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DUAS PALAVRAS NECESSARIA_
S

Os pequenos estudos despretensiosos que se reunem
neste livro, não visam resolver em definiti'Vo 'quest6u
etimológicas, levantadas a prop6sito de têrmos tupís usados no português do Brasil. Visam, apenas, escl.arecer
alguns pontos já f ocaJ,izados por nota.veis tupinólo.gos e
sugerir outros, ao lado dos contravertidos e incertos.
As sugestões de ordem etimol6gica, fizemos sempre
p.receder um brevíssimo apanhado de omem h.istorica ou
geográlica, supondo que, com isso, certas dúvidcts se desvanecem e determinados detaJ,hes de importancia se evidenciam. De fato, não é possível a interpretação de têrmos
de origem brasilica, sem o conhecimento rigoroso dos motivos que deram causa á sua fixação em nossa linguagem.
Muitos, á primeira vista, sem que se os ligue á antecedentes longinquos, parecem absurdos e incoerentes quando,
na verdade, são lógicos e expressivos.
Dos trabalhos já existentes sobre o assunto afastamo-nos consideravelmente, pois procuramos reunir tudo
quanto n.os foi possível sobre o étimo estuàado, ao passo
que os nossos predecessores sempre se limitaram a defini-lo em poucas palavras, aceitando esta ou aquela, ~
gem, sem discussão e sem comentario.
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Demais, com exclusão dos têrmos geográficos e dos
empregados na flóra e fauna brasüeiras, muito pouco
existe ainda nos moldes desta tentativa cheia de perigos.

tas idéias f al,sas sobre os seus recursos linguísticos na
concepção ingenua de muitas pessoas cultas de nosaoa

6

dias.
São correntes, ainda, afinruu;ões categ6ricas e deprimentes sobre a pobreza da lingua, sobre a insuficiencia dos seus adjetivos cardinais, sobre· a i'mpoBBibilidade
de interpr~tação do pensamento moderno, sobre a conjugação dos seu. substantivos e sobre outroa àetal,hes de
menor importancia que, mesmo os tupinólogos amadores,
não compreendem com clareza.

Consultamos com o maximo cuidado centenas de
obras, artigos de revistas, jo~is e impressos de toda
especie, buscando sempre, sem prevenções, achêgas para
o trabal,ho que tinhamos em vista; aceitamos ou rejeitamos afirmações categoricas e lembrete' vagos, com a
unica preocupação de esclarecer e acertar; criticamos aJ,..
gumas páginas de obras 11aJ,iosas sem o menor intuito de
magoar os seus autores, mas apenas para por em destaque a improcedencia de suas conclusões e a injustiça de
BUas palavras nem sem,rpre refletidas e caJ,mas.

Fala,-se da pobreza da lingua somente porque ao lado
dos ~s tomos dos vocabularios portugueses encontram-se os pequeninos dicionarios tupís ou gualralnls.
Sem analisar a estrutura da lingua, sem compreender o
seu sistema de particidas e sem perceber a curiosa mobilidade de que gozam na formação de palavras e frases,
afirma-ae que o idioma amerindio é pobre, como ai neste
século de pro/unàas e surpreendentes pesqui80'8 glotol6gicas, tosse lícito falar em mise'fia e riquezai de linguas
com a mesma f acüidade com que se f a:la, da riqueza e
~eria de um comerciante, ex(J,minando de relance as
colunas de BUa conta-corrente bancaria . ..

Dos dicioMrios portugueses, em gera~ lamentavelmente lOJCunosos em relação aos tu~s, mostramos,
num ou noutro passo de nossas notas, que estão eivados
de erros e cheios de leviandades etimoMgicas. Poderíamos te-los poupado á, critica, considerando a talvez desculpavel ignorancia dos l,e xicografos em relação ao tu~
guarani, mas não achamos que isso fosse razoavel de vez
que, dogmaticamente, sem rebuços e sem ressalvas julgagaram-se eles com o direito de afirmar sem conhecer . ..

Diz-se que o tupi-guarani não pode com precisão exprimir idéias de numero superior a cinco, porque os voca..
bularios não registram nomes especiais para os adjetivos
cardinais alem daqueUe número . ..

Enfim, sem resquicios de vaidade literaria ou científica, despretensiosamente, e como simples estudante
curioso, fomos aos poucos ordenando os nossos apontamentos, alargando as nossas pesquisas e cotejando trabalhos antigos e modernos para exclusivo esclarecimento
de nosso espirito.

Si o fato da não existencia de palavra pro'J)'ri,as para,
designar esses adjetivos bastasse para, confirmar a esqui·
sita hip6tese, então nós, em portugu.ês, não poderiamas
contar dezesseiB, dezessete, dez<Yito, dezenove e nada além
de vinte, porque esses adjetivos são formados com auxilio de palavras q.ue deBignam algarittmos e número já em-

Estudando ha longos anos o tu'J)i-guarani (praticado
durante os séculos XVI e XVII pela quaBi totalidade dos
habitantes da costa do B,r(J;8ü) verificamos que, reaJ,mente,
deixou fund,a,s raízes em nossa ling~gem popular e mui-
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'/Wegaàos na reduzida série de um a <Uz ... : dez-e-seis,
dez-e-sete, dez-e-nove . ..
Diz-se que em tupí -guaram não é possível a manifestação do pensamento moderno, porque eate exige grande
numero de pai;(l,vras correspondentes á iàéias que não
existiam no ambi.t o dos que falaram a língua ... dos qUê
falaram, ouvimos dizer no Brasü, como si ninguem mais
a faJ,a.sse M atualidade.
Mas como se expressará pelo menos um mühão de
paraguaios de hoje? E como se entenderão as dezenas
de mühares de brasileiros que falam o nheengatú na Amazonia '!
Seria curioso saber com!> generais e soldados que se
bateram hontem no Chaco - falando quasi, exclusivamente o guarani - se houveram para designn,r a metralhadora, o canhão, o fusü, o avião, as bombas, as peças de eq'llipamento moderno, as granadas de mão e as mil e uma
cousas que a guerra moder.ni-Bsima exigiu... Como teria um gene'l'al transmitido aos seus comandados as ordens rápidas expressas f órçosamente em têrmos técnicos 1
Provavelmente, deveriam raciocinar os críticos pesadões, não foram com as palavras registraàas pelo Tesoro
de Montoya ... Em 32, aqui em São Paulo, não se comandaram tropas e nem se transmitiram ordens usando
apenas palavras que se encontram em Damião de Góis,
em Sá de Miranda ou na Cançá<J do Figueiral .•.
Mas o português evoluiu, enriqueceu-se pe'la adoção
de palavras novas,· pôs-se em dia com a ciência e com a
técnica!
N iio ka dúvida alguma. Mas, po'r que s6 o português pôde se enriquecer e se por em dia com a técnica e
com a ciência e não o pôde o tit-pi-guarani?
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Linguisticamente haverá alguma diferença entre um
e outro idioma? N iio dispõem amboB de um corpo de vocábulos e particmas que se reúnem em frases para definição do pensamento? Urna palavra nova que entra para
o acervo do português estará impedida de figurar noa
lexicos tupi-guaranís 'I
E mais, que são as chamadas palavras novas das linguas vivas ? SimfJ)les resu/,tantes da fusão de palavras
ou partículas velhas das línguas mortas ...

Si em português é lícito usar de têrmos gregoB, latinos, lnílgaros, árabes, germânicos e mesmo ty,pi-guara,.
nís, por que ao tupi-guarani se ka de negar esse direito.
Tanto dizemos, com muita propriedade, pururuca,
pindaiba, aipim, coivara, moquem, etc., quanto poderão
dizer, os que /alam a lingua ameríndia, televisão, viaduto,
macadam, metabolis~, euforia e quejandos arranjos vocabulares.
Onde a novidade des.s as palavras usat:las hoje por
nós, e onde a impossibilidade de serem usadaJB támbem
no tupi mediante as indispensaveis aàatações á sua indole, paralelas ás a.datações de que nos servimos sempre
no vernáculo ?
Si houver um dia necessidade de demt>nstrar que o
tupi-guarani, nesse ponto, leva vantagens ao português e,
de forma geral, ás línguas cultas atuais, bastará lembrar
que ele compõe as suas palavras "novas", com exceçõea
é claro, mediante o auxilio de suas proprias palavras "velhas", enquanto nós as formamos com os retalhos desbotados e gastos do grego e do 'latim.
Si os nossos leitores e~igissem uma prov.a do quanto
avançamos nestas afirmaçoes, pediriam.os que lessem com

.
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cuidado o soneto 'Primoroso de lrutcio Pane, escrito em
guarani moderno, e no qual, ao par de t~cnica, perfeita,
aparecem imagens literarias envoltas pelo veu subtü de
uma füosofia, alta e sã. E' o eterno D. Quixote de Cervantes visto por um poeta guarani, de hoje:

FRANCIA PE.

J ahecháque La Francia. . • Imbaec6 co ára
Cu tetã porãité ha arandú guaçú jára.
Angãguá cuarahy já guerohóry hánte.
Ha nãndé pyacuéra upearã iporambánte.
Jajepopetehá tetãcuéra jaicóva,
Jahechavo, vy ape, Paris ojapóva.
Huvichá Clemenceau, ha umi hérava Focb
Anãitépe ombuafma. . . Omanóma Molocb.
Angâité côtetã betaité oguenohéva .. .
&anemohá âróma mbaé iporavéva . . .
Opáumi varupico, (jepé Francia ijára)
Yvy apé rehé oíva mbá'énte aveima co •ra.

:&O QUIJOTE AVA8'EltME

.'
.. .
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Oicó petein jevy, fiandé ypyhápe,
Caraimf petein iporiahúnúva,
Hendyvá haiiieâ rehé ichuiva,
Mombyry ohupytyva iiiapy'nguápe
Pirúramo jepé, iíorâirôhápe,
N dipóri pyáguaçú hecé omoiva
ltarovánte ha hapépe oíva
Ohejacé opáichavo hendápe.

Em francês estes versos foram assim interpretados:
HOMMAGE A LA FRANCE'

Vai oicó riré, ape ha pépe,
Hapichápe ohag'húgui pucáchava,
Hera nomombavéi iiandé apytépe.
N dipórimo ivaiva ha inãnãva,
Jáicó riré juag'húvo jáicóvépe,
Petein mimí haéicha itarováva.

Onde, nesse$ versos puros e expressivos, palavras
estrange'iras f
Onde, nesses quatorze versos cheios de graça, a tão
/alada pobreza da língua e onde o cerceam.ento imposto
por ela á expansão do pensamento f
Mas, aos que duvidem das possibi"lidades do tupigua.rani como língua acessível á todas as subtilezas do
pensamento moderno, lembraremos mais algumas estrofes do mesmo grande barão paragu.alio, escritas em homenagem á França :

..

Aujourd'hui nous devons regarder vera la France
La patrie de l'esprit, la gloire et l'élégance.
Pour chante:r le soleil du quatorze J uille~
Notre coeur de latin est ouvert et tout :prêt.
Nous devons applaudir de Paris la ?ietoire
Car le monde sauvé lui devra son histoire,
Parce que son Clemenceau, son grand MaréChal Foch
Pour toujours ont détruit l'orgueil du Moloch.
De ce rnond nouveau la naissance parfaite
Rempli l'âme d'espoir en ce beau jour de fête.
Êlevons donc nos voeux, notre main sur le coeur,
Car ce
.. jour si français ,c'est l'bumain jour d'honneur•

Mas passemos adiante.
Diz-se que em tu'J)i-guarani os substantivos se conjugam CO'lfU) verbos. . . evidentemente para dar á lingua,
una laivos de ineditismo linguístico e de~ cormplezidaile
inBUBpeitavel.

' ..

•
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Fa.zer semelhante afirmação sem exame e sem conhecimento da indole da lingua, é o mesmo que afirmar
a existencia de declinações em português s6 porque algumas particulas, antepostas aos substantivos, lhes permitem exprimir idéi'M equivalentes ás expressas pelas te1·rninaç:ões caracteristicás do latim.
O que existe em relação a esse caso mal interpretado pelos curiosos de todos os tempos, é simplesmente o
que existe mais ou menos em português: os infinitivos
dos verbos podem funcionar como substantivos e muitos
substantivos e adjetivos como verbos.
Em portuguêB dizemoB: o comer, o andar, o viver,
o sofrer, etc., como dizemos, v·erbalizando substantivos e
adjetivos, as vezes por intermedio de suas formaa originarias: abonar, tornar bom, embelezar, fazer belo, abancar, tomar ban,co, gargantear,etc.
H a em todas as línguas uma "nobody land" em que
as palavras se acham perfeitamente á vontade, livres das
peias que as obrigam a permanecer nos acan}uidos cubiculos álgiàos das categorias g'r amaticais.
No tupi.guarani a zona neutra tem amplitude muito maior que no português e, por isso, impressiona sempre a quem a vê do alto, sem distinguir clararniente . os
seus limites longínquos. Por não serem distintos a olhos
inexpe'rientes, não deixam, entretanto, de existir. E existem, marcadamente.
Ao passar os olhos descuidosos e largos pela gra1nática tupi, não ha quem perceba os seus detalhes,· e o
caso da conjugaçã,o dos substantivos é, positivamente, um
caso de detalhe. Dii t;, ':- çissim, que todos os substantivos
se conjugam, é afirmar sem base e pretender dar á língua qiwlidades que, em ultima analise, não podem seT
q,ceitas.

TBMOS TUPiS NO PO&TUGU2S DO BRASIL
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Batista Caetano inicia o capitulo sobre - O N~
- em seu notavel Esboço Gramatical do Abaneenga com
estas paJ,a,vras lúcidas:
Os nomes primitivos são verdadeiros verbos no infinitivo, ou antes, todos os infinitivos
dos verbos são nomes, e tornam-se vet-bos me..
diante partic'lilas prepostas ou pospostas. Isto
quanto aos nomes primitivos, em geral, monosilábicos, como quér, dormir e sono; y agua, rio
e manar, correr para baixo, (fluere); tog, cobrir, tapar, resguardar, casa.
Em relação aos particípios e gerundws o quadro se
amplia. extraordinariamente e assume proporções notaveis. Para os que conhece-m algo de português, entreta~
to, tudo se rerime ao caso de comida, do verbo ccnner;
ferido, dtl verbo ferir; amado, do verbo amar; perdido,
do verbo perder e milhares de outros.
Tal como comida, ferido, amado, perdido, etc., sugerem cwões preteritas, embora sob o aspeto de substantivos,
operando, engenheirando, educando, doutorando e outros,
como substantivos tambem, procedentes da8 formas latinas do futuro passivo que terminavam em andus, anda,
andum, endus, sugerem idéias de futuro.
óra, é isso rigorosamente o que se dá no titpi-guarani com os substantivos provenientes de particípios, e
suceptiveis de reoeber parti.citlas denotadoras de preteirito e f utuTo.
Em português, para a indicaçã,o do 'J)'reterito dos
substantivos não verbais, usamos correntemente da partícula latina ex, correspondente exata das particula8 cuér
e puér do guarani e do tupi da costa. Estas partículaB,
como se sabe, em face da terminação da palavra antece-

'l
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dente alteram-se em nguér, mbuért nduér e reduzem-se
a rér e ér.
O futuro que se ka indicar por meio de uma frase,
em português, é expresso, em tupi-guarani, singelamente
pela particula rã, as vezes ram e ráma. Assim :
homem que ka de ser abárã, abárama.
cousa que ha ser - mbaérã.
roça que ha de ser córã.

Quem conhece a língua formosa de nossos antepassados braaílicos, sabe perfeitamente que apenas tocamos
de leve neste assunto, e avalia com segurança o valor da
chamada "conjugaçãoº dos substantivos.
Em síntese, a isso se reduz a questão.
Sobre varias outras afirmações, igualmente errône<UJ,
não desejamos /alar neste ~menta, pois envolvem minucias gramaticais incompativeis com a generalidade de
nossos prop68'itos. NoB trabalhos, todavia, que constituem este livrinho, jama'is perdemos de vista os ensinamentos e as luzes que longos anos de estudo nos proporcionaram.
Só na suposição de que poderiam estas paginas servir de ponto de partida a novaB investigações, se firmou
a ideia de sua publicidade. Numerosas outras serão postas em ordem, si Deus quiser, tpara novos volumes do
mesmo genero. Todos, es.t e e os futuros, no entanto, devem ser julgados como simples contribuição ao estudo
das palavras tupis usadas no português do Brasil e, mais,
como trabalhos obedientes ás normas do proverbio guarani, que norteam e nortearão sempre os nossos labores :

Tembiapó cué porante mborayhú rechaucáhara ha
ndahaéi nheen poravó pyré.

SúMULA
ABACAXI ARACATI -

AIBI -

AIPIM - APICUM ARAPUCA - BEIJ(J - BIBOCA

- BUBUIA - CAATINGA - CABOCLO CAIPIRA - CAIPORA - CAPÃO - CAPENGA
- CAPOEIRA - CARIOCA - CARUR(J - CATINGA - CBU:B - COIVARA - COMBUCA - CUTUCAR - MAMELUCO - MO·
QUEM - MUCBIRÃO - PANEMA - PERBRECA - PETECA - PINDAfBA - POROROCA
- PURURUCA - TEJUPAR

ABACAXI

J

Antenor Nascentes, o erudito autor do Dicionário
Etimológico da Lingua Portuguesa, baseado por certo
em motivos que julgou de todo razoaveis, reduziu o contingente vocabular tupi-guarani existente no português á
ridicularia de 23 palavras. E' verdade que o ilustre etimologista afirma só ter registrado os têrmos usados em
Portugal e nas varias zonas geográficas de predominio
da lingua em que Camões pediu esmola.
Com esse critério, e com o pavor das "patriotadas"
a que se refere na Introdução de sua obra, não pôde deixar de cometer injustiças e de incorrer em visiveis in..
.....
.
eongruenc1as.
Duvidamos muito que os têrmos aim<Wé, abanheenga,,
jagua,r, tapir e outros dos 28 privilegiados pelo sr. Nas ..
centes tetiham uso corrente "em todos os don.iinias em
que se fala a lingua portuguesa".
Em Moçambique, em Lourenço Marques, em Angola
.e mesmo em Portugal, serão conhecidos esses têrmos e
desconhecidos os milhares de outros da mesmissima categoria?
Por que será que o sr. Nascentes anota aimoré e
-deixa de lado tupinambá, tamôio, potiguára e carij6; por
que será que acolhe abanheenga e guarani e não aceita
nheengatú e nheengaíba e, finalmente, por que será que
registra abacaxi, ananás, mandioca, arara, jacaré, etc.,
pondo á margem 10.000 outros designativos da flora e
da fauna brasileiras ?
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Porque são americanismos, dirá imediatamente o
ilustre professor, desconhecidos em Portugal e Colonias.
Mas, nesse caso, seria interessante demonstrar que os 23
anotados são conhecidos.
Seria interessante, tambem, que o sr. Nascentes, tão
escrupuloso comj<> é, nos dissesse por que cargas dagua
incluiu os termos boa e h.évea entre os tupi-guaranis.
Estará o infatigavel autor do Dicionario propenso a admitir a origem túpica desses têrmos ?
H évea pode ser kjewe (sic) no tupi confuso do Amerikanische Wõrter de Lokotsch, mas na obra de um etimologista brasileiro parece-nos fato extremamente grave. .
Que o sr. Lokotsch tenha suposto semelhante cousa,
compreende-se; mas que o sr. Nascentes a endosse, não
é crivei, mesmo porque sôbre o caso nada encontrou "em
Stradelli e Tastevin que estudaram com apuro o tupi
amazonen$e ".
Parece-nos bastante evidente que o nosso esforçadíssimo patrício se embrenhou, neste caso, por densas florestas ..desconhecidas confiado em. quem não tinha, absolutamente, qualidades suficientes de guia ...
Mas no grupo dos 23 vocábulos selecionados entre
milhares pelo sr. Nascentes, está a expressão abacaxi,
o que não deixa de ser uma recomendação altíssima para
o fruto saboroso que todo o Brasil conhece e cultiva.
l\"'ão nos assistindo o direito de alargar estas notas
para além dos limites preestabelecidos, isto é, para além
das r ápidas notícias históricas e geográficas necessárias
ao esclarecimento da etimologia dos termos estudados,
bastem estas linhas, de advertência, aos que consultarem
o Dicionário Etimológico.
Gabriel Soares, ao descrever "os ananases tão nomeados", refeniu•se positivamente ao abacaxi, uma de

suas variedades, caracterizada pelo porte menor, pelo colorido amarelado da carne, e pela maior intensidade do
perfume que desprende. Sinão, vejamos:
"Ananás é uma fruta, diz o célebre cronista, do ta_
manho de uma cidra grande, mas mais comprida; tem
olho da feição dos aleachofres, e o corpo lavrado como
alcachofre molar, e com uma ponta e bico em cada sinal
das pencas, mas é todo maciço".
O fruto vem, espigado, "das suas ervas, cada ano,
como o cardo, tamanho como alcachofre, muito vermelho,
o qual assim como vai crescendo, vai perdendo a côr e
fazendo-se verde, e como é maduro conhece-se pelo cheiro como o melão".
Depois de algumas noticias sôbre a resistência dos
ananaseiros e sobre a produção de frutos, diz Gabriel
Soares:
''Para se comerem os ananases hão se aparar muito
bem, lançando-lhe a casca fora, e a ponta de junto do
olho por não ser tão doce, e depois de aparado este :truto,
o cortam em talhadas redondas, como de laranja ou ao
comprido, ficando-lhe o grêlo que tem dentro, que vai
correndo do pé até o olho; e quando se corta fica o prato
cheio do sumo que dele sai, e o que se lhe come é da côr
dos pomos de laranja, e alguns ha de côr mais amarela".
Essas sugestivas e pitorescas palavras evidenciam
que o sabio cronista do século XVI tinha em mente o
nosso abacaxi quando, com tanto carinho, descreveu as
suas qualidades boas e más, o seu sabor esquisito e o
seu perfume incomparavel.
E foi exatamente do aroma forte e penetrante que
tirou, o ameríndio, a denominação genérica que hoje usamos em :nossa linguagem popular para fins absolutamente presaicos.
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Abacaxí é vocábulo composto de ybá, fruta, o que
sai da planta, e catim, cheiro intenso.
Em geral os nossos etimologistas preferem a ter-se ao
significado rigoroso de catim que, realmente, pode ser
traduzido por bodum, fedor, máu cheiro, etc. Dessa form:a a expressão abacaxí dirá: fruta fedorenta, fruta de
máu cheiro, o que contraría de certa maneira a sensação
agradavel que nos proporciona o odor dos abacaxís.
Batista Caetano percebendo a dificuldade da adoção
do têrmo catim, com muito espírito e verdade disse que
a questão de cheiro bom ou máu não é sinão uma questão
de gosto ...
Si catim pode significar bodum e fedor, é certo que
significa, com muito maior preeisão, cheiro forte, odor
ativo, cheiro veemente, como sugere Montoya.
O fato de catim entrar na composição do nominativo
sob a forma de cackí não é absolutamente estranhavel.
Catim no bôca do colonizador foi somente catí, como ybá
transformou-se correntemente em ibá, bá, uá, guá, a.
De catí, por f ôrça da palatização do t seguido de i, nos veio
o cachí, ás vezes pronunciado ainda, em São Paulo, catckí.
Assim, sem dúvida alguma, temos:
ybácatím
ibácatchím
ibácachí
bácachí
a bácachí
abacaxi.

No nheengatú registrado por Stradelli, aparece auácaci, onde, segundo a norma característica do tupi amazônieo, o u substitue o b usado no sul do Brasil e o v cor-
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rente no Paraguai: abá - auá - avá; ába - áua áva; cába - cáua - cáva, etc.
Apesar da clareza dessa etimologia, não tem faltado
quem queira fazer sugestões inócuas. Teschauer, por
exemplo, sem estudar pessoalmente o caso, lembra a possibilidade da expressão provir de abacackai que, segundo
suas palavras, equivale a cabelo grenho, em alusão ao
"penacho que corôa a fruta".
Si fôssemos por esse caminho, chegariam.os positivamente a conclusões que poderiam ser imensamente engraçadas, mas que não se esquivariam de uma forte dose
de ridículo ...
Distanciados já do nosso ponto de partida, retornemos e vejamos como usa o nosso povo do termo abacaxi
em sua linguagem expressiva e curiosa.
Sugestionado, talvez, pela aspereza do "penacho" a
que se refere Teschauer, e "pelas pontas e pelos bicos", referidos por Gabriel Soares, que "aparecem em cad~ sinal .
das pencas'', o nosso povo aplicou o vocábulo para designar
os objectos por assim dizer '* espinhentos" ou que de alguma
forma não se deseje ter em mãos ...
Daí veio a generalização, passando abacaxi a significar tudo quanto é indesejavel, prejudicial, perigoso, inutil, etc.
Diz-se que o máu negócio realizado é um abacaxi ;
um automovel velho que não encontra comprador é um abacaxi ; uma obrigação de dificil cumprimento transforma-se num abacaxí. Até uma revolução que redunda em
fracasso deixa de ser revolução para ser um abacaxi, na
opinião, evidentemente, dos que a perderam.
Tudo, enfim, que é máu ou que pode trazer más consequências entra para a classe imensa dos abacaxís.
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Essas acepções do termo podem parecer, a muita
gente, novas e passageiràs e, por consequência, sem direito a figurar num vocabúlario brasileiro.
Isso, todavia, não se dá. Com esses mesmos sentidos
corre a palavra por varios estados da Brasil e já por longos
anos. Mesmo admitindo que o seu uso geral na atuaAidade não bastasse para inclusão em nossos dicionários, seria
suficiente lembrarmo-nos de que ha quasi 30 anos já está
ela registrada no Lexico de Lacunas de Afonso de Taunay, sinão com os mesmos significados atuais, ao menos
como designativo muito sugestivo ... "como alcunha depreciativa dada aos portugueses, no Rio de Janeiro".
Ora, quem conhece as relações nem sempre amistosas
entre cariocas e lusos, pode perfeitamente compreender a
ironia da alcunha e verificar a equivalencia dos significados antigos e modernos.
Graças, assim, ao espírito agudo e pitoresco de nossa
gente, da fruta perfumosa e decorativa que os ameríndios
chamavam ybácatím, tiramos mais um brasileirismo suculento que, como tal, não consta ainda dos pretensiasos
léxicos etimológicos de Portugal e Algarves, daquém e dalém mar em África e Guiné. . . mas que ha de pertencer,
um dia, ao vocabulário da língua falada na terra papagolorum ...

AIBI

..

..

Dá-se o nome de aibí a um riachinho que desemboca
no oceano, inflando-se-lhe as aguas com Q fluxo do mar,
diz textualmente o paciente pesquisador Bernardino de
Sousa, e acrescenta: é termo usado no sul da Bafa, região
costeira.
Não encontramos essa palavra em outros vocabulários. É muito provavel, portanto, ser de uso puramente
local.
Teodoro Sampaio registra aibú, evidentemente de origem identica, mas designando uma concha bivalva, tambem. chamada mapé. . . Cremos que aibí e aibú provenham de a - ybin que, segundo Montoya, quer dizer
ruim, apoucado, mesquinho, etc.
t muito natural que o riachinho sem im.portancia,
apoucado de aguas, seja aibí ou aibím. Em outros pontos
do Brasil, e mesmo em São Paulo é comum a designação
ymirím, isto é, agua pequena, dada a varios eôrregos ou
riachos.
A informação de Bernardino de Sousa,. traz, porém,
um complemento que, talvez, nos indique caminho diverso
na pesquisa etimológica do têrm.o. Diz ele que as aguas do
riachinho se inflam com o fluxo do mar. Talvez a palavra
aibú, composta de a-i..pú traduza melhor o fato das aguas
inflarem-se durante a alta da maré; aipú e aibú exprimem rigorosamente ruído, murmúrio das aguas. Claro
que o riacho inflado pelas aguas do mar deve tornar-se
murmurante. Demais, a-y-'/)Ú e a-y-bú ou a-i-'/)Ú e a-i-bú,
na vernaculização poderiam se transformar, facilmente,
em aibú e aibt

..
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AIPIM

De uma forma, porém. ou de outra, é interessante esse
designativo, pois particulariza o riacho que por desembocar no mar, se torna inflado e rumoroso ao receber o fluxo
marítimo invasor.
Ha tambem, no norte do Brasil, uma enseada formada pelo rio Urubú, tributario do Amazonas, á qual os
indigenas dão o nome de Aybú. Dizem que essa denominação provêll). de aíba ou ayba, ruim, nocivo e y, agua,
isto é, agua ruim, agua nociva ...
Si quizessemi os indigenas, entretanto, dizer - agua
ruim, agua nociva - jamais colocariam aíba, adjetivo,
antes de y, substantivo.
O nome aybú deve ser, em todo caso, o mesmo ai bi.

..

A mandioca, como elemento de importancia capital
na economia domestica dos povos brasilicos, mereceu
grande atenção dos antigos cronistas e foi descrita com
minucias verdadeiramente notaveis. Deixaram-nos eles
interessantissimos informes relativos ao cultivo, ao uso
e ás qualidades dessa raiz maravilhosa que, sob os mais
variados aspectos, fornecia alimento ás dezenas de tribus
espalhadas por todo o nosso alongado litoral atlantico.
O aproveitamento da fertil e curiosa literatura sobre
a mandioca, daria materia excelente para monografias de
fundo historico, etnografico e até sociologieo. Do plantio e colheita á consumação, desenvolvem-se actividades
sociais diversas, empregam-se instrumentos característicos e engenhosos e surgem lendas e superstições interesisantes, â espera ainda de estudos pacientes e meticulosos.
Dela, da mandioca, provinham as farinhas de diversos
tipos, os beijús saborosos ou insipidos, as carimãs saudaveis e contra-peçonhentas e os vinhos de que nos falam
as cronicas esmiuçantes.
.

.

Gapriel Soares, com aquela linguagem tão sua e tão
amena, dedica varios capítulos de s·eu Roteiro á mandioca e suas variedades, demonstrando, assim, a grande importancia da raiz a que Pohl denominou Manihot utilissima.
"Mandioca, diz ele, é uma raiz da feição dos inhames
e batatas, e tem a grandura conforme a bondade de terra,
e a criação que tem. Ha casta de mandioca, cuja rama

..
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é delgada e da côr como ramos de sabugueiro, e fôfos
por dentro; a folha é de feição e da brandura da parra,
mas tem a côr do verde mais escura, os pés destas folhas
são compridos e vermelhos, como os das mesmas folhas
das parreiras.
Planta-se a mandioca em covas redondas como melões
muito bem cavadas e em cada cova se metem três ou quatro
pauzinhos da rama, os quais paus quebram á mão, ou cortam. com faca ao tempo que os plantam, porque em fresco
deitam leite pelo corte, donde nascem e se geram as raízes ;
e fazem-se estas plantadas mui ordenadas, seis palmos de
de uma cova a outra. Arrebenta a rama desta mandioca
dos nós destes pauzinhos aos três dias até oito, segundo
a fresquidão do tempo, os quais ramos são muito tenros e
muito cheios de nós, que se fazem ao pé de cada folha, por
onde quebram muito; quando a planta rebenta é por estes
nós, e quando os olhos nascem deles são como de parreiras.
A grandura da raiz e da rama da mandioca é conforme
a terra em que plantam., e a criação que tem; mas ordinariamente é a rama mais alta que um homem, e a partes
cobre um homem a cavallo; mas ha uma casta, que de sua
natureza dá pequenos ramos, a qual plantam em lug~res
sujeitos aos tempos tormentosos, porque a não arranque
e quebre o vento.
Ha casta de mandioca que, se a deixarem criar,
dá raizes de cineo seis palmos de comprido, e tão grossos
como a perna de um homem: querem-se as roças da mandioca limpas de ervas, até que tenha disposição para
criar boa raiz. Ha uma casta de mandioca, que se diz
manipocamirim, e outra que chamam manaibusB'lí, que se
quer com esta de ano e meio por diante; e ha outras castas, que chamam taiaçú. e m,o,naibartú, que se querem
com estas de um ano por diante, e duram estas raízes

debaixo da terra sem apodrecerem três, quatro anos. Ha
outras castas que se dizem manaitinga e parati, que se
começam comer de oito meses por diante, e se passa de
ano apodrecem muito; esta mandioca manaitinga e parati
se quer plantada em terras fracas e de areia.
Planta..se a mandioca em todo o ano no inverno, e quer
mais tempo sêeo que invernoso; se o inverno é grande,
apodrece a raiz da mandioca nos lugares baixos. Lança a
rama da mandioca na entrada do verão, umas flores brancas como de jasmins, que não têm nenhum cheiro, e por
onde quer que quebran11 a folha lança leite, a qual folha o
gentio come cozida em tempo de necessidade, com pimenta da terra,,.
Nesse tom, cheio de pitotesco e de verdade, vai o
sabio cronista esmiuçando conhecimentos e fornecendo
dados sobre a raiz que, na opinião geral, era o verdadeiro trigo da terra.
A praga das formigas não é tambem esquecida, e
lá está, no Capitulo XXXVII a receita excelente para a
evitar ou, ao menos, para restringir as suas terríveis
consequencias : "para se defenderem as roças desta praga
das formigas, buscam-se os formigueiros donde as arrancam com enxadas e as queimam; outros costumam ás
tardes antes que se recolham, pisarem a terra dos olhos
dos formigueiros com picões muito bem, para que de
noite em que elas dão os seus assaltos, se detenham em
tornar a furar a terra para saírem fora, e lançam-lhes
de redor folhas de arvore, que elas comem, e das de mandioca velha, com o que, quando saem acima se embaraçam até pela manhã, que se recolhem aos formigueiros;
e se as formigas vem de fora das roças a comer a elas,
lançam-lhes desta folha no caminho, antes que entrem
na roça, o qual caminho fazem muito limpo, por onde vão
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e vem á vontade, e cortam-lhe a erva com o dente, e
desviam-nas do caminho. Neste trabalho andam os lavradores até que a mandioca é de seis meses, que cobre
bem a terra com rama, que então não lhe faz a formiga
nojo, porque acha sempre pelo chão as folhas, que caem
de cima, co:rn o que se contentam, e nas terras novas não
ha formiga que faça noj.o a nada".
Logo após Gabriel Soares escreve um saborosissimo
capitulo, em que demonstra "quão terrivel peçonha é a
agua da mandioca", e outros sobre a "farinha fresca que
se faz da mandioca" e sobre a farinha de guerra e sobre
a carimã. Em verdade, pode-se dizer que os capitulos
de Soares são pequenas memorias sobre o assunto, minuciosas e exatas. Tendo descrito todos os usos que fazem
de mandioca em geral, entra o nosso cronista maximo
no estudo das aipins, casta não venenosa da euforbiacea.
Dá-se nesta terra outra casta de mandioca, a que o
gentio chama aipins, cujas raízes são da feição da mesma
mandioca, a rama e a folha são da mesma maneira, sem
haver nenhuma diferença, e planta-se de mistura com a
mesma mandioca".
Apesar de serem as aipins assim tão assemelhantes
á mandioca brava, eram e são facilmente reconhecidas
velos aborígenes e pelos nossos sertanejos e agricultores
atuais, graças a coloração especial de seus ramos. Das
aipins ha sete ou oito castas, diz Soares, mas as que mais
se estimam, por serem mais saborosas, são umas que
::-hamam gerumús.
A aipim é, em suma, a mandioca doce, a mandioca
mansa, a macaxeira conhecida no norte do Brasil.
Pio Corrêa diz que para alguns botanicos a nossa
planta é apenas uma variedade de Manihot utilissima; para outros, porem, constitue uma especie distinta,

" ' ,.
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baseados principalmente na sua menor toxicidade, mas
isto parece não bastar, pois está provado que algumas
de suas variedades horticolas são tão veneno~as quanto
. outras .da M. utilissima, e, mais que, conforme o caso, esta
pode tornar-$e inofensiva ao mesmo tempo que a nossa
espeeie, a aipim, pode tornar-se venenosa. Aliás, continua o ilustre botanico, admite-se que qualquer variedade
de M. palm.a ta plantada sucessivamente no mesmo terreno, com rama procedente dessas mesmas plantas, tornase sucessivamente e cada vez mais amarga. Todas as
dezenas de variedades fornecem raízes doces e comestiveis, raizes que foram incontestavelmente o pão de cada
dia oferecido por Deus aos cristãos aventurosos e colonizadores.
Tambem se faz farinha de outras raizes que chamam
aipim, informa Anchieta, e são como as de mandioca,
mas não matam, e tambem se comem assadas.
O meigo Fernão Cardim lembra ainda que "os indios
fazem v:inho dela, e que é tão suave e fresco e medicinal
para o figado que a ela se atribue não haver entre eles
doentes do figado".
Sobre as denominações antigas das varias castas da
aipim não fala Gabriel Soares, mas Simão de V asconcelos no-las dá a conhecer em seu Livro II das Cousas do
Brasil. São treze variedades cujos nomes trazem, alêm
do étimo comum, aipi, o qualificativo caracteristico:

..

