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O TUPI NA QEOQRAFIA MINEIRA 

Fausto T eixeíra 

O Professor Fausto Teixeira) da Campanha 
Nacional de Educação Rural) dedicando-se aos 
Estudos folclóricos, estendeu suas preocupações 
ao esti"do da língua Tupí. O presente trabalho 
constitui uma contribuição para a Geografia 
Mineira. 

A VIVA curiosidade pelo conhecimento do significado de nu
merosos topônimos mineiros de origem tupí levou-nos a en

da e a nos perder em estudos dessa língua indígena. 

Com a metódica anotação do material encontrado fomos, 
pouco a pouco, satisfazendo, tanto possível, nossa curiosidade 
inicial . 

N ornes de cidades, de vilas e povoados, de serras, rios, 
lagoas e de acidentes geográficos em geral, derivados do tupí, 
passaram a ter sua significação compreensível, não escon
dendo mistérios em seus grupamentos de letras. 

De uma coleção de mais de oitocentos topônimos estuda
dos à luz das obras de doutos especialistas, destacamos os que 
se seguem, não nos esquecendo de levar os leitores às respec
tivas fontes bibliográficas. 

Como é natural, em estudos desta natureza, verificare
mos que não poucos topônimos têm etimologia discutível e dis
cutida, o que se deve levar a débito das corruptelas ou defor
cetar um sem número de buscas em bibliografia especializa
mações que muitos dêsses nomes sofreram com o correr do 
tempo. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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ABAETÉ - BATISTA CAETANO (1)' que foi um dos nos
sos maiores co11hecedores do tupí e do guaraní, escreveu a 
propósito dêste topônimo: "Tem duas significações, inteira
mente contrárias: ambas vêm no tomo VII dos "Anais da 
Biblioteca Nacional" e são : l 9 - aba-eté == homem real, 
verdadeiro, positivo (literalmente) ; ilustre, distinto, honra
do (por translação) ; 29 

- abá-ité == homem desfigurado, feio, 
descomposto, horrível, temeroso. Êste segundo também .supu
zemos poder interpretar-se: a-bai-eté ou a-mbai-e.té == pessoa 
má muito, homem muito ruím. Cumpre-nos, afinal notar que 
não só neste como em muitos outros vocábulos, podem e pa
recem coincidir duas significações antitéticas, dependendo só 
do tom, com que se diz o vocábulo, a determinação do sentido 
que se lhe atribui. Nas línguas cultas mesmo se diz: "é um 
temível", podendo "temível" ter significados opostos . Diz-se 
irônicamente "és um santo homem, és um anjo" . Não é iro
nia, mas a idéia se enuncia do mesmo modo que na ironia, 
quando se diz com ternura "és um diabrete, és um demoninho". 

TEÓDORO SAMPAIO (2), outra grande autoridade no assun
to, ficou no registro da primeira interpretação mencionada 

• acrma. 
MACEDO SúARES ( 3) , que também se dedicou a estudos de 

vocábulos de origem tupí, firmou concordância com a opinião 
assás abalizada de BATISTA CAETANO, indagando: "Qual dos 
dois sentidos convirá, tão opostos sendo? Trata-se de algum 
lugar assinalado pela tradição? Será esta a de algum gran
de homem, algum santo, algum S . Tomé, que houvesse ha
bitado êsse ubi? Ou teremos em frente algum lugar feio, al
guma biboca, com ares de caverna de Hans d'Islândia ?" 

NEJ.soN DE SENA ( 4) dá sua contribuição no caso, infor
mando-nos que Abaeté era o nome de uma nação de índios que 
habitou o oeste mineiro, no vale do atual Abaeté, no Alto São 
Francisco . 

Não nos é difícil concluir que a denominação da cidade 
tenha sua origem na da tribo que nessa região habitou outro
ra ; e não é inverossímil que os índios dessa nação f ôssem bas
tante feios para ganharem o nome de abá-ité == homem feio. 
Não seria a primeira nem a última vez que uma nação indí
gena emprestaria seu nome a um núcleo de povoamento de 
brancos, o qual, com o correr dos anos, se transformaria em 
vila ou mesmo em cidade próspera, florescente. Como exem
plo não nos custa registrar o seguinte topônimo. 

