significando moleque travesso em Pernambuco, Paraíba e R io Gran
de do Norte, e ente vil, em Alagoas; a segunda, em Pernambuco, aplicada a um homem 
mui atilado, esperto. Nao as encontrei ainda nas línguas bantas, donde devem proce
der pela sua forma<;:ao característica. A primeira supoe a forma ambunda quima+ 
funge; a segunda simplesmente funge. Quima é subst. com acep<;:ao de coisa; funge é 
adj., exprimindo pouco mais ou menos, vivo, inquieto, esperto, etc. Comparar: 
mexer,coffunga; cousa mexida, químa quiaffúnghe; mexedura, acuffunga (Can.). 

Cuquinha - Engrossar. Cuquinhe - lnchar (Can.). Cachumbas. 
Coitar - capillare - cabúnca (Can.). Cabungo - [Recipiente de matérias 

fecais, feito de madeira]. Usaram-na por derrisao, porque os negros [os] carregavam 
a cabec;:a para lanc;:ar na praia ou em lugar destinado para este fim . 

Culonghela - Carregar (Can.) . Calungueira - Embarcac;:ao de pescaría (V. 

B. Rohan). 
Lundu - Nigromancia (Can.). Lundu ou lundum - V. Morais. Beaurepaire 

Ro han. 
Cu-manguea - Desarranjar. O cumanguca, desarranjo (Can.). Mangongo, adj. 

- Sem préstimo, desajeitado. 
Mazumba - Dama, virgem, donzela. (V . Dic. Bunda, em dama). 
Mazomba - Dama, donzela, virgem [no texto: virgens], palavra depreciativa 

com que os portugueses dirigiam-se aos filhos nascidos no Brasil. Consideravam-nos, 
pois, como mulherengos, efeminados, maricas. "Mazombo - Este nome nao se dá 
indiferentemente a qualquer filho do Brasil. Jorge Marcgrave no livro 8? de sua 
História do Brasil, cap. 4?, traz os nomes que os brasileiros, quer portugueses, quer 
gentíos, dao as diferentes na<;oes que naquela terra habitam. Traduzi do latim o que se 
segue: Aos flamengos, a lemaes, franceses, ingleses, etc., chamam-lhes ajurujuba, 
porque muitos deles tem cabelos louros ou ruivos; geralmente os europeus sao chama
dos caraíba e as vezes pero. Os filhos de país e maes europeus se chamam mazombo. 
O fi lho de pai europeu e mae negra, chama-se mulato; o filho de pai do Brasil e mae 
negra se chama curiboca ou caboclo; o filho de pai e mae negros se chama crioulo". 
(B luteau, 1716). 

Mussámbo - Orac;éio; pi. missambo. Cussamba [?] -, Rezar. Somba - Bailad~ 
popular. No congues: rezar - sauba; ora<;:ao - saubu. E bem plausível que da1 
provenha, pois de zambi, pagode, mulungu, pajé, mokiso, lundu (cerimónias religiosas) 
etc., ternos feito termos depreciativos. Para amplo estudo fac;:a-se confronto com 
zambra em espanhol. V. Roque Barcia; V. Doz[y] e Engelmann [no texto:Engeheram.]. 

Ouicumbi - Roque Barcia traz: Cumbé - Um baile dos negros. Palavra in

dígena. Para inteligencia deste vocábulo juntamos a descric;éio que faz Carvalho .d~ 
Menezes (Demonstra9ao Geográfica e Política do Território Portugues na Gu1ne 
Inferior). Sao cerimónias religiosas do casamento entre os ambundos. 

461 



"Lembamento - Equivale ao casamento dos negros e consiste em ajustar-se urna 
donzela por certa porc;:ao de dinheiro ou genero, que recebem os pais, maes ou paren
te mais próximo. Antes dela passar para o poder do barregao, vai estar oito dias em 
urna casa separada, chamada casa do uso. Ali diariamente em horas determinadas 
um negro, que se diz feiticeiro, pondo-a inteira nua, lhe dá unturas de certos ingredien
tes por todo o corpo, etc., para a purificar como no Tempo de Jatabe, juntando a 
isto algumas imprecac;:oes e fórmulas com que a entrega ao lteque (ídolo), para que lhe 
proporcione um bom amante, que a nao deixe, jamais queira outra, e dela tenha muitos 
filhos. Acabado o oitavário, muda-se para outra casa, onde a vestem com os panos 
mais ricos que possuem, ornando-lhe O· pescoc;:o, a caber;:a e brac;:os com jóias; se os 
país ou parentes nao as tem, recorrem ao empréstimo, e seria irreligiao negarem-se 
este ornatos para obra tao piedosa. Neste aposento levantam um estrado e sobre ele 
colocam a deidade, que depois festejam com cantigas e bailes desonestos, pintan
do-lhe cenas que a esperam, duma felicidade inexplicável, e ajoelhando diante dela lhe 
dao o título de Quicumbi, que significa rainha. Tres días duram estas festas a que 
concorrem muitas pessoas de todas as castas, e pela maior parte se dedicam ao debo
che com todas as suas conseqüéncias, entregando-se por último a inculcada donzela 
ao barregao". 

Mutambi - Festa ou banquete dos mortos. Tambi - Exéquias (Can.). "Mu
tambi é o nome que se dá um ajuntamento de negros de ambos os sexos, no qual 
com ritos supersticiosos, cerimónias ridi'culas, cantigas lascivas e danr;:as desonestas, 
celebram as suas exéquias e mesmo as de alguns pardos, elogiando todas as torpezas 
que sabem do morto, quantas concubinas tem [ =teve ], e vice-versa o outro sexo, ajun
tando a isto a circunstancia de adorarem o ídolo Otéque), declarando se o morto era 

· ou nao circuncisado, acompanhando com grimac;:as tudo quanto ternos referido, e 
t.ornando este quadro mais tedioso as muitas bebidas que os embriaga e os conduz a 
devassidao. Para aquele fúnebre cerimonial armam urna pequena barraca no quintal 
das casas ou campo próximo; nele está deitado o enojado [ enlutado], ao pé do qual 
se ve um prato, urna cabec;:a e um cachimbo, tudo quebrado. Em roda desta barraca 
se fazem aqueles devotos exercícios durante oito dias, e no espac;:o deles comem um 
porco (e mais que haja), sem o que, nao valem as exéquias. No fim do oitavário vao 
com o enojado em procissao lanr;:ar ao mar ou rio próximo, a caveira do porco, bem 
crentes que se neste ato o zumbi (alma) entra no eterno descanso e assim termina o 
nojento mutambi". (Carvalho de Menezes, Dernonst. Geog. e Poi. etc.). 
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10 - ELEMENTOS ASTECAS* 

Os vocábulos mexicanos que hoje fazem parte de todas as línguas civilizadas, 
com toda a probabi lidade foram, primeiramente, conhecidos dos europeus por inter
médio do caraíba. 

Kakauatl ·- (Theobroma cacao, Lin. Fam. das byttneriaceas). 
Cacauzeiro - "Árvore indígena das províncias do Norte do Brasil, sobretudo Pa

rá e Amazonas, e também da Nova Granada" (Dic. de Bot. Sras.). Apresenta-se em 
toda a zona equatorial. 

Cacaueiro - Outra forma de cacauzeiro. 
Cacau - O fruto do cacaueiro. 
Cacauzal - Lugar em que crescem muitos cacauzeiros. 
Cacaual - Outra forma de cacauza l. 
Cacauleiro - Homem que se entrega a colheita do cacau. 
Campeche - Baía e cidade do México. 
Coatli - Nome mexicano do pau-campeche. 
Campeche - (Hematoxylum campechianum, Lin. Fam. das leguminosas). 
Campecheiro - A árvore de onde procede o campeche, ~nhe:_ido nos t~mpos 

colonia is entre os espanhóis, pelo nome de palo de campeche, des1gnar;:ao da locahdade. 
Em espa,nhol, campeche; em trances, campeche; em ita liana, campeggio; em ingles, 
campeachy-wood ;em alemao, campesche-baum. 

Chocollatl - Massa preparada com cacau, ac;:úcar e com baunilha, como 
aromatizante. 

Chocolataria - Fábrica de chocolate. 
Chocolate - 1) O mesmo. 2) A bebida. Cor de chocolate. Bala de chocolate. 

Pau de chocolate. Chocolate em pó. Pastilha de chocolate. 
Chicolate - Forma popular e mais musical do que a erudita. 
Chocolateiro - Fabricante de chocolate. 
Chocolatería ou chicolateria - Vaso em que se prepara o chocolate. 
Achocolatar ou achicolatar - Tornar a cor de chocolate. Em espanhol, chocolate; 

em trances, chocolat; em italiano, cioccolate; em ingles, chocolate; em alemio, 
chokolate. 

Xalapa - Cidade do México. Em espanhol jalapa, donde se transmitiu és 
outras h'nguas. 

Jalapa - (Convolvulus Jalappa, Lin. Fam. das convolvuláceas). É u~ ~la~ta 
trepadeira natural do México. Tirou o nome da cidade de Jalapa, em CUJO d1stri.to 
abunda e donde foi levada a Europa pela primeira vez em 1609 ou 1810. [sic] 
Significa a planta, a raíz, o purgante. Provérbio: A jalapa, quando nao mata, rapa. 

*Transcrito dos originais de Apolinário. 
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No Bras il há diversas espécies: Convolvulus puniceus, Convolvulus polyrrhisus, Con· 
volvulus giganteusn (em Mato Grosso), Convolvulus Paulistanus (em Sao Paulo) e urna 
outra como nome de jalapa-de-Sao-Paulo, cient., Piptostegia Pisonis, Mart. 

Jalapao - Outro nome do tiú ou raiz-de·lagarto. 
Jalapinha - Convolvulus pendulus. E m espanho l, jalapa; em trances, jalape; 

em italiano, ialappa; em ingles, jalap; em alemao, ialappe. 
Jalapina - Resi na pr incipa l da jalapa. 
Jalápico - De ja lapa. Ácido jalápico. Eis o que d iz Bluteau : "Ja lapa. Planta 

das (ndias de Castela. Tema raíz mais de lgada que o mechoacao, a cor mais escura "e a 
substancia mais sólida e compacta. A jalapa, que Abra hao Numtingo, médico ingles, 
chama Jalappa vera, ou Mirabilis peruviana, se abre de noite e lanc;a um cheiro 
suavíssi mo; de día nao cheira senao em tempo chuvoso." 

Tomate - (Solanum lycopersicum, Lin. Fam. das solanáceas). É urna planta do 
México, Antilhas, e de toda a regiao tropica l. 

Tomateiro - A planta . 
Tomate - O fruto e a planta, por abrevia«i;:á'o. 
Tomates - Testículos; translato da analogía da forma do fruto. 
Tomates - Estar irritado. Ele esta comos tomates. 
Tomatal - Lugar onde há muitos. 
To matada - Massa de tomates. 
Atomatar - Irritar-se, incomodar-se; translato da analogía da cor do fruto com 

a de urna pessoa encolerizada. Em espanhol, tomate; em trances, tomate; em ingles, 
tomato. Em italiano, [pomodoro]; em alemao, [tomate]. Em taino-calino se encontra: 
tomato, a planta; tumá, tumály, o molho. Bluteau traz : " Nao aprova Ruellio o nome 

. de poma amoris, que ·alguns dao aos tomates, por serem formosos a vista, porque to
dos os mais frutos que tem esta excelencia, justamente pretenderiam este mesmo no· 
me; e se nós lhe chamamos tomates, dando a entender que a sua formosura convida 
a gente que os ve, a tomá-los; toda a mais fruta vistosa e agradável aos olhos, se poderá 
com razao chamar tomate." Erro etimológico por causa da homofonia. 

Chat - Jangada. É termo quiché, que nao sabemos se pertenée também ao 
asteca. Chata, em luso-brasileiro e espanhol. Chate, em trances. Chata. Mar. Embar· 
cación americana de dos palos, y como de sesenta toneladas de porte. Embarcación 
de fondo llano, de poco calado, y capaz de admitir mucha carga, que sirve en los 
arsenales para transportar pesos de consideración. Cualquiera otra embarcación como 
goleta, berganti'n y aun corbeta, sobre que un buque da accidentalmente la quille. 
[sic] (Dic. Esp. de Ram. Dom[ínguez]. Chate. Nom, a Marseille, des chalands, sorte 
de grands bateaux. Les chates sont de grandes bateaux impropres d'ordinaire a une 
vraie navigat ion et que l'on conserve dans le port, a l'état de docks flottants pour 
remiser des marchandises. Journ. off., 17 Juillet 1875. ( Littré, Supp. au Dict.). 

Nagua. "Anagoa - Vestidura de pano de linho, de que usam as mulheres 
imediatamente sobre a camisa. Bluteau." - " Enaguas. Vestidura que usan las mujeres 
y cubre desde la cintura, donde se atan hasta los pies. E tim. En y aguas, porque las 
enaguas (en-aguas) fueron primeramente el traje de baño : catalán, enaguas'~ Dice. etim., 
Roque Barcia. *Esta etimologia parece-nos meramente arbitrária,devido a forma que a 
palavra ateta em espanhol; nao explica o nagua mexicano nem o anagoa portugues". 
Para o espanhel passou ainda a palavra huipiles, debaixo das formas guaipil, guaipin, 

* N . do R .: No texto : Roque y Barcia, como também alhures. 

464 

hipil, vipilli. No taina, vestis-yaguas (Martius) . Ex. : "As senhoras pouco uso fazem dos 
vestidos, usam mais da anagoa, dos capotes e trazem sempre muitos enfeites de 
ouro, no pescoc;:o, nas o relhas, na cabec;:a." (R. lnst. H. Bras., v.25, p.506) . " Not 
being able to procure other clothing immediately, they were under the necessity of 
putting on the huiopiles, or chemises, of the women, leaving to the latter only their 
naguas, or pett icoats." (Bancroft. The native races, etc., v.2, p.368). 

Copalli - " Copal ou pancopa l. Resina dura , amarela , luzidia, transparente e 
cheirosa que por incisao destila de urna árvore das (ndias Ocidentais. É usada parti
cularmente para as doenc;:as da cabec;:a e do cérebro, etc." Bluteau. "Copal est le nom 
mexicain des résines brülées da ns les temples, qui a été comparé par Monaredes á la 
résine courbaril." Littré. 

Copalina - Termo de química. Princípio imediato da resina copal (Aulete 
nao o traz). Em trances ainda há, do mesmo tema: copalchi, copalmes. Em espanhol: 
copal, copalína, copalino, copaljocal, copalmo. "That day come, the penitent brought 
a new mat , and white incense called copalli, and wood for the fire in which the in
cense was to be burned." Bancroft. The nat. races, v.3, p.381 . 

Xicalli ou jicallí - Xícara ou chícara em portugues. B luteau a inda o nao traz. 
Xicarada - A por«i;:á'o que abrange urna xi' cara. Urna xicarada de remédio. 
Xicarado - No sentido de ébrio, como trazem Mora is e L acerda, provém do 

hebreu shikar, qua lquer bebida espirituosa. 
Xicarar - Embriagar.* ~ 

"Jicara - Vasija pequeña de losa, que sirve para varios usos, y principalmente 
para tomar chocolate. Etim. : 1) Lati m scyphus, del gr iego skyphos, ta~ [sic] para 
beber (Anónimo). 2) Por más que se ensanchen las reglas del método de la derivación, 
no se puede [no texto: pude] explicar de qué modo scyphus ha podido tornarse en 
jícara. No negamos que haya sucedido, puesto que hay ejemplos de corrupciones aún 
mayores; pero repetimos que no hay manera de explicarlo." (Roque 8 arcia, 
Dic. Etim.} E com razao, porque a palavra é simplesmente americana, e se houvesse 
tal deriva«i;:ao do latim ou do grego, haveria vestígios nas li'nguas européias. No espanhol 
há ainda outras derivadas, como: jicarazo, jicarica, jicarón, jicrita. Bancroft. Nat. races, 
v.2, p.177 : " Besides the earthen dishes, and vessels of metals and carved wood, sorne 
baskets were made, and drinking·cups or bowls of different sizes and shapes were 
formed from the hollow shells of gourds. These were known as xicalli, later jicaras, 
and tecomatl". (Bancroft, v.2, p.484) Em nota a mesma página traz as seguintes cita
c;:oes: "The jicara was of gold, silver, gourd-shells or fish-shells. Gomara." 