,

a1p1goaçu
aipijarandé
ai picaba
aipigoapamba
aipijaborandi
.
,
a1p1curumu

.
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aipieurumumiri
aipicurucuya
aipimacaxéra
aipimaniacaú
• •
a1p1poca
aipitayapoya
aipipitanga
,.

Atualmente citam-se dezenas de nomes, dentre os
quais podermos destacar os consignados por Brandão,
Caire e Peckolt, já anotados por Pio Corrêa, sendo possivel que alguns deles se refiram a uma mesma variedade
e outros a variedades da M. utilissima. A titulo de
curiosidade, apenas, os registramos aqui :

-

Alagôas
Amarelo
Baía
Bangú-rosa
Branco
Caboclo
Canela de urubú
Cascarica
Cu velinha
Folha-larga
Globo
Landú, Landiú
Manivainha
Mata-fome
Milagroso
Olho-de-pomba
Olho roxo
Pacoré
Pão-da-China

Amargoso
Amarelinho
Bandeirinha
Barra-bonita
Branquinho
Cachoeirinha
Casca de carvalho
Corirf
Embaussú
Frio
João-grande
Mandi
Manteiga
Mata-negra
Morandí
Olho-de-urubú
Olho verde
Palma
Pão-do-Ohile

/
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Pão encarnado
Pipoca
Poquim
Rabanete
Roça branca
Sabará
São Sebastião
Suiça
Suvela
Vara
Veadinho
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Paraguaio branco
Poca
Prata
Rio Grande
Rosa
Sapo
Sinhá-está-na-mesa
Sutinga
Tijucano
Veado
Vermelho

"He esta planta toda a fartura do Brasil, diz Vasconcelos, e he tradição que a ensinou aos indios do Brasil
o Apostolo São Tomé, cavando a terra em montículos, e
metendo em cada qual quatro pedaços de varas de certos
ramos, que chamam manaiba, de comprimento como de
um palmo cada hum dos pedaços, cujas tres partes vão
metidas em terra que fiquem em forma de cruz','.
Ao lado dessa tradição cristã não faltam, á mandioca
em geral e á aipim especialmente, lendas mais ou menos
poéticas colhidas, segundo os seus divulgadores, da propria boca de gente isenta de qualquer contacto com os
civilizados. A raiz alva da aipim, por exemplo, dizept
que é o corpo de uma criança enterrada no centro de uma
maloca, por mãos de mãe amerindia . . . doida de amor.
Roquete Pinto, na Rondonia, entre outras lendas registra
a da mandioca, corrente nas tabas Parecís:
"Zatiamáre e sua mulher, Kôkôterô, tiveram um
casal de filhos: um menino, Zôkôôiê, e uma menina, Atiôlô. O pai amava o filho e desprezava a filha. Si ela o
chamava, ele lhe respondia por meio de assobios; nunca
lhe dirigia a p~lavra.

•
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Desgostosa, AtliôJô pediu á sua mãe que a enterrasse
viva, visto como assim seria util aos seus. Depois de
longa resistencia ao estranho desejo, Kôkôtêrô acabou
cedendo aos rogos da filha, e a enterrou no meio do cerrado. Porem, alí ela não pôde resistir, por causa do
calor; rogou que a leva.sse para o campo, onde tambem
não se sentiu bem. Mais uma vez suplicou a Kôkôtêrô
que a mudasse para outra cova, esta última aberta na
mata; e aí sentiu-se á vontade. Então, pediu ã sua mãe
que se retirasse, recomendando-lhe não lhe volvesse os
olhos quando ela gritasse.
Depois de muito tempo gritou; Kôkôtêrô voltou-se
rapidamente. Viu, no lugar em que enterrara a filha,
um arbusto mui alto, que logo se tornou rasteiro assim
que se aproximou. Tratou da sepultura. Limpou o solo.
A plantinha foi-se mostrando cada vez mais viçosa. Mais
tarde, Kôkôterô arrancou do solo a raiz da planta: era
a mandioca. O casal chamou-a Ojakôrê; os Pareeis, depois, deram-lhe o nome de Kêtê ".
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do Caramurú ao cantar, em oitavas camonianas, os produtos excelentes da Flora brasilica : José Rodrigues de ..
Melo.
Esse ilustre e quasi desconhecido patricio, desejando
em estilo "grandíloquo e corrente" celebrar as virtudes
da mandioca, sobre ela escreveu, em versos latinos, um
formoso poema em dois cantos, considerado por Varnhagen "como o melhor tratado acerca dessa raiz alimenticia ".
Tão belo e tão util que mereceu ser traduzido em
port~guês por Santos Reis, e incluído em volume com o
"adequado titulo de Geórgica Brasileira".
Para que os leitores apreciem a elegancia dos versos
e verifiquem a justeza das palavras do Visconde de PortoSeguro, eis alguns deles, referentes ao sumo venenoso da
M anikot 'lltilissima:
Fac procul hinc habeas armenta, omnemque volucrum
Atilium gentem, positos neque tàngere suecos
Permittas: nanque illa quidem niveoque; colore
Innataque trahit pecudes dufoedine captas
Potio: motiferum tamen insidiosa ven~num
Continet: et fibris ubi pestern huasere, furore
Huc illuc actae pecudes per prata feruntur,
Et gyros agitant crebros, etc.

Mas, deixando de lado os cronistas e as lendas, vamos
encontrar ainda na obra monumental de Rodrigues Ferreira, infelizmente esparsa e publicada aos fragmentos,
interessantes notas sobre a aipim. Afirma ele, corroborando as palavras dos cronistas que "entre as qualidades
de mandioca ha uma que se come cozida ou assada, e esta
mesma varia na qualidade e na côr, porque a ha amarela;
neste Estado (Capitania de São José do Rio Negro) se
lhe Cha.D$ macaxeira, e nos outros brasis, aipim".

Sobre a carimã diz, tambem, o nosso vate elegante
e latinista profundo :

Culminando, porem, na admiração pelas virtudes da
tnandioca, evidentes em suas vari8$ castas, surge um
homem que, pela originalidade, ultrapassa o proprio autor

Passemos, todavia, ao capitulo que nos devera ter
preocupado, exclusivamente, nestas simples notas: ao que
se refere ao termo aipim.

Quae sueco nocuit radxi, feret ipsa salutem
J am praelo domita elicitoque innoxia sueco.

3 -
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E' curiosa, comenta Varnhagen em estudo da obra
de Gabriel Soares; a variedade de ortografia com que se
tem escrito o nome que adotamos dos indigenas para a
planta da raiz amilacea que Pohl denominou M anihot Aypi,
seguindo para esta denomínação da especie a ortografia de
Lery (pag. 135 da ed. .da Rochelle de 1578), do Tesoro
Guarani, de Martiniêre (T. 1.0 , pag. 120), que adotaram
Denis e St. Hilaire; Vasconcelos tambem uma vez assim
escreve (not. 140), bem que em geral seja nisso irregular.
V. Livro 1.0 , not. 71, 73 e 74. Soares, com o seu contemporaneo Ganda\ro (fL 16 da ed. de 1576) parece ter preferido
a mais portuguesa de aipim, seguida por Antonil e pelos
viajantes Spix e Martius (T. 2, pag.526). Botelho de
Oliveira escreveu aypim (Flori!, pag. 142)e Cazal (1, 115)
igualmente. Marcgraf aipií e assim se lê no Côro das
Musas (T. 1.0 , pag. 143) e nos dicionários portugueses,
que tambem d·ão impim.
O autor do Caramurú (C. 4. 0 , estr. 19) escreve aipi.
A essa relação de Varnhagen poderemos juntar dois
novos aspeetos que encontramos no Dicionário Brasiliano, aipic e aipij, capazes de completar a curiosa coleção
de ortografias :
..
a1p1
aipim
aipie
aipig
aipii
aipiig
aipij
aipin
aipy
aipym
aipyn
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aypi
aypim
•
ayp1n
aypii
ayipii
•
•
1mp1m
De todas, porem, só a última destôa como corruptela verdadeira. Todas as outras formas graficas decor_
rem natµ,ralmente da má pronuncia de a-ypin ou de a-ypy,
sendo o som do y geralmente representado por ij, ig, yi,
etc. Cremos que a forma aipic, que ocorre no Dicionário Brasiliano, surgiu da troca eventual de g por e,
pois aipig é o correspondente natural de aipy em face
da pronuncia do y.
Da analise, emfim, das variantes de pronuncia e
grafia, parece licito induzir-se que a palavra originaria
de aipim devera ser a-ypi, sendo a o fruto e ypi, sêco,
enxuto, etc.
Os numerosos autores que se dedicam á etimologia
confundiram, não raro, aquele y que é caracteristico da
língua, com o i puro do português, e nasalaram sem razão
o i final. Dai uma serie de absurdos encontradiços em
livros e revistas de responsabilidade, antigos e modernos.
Na propria obra de Montoya lê-se a palavra aypi com Y
e o adjetivo ypi com o i especial.
Não nos sendo possivel estudar as causas desses enganos, querem,bs sugerir a, possibilidade, ao menos, de
ser o têrmo explicado fora do tupi-guarani, mesmo porque a outras linguas americanas não são estranhos os
témas ipi e api. Este último, no kechua, significa papas
de milho. Dentro da propri~ língua, entretanto, a me..
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lhor etimologia parece-nos ser a referida, isto é, aypi,
fruto sêco, enxuto. Claro é que qualquer alteração fonetica modificará completamente esse significado.
E' preciso muito cuidado com raizes desse gênero
:porque, mesmo no campo etimológico, podem se to.rnar
estremamente venenosas ...

APICUM

Apiçum, segundo informa Cândido de Figueiredo, é
simplesmente o terreno alagadiço, formado á beira-mar
pelos resíduos das enchentes.
Antonil, na Cultura e Opulência do Brasil, dá dos
apicuns, ou apicús, a seguinte definição textual : corôas,
que faz o mar entre si, e a terra firme, e as cobre de
maré. Dos apicús, diz ainda o meticuloso cronista, é que
se tira o "barro com que se purga o assúcar".
Em alguns Estados do norte do Brasil, o apicum é
o brejo de água salgada, em geral fronteiriço ao mar e,
em Alagôas, conforme informação de Pereira da Costa,
citado por Bernardino de Sousa, não é mais que um alagado qualquer que se forma nos brejos.
De vários outros autores se colhe que apicqm póde
designar ainda o "terreno composto de areia fina de mistura com pouca argila, imprestável para o plantio da
cana de assúcar", "elevação muito íngreme" e a "extrema da terra firme com o mangue, limite da prea;mar".
Teodoro Sampaio acha que apicú, apicum~ é a vereda arenosa entre banhados e alagadiços, ou como se
lê na nova edição de seu Tupi na Geografia Nacional: a
superfície alongada, o chato em forma de língua, os tratos de terra, á beira-mar, planos, lisos, que a maré cobre
e descobre alternadamente e onde não cresce vegetação
alguma.
Apolinário Porto - Alegre engana-se, positivamente,
quando dá como de Braz Rubim as palavras textuais de

•
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Antonil, que citamos, definindo o apicum, e BeaurepaireRohan limita-se a dizer que apicús são "alagadiços que
se formam no litoral com os transbordamentos do mar nas
ocasiões da enchente das marés".

deiras faixas como esguios caminhos secos por entre as
águas. Pratica~nte, pois, Antonil e todos os outros
observadores têm razão; cada qual descreveu o apicum
que viu.

Como se vê, não ha discrepâncias reais entre os informadores em geral; quasi que com as mesmas palavras
definem e descrevem o apicum.
Contrariando, em parte, a afirmação de que nos
apicuns "não cresce vegetação alguma", encontramos as
seguintes notas de Teodoro Peckolt: "o apicúm ou apioú,
mais conhecido entre o povo pelo nome de areia, consiste
em um terreno de areia finamente lavada, lançada á costa
pelos movimentos do mar, de côr branca, que só produz
mandioca e guandós".

O voeábulo que de ha muito se acha incorporado ã
nossa língua póde, sem perigo de engano, ser traduzido
assim: o caminho alongado, o caminho que parece uma
língua, o linguado de terra, apicum é som.ente apê-cum;
a superfície chata, o que é chato em forma de Iingua, si
apicum; for considerado como contração de apéba,,.cum.
N'o caso excepcional de significar "elevação muito
íngreme", é possivel que apicum seja simplesmente corruptela de apê-pucú, isto é, o caminho alto, comprido, demorado, que se vence vagarosameJ?.te.
Cremos que essas soluções satisfazem e justüicam as
várias cambiantes de sentido que a expressão tem em
português.
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Quanto á grafia do têrmo - apecú ou apicú, apecum ou apicum - nada ha a observar; são simples modalidades da pronúncia popular.
A forma apioú qµe vemos em Peckolt, deve ser atribuída a mero engano tipográfico, provável troca de e por'
o. Quanto á significação de apicúm, pode-se dizer que,
salvo a que se refere á "elevação muito íngreme", todas
as outras são concordantes. Trata-se, evidentemente, de
zonas alagadas pelos mar; de terras baixas que na vazan_
te retêm certa quantidade de água, oferecendo os mais
variados aspectos, de acôrdo com os desníveis naturais
ou provocados pelo movimento da própria água.
Nas zonas dos mangues, como é natural, formam-se
verdadeiras corôas ou ilhotas de terra mais ou menos
firmes, em virtude do emaranhado do galhame e das raízes dêsse conhecido vegetal; nas regiões praieiras, ao contrário, as ilhotas ou terras de nivel superior ao maxirno
do fluxo marítimo, assumem formas alongadas, verda-

..
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ARACAII

Aracatí é denominação de um vento e de uma brisa.
Correm ambos pelo norte do Brasil ou, melhor, por determinadas regiões do Ceará. No vale do Jaguaribe, por
exemplo, o vento aracatí sopra geralmente na direção
nordeste-sudoeste, "com alguma violência", e aparece ao
cair da tarde, durante o estio. Em Icó, entretanto, o aracatí perpassa "como brisa mansa que vem do mar".
Da aplicação do têrmo a correntes aéreas diversas,
provieram confusões e até contendas mais ou menos literárias entre os estudiosos desses assuntos. Querem alguns que· o aracati seja sempre vento rijo e desagradável,
ao passo que outros, mais românticos talvez, a pés juntos
afirmam que o inocente aracatí é brisa amena e salutífera ...
Afirmam, citam testemunhas, apelam para os habitantes das zonas varridas com rudeza ou bafejadas com
meiguice pelos aracatís, e continuam aferrados aos seus
pontos de vista sem a mínima concessão de parte a parte.
Por isso, por falta de exame sereno da questão e por
falta de um pouco de boa vontade, dão uns por estabelecido definitivament~ que aracatí é vento rijo e desagradável e, outros, por definitivo tambem, que aracatí
é brisa leve e agradável.
Situados em extremos, afastam toda possibilidade de
se tocarem um dia.
Não desejando, em absoluto, quebrar a resistência
de uns ou de outros, vamos, mesmo sem licença de qualquer dêles, abrir um pequeno inquérito sobre o caso.
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Temos por certo que em ambos os grupos ha um
pouco de razão, como temos por assentado que aracatí
póde, ao mesmo tempo, denominar vento rijo e brisa leve.
Estamos ainda convencidos de que ha um busílis atrapalhando os textos e um qui-pró-quó azedando as contendas.
Lemos cuidadosamente as asserções e pesamos com
:muita limpeza as razões apresentadas pelos defensores do
aracatf rijo, e pelos que s6 compreendem um aracatí
saudável ..•
Verificamos, desde logo, não sem surpresa, que em
torno de dois polos giram o aracatí-vento, o aracatíbrisa e os pesquisadores. De fato, todos os que se referem á violência e á desagradabilidade do aracatí, dêle
:Sentiram os efeitos no vale do J aguaribe ou sôbre êle
colheram informes de habitantes dessa região. Da mesma forma, os que dão ao aracatí as qualidades de brisa
acariciante e saudável, sempre se referem ás circunvizinhanças de Icó.
Rodolfo Teófilo, por isso, pertence ao pólo do Jaguaribe, pois afirma textualmente que o "aracati é vento
mui forte que sopra de repente, no verão, ao cair da
tarde". Os sertanejos do Ceará, segundo testemunho de
'B~rnardino de Sousa, pertencem ao polo do Icó, pois
.afiançam com toda simpleza e lealdade que "o aracatí
é refrescante e ameno".
Tudo depende, como se percebe, do ponto de observação.
Teschauer, que viveu no extremo sul do Brasil, ao
afirmar que "aracatí é vento ou rajada forte", ouviu ou
leu, evidentemente, gente qe um polo apenas, o que não
deixa de ser injusto, e, de certa forma, prejudicial à tarefa
de quem quer que se mêta a vocabularista.

TmMOS TUPÍS NO PORTUGlltS DO BRASIL
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O leitor desprevenido ou o consulente que não queira
entrar em detalhes ,apoiado em Teschauer afirmará com
razão e com certa fôrça que aracatí é vento rijo, quando,
em verdade, póde ser tambem brisa amena.
Mas, pondo de parte tais considerações, podemos
quasi garantir que o vento em questão é de fato rijo e
desagradável em certos pontos do vale do J aguaribe, e
brisa, positivamente amena, na região icoense.
Serão, todavia, dois ventos diversos com o mesmo
nome ou, pelo contrário, será o mesmo vento em duas de
suas modalidades?
Pensamos que a corrente aérea é uma só, rija no
J aguaribe e branda no Icó. A sugestão de alguem que
quer ver na denominação do vento simples generalização
do nome da cidade cearense - Aracatí - parooe-nos
inteiramente improcedente. Não é razoável supor que ao
vento se desse o nome de aracatí só porque transita êle,
indiferentemente, pela cidade de Aracatí.
A cidade, sim;, é prováY'.el que tenha recebido essa
denominação por se achar na região varrida pelo araeati.
Do que se não deve duvidar, entretanto, é de ter êsse
nome provindo da fina e penetrante observação dos primitivos habitantes do lugar. :msses, avessos a polêmicas
literárias ou científicas, sentiram, naturalmente, os efeitos do vento rijo e desagradável no ambiente em que
assim êle se apresenta, e chamaram-no aracatí.
Si o mesmo vento logo adiante tornava-se brando e
agradável, isso não poderia constituir motivo bastante
para novo batismo.
Aracatí rijo ou brando, agradável ou desagradável,
foi sempre aracatí.
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Mas, claro é que essas divergências de opnuao no
campo prático, no ângulo reduzido criado pelas sensações
açuladas ou adoçadas pelo vento ou pela brisa, refletiram
no campo etimológico, dividindo os estudiosos em dois
grupos intolerantes.
Acordes, embora, a respeito da orígem túpica do vocábulo, discordam in totuni quanto á sua formação. Querem os componentes de um dos grupos que a palavra
aracatí seja corruptela de ara-catú, e os de outro, que
provenha da juxtaposição das expressões ára e cq,ty.
Está-se a perceber que os propugnadores de áracatú são os de Icó, e que os defensores de áracatí são os
de Jaguaribe.
Dizem os primeiros que catú. bem poderia ~,e ter
transformado em caty pela simples mudança do u final
em y. . . Os segundos acham que não; que caty é, sem
dúvida alguma, a palavra caty, tupí, em que o i especial
dessa língua, na vernaculização, se tornou i puro português ou y grego, conforme o gôsto de quem grafou a palavra.
Catú , em tupí, significa geralmente: bom, apto, saudável, etc e caty len1bra apenas a catinga, o máu cheiro,
o cheiro desagradável. Batista Caetano, aliás, faz notar
com muito espírito, que catinga deve significar cheiro
forte, cheio rescendente, ficando a questão de saber si é
bom ou mau, agradável ou desagradável, a cargo dos
caprichos olfativos de quem recebe as vibrações odorantes ...
Como dizíamos, porém, catú e caty são os têrmos
trazidos á baila para satisfazer as preferências etimológicas de uns e de outros. Si aceitarmos o étimo catú, o
vento será bom e agradável; si optarmos pelo caty, o

.
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vento será nauseante, fedorento e, em consequência, desagradável.
Mas aceitar catú como parte componente da denominação, é admitir a possibilidade do u acentuado se
transformar em i, fenômeno êsse não muito ao jeito das
leis glotológicas, e algo estranho na vernaculização dos
têrmos tupís. Si quisessemos falar claramente, diríamos que achamos impossível tal transformação. O contrário, sim, é que se verificou sempre na adaptação das
vozes indígenas ao sabor português : o i especial que existe
em caty correntemente traveste-se em u.
A existência só do designativo comi ou y demonstra
que não houve transformação ou, pelo menos, que a
transformação não atingiu completamente o âmbito de
predomínio do caty. Não sabemos si em algum lugar o
tal vento tem o nome de aracatú, mas podemos afirmar
que jamais topamos com semelhante expressão para designá-lo.
Não sendo pl'ovável a mudança do u em y ou i, e não
constando dos escritos regionais o apelativo aracatú, é
de presumir-se que o vento sempre se chamou aracati, e
que aracatí exprime com segurança a sua característica essencial : o máu cheiro.
Quanto ao fato de ser vento rijo na cidade de Aracatí e brisa mansa em Icó, nada ha que cause espanto.
O aracatí rijo e desagradável sê-lo-á, alem de mal cheiroso, ao invadir as terras de beira-mar. . . Filtrado,
porém, pelas florestas e capoeirões, retido em sua velocidade pelas montanhas e espurgade de seu mau odor
ao longo do caminhamento, póde perfeitamente chegar
trasmudado em brisa salutífera nas regiões do Icó. Aí,
então, pode ser aracatú, mas na opinião dos que o receberam metamorfoseado.
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Para isso não ha necessidade alguma de se arquitetarem hipóteses que se não coadunam com os princípios
reguladores das mutações fonéticas.
Que a zona em que se acha situada a atual cidade de
Aracatí assim mesmo era chamada~ pelos índios, atestaum profundo conhecedor do assunto: Tomaz Pompeu.
Diz êle: êste nome foi dado pelos Pitiguares, e depois
passou a designar a povoação, hoje chamada de Aracatí.
Parece-nos, concluindo, que tudo está bastante claro.
Ha um vento forte que sopra do mar durante o estio,
vento êste mal cheiroso, carregado de maresia, aracati em
suma, vento catinguento. Ao penetrar a região interior
abranda-se, livra-se da carga indesejável e torna-se brisa
salutífera. Nesse instante perpassa por Ic6 e, embora
continuando a ser o mesmo aracatí, de nome apenas, já
de araeatí não tem mais as qualidades, é um verdadeiro
aracatú. . . Cor-robora esta síntese a seguinte afirmação
de Teodoro Sampaio:
"Aracatí, cidade á margem do J aguaribe, até onde
sobe a maré".
Podem observar, finalmente, os que conhecem o tupi,
que vento na Língua Geral é ybytú e não ára, como aparece em aracatt Mas ára, com bastante largueza, significa tempo, dia, vez, época, ocasião, etc. e dai o poderse concluir que não só ao vento se daria o nome de
aracatí, mas ao tempo, á época, ao período durante o
qual êle predominava. Tanto vale dizer vento aracatí
como tempo, época, ocasião do máu cheiro
O vento é um só, carregado de maresia, catinguento,
rijo e d.e sagradável no Jaguaribe, até onde sobe a maré;
brando, meigo e salutífero em Icó, no interior.

º
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ARAPUCA
A ar;,lpúca, uma espécie de armadilha com que ainda
hoje se apanham pássaros, foi usada largamente pelos
primitivos habitantes do Brasil. Os dicionários registram apenas as formas arapúca e urupúca, quando são
correntes tambem as variantes urapuca, irapúca e uirupúca.
Na linguagem popular, a palavra não só designa o
alçapão indígena e a armação feita de madeira para resguardo das mudas tenras de café, como igualmente serve
para traduzir a idéia de perigo oculto, de engôdo, de
trapaça, etc. Uma casa velna que ameaça ruína é uma
arapúca; um clube de jôgo, para os jogadores incautos
é uma arapúca; uma sociedade beneficente que promete
mil vantagens e não as dá na realidade, não é mais que
ama arapúca. Assim, sob vários aspectos, o vocábulo é
usado correntemente de norte a sul do país.
Sobre a sua etimologia ha diversas opiniões mais ou
menos razoáveis. Quer.em uns estudiosos que seja simplesmente palavra composta de ára-púca ou de urú-púca~
e outros, de guirá-púca ou guirá-póca.
Batista Caetano diz que arapúca é expressão contracta de ár, cair, de a, letra eufônica, e de pug ou púca,
rebentar, estourar, bater. Macedo Soares lembra que o
verbo ár tambem ~ignifica tomar, prender, agarrar e que,
portanto, arapúca póde expressar: o que prende batendo,
e não o que cai estourando ou rebentando. Teodoro Sampaio, citando as duas formas, arapúca e urupúca, acha
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que a primeira é alteração de guirá-púca, o alçapão, e
que a segunda é U't ú-púca, o cesto que desaba. Barbosa
Rodrigues aceita a composição ára-póc para traduzir: o
que apanha cobrindo, aquilo que colhe cobrindo. Beaurepaire-Rohan, Roque Calage, Chermont de Miranda,
José Veríssimo, Costa Rubim., Rodolfo Garcia e outros,
quando anotam o têrmo, nada: dizem sobre a sua etimologia.
Para não nos alongarmos em demasia, firmemos
apenas as opiniões dos autores que quiseram estudar a
origem do termo :

urú p6de tambem designar um certo tecido t:, por extensão, o cesto, o objeto que é tecido com fibras ou talas de
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ar apuca arapuca arapuca -

rinhos

ár + a + púca - o que cai estourando
ára + púca - o que prende batendo
guirá + púca - o que apanha passa-

arapuca -

ára + põe - o que cai cobrindo
uirá + póc - o que cobre passarinhos

urupuca -

urú

arapuca -

+

púca -

o cesto que desaba

A análise rigorosa que fizemos das diversas formas
sob as quais se encontra o designativo da armadilha,
tendo como base os característicos dêsse aparelho de
caça e a índole descritiva da Língua Geral, obriga-nos a
concluir que ar apuca e urupuca são dois vocábulos de
composição diversa em qQe, forçosamente, deverá entrar
palavra ou partícula que lembre a ave, o pássaro, de maneira geral. No caso de arapu.ca, essa palavra deve ser
guyrá ou guirá,· no caso de urupuca, será urú.
Como se sabe, guirá, vernaculizado, é denominação
genérica de pássaros, e urú de galináceos. Em verdade,
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madeira, mas isso não nos deve interessar no momento.
Dizer-se - o cesto que desaba - para denominar uma
armadilha destinada exclusivamente á apree~ão de aves,
é dizer· muito poueo ou, pelo menos, muito vagamente.
Sabe-se, tambem, que gui rá aparece frequentemente na
formação de palavras ou frases, ora sob as formas ará
e irá, ora sob as de urá e uirá. Nada mais fácil do que
verificar que arapúca, i rapúca, urupúca, uirapúca são
apenas guirápúca, isto é, o apanha-passarinhos, o pegapassarinhos, o alçapão, enfim, como sugeriu Teodoro
Sampaio por meios diversos. Si com a palavra guirá
chegamos facilmente a essas conclusões, com a palavra
urú concluiremos que urupúca é apenas urú-púca, o pegagalináceos. Claro que para prender galináceos não poderia a armadilha ter os mesmos característicos de leveza e fragilidade da empregada para apanhar simples
passarihhGs.
Assim, a urupuca, si foi realmente usada pelos índios,
seria tão somente uma variedade de guirápúca, uma guirápuca reforçada e nada mais.
Por isso, achamos que arapúca e urupúca são duas
expressões distintas, e não uma apenas sujeita a alterações fônieas ou dialetais, como querem quasi todos os
estudiosos dêsses assuntos. Pode ser que nos enganemos,
mas a lógica da língua e o conhecimento da armadilha
permitem essa conclusão.
Ao verbo púg, cujo gerúndio é púca, cónvem lembrar, os dicionários tupís-guaranís não dão o significado
de apanhar, agarrar, colher, antes dizem que exprime
bater; estourar, rebentar, o que motivou as interpreta-
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ções de Batista Caetano, Macedo Soares e outros. E', no
entanto, verbo evidentemente onomatopaico, e pode exprimir a ação de pegar bruscamente, de agarrar de chofre, á traição, com violência, tal qual pegam, colhem ou
seguram, a arapúca, a uru1;1úca, a aratáca, o mundéu e
outros artefatos de caça dos povos selvagens ou civilizados.

BEIJú

O beijú, na definição dos dicionarios portugueses, ·é
apenas um bolo feito de farinha de mandioca, muito fina.
De fato é um bolo, mas um bolo que recebe nomes específicos quando varia na forma, no preparo e até no acondicionamento. A farinha de mandioca é realmente básica, mas pode ser fresca ou puba, fina ou grossa, torrada
ou socada. E mais, pode-se a ela juntar castanha ralada,
sal, gordura, etc.
Os beijús, por isso, dividem-se em duas grandes
elas~, segundo Barbosa Rodrigues: os feitos de massa
ou polvilho de mandioca-puba e os de massa ou polvilho
de mandioca-fresca. Dentre esses distinguem-se ainda
os simples e compostos, conforme contenham oµ. não condimentos especiais.
Preparados desde os mais remotos tempos,. são aind6
hoje conhecidos e apreciados, sob varios nomes, pelas
nossas populações não de todo contaminadas pelos requintes da confeitaria universal.
Raimundo de Morais cita os beijús preparados atualmente na Amazônia: o beijú-assú, o beijú-puquéca, o
beijú-curúba, o beijú-cica e o beijú-membéca.
O beijú-assú, diz êsse escritor, é fino como um disco,
branco como a lua; torrado ao fôrno, com manteiga, supéra qualquer bolacha de agua e sal das mais finas. O
beijú-puqueca, mais grosso e mais húmido, é sempre envolto em folhas de bananeira, e o beij ú-curuba recebe sempre, da castanha do cajú, um sabor novo e esquisito. O
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beijú-cica é delgado, sêco e quebradiço, e o membeca,
como o nome indica, é fôfo e mole.
Rodrigues Ferreira, no interessantissimo Diario da
Viagem Filosófica pela Capitania do Rio Negro, anotou,
e com muito carinho, quasi todas as variedades de beijús.
O meticuloso Gabriel Soares, dos beijús falava já em 1587:
" ... fazem mais dessa massa (raiz de mandioca ralada)
depois de espremida, umas filhós, a que chamam beijús,
estendendo-se no alguidar sobre o fogo, de maneira que
ficam tão delgadas como filhós mouriscas, que se fazem
de massa de trigo ; mas ficam tão iguais como obreias ;
as quais se cozem neste alguidar, até que ficam muito
secas e torradas".
Anchieta tambem, em varias passagens de suas notaveis e valiosissimas informa~ões, refere-se ao beijú descrevendo-o como "mantimento de pouca sustancia, insípido, mas são e delicado".
Sem pretendermos relacionar todas as espécies de
beijús, recorremos á lista organizada por Barbosa Rodrigues, sobremodo interessante, que julgamos merecer
divulgação integral. Aí estão sinteticamente descritos os
beijús, de maneira a permitir distinção imediata entre
uns e outros, graças, aliás, ás precisas denominações que
eles têm na Língua-Geral:

~ ...
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Beijú-kurua, de mbeyú e kurú, torrões, pedaços arredondados.
E' feito de massa de mandioca com sal, castanha ralada, e assado no forno, envolto em folha de bananeira.

Beijú membeka, de mbeyú , e mbeka, mole,
Beijú-peteka, de mbeyú, e peteka, batido.
E' feito de massa de mandioca puba com castanha e
gordura. São compridos, pequenos, moles e cozidos no
forno.

Beijú-pichuna, de mbeyú, e pichun, preto.
E' grande, escuro, dura muitos meses e serve para alimento em viagem. Misturam-no dentro de um pote, que
enterram, e quando fermenta produz uma bebida inebriante, porem, não aromatica.

Beijú-pokeka, de mbeyú, e pokeka, embrulhado.
E' feito somente de massa de mandioca com sal e embrulhado em folha de bananeira para assar no forno.

Beijú-teyka, de mbeyú e ty, cozido.
E' feito de polvilho fresco da mandioca sem ser puba,
peneirada sobre o forno, misturado com a massa da farinha d'agua. São flexi:veis e elásticos.

Beijú-açú, de mbeyú, bolo, açú, grande.

Beijú-tikan, de mbeyú, ty, cozido e kan: sêco.

Bolo grande, chat o, f eito de massa de mandioca peneirada sobre o forno, onde se torra.

E' feito da massa da mandioca puba socada e sêca.

Beijú-tininga, de mbeyú e
Beij Ú-cika, de mbeyú, e cig, cortado, aparado.
Espécie de folhado feito de massa de mandioca fresca,
sobre o forno quente e depois cortado, aí mesmo, e torrado.

tininga~

quebradiço.

E' feito do polvilho peneirado da mandioca puba depois
de torrada ao fogo e socada em pilão. E' muito duravel.

•
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Beij ú-typioka, de mbeyú e typioka, coalho,
amido.
E' feito de polvilho peneirado sobre o forno quente e
depois torrado.