ABAIBA - J!: uma vila no município de Leopoldina. 
JOAQUIM RIBEIRO COSTA (5) nos afirma que o topônimo 

se originou do nome de uma fazenda próxima à vila. 

• 
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NELSON DE SENA, depois de interpretar o vocábulo como 
significando : homem ou gente ruím (de abá-aíba) - infor
ma que "Esta horda selvagem vivia apartada dos Croatos, 
do rio Pomba, na atual região da Mata mineira". 

AIURUOCA - Com êste nome temos a sede de um mu
nicípio e um rio que banha a mesma. 

A interpretação dêste vocábulo é pacífica entre os estu
diosos: corruptela de aiuru-oca ·== o refúgio dos papagaios; 
de aiuru == papagaio ; oca == refúgio, moradia, casa . 

AIRES DO CASAL e outros escritores de antanho grafaram 
Juruoca) alguns afirmando que, de fato, o sítio era abundan
tíssimo dessa ave . 

ANDREQUICÊ - Nome de uma vila no município de 
Corinto·. 

A interpretação dada a êste topônimo tem sido pouco 
variada, como podemos ver. 

TEODORO SAMPAIO { op. cit.) , acompanhado por PLÍNIO 
AYROSA (6), apontou a etimologia: corr. de andira-quicê == 
faca de morcego; de andira == morcego; quincê == faca. No
rne de uma espécie de Gramínea de f ôlhas cortantes. 

JÚLIO STORNI (7), que fêz importantes estudos de vocá
bulos argentinos derivados do guaraní, registrou o mesmo · no
me, interpretando-o: corr. de andi-r.a-cu-i-ce == conjunto ou 
maço de facas (fôlhas cortantes; de ndi = conjunto; ra = 
semelhante, parecido ; cu == estar, deter-se; i == cortar, des
pedaçar; ferir; ce == sair. Nome da planta referida, à qual 
deu a determinação botânica de Gynerium argenteum) N ees. 
~ uma Gramínea ornamental, de fôlhas fortemente nervadas, 
dentadas nas margens e muito cortantes. Serve para a fabri
cação de papel e os indígenas reconheciam-lhe propriedades 
medicinais, como diurética, especialmente indicada nos males 
dos rins e das vias urinárias. Planta comum em lugares úmi
dos, junto a lagoas ou próximo de rios e córregos. 

ANGATURAMA - Nome de uma vila no município de 
Recreio. 

O nome anterior desta vila é São Joaquim . A interpre
tação que se lhe deu foi composto de angarturama == alma 
bondosa . Alusão ao santo que lhe deu o nome anterior . 

TEODORO SAMPAIO ( op. cit.) registrou o têrmo como sig
nificando: a vinda do espírito ou da sombra; bom preságio. 
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ANTENOR NASCENTES ( 8) informa que angaturama era 
um espírito protetor dos selvagens Muras, do Vale do Ama
zonas. 

ARAXA - Nome da conhecida estância hidromineral. 
A etimologia dêste vocábulo tem sido discutida. Lembra

mos, aqui, algumas interpretações, não esquecendo a definição 
de RODOLFO GARCIA ( 9) : "nome com que se designam o~ cha
padões que se estendem mais ou menos ondeados entre as 
bacias fluviais do Brasil Central; planalto, a região mais 
elevada de qualquer sistema orográfico. Está adotado para 
substituir o vocábulo francês "plateau" . " 

TEODORO SAMPAIO (op. cit.) - com o qual concordam 
muitos outros que interpretaram êste nome - apontou o 
têrmo como corruptela de ará-echá == avistar o sol, ver o 
dia, vista do mundo . Alusão ao fato de ser um lugar de onde 
se avista ou se pode ver amplo horizonte; chapadão. 