Xicalli - Vaso de calaba~. Molina, Voc. " Vasos que llaman xicalli, y tecomatl, 
que son de unos árboles, que se dan en tierras calientes. A estos les dan un barniz con 
flores, y animales de diversos colores, hermoseadas, que no se quita, ni se despinta, 
aunque esté en el agua muchos di'as. Vetancvnt, Teatro [?] mex." 

Grepons, galpons, galpones - Galpio. "Squier says that the council·houses 
were called grepons, and its corridors or porticos galpons; avied in one place terms 
the buildings galpones, and in another applies the name to a class of vassal chieps." 
Bancroft, v.2. p.646. 

Mazamorra, zamorra - Ma~morra, mingau. Usado em alguns lugares do Rio 
Grande do Su l. 

* N . do R.: No manuscrito xicarada, xicarado, xicarar, etc. aparecem com ch inicial. 
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"Mazamorra - Cierta vianda o comida compuesta de harina de mai'z con azúcar 
" e mie l, semejante a las poleadas, de que se usa mucho en el Perú, especialmente para 

el mantenimiento de la gente pobre. Etim.: vocablo peruano; trances, machemoure." 
Roque Barcia. É um engano. O vocábulo é de origem naúa e nao quéchua. "A sort 
of porridge of maize called mazamorra was a lso made and given to the youths." 
Bancroft, v.3, p.360. - "On the fourth day the child and mother took a purifica
t ion bath, and the assembled guests were feasted on zamorra, a dish made from maize 
and the flesh of hens, deer ... " Bancroft, v.2, p.278. 

Tzapotl - Achras mammosa, Lin. Portugues: sapota, sapotáceas, sapote, sapoti. 
F ra nces: sapote, sapo ti lle, sapotier, sapotillier. Espa nho l. 

Tzapotl - Molina, Voc. 
Teocalli - Casa de Deus, composto de teotl, deus, e calli, casa. Teocalli, palavra 

erudita. 
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BIBLIOGRAFIA DE APOLINÁRIO PORTO ALEGRE 

LIVROS 

Bromélias. Porto Alegre, lmprensa Literária, 1874 
Paisagens. Porto Alegre, lmprensa Literária, 1875* 
O Crioulo do Pastoreio. Porto Alegre, J. J. R. da Silva, 1875 
A Tapera. Pelotas, Tip-. Correio Mercantil, 1875 

Ao Par tenon Literário noseu Primeiro Dec~nio. Porto Alegre, lmprensa Literária, 1878 
Epidemia Política. Porto Alegre, Tip. Correio do Sul, 1882 
Viagem a Laguna Oivro nao acabado de compor e imprimir) 
Gracina, romance (também só parcialmente composto e impresso) 
Flores da Morte. Porto Alegre, T ip. Marinoni , 1904 
Cancioneiro da Revolu980 de 1835. Porto Alegre, Globo, 1935 

Popularium Sul-Rio-Grandense. Porto Alegre, Ed. da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, 1980 

MANUSCRITOS 

O Combate do "Amazonas" ou o Triunfo da Esquadra Brasileira, elogio dramático 
Cam e Jafet, drama · 
Vida/, cena cómica 

PUBLICAC0ES NA REVISTA DO PARTENON LITERÁRIO 

OsPalmares (1869, romance) 
O Celibato (1869, poema) 
O Vaqueano (1872, romance)* 
Elogio Fúnebre de Felipe Néri ( 1872) 
Fei ti90 duns Beijus ( 1873-4, romance) 
Sensitiva (1873, drama) 
Mulheres (1873, comédia) 

José de Alencar ( 1873-4, biografía) 
Manuel José da Silva Bastos (1873, biografia) 
Benedito (1874, comédia) 
A Tapera (1874, conto) 
Os Fi lhos da Desgrat;a (1874, drama) 
Gabila ( 1874-5, póema) 
Ladr6es da Honra ( 1875, drama) 
Lulucha (1877, romance) 
José de Anchieta (1879, ensaio) 

PUBLICA<;0ES NA REVISTA MURMÚRIOS DO GUAIBA 

O Monarca das Coxilhas (1870, conto) 
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Estas obras tiveram sua public~o verificada pelos membros do Círculo de Pesquisas 
Li terárias, de Porto Alegre, e foram inclu(das por Pedro Leite Villas-Boas em suas Notas de 

Bibliografía Sul-Rio-Grandense (Porto Alegre, A Nacao/ IEL, 1974). 

"'o · gens e O Vaqueano foram reeditados. Em 1973 a Editora Tres, de Sá"o Paulo, incluiu ratsa ' . 
o Vaqueano em sua col~o Obras lmortais de Nossa Literatura, v.25. com 150 paginas. 

Atribuem-se ainda a Apolinário Porto Alegre as seguintes obras. das quais algumas figuram 

nos dicionários bibliográficos de Sacramento Blake e de Velho Sobrinho : 

História da Revoluf:So de 1835 
Estigmas e Apoteoses 
Polemicas 
L ira Patriótica 
Cantos do Exílio 
O Vaqueiro (romance) 
Flor de Laranja (romance) 
Os Dois Amores (romance) 
América (poesia) 
Lampírios (poesía) 
Poesías 
Gildo (teatro) 
Tobías (teatro) 
Porcina (teatro) 
Crónicas Teatrais 
Jovi ta (teatro, em colaborai;:ao com Menezes Paredes) 
Túmulos (poesía; segundo Sacramento Blake, publicada em Porto Alegre, 1881) 

De outro lado, partes do Popularium Sul-Rio-Grandense, ínfimas em relacao ao todo, 
foram publicadas como, por exemplo, " Origens Guarano-Túpicas do Portugues Falado no 
B;asil", na Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Río Grande do Su/, de 1921, n.3-4, 
p.461 -504. Outros nomes de obras suas parecem nao ser mais do que ti'tulos de partes do 
Popularium: " Raízes". "Dialeto Nacional" . " Do Por tugues Fa lado no Brasil, Origens Guarano
T úpicas", " Anotacoes ao Dicionário de Carlos Aulete e ao Vocabulário Brasileiro de Beaurepaire 
Rohan". Este último título talvez nao passe de simples anotacoes manuscritas a margem dos 
ci tados léxicos, como se vé no de Caldas Aulete, hoje de propriedade do reorganizador desta 

edicao. 
. Nao foi poss<vel confirmar a indicacao de Velho Sobrinho de que em 1917 a lmprensa 

Nacional houvesse publicado no Rio de Janeiro o Populário Su/-Rio-Grandense, nern os herdeiros · 

do autor ti veram algum conhecimento. 
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FONTES SOBRE APOLINARIO PORTO ALEGRE 

AUTORES E LIV ROS. A ManM. Rio de Janei ro, 17 set. 1944, ano 4, v.7, n.10. Suplemento 
Literár io. (Número dedicado a Apolinário Porto Alegre. com excertos de seus livros e estudos 
sobre sua pessoa e obra.) 

BERND. Mário . Porto Alegre de Ontem e de Hoje. V ultos, Fatos e ldéias. In : CONGRESSO 
SUL.-RIO-GRANDENSE DE HISTORIA E GEOGRAFIA, 3, Porto Alegre, 1940. Anais .. . Porto 
Alegre, Prefeitura Municipal, 1940. v.3, p .1295-364. 

- -- Centenário de Apolinár io Porto Alegre (O). Revista do Instituto Histórico e Geográfico do 
Río Grande do Su/. Porto Alegre, (95) :83-92, 1944. 

BLAKE. Augusto Vitorino Alves Sacramento. Oicionário Bibliográfico Brasileiro . 1883. v.1, 
p.330-1. (Essa obra foi reedi tada pelo Conselho Federal de Cu ltura do MEC. Rio de Janeiro, 1970.) 

CESAR, Guilhermino. História da L i teratura do Río Grande do Su/. Porto Alegre, Globo, 
1956. p.201-10. 

DAISSON, Augusto. A Margem de Alguns Brasi/eírismos. Porto Alegre , Globo, 1925. (Em Apendice.I 

DOCCA, Sousa. A Escola Militar de Porto Alegre e a Propaganda Republicana. Correio do Povo, 
Porto Alegre, 26 jun. 1927. Suplemento Ilustrado. p.2. 

Desenvolvimento Intelectual do Río Grande do Sul. In : Terra Farroupilha. Porto Alegre, 
1937, p .261 -75. (Volume Comemorativo ao 2~ Centenário da Fundacao do Rio Grande do 
Sul. 1737-1937.) 

DUARTE . Manuel. Elogio de Apolinári o Porto A legre. Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
do Río Grande do Su/. :83-93, 3. trim., 1944. (Discurso proferido ao ser colocada a placa de 
bronze na sua herma, a 29 de agosto de 1944.) 

GUIMARAES, Joao Pinto. Apolinári o José Gomes e Sua Descendencia. Revista do Instituto 
H istórico e Geográfico do Río Grande do Su/. Porto Alegre, 117-120:253-64. 1950. 

HESSE L, Lothar. Apolinário e Sua Nora. Correío do Povo, Porto Alegre, 12 set . 1970. Caderno 
de Sábado. p.16. 

LOURENCO, Antonio. Conotacé>es Histór icas. Correio do Povo, Porto Alegre, 2 dez. 1969. p.4. 

MACEDÓNIA, Leonardo. Discurso. Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Río Grande 
do Su/. 12:273-80, 4. t r im. 1932. (Discurso feíto por ocasiao de ser recebido como sócio efetivo 
nesse 1 nstituto.) 

MACHADO, Antonio Carlos. O Solitário da Casa Branca. Rio de Janeiro, Pongetti , 1945. 

MAIA, Alcides. Pelo Futuro. Porto A legre, Tip. Franco & lrmao. 1897. p.65-78. 

MENESES, Raimundo de. Dicíonário L í terário Brasileiro. Sao Pau lo, Saraiva, 1969. v.4, 
p.1021 -2. 

MOTTIN , Antonio Joao Silvestre. Apolinár io Porto Alegre. Vérítas. (1 1):13-25, nov. 1955. 
(Estuda o livro F lores da Morte.) 

NORTE-SU L. Porto Alegre, (3) :149-55. (Após breve 1 ntrodu~o. transcreve os cinco primeiros 
capítulos de O Vaqueano.) 
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PERDIGÁO, Henrique. Dicionário Universal de Literatura. 2.ed. Porto, Ed. Lopes da Silva, 

1940. p.395. 

PE RE IRA, José Martín;. D' O Vaqueano de Apolinário. O Taquariense, Taquari. 30 ago. 1975. 

p.2-4. 

PEREIRA, Sílvio Batista. Apolinário Porto A legre. Revista do Livro. Rio de Janeiro, Instituto 

Nacional do Livro, (6) :211-3. 

PORTO ALEGRE, Alvaro. Ciclo Apolinário Porto Alegre. Porto Alegre, Thurmann, 1944. 

--- Apolinário Porto Alegre. Porto Alegre, Thurmann, 1954. 

--- Na Ronda da História. Porto A legre, Thurmann, 1956. 

___ Partenon Literário. Porto Alegre, Thurmann, 1962. 

R 1 BAS, Gomercindo. Discurso Oficial. Porto Alegre, L ivraria Americana, 1927. O naugurac;á'o 

da herma de Apolinário Porto Alegre, em prac;a pública.) 

ROSA Otelo. Apolinário Porto Alegre. Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 
Grand; do Su/. Porto Alegre (49-50) :21S-7, 1933. (Ao artigo seguem-se excertos de Cancioneiro 

da Revolu<;ao de 1835, de Apolinário.) 

ROSA, Otelo. Apolinário Porto Alegre. Revista do Instituto H istórico e Geográfico do Río 

Grande do Su/. :83-93, 3. trim. 1944. 

SILVA, lnocéncio Francisco da. Dícionário Bibliográfico Portl.igues. Lisboa, lmprensa Oficial, 

1923. v.22, p.391-2. 

SILVA. Joao Pinto da. História Literária do Río Grande do Su/. Porto Alegre, Globo, 

1924. p. 146-54. 

SPA LDI NG, Walter. Construtores do Río Grande. Porto A legre, Sulina, 1969. v.1, p.65-9. 

TEIXEIRA, Múcio. Os Gaúchos. Rio de Janeiro, Leite, Ribeiro & Maurilo, 1920. v.2, p.159-72. 

--- Poetas do Brasil. Porto A legre, Of. do Jornal do Comércio, 1896. (Antología.) 

VASCONCELOS, Valdemar de. Homens e Na<;oes. Rio de Janeiro, Cooperativa Co·Editora 

Brasíl ica, 1945. p.65-122. 

--- O Brasi 1 e a Língua Portuguesa. Correio do Pavo, Porto Alegre, 26 out. 1968. Caderno 

de Sábado. p.1 O. 

VE LHO SO BR 1 N HO, Joao Francisco. Dicionário Bibliográfico Brasileiro. R io de Janeiro, Pongetti, 

1937. v.1, p.484-5. 

VI LLAS·BÓAS, Pedro Leite . Notas de Bibliografía Sul·Rio·Grandense. Porto Alegre , A Nac;ao, 

Secretaria da Educac;ao e Cultura, 1974. p.392-4. 

O reorganizador 
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FONTES UTILIZADAS POR APOLINÁRIO PORTO ALEGRE* 

Nenhuma outra se~o da presente obra poderá, como esta, dar ao leitor urna 
v1sao aproximada do que foi a soma de conhecimentos, de interesses e de livros 
que gravitaram em torno do cérebro de Apolinário Porto Alegre. 

Ao constatar o número e a diversidade de filólogos, lingüistas, lexicógrafos, 
historiadores, geógrafos, cronistas, viajantes, americanistas, tupinólogos, orientalistas, 
sanscritistas, zoólogos, botanicos e tantos outros especialistas, cujas obras Apolinário 
compulsou diretamente, já que as cita e lhes transcreve tópicos, o leitor certamente 
nao regateará admira~o em tace da opulenta biblioteca particular da Casa 8 ranca, 
lastimando, a par disso , a destruidora a~o dos soldados de Júlio de Castilhos. Poucas 
dessas obras chegaram até nós. 

De outra parte, nem todos os autores citados no Popularium constam desta 
série de biobibliografias: alguns, por deficiencia de indica<;ao; outros, por figurarem 
apenas em cita<;oes de terceiros, de Beaurepaire Rohan, por exemplo; outros ainda por 
nao haverem conseguido suficiente notoriedade para serem recolhidos em enciclopé
dias ou dicionários biográficos; incluem-se, entre esses, alguns colaboradores da 
Revista Brasileira, da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileíro ou mesmo 
das Actes de la Societé de Philologie. 

Entretanto o elenco de 264 biobibliografias aquí reunidas, algumas de laboriosa 
consecu~o de dados, certamente facilitarao o estudo de determinados aspectos do 
Popularium, além de conferirem razao a Augusto Meyer, que na dedicatória de seu 
Guia do Folclore Gaúcho, buscou em Vítor Hugo essa lapidar senten<;a, aplicando-a 
a Apolinário: 

Ses ailes de géant l'empechent de rnarcher. 