Como se vê, os caraeteristicos essenciais de cada
uma das variedades do bolo estão claramente indicados
pelas palavras: assú ou çú, cika ou cica, kurúa ou curúba,
membéka ou membéca, petéka ou petéca, pichúna, pokéka
ou poquéca, tey ou ty, tykan ou tycã, tininga e typióka
ou typi6ca.
O designativo generico - beijú - é simplesmente o
mbeiú ou mbeyú do tupí-guaraní, equivalente a enroscado, enrolado, franzido, etc. De mbeiú proveio o nosso
beijú quasi sem alteração alguma, pois o desaparecimento do m na ocorrencia mb é comunissimo na vernaculisação.
Entre os numerosos têrmos brasílicos aproveitados
pelos catequistas para fins religiosos, isto é, para traduzir idéias e coisas do ritual cristão, aparece o mbe.i ú
lembrando um dos mais altos e mais belos símbolos católicos: a hóstia. N'a Conquista Espiritual vem, com
efeito, a expressão - mbeyú robaçapy - o beijú santo,
o bolo sagrado, a hóstia consagrada, segundo a interpretação de Batista Caetano.

•

Na linguagetn popular do Brasil bib6ca significa casebre, baiúca, casa acanhada e, tambem, barral}eos e bu.
racos formados pelas enxurradas. Em São Paulo o têrmo
é geralmente empregado para designar o casebre, a casa
desconfortável.
Afonso de Taunay e Teschauer apontam-no com ambas significações; Roque Callage e Romagueira traduzemno apenas por barranco; Bernardino de Sousa afirma
que, nos sertões da Baía e Estados vizinhos, a expressão
designa "qualquer casa pequenina coberta de palha ou
telha".
Raimundo de Morais, que apenas anotou em seu
Dicionário têrmos correntes na Amazônia, diz que bibóca
é uma habitação pequena, um lugar acanhado, moradia
apertada.
Segundo êsses escritores, uns do extremo sul, outros
da parte média do pais e outros ainda do extremo norte,
parece possível afirmar-se que, no sul, o vocábulo diz
apenas : barranco, a terra gretada, o chão esburacado;
no centro e norte: casinhola, casebre, casa desconfortável.
Claro é que em ambas as regiões pode ocorrer uma
-0u outra significação, como exceção, porém, á regra geral.
Em São Paulo são comuns as seguintes frases: não
pago mais de 200$000 de aluguei, aquilo é uma bibóca;
não sei como Fulano mora com toda família naquela bibóca ... ; a casa ell\ que reside, é pequena e suja, sem luz
e sem quintal, uma verdadeira bibóca.
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Os tupinólogos, aproveitando-se da notável maleabilidade da Língua Geral, decompõem o têrmo de duas maneiras para justificar as interpretações dadas pelo nosso
povo. Dizem: bibóca, corruptela de yby-bóca, isto é, o
chão fendido, o chão rachado e bibóca, corruptela de
yby-b-6ca, isto é, a casa de barro.
Sem que pretendamos descobrir novidades em assunto tão debatido e tão profundamente estudado, como êsse
de etimologias tupís, sugerimos a possibilidade de se ter,
apenas por extensão, atribuido á bibóca o significado de
casa acanhada ou casa de barro.
Bib6ca, parece-nos, é somente ybybóg ou yby-b6ca,
chão rachado, barranco ou buraco da terra. E temos a
nosso lado a opinião abalisadissima de Anchieta. O taumaturgo do Brasil ao falar das cobras por estas plagas
existentes, diz: "Ha tambem outras admiravelmente pintadas de varias côres, de preto, de branco, de encarnado
semelhante ao coral, as quais os índios apelidam ibibobóca, isto é, ºterra cavada", porque elas no rojarem fendem a terra á maneira de toupeiras.; estas são as mais
venenosas de todas, porém mais raras. (Cartas, pag. 114).
O uso do têrmo para expressar a casa acanhada, deve
ser uma alusão á casa que não passa de uma fenda de
barranco, de uma caverna que mal se habita. E' interessante notar que os dicionários portugueses dão ao vocábulo - buraco - os significados: barranco, tóca e casa
pequena
Bibóca, designando a casa acanhada e desconfortável,
deve ter a mesma origem de bibóca, tradução tu.p i das
expressões portuguesas : terra fendida, barranco ou buraco. Ambas são yby-bóca
Foi a facilidade de se decompôr a palavra de duas
formas, aliás razoáveis, que levou os estudiosos a admitir

duas interpretações diversas. Na vernaculização dos têrmos da Língua Geral, são numerosas e interessantes essas
"
ocorrenc1as.
De bibóca fizemos biboqueira, termo anotado por
Taunay no Léxico de Lacunas, e bibocão, exatamente o
que se chama tambem caldeirão, isto é, cava profunda e
perigosa formada nas estradas de rodagem sem conserva.

.
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BUBUIA

Bubúia, palavra usada geralmente na locução adverbial - de bubúia - significa, segundo Beaurepaire
Rohan: flutuação ou, conforme o seu emprego geral, áto
de boiar, flutuar, sobrenadar, rolar ou deslisar ao sabor
das aguas~
Diz-se que alguma cousa vem ou vai de bubúia,
quando se quer referir que essa cousa vai ou vem boiando
ou flutuando ao léu, num rio, num lago, no mar, na agua,
enfim. Vir de bubúia, estar de bubúia, andar de bubúia
e ficar de bubúia são expressões correntes em nossa literatura regional, encontradiças de norte a sul do País,
sempre com os mesmos significados, embóra num caso ou
noutro mal empregadas pelos autores amantes daa redundancias de estilo
Provenientes de bubúia, temos já vulgarizados em
nossa lingua o verbo bubuiar e o adjetivo bubuiante, este
empregado recentemente pelo ilustre academico Paulo
Setúbal em seu formoso discurso de posse na Academia
Brasileira de Letras. Usando-o em sentido figurado, assim
se exprimiu o fulgurante autor em uma das passagens de
sua oração:
"Entre os que caíram, tronco soberbo,
com as grossas raízes mergulhadas fundamente no chão da terra natiV'a, com a
larga fronde a fugir no ouro bubuiante do
s0l, foi João Ribeiro, etc.... "
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Vicente de Carvalho tambem, numa estrofe primorosa de Fugindo ao Cativeiro, empregou o verbo bubuiar
para traduzir a impressão que nos causam "as manchas
do sol mosqueando a ondulação da relva, pelas abertas
da floresta sacudida da aragem":
Varando acaso ás arvores a sombra
Da folhagem que á brisa arfa e revôa,
Na verde ondulação da humida alfombra
O ouro leve do sol bubuia á tôa;
•
A agua das cachoeiras, clara e pura,
Salta de pedra em pedra, aos solavancos:
E a flôr de São João se dependura
Festivamente á beira dos barrancos .. .

Meticuloso como era o incomparavel poeta dos Poemas e Canções, aproposito do emprego de bubuiar achou
de bom aviso esclarecer, em uma das notas finais do seu
livro, que o verbo bubuiar tem, conforme os autores consultados, "significação mais. complexa do que o comum
boiar", pois bubuia:r significa "flutuar no sentido da
corrente".
Excetuados aqueles casos de licença !iteraria, não se
poderá jamais dizer que a ave veio de bubúia pelo ar,
que o éco foi de bubúia pelo espaço, que o cão andou de
bubúia pelo campo ou que o menino vivia de bubúia pelos
galhos da mangueira umbrosa. De bubúia só na agua,
boiando, sobrenadando ...
A canôa que desce lentamente, impelida apenas pela
correnteza do rio, vem, de f áto, de bubúia; o tronco caído
que rola pesado ao Deus dará pelos paranás afóra, rola
de bubúia; o peixe morto e o cadaver do afogado que
deslisam á flôr da corrente líquida, esses vêm ou vão de
bubúia. Ha sempre, nessas aplicações do têrmo, a idéia
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de boiar ou flutuar naturalmente, independentemente de ~
ação vital.
De uma f órma mais clara, pode-se afirmar que só
bubuiam os corpos mortos ou que como tal se comportam.
Um barco que desce um rio movido a remos, não desce
em absoluto de bubúia; um homem que at:r,avesse uma
lagôa nadando, não a atravessa de bubúia.
E é porisso, exatamente, que se não pode dizer que
tal ou qual objéto, embarcação ou pessôa subiu o rio de
bubúia, pois a existencia da corrente liquida exige, como
é natural, que aquilo que bubuie desça sempre, siga sempre a direção da agua em movimento, em que se acha.
Será evidentemente uma redundancia o dizer-se que o
tronco, o cadaver e o aguapé desciam o rio de bubúia.
Si estavam de bubúia, num rio, haviam por certo de descer, de rolar rio abaixo; si subissem, si fossem contra a
corrente, claro está, não poderiam o fazer bubuiando.
Na obra Mané Chique-Chique, que tanto sucesso alcançou há pouco, encontram-se, ape·s ar disso, as seguintes palavras:
" ... Morrem muitos de doença, uns assassinados,
outros afogados, e os seus cadaveres descem de bubúia,
rio abaixoy'.
Ora, só o emprêgo da locução - de bubúia - bastaria para esclarecer que os cadaveres descem e, portanto,
rio abaixo. Obvio é que cadaveres que bubuiam num rio
hão de descer esse rio e, forçoso ainda que, descendo-o,
vão rio abaixo ...
Num lago ou no mar póde alguma cousa bubuiar em
direções diversas, porque as suas aguas podem estar
tranquilas e não apresentar corrente pro:vocada pela di-
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ferença de nivel liquido. Num rio, só em casos excepcionalissimos poderá um corpo bubuiante subir, eximindo-se
da ação da corrente. O essencial, enfim, para que alguma cousa bubuie, é que seja inerte, que não tenha capacidade de se mover por si, ou, dela dispondo, que não n'a
use para fl uctuar; que na agua se mantenha como si não
a possuisse.
Aliás, parece, assim tem sido quasi sempre empregadas, a palavra e a locução, não só pelos nossos escritores como pelo nosso povo e, principalmente, pelos habitantes do interior.
Os dicionaristas e os tupinólogos não fazem, entretanto, essas restricções ao uso do têrmo e, porisso, podem
muitos presumir que dele é permitido usar indiferentemente para exprimir a ação de tudo que boia, flutúa ou
sobrenada.
E não se diga que essas restrições são decorrentes
do emprego exáto do vocábulo em nossa linguagem popular; ao contrario, elas são características da raiz tupí,
são inerentes ao nucleo formador da propria palavra.
Como pororóca, pereréca, pururúca, ryryi e tantas
outras expressões de fundo onomatopaico, bubít.i a é palavra que deve ter vindo das primeiras épocas da Lingua
Geral, lembrando o rumor surdo e peculiar ás bolhas de
ar que emergem da agua, e que ficam na superfície
boiando, flutuando, bubuiando.
No estudo profundo de Manuel Dominguez sobre as
raizes guaranís, encontra-se a expressão pú-pú que, para
êle, é: "hervir el agua ú otro liquido, borbotar. Cada
silaba imita el ruido de las burbujas de aire ai reventar
afuera por la acción del calor. En mbé-mbé, ese ruído
es un poco distinto, más grave que en pú-pú. Expressa
mejor la explosión del liquido que la palabra borbollón ".
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Pú-pú e bú-bú, rigorosamente, traduzem esse ruido
proprio das bolhas de ar que sobem á superfície dos

líquidos. Foi essa vóz onomatopaica que, com o tempor
passou não só a designar o ruido, como tambem as mesmas bolhas emergentes e tudo o mais qµe, como elas,
flutúe vagueante á flôr das aguas. Assim, si se não
perder o sentido claro dado pela raiz dó vocábulo, é
forçoso que se o empregue sempre com as devidas reservas. Não basta dizer que bubuiar significa boiar, mas é
preciso que se diga que bubuiar significa boiar ou flutuar
como bolhas de ar, como a espuma formada pelas bolhas
de ar que emergem das aguas.
Os varios autores que coletaram têrmos brasileiros,.
raramente se deram ao trabalho de lhes estudar com cuidado as origens e, porisso, em suas obras encontram-se a.
cada passo absurdos e incongruencias.
Teschauer, por exemplo, que levou a cabo a tarefa.
pesadíssima da organização de um Dicionario Nacional,
sem maiores escrúpulos dá bub1íia como corruptéla da
bêbê-yá, e bobuiar, evidentemente forma verbal de bubúia,
como corruptéla de bebúi. Não sabemos por que o ilustre pesquisador distinguiu bubuiar de bobuiar, consignando-os em dois verbetes diversos de seu dicionario.
Ao leitor comum, que não póde esmiuçar semelhantes
detalhes, ha de causar estranheza tais derivações e tão
abstrusa etimologia. E deslises como esses, que tanto
enfeiam aquela grande obra, provêm exclusivamente da
pressa com que por certo foi composta.
Teschauer não teve paciencia para notar que bêbêy-yá
é simples sugestão de Batista Caetano; que esse notavel
tupinólogo, com clareza meridiana, disse apenas e textualmente:

64

PLINIO AYROSA

TfiltMOS TUPÍS NO PORTUG~S DO BRASIL

" ... na forma tupí, bebuia, podia-se supôr verbo
composto bêbê-y-yá :;:: bêbêuya, o que toma vôo, e daí
pairar, boiar; porêm, bem considerado, vê-se que deve ser
bebô, voando, úi-ú b·i estar, ou ainda úbi, com metaplasmo,
,•
,,
bui . ..

Mas, uma pequena observação queremos fazer ainda
sobre esse assunto já por demais estudado, a propósito de
umas notas de Cornelio Pires. Esse autor, em vocabularios apensos a dois de seus apreciados livros (As Estramb6ticas Aventuras de Joaquim Bentinho e Cênas e Paisagens de Mi:riha Terra) confunde bubúia, têrmo positivamente tupí., .com borbulha, que, mal pronunciado pelos
caipiras, se reduziµ a burbuia.
Realmente ha certas aparencias de identidade entre um vocábulo e outro, mas apenas aparencias. Cremos que um caipira não será capaz de confundir burbuia
com bubuia. Ele dirá, sem hesitar, que a arvore caída
na agua vem ou vai de bubúia e não de burbuia. A burbuia do nosso caipira é a bôlha, a empola, o empipocamento da péle, a borbulha de nosso idioma..
Ele dirá, também, que a agua fervente burbuia, que
tem burbuias, que está burbuiando, jamais que bubuia,
mesmo porque o têrmo bubuia ele o emprega sempre precedido da preposição de, isto é, explicando sem o sentir o
modo pelo qual vem ou vai alguma cousa sobre a agua.
Bubuia e burbuia são palavras perfeitamente distintas
que cumpre não confundir. Si a primeira é tupí puro, a.
segunda é a forma acaipirada de borbulha que, segundo
Viterbo, vem do latino bullire, com o sentido de ferver
com ímpeto, e levantando bolhas, bullae. Não ha, pois,
motivo para confusões.

Batista Caetano, como se vê, não afirmou absolutamente que bubúia provêm de bêbê-y-yá, J$s disse apenas
que, na forma tupí dessa palavra, não .é de todo descabida
a hipótese de tal origem.
Infelizmente na obra do grande j esuita são comuns
essas discrepancias.
,

Mas, vejamos como grafam o tupismo varios outros autores dignos de consideração. Encontramos as
seguintes variantes : bubúia, bobúia, bebúia e babúia.
São todas simples alterações de bubúia, de origem popular, e sobre as quais não ha necessidade de comentarios.

..

Quanto ao significado do têrmo estão todos os estudiosos de acôrdo, embóra não consignem as restrições que
anotamos.
Isso posto, podemos, concordando com a maioria e
discordando de alguns, ter por bôa a formação da palavra como decorrente da v6z onomatopaica búbú, que
se abrandou, na vernaculização, em bubúia, exprimindo o
que boia, o que flutua, o que sobrenada como bolhas, como
cousa morta que vagueia ou deslisa á flôr das aguas.
No Dicionario Brasiliano de Frei Onofre, a pedrapômes, a pedra leve, é designada itábubúi e butuitába é
o equivalente tupí de boia, flutuador, do mólhe flutuante
a que acostam ou amarram canôas. Em outros vocabularios tupís essas expressões se repetem correntemente.
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CAATINGA
Caatinga ou catinga, como vulgarmente se diz, segundo o Dicionário de Brasileirismos de Rodolfo Garcia, é a região denominada Hamadryades na Tabula
Geographica Brasiliae, de Martius, caracterizada pelas
florestas de arvores de pequeno porte, de folhas frageis,
,e que abrange o norte do Brasil, a partir do vale superior
do Rio São Franci'sco, ainda pertencente a Minas Gerais,
grande parte da Baía, Pernambuco, Alagôas, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Ceará, Piauí, a parte norte de Goiaz e
a sul do Maranhão. Em Pernambuco, é particularmente
a zona compreendida entre o agreste e o sertão, isto é, a
do primeiro dos planaltos que se sucedem, a partir da
costa.
por Bernardino de
, Philipp von Leutzelburg, citado
Sousa, diz que catinga é uma. associação de plantas lenhosas de pouca altura, apinhadas para o maximo proveito
da luz, e que se contentam com todo e qualquer sol'o.
Fórma uma especie de mato desprovido dos dois mais importantes fatores: elevação das arvores em procura da luz
e falta de humidade do s6lo. A catinga é, pois, um mato
xerófilo, denso, composto de arvores e arbustes, de folhas
caducas, pinatas ou multipinatas, rico de espinhos e cactaceas, oonstituido de elementos munidos de todos os meios
protetores contra a demasiada transpiração.
Para nós, do sul do Brasil, essas definições dão vaga
ideia da zona das catingas. S6 quem as viu de perto,
dizem, é capaz de descreve-las, quando, no período das
sécas tremendas, com o galhame retorcido e espectral imploram, em vão, a graça suprema de uma gota de agua ...
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A palavra catinga, que se não deve confundir com a
sua homografa derivada de catim, segundo quasi todos os
tupinólogos não é mais que caá-tinga, o mato esbranquiçado, a folhagem alvacenta, o mato cinzento-claro, caracteristico das regiões sêcas do nordeste brasileiro.

Para maior edificação nossa, consultando pessôa
nascida no proprio chão catingueiro, dela ouvimos textualmente:
"Jamais notei esbranquiçamento nas folhas
ou ramos das matas chamadas catingas, nem
durante o verão bravio e nem na época feliz
das chuvas" ...
Como se percebe facilmente, a questão da brancura
das catingas é fáto eontestavel, e depende ainda de melhor
exame ou de mais positivas verificações. A nós, não
compete afirmar, no momento, qual dos grupos está com
a razão.
Em resumo: si nas catingas não ha côr branca ou
alguma de suas tonalidades, não se justifica, de fáto, a
etimologia caá-tinga; si a mata toda se transforma, no
verão, em galharia sêca, o que se dá indubitavelmente, é
razoaveJ a filiação a caá-tininga, mas estranhavel a pronuncia catinga.
·
Beaurepaire Rohan e os que aprovam a sua ideia, têm
a seu favor a justeza de uma observação pessoal - o
reseeamento do mato - mas contra si o uso geral da
pronuncia catinga e não catininga. Em verdade, p6de-se
admitir que a frase caátinga se tenha contraído em
catinga,
por força da celebrada lei do minimo esforço, lei
..
ou hábito pernicioso que tanto aborrecimento tem causado aos etimologistas. P6de-se admitir, mas quasi como
exceção, pois na toponimia nacional raros serão os casos
de redução de tininga em tinga.
Aqui mesmo em São Paulo, o toponimo Piratininga,
que vem das sombras da pré-historia do Brasil, jamais se
pronunciou Piratinga. ltapetininga é outro exemplo
frisante da não corrupção do vocábulo tininga. Si fossem ao menos usuais as duas expressões - catinga e cati-
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Si, realmente, esse mato tiver a coloração esbranquiçada, nada mais ha a acrescentar : catinga é caá-tinga.
Dois grandes estudiosos e filhos do norte do Brasil,
rreodoro Sampaio e Rodolfo Garcia, garantem que isso em
verdade se dá; o mato chamado catinga é alvacento, a
região das catingas apresenta-se sob o aspecto geral esbranquiçado.
Acontece, porém, que outro grande conhecedor de
nossas cousas, Beaurepaire Rohan, contesta terminantemente a eti~ologia do têrmo, baseado no fáto da catinga
nada ter de branco ou de alvacento, que justifique o emprego do adjetivo tinga.
"O que as torna notaveis {as catingas), diz Beaurepaire, como pude observar nas minhas viagens pelos sertões, é que, passada a estação das chuvas, perdem completamente a folhagem e ficam, durante parte do ano, com
aspecto de matas sêcas ''.
E' realmente desconcertante verificar-se em homens
de vasta cultura, e conhecedores todos das regiões assoladas pelas sêcas, tal desencontro de opiniões, tão opostos
pontos de vista !
Aliás, Martius, que tambem conheceu de visu essas
desoladas zonas do nordeste, contraria por sua vez o autor
do Dicionário dos Vocábulos Brasileiros quando, no seu
"Pflanzennamen in der Tupisprache", assim define a catinga: contractum, caá-tinga, f olium ai bum, silva alva,
perlucida, aestu aphylla.
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ninga -não nos furtariamos a dar força á sugestão de
Beaurepaire.
Embora reconheçamos que o ilustre cultor do tupi
tenha grandes probabilidades de estar com a razão, não
nos arriscamos a acompanha-lo integralmente, em viata
da pronuncia do têrrno e dos argumentos expendidos
pelos outros estudiosos.
Cremos que a etimologia a adotar-se depende de uma
averiguação rigorosa, de uma análise definitiva das caracteristicas essenciais da vegetação e da zona, uma e outra
denominadas catinga. N.o caso de concluir-se pela inexistencia de tonalidade alguma que lembre a côr branca,
deve prevalecer o sugerido por Beaurepaire Rohan, embora forçada a contração de tininga em tinga.
É possivel ainda que as duas - ~atinga e catininga
- se apliquem razoavelmente, pois é provavel que em
certa época a caracteristica principal seja a côr esbran..
quiçada, e que em outra, no verão, por exemplo, seja mais
chocante a secura da galharia retorcida e áspera. De
uma fórma ou de outra, norem, 'ª expressão já consagrad~
pelos dicionários não sairá dos limites dessas duas possibilidades.
Bernardino de Sousa estuda em sua "Onomástica geral da Geografia Brasileira,,, vários tipos de catingas:
cantigão, catinga alta, catinga baixa, catinga brejada,
catinga carrasca!, catinga legitima, catinga mestiça, catinga de igapó, etc ..
Do vocábulo derivam-se catingai, empregado pelo
sabio Capistrano de Abreu, e catingueiro, isto é, o homem
que percorre ou habita a zona das catingas, ou ainda, o
local que produz matas ou capoeirões semelhantes á catinga.

•

CABOCLO

Rodolfo Garcia, no seu Dicionário de Brasileirismos,
tão interessante quanto minucioso, não registra o vocábulo caboclo que, parece-nos, deveria lá figurar. Em
verdade não é uma "peculiaridade pernambucana", mas
no Dicionário aparecem inúmer9s outros de uso geral no
Brasil, e bem ficaria entre êsses o brasileiríssimo caboclo.
Aulete, consignando-o, supôs que fôsse designativo
de uma nação indígena. . . suposição inteiramente falsa e
lamentável na obra de tão ilustre filólogo.
Valdómiro Silveira, no seu esplêndido livro - Os
Caboclos - cita a forma cabôco e, com inteira razão afirma que o têrmo assim pronunciado está mais conforme
com a sua origem tupi.
No - O Dialeto Caipira - Amadeu Amaral inclinase a admitir como mais geral, em São Paulo, a forma
cabôcro, mas não quís se definir sôbre a orí~em da palavra. Sugeriu, no entanto, a possibilidade de provir de
curibóca ou de cabôuco. Beaurepaire Rohan dá-nos interessantes informes sôbre as várias acepções em que é empregada a palavra, mas nada adianta tambem sobre sua
etimologia. Informa, por exemplo, que caboclo "é nome
que dão, não só aos descendentes já civilisados dos aborigenes do Brasil, como tambem aos mestiçados com a raça
branca".
Em algumas provincias do norte, continua, aplicam
êsse nome tanto aos aborigines civilizados como aos se}..
vagens, designando-se aqueles por caboclos mansos e .estes
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por caboclos bravios, aos quais nas províncias meridionais chamam bugres e, no Pará,, tapuias. Nas províncias
de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro chamam
ainda caboclo á gente de ínfima plebe, que vive espalhadª
pelos campos e margens dos rios, correspondendo ao que
no Ceará e outras províncias do norte. chamam cabras.

afirmação, em duas linhas o ilustre tupinólogo refere um
fato extraordinariamente significativo Certa velha sertaneja, a quem ouviu em São Paulo, disse-lhe, no desenrolar da palestra que, milho branco com milho vermelho sai
mamaluco ...

Morais, citado por Rohan, lembra o alvará de 4 de
abril de 1755, em que se fala de cabôuculo em lugar de
caboclo, "proibindo o uso dêsse têrmo como nome injurioso dado aos portugueses casados com índias ou aos que
nascem destes matrimônios ".
Outros autores vários referem-se á palavra e registram formas várias - caboclo, cabôeo, cabôuculo, cabôcolo, cabôcro - mas não estudam a sua orígem e nem
justificam por que aceitam e empregam esta ou aquela
variante. Em São Paulo, parece-nos, a mais corrente é
cabôcro, anotada por Amadeu Amaral.
Grafada ou pronunciada desta ou daquela maneira, o
certo é que caboclo não signifca, pelo menos etimológicamente, o mestiço, o filho de branco e india. E isso Teodoro Sampaio demonstra com a clareza que lhe é característica.
Ao gentio manso, diz êle, ou reduzido á civilização,
começou-se desde logo a dar a denominação caábóc, que
quer dizer tirado ou procedente do mato, donde nos veio
o vocábulo cabôco, como ainda hoje o pronuncia o homem
rústico, ou caboclo, como já o adotou o português-brasílico.
Ao mestiço, diz ainda, oriundo do branco e do selvagem, deu-se, nos primeiros tempos, o nome de mamaluco,
qtie é como se lê em Gandavo, em frei Vicente do Salvador e em Simão de Vasconcelos. E a propósito dessa
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O :mestiço de branco e índia foi chamado, não há
dúvida, mamaluco e caribóca: mamaluco com cheiros árabes, caribóca evidentemente tupís. . . nunca, porém, ao
mestiço se atribuiu a designação de caboclo. Caboclo é
simplesmente o homem saído do mato, tirado do mato,
o índio escravizado ou catequizado que vinha residir nos
aldeiamentos.
A decomposição da palavra demonstra-o com clareza:
caá-bóc, do mato tirado, arrancado do mato. Bóc, óc e
uóc aparecem tambem em outras expressões, tais como
em carib6ca, que no norte do Brasil diz o rústico, o filho
mestiço do europeu, em carióc ou carioca, que tambem
com esse significado ficou denominado o habitante do
Rio de Janeiro, segundo a opinião geral ...
Stradelli, ao escrever com latitude talvez demasiada o
seu valioso Vocabulário Português-nheengatú e Nheengatú-português, dá á palavra caboclo uma interpretação
que nos parece algo casual, embora engenhosa. E tanto
assim é que, êle próprio, dando na 2. ª parte de seu trabalho a tradução da palavra cauóca, acrescenta que "talvez" dela se originasse, no Pará e no Amazonas o têrmo

caboelo.
Cauóca, diz êsse autor, significa depenado, raspado,
pelado, e, como aos índios trazidos do sertão cortavam
rente os cabelos, ficavam conhecidos por cauócas, isto é,
pelados ou raspados. Dêsse fato quís induzir a origem
do têrmo caboclo. Não parece aceitável essa sugestão;
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cau6cas seriam apenas, na melhor das hipóteses, os caábóc

de cabelos aparados á escovinha ...
E, demais, na Amazônia mesmo, é aceita a interpretação - vindo do mato, tirado do mato - e comumente
registrada por profundos conhecedores daquelas plagas
tão decantadas e tij.o misterio~as.
No - O Meu Dicionário de Cousas da· Amazôrija de Raimundo de Morais, ha pouco publicado, lê-se: cabo·clo, vindo do mato, originario das selvas.
~sse o verdadeiro significado do têrmo apesar de
contrário aos catadores de novidades etimológicas.
Por extensão, é natural, caboclo pode ser indicativo
de todo indivíduo de côr morena carregada, de pele requeimada e, portanto, do mestiço de branco com índia ou
mesmo com negra, embora para êsses casos haja nomes
·especiais e já vernaculizados.
Outrora, como faz evidente o alvará de 4 de abril a
que nos referimos, caboclo era têrmo de alguma, forma
depreciativo. Dizia-se ~om certo desdem: não dê confiança a caboclo : isso é gente ruim; caboclo si não toca
violão, rouba galinha, e ·o utras frases correntes em obras
•
•
reg1ona1s.
Hoje, porém, a expressão vestiu-se de elegância, civilizou-se, dignificou-se e, caso estranho, passou a ser doce
palavra de carinho, cheia de ternura e amôr.
Raimundo de Morais, citado acima, diz com visível
satisfação: todos nós na Planície (na Amazônia), nos
-0rgulhamos de ser caboclos.
Como expressão de ternura e de denguice amorosa
ai estão, pelo Brasil inteiro, as frases adocicadas das
·" modinhas", pronunciadas com requebros moles pelos cantores e cantoras elegantes das estações de radio ...
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Suspiram todos: cabocla minha! meu eaboclo cantador!
caboclo mau, tu não me deixa, não?"
Foi a modinha popular que, ao esgueirar-se pelos
salões· afidalgados, impôs a rehabilitação e a valorização
do têrmo. O próprio Rui Barbosa, o inigu.·alável purista
Rui :Barbosa, manifestou-se em documento escritQ, encantad,o c.om .os versos puramente caboelas· do sr~ Catulo da
Paixão ,Cearense, versos que foealízam a todô momento, o caboclo e a cabocla do nordeste, cantando e chorando
no barbarismo de um linguajar incrivelmente córrupto,
embora pitoresco e cheio de côr local.
A palavra caboclo, incorporada já aos nossos léxicos,
deu inúmeros derivados, mais ou menos tidos e havidos,
tambem, como elementos de nosso acervQ linguístico.
Lembramo-nos dos seguintes : acaboclado, caboclagem,
acaboclamento, caboclice, cabocleiro, caboclama, caboclada e cahoclismo.

•
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CAIPIRA

O verdadeiro significado do têrmo, o significado decorrente da etimologia mais adequada ao seu sentido vulgar é: o envergonhado, o tímido, o acanhado, o indivíduo
cheio de vergonhas. Assim entendeu Teodoro Sampaio
com justa razão. Os dicionaristas, ao contrário, acham
que caipira significa matuto, homem do campo, labrego.
A divergência nasceu, provavelmente, do fato dêstes
últimos terem aceito como orígem da palavra os têrmos
tupís caápora, curupira, caápira e cáipira, quando, na
verdade, êle provem de caí (no particípio caípira) com
acento tônico no i. E tanto é razoavel a interpretação de
Sampaio que, mesmo em português, quasi sempre empregamos o têrmo para designar pessoa acanhada ou tímida,
seja 1·esidente nos povoados do interior ou nos g.randes
centros urbanos. Foi por serem os nossos matutos em
geral muito tín1idos e acanhados, que se lhes deu o designativo de caipiras, designativo que hoje quasi só a êles
se aplica. Diz-se tambem que uma cousa e mesmo uma
idéia são caipiras, desde que se assemelhem ás cousas P
ás idéias dos homens tímidos e acanhados. Simples extensão do sentido restrito do têrmo.
Nas frases seguintes ficam bem patentes as suas mQdalidades mais correntes: não gosto de gravata côr-derosa porque não sou caipira; o vestido dela era caipirismo,
verde com enfeites vermelhos; chamou-me de caipira porque eu lhe disse que não podia compreender as suas atitudes escandalosas.
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Mas não foram só os dicionaristas que incorreram no
engano; Amadeu Amaral, que com tanta proficiência
escreveu sobre o "dialeto caipira", aceitou a expressão
com os significados de habitante da roça, rústico, etc.
No entretanto, êle mesmo, para exemplificar, cita a f~ase:
você é .um menina caipira. Ora, o exemplo de Amadeu
ficará perfeitamente claro si substituirmos o têrmo caipira pelos seus correspondentes - tímido, acanhado, etc.
- isto é, você é um menino tfmido, você é um menino
acanhado, frases que evidentemente divergem das que se
podem obter usando as expressões matuto, rústico, labrego, e outras.

Mas vejamos qual o significado de cada um desses
têrmos:
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Enfim, para não nos alongarmos em esclarecimentos
possivelmente fastidiosos, examinemos por alto as palavras tupís das quais se têm pretendido fazer derivar o
nosso já vernaculizado caipira.
Dentre os autores que tem tratado dêsse assunto uns
optam por curupira, outros por caápora e, finalmente,
poucos por caápira e cáipira . .
Está bem claro que os simpatizantes das duas primeiras expressões não chegam ao absurdo de afirmar que
caipira provem diretamente de curupira, ou de caápora,
mas acham que o nosso vocábulo é parte da famflia dos
curupiras e dos caáporas; está a estes ligado por certas
afinidades facilmente perceptíveis sob o ponto de vista
folclórico.
Os que pensam ser caipira identificável com caápira,
deixaram-se levar pela idéia de mato, selva, etc., evidente
em caá que, em tupí-guaraní, significa de fáto a erva, a
folha, o mato, a floresta; esquecidos, todavia, de que na
mesma língua ha um outro têrmo que é rigorosamente o
nosso caipira, sem alteração alguma : caípira.

curupira
caá'J!ora
caápira
cáipira
caípira

-
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o chagado, o pustulento, o sarnento.
o que vive no mato, o que é do mato.
o asselvajada, o matuto, o ·selvagem.
o queimado, o incendiado, o afogueado.
o envergonhado, o timido, o acanhado.