NELSON DE SENA ( op. cit. ) escreveu que Araxá era o 
nome de uma nação indígena que habitou o taboleiro elevado 
do extremo oeste mineiro . Daí teria derivado o nome do 
lugar onde se situa a bela cidade mineira. 

A título de curiosidade consignamos a etimologia popu
lar que SAINT-HILAIRE (10) descobriu; explicaram-lhe que 
o nome procedia de uma frase em português cassange - ara 
axá~ isto é, há de achar -, r esposta costumeira de um velho 
africano aos que lhe pediam notícias de uma mina de ouro, 
lendária, naquelas paragens . 

BOCAiúV A - O nome desta cidade é homenagem ao 
General QuINTINO BACAIÚV A, que foi Ministro do Govêrno Pro
visório da República, registrado no batismo como Quintino 
Ferreira de Sousa . (1836-1912) . 

Bocaiúva é uma das formas variantes de maca?Â,ba -
nome vulgar da Palmácea Acrocomia odorata) Barb. Rodr. , 
extensivo a outras espécies da mesma família . 

JúLiô STORNI ( op. cit.) registrou êste nome, interpretan
do-o: corr de mbó-ca-iú-ba == espinhos ofendem as mãos da
quêle que tocar; de mbó (pó) == mãos; ca == ofender, moles
tar; iw = espinhos; ba ( bae) = aquele que. Alusão às mo
léstias pelas feridas que produzem seus espinhos, de que 
está cheio o tronco . 

CAMANDUCAIA - Nome de uma cidade mineira e de 
um rio que banha a mesma. 
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Mais de uma interpretação tem sido dada a êste topôni
mo. Dentre elas registramos: 

NELSON DE SENA ( op . cit. ) desdobrou o têrmo em: ca
manducaia = feijão queimado. 

TEoD'ORO SAMPAIO (op. cit.), sôbre o mesmo vocibulo, 
escreveu: "Entre os índios do campo, a caçada era precedi
da de uma batida, cercando-se um trecho a que punha fogo, e 
matando-se a caça a pau, à medida que ela procurava esca
par às chamas. Nas regiões centrais, as queimadas freqüen
tes, que se avistam ao longe, onde a civilização ainda não 
penetrou, não indicam outra coisa . A êsse modo de caçar, 
davam o nome de camandócaia, que quer dizer: queimada para 
caçar'' . 

Sem tomarmos partido na divergência de opinião dos dou
tos, achamos por bem registrar a etimologia do primeiro ele
mento formador do topônimo, dada a conhecer, entre outros, 
por RODOLFO GARCIA (op. cit.): corr. de cumandá = muitos 
frutos de vagem; de cumã = fruto· de vagem; dá (de etá) = 
muitos. 

CAMBUQUIRA - Nome da procurada estância hidromi
neral, sede de município . 

Sabemos que êste nome é dado aos brotos ou grêlos da 
aboboreira - Oucurbita moschata) Duch. , e não sem razão,. 
pois a etimologia do vocábulo bem explica, segundo TEODORO 
SAMPAJ.O (op. cit.) e outros: corr. de caá-ambuquira = fôlha 
tenra, brôto, grêlo; a planta grelada; de caá= folha; ambi
quira = tenro. 

DORADOQUARA - Nome de uma vila do município de 
Monte Carmelo, de f armação híbrida português-tupí: dor ado 
(de dourado) = nome vulgar de conhecido peixe d'água dôce 
- Salminus brevidens ). quara ·= refúgio; temos, assim, re
fúgio dos dourados - segundo NELSON DE SENA ( op . cit . ) . 

GARAIPU - Rio que banha a cidade de Guanhães . 

NELSON DE SENA ( op. cit. ) interpretou o nome como 
corruptela de guaraipu = fonte ou bebedouro dos guarás, 
"pois as margens do rio Ganhães eram muito abundantes dessa 
garça vermelha e aquática, à qual o índio dava o nome de 
guará = !bis rubra)). 