Lothar Hessel 

*As obras antecedidas de asterisco estao citadas no Popularium Sul-Rio·Grandense. 
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ABBEVILLE , P. Glaude. Sacerdote trances (Abbeville,? - Ruao, 1616). Esteve no Brasil de 
1612 a 1614 com a missao dos capuchinhos, atuando na Franc;;a Equinocial criada por La 

Ravardiere no Maranhaó'. · 
_ História da Missao dos Padres Capuchinhos na //ha do Maranhao, publicada originalmente em 
trances, com tradu<;á'o portuguesa editada no Maranhao em 1874. 
AGOSTA, Cristóvao (também dito Cristóvao da Costa l. Naturalista e médico portugués nascido 
em Tánger, Ceuta ou Moc;;ambique. Faleceu por vo lta de 1580. Radicou-se n~ .Jndia, notadamente 

em Goa, disso resultando: 
_ Tratado de las drogas y medicinas de las fndias Orientales, obra escrita e publicada em espanhol. 
AGOSTA, José. Sacerdote espanhol (Medina del Campo, 1539 - ? , 1599). Enviado ao Peru como 
provincial dos jesui'tas. 
_ Histo¡ia natural y moral de las Indias, além de um catecismo nas l ínguas quéchua e aimará. 
ADHÉMAR , Alphonse-Joseph. Matemático e físico trances (Paris, 1797 - Paris, 1862) . 

*Revolutions de lamer. 
AGASSIZ, Louis. Naturalista suíco (Motier, 1807 - Cambridge, Boston, 1873). 
- Recherches sur les poissons fossiles. - Recherches sur les ossements fossiles. - Histoire 
naturelle des poissons d'eau douce de l'Europe. 
ALEMÁO, Freire Francisco. Botánico, médico e professor carioca (Campo Grande, 1797 - Campo 
Grande, 1874), diplomado em Medicina pela Universidade de Paris. Publicou numerosos trabalhos 
de valor sobre Botánica Brasileira. 
- Breve Notlcia Sobre a Coler;ao de Madeiras do Brasil. - Estudos Botánicos e Descrir;oes de 
Plantas Brasileiras. - Questoes Propostas Sobre Alguns Vocábulos da Língua Geral Brasiliana. 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. v.65, 1882. 
ALENCAST RE , José Martins Pereira de. Poeta, político e escritor baiano (Rio Fundo, 1831 -
Rio e1e Janeiro, 1871 ). Viveu no Piauí, no Rio de Janeiro e no Paraná, presidindo mais tarde as 
províncias de Goiás e de A lagoas. 
- Memória Cronológica, H istórica e Corográfica da Provlncia do Piaul. - Anais da Provlncia 
do Piaul. 
ALEXANDRE, Charles. Fi lólogo trances (Par..is, 1797 - Paris, 1870). 
- Dictionnaire grec-franr;ais. - Dictionnaire fran<;ais-grec. 
AMPERE, Jean-Jacques. Escritor e historiador trances (Liao, 1800 - Pau, 1864), fi lho do célebre 
físico André Ampere. Viajante contumaz, estudou numerosas línguas da Europa. 
- Histoire romane a Rome. 
ANCESSI. Abade e orientalista trances (Saint-Aftrique, 1844 - Sa int-Affrique, 1878). Publicou 
bons trabalhos nas Actes de la Societé de Philologie. 
ANCHIETA, P. José de. Sacerdote jesuíta, nascido nas ilhas Canárias (Laguna, 1533 - Reritiba, 
hoje Anchieta, 1597). Missionário no Brasil desde seus vinte anos, participou da fundac;:ao de 
Sao Paulo e assistiu a do Rio de Janeiro. 
*Arte de Gramática da L lngua Mais Usada na Costa do Brasil. 1595. Apolinário provavelmente 
usou a edi<;á'o da Biblioteca Nacional, de 1876. 
ARARIPE JÚNIOR , Tristao de A lencar. Escritor cearense (Forta leza, 1848 - Rio de Janeiro, 
1911 ). Usou por vezes o pseudónimo Cosme Velho. 
- Cantos Brasileiros. 
ASTARLOA Y AGUIRRE, Pedro Pablo de. Lingüista espanhol (Ourango, 1752 - Madri, 
1806) de quem se diz haver conhecido sessenta idiomas. 
- Apologla de la lengua vascongada o ensayo crl tico-filosófico de su perfección y antiguedad 
sobre todas las que se conocen: en respuesta a los reparos prepuestos en el Diccionario geográfico
histórico de España. - Plan de lenguas o gramática vascongada escri ta en dialecto vizcat'no. 
AUBLET, Jean Baptiste Christophe Fusée. Botánico trances (Salon, 1720 - Paris, 1778). Esteve 
na Guiana durante certo período. 
- Histoire des plantes de la Guyane Franr;aise. Base da botánica floresta! da América Tropical. 
AUFRECHT, Theodor. Filólogo e professor alemao (Leschnitz, 1822 - Bonn, 1907), especia lizado 
em Gramática Comparada e em sánscrito. Com Adalbert Kuhn fundou a Zeitschrift für Verglei
chende Sprachforschung. 
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AULETE, Francisco Júl io Caldas. Lexicógrafo e professor portugués (Lisboa,? - Lisboa, 1878). 
Deixou planejado mas inacabado seu importante 
- Dicionário Contemporáneo da L t'ngua Portuguesa, que Santos Valente concluiu, publicando-o 

em 1881 . 
AZARA, Félix de. Marinhei ro, naturalista e viajante espanhol (Barbuñales, 1746 - Barbuñales, 
1821). Em 1781 participou da fixacao de limites entre a América Portuguesa e a América Espanho

la, aquí permanecendo por vi nte anos. 
- Viaje a través de la América Meridional desde 1781 hasta 1801. - Ensayos de historia 
natural. - Apuntamientos para la h istoria natural de los cuadrúpedos del Paraguay Y del Río de 
la Plata. - Apuntamientos sobre la historia natural de los páxaros del Paraguay Y del Río de la 

Plata. 
BANCROFT, Hubert Howe. Historiador norte-americano (Granville, 1832 - Walnut Creek, 
1918). De sua obra maior, em 39 volumes, West American Historical Series, os cinco primeiros 

constituem 
"'The native races of the Pacific states, que Apolinário cita nominalmente Myths and languages. v.3. 
BARBOSA, Domingos Caldas. Poeta brasileiro (Oceano Atlántico, 1738 - Lisboa, 1800), de 
produc;:ao acentuadamente popular. Batizado no Río de Janeiro, usou o pseudónimo arcádico de 

Lereno. 
- A Viola de Lereno. 1798. 
BARCIA, Roque. Político e lexicógrafo espanhol (Sevilha, 1823 - Madrid, 1885). 
- Diccionario etimológico de la lengua castellana. 

BARTLETT, John Russel. Viajante e geógrafo norte-amer icano (Providence, 1805 - Providence, 
1886). Efetuou numerosas excursoes regionais quando encarregado de determinar a fronteira de 
seu pais com o México. 
"'Dictionary of americanisms. 
BAUDIN, Nicolas. Explorador francés Olha de Ré, 1750 - lle de France, 1803). 
- Voyage de découvertes aux terres australes. 
BEHM, Ernst. Geógrafo alemao (Gotha, 1830 - Gotha. 1884) Colaborou nas Mitteilungen e no 
Almanaque de Gotha. Fundou em 1866 o Geographisches Jahrbuch. 
BE LL, William Abraham. Naturalista e viajante ingles. Percorreu vastas regioes da América do Norte. 

- New tracks in North America. 
BENFEY, Theodor. Filólogo e orientalista alemao (Nórten, 1809 - Gottingen, 1881). Lecionou 
sánscrito e Gramática Comparada nessa última cidade. Pesquisou também na seara folclórica das 
Má·rchen. 
- Geschichte der Sprachwissenschaft und orientalischen Philologie in Deutschland. - Die 
persischen Keilinschriften mit Uebersetzung und Glossar. - Griechisches Wurzellexicon. 
Apolinário parece haver consultado um Dicionário de Sánscrito de sua autoría. 
BIBRON , Gabriel. Zoólogo francés (París, 1806 - Saint Albain, 1848). Colaborou com A. M. 
Constant Duméril, em: 
- Erpétologie générale ou histoire naturelle complete des reptiles. 
BLEEK, Wilhelm Heinrich lmmanuel. Filólogo alemao (Berlim, 1827 - Cidade do Cabo, 1875). 
lncursionou diversas vezes pelo interior da África do Sul , fixando-se a partir de 1856 na Cidade 
do Cabo. Especialista em línguas africanas. 
"'A comparative grammar of South African languages. - Vocabulary of the Mozambique languagt1. 
*Nano (Benguela) derivative prefixes of nouns. · 
BLOCH, Marcus Eleazer. Ictiólogo e médico alemao (Ausbach, 1723 - Berlin, 1799) , autor dos 
notáveis livros: 
- Allgemeine Naturgeschichte der Fische. - Naturgeschichte ausfandischer Fische. 
B LUTEAU, D. Rafael. Sacerdote da Congregacao dos Teatinos (1638 - 1734), nascido em Lon
dres, de pais franceses, e falecido em Lisboa. Viveu em Portugal e na Fran~. 
- Vocabulário Portugues e Latino. 1712-1721. 8v. - Suplemento ao Vocabulário Portugues e 
Latino. 1727. 2t. 
BOCHART, Samuel. Filólogo e teólogo trances (Ruao, 1599 - Caen, 1667). 
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- Géographíe sacrée. - Híérozoícon si ve de animálibus sanctae scripturae. 
BOPP, Franz. Filólogo alemao (Mogúncia, 1791 - Berlim, 1867). 
- Über das Conjugationssystem der Sanskritensprache in Vergleichung mit jenen der viechischen, 
lateinischen, persischen und germanischen Sprachen. - Vergleichende Grammatik. 

BOURBOURG, Charles Etienne Brasseur de. Sacerdote e etnólogo trances (Bourbourg, 1814 -
Nice, 1874). Missionário na América Central e no México, foi quem levou a Europa o Popo/ 
Vuh, l ivro sagrado dos índios quichés, e o verteu para o francés (1861 ). 
- Le Li vre sacré et les mythes de /'anti qui té amérícaine. 
BRACHET, Auguste. Fi lólogo e professor francés (Tours, 1844 - Canes, 1898). Lecionou em 
París. Viveu longo tempo na ltália. 

* Grammaire hístorique de la langue fran~aise. *Dictionnaire étymologique de /a tangue fran~aíse. 
*Nouvelle grammaire fran~aíse fondée sur l'histoire de la langue. 

BRAGA, Joaquim Teófilo F ernandes. Poeta e escritor portugués (Ponta Delgada, Acores, 1843 -
Lisboa, 1924). Autor de mais de cem obras, abrangendo Filosofía, História e História da Litera
tura; Com Júlio de Matos redigiu a revista *O Positivismo, divulgando as idéias de Augusto Comte. 
BREA L, Michel-Jules-Alfred. Lingüista francés ( Landau, Baviera, 1832 - París, 1915). Professor 
de Gramática Comparada no Collége de France. Traduziu a Gramática Comparada de Franz Bopp. 
- Dictionnaíre étymologíque latín. - Tables eugubínes. (0 exemplar de Apolinário chegou até 
nós.) * Mélanges de mythologíe et de línguistique, que aparece no Populsrium as vezes abreviada· 
mente: Mythologie et linguistique. *Grammaire ombrienne, na'o consignada em Larousse. 
BRÉTON, Raymond. Lexicógrafo. Publicou em Auxerre, em 1665, seu: 
- Dictionnaire caraibe - fran~ois, meslé de quantité de remarques historiques. 
BRILLAT-SAVARIN, Anthelme. Literato e político francés (Belley, 1755 - Paris, 1826). Espiri
tuoso e epicurista, publicou uma obra de assunto gastronómico. 
*La Physiologie du goOt. 

BRISSON , Mathurin-Joseph. Naturalista e Hsico francés (Fontenay-le-Comte, 1723 - Brouessy, 
1806), especializado em Orn¡tologia. 
..... Le Regne animal. - Ornithologie. 

BUCKLE, Henry Thomas. Historiador ingles (Lee, 1821 - Damasco, 1862). De saúde frágil, 
efetuou diversas viagens, leu intensamente e valeu·se de sua prodigiosa memória. Conhecia dezenove 
línguas. 

- History of civilization in England. 

BUFFON, ~onde de. Título do naturalista e escritor francés Georges-Louis Leclerc (Montbard, 
1 :01 - P~ns, 1788). Cuando de sua admissao na Academia Francesa, em 1753, pronunciou o 
celebre Discurso Sobre o Estilo, com a nao menos famosa afirma<;ao de que 0 estilo é 0 homem. 
Sua obra Histoire naturelle abrangeu 36 volumes, elevando-se a 44 com a complementa~o do 
Conde de Lacépéde. 

BUGGE, Elseus Sophus. Filólogo noruegues ( Laurvig, 1833 - Oslo, entao Ouistiania, 1907), 
professor de Filología Comparada na capital norueguesa. Deixou importantes trabalhos sobre as 
runas dos séculos 111 a VII, bem como sobre lendas e can<;oes escandinavas e sobre as línguas 
etrusca, céltica e románicas. 

- Etymologies romanes, na revista Romanía. 

BURNOUF, Emile Louis. Filólogo orientalista francés (Valognes, 1821 -? , 1907), especializado 
em sánscrito . Colaborador do Dictionnaíre classique Sanscrit·FranPJis. 
- Méthode pour étudier Is langue sanscrite. - Essai sur le Véda. 

BURNOUF , Eugéne. Filólogo e orientalista trances (París, 1801 - París, 1862), célebre decifra
dor da 1 íngua zende, na qual foi escrito o Avesta. Com Christian Lassen publicou : 
- Essai sur le pali. 

CAETANO, Batista. Ver NOGUEIRA, Batista Caetano de Almeida. 

CAIX DE ~AINT-AYMOUR, Amédée (Visconde de). Historiador e arqueólogo francés (Senlis, 
1843 - Pans, 1921 ). Entre numerosas obras de caráter histórico e geográfico, escreveu: 
- Les, P~ys ~ud-slaves de l'Austro-Hongrie. - Arabes et kabyles. *La Langue latine étudiée 
dans 1 untté mdo-européenne, histoire, grammaire, lexique. 1867. 
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CALANDRELLI, Matías. Filólogo e escritor italiano (Salerno, 1845 - ? , ? ). Transferiu-se para 
a Argentina em 1871, lá se naturalizando, lecionando em Buenos Aires. Possuidor de vasta e 
sólida cultura. 
- Gramática filológica de la lengua la tina. - Gramática comparada de las lenguas griega y latina. 
CÁMARA, Antonio A lves. Almirante baiano (Salvador. 1852 - Rio de Janeiro, 1919). 
- Pescas e Peixes da Bahía. *Ensaio Sobre as Constru9oes Navais Indígenas do Brasil. 
CÁMARA, Manuel de Arruda Cámara. Cientista paraibano (Pombal, 1752 - ? , 1810). Durante 
alguns anos foi frade carmelita sobo nome de Frei Manu do Cora<;éio de Jesus. lniciou os cursos 
de medicina e filosofía na Universidade de Coimbra, terminando-os na de Montpell ier. Obteve 
sua secularizac;§o em Roma. Publicou d iversas obras de interesse botánico e agri'cola, deixando 
outras tantas inéditas. 
CANDO LLE, Alphonse de. Naturalista suí~o-frances (París, 1806 - ? , 1893), cujo nome completo 
era Alphonse Louis Pierre · Pyrame de Candolle, filho do botánico suíc;o Augustin Pyrame de 
Cando lle ( Genebra, 1778 - Genebra, 1841). 
- Lois de la nomenclatu.re botanique. 
CANECATIM, Frei Befnardo Maria de. Sacerdote católico nascido na ltália e membro da Ordem 
dos Franciscanos Capuchinhos. Filólogo. Foi Superior em Lisboa e missionário em Angola e no 
Congo. 