?\""um simples relance de olhos sente-se logo que será
absurdo pretender relacionar curupira com caípira; êste
absolutamente nada tem daquele.
'
Caápora, m·orfologicamente, pode aproximar-se de
c.aípira, mas fonéticamente dêle diverge por completo.
Demais, caápora tem mesmo . na linguagem popular do
Brasil uma significação perfeitamente definida e ineonfundivel ; não deve, em hipótese alguma, servir ao estudo
etimológico de caipira.
Caápira, ao contrário, aparentemente se presta a
confusões não só pelas semelhanças sônicas c,0mo tambem pelas equivalências mórficas. Aparentemente, dissemos, e muito de propósito, pois a permuta de um á
acentuado por i na suposta passagem de caápira para
caipira é fato estranho ao amplo quadro das derivações.
Que do verbo cái ou do particípio cáipira não é razoavel se pretenda derivar o nosso caipira, parece-nos
claro; das várias acepções que podemos dar· ao tupismo,
nenhuma inclue em si idéia de queimado, tomado pelo
fogo ou, por extensão, de ardido, afogueado, causticante,
etc.
Resta-nos o particípio caípira, envergonhado, timido,
acanhado, verdadeira origem do têrmo que estamos estudando. Não sofreu na vernaculização a minima quebra
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estrutural, embora perdesse o primeiro i algo de sua
fôrça tônica, diluindo-sé num ditongo pela presença do
a que se lhe prepõe. Basta, porém, que ao i se dê o
acento próprio; que se não constitua em ditongo o grupo
ai, para estarmos em face de uma expressão genuinamente tupí-guaraní, com significados rigorosamente idênticos aos que tem em português
Sem que seja necessário aduzir novas razões em
pról de cai pira tupí, poderemos lembrar a existência na
Língua Geral de dois verbos derivados de caí, cujos signüicados corroboram a nossa asserção: mbocaí, provocar vergonha, envergonhar e mongaí , tornar envergonhado ou tímido, corrido, como diz Batista Caetano
Ao têrmo caipira, diz Beaurepaire-Rohan, correspondem labrego, aldeão e camponês, em Portugal; roceiro
no Rio de Janeiro, Mato Grosso e Pará; tapiocano, babaquara e mu.xuango em Campos dos Goitacazes; matuto
em Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba do Norte, Rio
Grande do Norte e Alagôas; guasca no Rio Grande do
Sul; curau em Sergipe e, finalmente, tabaréu na Baía,
Sergipe, Maranhão e Pará. Caipira, informa o mesmo
autor, é têrmo usado mais geralmente em São Paulo.
A esses equivalentes de caipira, poderíamos acrescentar os citados por Macedo Soares em seu Dicionário da
Língua Portuguesa e numerosos outros correntes em varios pontos de nosso Estado, tais como arigó, cama--devara, calça-curta, do chamado oéste de S. Paulo, que nos
foram comunicados pelo Snr. G. Rocha, distinto cultor
desses assuntos. A distribuição geográfica dos correspondentes far-se-á, mais ou menos, da seguinte forma :
A rigó - São Paulo.
Babaquára - Rió de Janeiro.
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Baíano - Piauí.
Caboclo - Minas-Gerais, São Paulo, Goiaz.
Caboré - Minas-Gerais, Goiaz.
Cabra - Ceará.
Calça curta - São Paulo.
Cama de vara - São Paulo.
Casaca - Piauí.
Curau - Sergipe.
Gaucho - Rio Grande do Sul.
Guasca - Rio Grande do Sul.
Mandioqueiro - Rio Grande do Norte.
Matuto - Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernam-

buco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagôas, São Paulo.
Muxuango - Rio de Janeiro.
Peludo - Minas Gerais.
Restingueiro - Rio Grande do Norle.
Roeeiro - Rio de Janeiro, Mato-Grosso, Pará.
Tabaréu - Rio de Janeiro, Pará, Sergipe~ Baía,
São Paulo.
Tapiocano - Rio de Janeiro.
Tapuio - Amazonas, Pará.
Esta simples relação seria triplicada com facilidade
si quisessemos anotar os variadissimos têrmos emprega_
dos no Brasil com sentido equivalente ao de caipira, embora de uso restrito. Vale a pena mencionar, entretanto, o vocábulo caiçára, correntemente em\Pregado no lit.oral
paulista para designar, de certa forma, o caipira praianOI
Segundo informe de Teschauer, só em Santos tem essa
significação.
De caipira tiramos: acaipirar, caipirismo, caipirada,
caipiragem, acaipirado, acaipiramento e descaipirar-se.
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Ao encerrar estes ligeiros apontamentos, é interessante lembrar que o têrmo caipira, conforme constataram inúmeros estudiosos, foi largamente empregado
em Portugal durante as lutas políticas que se desenrola- .
ram de 1828 a 1834 entre Constitucionais e Realistas.
Estes apelidavam aqueles de Caipiras. Lá teriam as.
suas razões, si é que em política de partidos ha razões ...
Cândido de Figueiredo notou, tambem, que na Província do Minho caipira designava o homem sovina, avarento, tal como Leite de Vasconcelos havia notado em
Ponte de Lima. No conhecido livro de Camilo Castelo
Branco ---' Brasileira de Prazins - aparece tambem o
muito nosso vocábulo caipira.
O fato constatado em Portugal nada tem de estranhável; até muito natural seria que numerosos outros
têrmos brasileiros tivessem por lá uso corrente.
Saint-Hilaire (Voyage dans les Provinces de SaintPaul et Sainte-Catherine, I, 275), descrevendo os paulistas diz:
,
"Les citadins ont pour eux (os do interior) fort
peu de considération, et ils les désignent par le sobriquet inj urieux de catpira, qui vient três problablement
du mot corupira, par leque! les anciens habitants du pays
designaient les démons malfaisants habitants des f orêts.
II paraltrait même que se dernier mot s'est conservé
sans alteration et toujours comme une injure dans le
haut Paraguay; car lorsqu'un des petits Guaranis qui
appartenaient á cette contrée et que j'avais malheuresement amenés en France voulait inj urier son camarade, il
l'appelait corupira,,
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Como se vê, o bom Saint-Hilaire não foi mais feliz
que muitos de nossos etimologistas apressados ...
Em Pernambuco denomina-se caipira um jogo de
parada, Jog;:ido com um dado apenas, entre gente de baixa
condição E' uma variante rápida do jogo-do-bicho, assevera Rodolfo Garcia

•

CAIPORA

O vocábulo caipóra, em nossa linguagem popular,
não só designa a pessoa infeliz, desaj udada ou azarenta,
como tambem a própria infelicidade, o próprio azar .
Diz-se que Fulano foi caipóra no jogo, em sena negócios ou em seus amores, como se diz que Sicrano anda
com uma caipóra terrível, que a caipóra lhe entrou em
casa de vez.
Têrmo vulgaríssimo, de ha muito incorporado aos
nossos dicionários, tem a sua orígem na insipiente mitologia dos íncolas brasílicos, e quiçá americanos.
E' de todos conhecido o pequenino gênio selvático, o
Caápóra, já descrito e estudado por inúmeros cronistas
e cultores de nosso folclore. O interessante, porém, nessas descrições e estudos, é a divergêncü\,, aparente apenas,
que se nota em relação aos atributos, aspecto físico e
denominações que ao Caápóra dá cada um dos autores.
Uns, os que localizaram as suas observações no norte
do Brasil, dão ao duende fisionomia e qualidades de certa
forma opostas ás registradas pelos estudiosos do sul.
Por isso não seria exagero dizer-se que cada região do
país tem um Caápóra talhado á sua feição, isto é, composto com os retalhos de superstições locais, resultantes,
por sua vez, de outras superstições ou crendices de vária
orígem, mesmo extracontinentais. Cremos até, com Barbosa Rodrigues, que Corrupira, Tatací e Sací ou Matí,
não são mais que os membros de uma mesma família confundidos no Caá.pora, nome êste genérico, que quadra á
toda essa trindade mitológica.

,
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Tais e tantos são, na verdade, os pontos de contacto
entre os três mitos e o Caápora, que é geral e antiga a
confusão de uns com outros, e possível a redução de todos
a um único. Os três, ou melhor, os quatro, habitam as
selvas, diz Barbosa Rodrigues, sendo função principal do
Corrupira proteger as roças e a caça; do Sací fazer malefícios pelas estradas e campos ; do Tatací guardar 0$
filhos, que são muitos, segundo afirmam.
Do Caápóra dizem-se cousas extravagantes e inteiramente dispares, como se pode verificar nas notas exaustivas da Poranduba Amazonense. O Caápóra, conforme
Gonçalves Dias, veste as feições de um índio, anão na
estatura, com as armas proporcionadas ao seu tamanho,
habita o tronco das árvores carcomidas para atrair os
meninos que apanha desgarrados nas florestas. Outras
vezes divaga sôbre um tapir ou governa uma vara de
caititús, cavalgando o maior dêles. Os vagalumes são os
seus batedore~, e tão forte é o seu condão que, o índio
que por desgraça o aviste, é mal sucedido em todos os seus
passos.
O Caápora do Rio Grande do Norte e da Paraíba é
exatamente o Corrupira da Amazônia : "inimigo dos
cães de caça, afeta a forma de qualquer animal afim de
atraí-los para o centro das selvas, onde os açoita com
cipós, ou os mata". Outras vezes obriga os cães a correr atrás dêle para fazer com que os caçadores os sigam,
desaparecendo de repente e deixando tontos os cães e
os caçadores perdidos.
Nesses dois Estados, quasi sempre anda montado
num veado ou num coelho. "Indo o caçador munido de
fumo e encontrando o Caápora, si este pedir-lh' o e fôr
satisfeito, póde contar que será daí por diante feliz na
caça".
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No Ceará muda o aspecto, embora conserve o nome
de Caápóra. Perde o pêlo do corpo que se transforma
em cabeleira de fios duros. "Apresenta dentes afiados
como os de guariba e os olhos como brasas; sempre que
sai das matas monta num caititú, com uma chibata de
yapecang~ na mão. Avistando o caminhante, começa
logo a cantar :
currupá papãco
currupã papáco.
•

Aí, no Ceará, o Caápóra "não perdôa ao caçador
que, sem o seu consentimento, lhe invade os domínios,
licença essa que é fácil de se obter mediante um pouco
de fumo".
Em Pernambuco aparece novamente o Corrupira na
péle do mesmo Caápóra. Em alguns lugares dêste Estado tem êle um pé apenas, e êsse mesmo, redondo; anda
a cavalo num veado, e por chicote traz tambem um ramo
de yapec~nga. E' um caboclinho pequeno, coberto de
pêlos. ou cabelos langos, informa Barbosa Rodrigues.
Aqui, como em toda parte, protege a caça, ''mas nem
sempre torna infeliz áquele que encontra".
Para abrandar-lhe a ira, basta tambem um pouco
de fumo.
Em Sergipe, diz o autor da Poranduba, o Caápóra
anda sempre pelas estradas pedindo fumo aos viajantes,
e quando não lho dão, mata-os a poder de cócegas. "Em
ar de brincadeira faz rir ao viajante até êste cair morto".
Na Baía chama-se Caiçára e, na opinião do mesmo
autor citado, é têrmo originário de caáçára, e vale: a
mateira, a "senhora das matas". Perdendo o sexo masculino, apresenta-se como "pequena cabocla qu_a si negra
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que não dispensa o porco p~ra sua cavalgadura". E.'
tambem protetora do .c açador, si dêle re_eebe fumo~
Sémpte pregando as mesmas peçft;s, exigindo o mesmo fumo, açoitando cães e montando desembaraçadamente pichos vários do mato, apareee no Rio Grande do Sui
·com pés duplos, para despistar os que pretendam persegui-lo. Neste Estado, onde os cavalos e os, bois são abundantes, por esquisita e~ceção o Caápóra prefere andar
a pê. . . exigindo s.empre o querido fumo dos que encontra, sob pena de lhes descarregar sôbre os passos toda
sorte ele malefícios e traças.
Em Mato Grosso chama.- se outra vez Corrupira eonf undido, ás vezes, com o Lobishomem.

Dessas designaçõ~s fizemos, ensina a Poranduha, o
Sací-pererê, o Sa.perê, o Sarerê,,_o S.ariri, o Mátim-taperê
e -a té o Martim-Pereira, com cheiros evidentemente lusos.
Cassiano Ricardo, sem dúvida algtimà um dos maio:re.s de n<>.ssos_poetas contemporaneos, ao livro primoroso
dedicado ao· Brasil-menino, deu o nome sug~tivo de
Martim-Cererê. Deu es.s e nome e. firmou, com ele, tnais
uma variante nominativa do curioso gênio selvático
americano. Não nos furtaremos ao prazer d~ trasladar
para aquí os seus. vers.os largos e novos sobre o velh<>
tem:a aborígene. Ouçamo-los:
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''Dizem que é um négrinho que anda tocando uma
vara dé pGrcos, montado num dêles '' .
Finalmente em São Paulo, si aceitarmos as sugestões de Barbosa Rodrigues, o C~ápóra toma o nome de
Sací quet segundo as própria~ palavras de Cornélio Pires,
é um "duend_e representado por um negrinho, moleque de
seus onze a doze anos, de uma perna só, sempre :risonho,
de olhos vermelhos, dentes salientes, topete ~levantado, a
arreliar quem passa, fazendo mil diabruras nas cruzes
das estradas e encruzilhádas, não perdoand<;> o c;:tvaleiro
que passe á noite de .sexta-feira; trepa-lhe na garupa a
fazer~lhe cóceg,as, pu~ando o cavalo pelo .r abo. A' noite
vài trançar a crina dos _c avalos. Veem-se,. realmente;
crinas trançadas to&camente ... por morce~os".
Deixando, enfim, o Brasil1 lá se vai o Ca_á póra, trocando nomes e aspectos, pelo Parag~ai e B·olí~a.- gurge
por aí., então, com mulher e um filho~ Este, apesar de
criança, já faz tambem das suas., e mu.da o próprio nome.
Ora é o Sací-tapererê, ora Caápóra e ora Matitaperê.

Ci\í\Pó.RA
Houve urna apósta
entre o pai J oã-0, côr de carvãQ,
um imigrante ge olhps verdes
e um c_aboclo queimado de sol.
O último sabiá-p6ca cantou
na tarde vestida d.e r0xo ... .
E a noite: desceu borrifada de estrelas.
Er~ a hora ...
Foj o primeiro e espiou ...
E voltou de cabelo arrepiado.

" Ele tem barba de cipó ...
que vai do queixo até á~ pernas.
Seus olhos pa,recem lanternas
se mexendo na ~scuridão ... "
Foi o segundo e espiou ...
"Cruz, credo, era a.ssombração ! 1., !
E voltou quasi sem fala:
" Oabelo g~andão. . . cara suJ a ...
õlho amarelo piscando

r
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que nem olho de coruja.
Quando êle piscou pra mim
fiquei arrepiado assim f
Não sei quem me deu um tapa
parece que foi morcêgo
e quando chego, não chego
que ia chegando pe:rtinho
parei no caminho
meu cabelo foi crescendo ...
foi crescendo ...
então dei um pulo pra trás,
e zás!

Noite escura, "nega véia "
que brinca de assombração,
não faça mais isso, não !

Foi o terceiro e espiou . ..
Voltou suando frio, de mêdo.
"Me pareceu, não vi bem,
que êle usa cachimbo de barro,
mas como é bicho do campo
e não tem fósforo pra acender cigarro
pegou um vagalume de dois olhos
espremeu os dois .olhos do dito
e botou dentro do pito
pra acender seu cachimbo de barro".
" Então ... dei um grito
e não sei de mais nada; só sei
que corrí, que corrí,
e vim correndo até aqui! "
'!

Noite escura da velha fazenda 1
preta mina sentada no morro,
com um lençol branco de ga1·oa na cabeça
e batendo pilão, e batendo pilão
com a mão de pilão do trovão . ..
ou a ssando pipocas de estrelas
no forno azul e redondo
do céu, ou rezando uma reza
monstruosa com a cruz do Cruzeiro
na mão .. ;
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Por· todo o Brasil ronda ou rondou o gênio pitoresco
da mitologia americana sob vários aspectos e so_b vários
nomes, aliás de acôrdo com os hábitos e as prerogativas
de todos os deuses e semi-deuses de todos os povos
Seja um caboclinho feio, uma ave agourenta, um
anão peludo, um moleque de uma perna só; tenha apenas
um ôlho ou seja um gigante perverso, a verdade é que
no fundo esbatido da superstição, o que se percebe é a
necessidade, inata no homem, de encontrar justificação
para certos f enômenos que não pode, por meios práticos,
explicar. O aborígene e os primeiros povoadores, vivendo quasi sempre em plena floresta, cheia de rumores e
de animais perigosos, cheia de sombras e de luzes movediças, criaram um sêr, um trasgo causador de seus sustos
irretnediâveis, um gênio seJlhor das selvas, protetor da
caça e capaz de produzir as mil e uma tropelias inexplicáveis. Exatamente como na Grécia, como na velha Germânia, como na Escandinávia, como no resto do mundo.
Sendo os duendes simples criações abstratas, puderam os povos dar-lhes feições e atributos acordes com as
suas tendências espirituais, limitadas, é claro, pelas condições do ambiente.
De tudo se deduz, entretanto, que o Caáp6ra, sob
êste ou aquele nome, é sempre um morador dos matos
que interfere pela caça, e que jamais anda ás boas com
os caçadores sem fumo.
Os atributos de que se reveste são, por assim dizer,
secundários, e traduzem feitios locais ou expressam variantes de superstições pessoais. Quem ler com atenção
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o trabalho primoroso de Barbosa Rodrigues, disso se ha
de convencer facilmente.
O que nos interessa, porém, nestas notas, é a etimologia do termo caip6ra.
Expostas rápidamente as notícias largas sôbre o
duende selvagem, cujo nome deu orígem ao uso corrente
dessa palavra, resta-nos examinar qual o seu significado
rigoroso, consequente á sua decomposição racional.
Segundo grande número de estudiosos, caipóra é
simples corruptela de caá-póra; caá é o mato, a floresta
e p6ra, forma intransitiva de pór, significa haver, ser,
existir. Assim, caipóra ou caápóra dirá: o que ha ou
existe no mato, o mateiro, o morador do mato.
Em verdade, como afirma Teodoro Sampaio, o têrmo
poderia provir de cái-póra ou de caí-póra. Na primeira
hipótese, significaria: o que queima, o que tem fogo, o
incendiário, conforme acrescenta Batista Caetano. Na
segunda: o envergonhado, o corrido, o acanhado.
Nenhuma, porém, dessas duas sugestões satisfaz á
mais evidente das caracterizações do caipóra: a sua residencia nas selvas. Caápóra, ao contrario, define de
pronto êsse hábito; é a indicação precisa dêsse traço notável do duende. Si, realmente, o vocábulo português
caipóra lembra a denominação do insaciável consumidor
de fumo, não ha dúvida que é corruptela de cáa-póra, e
que caápóra é o verdadeiro nome do trasgo. Os significados que se dão a caipóra, em português, justificam
plenamente a sua origem, apesar de algumas afirmações
em contrário.
Não queremos terminar estas notas sem uma observação ás palavras de Barbosa Rodrigues com referência
ao escritor francês Emile Allain:

O sr. Emilio Allain, diz aquele autor, afastou-se de
toda crendice brasileira quando, falando do Caápóra, escreve: "est un géant velu monté sur un énorme porc
sauvage, et conduisant une troupe d'animaux de la même
espêce qu'il excite de temps en temps par ses cris". Nunca ninguem lhe deu as proporções de gigante.,. antes dizem
que é um anão.
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Estudando com cuidado o assunto, encontramos em
Couto de Magalhães, no capítulo em que trata da família
e da religião selvagens, as seguintes palavras sôbre o
Caápóra: "representam-no como um grande homem, coberto de pêlos negros por todo o corpo e cara, montado
sempre em um grande porco de dimensões exageradas,
tristonho, taciturno, e dando de quando em vez um grito
para impelir a vara,,.
:
De duas uma: ou as palavras do sr. Allain são simples tradução destas de Couto de Magalhães, ou estas
afirmações de Couto de Magalhães são escandalosa cópia
das palavras do sr. Al1ain.
Infelizmente não pudemos averigUar qual das duas
referências é a original. A obra de Emilio Allain, que
insere o trecho transcrito, foi publicada em Paris em
1865, e a do general Couto de Magalhães em 1873, na
Revista do Instituto Histórico Brasileiro, sendo certo que
antes de ser dada á publicidade já era conhecida entre
os seus amigos. Não sabemos de livro algum que houvesse publicado êste trabalho de Magalhães, anterior a
1865, mas, apesar disso, custa-nos a crer que êle tivesse
plagiado o escritor francês; que se tivesse servido das
palavras de um estranho, êle, que no assunto descrito era
justamente considerado mestre. Sem possibilidades de
resolver a questão, notemos apenas mais êste traço do
Caápóra: é um gigante peludo, tangedor de porcos. · ·

CAPÃO
1

Quando p.racuramos firmar a etimologia de, capoeira,
tivemos oportunidade de nos referit a capão, lembrando
que quasi todas as confusões criadas em relação áquele
vocábulo, podem com facilidade se repetir em relação a
este.
De fáto, ambos se derivam de um mesmo radical
tupí, e têm ambos, no português, têrmos homofônicos e,
até certo ponto, homográficos. No caso de capoeira, os
estudiosos encontraram um campo vastíssimo para contendas, divergencias e confusões, em que puderam dar
largas á imaginação e ás concepções absolutamente extravagantes.
Ao tratar, porém, de capão, o âmbito de ação etim0l6gica se reduz de muito, em função dos siglflificados
mais ou Jillienos precisos do têrmo. Lá encontravam-se
numerosos aspectos morfológicos portuguêses e tupís a se
baralharem caóticamente; aqui tudo se reduz a verificar
qual a fráse tupí-guaraní que, vernaculizada, nos forneceu o têrmo capão.
Desfeitas algumas dúvidas de pequeno tômo, tudo
se porá em ordem pacificamente. Capão português, proveniente de kápon, grego, nada tem a ver e nem permite
colóquios com capão de origem tupi. Um designa, geralmente, o galo castrado; o outro, o mato isolado, o bosque
como que insulado no campo
Consignam os dicionários portugueses mais duas ou
tres acepções do têrmo capão, mas não passam elas de
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regionalismos s6 usados em Portugal, que não devem intervir em nosso estudo.
Dizem que capão, em certas regiões trasmontanas
portuguesas, é designativo de uma casta de feijão rasteiro,
como dizem que em outras regiões é nome que se dá ao
môlho de vides que se cortaram na p6da. Em 0rmuz
dá-se o nome de caxão, talvez a lembrar a moedinha
oriental caxa ou caixa, de infimo valor, á "casa em que
se pesam mercadorias" para efeito alfandegario. Esse
têrmo caxão, não se sabe bem por que artes, transformou-se em capão, sendo hoje sinônimos.
Mas, como diziamos, dois significados genericos apenas devem ser levados em conta: um que corresponde ao
têrmo brasilico e outro ao têrmo português. Confundi-los é dar provas concludentes de má educação cientifica. . . Aliás, não temos noticia de tal f áto entre os
autores dignos de menção. O que houve, e ainda há, é
confusão entre capão e capoeira.
Os esclarecimentos que aduzimos, entretanto, ao tratar de capoeira, permitem-nos deixar á margem os pequenos deslises dos lexic6grafos, em geral preocupados
com assuntos de maior interesse, e deixar sem comentá.rios a má definição que vem em Aulete e Morais: "mata
roçada que se corta para lenha, em oposição á mata virgem". Beaurepaire Rohan já demonstrou que essas palavras decorrem claramente da confusão referida.
Os especialistas em brasileirismos estão, felizmente,
de acôrdo quanto ao significado de capão; todos afirmam
que capão é o bosque isolado que aparece em pleno campo.
Todavia, é interessante notar que o capão não passa de
um dos acidentes florestais das regiões dos campos, denominados no Brasil, segundo Wappaeus, capões, eerradões, carrascos e catingas.
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Esse meticuloso autor, em capitulo de sua obra notavel - A Geografia Física do Brasil - capitulo aliás
revisto pelo cultissimo barão de Ramiz Galvão, antigo
professor de zoologia e botanica na Faculdade ~e Medicina do Rio de Janeiro, assim define cada um desses acidentes
:
Cerradões chamam-se bosques isolados que crescem
no,s campos mais altos e sêcos e nos taboleiros e chapadas,
constando apenas de árvores baixas e tojais.
Carrascos chamam-se os bosques em que as arvores
são em pequeno número em relação aos tojais.
Catingas são os bosques mais extensos, que são baixos, cheios de tojos e moitas muito trançadas. As catingas, assim como os capões, nunca atingem ao vigor e
á altura da mata virgem, nem ainda nos lugares em que
mais se desenvolvem em consequencia da humidade.
Capões chamam-se bosques isolados que aparecem no
meio do campo como ilhas de verdura. Nos lugares humidos são muitas vezes densos e compõem-se de árvores
elevadas, muito próximas umas das outras. Aparecem
principalmente nas baixas e junto aos riachos, de que
formam um ornato especial, principalmente nos buritisais, onde mais se desenvo~ve a bela Mauritia vinifera, M.
Essas definições de Wappaeus estão, em síntese, de
acôrdo com as definições consignadas por outros autores,
resalvados alguns detalhes de somenos.
Leutzelburg informa que o carrasco ou carrasca} da
Baía, corresponde ao taboleiro da Paraíba. Tanto se diz
carrasco nuns pontos do País quanto carrasqueiro ou carrascão em outros. A pr6posito de cerradão, Afonso
Taunay refere que, no sul, o têrmo é designativo de "extenso trato de terras estereis" quando, no nordéste, é
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apenas um 'e&mpo cerrado da flora arb61"ea, aconchegada,
quasi apertada; é um cerrado mais denso com maior coeficiente de elementos lenhosos.
Rodolfo Garcia, no trabalho - N ornes Geográficos Peculiares ao Brasil - trata tambem de cada um
desses acidentes florestais.
N'ão nos sendo possivel entrar em detalhes, ás vezes
curiosos, revelados pela terminologia vasta e subtil, peculiar a cada um dos múltiplos aspeetos que tomam as.
florestas e campos, lembremos as palavras de Saint-Hilaire relativas a capão, sobremodo interessantes:
"Au delá de Cubatão, je passai par le bois le plus
beau, le plus vigoreux peut-être que j'eusse vu depuis
huit mois, e'est-á-dire depuis que j'étais sorti des forêts
vierges pour entrer dans les ca,mpos. Presque tous les
arbres qui en font partie ont leur tronc enveloppé d'un
lacis de lianes épaisses qui ensuite se repandent dans
leurs branches et souvent retombent jusqu'à terre.
Quand on a passé ee bois, qui s'étend, dit-on, tres
loin d'orient au oeeident, on retrouve des campos oú les
capões sont tres multipliés".
Em nota relativa a essa expressão - capões - diz
o sabio viajante: "ce mot designe les bousquets de bois
épars dans les campos, et comme je l'ai dit ailleurs, il
signifie ile dans la langue des Indiens ( caápoan). C' est
à tort que Luiz d' Alicourt écrit campões; car ce dernier
mot, augmentatif de campo, voudrait dire grand champ,
et bien certainement on ne s'est jamais avisé de donner
ce nom à des bois".
Com toda razão contesta Saint-Hilaire a denominação campões que, em hipótese alguma p6de ser confundida com capõea. Ao consignar, porém, embora de pas-
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sagem, a etimologia .do têrmo, caiu no erro já largamente
estudado por n6s em trabalho seguinte. Lá vem o mesmo
caápoan que tanto impressionou a João Ribeiro.
Firmada e aceita, enfim, a definição de capão: mato
ou bosque isolado na região dos campos, acidente florest.al distinto de outros pelos aspectos caracteristicoa que
assume, resta-nos estudar a sua etimologia.
Vimos já, quando tratamos de capoeira, que não s6
José de Alencar se desviou da verdade, como inumeros
outros curiosos dêsses assuntos. Em dois grupos, no·
entanto, podem reunir-s·e os etimologistas: grupo dos que
optam por caápoan, e grupo dos que têm por exáta a
fráse caápaun.
Os do primeiro grupo estão positivamente ~rrados:
puã, poart, nada exprime no caso, pois é verbo tupí-guaraD'f
que significa levantar-se, alçar-se, erguer-se ou, na melhor das hipóteses, estar em pé, estar firme, etc.. Ora.
seria contrasenso dizer-se mato em pé, mato erguido,
mato que se alça para definir o capão. Todo mato em
seu estado natural, em seu estado de mato, floresta, capão ou capoeira, deve forçosamente estar em pé, firme,
erguido ...
Mas, podem dizer os defensores dessa etimologia que
se não trata em rigor de poan, porem de apoan. Isso
até certo ponto seria razoavel, pois na vernaculizaçio o
a inicial de apoan poderia perfeitamente ter desaparecido
em face do á acentuado de caá.

'

Em verdade tal argumento não procede pela simples razão de apoan não ser a segunda palavra componente, e por significar tão somente - redondo, bola,
globo, etc. . Dizem ainda alguns, sofismando com certa
elegancia, que o capão visto de longe apresenta-se sempre

o
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arredondado, como arredondadas parecem as ilhas no
mar ...
A esses vagos argumentos já respondeu Macedo
Soares com os seguintes eomentarios, perfeitamente
elucidativos:
" ... lingua alguma conhecida designou a ilha pelo
atributo de aparente redondeza. Em todas elas a idéia
de ilha é de isolamento, estar só, de surgir e ficar
saliente num meio tão diverso que o objeto se destaca
dos que o cercam. Assim é no hebraico, no siriaco, no
árabe, no grego, no latim, no italiano, espanhol, português, francês, alemão, inglês. No hebraico a palavra
que significa ilha exprime a idéia de - irromper, saír,
surgir - . No siríaco é ~eparar, cortar, afastar, isolar.
No latim, insula tanto significa ilha como casa isolada
( apud Fest.) ; insularis, natural ou morador de ilha e
'
insulam poena, deportação para uma ilha (apud Am.
Marcel!.) ; insulatus, isolado; abandonado ( apud Isidor).
Em italiano temos isola, ilha, isolamento, solidão; ieolano, ilheu; isolare, isolar, segregar; isolato, isolado;
isoletta, ilhote. Em português ilhar é isolar, segregar.
Em inglês island (inselland, do ali. insel) quer dizer
terra a parte, isolada. O mesmo é na lingua de nosso.s
selvagens brasis."
Realmente, si fossemos julgar as cousas pelo que
representam de longe, quasi todas elas nos pareceriam
mais ou menos redondas ...
Os do segundo grupo afirmam que capão provem de
caa-paun, a nesga de mat o, o mato isolado, ilhado no campo. Paún significa, com toda precisão: o mediano, o que
está no meio, a nesga, o pedaço de alguma cousa, o circunscrito. Assim, caá-paíin d'irá, clara e logicamente:
,

;
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o pedaço de mato circunscrito pelo campo, a nesga de
mato, o bosque ilhado, o capão, enfim, já vernaculizado.
Tanto paún tem esse valor rigoroso que, para designar-se a lagôa, a agua circunscrita, a agua isolada,
diz-se ypaún ou ybaún. A ilha, que é nesga de terra, terra
isolada, terra circunscrita denomina-se ybrgpaún. Da
mesma forma, quando se quiser indicar o campo intercalado na mata, a nesga de caml>o na região das florestas,
o campo isolado, dir-se-á naturalmente núnbaún.
Ilha, terra isolada na agua ; lagôa, agua isolada na
terra; capão, mato isolado no campo e clareira, campo
isolado no mato, todos se traduzem por meio de paún,
antecedido da palavra indicadora do elemento isolado:
yby, y, nún, caá.

Parece-nos que, com estas notas, ficam desfeitas as
possiveis dúvidas quanto á etimologia de capão. Beaurepaire Rohan sugere que, para evitar equivocos com o
capão português, galo castrado, seria de bom aviso dizer-se aempre capão-de-mato em lugar de capão ...
Quando houver possibilidades de equívoco, não vemos :mal algum em incidir nessa evidente redundância capão-de-mato. Capão, por si só, ha de ser sempre, porem, e obrigatoriamente, o mato isolado, a nesga de mato
perdida no campo, o bosque ilhado na região campestre.

1

..

CAPENGA

Capenga é o mesmo que côxo, manco, defeituoso de
uma das pernas.
Diz-se não só de pessoa que coxeia, mas tambem
daquilo que falha, que claudica: homem capenga, comparaçãe capenga, verso capenga, mesa capenga, mula
eapenga, obra capenga.
Os grandes dicionários em geral dão capenga como
sinonimo de côxo, e as p.equenos ou populares, inclusive
<> de Candido de Figueiredo, não registram o têrmo.
Amadeu Amaral suspeitou ser de origem africana,
talvez pela casualidade de o encontrar ao lado de outros
africanismos, quasi seus sinonimas, na colheita que fez
em varias obras de Cornélia Pires. De fato, este nosso
conhecido poeta "caipira'' cita peng6, caxingó, com laivos
mesmo de africanismos. Parece-nos todavia simples tupismo, si assim podemos nos expressar.
Capenga pode significar, em tupi, osso torto, que-.
brado, e se decompor em cã-penga, segundo Teodoro Sampaio. Cã, can ou canga, é realmente o osso, o ·caroço, o
núcleo, e pen ou peng é o verbo adjetivo quebrar-se, ser
quebrado, torcido, dobrado, etc.
Pengó, que Cornelio Pires empregou e que Amadeu
e o padre Teschauer anotaram como sinonimos de capenga, apalermado e moleirão, cremos que é a mesma palavra pong6 que, no Rio Grande do Sul, quer dizer bobo,
tolo, etc.
Caxingó, usado na Baía e empregado pelo grande
Rui, traduz, segundo se depreende das palavras do mea-

.
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tre: deteriorado, estragado, exausto. Si foi empregado
como sinonimo de capenga, fôrça é confessar que, realmente, o têrmo é proveniente da corruptela do radical
côxo. Rui empregou tambem a forma verbal caxingar.
Não podemos deixar de registrar, enfim, o fato de
Jacques Raimundo considerar o têrmo como africano, dando-lhe a etimologia: " ( k) apenga, com a partícula concordante aglutinada como, por exemplo, em (kakatu)
k' apenga, rapariga torta". Renato Mendonça, que escreveu trabalho valioso sobre a influencia do africano no
português do Brasil, não anota capenga em seu vocabulário. O mesmo autor dá tambem pengó como africanismo,
cujo significado será capenga, apalermado.
Do nosso capenga, porém, provavel filho do tupí,
tiramos : capengar, acapengar, capengante, capenguice,
capengagem, capengoso, etc.
No livro do autor ~cima referido, aparecem como
derivados, apenas: capengante, capengar e acapengar.
Os outros que anotamos, nós os colhemos em São Paulo,
em obras de carácte:r regional.