ALFREDO CARVALHÓJ citado por SENA, preferiu derivar 
o têrmo de iguaraipu (de igara-ipu) = fonte da canoa. 
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GRUPIARA - Vila no município de Estrêla do Sul. É 
também o nome de um povoado no município de Ferros. 

Há mais de uma var iante dêste vocábulo, aparecendo como 
topônimos em outras regiões mineiras : gupiara> guapiara> cru
piara, etc. 

O nome tem várias significações, dentre as quais lem
bramos: 1 - cascalho ralo, com pouca terra a encobrí-lo ; 
2 - nome, nas regiões auríferas, dado a uma espécie de casca
lho em camadas inclinadas nas faldas das montanhas, e de 
onde se extrai ouro; 3 - depósito sedimentar diamantífero 
nas cristas dos morros; 4 - terreno entre os montes, onde a 
vegetação cresce muito à custa da umidade. 

TEODORO SAMPAIO (op. cit.), seguido por várias autori
dades, interpretou vocabulo como corruptela de ouru--piara -=== 
lavra de cascalho diamantífero; de ouru = cascalho; piara = 
Lavra. 

GUAPÊ - Sede de município . 
Não há divergência, ao que parece, na interpretação do 

significado dêste topônimo : corr. de água-pé = coisa redon
da e chata . Nome vulgar de várias espécies de plantas aquá
ticas de fôlhas chatas, entre as quais a Nymphea alba> Lin ., de 
flôres brancas . 

TEOD0~6 SAMPAIO (op. cit. ) lembra ainda que o nome gua
pé pode significar: o que serve de caminl10 . Alusão às f ôlhas 
que cobrem a superfície das águas e que servem de caminho 
... 
as aves. 

Ê conhecida a variante dêste nome, aguapé, denominan
do a planta aquática que cobre o leito dos rios, atravancan
do a passagem de embarcações, e que exibe belas flôres co
loridas. 

GUARANJ!:SIA - Nome de uma bela cidade mineira . 
O "Anuário Comercial e Industrial de Minas Gerais" (11) 

apontou a etimologia: guaranésia - ilha dos guararás. Não 
desdobrou os elementos que constituem o vocábulo nem jus
tif ieou sua interpretação . 

TEODORO SAMPAIO (op. cit.) dá o nome como têrmo híbri
do tupí-grego: guara = ave da família dos Ibídeos - Endo
cimus rub.er, Lin . (!bis rubra) -, de côr vermelha-carmim; 
nêsos = ilha; ia = sufixo. 

Quanto ao tema grego - nésia ( nêsos + ia) consulte-se 
0 verbete Polinésia> no "Dicionário Etimológico da Língua Por
tuguêsa" (Nomes Próprios), de Antenor Nascentes. 

• 
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ibi-ã = a terra erguida; a chapada; o planalto; a terra a que 
se levanta; terra em pé; região alcantilada ou talhada a 
prumo . 

ITABIRITO - Sede de município, na região Metalúrgica . 

ROD'OLFO GARCIA ( op. cit.) informa que o nome itabirito 
"foi proposto primitivamente por Eschwege, em 1822, na obra 
"Geognostiches Gemalde von Brasilien", como designativo de 
um minério massiço de puro ferro, que forma, além de outros, 
o pico de Itabira do Campo, em Minas Gerais, e onde êle se 
achava associado à rocha que acima definimos, a qual de-

IBIA - Nome de uma. cidade, ao qual TEonORO SAMPAIO 
( op. cit. ) e outros deram a interpretação: corn1ptela de 
nominou Schisto-ferro-micáceo ( "Eisenglimmerschiefer") ; o 
uso determinou que só a esta última rocha se aplicasse a de
nominação criada para designar o minério". 

O nome provém de itabira) corr. de itá == pedra; apir == 
empinada, levantada; o sufixo de origem grega, ito) indica 
procedência ou derivação, ou imediata relação com a pessoa ou 
coisa designada pelo tema a que está ligado . 

ITAGUARA - Sede de município e nome de um povoado 
no município de São Sebastião do Paraíso. 