* Dicionário Abreviado da Língua Conguesa. * Dicionário da Llngua Bunda ou Angolense. 
1804. *Cole~o de.Observa9oes Gramaticais Sobre a L íngua Bunda. 1805. 
Desse último livro foi localizado um exemplar com 218 páginas, na Biblioteca do Castelo de 
Pedras Altas (R. G. Sul) , por urna equipe do Círculo de Pesquisas Literárias, de Porto Alegre. 
~ possível que seja o exemplar utilizado por Apolinário Porto Alegre. 
CAPANEMA, Guilherme Schuch (Barao del. Cient ista, professor mineiro, nascido em 1824. 
Formou·se em Matemática e Física no Rio de Janeiro, e em Engenharia em Viena. Publicou 
diversas obras de interesse geológico, agrícola e histórico para o nosso país. 
CAPE LO, Hermenegildo Carlos de Brito. Explorador portugués (Palmela, 1841 - Lisboa, 1917) . 
Atuou em Angola, Moc;:ambique, Guiné e na China. Acompanhou a Serpa Pinto em viagens 
exploratórias pelo interior african-o, percorrendo 4.500km em cerca de sete meses. A esse respeito, 
publicou : 
- De Benguela as Terras de laca. - De Angola 8 Contracosta. 
CARO, Miguel Antonio. Poeta e pol(tico colombiano, tradutor (Bogotá, 1843 - ? , 1909). 
Foi vice-presidente e presidente da República. 
- Gram,tica Latina. 

· CARVALHO, Trajano Galvao de. Poeta maranhense (Mearim, 1830 - Mearim, 1864). Bacharel 
em Oireito pela Faculdade do Recite, esteve algum tempo em Portugal. Cultivou a sátira e o 
regionalismo. Poesías suas, junto com outras, de Antonio Marques Rodrigues e Gentil Braga, 
constitufram em 1862, o livro Trés Liras. Precursor da poesia social sobre o escravo preto no 
Brasil. 

CASAL, Manuel Aires do. Sacerdote, historiador e geógrafo, nascido talvez em 1754, ou em 
Cachoeira (Bahía) ou em Portugal. E m 1821 acompanhou a Dom Joá'o V 1 de volta a Portugal, 
onde veio a falecer. 
- Corografia Brasílica. 1817. - lntrodu960 da Geografía Brasílica. 
CASTREN, Matthias Alexander. Etnógrafo e filólogo finlandes (Térvola, 1813 - Helsingfors, 
1852). ~ tido como o fundador da Filología Urato-altaica. Coletou numerosos documentos lin· 
güísticos e etnográficos, bem como lendas e baladas da Mitología de seu país. 
- Elementa grammaticae syrjoenoe. - Elementa grammaticae tscheremissoe. 
CA TU LO (Gaius Valerius Catullus). Poeta latino (Verona, 84? a.c. - ? , 54? a.C.) . Compós 
mais de cem poemas 1 íricos. Suas obras foram achadas em Verona em come<;os do século 
XIV pelo poeta Benvenuto Campesani. 
CHAIGNET, Anthelme-Edouard. Professor e escritor francés (París, 1819 - Paris, 1901 ). 
Lecionou em Poitiers. 
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- La Rhétorique et son histoire. *La Philosophie de la science du langage, citada por Apolinário, 
mas nao na Enciclopédia Larousse. 
CHAVÉE, Honoré-Jcneph. Filólogo belga (Namur, 1815 - Paris, 1877). Contribuiu para estabele· 
cer-se a distin(:§o entre a Filologia e a Lingüística, no sentido de que aquela se situa no terreno 
das ciencias históricas, e esta no das ciencias naturais. 
- Lexicologie indo·européenne. 
CHÉNU, Jean Charles. Médico e naturalista francés (Metz, 1808- Paris, 1879), um dos autores da 
*Encyclopédie d'histoire naturelle. 31 v. 
CHERNOVITZ, Pedro Luís Napoleao. Médico polonés(?, 1813 - Paris, 1881). Aos 17 anos 
transferiu-se para a Fran<;:a e aos 27 para o Brasil, onde veio a naturalizar-se. 
- Dicionário de Medicina Popular. 
CHEVALLET, Joseph·Baltasar-Auguste-Albin de Abel de. Escritor francés (Orpierre, 1812 -
Paris, 1856). 
- L 'Origine et la formation de la langue franpuse. 
CHI LDERS, Ro.bert Cesar. Orientalista inglés (1838 - 1876) educado em Oxford. Funcionário 
da administra<;:ao inglesa no Ceilao de 1860 a 1864, lá estudou o idioma local, o páli, e de volta 
a Londres publicou mais tarde. 
*A dictionnary of the Pali language. 
C(CERO (Marcus Tullius Cicerol. Célebre orador, filósofo e político romano (Arpinum, 106 
a.c. - Formia, Gaeta, 43 a.C.l. Fez abortar a conspirac;á'o de Catilina mediante inflamados discur· 
sos, as Catilinárias. 
- De oratore. - Rhetorica. 
CL AR K, Henry James. Naturalista americano (Amherst, 1826 - Amherst, 1873), autor de di· 
versos trabalhos sobre sua especialidade. 
- Mind in nature. 
COELHO, Francisco Adolfo. Filólogo e professor portugués (Coimbra, 1847 - Carcavelos, 
19191. Aos 21 anos publicou urna obra pioneira, a primeira que em Portugal abordava o estudo 

. comparativo das línguas neolatinas: 
- A Língua Portuguesa. Fonología, Etimología e Sintaxe. - Dicionário Manual Etimológico da 
Língua Portuguesa (da qual ex is tia um exemplar em Salvador, 1952), além de numerosas outras o· 
bras de cunho filológico. 
COMTE, lsidore Auguste Marie F ran<;:ois. Matemático e filósofo francés (Montpellier, 1798 -
Paris, 1857), fundador do positivismo e considerado o iniciador dos estudos de Socio logia. 
CONSTANCIO, Francisco Solano. Escritor, médico e polltico portugués (Lisboa, 1772- Paris, 
18461. Formou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina de Edimburgo. 
- Novo Dicionário Crítico e Etimológico da Llngua Portuguesa, com interessante Prefácio. 
Advertencia, datado de París, 1836. 
CORIPPO (Flavius Cerconius Corippusl. Poeta africano de língua latina do século VI d.C. Viveu 
largo tempo em Bizancio. 
- Monumenta Germaniae historica. 
CORSSEN, Wilhelm Paul. Filólogo alemao (Bremen, 1820 - Berlim, 1875). Especializou-se em 
estudos dialetais da ltália antiga, principalmente do etrusco. 
- Über die Sprache der Etrusker. - Über Aussprache, Vokalismus und Betonung der lateinis· 
chen Sprache. - De Volscorum lingua. 
CORUJA, Antonio Alvares Pereira. Professor e filólogo sul-rio-grandense (Porto Alegre, 1806 -
Rio de Janeiro, 1889). Foi deputado a Assembléia Provincial do Rio Grande do Sul. Fundador e 
diretor do Liceu Minerva na capital do lmpério. 
- C<Jmpéndio de Gramática da Língua Nacional. 1835. - Compendio de Ortografía da Língua 
Nacional. 1848. - Cole9ao de Vocábulos e Frases Usados na Província de sao Pedro do Río 
Grande do Su/. Londres, Trubner, 1856. 
COUTY, Louis. Médico e professor francés (Nantiat, 1854 - Fran<;:a, 1884. Há fontes que o dao 
como nascido em lssoudun em 1835, 1850 ou 1856). Disc(pulo de Claude Bernard e de Vulpian, 
veio para o Brasil em 1878, para ser professor de Biologia Industrial na Escola Politécnica da 
Corte. Efetuou pesquisas sobre o curare e sobre o veneno das cobras. 
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*Le Maté et les conserves de viande. - L 'Esclavage a Brésil. - A Propaganda na Europa, do 
Café, do Mate e da Carne Seca, em co-autoria com Luís Gofredo de Escragnolle Taunay e Augusto 

Carlos da Silva Teles. 
CUERVO, Rufino José. Erudito e filólogo colombiano (Bogotá, 1844 - París, 1911 ). Em nume-
rosas excursoes recolheu copioso material com que elaborou o monumental 
_ Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana. - Co-autor da Gramática 
Latinade Miguel Antonio Caro, seu patrício. 
CUNO, Johann Christian. Poeta e naturalista alemao (Berlim, 1708 - Berlim, 1780). Esteve por 
muito tempo na (ndia onde acumulou enorme fortuna e organizou esplendida colec;á'o de plantas 

que levou para Durlach, em Baden. · 
- Ode über seinen Garten. 
CURTIUS, Georg. Filólogo e helenista alemao (Lübeck, 1820 - Hermsdorf, 18851. Deu notável 

impulso aos estudos de Filologia Comparnda. 
- Grundzüge der gríechischen Etymologie. 
CUVIER, Frédéric. Naturalista e professor (Montbeliard, 1773 - Estrasburgo, 1838). lrmao de 
Georges-Léopold-Chrétien-Frédéric-Dagobert, o Sarao de Cuvier, 1769-1832. 
- Mémoires sur l'ínstinct et /'intelligence des animaux. - Suites a Buffon. - Histoire des mammi· 

feres, esta em coautoria com Geoffroy Saint-Hilaire. 
DANIEL, P. Joao. Sacerdote católico, historiador e fisiógrafo portugués (Trava<;:os, 1722 -
Lisboa, 1776). Viveu em Missoes do Alto Amazonas e norte do Brasil. Remetido para Lisboa em 
1757 com outros nove jesuítas, foi encarcerado, vindo a morrer ou ser assassinado na Torre de 

sao Juli§'o. Na prisao escreveu: 
- Tesauro Descoberto no Máximo Río Amazonas, em seis partes. A segunda trata da "Notícia 
geral dos índios, seus naturais e de algumas nac;:oes em particular". 
DAPPER, Alfert. Geógrafo e médico holandés(?, 1636 - Amsterdam, 16901. 
- Descripción de la América y de la tierra del Sud. - Nueva descripción de los palses africanos. 
DAUDET, Alphonse. Literato francés (Nimes, 1840 - París, 1897). Autor de vários romances e 

contos de muita popularidade. 
DEFAUCONPRET, Oiarles-Auguste. Lexicógrafo e tradutor francés (Saint·Denis, 1797 - ? , 
18651 colaborador de seu pai Auguste-Jean -B aptiste em numerosas traduc;:c5es literárias do inglés. 
- Coautor de Dictionnaire fran(:IMs-grec, junto com Alexandre e Planche. 
DELATTRE, Alphonse. Orientalista belga (Templeuve, 1841 - Tronchiennes, 1.928). Pertenceu 
a Companhia de Jesus e devotou-se a exegese bíblica e a assi~iologia. 
- Les lnscriptíons historiques de Ninive et Babylone. 
DESMARE ST, Anselme-Gaétan. Zoólogo e professor francés (Paris, 1784 - Alfortville, 18381. 

- Mammalogie. 
D'EVREUX, lves. Sacerdote francés (Evreux, 1577 - Denis, ? ). Chefiou a missao de quatro 
capuchinhos que em 1612 chegaram a colonia francesa no Maranhao (Franc;:a Equinoxial). 
Seu livro Suite de l'Histoire des choses plus mémorables advenues en Maragnan es années 1613 
& 1614, teve segunda edic;á'o promovida por Ferdinand Denis em Leipzig, 1864; e sua traduc;á'o, 
por César Marques (1826-1900), publicada em 1874 em Sao Luís, sobo título A Viagem ao 

Norte do Brasil. 
DIAS, Antonio Gonc;:alves. Poeta, etnógrafo, dramaturgo, professor e jornalista maranhense 
(Sitito da Boa Vista, Caxias, 1823 - Baixio dos Atins, Maranhao, 18641. Formou-se em Direito 
e ern Filosofía pela Universidade de Coimbra. 
- Dicionário da Língua Tupí Chamada Língua Geral do Brasil. Leipzig, 1858. *Brasil e Oceanía, 
memória apreséntada ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (Cf. respectiva Revista, t.30, 

parte 2a., n.30). 

DIEZ, Friedrich Christian. Filólogo alemao (Giessen, 1794 - Bonn, 1876), fundador da Filologia 

Románica. 
* Grammatik der Romanischen Sprachen. * Etymologisches Wórterbuch der Romanischen Spra· 
chen. Apolinário cita a primeira obra sob título portugués *Gramática Comparativa das Línguas 

Romanas [sic]. 
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DOBRIZHOFFER , P. Martin. Sacerdote austr(aco (Gratz, 1717 - Viena, 1791), missionário 
jesuíta na América c:tb Sul. Esteve 17 anos no Paraguai, entre os índios abipdes, do Chaco. 
- Historia de apibonibus equestri bellicosaque Paraguariae natione, 1 783. 
DOM(NGUEZ, Ramón Joaqu(n. Filólogo e político espanhol, morto em combate de i nsurrei~o 
( Madri , 1 848) . 
- Diccionario nacional o Gran diccionario clássico de la lengua española. 
D'ORB IGNY, Alcide Char les Víctor Marie Dessalines. Naturalista francés (Coüeron, 1802 - Pier
refitt, 1857). Em viagem custeada pela Academia de Ciencias de París, percorreu o Brasil, 
Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolivia, Chile e Peru. 
- Voyage pittoresque dans les deux Amériques. - L 'Homme américain (de l'Amérique Méridio
nale) consideré sous les rapports physiologiques et moraux. - Seu irmá"o Charles ( 1806-1876) 
geólogo, foi o autor do Dictionnaire universelle d'histoire naturelle. 
DOZY , Reinhardt. Orientalista holandés de origem francesa (Leyde, 1820 - Leyde, 1883). 
Especializou-se em assuntos árabes da Península Ibérica, mormente na lexicografia. Colaborou com 
o editor W. H. Engelmann e como lexicógrafo Littré. 
- Supplément aux dictionnaires arabes. * Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés de 
l'arabe. 
DU CAN GE, sieur {Charles du Fresne) {Amiens, 161 O - Paris, 1688). Erudito e pesquisador 
em assuntos históricos. 
- Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis (revisto por Henschel, Paris, 1840) -
Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis . . 
DU GRATY, Alfred M. Escritor trances. Publicou no mesmo ano de 1862 em Bruxelas, Leipzig 
e Gand: 

- La République du Paraguay e, em versao espanhola de C. Calvo, em Besan~on, - La República 
del Paraguay, com abundantes abordagens sobre o léxico tupi-guaraní . 
DUMÉR 1 L, André-Marie-Constant. Naturalista, médico e professor trances (Amiens, 1774 -
París, 1860). Autor de importantes trabalhos de Zoologia, mormente nos setores de lctiologia e da 
Erpetolog ia. Ver Bibron . 

DUMÉRIL, Edelestand Pontas. Filólogo e paleógrafo francés (Valognes, 1801 - Passy, 1871), 
especiali zado em literatura medieval. 
- Essai philosophique sur la formation de la langue fran~aise. - Dictionnaire du patois 
normand. {? ) 

DüNTZER, Johann Heinrich Joseph. Filólogo e biógrafo alemao (Colonia, 1813- Colonia, 1901). 
Dedicou-se também a História da Literatura. Publi cou várias obras sobre Filología grega e latina. 
- Die Lehre von der lateinischen Wortbi ldung. 
DUPONCEAU, Pierre-Etienne. Jurista, f i lólogo e escritor trances (St. Martín, llha de Ré, 1760 
- Filadélfia, 1844) . Escreveu obras jurídicas, históricas e filológicas, estas versando sobre idiomas 
dos índios da América do Norte. 
- Memories on the indian languages of North America. 
DU POUGET, Jean-Fran~ois-Alberd. Marques de Nadaillac. Político e arqueólogo francés (París, 
1818 - Saint-Jean-Froidmentel, 1901). 
- L 'Amérique préhistorique. 