CAPOEIRA
f

A propósito da informação que Domi11gos B.orges

i

"

de Barros, Barão e Visconde de Pedra Branca, forneceu
a Adrien Balbi como subsídio á sua obra notável Introduction à l'Atlas Ethnographique du Globe - tece
João Ribeiro interessantes cotnentários sobre brasileirismos e sugere algumas observações relativas á palavra
•
capoeira.
De fato, o Barão de Pedra Branca ao preparar a
lista de palavras que eram diversamente empregadas em
Portugal e no Brasil, incluiu o vocábulo capoeira, explicando que, no Brasil, tinha o significado de "broussailles"
e que em Portugal valia "cage á poules".
Como bem fez notar João Ribeiro, aí enganou-se
o prestadio Barão, embora desculpavelmente, por ~er talvez o prim.eiro que, com algum critério científico, procurou estudar os têrmos brasílicos chegados aos léxieons
portugueses, quasi sempre revestidos de ouropéis lusitanos. A esse trabalho massante e mais ou menos inglório, entregou-se o Barão de Pedra Branca por volta
de 1825, hçi cento e varios anos, portanto.
Mas, com atenuantes ou não, a verdade é que o colaborador de Ba1bi ao mencionar o têrmo capoeira, não
cuidou de verificar que, no Brasil, com o sentido de mata,
brenha, etc., só por fôrça de errônea grafia e de não menos errônea pronúncia pode ser tido como homográfico
e homofônico do têrmo capoeira português. Não se trata
aí como supôs o Barão, de "changement de signification ", mas tão somente de confusão gráfica e fonética.
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Como brasileiro sabia Borges de Barros que, no Brasil, capoeira significava mato pouco denso e novo, e, como homem culto residente na Europa, sabia tam'bem,
tanto quanto o nosso velho Morais, que capoeira em português é "uma espécie de cesto fechado onde estão as galinhas e outras aves". Assim, com muita naturaUdade,
informou que capoeira era "broussaUles'' no Brasil e
"cage á poules" em Portugal.
Si houvesse anotado o têrmo mais ou menos correlato - capão - teria provávelmente caído em engano idêntico, sinão maior, afirmando que capão no Brasil é bosque existente no descampado, mato insulado, e que em
Portugal é "môlho de vides que se cortaram na poda".
Poderia ainda dizer que capão, português puro (do gr.
kapon) é no Brasil e em Portugal galo capado, e em
Ormuz "casa em que se pesam as mercadorias" para
efeito alfandegário, casa essa tambem chamada caxão.
Não fôra o mascaramento dos têrmos de origem tupí
pela vernaculização desenfreiada, e por certo nem o Barão e nem centenas de outros curiosos se enganariam tão
fácilmente. Capoeira e capão brasilicos, i;iada tem a ver
com capão e capoeira portugueses, apesar das aparências.
João Ribeiro, no entretanto, ao comentar os informes
fornecidos a Balbi, sem mais considerações afirma que
a confusão do Barão proveio de uma honionímia casual.
Até certo ponto isso é exato, mas até certo ponto somente.
Basta pronunciar-se a palayra capoeira corretamente,
isto é, não só de acôrdo eom sua etimologia como de acôr..
do com o processo seguido geralmente na vernaculização
de têrmos tupís, para que aquela homonímia deixe de
existir imediatamente.
E' velho hábito nosso vernaculizarmos os étimos
que nos vêm da língua brasílica sufixados pela partícula

cuéra, sem a intervenção do i que aparece entre o e e 0 ,,.,
em capoeira, muito embora a índole do português nos
sugira a similitude fônica do sufixo eiro, eira.
Poderíamos citar dezenas de casos, mas os seguintes
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são suficientes para demonstrar o quanto de excepcional existe na pronúncia ,de ·c apoeira. A$sim, dizemos:

tapéra
caputéra
cuéra
.,
quirera
anhanguéra
'.tiguéra
tabatinguéra

e
e
e
e
e

não
não
não
não
não
e ,não
e não

tapeira
caputeira
cueira
quireira
anhangueira
tigueira
tabatingueira

Ora, seguindo essa mesma nórma de adaptação, deveríamos, evidentemente, dizer capoéra ou capuéra e não
capoeira. Dessa forma sempre procedemos, respeitando
as variantes da partícula sufixante tupí-gµaraní que,
como se ~abe são numerosas: cuér, cuéra; ,coér, .coéra,
cité, oéra; uéra, uér, go.ér~, guéra, guér; 'f:>oér, bDéra,
poér, poéra, puér, puéra, éra, etc
Mas, João Ribeiro, em lugar de apenas pôr em evidência esses fátos para concluir que o engano do Barão
foi casual, enveredou pela etimologia a dentro, e complicou sériamente o caso.
Em certa altura de seus rápidos comentários, afirma que capoeira é vernaeuli.zaçãO' de ca--poan-éra, literalmente - 'i)i.ato redondo que. exi8tiu.
O grande filólogo deveria ter desconfiado logo do
desaparecimento do ã tônico de poan, na vernaculização,
cedendo lugar ao ê do sufixo êra. Sendo a queda de uma
vogal acentuada final fato positivamente raro, era curial
que á frase tupí não se apegasse sem meticulpso exame.

w
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Aliás, seria facílimo encontrar, mesmo sem consultar o
trabalho exaustivo de Macedo Soares, na Revista Brasileira de 1880, a verdadeira etimologia de capoeira. Aí
leria o ilustre autor um pequenino trecho altamente elucidativo, capaz de o pôr a .coberto das mesmas críticas
que sofreu José de Alenc..a r em consequência de descuido
mais ou menos semelhante ao seu.
Numa das passagens do belo trabalho de Macedo
Soares, inserto naquela R.evista, encontram-se estas palavras:
''José de Alencar, no Gaucho, 1, not. VII, anunciando as suas inovações filológicas, sempre infelizes,
opina que se deve escrever capoão, e não capão, e assim
faz. Pois dizemos e escrevemos capoeira, observa o ilustre romancista, porque havemos de ser incorretos dei·
xando de pronunciar e escrever capão? Capoeira, diz
êle, vem de caá, apuam, êra, m~t'o raso, por já ter sido
cortado. A consequência :~ra lógica, si não fôra falso o
prinçípio. O nosso exímio rQmancista sabe muito do
•
idioma português, pouco do dialeto brasileiro e menos
ainda da língua dos brasís. Capuêra, capoêra, têrmo
brasileiro, que êle dá noutra parte como corruptela de
caá, apuam, êra, ilha de mato já cortado uma vez (Iracema, 3.ª ed., 212), é pura e simplesmente o guaraní caápuêra, mato que foi, atualmente mato miudo que nasceu
no lugar do mato virgem que se derrubou. Compõe-se
de caá, mato, mata, floresta, mato virgem, e puêra, cuêra,
coêra, pretérito nominal, o que foi".
Mas, por isto ou por aquilo, afirmou João Ribeiro
que capoeira provinha de ca-poan-êra, sem medir possivelmente a fôrça que essa afirmativa recebia de sua pena
acatadíssíma e, sob todos os pontos de vista, autorizada.
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De José de Alencar pôde Macedo Soares dizer que
era um excelente romancista. . . mas de João Ribeiro
não se pode dizer sinão que foi um dos mais profundos
conhecedores da nossa língua. A sua etimologia merece,
por isso.,. ser analisada minuciosamente.
N·ã o ê preciso, aliás, ter severos tratos c<lm o tupíguaraní para notar-se imediatamente que a frase capoan-êra está erradamente escrita e pessimameI\te traduzida, sobre não ser a que deu origem ao brasileirismo
•
capoeira.
Está érrada porque mato, em tupí, é caá e hão
ca, e mais, porque em tupí não existe a palavra êra mas
cuér ou cué que, em casos de contração ou vernaculização
apenas, aparece sob aquele aspecto. Está mal traduzida
porque poan não significa redondo como supôs João Ribeiro, mas simplesmente levantar-se, erguer-se, pôr-se
de pé, etc. Não é a frase que deu origem â palavra capoeira porque, traduzida rigorosamente, após feitas as
éorreções daria : mato erguido que existiu,. n:liato velho
erguido ou equivalentes absurdos.
Batista Caetano, em seu Vocabulário, diz muito a
propósito; "caá-paun, nesga de mato, vulgo capão, que
por aí explicam caá-puan, mato redondo, aliás mato erguido, mato alto".
Vê-se que João Ribeiro leu em algum desses que explicam por aí mato redondo por caá-paun; que grafou
mal a palavra caá; que tomou êra pelo sufixo cuéra, e
que forçou o sentido de capoeira em português para ada·
ptá-lo ao falso sentido da frase tupí, tida por boa. Caiu,
em suma, no "conto", em 1933, já desmascarado em 1876
por Batista Caetano
Si isso tudo é estranhável em tão lúcido quão sábio
espírito, mais estranhável ainda é verificar-se que êle,

l
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ao escrever as notas finais d~ seu livro - "Língua
cional - não houvesse querido corrigir o que escrevêra
nas primeiras páginas do texto. Comparem-se estes dois
períodos do mesmíssimo livro:.
Pág. 85
. . ca-poan-êra literalmente mato redondo que
existiu
Pág. 246
Definição exata (de capoeira) é a que dá p. ex.
Amadeu Amaral no Dialeto Caipira - 107:

.

"Capuêra, s. f. - mato que nasceu no lugar
de outro derrubado". A capoeira é sempre uma renovação da floresta primitiva
onde esU,i, foi queimada ou desapareceu.
Ora, o proprio João Ribeiro que ~firmara na página 35 que capoeira era o "mato redondo que existiu", ao
concordar com A:rnadeu Amaral na página 246, que ·capoeira é o "mato que· nasce em lugar de outro qu·e jâ não
existe", bem poderia ter desconfiado do redondo que uma
falsa frase tupí lhe sugerira; deveria ter percebido que a
idéia de redonde~ era incompativel com a "definição
exata" de Amadeu Amaral.
Não percebeu ou não quís alterar o que já havia escrito e, daí, toda confusão que provocou ao pretender esclarecer ...
Mas não foi só João Ribeiro que cooperou para levantar dúvidas onde apenas existe certeza; Teschauer,
especialista em brasileirismos, e que conhecia algo de
tupí-guaraní, lança tambem sua pedrinha ao telhado de
:vidro dos outros. . . No seu valioso Dicionário distin-
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gue capoeira de capueira, provavelmente com o intuit0>
de frisar que a forma capoeira é portuguesa legítima, e
que capueira é de origem tupí. Até aí nada de condenável, admitindO-~e que o célebre i possa figurar no brasileirismo. .Á primeira atribue os signifie~dos· que tod.0$
lé~cons consignaltl, e á segunda uma explicação que nãQ.
prima nem pela clareza e nem pela originalidad~. Di~ o
ilustre jesuíta :
ca'[)Ueira - mata (virgem) extinta, que foi
roçada ou destinada a roçar-se.
Procurando-se conhecer o pensamento de Cândido
de Figueiredo sobre capoeira, topa-se com este esclarecimento em seu Novo Dicionário :.
capoeira - mata que sucede á mata virgem~
que foi roçada ou destinada a roçar-se.
SabemQs todos que esse final - destinada a roçarse - que aparece em Figueiredo e Teschauer, é absolutamente inexpressivo e quasi absurdo. Capo.eira, capueira,, nãQ póde .ser em caao algum, conto vernaeuliza·ção., mat~ destina.da a roçar-se, sendo como ·é mato que
surge depois de roçada ou, melhor, derrubada a mata antiga, virgem, velha.
Noutro passo, porem, em vez de melhorar, peiora
extraordinariamente as suas afirmações. Diz com toda
simpleza que ca'[)Ueira confunde-se comi copoeira. Não.
estivesse tudo isso impresso, e por vários motivos autenticado pelo Die. de Beaurepaire Rohan, e seria o caso de
supôr-se o digno lexicógrafo vítima de um descuido
ou de um êrro de cópia. Tais hipóteses não se verificam
e a afirmação sua, aliás de Rohan, póde ser compreendida f ácilmente.
Foi po·r saber que cô significa em tupí a roça, a plantação, etc., que Teschauer se aventurou a tornar confun-1

,
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díveis as expressões capoeira e capoeira; a primeira proveniente de co-poéra e a segunda de caá-poéra. Mas,
como é possível confundir-se cô com caá, roça velha com
mato velho?
E como confundir eop.oeira com capoeíra,, si capoeira é palavra desconhec.ida em nosso acê'rvo de tupismos; si nem o próprio Teschauer que ·os registrou ao~
milhares lhe dá urna modesta linha de abrigo?
Deixemos, porém, de lado a copoeira, e notemos que
Teschauer grafa o brasileirismo capueira com u e i ao
mesmo tempo que diz ser êle proveniente de caárpoéra
com o e sem i. Quanta incoerência!
Teodoro Sampaio qu_e, nesses casos emaranhados
pelos etimologistas apressados costuma ser lembrado
para exercer as funções de água fria na fervura, incrivelmente não pode atender ao nosso apêlo; no seu tão
consultado Vocabulário não aparece a mal-assombrada
capoeira. Lá estão: capão, capim, capoáme, capoava,
caputéra, etc., todos com cheiros silvestres, menos capoeira ...
Foi, naturalmente, por lamentável descuido que ·o
meu bondoso e sábio amigo negou abrigo ao vocábulo
que, por todos os títulos, tinha direito de figurar entre
os que lá se acham, mesmo sem direito nenhum.
Para contrabalançar essa falta, entretanto, temos
José Veríssimo a consignar com toda correção o sentido
de capoeira:

capoeira - mato novo que cresceu em lugar
onde existiu uma mata virgem; mato ralo. Nos dicionários citados (Grande Dic.
de Fr. Domingos Vieira e Dic. Contemporâneo de Caldas Aulete) vem com significação errada.
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De kaá, mato, e forma de pretérito poêra
coéra == éra: mato que já não é o mesmo
que foi.

Si os autores modernos tivessem consultado a obrinha de José Veríssimo, publicàda em 1887, não teriam
incorrido nos erros em que incorreram, baralhando e
confundindo idéias e fatos.
Bernardino de Sousa, transcrevendo trechos de
Philipp von Luetzelburg, Henri Coudreau, Leôncio de
Oliveira e Tomaz Pompeo Sobrinho sobre os vários aspectos que tomam as capoeiras por êsse Brasil á fora,
concorre tam.bem para o bom entendimento do significad'o exàto do têrmo eni questão. Depois .dó e~ame dos
textos, conclue: "tem-se assil'n a capoeira, mato baixo e
variado, ou, na expressão elegante do indígena - mato
que existiu - caá, mato, e coêra, que passou~'.
-~

Para não nos alongarmos em citações que daquí por
diante correriam o risco de se irem repetindo, lembremos sómente mais dois autores, e dos :mais prôbos em
matéria de brasileirismos: Beaurepaire Rohãn e Chermont de Miranda.
Beaurepaire Rohan, ilustre e conhecido escritor,
pelos modos foi o inspirad()r de Teschauer na lembrança
de confundir capoeira com capoeira. Começa êle grafando éapueira, com u, para citar logo depois Montoya
em abono de suas ideias. Lembra que Môntoya fala. em
co-cuêra, roça velha, e que, portanto, co-cuê:ra = co-'J>Uêra é que se confundiu com capoeira.
Como se vê, repete-se a velha história das confusões
-0u, como já dissemos, dos esclarecimentos confusos.
Analisemos rapidamente a concepção de Rohan.

;8 -

P. T .

L.

BaAS ILElllA

l14

PtINIO ÂYROSA

Este autor, quando fala em co-cuê!f!:a e, em ço-p'Uê1'a,
não o faz ~i~ão em cónseqqenc1~ de · uni:a e~neepção. toda
sua de capoeira. Para êle, e~pQeira não é o inat~ Q:uesurge no lugar em que: exlstiu a mata ·virgem, tal como
entendem quasi todos e tal ,como ª'fjnnª m Jnúm..eros 'p ésquisador~s,· mas ap,enas. "·o mato que nasce e se dese~v.ol
ve ern terreno out:r.o.ta c~ltivado". Orâ, ~i e$t4 a razio de
suas afirmativas. Si ea;poeira ê :o mato que nasce e 'S~ de-·
senvolve onde outrora haVia cultura.. ou haY<iâ. :roç~ jústo
é que á essa Il).ata ,s e dê Õ · designativo :d~ CO-eC.ztê,f'a,. O~ C<Jpuêra. Admitfda como· boa· essa definiçãó., boa s.e tá l9gicamente 3 etlmologia de Be~ur.epaire Rohan. .Diz !lé.:.
H

cap'Ueir<k é eo.rruptel~ de cqpuêi~á, $igni~ican·

do

~

lingaagem t.upí, roça extinta, ma-to que.' ji foi roçadQ-, cõrruptel.a dey,idà,.
sem dúvi&a,. á s;emelhança fonétiea dêst,e.
vooãbtilo :com o vocábulo poJ!'.t"IDiês e~.
. ,,
poeira..

.

Mas só por hipótese é J'.»O$SÍV~l à(lmitir.-sê que C4\poei~a 8-eja o mato ·qtie na$ce n·~s roças .abandonadas;. capoeira ·é positivamente .Q mato que nase,e· onde ·exi~jf~ •
mata virgetb, a. m~ta qu~ .foi (lerrµbada, etc!
Foi por considerar 'º têrm.o com um sigtJ,ifi~.(J.o
muitís~in.io r~strito, tiue o sâbio· ~utor do D.ieionári-0 de
Vocábulos Brasileiros aceitou cocuêra .como. otig~m. <!~
c,apoeira, desviando-se pot completo do bom caminho. .e
do bom senso, e levando atrás de sua incpntêste autQJ"Ída-·
de não póucos registradores· de etirnologÍ'às' apress:adas.
Quando Macedo Soares chamou a sua ·àten;ção "para êssres
fatóa, ~;m .~rtigo publie.ado pela Revi;s ta Brasileira, em
iS8·8, Beaurepaire Rohan; com visível mau h$or., e· iro:- ·
nicam;ente, etn. m~ia vágin~ d.a ni:e~ma Revista pro.curou
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defender-se SJnn resul~do apreciá,vel. ,Mânteve ·o. seu
ponto de vista, insofistnavelmente errôneo.
Dentre os que não acompanharam G s.eyero R.ohan,
conta-se Chetmont de Mirànd.ª , autor âe a.pr~iado Glossário Paraense. Ohermont aceita, paciffcamêt,ite, e,~
puêrra cómo frase origf:Q:ªr.ia d.e eap,pejra.
Apesar diss.e, poder-se--á ~bser~ar q.ue, sl o pe&quisador paraense · andou bem optando pél~.1 ~Pimelogia . c®puêra, andou mal ;ao rédigi.r Q verbete .de "Sea Glossário•.
Quem o Iêr despreocU.N~<l~ment.e,. suporá ~Pm tod:a :razão
qu.e "gr'.ande gçiiola ·de talas .e u varinhas ein fotm.à de
pàneiro, larga e achata.da, .p;ara. o t.r~:n~po:rte·. de a; és. d~
mesticadas" ou. que '1 vadio, turbulent0, .e~. '·'t &~o vàr.l~n
tes de signifiêado do bra,sil.eirismo eap;oeira. E Isso
porque, .s em eam·e ntário de. ,q:ua~quer esl(ê.ç;,ie, 'dl.i.emnq.nt
d~ Miranda h<>,uve por bem colacar ne fiinal do ·verbete
apenas. estas p·a hivras: eti.m ; e®, po~r-a.,
Seni a mai:s le:v:e. referência ,á palav:ra portuguê$a e.a..
pOO,ira, faz .sµpôr que. tQdos. es significados .que regist~a
tem base ou p.rovêtn da Ipesm~. ~presaaQ ·tupj. E:JllbQ~a.
:dê.$s.e m..~ôdo algo confuso, está de aeôrdo com a v:erdade.
Enfim, estas ,simples nota~, p1;irece'-nos, sãQ sufiêíen.t~s, para delJlQnstr:a r ·q ue·ha enorme ,confusão .e ntre os .especialistas, e vários· modos de ent~ndér o modesto têrmo
d.e orfgem .b rasilica.
.. · .
. . · . ..
.

~

'

.

·~

'i "'

1

O que m.ai$ surpr,eendeu s·empr.e os curiosos ·d ·êss:es
---~-àssuntos, foi o fato de se de~1gnát por C.apoeir.a., ml.t.td
a:ntigo, mato que existiu~ exatamente'' º mato novo, o ma.to
ralo que vem após ás 'g;l\~nd~& der~µbaqas~ Por que; poderiam 'p erguntar, nomear..se um mate:> novo ,por méio de
uma ·p alàvrà ,que significa mat<;> v~Jho?
Á .e ssa per~úil~, :senelo r~zõavel, pdde:r-se-ia responder desde lego que carpoeirra não indiea mabí> novo,.
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mas tão sómente mato velho. A idéia de mato novo é
decorrente da idéia de mato velho. Quando o velho deixou de existir, isto é, quando derrubado, da região em
que existiu diz-se caá-puêt·a, assim como si dissesse - a
do mato antigo.
Sendo fato verif}caido (ll,le no local das_ velhas matas
extintas aparece sempre mato novo, de pequeno porte e
altura, faz-se referência a êle lembrando a antiga floresta que aí existiu. No proprio português, cómo j udiciosamente sugere Macedo Soares, é comum a designação
de um ser, não pelo que êle é ou representa na atualidade, mas pelo que foi outrora, em tempo pretérito. Para
êsse processo de determinação socorre-se a nossa língua
do prefixo ex latino que, guardadas certas reservas, corresponde perfeitamente ao sufixo cuêra tupí-guaraní.
Diz-se comumente: o ex-deputado, o ex-presidente, o exteatro, etc. design~ndo pessoas e cousas atuais pelo que
foram no passado. Da mesma forma poderíamos dizer
a ex-mata, a caá-puêra, designando a mata atual não
pelo que ela é, pias pelo que éla foi ...
A designação, portanto, de capoeira, dada ao mato
novo, não pode ser tomaàa ao pé da letra, mas em sentido figurado ou tra:rislato. Si pudéssemos nos ex.tender
um pouco, tentaríamos provar que capoeira, em última
análise, tem a fôrça de um topônimo.
Como alêm dessas subtilezas tiveram os pesquisadores de se haver ainda com u~ têrmo português mais ou
menos homofônico, com significados absolutamente diversos, não foi difícil a formação dêsse pequenino cáos
em que gostosamente nos metemos.
Antes de tentarmos a síntese de quanto se refere á
capoeira, registremos ,~inda uma interessantíssima explicação de conhecido dicionarista.
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No Dicionário da Língua Portuguesa de Eduardo de
Faria, edição de 1858, o verbete que nos diz respeito está
assim redigido:
Ca,poeira - s. f. (Cast. caponei:a) espécie de
cesto fechado, ou de grande gnâo1a, na qual
se criam e guardam galinhas ; pequena
casa destinada ao mesmo fír.Q. ; mata que
se corta, ou derriba para lenha, ou se roça para lavrar a terra. Tira o nome de
ser o matagal de arbustos similhantes aos
de que se fazem as capoeiras. E' têrmo
usado no Brasil.

Pensa Eduardo de Faria, como se vê; que a palavra
capoeira provêm do castelhano caponera~ e mais, que a
designação do mato ralo por êsse nome, se deve ao fato
de ser êle ·composto de arbustos que, pelo porte e delgacidad~, se assemelham: ás varinhas de que se fazem as
gaiolas. para guardar galináceos. . . C:o:n.:fusões sobre
confuspes·!
Mas tentemos, agora, reunir aquí tudo quanto diz
respeito á palavra capoeira, destacando as variantes de
sentido e derivados que assume quando se a considera
proveniente do tupí e quando se a considera como têrmo
vernáculo. Teremos:
Capoeira -

do Tupí (caá-puêra)

Capoeira - mato ralo, de pequeno porte, que nasceu em lugar de
do mato velho derrubado.
capoeirã:o - capoeira já encorporada ou que ocupa grande extensão
de terreno.
capoeirinha - capoeira 1nuit a nova, que começa a se formar .
capoeiió. - iúatuto, indivíduo que vive na capoeíra.
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capoeira capoeira -

lenha que se retira da capoeira, lenha miúda.
certa ave tambem chamada urú no Rio de Janeiro.

Segundo Antonio Serrano (Etnografia de la Antigua Provincia del U ruguay) a urú, ''pequena gallinacea, algo parecida a
la perdiz, que abunda en el alto Uruguay" é "- Odondophorua
capueira.
capoeirenta - zona coberta ~penas pelas capoei~as.
capoeireiro - designativo de certo yeado.
capoeira.da - conjunto de c~poeiras.
capoeirar - andar pelas capoeiras, bater capoeiras.
encapoeirado - metido na capoeira, escondido na região das capoeiras.
encapoeirado - terreno já coberto de capoeiras.

Capoeira -

do Português

capoeira - cesto grande onde se guardam ou criam capões e outras
aves, gaiola grande.
capoeira - espécie de cesto com que resguardam a cabeça os defensores de uma fortaleza.
capoeira - excavação ou fosso guarnecido de seteiras.
capoeira - velha sége, carro velho desarticulado.
capoeira - casa destiAada 4 ,g uárda ou ~riação de galhinhas.
capoeirão - homem velho e p~ca:to pela idade.
capoeiro - larápio; o que rouba as aves da capoeira.
capoeirar - prender as aves em gai()las grandes ou capoeiras.
encapoeirar - o mesmo que capoeirar.

Vemos aí, nesse simples apanhado rápido, quantos
motivos existem para confusões grandes e pequenas ...
Interessantes observações poderíamos fazer a propósito do emprêgo de cada um desses modismos, mas tal
estudo ultrapassaria aos estreitos limites destas despretensiosas notas.
Dentro, porem, dessa ordem de idéias, não nos será
lícito esquecer uma série de têrmos de uso corrente no
Brasil, embora não os possamos, com segurança, filiar
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ao étimo tupí ou ao vocábulo português. Queremos nos
referir aos que se prendem á designação do conhecido
"jogo atlético" que deu fama a muitos desordeiros do
Rio de Janeiro e de outros Estados. Não ha quem não
conheça a capoeira, aquela arte comple~ de .pôr no
.c;tião «> adversário desorientado pelos golpes rápi~os de
,
pese
maos.
Ligar-se-ão, o nome do jôgo e os seus· d~rivados,
á capoeira tupi ? Terão alguma afinidade com capoeira, têrmo português, ou com capão, que Cândido
de Figueiredo diz provir do grego kapon?
Si quiséssemos puxar a brasa para a nossa sardinha, poderíamos lembrar que a tal arte da capoeiragem
foi sempre praticada por indivíduos mais ou menos capoeiros, e, parece, só no Brasil.

-

Preferimos, entretanto, deixar a porta aberta aos
pesquisadores que se especializam em descobrir origens
interessantes de vocá.bulo~ banais.
Censignemos tão somente os yoeábulos usuais referentes ao chamado' "jogo atlético~', lem.brJ;tndo que as
expressões capoeiragem e capoeira aparecem em nosso
Código Penal, promulgado em 1890, pomposamente situadas no artigo 402, e respeetivo parágrafo, fato êsse
que representa alguma cousa em ~téria de oficialização. . . Lá estão elas assim arrumadas:
Art. 402. . . Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela
denominação de capoeiragem; etc. Pena de prisão ce·
lular por dois a seis anos.
Parágrafo único - É considerada circunstância
agravante pertencer o capoeira a alguma banda ou
malta.

/
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Sinteticamente, são os seguintes os significados e
var.iantes dessa n1odalida~e do têrmo· :
capoeira.- espécie de " jogo atlético, int roduzido pelos africanos"
no Brasil. (Teschauer)
capoeira - indivíduo que pratica o jogo da capoeira.
capoeira. - designação genérica do indiv:ídl,lQ desordeira, da ralé.
capoeira.g em - ato de capoeira, de indivíduo desordeiro.
capoeirar - burlar intentos, ladinar, enganar.
capoeirar - ter vida de capoeira, de vadio, de rixento.

Assim, sem pretel).dermos ter esgotado o assunto
que sabemos ser extremamente produtivo e perigoso,
estamos convictos de que conseguimos pôr um pouco de
ordem onde só havia confusão. Estudos mais minuciosos podem, evidentemente, vir a contrariar algun~
de nossos conceitos, mas jamais alterar· a afi-nnativa
nossa e de alguns de nossos antecessores sobre a etimologia do brasileirismo capoeira: capoeira, palavra de
orígem tupí-guarani, vernaculização de caá-puêra.
Para não terminar sem uma sugestão de interêsse
geral, lembraríamos, em face do exposto e na suposição
de ter bem esclarecido o caso, que o vocábulo capoeira,
de orígem tupí, fôsse sempre grafado sem o i, isto é,
capoêra ou, melhor ainda, capuêra, de acôrdo com as
normas correntes de vernaculização em casos análogos.

CARIOCA

Deve-se a Lery, provavelpiente, a primeira int·e rpretação etimológica da palavra carioca, corrente Já nos
distanciados anos do séculos XVI e, hoje, apelido mais ou
meoos elegante dos naturais da cidade do Rio de Janeiro.
Esse delicioso cronista, que com tanto espirito e com
tanta verdade nos descreveu o moquem e outras característicos usos e costumes dos tupinambás, dos seus tououpin,ambaoults, é o mesmo que, num francês não menos delicioso nos informa a respeito de "ce village Kariauh".
Diz·i a ele em 1557, na sua Histo'ire d'.un voyage fait en la
terre du Bresil :
"En ce village (Kariauh) ansi dit ou nomé, qui est le nom d'vne petite riuiere dont le
village prend le nõ:, à raison qu'il est assis pret.
& est interpreté la maison de Karios, composé
de ce mot Karios & d'auq, qui signifie maison
& en ostant os, & y adioustãt auq fera Kariauh".
Como se vê, Lery' aplicava ha quasi quatrocentos
anos os processos etimológicos muto usados at ualmente,
isto é, justificava com muita antecedencia a ironia de
Voltaire a.o definir a etimolog·i a. como ciência em que as
vogais nada fazem e em que pouco fazem as consoantes. . . A palavra Kariauh se compõe, diz o cronista, de
Karios, com elisão de os e adição de auq, que significa
residencia. Tal como varios etimologistas de agora,
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Lery corta os em Karios e transforma a'UQ. em auk com
a mais santa das ingenuidades. Peior do que isso, aliás,
fez o célebre Mênage tirando rato de mus graças á invenção de uma palavra - muratus - de que Hovela.cque jamais ouvira falar ...
Mas, deixando 4e parte por ·um ;r:n.omento os se~s.
processos interpretativos, notemos que Lery afirma com
toda segurança a exi$tencia, na zona da atual cidade
guanabarina, de um rio conhecido pelo nome de Kariauh, rio esse que deu, á aldeia construida em suas margens, o nome tambem de Kariauh ou Carioca. Existiam,
portanto, em 1557, um rio e uma aldeiazinha com o mesmo nome.
Si nos baseassemos apenas em Lery, poderíamos
afirmar que o apelativo carioca provêm positivamente
do nome primitivo do riacho que se chamou muito mais
tarde da Cabloca e do Catete. A verdade, todavia, é que
existiu tambcm, alem do rio e da vila, umà Ilha da
Carioca.
No documento, registra Vieira FE\zenda, laiVrad'o em
1570 para justificar os· serriços de Mem de Sá no .c argo
de terceiro Governador Geral do Brasil, vêm CUl iosos
depoimentos de varias testemunhas, dentre as quais se
destaca o do Bispo D. Pedro Leitão. Alude ~sse prelado
"aos auxílios prestados por Mem de Sá ao seu sobrinho
Estacio (1567) e assevera que este havia fundado
Ilha da Carioca a primeira cidade de São Sebastião do
Rio de Janeiro".
Alí está bem patente que a fundação da cidade não
teve lugar na Ponta da Piassava e nem nas praias da Saudade e Vermelha como afirmam varios historiadores, entre os quais Varnhagen, apoiado, aliás, numa referencia
de Gabriel Soares.

Dizendo ilha da Carioca, nota Vieira Fazenda, D.
Pedro Leitão esclarece que os fundamentos da cidade
se lançaram na Vargem e Morro do Cão, daquela ilha.
Mas que ilha seria essa e onde se sitq-arja? Ouçamos o sábio autor da Antiqualhas: "s6 a. um ponto do
Iitor$.l da nossa baíal poderi~, em verdade, caber ª"denominação de Ilha da Carioca. Refiro-me ao es1laço compreendido entre os dois braços do rio desse nome; um que
desaguava, como ainda hoje, na praia muito Q.epois chamada do Flamengo, e outro que vinha morrer nas proximidade do morro da Gloria, antigo morro de Lery, onde
estavam as fortificações do Biraçú-miri. Ali, em 1567
foi · ferido Estacio de Sá. Nessa localidade, porem, não
estava seguramente a primeira cidade de S. Sebastião.
É o que se depreende de um documento publicado por
Hadock Lobo -a páginas 73-80 do Tombo das Terras Municipais, onde se diz que aos vinte e quatro do mês de junho do dito ano de 1565 fôra o dito Capitão-M6r Estacio
de Sá com os moradores desta Cidade, a ntilior parte
deles á b~nda d'além; donde se chama Carioca, que era
têrmo désta cidade".
' A Ilha da Carioca não era, pois, a formada vagamente
pelos dois braços do rio também Carioca e não se situava, portanto, junto á praia interior da baía; ficava para
banda de alem, para onde fôra Estacio com sua gente,
partindo da cidade. Deveria ficar em pleno oceano ou
entestar com o litoral, mas do lado de lá.
De pesquiza em pesquisa, analisando documentos
com paeiencia beneditina, interpretando velhas cartas
topográficas e reforçando as considerações robustas de
Jaime Reis feitas na Revista Brasileira de junho de 1897,
chega Vieira Fazenda á conclusão que a Ilha da Carioca
não é em verdade uma ilha, mas que o Bispo Pedro Leitão tin~a razão para supor que o· fosse.
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Trata-se da zona que compreende o Pão de Assucar,
a Varzea e os morros da Urca e de São João. Esse conjunto de morros e varzea não constitue, positivamente,
uma ilha, mas de fato está ligado ao continente por um'a
estreitíssima faixa de terra arenosa, batida pelo m:ar
por seus dois dados~ O Bispo, sem maior exame, como
aliás o fizeram eronistas e até geógrafos, chamou ilha
ao que era apenas península.
Além disso, Fazenda é de opinião que D. Pedro
Leitão dando o nome de ilha ao precitado grupo de moros, procedeu com todo critério e de acordo com a verdade.
"Prova-se com o mapa publicado no Jornal do Comercio de 2 de julho d~ 1891, pelo Dr. Hilário de Gouveia, na defesa de seu projeto de saneamento desta Capit al, indicando o regimem das aguas do Rio de Janeiro,
de 1585 a 1600. Nesse mapa nota que ainda existia a
Praia Vermelha, nessa epoca, unindo a Urca ao' morro
da Babilonia. Havia alí um canal ou barreta por onde
a bacia do Francisco Velho (Botafogo) se comunica:va
com o Atlantico. Mais feli.z ·que Jaime Reis, vi, ha cerc·a
de doze anos·, em m·ã os d.o Dr. Pires de Almeida o original colorido desse mapa que,. em ponto maior, foi reproduzido na Revista Kosmos de abril de 1906, servindo de
ilustração a um trabalho desse escritor, intitulado - O
Rio de Janeiro de outrora.
Que o Bispo não errou revela ainda a carta de Anchieta de 9 de julho de 1565. Aí, apesar de varias más interpretações devidas á deterioração do papel, fala Anchieta
tam bem em ilha.
E como si não bastassem esses argumentos, o Dr.
Vieira Fazenda, em conferencia memoravel realisada no
Instituto Histórico Brasileiro aos 12 de fevereiro de 1915,
liquidou o caso com abundancia enonu-e de documentos e
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com logica absolutamente convincent e. Ficaram assim
decididas todas as dúvidas e assentado em definitivo que
a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro nasceu na Ilha
da Carioca, isto é, no Hístmo da península de São João,
Varzea que demora entre o morro Cara-de.;.Cão e os penedos do P·ã o de Assucar e Urca". (Revista do Instituto, tó1no 80, pg, 530).
Coroando todo esse trabalho ingente do incansavel
cronista do Rio de Janeiro, surge agora, em 1936, um
novo doeumento trazido á luz pelo benemérito Padre Serafim Leite, e que de forma insofismavel corrobora as
suas afirmações de 1915. Diz o ilustre jesuíta em seu
recentissimo trabalho - Conquista e Fundação do Rio
de Janeiro - :
"No dia primeiro de março de 1565 estabeleceu-se o
Capitão-Mór á entrada da baía no sitio limitado da parte do mar pelos dois morros Cara-de-Cão e Pão-de-Assucar,
e pela parte da baía pelo mesmo Cara-de-Oão e outro
morro que ,v ai até junto ao Pão-de-Assucarr. É P espigão da Utca. ,Aí armaram os sold,ados as· tend;:~,S e canstruíram casas de palhas. Do lado dos morros defendia-os
a propria natureza. Do lado das praias· cravaram-se
estacas.
Tal é a localização do acampamento de Estacio de
Sá, segundo António de Matos. Diz ele que o CapitãoMór - locum pro castris delegisse ante ipsum J anuarii
sinus ostium quam ex parte littoris maritimi duae ingentes claudunt rupes (una Canis Vultus altera Sachareus
Panis appellatur) ; ex parte vero alterius littoris sinuosi
scilicet, eodem, Canis Vultu et altera rupe usque ad Sachareum Panem decurrente, clauditur. Eo in loco ad
pl&num tentoris ceu mapalia, siccato foena tecta, disposuere -m iHtes; ·e t ex parte littorum sudibus i:n defi:xis
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munierunt; nam caeter:a natura munivit. (De Prima.
Institutione, f. 16).
Se este texto fosse conhecido antes, poupar -se-iam
algumas canseiras tanto a Vieira Fazenda na determinação deste local, como a Morales de los Rios. .Ali~s,
o Roteiro de tocJ,os os sinais,, conhecimentos, fundos, baixos, alturas que ha na. Costa do Brasil, códice quinhen_
tista da Bibliotéc~ da Ajuda publicado na Hist. da Col.
Port. vol. III, p. 230-231, indica a cidade velha entre o
Pão de Assucar e o ·cara de Cão (morro de São João), o
qual, colocado
. no extremo- da península vai do mar á bafa,
comp precisamente aponta o P, António de Matos, reitor
do colégio do Rio de Janeiro e conhecedor de visu dos
locais que descreve."
Temos dessa forma dois pontos velhissimos e idoneos, ambos em condiçõe~ d~ chamar á si a honra de ter
dado qualificativo ao povo alegre e hospitaleiro que hoje
cruza, despreocupadamente, por cima do rio da Carioca
e vê do alto, pendutado ·:nu~ cabo de a,ço, a Varzea e . o
Cara-de-Cão e a U rca. D:evemos da-la ao rio em cujas
margens floresceu a aldeia Carioca, ou á Ilha da banda
d'alem, em cuja varzea se lançaram os fundamentos primeiros da cidade?
Sem possibilidades documentais em favor de um ou
de outro, optamos pelo rio, por esse modesto rio que, indubitavelmente, muito mais intimidade sempre manteve
com o antigo arraial; optamos por esse rio, cujo nome
Lery deixou imortalizado, porque dele começou a nova
cidade a tirar a agua com que se dessedentava; porque ás
sua~ margens viveram aldeiados os primeiros cariocas, e,
mais, porque deu ele nome á fonte tradicional a que Rocha
Pita emprestou aquelas qualidades notabilissimas apontadas no fin~l deste curioso trecho histórico-literario :.
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"A fonte de que bebem os vizinhos da cidade, é um copioso rio chamado Carioca, de
puras e cristalinas aguas que depois de pene...
trarem os corações de muitas montanhas, se des-·
penhavam por altos riscos, uma legua distanteda cidade,. onde as iam' tomar .coni algum trabalho, mas aquele Senado, com magnífica e liberal despesa trouxe para mais perto aquele
rio, e de proximo o laborioso euidado do general Aires de Saldanha d' Albuquerque que nesse·
tempo com muito acerto governava· aquela província, o trouxe para junto da cidade com.
maior grandeza e utilidade. ~ fama, acreditada entre os seus naturais, que esta agua fazvozes suaves nos músicos, e mimosos carões
nas damas".