TEoDORO SAMPAIO (op. cit.) interpretou o vocábulo como 
corruptela de itá == pedra ou ferro; igara == barco, canoa; 
por extensão: navio. Lembra que o nome pode ser interpre
tado diferentemente: de itá-i-quara == o poço das pedras. 

Lembramos ainda que pode provir de itá-quara == o es
conderijo ou refúgio de pedra. 

JECEABA - Sede de município, cujo nome é interpre
tado por A . MOREffiA PINTO (12)' seguido de RIBEIRO COSTA 
( op. cit. ) como significando : confluência de rios; a junção 
dos rios ; a reunião das águas . Alusão à confluência dos rios 
Camapuã e Paraopeba, próxima à cidade. 

JOA1MA - Cidade às margens do rio J equitinhonha . 

NELSON DE SENA ( op . cit. ) dá o nome como proceden
te do tupí, interpretando-o: corruptela de iú-á-eima - o juá 
sem espinhos. 

:m provável que o têrmo não tenha origem na língua tupí, 
pois provém do nome de um "capitão", chefe de Botucudos, 
povo indígena que habitou próximo à antiga Vila de São Mi-
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guel, às margens do Jequitinhonha . SAIN-HlLAIRE (op. cit . ) 
que o conheceu nos primórdios do século passado, disse que 
êle não usava mais batoques nas orelha~ nem no lábio infe
rior; era de porte medíocre e teria, então, uns quarenta anos 
de idade, sendo muito interesseiro . 

Ê sabido que os portuguêses davam o título de "Capitão" 
aos chefes indígenas . ~ste capitão J oaíma estabeleceu-se no 
povoado de São Miguel e aí construiu uma pequena casa, à 
maneira dos portuguêses, para êle e sua família . 

PIUM-I - Sede de município. 
Outrora se escrevia Piumhy. O vocábulo pode ser desdo

brado nos elementos tupís: pium (de pi-u == o que pica ou 
morde derreado, agachado; o mosquito de mordedura mui 
acre) == mosquito; i ·== rio; o· rio dos mosquitos - segundo 

TEODORO SAMPAIO ( op . cit. ) e outros. 
~sse mosquito, chamado pelos indígenas de pium, perten-

ce ao gênero Bimulium, do qual há várias espécies. 

MACEDO SOARES ( op. cit. ) preferiu interpretar o nome 
Pium-i como corruptela de peu (de mb.eu) == podre, maté· 
ria, pús; talvez, lama, lôdo; i = rio; rio do lôdo, da lama. 

SABARÃ - Nome da velha cidade mineira, cuja histó
ria está tão ligada ao povoamento das Minas Gerais, ao Ciclo 
do Ouro. 

O topônimo é de origem discutível, e bastante discuti
da. Dentre as várias opiniões, duas, pelo menos, merecem re
gistro: 

TEODORO SAMPAIO ( op . cit.) escreveu que o lugar era 
o antigo Tabará, forma contracta de itabaraba O·U itaberaba == 
a pedra reluzente; o cristal . Daqui se fêz Tabará-boçu, depois 
Sabará-buçu, como se vê em velhos documentos. 

O Sabarábuçu - informa o mesmo autor - era um lu
gar lendário entre os colonos do primeiro século da conquis
ta. "Esta serra resplandecente, que o gentio em sua língua 
chamava Taberá-buçu e, mais geralmente, Sabará-buçu, vai 
ser por todo o século seguinte, o alvo das mais arrojadas ex
pedições sertanejas". 

Já DIOGO DE VASCONCELOS ( 13) ' ao tratar do nome Saba
rá-buçu, fêz as seguintes considerações: "A tradição mato fel
pudo é um êrro. Os indígenas, fingindo que os rios grandes 
eram pais dos pequenos e seus afluentes, chamavam o Rio das 
Velhas, que era da barra para baixo, pai (çuba) , e da bar-

t 
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rapara cima, pai partido (çubará). E assim chamavam çuba
rá-buçú ao braço maior (pai partido grande); e ao menor, çu
bará-mirim. Era êste o que vai da Itabira. Posteriormente, por 
abreviatura, êste ficou se chamando Rio das Velhas, e aquê
le simplesmente Sabará" . 