E 1 CHHOFF, Frédéric-Gustav. F i lólogo e literato francés (Havre, 1799 - París, 1875). 
- Dictionnaire étymologique des racines allemandes, em colabora~o com Suckau. *Grammaire 
générale indo-européenne. 

EICHLER, August Wilhelm. Botánico alemao {Neukirchen, 1839 - Berlim, 1887). ldentificou mui
tas plantas brasileiras e efetuou estudos comparativos sobre a estrutura das flores. Continuou a 
Flora Brasiliensis, de Martius. ldentificar-se-á com " Eichu" que aparece nos originais de Apoliná
rio? 

E LIANO, Claudio. Filósofo nascido em Palestrina, ltália, em fins do século 11 e que viveu até 
meados do século seguinte. Escreveu sempre em grego. 
- Epístolas Rústicas. 

ENGELMANN, Wilhelm H. Bibliógrafo e editor alemao (Lemgo, 1808 - Leipzig, 1878). 
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Editou numerosas obras de primeira ordem, entre as quais: 
- Bibliotheca historico-naturalis. 1846. 
Antenor Nascentes cita na Bibliografía de seu Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. 
1932: "ENGELMANN, W. H. Glossaire des mots espagnols et portugais tirés de l'arabe. 
Leida, 1861 ". Ver Dozy, Reinhardt. 
Ver Dozy, Reinhardt. 
ENNIUS, Ouintus. Poeta e dramaturgo romano (Rudias, 239 a.c. - ? , 169 a.C.), de ascendencia 
grega. A lém do latim e do grego, dominou também a l íngua dos oscos. Foi muito admirado 
por Cícero. 
·- Annales, extenso poema sobre a História de Roma. 
ERX LE BEN , Johannes Christian Polycarp. Naturalista e professor alemao (Quedlinburg, 1744 -
Gottingen, 1777). 
- Systema regni anima/is. 
~SQUI LO. Dramaturg·o grego (Eleusis, 525 a.c. - Sicília, 456 a.C.). De cerca de noventa tragé
dias que escreveu, somente sete subsistiram, entre as quais a trilogía Agaménon, Coéforas e 
Eumenides. 
ESTRABÁO. Geógrafo grego (Amasea, no Ponto, 63? a.c. - 24 d.C.). Viajou muito, mas fixou-se 
em Roma. 
- Geografía. 
FARIA, Francisco Raimundo Correia. Professor e militar maranhense (segunda metade do 
séc. XVI 11) que ialeceu no Pará. 
- Gramática da Língua Bras/lica. - Dicionário da Llngua Tupi. *Compendio da Llngua Brasllica 
(reproduzido nos Anais da Biblioteca do Pará. 1903. t .2). 
FEDRO (Caius lulius Phaedrus). Fabulista latino do primeiro século antes de Cristo, nascido na 
Piéria macedonia. Liberto do imperador Augusto. 

- Fabulae Aesopiae. 
FERDOUSI ou FERDUSI. Nome literário de Abul Oaim Mansur ou Hasan. Poeta de ra~a 
árabe e de nacionalidade persa {Shadab, 933 - Thus, 1021 ou 1025). Durante 35 anos escreveu 
o poema Chad Nahmed (0 Livro dos Reis) , a mais importante obra da literatura persa. 
FIGUEIRA, P. Luís. Sacerdote portugués (Almodovar, 1574 ou 1575 - Bahia do Sol, Maranhá"o, 
1643) da Ordem dos Jesuitas. Foi missionário no Maranhao. 
- Arte da Gramática Latina da Língua Brasileira. 1621 . Com várias edi~oes posteriores. 
FONSECA, Joao Severiano da. Médico, historiador e militar alagoano (Marechal Deodoro, 

ex-Alagoas? - Rio de Janeiro, 1897). 

*Viagem ao Redor do Brasil. 1875-1878. 2v. - Dicionário de Brasileirismos. Origem de Alguns 
Nomes Patronímicos da Província das Alagoas. Revista Insti tuto Arqueológico Alagoano. 
n.8. 1876. 
FONTES, Visconde de Sousa (José Ribeiro de Sousa Fontes) . (Rio de Janeiro, 1821 - ? , 1893). 
Médico da casa imperial, sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
- Ouais Foram os Animais lntroduzidos na América pelos Conquistadores? 

• 

FORSTER, Georg. Etnógrafo, escritor e crítico de arte alemá"o (Nassenhuben, 1754 - Paris, 
1794). Viajou com Alexandre von Humboldt em diversos países da Europa. Seu pai Johann 
Reinhold acompanhara James Cook em sua segunda viagem ao redor do mundo. 
- Sámtliche Schriften. 
FRANCA, Ernesto Ferreira. Professor pernambucano {?, 1828 - Rio de Janeiro, 1888). Douto
rou-se em Direito pela Universidade de Leipzig, e em Ciencias Naturais e Jurídicas pela Faculdade 
de Direito de sao Paulo. Dedicou-se ao estudo de línguas e publicou : 

- Crestomatia da Língua Brasílica. Leipzig, 1859. 
FREI RE, Francisco de Brito. Militar portugués (Coruche, ? - Lisboa, 1692) . Combateu os 
holandeses em Pernambuco, durante a segunda invasao. 
- Nova Lusitánia (talvez a citada por Apolinário sob o nome de *Guerra Brasllica). - Relaf:So da 
Viagem que fez ao 8 rasil a Armada da Companhia. 1655. 
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GAERTNER, Theodor. Fi lólogo austríaco (Viena, 1843 - lnnsbruck, 1925), especial ista em 

língua rética ou ladina. 
- Ratoromanische Sprache. 1883. 
GA LEGO, Freí Pedro. Religioso portugués da Ordem de Sao Francisco (século XVII). nasceu em 
Portel. E mérito cavaleiro, antes de professor esteve 14 anos na África . 
- Tratado da Gineta, Ordenado das Respostas que um Cavaleiro de Mui ta Experiencia deu a 24 
Preguntas que Certo Curioso /he Mandou Propor. 1629. 
GALLATIN , A lbert . Po lítico norte-americano nascido na Suíc;a (Genebra, 1761 - Astoria, Nova 
lorque, 1849). Participou ativamente das lutas pela independencia dos Estados Unidos. Dedicou·se 

também ao estudo das línguas americanas. 
- Synopsis of the indian tribes within the United States. - Semicivilized nations of Mexico, 
Yucatan and Central America. 
GALVÁO, Francisco. Estribei ro portugués a servic;o do Duque de Braganc;a e que teria colaborado 
no Tratado da Gineta, de Frei Pedro Galego. Nasceu em Vila Vic;osa, cerca de 1563, falecendo em 

1635 ou 1636. 
GAMA, José de Saldanha da (2.º do nome) . Professor, botánico e diplomata fluminense 

(Campos, 1829 - ? , 1905) . 
*Configurar;§o e Descrir;§o de Todos os ÓrgSos Fundamentais das Madeiras de Cerne e Brancas da 
Provlncia do Rio de Janeiro, que Apolinário ci ta algo diversamente. - Sinonlmia dos Diversos Vege

tais do Brasil. 
GANDAVO, Pero Lopes de Magalhaes. Erudito portugués do século XVI , nascido em Braga, 
descendente de urna família flamenga de Gand. Viveu diversos anos no Brasil. 
- Tratado da Terra do Brasil. 1826. Publicado postumamente. - História da Provlncia Santa 
Cruz a que Vulgarmente Chamamos Brasil. 1576. 
GARRETT, Joao Batista da Silva Leitao de Almeida, Visconde de Almeida Garrett. Poeta, 
dramaturgo e político portugués (Porto, 1799 - Lisboa, 1854). Paladino do Romantismo literá-

. rio e renovador do teatro em Portugal. 
- Romanceiro. - E nsaio Sobre a História da Llngua e da Poesía Portuguesa. 

GEIGER, Ludwig Wilhelm. Orientalista alemao (Nürnberg, 1856 - Neubiberg, 1943). Professor 
de Filología lndo-germanica e Filología Ariana. Com Ernst Kuhn (1846 - 1920) estabeleceu os 

f undamentos da Fi lología lraniana. 
- Elementarbuch der Sanskri t -Sprache. 
GIRAAD, Maurice. Naturalista e professor trances (Givet, 1822 - Lyon-sur-Mer, 1886) . 
- Traité elémentaire des insectes. - Nouvelles entomologiques. - Les lnsectes. 

GLAZ IOU, A . F . . M. Botánico francés (Finistére, 1828 - proximidades de Bordéos, 1906). 
Diretor de parques e jardins no Rio de Janeiro sob Dom Pedro 11, organizou um herbário com 

mais de 24.000 amostras hoje integrado ao Museu Nacional. 
GOSSE , Philip Henry. Naturalista ingles (Worcester, 181 O - Londres, 1888) que explorou a 

fauna do Canadá e da Jamaica. 
- The birds of Jamaica. - A naturalist's sojourn in Jamaica. 
GRANADA, Daniel. Professor e lexicógrafo galega (Vigo, 1847 Madri, 1929). Viveu por 
mui to tempo no Uruguai, bacharelando-se e lecionando na Universidade de Montevidéu. 

*Vocabulário rioplatense razonado. 
GRANDGAGNAGE, Char les-Marie-Joseph. Fi lólogo belga (Liége, 1812 - ? , 1878). Especializou-se 
em idioma valao. 
*Dictionnaire étymologique de la langue wallone. 
GRAY, Asa. Botánico norte-americano (Sauquoit, 1810 - ? , 1888), colaborador de John 
Torrey em : 
- Manual of the botany of the Northern United States. 
GRÉBAN , Arnoul. Poeta dramático (Mans, por volta de 1410 - ? , cerca de 1471) , mest re-de· 

capela na catedral de Notre Dame. 
- Mystere de la passion. 
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GREGÓR IO DE TOURS, Sao (Georgius Florentius). Bispo de Tours, escr itor e histor iador 
(Clermont-Ferrand, 538 ou 539 - Tours, 594). 
- Historia Francorum. 
GRIMM, Jakob Ludwig Karl. Filólogo e bibliotecário (Hanau, 1785 - Ber lim, 1863), escreveu 
diversas obras em parceria com seu irmao Wilhelm. É considerado o fundador da F ilologia 
Germanica. 

- Deutsche Grammati k. - Die Geschichte der Deutschen Sprache. - Deutsches Würterbuch, 
dicionário inconcluso. 

GUBERNATIS, Angelo de. Conde italiano (T urim, 1840 - Roma, 1913). Orientalista, lexicó
grafo ed itor, pollgrafo e fo lclor ista. Professor de sanscrito em Florenc;a e em Roma. 
- Piccola enciclopedia indiana. - Fonti vediche. 
HAECKEL, Ernst Heinrich. Biólogo e filósofo alemao (Potsdam, 183.4 - lena, 19191. Efetuou 
expedic;oes de estudo as llhas Canárias, ao Mar Vermelho, ao Ceílao, Java, etc. Professou a filo
sofia monista e publicou numerosas obras. 

HALEVY, Joseph-. Orien tal ista nascido em A ndri nopla e natura lizado francés (1827 - 1917), 
dedicado a estudos sobre a Suméria e a Babilónia. 
- Essai sur /'origine des écritures indiennes. 
HA R LEZ, Char les de. Sacerdote, professor e orientalista be lga ( L iége, 1832 - Lovaina, 1899). 
Lecionou llnguas orientais na Universidade dessa última cidade. T raduziu o A vesta. 
- Grammaire pratique de la tangue sanscrite. - Manuel du pehlvi. - Manuel de la tangue mand · 
choue. *Manuel de la langue de f'A vesta. 
HARTMANN, Robert. Médico e etnólogo alemao (Blankenburg, 1832 - Neu Babelsberg, 1893) . 
Víajou pelo cont inente negro, especialmen te na regiao de Senaar, junto ao N ilo A zul. 
*Die Vólker Afrikas. - Der Gorila. 
HE LMONT, Jan Baptista van. Médico, qulmico e professor belga (Bruxelas, 1577 - Bruxelas, 
1644). Autor de várias descobertas qui micas e f isiológicas de excepcional valor. Foi quem 
criou a palavra gás. Seus estudos foram editados postumamente sob o titulo de Or tus medicinae, 
ve! opera et opuscula omnia . 
HENSCHE L. Ver Du Cange. 

HE RÓDOTO. Historiador, viajante e pol ltico grego, nascido em Halicarnasso. Viveu no século 
V a.C. Considerado o Pai da História, deixou nove livros sobre essa matéria. 
HOVELA CQUE, A bel. A ntropólogo, poli'tico e filólogo francés (París, 1843 - París, 1896), 
especial ista em assun tos orientais, mor mente da l°ndia. Com Chavée fundou e1 11 1866 a Revue de 
Linguist ique et de Philologie Comparée. 
- · Grammaire de la langue zende. - Les Negres de !'A frique Sus-équatoriale. *La LinfJJistique. 
HUMBO LDT , Wilhelm von. Barao, fi lólogo, diploma ta e erudi to alemao (Potsdam, 1767 
Tey~ I . 1835), irmao de A lexandre von Humboldt, o naturalista, viajante e explorador. 
- Uber die Kawisprache auf der lnsel Jawa, cuja lntroduc;ao, publicada em separado, constituiu a 
cé !ebr e d1sserta<;:ao " Sobre a Di ferenc;a de Est ru tura das Li'nguas Humanas e sua Inf luencia sobre 
o Desenvolvimento Intelectual da Humanidade". - A polinário ci ta abreviadamente *Untersuchun
gen (Pesquisas) e outras obras nao consignadas em Brockhaus. 
1 BYCUS. Poeta l i'r ico grego do sécu lo VI a.c. , nascido na hoje Régia Calábria, na ltália. Morreu 
assassinado por assaltantes. Subsistiram alguns textos seus. 
IRVING. Washington. Escritor norte-americano (Nova l orque, 1783 - Tarrytown, 18591. V iveu 
muitos anos na Europa, inclusive nos entao abandonados palácios da A lhambra, em Granada. 
- The Alhambra (Cuentos de la Alhambra). *H istory o f Christopher Columbus. 
ISIOORO, San to. A rcebispo de Sevi lha e doutor da lgreja (Cartagena, 560? - Sevi lha?, 636 ), 
considerado o homem mais sábio de seu tempo. 

- Originum seu etymologiarum libri XX, mais conhecido simplesmente por Etimologías. 
IVENS, Roberto . Explorador portugués 0 lha de Sao Miguel , Ac;ores, 1850 - Dafundo, 18981. 
Esteve na fnd ia, em Angola, Sao Tomé, Brasi l, Uruyuai, Moc;ambique. Co laborou com Hermene
gildo Capelo e Serpa Pinto.Sob a denominac;:§o 
* l vens e Capelo ed itou-se em lisboa, em 1885, urna publica¡;ao dedicada a esses dais explorado res 
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s·velmente foi a utilizada por Apolinário. (0 Jornal do Comércio de 24.2.1 883, 
e q~e pos ' , . d ~star a venda na casa A o Bom Fumante, a Rua dos Andradas 321, em 
publ1cou anuncio e '"" Ca 11 Porto A legre, 0 livro De Benguella as Terras de Jacca, viagem dos exploradores lvens e pe o. 

em dais volumes). _ 
JABOAT .AO, Frei An tonio de Santa Maria. Sacerdote pernambucano (Jaboatao, 1695 -

? , tal vez em 1 764), da Ordem dos Franciscanos. . . . . . . 
_ Novo Orbe Seráfico Bras/lico. 1858. Edic;:ao póstuma que inclu1 a prime1ra parte, 1a publicada em 

1761 . . (S M · 1849 - Rio de Janeiro, 
JACOUES, Joao Cezimbra. Escritor su1-rio-grandense anta an_a'. . 