Fazer vozes suaves nos músicos e mimosos carõe!l·
1UJ,$ dq,rn.4$;, são realm.e nte prerrogativas de qµe se não po- ,
dem otirulha.r os mais celebrados rios dos poemas anti-·
.g os e modernos ...
Tal fo'i a notoriedade dessa fonte e tais as legendas;
arquitetadas ao longo de seus fios liquidos e cristalinos,
que o proprio conego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, em Memoria Histórica e Documentada sobre - A
Carioca - lamentava, em 1862, que se tivesse trocado,
o designativo de carioca, "devido á notoriedaqe de fonte,
pela impropria denominação de fluminense". Do rio já
não se lembrava o Conego, mas da fonte, cheia de amavios, á que tantos fátos históricos e amorosos se ligaram
através ,dos anos.
.A ilha., esquecida de todos para os lados de ,lá, erp
nada influiu certamente na vulgarização. do apelide ai-
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tamente simpático ; ele sempre se manteve no cartaz por..
que sempre s.e apoiou no elemento indispensavel á vida,
á agua sempre desejada, principalmente pelo povo que
até hoje clama ainda ruidoso quando ela escassl!ia, e
que por ela esperou duranteJ seis longos dias com os
olhos postos em um. moço ousado, capaz de, biblicamente, faze-Ia jorrar em plena cidade.
Informados assim sucintamente sobre os antece.
dentes históricos em que aparece a expressão carioca,
podemos examina-la sob .outros pontos de vista. Come•
cemos analisando as palavras de Lery no trecho que
transcrevemos ácima. Diz ele que a aldeia era cliamada Carioca porque estava assente ao pé de um pequeno
rio assim chamado tambem, ~ diz que ess·e nome significa - casa de Karios.
Ora,. uma simples leitura atenta evidencia que o
rio não poderia em caso algum chamar-se carioca, sendo oca, como ele proprio elucida, palavra que se traduz
por abrigo, casa, rancho, etc. Na melhor das hipóte..
ses o rio chamar-se-ia Kari ou Gari e a: aldeia Kariocà
ou Carioca, equivalendo á casa do Kari, aldeia do Cari,
taba estabelecida á marg.em do Cari, etc. o· fato de
Lery ter dito que o rio se chamava Carioca, não tem
grande importancia, pois muito naturalmente poderia
alguem lhe ter indicado o rio em função da aldeia, dizendo rio da Carioca, rio que passa pela aldeia deno..
minada Carioca.
Si o nome carioca não J)<:>deria ser o do rio, poderia o ser perfeitamente da aldeia existente em suas marge:qs. Temos como muito provavel que a e~ress'ão se
referia exclusivamente á vila primitiva, e temos como
muito pouco })rovav.el que o nome do rio fosse Cari ou
Kari simplesmente.
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Varias hipóteses poderemos trazer á baila, baseados na correntissima corrupção dos vocábulos da Lingue Geral quando grafados pelos colonizadores de acordo com sua péssima pronuncia. Sem avançarmos em
demasia, e respeitando os precedentes hist6rieoa., lem- ..
braremos as seguintes expressões que, na vernaculisação, poderiam se ter transformado em Qari ou Kari:

acaraí -

o acará pequeno, o cascudinho, o
peixe chamado acará, pequeno.
aeari - peixe, tambem, de agua doce.
acaray - rio, dos acarás.
caraí - apelido do europeu entre os tupis,
os cristãos, os f orles, os valentes,
os senhores.
carahi - especie de simio.

I

Para que qualquer. desses nomes servisse á designação de um rio, era necessario que se completasse com o
indicativo de agu•, rio, líquido, etc., em túpí expresso
por um i especial, de dificil pronuncia, que em geral se
represepta por meia de ·nosso i puro ou do y, quando nio
com auxílio dos grupos ki, ky, ig e outros. Nós, na vernaculização, comumente usamos do y. Teriamos, assim:

acaraíy
acaray
acariy
caraiy
carahiy

I

-

rio dos
rio dos
rio dos
rio dos
rio dos

acarazinhos.
acarás.
aearís.
cristãos, dos europeus, etc.
caraís, dos simios carais.

Ora, segundo se verifica na toponímia brasileira de
origem tupi-guarani, é comum a corrupção dos vocábu·
los caraí e carahí em cari, sendo de notar que a proptia
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palavra carí é a mesma muitas vezes grafada caraíba.
O a inicial das três primeiras expressões cái tambem geralmente na vernaculização, dando: caraí, cará e carí. O
i acentuado final de cartií pode prevalecer na pronuncia
popular, transformando;.;.a em .carí, e, finalmente, o y designativo de agua posposto a esses nomes, fortemente
acentuado e de maneira especial como se sabe, pode absorver o i, dando em res_u ltado as contrações seguintes:

Clar_o que o toponimo Y caraí, da mesma regi•o, nos
vem á mente ao falarmos de caraí. Y cara/,, segundo
Teodoro Sampaio, vale agua benta, agua santa, etc., formado, portanto, com o mesmo étimo camt, desi,gnativo
do· reuropeu, do cristão. Não ha duvida; o. têrmo é o
mes·mot embora aí funcione como adJetivo qualificando
â agua. Mas, tanto pode ser adjetivo, e permitir a interpretação de Sampaio, como substantivo e nôs dar:
cristão da agua, europeu da agua, senhores que moram
na agua e, figuradamente, marinheiro, .embarcadiço
branco, europeu. . . Tão absurdo pode parec~r o fato de
se designar um lugar por marinheiro quanto por aguabenta. Os que acham que agua-benta é nome apropriado, lembrando a possivel existencia no local de uma fonte milagrosa de aguas salutiferas, devem lembrar-se
tambem que aí, em Ycaraí, é possível que se houvessem
arranchado alguns náufragos ou mesmp os tripulantes
de alguma náu semi-desarvorada, homens positi\l\amente
da agua,, gente br~nca que morava habitualme11te ~obre a
agua, caraís vindo da agua. Ao ·seu pouso ·J;)rovisorio ou
definitivo é possível que dessem os naturais o nome de
Y caraí . . . Tudo se consegue com engenho e arte nesse
c~ampo sem limites das interpretações., desde que se não
levem em conta a mentalidade do ameríndio, o seu estado cultural, os fatos historicos, os acidentes geográficos
e, principalmente, as regras e a índole da lingua americana.
Não era sem razão que Capistrano, ironicamente,
exp\icava que o nome Florentina provinha de flôr-em-tina. . . Imagine-se, alem de tudo isso, que de erros enormes andamos a cometer todos os dias quando interpretam-Os cuidadosamente expressões engraçadissimas que as
C~maras Municipais de hoje atribuem, com evidentes
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acara1y
acaray
,
acar1y

,

,

cara1y -~ car1y
caray
,
car1y
,
cara1y
. . . caríy
,
.. car1y
carahíy

.. cary
... cary
cary
.. cary
eary

Diante disso, supondo que uma dessas expressões
contratas fosse empreg_a da para designar o rio, teriam os, com o aerescimo de óca, indicativo de casa, o nome
de aldeia : Caryóca" Pode-se argumentar dizendo ·quenem todas aquelas palav.ras são razoavelmente aplicaveis
na denominação de um rio. Concordamos plenamente
com isso, e achamos mesmo que carahi deve ser posta á
margem. Ainda assim restar-nos-ão quatros nomes que
convem analisar.
O primeiro, acaraí, é simples forma diminutiva do
segundo, isto é, acará e i, uma das contrações de mirim,
pequeno, diminuto, etc. O terceiro, designando tambem
um peixe, deve ter relação íntima com o primeiro
Nada mais natural, assim, que ao rio eIDj questão
houvessem os indios dado um desses nomes: acaraiy,
acaray ou acariy, redutíveis ambos a cary. Si ás margens· de um rio, tambem se localizassem colonos europeu~, cristãos, natural seria que ao rio chamassem caraiy
ou, ainda, cary.
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provas de patriotismo rasteiro, ás cidadezinhas fundaóas ontem . ..
o caso, porem, do nome transmitido por Lery e conservado até agora intacto, nós o estudamos com a maior
cautela, admitindo qu~ seJa cairyoca porque cary, contrato, é denominação natural de rio,. e porque a cC>ntração
encontra símile em. vários pontos do país. Icaraí ou, melhor, Ycaraí, de acordo com a tradução vulgar, parecenos caso a estudar ainda.
Evidentemente, como já sugerim-0s aliás, poder-se-ia
supôr que a aldeia referida por Lery houvesse tirado o
seu nome de caraí; que se tivesse chamado, primitivamente, Caraíoca, casa do branco, aldeia dos cristãos, etc.
Mas, é preciso não esquecer, Lery afirma que a aldeia
recebeu o nome do rio, o que faz supor o rio dono de uma
denominação ant es da existencia da aldeia. E, demais,
para aceitarmos o apelativo Caraíoca será preciso admitir a permaneneia prolongada de cristãos, de colonos, no
país, para que dessa p~.nnanencia possa decorrer a denominação de um rio <Jepois de uma aldeia.
Sem desejarmos entrar em maiores considerações,
pensamos que o nome do rio era cary e o da aldeia posta
ás suas margens, logicamente caryoca, equivalente a aldeia do rio dos acarás, dos ~arís, etc.
A ilha, ou a península, conhecida por Ilha da Carioca, dada a sua situação, não teria sido assim chamada
sinão em consequencia da vizinhança da aldeia. A ilha
teria sido, talvez, o ponto de pesca dos cariocas e um
como que territorio sob o seu domínio. Iriam até lá os
cariocas, por onde foi o Snr. Estacio de Sá com os moradores da cidade... Havendo uma aldeia chamada
Caryoca, as praias, a serra, as ilhas circunvizinhas, as
gentes, etc., tudo poderi~ s.e r designado pelo titulo gene-

e
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rico de - dos caryoeas ou da Caryoca - . A propria
fonte á que já nos referimos, chamou-se sema>re - da
Caryoca - e não - do Caryoca - como que a lembrar
a aldeia .e não mais o rio.
Exposto sumariamente o nosso ponto de Vista, examinemos as interpretações que tem sido dadas á palavra
em questão por historiadores, tupinólogos ~' sobretudo,
pelos curiosos de certa responsabilidade. Guardando a
ordem cronológica dos estudos impressos que conhecemos, encontramos muito após á interpretação de Lery, a
de Monselhor Pizarro, reproduzida por Fernandes Pinheiro. O ilustre autor das Memórias Históricas do
Rio de Janeiro, no tômo VII, (1822) diz textualmente :

Cary-Oca ou Carioca, que quer dizer - Agua
corrente de pedra. - Significaram com o
mesmo vocábulo o lugar, de que corriam
as aguas, denominando-o tambem - Mãe
d'agua - como apelidara;rp as sesmarias
primeiras das terras eircunvizí:ahas.
A crítica a essas idéias, realmente absurdas, já foi
feita por Batista Caetano (Anais da Bibliot. Nacional,
vol. 11). "Cary ou Cari, comenta o sabio tradutor da
Conquista Espiritual, em caso algum pode significar
agua corrente.., e em toda a expressão - carioca - não ha
nada que se refira a itá, pedra. A significação de Mãe
d' agua é inteiramente inadmissível ; não se acha em parte alg~ma vocábulo que exprima literalmente mãe d' gua
a não ser yburacy, em uma lenda muito truncada, muito
dificil de traduzir-se, e talvez não muito autentica."
A

A interpretação de Pizarro não tem, "como se ve,
valor algum; não chega a ser, de fato, uma· interpreta-

...
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ção, mas apenas uma simples suposi~o apanhada de oitiva.
Em 1862 o Conego Fernandes Pinheiro publicou, na
Revista do Instituto Historico Brasileiro, a sua Memória
sobre "A Carioca'', e aí transcreveu as palavras de Pizarro, acrescentando uma interpretação de outro etimologista cujo nome não·cita, "infelizmente:
Carioca. Composta de duas palavras indígenas - cary e 6ca - que signüic.am segundo alguns etimologistas . - casa d' agqa
corrente - e, segundo outros - agua corrente da pedra - . Foi pelos portugueses
chamada Mãe d'agua, como se lê nas antigas escrituras de sesmarias das terras ·
circunvizinhas.

Batista Caetano ao analisar essa nova interpretação
Casa d'agua corrente - não se deu ao trabalho de
comenta-la, e rasantemente, com · toda razão, escreveu
apenas: não procede! .De fato, não merece perda de
tempo algumj. As restantes palavras do Conego Fernandes pertencem a Monsenhor. Pizarro.
Em 1867 aparece o Glossaria Linguarum Brasiliensium, de Martius. Nessa obra, sob varios pontos de vis~
ta notabilíssima, novo absurdo ·s e patenteia em relação
á carioca, e com a agravante de vir registrado por Martius e em latim, fatos esses que sempre nos impression~
ram fortemente, levando-nos á afirmações muitas vezes
ridículas e pretensiosas. Martius, como se sabe, não
chegou a conhecer bem a Língua Geral; foi sobretudo o
benem.érito cientista que procurou réunir em um só volume o que andava esparso por impressos e manuscritos
raros, perdidos nas bibliotécas sombrias da épooa. Co-

•

185

lheu tudo quanto pôde, e tudo tentou ordenar c~mo si as
palavràs e expresa()es das Unguas am~ricanas fossem
folhas e flores e frutos de palmeiras, botaniG81Dente .••
Por isso, no seu Glossaria aparecem erros grosseiros e
absurdos imensos, não por sua culpa somente, mas por
culpa dos autores que consultou sem possibilidades de
corrigjr convenientemente. Com a palavrã carioca deuse exatamente o que se deu com nuDJ\erosas outras que,
mal grafadas e interpretadas por simples curiosos, mereceram acesso integral em sua obra. Aqui está o grande Martius, evidentemente reproduzindo pal-.vras de uni
dos etimologistas do Conego Fernandes, a afirmar sole':'
nemente que:
Carioca, Caryoca (Rio de Janeiro, Fonte da
Cidade, Aqueduto) vem de caryca, corre,
6cat casa. Domus f·ontia. Çaeyocas n~
me$ habitantium urbis Rio de ~.Janeiro.
Como faz notar ainda Batista Caetano, cary jamais
significou fonte. . . e Domus, mesmo em latim, é absurdo.
Mas, surge-nos agora um nome de alto valor, um
homem apaixonado pelo tupi-guarani e proiundo conhecer de nossa história - Varnhagen.
Esse insigne paulista, que teve a coragem inaudita
de reeditar a obra vastíssima de Montóya_, em sua História Geral do Brasil aceita dúas interpretações diversas
para a palavra cai;ioca, embora no fundo tenham ambas
uma mesma origem. Ouçamo-lo:
O fato de se chamarem tambem Caribs ou
Carys, .de se denominarem Ca'ryyós (Carioes
escreve o cronista Herrera) os que se achavam na vanguarda da emigração, no sul do
Brasil, e de designarem, com honra, com esse

\
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nome, aos europeus que depois aqui aportaram como amigos (donde proveio Ca'r'Jloca)
nos deu as suspeitas de que o.s primitivos imigrantes teriam'. esse nome. E hoje temos
quasi a convicção de que houve efetivamente
para o Brasil uma grande emigração dos
proprios Carios da Asia Menor, efetuada tal·
vez depois da queda de Troia. (Hist. Geral.
3.ª ed. 1,57).
Páginas adiante diz o conspícuo historiador:
Gonsalo Coelho havia tamb.e m seguido
para o sul, e, segundo revelações. deduzidas de
antigos portolanos, se recolhera nada menos
que á baía do Rio de Janeiro, e aí assentara em
terr~ um arraial, onde não tardaria em ter,
pelos proprios selvagens, noticias da existencia de outro (navio) deixado em Cabo Frio.
Algumas suspeitas levam-nos até. a supor que
esse primitivo arraial ou alojamento teve lugar
junto do. riacho que daí tomou o nome de C<Mrioca (casa do branco) e foi nele, etc. (Hist.
Geral, idem, 1,98).
Percebe-se claramente, nesses trechos, a opinião do
Visconde de Porto-Seguro: Carioca lembra os Carios da
Asia Menor ou exprime simplesmente - casa do branco.
A terminação oca, julga Varnhagen tambem, é de origem grega, tal como as palavras cunhã, catú, e outras.
O caso, nesta altura, assume proporções assustadoras para o etnólogo, para o glotóiogo e para o historiador, pois admitir a vinda de Carios asiáticos para o Brasil e admitir palavras gregas no tupi é extremamente
grave e desconcertante.
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Mas Varnhagen assim pensou e, mal ou .bem, procurou demonstrar a justeza de suas convições. Não podemos, em absoluto discutir semelhantes téses nestas modestas notas; julgamos apenas que elas são avançadas
demais e que não dispõem, ainda hoje, de elementos capazes de as sustentar convenientemente.
Realmente é "impressionante o fato de se encontrarem na América algumas possibilidades de aproximações étnicas e linguistas com povos asiátiebs, europeus
e outros, mas não menos impressionantes são tambem as
impossibilidades de generalização daquelas aproximações. A uma semelhança opõe-se quasi sempre uma desem.elhança, quando nãe mais de uma. A palavra cara,
donde proviriam as denominações caraíbas, carís, etc.
aparece. espalhada por todo o continente americano e
existe em varias linguas orientais, é verdade, mas daí
induzir-se que· foram os Carios· os povoadores antigos cl.o
Brasil, vai, parece-nos, um passo demasiado largo e arriscadissimo. Infelizmente na 3. ª edição da obra monumental de Varnhagen, tão proficiente e sabiamente comentada por homens· do valor de Rodolfo Garcia e Capístrano de Abreu, nem uma palavra se lê sobre esse interessantíssimo assunto.
As sugestões do autor da História Geral devem ficar , portanto, condicionadas á solução de um'. problema
muito sério e que, até agora, mal tem sido encarado pelQS
mais doutos sabedores da materia.
Todavia, Varnhagem fala ainda em Carijós. A expressão .c arijó tern sido lembrada realmente por alguns
etimologistas como origem da carioca. Salvo o caso da
vinda dos Carios em época muitissimo anterior á descoberta da America, a sugestão não procede absolutamente.
Os Carijós eram ameríndios que se localizavam de
Cananéa para o sul e que não se davam com os Tamoios
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do Rio de Janeiro. Seria ousado su_pôr, dentro do qua-dro etnográfico brasileiro do tempo da descobérta, .uma
.aldeia carijó em pleno dominio tamoio. O têrm.o kari6,
de Lery, nada deve ter com carij6. Nem como lembrança de passivei posse territorial antiga é aceitavel essa
idéa, pois os nossos aborígenes não dispunham de ele,mentos materiais e nem de elementos sociológicos capa·
zes de garantir a permanencia de .um toponimo quando,
por qualquer eventualidade, fossem obrigados a abandonar a região.
Por esses e outros motivos queremos crer que o ape.lativo cariqca provenha de aca'f<i/]J ou de acariy e não de
Karios como registra Lery; e mais, que foi dado pelos
tamoios, ao rio, segundo o uso tupi e de acordo com fato
.concreto e característico, tal como o da ·abundancia nesse
rio de determinado peiXe~
Com esta rápida análise do quanto se tem. escrito a
:Propósito de carioca, têrmo hoje integrado em nossa lin,guagem popular e já acolhido pelo léxicos, podemos facilmente compreender a complexidade do problema, que envolve intricadas questõ.es histéricas e etnológic.as. Sem
que nos repugne no momento admitir a palavra carí,
cristão, branco, etc., como origem de carioca, preferiremos francamente liga-la a acará ou a acarí. Aceitamo-1as como mais próximas de certas verdades históricas,
mais plausíveis em face da cultura material, afiimológica e social de nossos índios e, finalmente, porque as deturpações com que se apresentam no têrmo carioca são
.as correntes deturpações exigidas pela vernaculização
dos graciosos termos tupis. Dentro dessas ~xigencias
-cabem, entretanto, perfeitamente p y, para lembrar o
·velho rio esquecido e canalizado, e para dar ao apelativo
uma fisionomia menos bárbara no cáos ortográfico atual;
·Caryoca.

CARURú

•

Com o nome de carurú são conhecidos em São Paulo.
numer-0sos vegetais, pertecentes a. famllias botânicas
diversas. Huascar Pereira cita: carurú, família das
amarantáceas, erva comível e empregada ellli cataplasmas emolientes; carurú-arnargoso, família d,a s compósitas, com flores róseas em cachos cilíndricos, -: planta esseneialmente ornamental; carorú-azedo, familia das malváceas, arbu.s to de haste rubra, flores amarelo-enxofre,
frutos vermelhos e raiz amarga, aperitiva; carurú-bravo,
família das fitolacáce.as, herbácea coni flore~ em panieu-·
las, frutos purgativos; carurú-de-sapo, família das oxalidáceas, erva pequena com folhas cordiformes, raiz
grossa, antelmíntica; carurú-do-roçado, com frutos co-míveis; carurú-guaçft,, família elas fitolacáceas, arbusto
de desenvolvimento .médio, flores vermelha.s em cachos
terminais, suco drástico e folhas irritantes; carurú-vermelho, família das amarantáceas, comível e ornamental.
Citam-se ainda o carurú-de-'J)erdiz, que parece ser o
mesmo carurú-guaçú; o carurú-dé-porco e o carurú-crista-de-galo.
O carnrú~de-pom'ba, segundo· informações
seguras que obtivemos é, como diz Cândido de Figueiredo, o mesmo carurú-guaçú ou carurú-de-perdiz. Pio Corrêa, em seu monumental dicionário botânineo, dá minuciosos inform.es sobre o carurú.
Dessas várias fámílias interessa-nos, no momento,
apenas a das amarantáceas, pois a ela pertencem as várias ervas chamadas simplêsmente carurú pelo nosso
povo. 'feschauer diz que uma variedade de fitolacáceas
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é conhecida na Baía por bredo-carurú; ora, isso nada

tem de extraordinario, porque são correntes as confusões entre brêdos e carurús. O chamado bredo-verrnelho, por exemplo, é o mesmíssimo carurú-vermelho, sendo ambos, portanto, o amaranthus sanguineus, L., família das amarantáceas'.
Com êste ou aquele nome; porém, o carurú é conhecido de norte a sul do Brasil, e comido com satisfação por
todos. Tão vulgar é o seu uso que, ao próprio prato
com êle preparado, se dá a designação de carurú. Dizse na linguagem familiar: domingo teremos um carurú
excelente, vá almoçar conosco; êsse carurú com camarão
está de lamber os beiços., etc.
Na Amazônia, segundo testemunho do dr. Teodoro
Braga, a pronúncia geral é carirú e, na Baía, conforme
Caminhoá, diz-se tambem cararú. Dêste grande botânico são as seguintes palavras bastante expressivas:
"o aararú ou crista-de-galo, Amaranthus
flavus, Lin., t~ni folhas excelentes para comer-se com carne ou peixe. ~sse nome dá-se
no Brasil -á diferentes Amarantáceas, cujas
folhas são comestíveis, e servem para fazer_
se uma comida baiana, de orígem africana,
que tem aquele nome, e que consiste na mistura desta, ou de outras ervas com azeite
fresco e bem preparado de dendê, com carne
ou peixe e camarões, pimenta, etc."
E não só criaturas humanas gostam do carurú; a
anta, conforme descrição de Kock Grünberg, em Vom
Roroima, entre os mergulhos vários em água límpida,
come as "tenras e saluginos6s folhinhas de carurú ... "
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Beaurepaire-Rohan, reforçando as palavras de Caminlioá, informa que carurú é uma espécie de esparregado de ervas e quiabo a que se juntam camarões, peixe,
etc. e tudo temperado com azeite de dendê e muita pimenta.
No 'Rio de-Janeiro, com exceção
da berdroêga;t carú"
rú designa várias espécies de ervas que se guisam, anota
o mesmb autor, ao passo que na Baía toda~ ~ tem a
denominação de brêdos, e só tomam· o nome de earurú
depois de reduzidas ao estado da famosa iguaria.
Alberto Lõfgren, traduzindo a obra "Lagôa Santa",
assim se exprime: "por carurú entende-se uma espécie
de erva cozida, quer de espinafre ou de qualquer outro
vegeta1, cúltivado ou espontâneo, empregado como o espinafre.,.
Desses informes se induz, evidentemente, que a designação carurú, á força de ser usada no sentido de guisado de arnarantáeeas, estendem-se a outros pratos, embora preparados c0m ervas djversas. Um ea;rurú, é as-s im
.com10 se disséssemos um guisado de ervas, de verduras
tenras e mucilaginosas.
Apesar dessa generalização, parece-nos que, em São
Paulo, só se dá o nome de carurú á iguari~ preparada
com o próprio carurú. Em outros Estados do Brasil,
segundo se colhe de obras regionais, deve ser verdadeira
a afirmação de Lõfgren.
Carurú, entretanto, com as variantes carirú e cara,.
rú, é têrmo de origem tupí-guaraní, proveniente de caárurú, erva inchada, macia, folha gomosa, planta mucilaginosa~

..

Com essa etimologia concordam quasi toâos os estudiosoa da Língua Geral, embora alguns, lembrem a pOs-
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sibilidade de provir de caá-rerú, prato ou vasilha de ervas, feito de folhas. Não nos parece admissível semelhante conjetura por motivos absolutamente óbvios. Si
disserem que carurú póde provir de carú, comer, alimentar-se, tomar alimento., .nã.o nos afastaremos da idéia
completamente, mesmo pprque ao nosso .lado estará Batista Caetano, sugerindo que em carú parece existir o
mesmo ca de caá, erva, o que sem dificuldade permitirá
supôr caá rú, obter erva, tomar alimento. O segundo ru
seria apenas um frequentativo.
A nós se nos afigura, todavia, que não ha precisão
de levar tão longe as pesquisas: carurú deve ser, com
toda simpleza, caá-rurú, erva inchada, entumecida, grossa, gomosa, húmida, etc. Caá-rerú, vasilha de ervas, prato de verdura, é uma consequência imediata da extensãn
que se deu ao carurú, como designativo do prato que com
êle se prepara.
Mais interessante que êsse detalhe é a possibilidade,
entrevista por ·.a lg,u ns a;fri.canólogos, de ea:vurú não ser
tupí-guaraní e si,m têrmo afro, com caracteres iorubanos.
Em verdade, já de longa data se vê~ pensando sobre
isso. O mesmo Beaurepaire-Rohan, reconhecendo que.
carurú é tupí-guaraní, anotado por Montoya e pelo Dicionário Brasiliano, e de uso corrente entre os povos primitivos do Brasil, no final de seu verbete deixa esta frinchazinha aberta: "uma cousa a notar é que, nas colônias francesas das Antilhas, segundo Alphonse de Candole, dão o nome de caloulou (calulú) a certo preparado.
culinário em que entra o quiabo" ...
Daí, ou antes, por aí, pela fresta que se abre em direção á África, vêm até hoje vários pesquisadores afri-
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canistas metendo os olhos de sua simpatia e as luzes de:
seus labores cuidadosos. E não deixam de ter as suas.
razões.
~ão ha mistér de cuidar de todos quantos tem procurado fazer derivar o nosso carurú do, calmú ou kalfdi
afric.ano. Carlos Pe~eira foi um deles. Ji..o nome ilus·tre do granàe gramático pode-se, entretanto. contrapor
o não menós illustre de Ernesto Carneiro Bibéiro. Carlos Pereira opta pela origem africana; Carneiro Ribeiro pela orígeml tupí-guaraní. Com os gramátjeos não se
arranjará nada, como se vê.
Aliás seria mesmo de se notar essa e outras diver-gêneias entre homens que, dedicados exclusivamente.
ao estudo do português, não poderam naturalmente,
com igual afinco, dedicar-se ao estudo das línguas africanas e ameríndias.
Mas, em pról do carurú tupí-guaraiií, temos dois
testemunhos perfeitamente idôneos: o de J aeques Raimundo e o de Renato de Mendonça. Ambos _
3cab.a1Jl de
publicar o,b ras valiosas e especializadas;· ambos se dedicam ás línguas africanas ; ambos, por isso m.esmo, não
deixariam de considerar o carurú como proveniente das
Ãfricas si o podessem assim ter considerado, sem quebra
da probidade científica que, claramente, ressuma de seus
trabalhos.
Parece-nos que as conclusões desses dois ilustres
africanólogos devem pôr ponto final na questão. Vejamo-las, sinteticamente.
Renato Mendonça, em - A Influência Africana doPortuguês no Brasil - diz J;extualmente: "carurú,, guisado peculiar á culinária baiana. Carlos Pereira considerava termo africano, e como a maioria dos no~sos afri-
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canistas, sem argumento. O vocábulo é o tupí caá-rurú,
a folha grossa,,.
Jacques Raim,undo, á pagina 119 de seu livro - O
Elemento Afro-Negro na Língua Portuguesa - assim se
exprime : ·" carurú, espécie de esparregàdo de ervas e
quiabo, com camarão, peixe, etc., temperado com azeite
de dendê e pimenta. De kalúlú, vocábulo da Guiné, talvez iorubano. Cumpre que se não confunda com carurú,
do tupí C();~.rurú, planta da família das maldáceas (hibiscus cannabinus); apenas, esta palavra talvez tenha
·influído naquela quanto á forma".
Aí está! Si exi~te o kalulú africano, é preciso que
se não confunda com o nosso carurú ! Ai de nós si nos
deixássemos levar pelas semelhanças fônicas das palavras; emj pouco tempo os máximos problemas da glotologia estariam resolvidos, e morta a ciência á que Bopp
tanto ilustrou ...
Carurú, carirú e cararú, são positivamente filhos
legítim.os de -caá-rurú tupí-guaraní. Caruruada e car.uruzada correm por fôrça de sufixos portugueses.

CATINGA

Catinga - m4u cheire qlJ.e se exala de seres humands,
de animais, de vegetais, de objetos sujos, etc. Esta:;
frases são correntes: não tolero catinga de negro; logo
que. entrei em seu quarto sentí a catpiga i.ntoleravel de
roupa strja e de restos de comida; 'a gamoá, comem-na
algumas pessoas, porém só depois de tirar a catinga; ·
-0 cachorro imundo, magro e catinguento, acompanhava-o
pelos desvãos da floresta ·: era uma f ôlha verde escura,
muito catinguenta.
Em São Paulo o têrmo é usado com frequencia como sinonimo de máu cheiró, mas, ge uma forma particular, para expriln!ir o fartum característico d~ su_or de
certas pessoas e o cheiro próprio de certos aruma1s.
O vocábulo é conhecido no Brasil todo; e sempre
.e mpregado corn o mesmo s~tido.. Os dicianár'ios: dizem que catinga significa tambem: avarento, tacanho,
ridiculo, etc.
. . .
Embora nunca ·o ouv:íssemos ~Qm esses s1gn1f1cados.,
encontramos em Cornélio Pires a seguinte quadra, qúe
justifica o informe dos léxicos:
Não fôsse eu 'tá ;no mercad()
Sêo dansadô de macaco . . .
Quem te vale é esse sordado,
Sêo catinga de sovaco!

O povo dá a varias espécies vegetais, d~nominações
em que aparece o têrmo catinga. Temos a cating~e-mu
lata que é a . Tanacetum vulgaris, a catinga-de-negro ou
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c:<Jtifl~qa-de.:...tatú que

é a Cleom.e gvg,alrtfea.~ a c.atin,ga:.:fl'e porr·~·..
co ·ou pau-de.-rato que é ~ Ca~s.fi,.ipíne(L b'fr.ti?J,tJa;., etc.
·ca~inga é, no entanto,, têrmo tupí .e tem ne$sa Iin~a
O · mesmo significado qu_
e .o português adot~u. M.Qtitoya
registra catim, forma ·g uarani de: .cafiin;u·a:~ e Batista Caeta..'.
no consignando-ó taroB,~n,t, ~res:éenta gue significa "eh.e~
rar bem ou mal, ~0-r:~m mu1to''~ f\7. etim. ~h~e.a~).
Não .se deve confundi'r .e.atinga ou ca.tim com :e.~
tinga que, ~m :g~ra:I, ~e escreve ' tiiltnl>e~ cat'iniJ~.