A título de curiosidade, é interessante sabermos que MAR
TIUS ( apud A.NTENOR NASCENTES, op. cit. ) derivou o nome 
Babará de sabaru, corruptela do português sábado, e o tupi 
ara, dia. 

SUAÇUí - Nome de um rio que nasce na região do Sêrro 
e deságua no Rio Doce, próximo a Governador Valadares, 
com um curso de, aproximadamente, 300 kms. 

Mais de uma interpretação tem sido dada a êste vocá
bulo, mas a maioria dos autores são concordes com TEoDono 
SAMPAIO ( op. cit.) , que o deu como corruptela de çoó-açu == 
o animal grande; a caça de mais vulto, o veado; i == rio; 
rio do veado . 

PIRA.JÁ (14) deu suaçu como o nome vulgar do veado 
Mazama americana Erx . (Cervus rufus, m.) . Citou BAR
BOSA RODRIGUES, que em seu "Mbaé Kaá" registrou: "Entre
tanto o que não lhe escapou (ao índio) foram os grandes 
olhos, como que esbugalhados, do veado, e por isso denomi
nam o "ôlho grande" - ceça-uaçu - que, por abreviatura, 
dizem çauaçu, cuaçu e nunca çoaçu. Quando querem dar o 
nome do animal, em português, dizem: "o ôlho grande", por
que desconhecem o têrmo "veado" . 

Já BATISTA CAETANO, citado por NELSON DE SENA (op. 
cit.) , preferiu derivar o têrmo de saci-i == rio dos sacis. 
Lembra que saci era o nome dado a algtms beija-flores, a um 
animal e a uma espécie de demônio . 

SAINT-HILAIRE ( op. cit. ) , por sua vez, derivou o nome 
de cuchu-i == rio dos pequenos papagaios; o rio dos periquitos. 

TUP ACIGUARA - Cidade no Triângulo Mineiro. 
O nome seria formado dos elementos : tupã-ci-quara 

morada da mão de Deus; de tupã == Deus dos indígenas; ci 
mãe; quara == refúgio, morada. 

UBERABA - N orne de próspera cidade do Triângulo 
Mineiro. 

A interpretação dêste vocábulo tem sido quase unânime 
pelos entendidos; corruptela de iberaba = águas claras, re
luzentes, límpidas, cristalinas; rio brilhante. 
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MARTIUS, citado por ANTENOR NASCENTES ( op. cit. ) , 
em discordância, derivou o vocábulo de oba-iroba ·== fólhas 
ou gemas de palmeira, amargosa; de oba == fôlha ou gema 
de palmeira: iroba = amargosa. 

Dada a exigüidade de espaço, não podemos nos alongar 
mais. Estas duas dúzias de topônimos, destacadas de nosso 
estudo de mais de oito centenas dêles, dão bem a idéia do 
quanto é inseguro o terreno das etimologias de palavras de 
origem tupí . Temos dado com topônimos que têm merecido 
de cada estudioso interpretação diversa; a nós coube, apenas, 
registrar as diferentes opiniões dos doutos na matéria, ofe
recendo aos leitores a oportunidade de análise das propostas 
de interpretação, para posterior escolha. 

A bibliografia sôbre êste assunto é deveras pobre; além 
do mais, é formada por obras, na sua maioria, bastante raras, 
de alto custo e de difícil aquisição . Daí, talvez, o maior mé
rito que possa ter um trabalho desta natureza: reunir as in
terpretações de especialistas, em uma só obra, agrupando-as 
de modo a permitirem fácil consulta e pronto confronto para 
análise. 

"O tupí na geografia mineira" , em fase final de prepa
ração, é obra na qual procuramos at ingir o objetivo acima re
ferido; se o conseguirmos, nos daremos por bem recompen
sados dos esforços e canseiras despendidos na sua preparação. 
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