1922
¡ especia lizado em temas do R ío Grande do Sul e conhecedor do 1d1oma guarani. 

_ Ensaios Sobre os Costumes do Rio Grande do Su/. - Frases e Vocábulos do Abanheenga . 

- Assuntos do Río Grande do Su/. . 
JACOUET, Eugéne-Vincent-Stanislas. Or ientalista belga (Bruxe!a.s, 18~ 1 - Pans, 1838). Autor de 
numerosos artigos sobre as llnguas malaia, javanesa e polinesia, alem de estudos sobre temas 

chineses, hi ndus e persas. f · 
JA L, Augustin. Escritor francés ( L iao. 1795 - Ver non, 1873) . Agregado a Mari nha francesa, 01 

seu historiógrafo e conservador dos arquivos. 

- Glossaire nautiquP.. 
JORNANDES (também dita Jordanes). Bispo e historiador d? ~-culo VI d.C., natural da 
Mésia In ferior, atual Bulgária . Escreveu em latim bárbaro urna H1stona da Origem e dos Feítos 

f P ce que os getas se hmdiram com os dos Getas (ou Godos, como indicam outras ontes. are · 

godos). • . _ . 
JUSSI EU. Antoine- Laurent. Botánico trances (L1ao, 1748 - París, 1836), discípulo de seu t10 

Bernardo, também célebre botánico. 
- Genera plantarum secundum-ordines naturales d isposita. 
JUSTI , Ferdinand . ~ilólogo e or ientalista alemao (Marburg, 1837 - ? • 1907), especializado no 

. id ioma iraniano. Publicou urna gramática curda. 

- Handbuch der Zendsprache. 
KE L LGREN , Abraham Herman Auguste. F ilólogo finlandés (Knópio, 1822 - Helsingfors, 

1856). Lecionou Filología Comparada e Sánscrito nessa última cidade. 
- Elementos da L íngua Finlandesa. * Apolinário cita Les Langues de /'Europe moderne, nao 

consignada em Larousse. 

KLAPROTH, Heinrich Julius. Orienta lista alemao (Berlim, 1783 - Parí s, 1835). Professor na 

R úss ia e na F ranc;:a. 
- Asia polyglotta áebst Sprachenatlas. 1823. ) 
KOHL, Johann Georg. Geógrafo e cronista de viagens alemao (Bremen, 1808 - Bremen, 1878 · 

- Skissen aus Natur- und Volkerleben. . 
KUHN, Franz Felix A dalbert. Filólogo e mitólogo alemao (Koenigsberg, 1812 - Berlim, 1881), 

professor na Un iversidade dessa ú 1 tima cidade. 
- Z ur fjltes ten Geschichte der indogermanischen Volker. 1845. 
LACEPEDE. Conde de (Bernard-Germain-Etienne de la Ville sur l l lon) . Natural ista francés 

(Agen, 1756 - Epinay , 1825). . _ , 
Histoire générale et particuliere des quadrupedes ovipares et des serpents, em conti~ua<;ao ª 

· · H · · t elle des po1ssons. -Histoire natprelle des animaux, de seu amigo Buffon . - 1s to1re na ur 

Histo ire naturelle des cetacés. _ 
LACEADA, Antonio Correia de. Médico e natural ista portugués (Vi la da Ponte , 1777 - Maranha,?, 
1852). E steve por duas vezes no Brasi 1, dedicando-se ao estudo da flora e da fauna do Maranhao 

e do Pará. 
- Flora Paraense-maranhensis. 11 v. - Zoología Paraense. 9v. . 
LAET, Carlos Maximi liano Pimen ta de. Jornalista carioca (Río de Janei ro, 1847 - Río de Janeiro, 

1927), considerado um dos clássi cos da língua portuguesa. . 
LAET, Jean. Geóqrafo e filólogo belga (Amberes. 1593 - Leiden, 1649) . Foi diretor da Companhia 

das i'ndias Ociden tais. Ver Marggraf, Georg; Pi so, Willem. 
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Ver Marggraf, Georg; Piso, Willem. 
LAMARCK, Chevalier de (Jean Baptiste Pierre Antaine de Monetl. Naturalista trances (Ba
zentin, 1744 - París, 1829). 
- F !ore franr;:aise. - Encyclopédie botanique e 11/ustration des genres, em colabora9á:'o com 
Poi ret. - Philosophie zoologique. - Histoire des animaux sans vertebres. 
LANGSDORFF, Georg Heinrich (Sarao de). Natural ista e diplomata alemao (Wollstein, 1774 -
Friburgo em Brisgóvia, 1852). Médico pela Universidade de Gottingen, foi quem introduziu 0 

uso da vacina em Lisboa. C ónsul geral da Rússia no Brasi l. V iajou durante quat ro anos pelo sertao 
brasi leí ro. 
- Mémoire sur le Brésil. Paris, 1820, e sua traduc;:á'o, Memória Sobre o Brasil. Rio de Janeiro, 
1822. 
LAR O U SS E, Pierre-Athanase. Gramático e poi ígrafo trances (Toucy, 181 7 - Pari s, 1875). 
Entre numerosas obras de caráter lingüístico ou filológico, publi cou : 
- Dictionnaire de la tangue frant;aise. - Grammaire C<;Jmplete, syntaxique et littéraire. - A 
partir de 1852, empreendeu o monumental Grand dictionnaire universel du X IX siecle ( 1866 -
1876), que nao conseguiu terminar. 
LA RRAMENDI , Manuel de. Sacerdote e filólogo basco (Guipúzcoa, fins do séc. XVII - Guipúz
coa, cerca de 1750) , jesu i ta. Aprofundou-se no estudo do idioma basco e pugnou por sua difusao. 
- El imposible vencido: arte de la lengua vascongada. - Diccionario trilingüe: castellano, vas· 
cuense y latino. 

LAS CASAS, Bartolomé de. Sacerdote, escritor e historiador espanhol (Sevil ha, 1474 - Madrid, 
1566). Grande protetor dos indios amer icanos. Foi nomeado bispo de Chiapa, no México. 
- Historia general de las Indias, editada apenas em 1875. 
LASSE N, Christian. Orientalista noruegues (Bergen, 1800 - Bonn, 1876), professor nessa 
última cidade. Especializado em assuntos da i'ndia. Decifrou inscri<;:oes cuneiformes do persa 
antigo e publicou diversos textos em sánscrito. 
- Die A ltpersischen Keilinschriften van Persepolis. - Bei trage zur Deutung der Eugubinischen 
Tafeln. - lnstitutiones linguae Pracriticae. 
LA THAM, John. Ornitologista e médico ingles (Eltham, 1740 - Winchester, 1837), um dos 
fundadores da Sociedade Linnea. 
- A general history of birds. 

LA THAM, Robert Gordon. Filólogo e etnógrafo ingles (Billingsborugh, 1812 - ? , 1888), 
autor de fivros-texto de Filología Inglesa. 
- Vocabularies of Amazonian languages, inserto na obra de Alfred Russel Wallace, A narrative 
of travels on tf1e Amazon and Río Negro (só na 1.ed .) . - Elemen ts of comparative philology 
(com dez páginas sobre l ínguas do Brasi l). 
LATREI LLE, Pierre-André. Naturalista trances (Brive, 1762 - Paris, 1833). 
- Précis des caracteres généraux des insectes disposés dans un ordre naturel. 
LEO, Hein rich . Historiador e filólogo alemao (Rudolstadt, 1799 - Halle, 1878) , especialista 

no antigo alemao. 

- Espécimes do Antigo Sax6nio e do Anglo-Sax6nio. - Glossário Anglo-Sax6nio. 
LERY, Jean de. Viajante trances (Le-Margelle-Saint Seine, 1534 - Berna, 1611). Veio ao 
Brasil em 1557 como pastor calvinista, na expedic;:ao de Bois-le-Comte, sobrinho de Villegagnon . 
- Histoire d 'un voyage fai t en terre du Brésil. 
LINEU (Carl von Linné ou na forma latinizada Carolus Linnaeus) . Naturalista sueco (Rashult , 
1707 - Upsala, 1778). Forc;:ado a emigrar, estabeleceu-se na Holanda. Visitou a F ran<;:a e a 
Inglaterra, retornando mai s tarde a pátria, onde passou a lecionar em Upsala. 
- Genera pfantarum. - Classes p lantarum. - Species plantarum. 
LISBOA, Baltasar da Silva. Magistrado baiano (Salvador? , 1761 - Río de Janeiro, 1840), 

doutor em Direito pela Universidade de Coimbra. Dedicou-se a estudos de Botánica, Mineralogia 

e Agricultura, especialmente no sul da Bah1a. 
- Ffsica dos Bosques de llhéus. 

483 



U TTRÉ, Maximi lien-Paul-Emile. Filólogo, médico e filósofo trances (1801 - 1881 ), adepto de 

A ugusto Comte. 
- Dictionnaire de la tangue fran9<1ise. 
LOC KE, John (Wrington, 1632 - Oates, 1704). Publicou obras de cunho filosófico. 

- An essay concerning human understanding. 
LUND, Peter Wilhelm. Naturalista dinamarques (Copenhague, 1801 - l..agoa Santa, 1880). 
Formado em Letras em sua cidade natal e doutor em Filosofía pela Universidade de Kiel. Veio 
para 0 Brasi l em 1827. Após diversas excursoes, fixou-se em L.agoa Santa, Minas Gerais, onde se 

dedicou a Arqueologia. 
MAGALHÁES. José Vieira Couto de. Militar, político, empresário, indianista e escritor mineiro 
(Diamantina, 1837 - Rio de Janeiro, 1898). Bacharel pela Faculdade de Direito de Sao Paulo, 
presidiu as províncias de Goiás, Pará, Mato Grosso e Sao Paulo. Viajou mui to pelo interior do 
Brasil. Durante a ditadura de Floriano Peixoto foi pasto no cárcere. 
- Viagem ao Araguaia. - Anchieta e as Llnguas lndlgenas. - O Selvagem. 
MAHN, Karl August Friedrich. Filólogo alemao (Zellerfeld, 1802 - Steglitz, 1887), talvez o pri
meiro a usar a expressao "Filología Románica". Colaborou no Grande Dicionário Inglés de N. 

Webster, na parte da Etimología, e deixou numerosas obras filológicas. 
- Grammatik und Wórterbuch der altprovenzalischen Sprache. 
MANET HON. Sacerdote e histor iador eg(pcio do século 111 a.c. Foi ele quem classificou os 
faraós em 31 dinastia6. Subsistem fragmentos de sua História do Egito, redigida em grego. 

MARCGRAVE. Ver Marggraf. 
MARGGRAF, Georg. Naturalista alemao (Liebstadt, Saxónia, 1610 - Guiné, 1644). Estudou 
Medicina, Ciencias Naturais e Matemática. lntegrou a ex;>edicao ao Brasil Holandés de Willem 
Piso, em 1637 e aqui permaneceu por seis anos. Faleceu diante das costas da Guiné, quando pre· 
parava para abordá-la. Suas importantes notas sobre nossa fauna e flora foram publicadas com 

as obras 
- G. Pisonis de medicina brasiliensis, libri IV. - G. Marggravi historiae rerum naturalium Brasi· 

liae, libri VII l . 
MARTIUS, Karl Friedrich Phil ipp von. Botánico alemao (Erlangen, 1794 - Munique, 1868). 
Veio para o Brasil com a missao cultural que acompanhou Dona Leopoldina em 1817. Cola· 
borou estreitamente com o zoólogo J. B. Spix, percorrendo ambos vastas regioes do país. Regres· 
sou a Baviera em 1820. Entre numerosas obras suas, destaquem·se um Glossário de idiomas 

brasi leí ros e: 
- Flora Brasiliensis. - Reise nach Brasilien. * Beitriige zur Ethnographie und Sprachenkunde 
Ameri ka 's, zumal Brasiliens. 1867. 
MASDEU, Juan Francisco de. Jesuíta e historiador espanhol (Barcelona, 1740 - Valencia, 18171. 
- Historia cr f tica de España y de la cultura española. 
ME 1 RA, Oli nto José. Literato paraibano nascido em 1829. Bacharelou-se pela Faculdade de 
Direito do Reci te. Foi vice-presidente do Pará e em 1883 residía no Rio Grande do Norte. 
- Castália Brasileira. (Selec;:á'o de poesías) . 
MÉNAGE, Gilles. Filólogo e homem de letras francés (Angers, 1613 - Paris, 1692), célebre 
por sua verve. Professor de latim, italiano e espanhol de Mme. de Sévigné, Mme. de la Fayette e 
de outras intelectuais francesas. Consta que Moliere o tomou para modelo do personagem Vadius, 
na comédia Les Femmes Savantes. 
- Publicou Origines de la langue fran9<1ise, transformada posteriormente no Dictionnaire étymologi· 
que. 
MENESES, Diego de. Sacerdote e professor portugues (Morilhe, 1751 - Lisboa, 1847) da Ordem 
dos Jerónimos. 
- Novo Epf tome da Gramática Latina e Moderna. 
MENESES, Joaquim Carvalho e. Funcionário administrativo portugues do século XIX, com 
longa atuacao em Mocambique e em Angola. Esteve também no Rio de Janeiro, onde em 1848 
publicou sua 
* Demonstrar;ao Geográfica e Polltica do Território Portugues na Guiné Inferior que Abrange o 
Reino de Angola, Benguela e suas Dependencias. 
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MEYER, Gustav. Lingüista alemá'o (Gross Strehlitz, 1850 - Feldhof bei Graz, 1900), professor 
nessa última cidade austríaca. Especialista em lfngua albanesa. 
- Griechische Grammatik. - Albanesische Studien. - E'tymologisches Wdrterbuch der albanesis
chen Sprache. 
MI LLIET. Ver Saint·Adolphe. 
MONTOYA, P. Antonio Ruiz de. Jesufta peruano, natural de Lima (1585 - 1652). Missionário 
nas redu~oes da prov(ncia jesuítica do Paraguai, inclusive na de Loreto, junto ao rio Paranapanema, 
no Brasil atual. 
- Tesoro de la lengua guaraní. - Catecismo de la lengua guaran1: *Arte de la lengua guaraní. 
Desta última obra, Varnhagen, Visconde de Porto Seguro, fez publicar urna edi~ao em 1876, 
acrescentando ao título, entre parenteses, "ó más bien tupí". Dessa edic;So é o volume que 
pertenceu a Apolinário e que compreende trés partes. 
MORA IS, Alexandre José de Mela. Médico homeopata e escritor alagoano (Alagoas, hoje Marec·1al 
Deodoro, 1816 - Rio de Janeiro, 1882) . Por sua iniciativa fundou-se a primeira biblioteca pú· 
blica em sua provi'ncia. 
- Fitografía ou Botlnica Brasileira. - Gramática Analltica da L lngua Portuguesa. 
MORAIS, P. Manuel de. Sacerdote paulista (Sá"o Vicente, 1586 - Lisboa, 1651) da ordem dos 
Jesu<tas. Expulso da Companhia, deixou o Brasil e Portugal, radicando-se na Holanda, onde 
abracou o calvinismo e casou com urna holandesa. Mais tarde tornou a Portugal e a religiao 
católica. 
- Dicionário dos Nomes e Palavras mais Comuns na Llngua Brasllica. 
MüLLER, Friedrich Max. L ingüísta e orientalista alemao (Dessau, 1823 - Oxford, 1900). Pro
fessor de Gramática Comparada nessa última cidade. Dedicou-se também a Mitología e ao estu
do de religic5es orientais. 
* Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache, tradu~á'o alema de Lectures on the science 
of language. Apolinário cita também o título francés Ler;ons sur la science du langage. Do autor as 
vezes ele omite o neme "Frederico" ; outras, "Max". 
NADAI L LAC, MarQues de. Ver Du Pouget, Jean·Francois-Alberd. 