São

p~

lav;ras homógrafas no tup'i v:ernaeullza~O', mas nãG no tupt
falado pelos aborfg~p:es-~ · (Jailt-ting.Q, na(la tetn a ver com:
.
, e'he1r0,
· • t-ransp1raça0
. - f e''tºd
cat iri:ga,
ma.u
1....:a, "ete•
J\~Jtr d~ t udo issQ, o s10. N;elson «lê S.ena, em .artigc>
inserto no. Jó.rna:l do Comércio de ~5 de;.Qutub:ro de 19'36,
defende a origem afri<rar{a d~..p~làvr,8t, .w-z·endR:
ºCatí~(Ji ·só é ;eón,aidera.dp ·fif:ricaniatno· q.uand.t>- .si~
gnificando rmíáU chei:ro, !fed~l\, exaltt~O ·<je.agraditVt}i a<h
· olfa't<;>; mas çonio b~silê.iiiQip ·geo11âfic9, é. <te. o~ig~
indígena,. vindo. da ·.expréS$ão:
ca~tín:ga ''i, 'e. tc.
·
.
G:omo ·S e inf~re clar.améhte- é\Qs pâlaV:r:I$ d~Q il·U,stre
filólog.o, colocamp..n0s. em ppnt.a, :perf.eitamente op·osfa:>s.
Si.J~a nQ tupí catím, e si é nonn.al a :(ormação. e.atin,ga,.
porque estabelecer essas .d.fvergeneias
subtis:
e desneces
. .
..
.
-. . -.- ..
, ,
sar1as ...
D.e catinga derivamos e .oompusei,n:os v.3rla~ ·Q.u tia&
pal~vras que correm já pelos melhores' dicionários dai
lingua : catingar, cheirar mt;tl ou mostrar-:se ~sqµlnb9;
~

~

'.

,.

catingoso, (jatf;ngueiro, ca:tinguent·o ou cati.ngudo" mal
cheiroso, que tresanda .à catinga é a()Uítí~galiiilq, ~en.~s.
que catingoso oti catinguent·o, como .I nforma Teséhauer.

Ohue, têrm.o e0rvente na linguagem peptilfl::r' de São
Paul,0, eor:t.e8ponde ·,mais ou Jne.;r:tos a c;>rt:lin(tri~,. ·desg.ra'_
éiQsQ, .~seorr.ide,. ridieulo, apouca~o·, mal ·aeah~a,o; ~~~
~· :exp.ress~ªº ohavié, gq~ em ·alg.uJhª8. ~egiões
, se. c<:lnitrá·i em cha:ví. ou xaví., paree.e .ser e·o:fr.~lata d•.gn_~la,. pois
o~ s·e u'.S ·s ignifi~aqoS s.ão de ~eft,a :ft;>:rroa equl.v:alentes,
como. denunciam as seguintes fE~Ses, colhil:l.a.s e~ <il1rá~

de ca>tát.er

región~\,

de

es~nitorês pau.lista~:·

'~.Cl

p,Qbre

do ·:G rande é qu~. havér~ de fi·~.a.r bem xa~, s1 íJlâo 1r,1~
•
'
'-·'
ºT ld
• ol
C
' ! ··1
·ve1ra
~
rf ' b. cl0S fj'\
VISSe
agol'a
• ( ' v·a
.. O..m1:ro
- "a
· ·.S· ,,laJlr,0
/
Quando a menJnà v:iu o esetiyão; r~p.~z .JtJQÇo~ ~ eleg~nt.e,
baixou os olh'OS. nuiito eha;ví~. Foi um:a. festinha elnré·;
tamo~:rn. "ª~ till'liê. .sáti{:Ona.. ·O vestid.o da R(Ul~• heín cll~é- ·
zinlie •.•
Embo~~ P8 ~andes âieic>.nãrio,a da lfngua registr.em
o tên:nQ' C-9~ . ac_epções div~rsas, ~e~ ~~i~.~r a -suà ethnolqgiá, se nos .ãfigura qu,e.11 em São Paulo pelo meilQs, nãQ'
tem ovtr~s ª ignifjçações al~rn d~~ m~:neiofutdas. F~rec.e...
nos·, tambe~, que não e: corrente nos demais Estados do
Br~sil, pois. não O· enepntr:am()s em Be4urepaire lfiQban
e nem em Chermont de M1iranda.
'
Tes,c hauer, que. colheu milhares ae bra..sileiriai;nós ~
de têrinos da gí:ri:a naeiQ,paj,, :regi_stra apenas .c.huég.a :com
<> significado de cousa pequena., sem é$Clàrec~:inento ou
exemplo ·atgWri. ·o v~ho Morais., ew 1818, d~ta da. 'segunda edição de. seu Dicionário, diz: da mulhe~ que leva
•
poucas sayas, que não f~ç~o boa roda, ou roupas mui
~fingidas ao· eorpo, diz.em chulamente,, que v~i chué.
'

'
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Estamos, portanto, dian~e de um têrmo de origem
duvidosa, sujeito ás mais variadas interpretações e de
uso corrente em São Paulo. Estudamo-lo nestas notas
porque ha escritores e filólogos que o tem na conta de
tupismo. Afirmam q ue. c hué, além dos significados
gerais, designa tambem a. J>essoa vagarosa, lenta nos gestos, tal que fa,z lembrar a tartaruga chamada chué. . . O
saudoso professor Sílvio de Almeida foi um deles.
Em artigos publicados p'elo "O Estado de São Paulo", sinão nos falha a memória, procurou defender essa
asserção; procurou demonstrar que a palavra era de
orígem brasílica, e que, em( rigor, deveria corresponder
a tardígrado, vagaroso, molengo, etc. Si bem ou mal
amparou a causa não nos cumpre verificar, mas sabemos
que sua tentativa redundou numa tremendíssima descomponenda de João Ribeiro, impressa no Fabordão, escrita com evidente mau humor, e, provavelmente, sob a
pressão de anteriores d:e~aguisados · filológicos. Da polêmica desabrida vale a pena rep.roduzir uns trechos referentes ao nosso chué.
Diz João Ribeiro, depols de um exame .severíssimo
dos artigos de Sílvio de Almeida:
"De outra feita, e só para mostrar a falta
de probidade dêsse torvo rabiscador, inventou
que o adjetivo chué, além do sentido normal,
tem (cousa que ninguem jamais percebeu) o
de vagaroso. Essa acepção foi adrede arranjada para embasbacar a galeria com alguma
erudição de pacotilha que não tardou, tomada
ás frases inclui das no Tesouro da língua guaraní de Montoya: chué (vide Montoya) significava propriament.e tartaruga; de maneira que
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para dizerem, por exemplo, tu andas devagar,
usavam os índios : nde atá chué, isto é, tu andas_como tartaruga.
Ora, aqui como sempre se apinham várias
parvoíces. N unea, em português., anãar chué
significou - andar (levagar. N;a lfnguagem
do Brasil tambem não ha tartaru~~ terrestre
ou aquática conhecida com o nome de chué, e
nesse caso deve ser vocábulo regional do Paraguai ou alhures, o que se confirma pela ausência do nome no dialeto tupí. O sentido de
chué ou xué, é liso, escorrido (vestido chué, etc.)
e não vagaroso.
E, o que mais agrava a situação lastimável do gramático: xué é boa palavra portuguesa, e não tem nada de brasilica, r~gistada desde
Bluteau, e é de origem arábica, já esclarecida
por Dozy, Englemann, Eguilaz y Yangas e outros".
Pâra o illustre João Ribeiro, como .se vê, não só os
significados do têrrno estavam fixados, c~mo tampem a
sua etimologia perfeitarnente esclarecida. Não queremos, em absoluto, contraditar essas afirmações demais
categóricas e abalisadas para serem discutidas em tão
despretensiosas notas ; queremos apenas lembrar, á margem do Fabordão, que não somente o saudoso professor
Silvio de Almeida adotou a crença do chué brasilico, ou
melhor, tupí-guarani.
Em duas obras de grande valor, e dedicadas exclusivamente ao estudo da língua geral brasílica, o mesmíssimo têrmo chué se enfileira entre os milhares de outros, tão naturalmente, que os autores respectiv:os não

'
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acharam de bom aviso aditar-lhe qualquer nota explicativa ou esclarecedora de sua inclusão.
Na obra de Teodoro Sampaio - O Tupf na Geografia Nacional - encontra-se: Ckué - tardo, vagaroso,
ridículo.
Ora, não sendo essa expressão caracteristicamente
geográfica, poderia o sábio tupinólogo, si tivesse qualquer dúvic:la a respeito da origem túpiea, ter excluído de
seu trabalho semelhante "arabismo" com a maior facilidade e sem diminuição alguma no valor do conjunto.
Para Teodoro Sampaio, é evidente, o têrmo ckué é brasílico, ap.e sar do valioso informe de João Ribeiro.
E não se diga que a obra de Sampaio é anterior á
polêmica entre Silvio de AimJeida e Ribeiro; a terceira
edição do - O Tupí na Geografia ~"'acional - correta e
aumentada pel<> próprio àUtor, ·é de 1928, e o Faborâão é
de 1910 ...
Mas, como disse~os, ha outro ilustre estudioso db
tupí que, em obra exaustiva e de grande porte - Voc~
bulários português-nheen:gatú e nlreengatú-português tambem inclue a palavra chué com os significados de ridículo, desprezivel, etc. E note-se, ainda aqui, que 'ê sses•
vocabularios de Stradelli são exclusivamente referentes
ao tupí amazônico
Temos, portanto, fazendo jús á descompostura de
João Ribeiro mais dois ilustres filólogos, e estes com a
agravante formidável de serem especialistas e conhecedores profundos da língua tupÍ-guaraní. Si -o s autores
citados por João Ribeiro "provaram" a origem arábica
de ckué, não nos compete discutir no mamento; queremos apenas mostrar que, si o modesto professor Sílvio
de Almeida errou lamentavelmente, como se diz no Fabordão com tanto azedume, não errou sozinho e, menos
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ainda, que não deu á palavra "significados adrede preparados. para embasbacar a galeria com alguma erudição de pacotilha ... "
O fato de Bluteau anotar o t,ermc;> nada prova contra o dr. Silvio Almeida e, agora, contra o dr. Teodoro
'Sampaio e contra o conde He~no Stradelli. Muito
antes de Bluteau nascer já era possivel o uso c·o rrente
do termo no Brasil, e fácil o seu conhecimento em Portugal. Além disso, não é unüorme e pacificà a opinião
dos pesquisadores de etimologias, nesse caso. Tanto os
ba que querem ver no têrmo uma corrupção de chtncke,
.étimo francês antigo que significa trapo, farrapo, etc.
ou de ckiche, mofino, chôcho, como os qúe optam pela
alteração da palavra portuguesa soez. Estes citam,
em seu abono, a seguinte passagem de Castiilío:
Comissário nenhum. . . embora me pusesse a tratos de polé, me faria achar bom· poema tão chué.
E citam Castilho, como si Castilho não tivesse o
direito de empregar a humilde expressão brasilica com
·O seu sentido eventualmente idêntico ao do têrmo soez ...
em certos casos especiais...
Pelos estudos realizados por nós, visando esclarecer a questão sem esquecer as contribuições dos outros
autores citados por João Ribeiro, e sem nos descuidarmos da possibilidade de uma orígem africana, concluimos que não nos assiste o direito de afirmar .ser esta
<>U aquela a eti~ologia de chué. As probalidades a
favor da or~gem túpica equivalem;, até certo ponto, ás
que se inclinam para a fonte arábica. Entre João Ribeiro e. Silvio de Almeida nos colocamo~, cautelosamente, á justa meia distância.

COIVARA

.Os vários autores que registram o têrmo,

it~o

es-

tão inteiramente de acôrdo, quer quanto á sua orígem,
quer quanto ao significado único que deve ter em português.
Uns dão coivara como procedente de coybá ou cigybá, adotando a opinião de Batista Caetano; outros de
co-uára, baseados em Teodoro Sampaio.
Os prim$ros querem que coivara seja apenas: o
mato sêco, os gravetos da roça, a galharada. da roça,
ou, melhor, da roçada; os segundos, a queima dos tassalhos incomlbustos, isto é, dos tassalhos que escaparam
á ação do fogo nas queimadas.
Da s'ignificação das partes componentes da expressão, na realidade não se colige· idéia algu_m~ de queima..
da ou ·de $Obras de queimada, tanto se admita a palav::r-a
como originária de coybá quanto de co-utir(l;.
Cô e côg significam tão sómente a roça, a plantação, a chácara, como se lê em Montoya e no mesmo Batista Caetano; ybá derivado de yb, a árvore, significa o
'fruto da árvore ou, na mais favorável das hipóteses, os
galhos, os ramos, a madeira, etc. Uára, finalmente, de
u ou u b, jazer, estar deitado, significa jazente, estendido, deitado. Assim, si coivara provier de co-ybá ~igni
ficar~: galharada da roça, galhame da chácara, paus da
roça e, si provier de co-uára, dirá: o jazente da roça, de
referência ao $to cortado ou roçado que espera pela
queimada, depois de sêco, como textualmente explica

,.
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Teodoro Sampaio. Ma~, no mesmo pas~o, êsse autor
diz : a coivara, entretanto, é a queima dos tassalhos incombustos.
Como se percebe facilmente, não ha concordância
lógica entre essas explicações. De µm lado "mato cortado que e~pera pela qudmada'', .de outro "a queima
dos tassalbos incombustos ... ,,
Parece-nos que coivara deve provir de co-uára, significando de modo geral a roçada, o galhame, o madeirame derrubado, estend~do no solo; á espera naturalmente da queimada. ·si os tassalhos escapos ao fogo
denominam-se tambem coivaras, é porque êles continuam a jazer na roça, embora meio carbonizados, como
diz Amadeu Amaral. Essa denominação é consequêneia de uma extensão da idéia principal do têrmo.
Cornélío Pires, nosso poeta "caipira", tão simples e
tão exato sempre em s~as descrições, entre os versos do
livro - Cenas e Paisagens de Minha Terra
inclue
estes:
De cócoras, no terreiro,
sôhre uma pedra curvado,
o lavrador pra~enteiro·
vai afiando·
o machado.
"·
'

Ei-lo na mata cerrada;
a luta travar-se vai.
Começou a derrubada;
sôbre um ttonco um outro cai.
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Depois .é o fogo que estala;
na mata ha grande clareira
e a Jabareda resvala
nos galhos da perobeira.

E' o vegetal que perece,
o fumo o espaço en~greçe;
fogo é dia de gala

no

.....................

Sôbre a cinza o lavrador
vai alegre e sorridente,
com a çavadeira .n a miQ,
a distribuir a sementê.
Brota a vianta entre a coivara ..•
faz a roça; e o dono ao -vê~la.
vê, por onde :vaga ou, pára,
em ca~ cova u,ma estrêla.
l

Coivara, vernaculizado, é, em todo o Brasil, a galharia semi-combusta que resta de uma queimada. Não ha
dúvida alguma. AstJ.hn o entendem, Teschauer, Amadeu Amaral,. Cornélio Pires ·e Raimundo de Morais. T.eschauer registrou o têrmo no Rio Grande do Sul; Amadeu e Cornélio Pires ._ em São Paulo, Raimundo de Morais na planície Amzônica.
De coi:vara deriva-se o verbo coiv1,irar .ou encoivarar, isto é, reunir as coivara~, os tassalhos, para a requeima difinitiva ou, como o registra J. Galeno: para
queimar em fogueiras os ramos que escaparam do incêndio geral do mato.

Adeus clareira; adeus fronda!
Adeus ninhos de sabiá!
- Que é que na gruta estronda?
E' o ancião jequitibá.

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

COMBUCA
Quasi todos os dieionários consignam o têrmo C'O mo
designativo de cabaça, vasilha de bôca bastante larga. O
rifão: macaco velho não mete a mão em combuca, popularíssimo em todo o Brasil, mantem em uso a p.à lavra que
nosso povo pronuncia mais comumente - cumbuca.
Ora, combuca e cumbuca não são mais que corruptelas de cui-mbuc isto é, a cabaça ou a cuia furada, a
cuiarnbuca, tal como dizem ainda em certos Estados no
Brasil.
Teschauer parece que põe em dúvida a origem'. tupí
de combuca e, na provavel incerteza, diz que talvez seja
corruptela de camambú, que quer dizer seio empolado ...
Seio empolado é expressão rebarbativa, cujo sentido
não se percebe bem e que de forma alguma se aplica ao
caso. Gu~mbuc é indubitavelmente a origem: tie combuc-a, origem essa confirmada· pelo uso da propria frase
tupi, ainda hoje, na Amazônia.
Raimundo de Morais a registra com a tradução rigorosamente idêntica á de Teodoro Sampaio. Não sabemos porque o grande jesuíta Teschauer preferiu camambú a cui-mbuc, pondo dúvida onde só existe certeza.
É necessario, em todo caso, estabelecer a diferença
entre cui,a e combuca, para que a tradução que demos
do têrmo cui-mbuc não se apresente absurda, sinão inpossivel.
A idé'ia geral que fazemos da cuia, é a de uma vasilha de forma aproximada de um prato fundo. Seria,
pois, realmente impróprio dizer-se que combuca é uma
•
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cuia furada, si se tomasse a cuia com a forma corrente
entre nós.
O que de fato ch~mamos cuia não o é sinão meiacuia, isto é, metade do fruto da cuieira ( Crescentia cujete) e que, depois de limpQ e cortado ao meio, dá duas
cuias.
Á cuia,. pois, fruto da e uieira, qua:ndo furado na
parte superior é que se denomina combuca, cumbuca ou
cuiambuca. Com essa pequena observação, torna-se lógica e insofismavel a interpretação da frase tupf.
Afonso de Taunay nota que cumbuca é designativo
de rifa, entre os habitantes dos municípios fluminenses
ribeirinhos do Paraíba.
Si combuca serve como depósito dos papeizinhos
numerados, dentre os quais deve ser tirado um, ao acaso,
para decidir a quem cabe o prêmio ou o objeto posto em
rifa, nada ha de estranhar que à combuca se estend~
a denominação da rifa. Tirar na rifa um objeto pode
corresponder, perfeitamente, a tira~lo da combuca. Em
São Paulo ou:virn.os.,., ha an<>S, rê:fenéi~s à sorte da tf!uiruftga~
isto é, jôgo que se yr~tica tirando da ,Purunga· ou da
cumbuca, papéis numerad9s ou grãos de cores diversas,
correspondentes a premios varios, ou mesmo á determinada quantia em dinheiro. É o joguinho da purunga ou
da combuca, muito conhecido outrora nos arredores de
S. Paulo.

1

CUTUCAR
Cutuoar é tocar alguem ou alguma

eou~a. ~om.:

vêlo, com o dedo, com uma . vara. . . Cutüear é, além
disso, em ~.ão Paulo, tocar com certa imp~rtineneia, de.
manei~a toda especial, que molesta ou agr~da o eotucado..
1'"'ão é empurrar, nem bater, nem encostar ou chamar
atenção. Quem eutuca, o faz por malícia, maldade ou.impaciencia. O menino cutuca o bolo ainda em preparo,.
cutuca o gato que dorme despreocupadamente, cutuca,
por baixo da mesa, o companheiro que espera o momento
propício para se abrir em gargalhadas comprometedoras•.
As mães de familia cutucam os filhos para prevenir possíveis traquinagens inconvenientes, e o noivo de ar:rabal-·
<;le cu~uea a prometida, convidando-a para ·o resguardo.
do.S caramanehões sombrios.

A -ação expressa por esse verbo nãp

..

pod~ $~r

com... ·
parada com de outro qualquer em português i ê earacteristica e subtil.

'ª

Cornelio Pires, num dos seus Rifões Caipiras, dá~
excelente exemplo de um dos muitos sentidos do têrmo :.
Narrava a espôsa ao marido,
uma briga de criança,
dos seus com os do Zé-comprido,
O terror da vizinhança.
- O maió. . . - dizinxavido 1
foi quem garrô cum lambança!
Moqueteano o Margarido,
puxô a Dit6ca pra trança!

•
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E'u inda mato essa péste ! ...
- Nha Tuca. . . não faça asnêra ...
Já disso mecê deséste .. .

T:k.MOS TUPÍS NO PORTUGfil'.:S DO BRASIL

identidade de sentido naquela língua e no português do
Brasil. Assim :

Cutú, cutúg - ferir, punçar, contundir, malhar,
bater.
<:J,'utúcf);, C?,t,túbo - gerúndio; ferind0,. batendo,
etc.
Cutúcáb - particípio; lugar, tempo e modo de
ferir.
Che reté cutú haguépe, no lugar em que
meu corpo foi ferido.
Cutúcár - particípio; aquele que fere, que
bate.
A6 cutucára, o que Bate roupa, o lavador.
Cutúpyr - particípio; ferido, pun~do, batido.
Min pype icutú pyramo hecóiamo, como
fôsse ele ferido pela lança.

Bulí c'o Zé sái trapêra •..
pió do que ele num exéste:
- N.üm. vá. •c utucá vespera ! .•.

Parece-nos que por todo o Brasil é usado o verbo
com o mesmo sentido, ressalvadas pequenas variantes
fonéticas. No Rio Grande do Sul, por exemplo, tanto se
diz cutucar como cuticar, segundo o Novo Dicionário
Nacional, e cotucar, conforme o registro do Vocabulário
Sul-Riograndense de Luiz C.arlos de Morais.
Carneiro Ribeiro, nos Serões Gramaticais, diz que
vulgarmente é usada a forma futucar em alguns Estados do norte do Brasil, e especialmente na Baía. Realmente assim pronunciam e grafam a palavra escritores
do norte e nordeste, embora encontremos em José de
Alencar este trecho do - O Garatuja-: "Mas, minha
senhora, dizia a Miguelina, está-me eatueando cá dentro
que este não é o menino J esús ... "
Cutucar, entretanto, e todas as variantes - catucá,
cuticar, cotucar, catucar e futucar - decorrem do verbo
tupí-guaraní cutúg, cujo gerundio-supino é cutúca.
Os significados que tem na língua ame1:índia, são
positivamente os mesmos que lhe damos em português.
Na Conquista Espiritual de Montoya encontramQs a se..
guinte frase :
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Candido de Figueiredo consigna ainda a forma catocar, atribu.indo-a á corruptelà de cutucar.
De cut.u car ocorrem já nos dicionários e· em obras de
caráter regional, os seguintes derivados: cutucão, cutuqueiro, cutucador, cutucada, cutucá, que é uma espécie
de selim com dois arções altos, destinados aos cavalos que
devem ser domados e, muito provavelmenete, o nosso
cutúba da gíria, correntissim.o e expressivo.

ogueroá, oi-cutú, oi-pyá raçá, isto é,
Derruba-o, fere-o, vara-lhe o coração.
Os dicionários guaranís registram ainda varios aspecto~ do mesmo verbo, pelos quais se verifica a perfeita

..

•
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MAMELUCO

O têrm.o mameluco, no Brasil, designou sempre o
mestiço, filh'O de pai europeu e mãe indla. G.andavo já
o registra em 1576, como o registram Gabriel Soares,
Frei Vicénte do Salvador e inumeros outros cronistas e
historiadores.
Os mais antigos escreviam mamaluco, sendo a forma mameluco relativamente moderna. Essa variação
de grafia e pronuncia não alterou, absolutamente, o significado d-0 vocábulo, devendo-se notar que, ainda em nossos dias, o habitante do interior de São Paulo diz muitas ...
vezes mamaluco e não mameluco. E foi exatamente esse
fato que levou Teodoro Sampaio a confirmar a sua opinião sobre a origem tupi da palavra; mamaluco, diz ele,
é forma original, e mameluco não é sinão uma eorruptela.
De uma manei'ra ou de outra, a verdade é qu~ o têr?no de.sd.e os tempos da conquista, até hoj.e, tem uso corrente e tem a mesma significação. Autores e dicionários
estão todos de acôrdo: mamaluco ou mameh)co, no Brasil,
é o produto do cruzamento euro-americano.
Quanto ã origem, porem, o desacordo é positivo e
sem possibilidades de ser derimido. Dois grupos se formaram e mantem-se em campos opostos, irredutivelmente. Quer um deles que o têrmo seja arábe, ou pelo menos de origem arábe, e quer o outro que seja tupi ou de
origem tupi.
Lembram os do primeiro grupo a existenei.a na língua árabe, de mamlouk, que é participio passado de
malaka, istc:> é; governar, possuir, ter sob ordens, etc ..

..
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Sendo assim, mamlouk dirá evidentemente: o governa• do, o possuido, que equivale ao se rvus dos latinos, como
lembra Basilio de Magalhães. De màmlouk para mameluco vai apenas um pequeno passo.
1

Mas não são só

esse~

TmMOS TUPÍS NO PORTUGUÊS DO BRASIL

dor do Paraguai, diz textualmente, segundo citação de
Afonso de Taunay :
"Dessa mistura, (sangue português com
brasilico) , saiu uma geração p,er.v-ersa cujas
desordens em todos qs sentidos ati.ngiram tais
proporções, que a esses mestiços se deu o nome de mamelucos, por causa de sua semelhança com esses antigos escravos dos soldões do
Egito".

os ªrgumentos.

Lembram aind~ que a .H istória consigna, já no ano.
1250 de nossa era, a existeneia de uma m'ilicia de mame1ucos, criada pelo sultão egípcio que se chamou MelikSalek, massacrada em 1811 pelo vicé-rei Mehem,et-Ali.
Tudo isso é verdade. Dava-se, de fato, o nome de
mameluco aos membros dessa guarda especial e, sabe-se,
chegou ela a governar o Egíto por larguíssimos anos,
constituindo as três dinastias que vieram das sombras
do século XII aos dias aureos de Napoleão Bonaparte.
Os bahris, antigos escravos comprados na Geórgia
e no Turquestão, e os bordjis, sucessores daqueles na governança, eram todos mamelucos. Destronaram sultões,
anarquizaram o país, governaram militarmente, foram
dominados pelo otomano :Salim, submeteram-se a beys
despeitados, curvaram-se ante a flgura trágica de Napoleão, e acabaram: uns fuzilados em 1811 por MehemetAli, e outros, os que se háviam enfileirado na Guarda
Imperial do grande soldado côrso, assassinados miseravelmente, em Marselha, durante os dias borrascosos do
Terror Branco.
Basílio de Magalhães afirma com razão, é claro, que
esse apelativo existia em nossa Hngua, "muito antes que
os portugueses tivessem ouvido qualquer fonema do abanheênga ", e Varnhagem, comentando a obra de Gabriel
Soares, aceita insofismavelmente a sua origem arábica.
Referindo-se muito especialmente aos paulistas, isto é,
aos mamelucos paulistas., Cha.rlevoix, o jesuíta historia-
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Diante desses argumentos, parece-nos, a palavra mameluco teria sido empregada desde o inicio da colonização
do Brasil, não só para denominar o produto do cruzamento de sangue europeu com americano, mae para designar tàinbem aqueles indivíduos que eram como que
escravos, que eram os "possuidos"; os "governados".
Que ha certa relação entre possuidos ou governados e os
nascidos~ de. mãe india e pai europeu, nãq se, pQQ.e contestar.. Os ínfelizes que provinham desse conúbiQ,. deveriam
ter sido, pelo :menos nos primeiros tempos, 1shnples. possuidos, para se não dizer, abertamente, escravo.s. A êles,
aos pobres· corurníns mamelucos, bem se poderia ter aplicado a designação de mamelucos no sentido árabe.
Como os de Melik-Salek, os nossos souberam tambem se impôr e dominar na terra em que haviam nascido. Si não tiveram um Napoleão que os arregimentasse em; guardas imperiais, tiveram inúmeros cabos de
Tropa que os levaram, em "bandeiras", ao terror verde
da floresta. Simples questão de nomes, de épocas e de
reg1oes.
Só assim se póde compreender o uso do vocábulo
no Brasil, pois não é possivel que se exprimi8se a idéia

·-
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de mestiçagem por meio de uma palavra que, rigorosamente, exprime servilismo ou escravidão.
Mas vejamos o que dizem os do grupo tupinófilo,
.representados por Teod.o;ro Sampaio, Teschauer e muitos
outros.
Dizem que nos antigos escritos sobre o Brasil não
se encontra a palavra 111XJ,meluco, mas mamaluco, que é
ainda a fórma preferida hoje pelos nossos sertanejos;
<iizem quet no tupi, a frase mamãrúca se decompõe em
mamã, misturar, mesclar, e rúca ou yrúca que quer dizer: tirar, extrair, etc. Dessa maneira, mamãrúca si..
gnificará aquilo que é tirado da mistura, o que tem procedência mista. De m<tmãrúca se fe~ malmaluco, como
vem nos cronistas, e mameluco, como se diz atualmente ...
Postas as coisas nesse ponto, não repugna aceitar
a derivação do têrm;o. Acantec~, entanto, que mamã
não significa, com precisão, misturar ou mistura, segundo se colhe dos informes dos três maiores dicionários
tupí-guaranís que conhecemos: o de Montoya, o de Batista Caetano e o de Stradelli. Neles apà.rece o têrmo
mamã com os seguintes significados: rodear, ligar, atar,
cingir, cercar, amarrar, enrolar, dobrar, envolver, embrulhar, circunscrever e enleiar. Com o sentido de misturar, mamã não póde ser traduzido sem que se recorra
ao artifício das idéias aproximadas. . . E não deve tambem, porque no tupí e no guaraní ha um têrmo próprio
para traduzir mistura ou mescla. N oa mesmos dicionários referidos, encontra-se a palavra monã ou monáne
que, rigorosamente, exprime: misturar, mesclar, conf u-n dir, fazer misto ou mesclado.
Não é razoavel supôr, portanto, que o aborígene
usasse de uma palavra de sentido apenas aproximado,
quando tinha no seu vocabulário uma outra que ciara e
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fa.cilmente. lhe exprimiria o pensamento, -si é que era
seu pensamento dar ao filho do branco e de mulheres
de sua grei a apelido de mamãrúca ou derivado de mistUl'a.
Na melhor das hipóteses ele diria: monãrúca ...
Si de fato a expressão mamãrúca era empregada pelos que falavam a língua geral, ela deveria ter um signi.fieado muito diferen~ dês~e que lhes atribuem os propugnadores do mameluco tupi •..
Quando Batista ·Caetano, de passagem, disse ·que
mameluco era membyrúca, êle realmente não quis dizer que a palàvra mameluco provinha de membyrúcaBatista Caetano não formou ao lado dos que querem ver
no têrmo árabe doiS fonemas tupis.
Demais, bastava a presença do têrmo mem'Qy para
evidenciar que o grande tradutor da "Conquista" não
concordava com a interpretação - tirado da ~istura.
O têrmo, pensamos nós, é realmente árabe. Foi
dado ao filho da mulher indígena, na época da conquista,
com a mesma acep~o que tinha. em árabe. Era um
velho vocábulo que, como tantos outros, en~ontrava nas
terras novas da América clima próprio. para viver •..
Com o correr dos tempos e com a ascendência aos
mamelucos em riosso meio soeial, aquela idéia de servi..
lismo se diluiu e desapareceu. Mameluco exprimiu, desde então, apenas a qualidade de descendente do europeu
e da índia. E foi com esse ~é:qtid~, que se póde chamar
brasileiro, que o têrmo árabe se incorporou ao nosso
idioma.

//
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MOQUEM
.Moquem é o gradeado de varas, ·espécie de grelha
indígena para assar ou defumar a carne de caça ou
peixe e, tambem, a carne de semelhantes nossos por despaça julgados dignos de tão horrível destino. ~ .
Magne, fazendo apreciações sobre um trabalho de
G. Friederici - Vier Lehnwõrter aus dem Tupi - publica na Revista de Filologia e História sábias notas a
propósito dos têrm;os frances~s ajoupa, boucdn, paletuvier e tiburon, todos de orígem tupí, e dá interessantes ·
informes sobre o nosso mo quem, irmão gêmeo do boucan
francês.
Boucan e outros tupismos da língua francesa, diz
aquele crítico, os franceses os receberam de suas relações com os índios do Brasil, e levaram ás suas colônias
da GuiaRa e das í:ndia:s Oeiàentais.
Daí, veiculado por viajantes e registrado pelos cronistas, ingressou o boucan nos dicionários gauleses, com
a mesma . significa~ão que tinha nas incultas selvas americanas. Challeux o anota em 1566 e Lery em 1578.
Todos os vocabulários portugueses e brasileiros já
consignam o moquem, acrescentando os seus derivados_
diretos, oq sejam: moquear, moqueado, moqueação, m<>'queador, tal como os franceses com os seus boucaner e
boucanier.
Quanto ã etimologia, não oferece ela dificuldade alguma; moquem e boucan são simples alteraçõ-e s de môcaê ou mô~caen, isto é, o que faz secar assando, o defu:rnadouro, Q secadouro, a grelha de assar. O b inicial da

li
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expressão francesa nada tem de notável, pois é sabido
que m, b e p se intercambiam correntemente em tupiguarani; e mais, que o verbo mô, fazer, tambem se grafa
mbô e, portanto, tanto vale dizer mbôcaê como môcaê
ou bôcaê.
Em algumas obras de caráter regional, são encontradiças outras variarites de grafia: mucoem, am,eicaen, m.uquem e moqueem. São alterações sem importancia, que traduzem apenas a má pronúncia do têrmo.
Dissemos que a~ enciclopédias francesas registram
o boucan, mas é interessante notar que Larousse e Litré
não mencionam a sua origem tupi ou, pelo menos, tupinambá. . . apesar da nacionalidade de Lery, Yves
d'Evreux, Claude d' Abbeville e outros.
Terminando estas notas não nos furtaremos ao prazer de transcrever as curiosas palavras de Lery a respeito do moquem, aliás postas já em fóco por Rohan, as
primeiras, talvez, que deserevem essa "espece de gril
brésilien" :
" ... quant à la façon de la cuire (la chair)
& aprester nos Sauuages, à leur mode, la font
ordinairement Boucaner. Et paree que i'ai ia
touché ci deuant, & faudra encor que ie reitere souuent ci apres ceste façon de parler
Boucaner: afin de ne plus tenir le lecteur en
suspens, inoint aussi que l'occasion se présente maintenant ici bien à propos, ie veux declarer quelle ~n est la maniere. Nos Ameriquains, doncques, fixans assex auant dans
terre quatre fourches de bois, aussi grosses
que le bras, distantes en quarré d'enuiron trois
pieds, & esg3lement hautes eleuees de deux
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& demi, mettans sur icelles des bastons à

trauers, á vn pouce ou deux doigts pres l'vn
de l' autre, font de cest façon, vne grande
grille de bois, laquelle en leur langage ils appelent Boucan. Tellement qu'en ayant plusieurs plantez en leurs maisons,. eeux d'entr'eux
qui ont de la chair, la mettans dess.US par' pieces, et auec du bois sec, qui ne rend pas beau...
coup de fumee, faisant vn petit f~o lent dessous, en la tournant & ret-0urnant de demi
quart en demi quart d'heure, la làissent ainsi
cuire autant de temps qu'il leur plai~t".
Ai estão, no velho francês quinhentista, todos os,,,
pormenores necessarios á exata reconstituição de um dos
aspectos sociais dos tupinambás, daqueles tupinambás
que deram .a Lery assuntos magníficos para as páginas
preciosas de sua "Voyage". O carinho com que descreve
o moquem · é~ enfim, o traço caracteristico de· ·q úem tinha por leip.a - Plus veoir qu'avoirs - desse bom gaulês que, ao contrario de Thevet, tudo encarou com simpatia e .t oletancia nestas terras dadivosas do ·:erasil.
Como bem faz sentir Charly Clerc, '~ou le eordelier The-vet ne derouble qu'une serie incomparable de
- singularitez, Lery trouve moyen de rassembler des
images pittoresques, touchantes, et souvent presque
édifiantes ''.
Entre os varios viajantes que passaram por aqui
em seu tempo, taxando os nossos ameríndios de bárbaros
selvagens e de brutos sem entranhas, "nul d'entre eux
ne fit du bon sauvage le theme de son récit et le meilleur
de se-s souvenirs".
E .isso porque Lery, como J odelle, poderia escrever
com sinceridade estes versos melancolicos :

•
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Car, qui voudrait ,u n p.e u blasmer
Le pays qu'il Dous faut aimer,
11 trouverait la France Arctique
Avoir plus de monstres, je croys,
Et plus de barbarie en soy,
Que n'a pas ta France Antarctique.
Ces barbares m~rctient tout nuds,
Et nous, Dous marchons incongneus,
Fardez, masquet. Ce peuple étrange
A la piété ne se range:
Nous, la nostre nous mesprisons,
Pipons, vendons et desguisons.
Ces barbares pour se conduire,
N ónt pas tant q).le nous de raisop,
Mais qui ne voit que la foison
N'en se:rt que po.u r nous entrenuire?·
T~

como um mundo onde todos se prejudicam mutuamente, onde todos os vicios predominam, cnde a avareza campeia e onde a traição reina entre irmãos, surge
a França aos olhos de Lery, depois que viveu. em contacto
com OS:' selvícolas americanos. A estes comentar.ias de
Clerc vão perfeitamente aeórdes as palavras de Montaigne, como a refletir os sentimentos ,sinceros de Lery:

"Je trouve qu'il n'y a rien de barbare et
de sauvage en eeste nation, sinon que chascun
apelle barbarie ce qui n'est pas de son usage ...
Mas, si a Lery devem,os a melhor ,descrição do mo..
quem, cabe a Manoel da N'obrega a honra de ter sido o
primeiro a empregar um derivado do têrmo com todas
as caracteristicas de brasiléirismo. Diz o grande jesuita em carta de 10 de agosto de 1549, dirigida ao Dr. Navarro, seu mestre em Coimbra :
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"Si matam a um na guerra, o partem em
pedaços, e depois de moqueados os comem, com
a mesma solenidade, etc".