NERY, Frederico José. Escritor paraense (Belém, 1848 - ? , 1906), Barao de Santana. Bacharelou· 
se em Letras e em Ciencias pela Universidade de París, e doutorou-se em Direito pela de Pádua. 
Teve brilhante e larga atua(;§'o em Paris e neutras capitais européias. 
- Dicionário das Tribos lnd1'genas do Brasil. - Le Pays des amazones. *Folclore Brasileiro. 
NOGUEIRA, Batista Caetano de Almeida. Escritor, filólogo e professor mineiro (Jaguari, hoje 
Camanducaia, 1826 - Rio de Janeiro, 1882). Foi um profundo conhecedor de idiomas americanos. 
- Apontamentos Sobre o Abanheenga. - lntrodu(:fio a Arte da Gramática da Língua Brasileira. 
·- Vocabulário das Palavras Guaranis Usadas pelo Tradutor do Livro Conquista Espiritual do 
P. AntlJnio Ruiz de Montoya. - Not.as Etnográficas e Lingülsticas. - Etimologías Brasllicas 
(com Vale Cabra!). 
OVl'DIO (Publius Ovidius Naso). Poeta lírico latino (Sulmona, 43 a.c. - Tomos, 17? d.C.). 
Confinado pelo imperador Augusto na localidade de Tomos, hoje Constantsa (Romenia), as 
margens do Ponto Euxino, hoje Mar Negro. 
OVIEDO Y VALDÉS, Gonzalo Fernández de. Cronista espanhol (Madri, 1478 - Valladolid ou 
Santo Domingo, 1557) nomeado como tal por Carlos V para os dominios espanhóis na América. 
- Historia general y natural de las Indias Occidentales. · 
PAR IS, Bruno-Paulin-Gaston. Filólogo e medievalista francés (Avenay, 1839 - Canes, 1903). 
De vasto saber, publicou numerosas obras sobre a cultura medieval. 
- Les Contes orientaux dans la littérature franr;aise du Moyen Age. 
PECHOLT, Gustavo. Químico e naturalista fluminense (Cantagalo, 1861 - ? , 1923). Em 
colabora(;§'o com seu pai Theodor Pecholt, cientista alemao que também esteve no Brasil, es
creveu : 
- História das Plantas Medicinais e Úteis do Brasil (1889 - 1893). * Apolinário cita de Teodoro, 
História das Plantas Alimentlcias do Brasil. 
PEDROSO, Zofimo Consiglieri. Escritor, político, orador e folclorista portugués (Lisboa, 1851 
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- Sintra, 1910). Formado em Letras, escreveu em portugués, francés e ingles, conhecendo ainda 

o russo e idiomas nórdico~. 
- Tradi90es Populares Portuguesas. - Contribui96es para um Cancioneiro e Romanceiro Portugués. 
- Contes populaires portugais. - Portuguese folk·tales. 
PELLETIER, Pierre-Joseph. Químico e professor francés (Paris, 1788 - Paris, 1842),descobridor 
de urna série de alca16ides vegetais, como a estricnina, a brucina, a quinina e a cinchonina, em 
cooperacao com Joseph Bienaimé Caventou. Da autoria de ambos é: 
- Notlcia Sobre a Matéria Verde das Fo/has. 
PEREIRA, Bento. Sacerdote portugués (Borba, 1605 - Évora, 16811. Doutor em Teologia 
pela Universidade dessa última cidade. 
* Prosodia in vocabularium trilingue latinum lusitanum et castellanum digesta. - Florilégio 
dos Modos de Fa/ar e Adágios da L íngua Portuguesa. 
PEZZI, Domenico. Glotólogo e filólogo italiano (Turim, 1844 - ? , 1905), professor na 
Universidade de sua cidade natal. 
- Grammatica storico·comparativa della lingua latina. - Glottologia aria recentissima. - Lingua 
grega antica. * lntroduzione alfo studio della scienza del linguagio, que Apolinário cita sob 
título trances. 
PICTET, Adolphe. Lingüista e literato suí~o (Genebra, 1799 - Genebra, 18751. Consagrou-se 
particularmente ao estudo da civiliza~§'o céltica. 
- De l'affinité des tangues ce/tiques avec le sanscrit. - Les Origines indo·européenes ou les 
Aryas primitifs. Essai de paléontologie lingüistique. 
PINTO, Alexandre Alberto da Rocha de ~erpa. Explorador portugues (Tendais, 1846 - Lisboa, 
1900), grande conhecedor de assuntos africanos. 
*Cafríal de Tete. *Breve Vocabulário de Ambundo. *A través da África. 

PINTO, Joaquim de Almeida. Farmacéutico, botanico e escritor pernambucano (?, ? - Pernam
buco, por volta de 1870). Formado em Farmácia na capital francesa. Publicou: 

' * Dicionário de B otlnica Brasileíra, coordenado e redigido sobre os manuscritos do Dr. Arruda 
camara. 
PISO, Willem. Naturalista e médico holandas no século XVI l. Acompanhou o príncipe Maurício 
de Nassau ao Brasil holandas em 1637, na qualidade de seu médico. Descobriu a ipecacuanha. 
Seus trabalhos foram publicados junto comos de Marggraf, por Jean Laet, sobo título 
- Historia natura/is Brasiliae. - Em continuat;:ao a essa obra, escreveu ainda De medicina brasi
liensi, libri IV, tratado também publicado por Laet. 

/ PIZARRO, Monsenhor. Nome por que é conhecido o sacerdote e historiador brasileiro José de 
Sousa Azevedo Pizarro (R io de Janeiro, 1753 - Rio de Janeiro, 1830) . Conselheiro de Dom Joao 
V 1, esteve em Portuga 1 de 1801 a 1808. 

- Memórias Históricas do Río de Janeiro e das Provfncias Anexas a Jurisdi~o do Vice-reí do 
Estado do Brasil. 1820 - 1822. 

PLANCHE, Joseph. Professor francas ( Ladinhac, 1762 - Paris, 1853), bibliotecário de Sorbonne 
por 15 anos. 
- Dictionnaire grec-franpJis. 

PLAUTO (Titus Maccus Plautus). Comediógrafo latino (Sarsina, 254? a.c. - ? , 184 a.C.). 
Segundo a tradi<;:á'o compós cerca de 130 p~as. 

PLl'NIO O VE LHO (Gaius Plin ius Secundus). Escritor latino (Como, 23 - Vesúvio, 79), autor 
de numerosas obras de História, Retórica e História Natural. Morreu, talvez asfixiado, durante 
urna erupt;:ao do vulcá'o. Dele subsistiu apenas a 
- Historia natura/is. 37t. 

POL(BIO. Historiador grego (Megalópolis, 205? a.c. - Megalópolis, 125? a.C.). Levado prisi
oneiro para Roma, integrou-se na vida do lmpério e assistiu a destrui<;:á'o de Cartago. 
~ Historiae, história geral de Roma e de povos próximos, de cujos 40 volumes só nos chegaram 
cinco. 

POSSIDONIO. Filósofo estóico e historiador grego (Apaméia, Sfria, 135 a.c. - ? , 50? a.C.). 
Lecionando em Rodes, para lá se dirigiram Cícero e Pompeu para ouvir·lhe as prela~oes. 
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Escreveu urna Hist6ria Geral e um tratado de Filosofia Natural (perdidos). 
POTT, August F riedrich. Lingüista alemá'o (Nettelrede, 1802 - Halle, 1887), professor nessa 
última cidade. 
- Etymologische Forschunggen. - Die Zigeuner in Europa und Asien. 
OUEIROGA, Joao Salomé de. Escritor e magistrado mineiro (Diamantina?, 1810 - Ouro Preto, 
1873? ), formado em Ciencias Jurídicas pela Faculdade de Direito de Sao Paulo, na qual foi 
cofundador da Sociedade Filomática. 
- Canhenho de Poesias Brasileiras. - Arremedas: Lendas e Cantatas Populares. 

(

REBOUCAS, André Pinto. Engenheiro militar e jornalista baiano (Cachoeira, 1838 - Funchal, 
llha .da Madeira, 18~8), dono de cultura mu~tifo__rme. Os autores divergem quanto a seu local de 
na~c1mento: Maragog1pe? Salvador? Com seu irmao José, escreveu: 
*Ensaio de Indice Geral das Madeíras do Brasil. 

Ri:CLUS, Jean-Jacques-Elisée. Geógrafo e viajante trances (Sainte-Foy-la-Grande, 1830 - Thou
rout, 1905). For~ado a emigrar, viajo u pela E u ropa e pelas tres Américas. Professor na Universidade 
de Bruxelas. 
- Géographie uníverselle. 

RENAN, Joseph·Ernest. Filólogo e historiador francés (Tréguier, 1823 - Paris, 1892). Lecionou 
hebraico nessa última cidade. 

- Histoire générale de la langue sémitique. Traduziu , do Antigo Testamento, o Livro de Jó, 0 
Clntico dos Clnticos e o Eclesiastes. *Apolinário cita De /'origine du langage, n§'o consignado em 
Larousse. 

RIBEIRO, Francisco de Paula. Militar, geógrafo e escritor portugues, radicado no MaranhSo. > 
Percorreu vastas regié5es dessa provincia e de Goiás, perecendo assassinado na i lha da Botica, no • 
rio Tocantins, em maio de 1823. 

*Memórias Sobre as Na9lJes Gentias que Presentemente Habitam o Continente do Maranh6o. 

RODRIGUES, Joá'o Barbosa. Cientista brasileiro (Rio de Janeiro, 1842 - Rio de Janeiro, 1909), 
dedicado a Botánica, Antropologia, Etnografía e Arqueologia. Percorreu vastas regic3es daA 
Amazó~ia1 onde fundou e dirigiu o Jardim Botanico de Manaus. ( ~ 
"'Rio ~'lperi, Pacificar;So .<Jos Crixanás. Vtl.<..A., 

• ¡ 
RODA GUEZ, Zorobabel. Escritor, político e jornalista chileno (Quillota, 1839 - ? , -ctepois de 
1912) . 
- Diccionario de chilenismos. 
ROHAN, Henrique Pedro Carlos de Beaurepaire. Marechal, nobre e escritor fluminense (Sítio 
Sete Pontes, Sá'o Gonc;alo, 1812 - Rio de Janeiro, 1894). Posicionou-se contra a escravidá'o dos 
negros no Brasi 1 e em 1890 votou contra a pena de morte. Feito visconde em 1888. 
- Dicionário de Vocábulos Brasileiros. 1889. 

/ ROMERO, Sílvio Vasconcelos da Silveira. Polígrafo sergipano (Lagarto, 1851 - Rio de Janeiro, 
1914). Bac~arel pela Faculdade de Direito do Recife. Professor no Colégio Pedro 11, na Corte. 
- Etnolog1a Selvagem. - Cantos Populares do Brasil. - Estudos Sobre a Poesía Popular no 

rasil. - Etnología 8 rasileira. *Cantos Populares do Brasil. 
RUBIM, Brás da Costa. Historiador e lexicógrafo espírito-santense (Vitória, 1817 - Rio de 
Janeiro, 1870? ). Estudou em Portugal. 
* Vocabulário Brasileiro Para Servir de Complemento aos Dicionários da Lfngua Portuguesa. 
1853. - Vocábulos 1 ndígenas e Outros 1 ntroduzidos no Uso Vulgar. Revista do Instituto His.tórico 
e Geográfico Brasileiro. v.65, 1882. -RUE LLE , Charles-E mi le. Helenista francas (Paris, 1833 - Paris, 1912). Diretor da Biblioteca de 
Sainte-Genevieve. Especializou-se em assuntos musicais da Grécia antiga. Traduziu a Poética e a 
Retórica, de Aristóteles. 
RUE LLIO. Nome latinizado e aportuguesado de Charles-Emite Ruelle. 
SACHAU, Karl Eduard. Orientalista e professor alemá'o (Neumünster, 1845 - ? , 1930). 
Diretor do Seminário de Línguas Orientais em Berlim, efetuou numerosas viagens de estudo pelo 
Oriente. 
- lndo-arabische Studien. - Skizze des Fellichi·Dialekts von Mosul. 
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SAINT-ADOLPHE, Jean-Claude Rose Milliet de. Escritor e lexicógrafo trances, nasceu em 
Liao, em 1779. Vind<?, para o Brasi 1 em 1816, aqui permaneceu 26 anos, viajando constantemente 
pelo interior do país. 
- Oicionário Geográfico, Histórico e Descritivo do lmpério do Brasil. 1845. T raduzido do manus
crito trances pelo médico baiano Caetano Lopes de Moura (Salvador, 1780 - Paris, 1860). 
SAINT-HI LAIRE, Etienne Geoffroy. Naturalista e professor trances (Etampes, 1772 - París, 
1844) . Acompanhou a expedicao de Napoleao Bonaparte ao Egito, visando a coleta de espéci
mes vegetais e animais. Autor de numerosas publica~é5es sobre os mamíferos e sobre Anatomía 
Comparada, além de haver formulado a "leí da compensacao dos órgaos". 
SAMPAIO, Afonso Botelho de. (Biografia desconhecida). 
* Descoberta dos Campos de Guarapuava. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
t.18, p.263, 1896. 
SCHELER, Jean-Auguste-Ulric. Filólogo belga (U nat, 1819 - Yxelles, 1890), professor na 
Uníversidade Livre de Bruxelas. Especializado em Filología Rommica. Preceptor na casa real 
belga. 
- Dictionnaire d'étymologie fram;aise. 1862. - Terminou o Dictionnaire étymologique de la 
langue wallone, de Grangagnage, em 1880. 
SCHLEGE L, August Friedrich von. Poeta e erudito alemao (Hannover, 1767 - Bonn, 1845), 
professor nessa última cidade. Foi um dos criadores do Romantismo literário, tradutor de 
Shakespeare, Calderon e outros. Especializado em assuntos da India. 
- Refléxions sur l'étude des langues asiatiques. - Observations sur la langue et la littérature 
proven9ales. 
SCHLEICHER, August. Lingüista alemao (Meiningen, 1821 - lena, 1868), professor nessa última 
cidade e em Praga. Seus estudos tenderam a aproximar a Lingüística indo-européia das ciencias 
naturais, já entao impregnadas pelas teorías de Oarwin. 
- Kompendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. - Handbuch 

.der litauischen Sprache. - Die Sprachen Europas. 

¡' SOARES, Antonio Joaquim de Macedo. Filólogo e jurista fluminense (Maricá, 1838 - ? , 19051. 
Diplomou-se pela Faculdade de Direito de Sao Paulo. Efetuou profundos estudos sobre línguas 
americanas, européias e africanas. 
- Dicionário Brasileiro da Llngua B rasileira, que Sacramento Blake nao cita. - Estudos 
Lexicográficos do Dialeto Brasileiro. 
SOUSA, Freí Joao de. Religioso e lingüista portugués (Damasco, Sfria, entre 1730 e 1735 -
Lisboa, 1817) da Ordem Terceira de Sao Francisco. Professor de árabe nas casas da Ordem e 
intérprete na casa real de Portugal. 
- Compendio de Gramática Arábiga. 1795. - Vestigios da L lngua Arábica em Portugal ou 
Léxicon Etimológico das Palavras e Nomes Portugueses que TDm Origem Arábica. 1789. 
SO USA, Gabriel Soares de. 1 ndustrial e pesquisador portugués (Lisboa, 1540 - Santa Isabel do 
Paraguacu, 1591). Veio para o Brasil em 1567, tornando-se senhor de engenho na Bahía. Deixou 
um dos melhores mananciais de informacéSes sobre o Brasil de seu tempo, . .>ublicado inicialmente 
sob o nome de Descri(:§o Geográfica da América Portuguesa (incompleto); mais tarde, em 1825, 
pela Academia de Ciencias de Lisboa, sob o t(tulo de *Noticia do Brasil ... ; e, pela terceira vez, 
em 1879, por Varnhagen, com modifica~oes, e intitulado Tratado Descritivo do Brasil em 
1587 ... Apolinário, a julgar-se pelas referencias do manuscrito, deve ter tido em m§os a edic§o de 
1825. 

SOUTHEY, Robert. Poeta e historiador ingles (Bristol._1774- Keswick, 1843) . Estagiando por 
algum tempo na Pen(nsula Ibérica, dedicou-se a estudos de História de Portugal e Espanha. 
- History of Brazil, cuja primeira traduc§o para o portugués foi feíta por Luís Joaquim de 
Oliveira e Castro, com anotacoes do conego J. C. Fernandes Pinheiro (1862). 
SPENCER, Herbert. Filósofo ingles (Derby, 1820 - Brighton, 1903). 
- Principies of biology. *First principies que Apolinário cita na traduc§o francesa. 
SPIEGE L, Friedrich von. Orientalista alemao (Kitzingen, 1820 - Munique, 1905). lntroduziu os 
estudos da língua páli na Alemanha. Deve-se-lhe uma edic§o do Avesta, com traducao e comentários. 
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- Eranische Altertumskunde. - Grammatik der Pirsisprache. - Kammavaka. - AnecdotB Palica. 
STADEN, Hans. Marinheiro alemao (Homberg, 1525 - Wolfhagen, 1556?). Prisioneiro dos tupi
nambás no litoral de Sao Paulo, em 1550, salvou-se gracas a cor ruiva de sua barba. 
- warhaftige Historia und Beschreibung einer Landschaft der Wilden. 1556. L ivro de que até 
1930 se fizeram quatro traducaes para o portugués. 
STEINTHAL, Heymann. Lingüista e filósofo alemao (Groebzig, 1823 - Berlim, 1899). Discípulo 
de Friedrich H. A. von Humboldt, preocupou-se coma metafísica da linguagem. 
- Der Ursprung der Sprache. - Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Riímer. 
STEPHENS, George. Arqueólogo e filólogo ingles (Liverpool, 1813 - Copenhague, 1895). 
- The old northern runic monuments of Scandinavia and England. 
SWAINSON, William. Naturalista ingles (Liverpool, 1789 - ? , 1855). Estabeleceu-se na Nova 
Zelandia. Escreveu tres volumes da colec§o Naturalist's library, de William Jardine. 
TAUNAY, Alfredo d'Escragnolle. (Visconde del. Escritor brasileiro (Rio de Janeiro, 1843 -
Rio de Janeiro, 1899). Percorreu o sertao de nosso pafs, daí, resultando preciosas informa~c5es que 
aparecem em suas obras mesmo nas de ficc§o. 
* Viagem de Regresso de Mato Grosso a Corte. Publicado inicialmente na Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro e mais tarde, com outros escritos. em Viagens de Outrora. 
Sao Paulo, Melhoramentos, 1921. 
TAVARES, Rufino Luís. Militar e navegador brasileiro (Río de Janeiro, 1830 - Pará, 1897). 
Durante muitos anos trabalhou em navíos na Amazonia. 
- o Río Tapajós. 1876. 
TAVORA, Jo§o Franklin da Silveira. Escritor cearense (Serra do Baturité, 1842 - Rio de 
Janeiro, 1888). 
- Lendas e Tradi~oes Populares, publicadas na llustra9So Brasileira em 1878. 
TEMMINCK, Konrad Jakob. Naturalista holandes (?. 1770 - Leyde, 1858), especialista em 
aves e mamíferos. 

- História Natural Geral dos Pombos e Galináceos. - Manual de Ornitología. - Monografía de 
Mama logia. 
THEVET, André. Viajante francés (Angouleme, 1502 - Paris, 1592) Mesmo católico, acompanhou 
Villegagnon ao Brasil ; dífundiu na Europa o hábito selvagem de fumar. 
- Les Singularités de la France Antarctique. 1558. Mereceu numerosas traduc;oes e reedi~é5es. 
TOPINARD, Paul. Médico e antropólogo trances (L'lsle-Adam, 1830 - París, 1911), secretário 
geral da Eco/e d'anthropologie, sucedendo a Paul Broca. 
*L 'Anthropologie. - Sur la c/assification des races humaines. 
TROVAO (da Silva), José Lopes. Médico, político e jornalista fluminense (Angra dos Reí s, 1848 -
? , 1925). Oiplomou-se pela Faculdade de Medicina do Río de Janeiro. 
TSCHUDI, Johann Jakob von. Naturalista, médico, viajante e diplomata suíco (Glarus, 1b q -
Jakobshof, Austria, 1889). Efetuou duas demoradas viagens a América do Sul, publican , ") 
diversos livros com as respectivas observacc5es. 
- Reisen durch Süd-Amerika (1866 - 1869). - 01/antay, ein altperuanisches Drama, aus der 
Kechuasprache übersetzt und kommentiert. *Die Kechuasprache. 1853. ' 
TURGENEV, lvan Sergeevich. Romancista russo (Orel, 1818 - Bougival, 1883),educadoem Mos
cou, Sao Petersburgo e B erlim, autor de numerosas obras literárias. 
UJFALVY VON MEZO-KOVESD, Karl Eugen. Explorador e filólogo austríaco (Viena, 1842 -
Florenca, 19041. A servico do governo trances, efetuou tres incursé5es pela Asia Central. 
- Expédition scientifique franpJise en Russie, en Sibérie et dans le Turkestan. - Le BercBBu des 
Aryens. 
VARNHAGEN , Francisco Adolfo. Visconde de Porto Seguro (Sao Joao de lpanema, 1816 -
Viena, 1878), diplomata e erudito brasileiro. Contribuiu com obras de valor para a Hist6ria do 
Brasil e assuntos correlatos. Fora desses dominios, deixou Florilégio da Poesia Brasileira. 
*História do Brasil. 
VARRAO (Marcus Terentius Varrol. Polígrafo latino (Reate, hoje"Rieti, 116 a.c. - ? , 27 
a.C.). Estudou em Roma e Atenas. Sua nomeac§o para diretor da Biblioteca que Júlio César preten-
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dia fundar ficou prejudicada pelo assassinato deste. Restam fragmentos de seu tratado oe gramá· 
tica, De lingua latina. " 
VASCONCE LOS, P. Simao de. Sacerdote católico (Porto, 1597 - Rio de Janeiro, 1671 ), por 
muitos anos Provincial dos Jesuitas em nosso país. 
*Notícias Curiosas e Necessárias das Coisas do Brasil. 1668. *Cronica da Companhia de Jesus no 
Estado do Brasil. 
VE LOSO, Frei José Mariano da Concei~o. Natural ista e sacerdote mineiro (Sao José do Rio das 
Mortes, 1742 - Rio de Janeiro, 1811 ). Chamado no século José Veloso Xavier, ingressou na 
Ordem dos Franciscanos. Esteve vários anos em Portugal onde foi amigo e protetor de Bocage. 
- Dicionário Portuguls-Brasiliano. 1795. - Flora F ·luminense. - Tratado Histórico e F lsico das 
Abe/has. 
VIEILLOT, L. P. Dele se sabe que viajou entre 1790 e 1000 na regiaodo Haiti,escrevendocomo 
resultado, urna 
- Histoire naturelle des oiseaux de l'Amérique Septentrionale. 
VI E 1 ~A, Frei Domingos. Professor, sacerdote agostiniano e lexicógrafo portugués (Mesquinhata, 
? - ? , cerca de 1854). Célebre pelo importante Dicionário que organizou, com dedicatória 
a Dom Pedro 11, e que foi publicado postumamente por Adolfo Coelho. 
- Grande Dicionário Portugués ou Tesauro da Língua Portuguesa. 1871. 
VIEIRA, P. Antonio. Sacerdote portugués (Lisboa, 1608 - Bahía, 1697) da Ordem dos Jesuítas. 
Notável orador sacro e clássico da língua portuguesa. 
- Sermoes. Lisboa, 1679 - 1748. 1 ~. *Arte de Furtar. 
VI LLE MAi N, Abel-F rancois. Professor, escritor e crftico francés (Paris, 1790 - París, 1870). 
- Etudes de littérature ancienne et étrangere. 
VITERB O, Freí Joaquim de Santa Rosa de. Arquivista e pesquisador portugues (Gradiz, 1744 -
Fraga, 1822). 
- Elucidário das Palavras, Termos e Frases que em Portugal Antigamente se Usaram e que Hoje 
{legularmente se lgnoram. 
VOGT, Karl. Naturalista alem§o (Giessen, 1817 - Genebra, 1895). Oivulgou as doutrinas de 
Darwin em muitas obras. Colaborou com Louis Agassiz em obras sobre Ictiología. 
- Die SJugetiere in Wort und Bild, em colaboracao com Specht. - Histoire naturelle des poissons 
d'eau douce, v.1, em colaboracao com L ouis Agassiz. 
WALLACE, Alfred Russel. Naturalista ingles (Usk, 1822 - ? , 1913). Viajou pela América do 
Sul com Henry Walter Bates e pela Oceanía, em objetos de estudos. · 
- Travels on the Amazon and Río Negro. 
WEBSTER, Noah. Lexicógrafo norte-americano (West Hartford, 1758 - New Haven, 1843). 
- American dictionary of the English language. 
WHITNEY, William Dwight. Filólogo norte-americano (?, 1827 - ? , 1894). Professor da 
Universidade de Yale, destacou-se nos estudos de sánscrito, de Lingüística e em obras de lexico
grafía. Em 186( editou o Webster 's dictionary. 
* The life and growth of language que Apolinário cita com título francés, La Vie du langage. 
- Sanskrit grammar. - Oriental and linguistic studies. 
WORCE STER, Joseph E merson. Lexicógrafo norte-americano (Bedford, 1784 - ? , 1865). 
Polemizou com Noah Webster, a propósito de léxicos, na chamada Guerra dos Dicionár ios. 
- A universal and critica/ dictionary of the English language. 

XENOFONTE . Historiador, filósofo e guerreiro ateniense (Erkhia, 434? a.c. - Corinto, 355? a.CJ. 
Discípulo de Sócrates. Comandou a retirada dos 10.000 gregos na Asia Menor, após a derrota de 
Ciro o Jovem em 401 a.c., e que historiou depois no livro Anabasis. 
ZEGARRA, Pacheco. Dele se sabe que traduziu o célebre drama inca Ollanta ou Ollantay para o 
francés. Paris, 1878. 

ZEUSS, Johann Kasper. Erudito alemá'o (Vogtendorf, 1806 - Vogtendorf, 1856), um dos fun
dadores da F i lolog ia Céltica. 
- Die Deutschen und die Nachbarstli'mme. - Grammatica Ce/tica. 
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DOS ORIGINAIS 

1880 - A Gazeta de Porto Alegre de 14 de abril noticia que tem em seu 
poder "importante comunicac;ao do sr. Apolinário Porto Alegre, salientan
do que nosso talentoso concidadao desde 1874 está explorando a vereda 
que agora foi descoberta pelo sr. Carlos Hennig". 
E promete sua publicac;ao para o dia seguinte. Realmente, em seus núme
ros 85, 86, 98, 99, 109, 111, 112, 127 e 129 desse ano, publica o texto 
introdutório sob o título Morfología Ario-Guaranltica (e que nesta edic;ao 
reproduzimos): 

1893 - Soldados de Júlio de Castilhos depredam a Casa Branca, de 
Apolinário Porto Alegre, no Morro Santana. Os originais do Popularium 
foram encontrados espalhados sob a chuva, a noite, por seu filho ado
lescente Álvaro. Perderam-se entao vários cadernos. 

1904 - A 23 de marc;o falece Apolinário "em quarto particular de 1 ~ 
classe" na Santa Casa de M isericórdia de Porto Alegre (Correio do Povo, 
24/3/ 1904). 

1904 - O Correio do Povo de 17 de abril registra um "Apelo ao R io 
Grande do Sul" assinado por 32 intelectuais, constituindo urna comissao 
que se propunha a erigir-lhe um monumento em prac;a pública e publicar 
os seus inéditos. 

1921 - Pequena parte dos originais (de "Origens Guarano-Túpicas do 
Portugues Falado no Brasil") é publicada na Revista do Instituto Histó
rico e Geográfico do Río Grande do Su/, n.3-4, p.461-504. 

1942 - A Revista da Academia de Letras do Río Grande, v.4, n.4, dez. 
1942, publica parte dos originais do Popularium, a saber: "Origens Guara
no-Túpicas do Portugues Falado no Brasil", pequena parte da letra A, 
verbetes abacabeira a acará. 

1944 - "Autores e Livros", suplemento literário de A Manha, do Rio de 
Janeiro, ano IV, v.7, n.10, de 17 set. 1944, dedica um número especial 
a Apolinário Porto Alegre, transcrevendo trechos de algumas obras suas, 
mas nao do Popularium. 

1953 - A 24 de outubro a Academia Sul-Rio-Grandense de Letras, em 
of ício de seu presidente Dr. Joao Mozart de Melo, propoe ao Sr. Augusto 
IVleyer, diretor do Instituto Nacional do L ivro, que essa entidade de inicio 
a publicac;ao das obras completas de Apolinário Porto Alegre. 
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1969 - Urna ficha interna do Instituto Nacional do Livro registra o 
recebimento, "a 9 de dezembro, de um original do Popularium "encami
nhado pelo Gabinete Diretor". Era a cópia parcial feita e encaml nhada 
havia uns 15 anos por Alvaro Porto Alegre, filho do autor e depositário 
dos manuscritos originais de Apolinário. 

1969 - Falece a 24 de junho Alvaro Porto Alegre, guarda do espólio 
literário e bibliográfico de seu pai. 

1969 - Dona Adecarlice Ferreira Porto Alegre, viúva de Alvaro, confia 
ao Círculo de Pesquisas Literárias a guarda dos originais do Popularium, 
visando a que essa entidade o fizesse vira luz da publicac;:ao. 

1970 - Atendendo a pedido do professor Romeu Muccillo, diretor da 
Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
D. Maria Alice Barroso, diretora do Instituto Nacional do Livro, manda 
devolver aquela instituic;:ao o material outrora confiado ao 1 N L por 
Álvaro Porto Alegre. Recebido no sul, confirmou-se que nao constava dos 
manuscritos originais de Apolinário, mas de cópia parcial feita por Alvaro 
Porto Alegre,. acrescida de cópia datilografada de uns poucos capítulos 
feita naquele 1 nstituto. 

1972 - A 13 de novembro, Lothar F. Hessel, presidente do Círculo de 
Pesquisas L iterárias e professor no Instituto de Letras (criado como des
dobramento da antiga Faculdade de Filosofia da UF RGS), solicita a 
Di retoria do Ensino e da Pesquisa da SUPAC, da mesma Universidade, um 
auxilio de pesquisa, a fim de preparar a edic;:ao do Popularium. Esse 
pro jeto mereceu aprovac;:§o do Departamento de Lingüística e F ilologia 
do Instituto de Letras da U FRGS, a 14 de novembro, conforme parecer 
firmado pelo professor Heinrich A. W. Bunse, que o considerou "de alto 
interesse para o Estado". 

1973 - Através da Resoluc;:ao n9 2, de 5 de janeiro, a Camara Especial 
de Pós-Graduac;:ao e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul aprovou o projeto de pesquisa e concedeu o auxilio financeiro de 
Cr$ 350,00 e a cooperac;:ao de alunos bolsistas. 

O Reorganizador 
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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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