I

AssimJ já em 1549, como bem faz notar Artur
Neiva em belissimo artigo inserto no Jornai Elo Camercio, um brasileirismo autentico, proveniente do verbo
tupí mocaê, prenunciava a avalanche de centenas de outros que, pelos séculos em f óra iria dar nova vida aos
pretensiosos léxicos portugueses.

MUCHIRÃO

.
'

. .

Muchirio é a reunião de rooei-ros para auxiliar um
vizinho nalgum trabalho agrícola - rgçada, plantio, colheita; terminando sempre em festa, com grande jantar
ou ceia, dansas e descantes.
Assim o definiu Amadeu Amaral e assim o descrevem, mais ou menos., quantos têm tratado de '" tio interessante costume de nosso povo.
E~ todos os Estado do Brasil o muchirão tem asmesmas características de fraternidade, de alegria e de
espontaneidade. A êle concorr~m homens, mwheres e
crianças, dispostos a atender com a máxima solicitude
ao apêlo do vizinho.
O muchirão não é propriamente um socôrro, um ato
de salvação ou um movimento piedoso; é antes um gesto
de amizade, um motivo para falgança$, uma f.orma
sedutora de cooperação para executar rapidamente um
trabalho agricola. E tambem não é original no Brasil
esse costume. Quasi todos os povos, sob nomes varios e
varios aspectos, sempre praticaram o muehirão.
Em Portugal, para só nos referirmos ao pais com
que tivemos mais íntimo contacto, é tradicional a Festa
da Esfolhada, tão maravilhosamente descrita por Julio
Diniz em seu romance - As pupilas do Senhor Reitor.
Aquela alegria sã do muchirão brasileiro, aquele
ambiente de boa vontade em que trabalham todos, sorrindo e brincando, é a mesma alegria, é o mesmo sorriso feliz dos campônios de Portugal reunidos para a
Esfolhada.

•
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A festa em casa de José das Dórnas, sob o luar
muito claro, pontilhada de ditos ehistosos e de promessas
de amor, é o mesmo muchirão em casa de Nhô Tico, a
mes~ festança de nossos caipiras, entremeada de modinhas ingênuas e amorosas, e de meneios cadenciados
de catêretês.

muxirom
mutirom
ajuri
adjutório
putirão
.m uxirum

As denominações variam conforme as regiões, mas
não tanto que possam sugerir diversidade de muehirões.

muchirão
pichurum
batalhão

potirom
potirum
putirum

bandeira
adjunto
motirào

puchil'ão
mutirio
ajut6rio
motirum
puxirão
michurum

Uma simples análise dessas palavras permite, desde logo, a organização de três grandes grupos, o que
muito facilitará o e~tudo que temos em vista.
O primeiro grupo será composto daquelas que se
iniciàm pela letra p, o segundo pelas que tem m, inicial, e
-0 terceiro pelas palavras restantes.
VeremO'S mais, e
isso é altamente interessante, que as do primeiro· grupo
eorrespondet:n com exatidão ás do segundo, mediante simples p.e nnuta das consoantes p e m.

Diferenças algumas, si existem~ são pequeninas e
produzidas apenas pelas naturais diferenças de ambiente.
•
No Pará:, em Pernambuco, na B.a ía, em São Paulo,
no Rio Grande do Sul, pelo Brasil inteiro, houve sempre desses trabalhos festivos, todos idênticos, todos visando as mesmas finalidades.

Na Amazônia diz-se: potirom, potirum, puti1"ltm, puxirum e mutirum; no Ceará adjutório; na Paraíba do
Norte, bandeira; em Pernambuco, adjunto,· na Bafa ·e
em Sergipe, batalltâo ,· em Minas Gerai's, mutirão e bandeira; em São Paulo e no Paraná, muchirão, puchirão e
mutirão; no Rio Grande do Sul, finalmente, pi,ckurum,
puchirão e ajutório. Em certos pontos do extremo norte brasileiro, diz-se ainda: aj>uri e ajuricaba~
Ternps assim, designando a reunião de amigos e vizinhos para o trabalho confr~~rno, as seguintes expressões, colhidas por nôs em grande número de obras
regionais, escritas por filhos do norte, do centro e do sul
do Brasil :

puxirum
mutirum
ajuricaba
motirom
putirom
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Assim, teremos:
1.0 Grupo

· puxirom
p\lXÍrão

!t

putirom
putirão
puchirão
pichurum
puxirum
putirum
potirum
potirom

~ºGrupo

muxirom
muxirão
mutirom
mutirão
'm ucbirão
michurum.
muxirum
mutirum
metirum
motirom

.

8.0 Grupo

ajuricaba
ajuri
ajutório
adjunt6rio
adjunto

batalhão
bandeira

Si notarmos ainda que várias dessas vozes diferem
apena$ pelo emprêg-0 arbitrári<> das letras a e· u; pela
uso das correspondentes che e z; pela substituição do di..
tongo ão, português,- que ocorre em algumas delas pelas
terminações um e om, podemos reduzir os dois primeiros
grupos desta maneira:

n - r. "· "·

wa.ull.UllÃ
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Com estas considerações, as tres formas que resumem aqueles dois grupos, são :
potirom
pochirom
pichorom

pichurum -

pichorom

michorom -

PoUrom e pochirom, evid~ntemente, não passam de
duas maneiras de pronunciar um;a e úniQa palavra. Pochirom, em sua f6rma caipira, ou antes, não alterada,
deveria ter contido o som tch, isto é, deveria ter sido pronunciada potchirom, como aliás é comum ouvir-se ainda
no interior, pelo menos de nosso Estado.

michurum

Resumindo, poderemlos assim considerar os dois
grupos:
potirom
pocbirom
picborom

•

Embõra sem ser possível justificar rigorosam~nte a
pronúncia da terceira palavra, pichorom,, paree~nos que
é equivalente a pichirom, e, portanto, a '/)it,irom. Sendo
assim, chegaremos finalmente a concluir que todos os têr~
mos dos dois grupos se reduzem a estas duas palavras:

motirom
mochirom
micborom

Estes dois grupo.s• comô é faeil de ver, ainda. se r&,.
duzem a apenas um, pois as letras iniciais que os distinguem, p e m, $ã.Q daquelás que em tupf se confundem
ou se permutam usualmente. Inúmeras palavras da
Língua Geral, começadas por p, aparecem tambem grafadas com m e, ás vezes, com b.
E' lição das gramáticas tupís que "as labiais p, b, m,
...
...
se substituem ou se confundem, nao raro, na compos1ça<>
dos vocábulos, quer por motivo de uma articulação indistinta, quer por ação diàletal". Por isso, pagé transforma-se em magé e em bagé, peréba em meréba e beréba, paranã em maranii, parti em mará, pokéca em mo-

.

kéca.

Motirom, portanto, não é mais que potirom; mochi-.
rom, mais que pochir<nµ, e michorom, mais que pichorom.

.

potirom e pitirom
'

•

Que sie palavras de origem tupí, nio résta

d~vida

alguma. Todos os autores que consultamos, com maior
ou menor justeza de interpretação registam uma dessas
formas ou outras das muit.as que anotamos, como originárias do tupf-guarani.
Em verdade, o fato de todos os autores concordarem com a orígem brasílica, não é grande áfrica, pois
em geral muitos copiam de alguns, cegamente, sem corrigir ao menos os evidentes erros tipográficos. Mas iss~
não vem ao caso. Os têrmos são realmente provenientes do tupí-guaraní.
Amadeu Amaral, sem discutir a questão,. pergunta
desconfia~mente si muxirão não estará ligado á pala-••

1
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vra - multidão - ou a - muckedumbre - conforme
lembrança de Carlos da Fonseca.
Com toda a certeza poderemos responder que, diretamente, não ha ligação alguma, mias que indiretamente, isto é, considerada a ,'Significação do$ têrmos tupís,
é possível estabelecer :entre êles uma certa afinidade.
Mas insiste, e pergunta. ainda si o têrmo botirão, que
designa uma nassa de p,esca, de um dado feitio, usada
em Portugal, nada tem co_m o ~uxirão brasileiro.
Achamos inteiramente descabida a pergunta, e não
compreendemos como o autor do Dialeto Caipira foi levado a supor possível alguma relação entre o mutirão,
uma festa campezina, e o botirão, um artefato português, de pesca. Voltemos, entretanto, ao que interessa.
Montoya, no seu "Tesoro", consigna o têrmo potir om, e lhe dá a seguinte tradução: "poner manos a la
obra ", sendo pô, como .se sabe, a mão, as mãos.
Batista Caetano regista potyrom, m,botyrom1 e mbopot'yro1n., todos correlatos;: e cuj,os significados são assiro
textualmente expressos:

potyrom -

trabalhar juntos, reunidos;

mbotyrom - trabalhar juntos, fazer súcia para os
t rabalhos da roça ou para caçar e pescar;
mbopotirom - fazer mãos juntas, isto é, fazer união de muita gente para o trabalho ainda hoje chamado
motyrom, em que se reunem vizinhos e trabalham em
comu~, terminando o trabalho por festa à noite; comunismo racional e prático, feito pelo selvagem muito
antes que as teorias subversivas dos sábios pretendessem ir de encontro ás leis naturais, pregando a negação
da propriedade.
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Cremos que com essas duas abalisadissimas opiniões, podemos dar por definitivamente assentado que potirom, com todas as suas variantes iniciadas por po ou
mo, não s.6 é têrmo tupí, como tambem que ingressou em
nosso vocâhulario com a significação rigorosa que tinha
na língua de nossos íncolas.
Quando fizemos a redução dos grupos; eonvem lembrar, chegamos a duas expressões; uma, acabamos de
analisar, e a outra, pelo fato de conter em ~i a palavra
pi ou py, que significa pé em português, deve ser estudada separadamente.
Talvez, com um pouco de ginástica etimológica e
algo de boa vontade, fosse possível liquidar sumáriamente este vocábulo. Bastaria mesmo dá-lo como corruptela
ou variante de poti rom. Mas nós estamos estudando, e
por issó, iremos até o fim.
Da mesma f orrna que potyrom e potirom, sintéticamente exprimem mãos juntas, mãos diver18as, reunião
de mãos., muitas mãos, p,ityrom e pitirom significarão
pés div:efsos, reunião· de pés, muitos llés.
O .f ato de se dizer muitos pés para traduzir ~ agrupamento de trabalhadores que roçam, capinám ou colhem, ·
nada tem de extranhavel. Poder-se-ia empregar com a
mes?Dia propriedade: braços, almas, peitos, corações, enxadas, f o.iees, etc.
O emprêgo de uma dessas palavras apenas frisaria uma impressão do observador. Os capinadores, por
exemplo, tanto usam no seu mistér as mãos como os pés,
estes para espalhar a porção de terra que a enxada
deslocou do terreno.
Potirom e pitirom, portanto, são expressões
valentes; ambas traduzem o congresso de amigos
zinhos par,a o trabalho comum.

. ..._

..
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Explicadas e aceitas estas, ficam, ipso facto, aceitas e explicadas todas aquelas outras dos grupos 1.0 e
2.º, simples alterações fónicas ou gráficas das duas.
Cumpre-nos finalmente examinar as do 3.0 grupo
que, como vimos, são :_

1

bandeira
bátalliã~

adjunto

adjunt6rio
ajµtório
•
•
&Jun
ajuricaba

Bandeira, batalhão, adjunto, adjunt6rio e ajutório,
são palavras portuguesas que se explicam por si mesmas, sendo de se notar_, apenas, a denominação - bandeira - que não deve ser sinão uma reminiscência daqueles lendários muchirõ.es que se não formavam para
roçar ou colher na pacatez de µm sítio, mas para "roçar" ·tambem, e "colher'" em sentido figurado.. Raposa
Tavares e Guairá, o grande ''roçador"· e a grande "roçada", que o digam ...

Ajuri, que supômos ser têrmo empregado apenas na
Amazônia, é alterado de aiuri, segundo Sampaio, e significa: o auxilio, a ajuda, etc.
Ajuricába, como indica a própria palavra, composta
de ajuri e de hába, quer dizer: o modo ou o lugar da ajuda, do auxílio, e ainda: o tempo propício para ajudar ou
auxiliar.
O verbo ayúr ou afur em rigor diz : tomar pelo pescoço, laçar, enlaçar, estar sob o mesmo jugo. Compreende-se facilmente ~ sua aplicação neste caso.

. -
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Estio assim/ estudadas, rápidamente, todas as denominações dadas no Brasil ao muchirão.
Essa tão simpática e tradicional manifestação de
solid.a riedade humana, quando de todo desaparecer, anu~
lada pela máquina agrícola que· avança doirli~doranien
te, detxárá no entanto, e para sempre, a lembrança. de
quê h:quv.e neste país imenso um povo bom, generoso e
.alegre, is vezes .••
Entre os motivos de festas e folguedos, como a Fa.rinhada, o Rodeio, a Queimada, a Feira, o Casamento e a
.Moagem, lembrados por Alberto Rangel, deve ser incluido o Muchirão com seus bailados monótonos, com seu.a
descantes sentimentais, com suas violas, com seus idflios ao luar, com suas promessas de amor e, por certo,
eom suas tristes desilusões tambem.

PANE MA
Poucos vocabularios re.g istram a expresa,ão panema,
quasi desconhecida no sul do Brasil. Na Amazônia, pelo
que se induz de seu emprêgo em varios trabalhos literarios e mesmo de caráter científico, é de uso corrente entre
as populações.
Em obras recentes encontramos frases, como esta,
que bem denotam a popularidade do vocábulo naquela
região : "d.esde que botei os olhos naquele sujeito, d. Florencia, que nunca mais ví um papagaio, uma tartaruga,
um1macaco. Fiquei panema, panema ".
José Veríssimo, no estudo sôbre as populações indígenas da Amazônia, registra panema com o significado
de ruím, máu, sem préstimo, imbecil, poltrão, etc.

1

Fróis de Abreu ernpregã-o em seu pelo livro - Terra
das Palmeiras - e tambem Gastão Cruls em - A Amazônia qué eu vi - obra excelente sob varios, aspectos,
usa de panema em diversos passos, como têrmo perfeitamente integrado no vernáculo. Dele, consigna o mesmo
autor o derivado impanemar, com o sentido de tornar
panema, como se vê na frase: não depena (o mutum)
dentro d'agua que impanemtli. o caçador ...
Parece-nos que é têrmo mais usado, porém, na linguagem corrente, cotnl a acepção de desdita, desventura,
de caiporismo, como diriamos nós, de S. Paulo.
Aliás, Montoya assim o interpreta dando-lhe, por
extensão, os significados de ruím, máu e imprestavel.
Ypanen é o rio máu, sem pescado, abá panen é o homem

..
..
•

.•
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sem ventura, ára panen é o dia aziago. Panen no guarani;
em tupi diz-se panema ou panêua com significados idênticos. o têrmo passou, pois, para o português corrente,
sem alteração gráfica e sem alteração de sentido. Deri·
vam-se dele: panemar, inipanemJlr, panemado e algUmas
,..
outras expressoes.

PERERECA

'

1

1

(
' 1

Pel"eréear significà saltitar, dar pulos de u1;11. 1.ado
para outro, movimentar-se rapidamente para conseguir
alguma e:oµsa; lutar desordenadamente contra dificuldades, etc.,
Não temos em português nenhum voeábu1o capaz de
traduzir a ação expressa pelo verbo pererecar. As frases seguintes darão idéia clara do seu emprêgo corrente: o ~o afiou a ponteira do pião porque êste pere-recava muito; o diabo do sagüí pererecou como louco,
mas levou chumbo; o garoto não pára nem para comer,
pereréca o dia todo; tenho perereeado muito nesta vida,
'Sem nada conseguir.
Os vooabulários de brasileirismos, exn gerâl não regist~am .o têrm.o, e nem os seus deri-vados. · .No ''Dialeto
Caipira,,~. "de Amadeu Amar~l, eneontramo.-lo tal como o
empregamos nas frases acima. Romaguéra menciona-o,
-referindo-se ao pião que, lançado ao solo, corre ou saltita
agitado.
Pereréea é designação tambem de um batráquio, da
f amilia dos hilídeos, profundamente estudado por Goeldi, nas "Escavações Arqueológicas''. A rã dêsse nome,
dotada de ventosas nos dedos, sobe pelos troncos e pare·des, e coáxa com voz áspera.
Querem alguns que pereréea não seja mais que simples conjunto de sons onomatopaicos emitidos por êsse
batráquio. Que é verbo onomatopaico, não ha dúvida
alguma, mas que tenha sido sugerido pela audição do
..coaxar do ,S;apo, isso é muito problemático.

..
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Manuel Dominguez, em seu esplêndido trabalho,
"Raices Guaranies", registra pe-re-ré como - aletear,
mover las alas com rapida violencia, sin volar; por ejemp)o, el gallo peleando. Se aplica tambien á los latidos
rapidos del corazón, pyá rpe-re-ré-.
o têrmo está de n~ muito incornor~do á nossa . llngua, e com o mesmo significado que tem .em tupi-guara-ní, isto é, saltitar, puU\r rapidamente, andar ás tontas.
Na Língua Geral, o verbo é pererég, sendo pereréca o seu
gerundio-supino; perer~ca dirá, portanto, o saltitante, o
que anda ás tontas, etc.
O fato da rã produzir, quando coaxa, som que se assemelha á pronúncia do têrmo nada prova em face da
existência, na língua brasílica, do verbo pererég com significado próprio.
A' rã, sim, é plausível que se tivesse dado êsse nome,
em virtude de andar ~os pulinhos, saltitando; e isso, porque ela se serve das ventosas âe que são munidos os seus
dedos, para caminhar.
Demai·s, a rã pereréea é- essencialmente caçadora de
insetos, o que a obriga â tática movimentada dos saltos
rápidos de um para outro lado. O nome que lhe foi dado,
é, pois, perfeitamente razoável; ela é realmente saltitante, dando a impressão de adoudada, de pereréca, enfim.
Batista Caetano, sob a sugestão do significado aceito por Montoya -- batir las alas el ave, - quís vertambem no vocábulo um.a reprodução simples dos sons característicos dos movimentos de asas, e anotou : pererég,
verbo onomatopaico; bater ~s asas, etc.
Claro que não se contesta a semelhança de sons, mas
contesta-se que êles sejam reprodução do bater comum
de asas, de asas que batem livremente no espaço. A
onomatopéia se dá desde que o bater de asas seja produ-

zido pel~ âve prêsa, peada, que não vôe, como muito bem
fez notar Manuel Dominguez.
E tanto é verdade, que Montoya não quís dar o verbo como ~imples reprodução de "batir de alas". Quando
exemplifica, aplicando-o, atrjbue-lhe os significados de
revolteio r,ápido, de desatino, etc. Vejam-se ~S' frases
do grande ·e sábio jesuíta :
op.e rerég guirá - revolteia a ave.
onembopereré berãmi Perú parece que Pedro
anda louco.
opererég guitecóbo hecábo - ando louco á sua procura.
cke pereré guitecóbo - ando desatinado.
Rev.oltear, andar louco, correr desatinado é, de fato,
saltitar, pular de um lado para outro, movimentar-se rapidamente, pererecar ...
Não vemos dúvida alguma na palavra tupí, e acha..
mos que está perfeitamente bem interpretada em nossos
dicionãrio;s portugueses.

P'ETECA

P~téoa

é. bola :aeliatàda, dizem os dlei&nários, fei~,.
de palha de milhé· ou de couro" .com feixe de .Penas ahe~
tas ém éorol~, ,á guisa dé regulador· 4e que(la.. Nãp àa
no Brasil quem nãa c.on:heça . a petéea eamo j;oga e, ~lvez
.nt"e,snlo; Q.11'.tmi n.• o o tePha .»rjitiêado. A rett>A dq ,fbl--.
,gueda ,consiste, apenas, .em receber·' a petéca éio comp•
nheb:~, golp~la cbro a nião ~palnlida:, de fonna a de-·vol:v~la ao 'que a en~iou;. ou a Qutre· àa r~. N'e,sse mi&-.
tér de não" petder a petééa, divertem·s~· m~n:bta,s e adul1

..

t()~ dw;-ante; 1&1111\S hoi~.

E' ,Jqgo so})rtJn()do

.sau<llLvel,

diz .Afonso de 'Ereitá~, pois obriga o jogado~ a movimentos ·~js ou ~enQS· ~lwn~dos ~~m s~tifie.io 3lgqtn1 .de.
f 6r~
Mo 'inWrior d.e S.ãó· P~ulo a petéé• é fe~ta d~ n:àlha
de milho, embora existam j:l, fabrica()~ na Eurol>.a,. p.e_,
~s de. ~i;nurçai, de eQ\i·r o CJ,!Ú, de P,eJ:iea e
de sêda

a•

1

adamaseada. ÁS penaus ~ Q.titirora eriµn as de 1aJjnha ou, na aêlhor ·das nip6,tes,e$,. de pet'V~ ltoje eueontrar,n-se pet&as ·a té com penJ'S de ·pavão, convenientemente apa'l'adas.

pobres, ê destino dat1: ~~ serem golp~adas e l~n9:adas de UJíI ladp P.á'r 4 qt,tjro, tte mão ~ mio~
Deltin.o Cle· péteea, e tambel'llj de .muita gente .boa, de
muito funeit>n~río sem paprinh'o, deil m:uiw marido e .d.e.

Rita$. 'Oú

·o1-...

mui.~ .

...
esw-.
.

Sã~ Paulo diz~e: coitado de Fiula..~~, é µma ver· dadeir~ pe~ -nas mãos .da ,m ulher; fique sabendo qU•
não me sujeito a. f$sâ, não· ~~OU pe~a de nin.,guêm; t'P'-118-·

.Em

,.
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feriram-no para Mato-Grosso, depois para Bréves, no
Norte; e agora vai para Alegrete... fazem-no de petéca
porque não tem pistolão. Fulano bebeu em excesso, começou a dizer asneiras, acharam graça no coitado e fizeram dêle uma petéca.
Em vários vocabulári9s de regionalismos não encontramos o têrmo e, nem os seus derivados. Beaurepaire
Rohan registra-o. Teschauer e Taunay citam derivados.
Petéca, na língua brasílica significa: a batida, o objeto golpeado, tangido, como gerúndio-supino que é
verbo petég, bater, golpeár, segundo nos ensinam Montoya e Batista Caetano. Não ha dúvida, pois, quanto á
origem do nomé do jogo :popular~ .Puramente tupí-guaraní.
De petéca fizemos ; petecar, petecada, petequeiro,
petecado, etc.
Petecar, ou apetecar, além do sentido natural, expressa tambem enfeitar em demasia, com máu gosto, de
forma a tornar ridículo e desagradável o objeto ou pessoa enfeitada. Diz-se: c•sa de turco é sempre apetec·a ' da, tem de tudo. Acho que este vestido com tanta renda
fica apetecado. O marceneiro petecou demais esta vetrina. (Taunay).
Petecada, em sentido figurado, significa golpe decisivo, lance certeiro, desfecho, etc. Nas frases seguintes
percebe-se o verdadeiro sentido do têrmo : E' isso; depois
de dez anos de trabalho, levo esta peteeada; Fulano sempre ganhou em câmbio, mas ontem levou uma petecada
de mestre; tudo corria muito bem, ganhava dinheiro, tinha saúde. . . de repente, zás! levou a petecada em cheio.
Petequeiro é o sujeito que, em negócios, não tem pa~
lavra, que joga com a oferta e com a procura em benefício próprio. Fulano deu-me o preço de 50$000 por
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quilo, depois pediu-me 55 e agora diz que tem oferta de
60. Nãa passa de um petequeiro. Que vá para o diabo!. .•
Petecado, segundo anota Taunay, é o indivíduo ou o
objeto ornado com exagero, com máu gosto. E' adjetivo
derivado do verbo petecar, al>eteca·r, já estudado acima.
No Léxico de Lacunas, do mesmo autor, encontra-se
como exemplo, a frase: Em casa de F ... , por toda a
parte, só vejo petecados, sobretudo os móveis, de um
máu gôSto incrível.

PINDAIBA

Em; n'O$S.a ' linguagem popu,lar' pínda~bg, ' é sinóni~
mo de miséria, de pobreza; de apertura finan~eira~
Diz-se, geralmente, da pessôa que não dispõe de recursos materiais, que está na pindaíba ou, sintéticamente, que está na pinda.
Referem alguns pesquisadores que o têrmo pertenceu outróra, exclusivamente, á gíria de estudantes, mas
o certo é que hoje dêle se servem todas as classes sociais,
emb6ra os vocabularios de brasileirismos nem sempre o
registrem, e nem os grandes léxicos portugueses lhes dêm
o verdadeiro significado popular.
Em Moi;ais, edição de 1813, não o enc.oatramos, e,
em Aulete, está como designativo de eortia que. p·rende o
anz61 4 :vespe~tiva varinha ....
"•
Cherm.o nt de Miranda não o consigna entre os regionalismos do extremo norte do· Brasil, ao passo que
Raimundo de Morais anota-o muito naturalmente entre
as suas Cousas de Amazônia. Nos trabalhos de Roque
Callage, como no recentissimo vocabulario sul-xiograndense de Luiz Carlos, pindaíba não aparece..
Teschauer regista a expressão com dois sentidos inteiramente diversos : corda feita de palha de coqueiro, e
falta de dinheiro. E' interessante notar que esse autor,
para abonar a segunda acepção de pindaíba, cita uma
frase de um jornal quasi desconhecido - Recreio Literario - de 1918, editado em São Paulo, afirmando ainda
<1ue o tênn9 é usado apenas por estudantes.
,.
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Por essas e outras, pode-se quasi supôr que pindaiba é regionalismo paulista, COIDi vagas repercussões
pelo vastissimo territorio brasileiro. No sul do país é
bem provavel que a pindaíba não seja conhecida ...
•
E mais ainda : pode-se quasi garantir que é privativo, não do Estado~ mas apenas da. capital de 'São
Paulo. . . Amadeu Amar~l, que coletoq quantas expressões encontrou caracteristieas do falar caipíra paulista, a
proposito de pindaíba diz com simpleza pasmosa: pindaíba, arvore da familia das Anonáceas ... .. N:em uma
pequenina nota, nem a mais breve referencia ao sentidó
vulgar dessa palayra curiosa. Cita-a, assim como si citasse um têrmo científico sem a menor interferência no
linguaj ar de nossa gente, de sua propria gente. E Amadeu Amaral foi estudante e jornalista durante toda sua
luminosa existencia ...
Mesmo que não ·h~uvesse nunca sentido os efeitos
desagradaveis da pindaíba, o· que não é de se acreditar, deveria ter ouvido, p0r milhares de vezes, lamurientas referencias á ela. ·Sf .não .a r~gistrou, portanlo,
em seu Dialeto Caipira, e porque positivamente a pindaíba é desconhecida no interior de nosso Estado ou, pelo
menos, de nossos caipíras.
Beaurepaire-Rohan alinha pindaíba entre os brasileirismos que reuniu pacientemente, mas não nos dá
idéia alguma sobre a extensão de seu emprego no Brasil.
Estamos, assim, em face de um vocábulo registrado
aqui e alí, e desconhecido ou não mencionado pela maioria dos especialistas. Na obra vasta e bem brasileira
de Afranio Peixoto, tão vasta e tão brasileira que exigiu do proprio autor um voeabulario dGs brasileirismos
nela usados, não se éncontr·a uma só vez a palavra pin-
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daíba ! E Afranio Peixoto escreveu quasi tudo, sinão
tudo, aqui bem perto, no Rio de Janeiro.
Não ha, porisso, duvida alguma sobre a preearidade
do uso de pindaíba entre os diversos centros de população do Brasil, como não ha dúvida alguma sdlire o emprego eotrente. da rnes~~ expressão na capital de São
Paulo. Pindaíba é parte integrante do imenso acêrvo
de regionalismos que, vagarosamente, e por sqas pro-.
prias forças, se vão localizando nos grand$. diclonãrios •
portugue&es mais ou menos afidalgados pelo§ ouropéis
latinos, e 'perfumados pelo "velho aroma sempre moço''
dos étimos gregos.
De pindaíba, além do mais, não· se póde dizer que
seja têrmo espurio, sem filiação conhecida e indigno de
figurar ao lado de tantos outros já c9nsidei:ados tupiamos interessantes ..•
Que pindaíba p~ovêm dirétamente do tupí-guaraní
não ha quem o conteste. Que tivesse, entretatito,. lá
entre as que fala~am· a meiga língua .dos guai-a.ná o sentido q:(le:- .nós lhe dêmos, disso d9vidam,~s ,qua~i todos.
Pind.aky'ba, pindá-ybQt, pindá-yb, pfhdá-iba,c, ou que
outros a~pectds possa apresentar na vernaculização, será
sempre, em tupi-guaranf, vara de anzol e nada mais.
Pindá é o gancho, a garra, a fisga, e yba ou yb a
arvore, o fuste, o caule, etc.. Pindá yba S~llliente poderia ser, e era de fato, denominação genérica dos arbustos de que se serviam os nossos indios para preparar
varas e varinhas de anzol. Tanto pindá yba era a vara
do anzôl, quanto pindá ãi era o dente, a farpa do anzol;
pindáb ou pindába o lugar, o tempo ou o modo de anzolar, s'i me permite o leitor esta forma verbal de anzol;
pindá cuã ou p·i ndá itacuã a pedra ou peso qualquer destinad,o a. l~v:ar o anzol ao seio dá agua, 'Perpendicular-
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mente; pindá çam ou pindá xáma, como se diz em tu pi
da costa, a linha ou corda do anzol; pindá potá, a isca
que vai jeitosamente atravessada no anzol; pindá tyba,
o local em que se encontram os arbustos que dão varas
de anzol; pindá poitára, o pescador que pesca a anzol.
óra, foi daquel~s sim:}>lef? palavras cujo sentido não
ia aléll'lt de vara de anzol,, que proveiu o regionalismo
pindaiba para traduzir idéia de miséria, falta de recursos pecuniarios, etc..

nbecend9 o sentido vulgar da expressão, quis somente
exemplüicar o seu emprego, numa frase tup.i-guaraní,
sem outra intenção qualquer; sem supôr que dela advi.riam sérias. complicações mais ou menos eruditas.
João Ribeiro, por exemplo, pensou de m<>do divers.o
e, com alguma graça quís imputar a Ba.:ti~ta Caetano o
feio erime de ter, num recanto modesto de seu monument~l V oeabulário, forjado uma frase ém tupi-guarani
visandQ, com isso, dar a entender que o sentido de misé-ria, de pindaíba, era corrente entre os povos da Língua Geral.
Referindo-se á frase do Batista Caetano, diz João
.Ribeiro dogmaticamente:

De comlO passou de um extremo a outro, parece-nos
impossivel averiguar, como impossiveis são na maioria
das vezes as averiguações relativas ás centenas de regionalismos e frases feitas de todas as linguas. Argumentam muitos, baseados em Batista Caetano evidentemente, que a palavra com o sentido de miséria surgiu luminosa e perfeita na frase - che pindá ib rehé aicó cke
caruhá guamari - inserta no V oeabulario do grande
tradutor da A.B A' RETA: Y CARAY EY BAE CUÉ
TUPÃ, e que se traduz: na minha vara de anzol estou
(dependendo) para ter o q\:J,e éoni:er.
Teodoro Sampaio ~ntre outros, houve por abonadora a frase de Batista Caetano e, sem mais comentarios, escreveu : a dição popular - estar na pindaíba é alusão á má fortuna de quem se vê reduzido á vara do
anzol para viver.

'
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Ha, porém, uma interrogação a fazer-se sobre a
frase vulgarizada: foi a frase que abonou o emprego de
pindaíba no sentido de miséria, ou foi o sentido de miséria que o nosso povo deu á pindaiba que acarretou a
frase de Batista Caetano ?
Optamos francamente pela segunda parte da interrogação, isto é, pensamos que Baptista Caetano co-

\

"A frase ( che pindá ib rehé, etc.) aliás
correta, foi adrede formulada com alguma
imprudencia e com o fim de extraír a etimologia da expressão. Mas é de si mesma insustentavel apezar da autoridade do nosso ame,.

. . ta"•
rtcama.

O notavel autor da - Lingua Nacional - parece
.que não admitia sentidos figurados em palavras e fra~es tupi-guaranís. . . e, no entanto, são eles numerosíssimos. Um exemplo que nos ocorre no momento basta
para provar a asserção; um exemplo com a propria palavra pindá, que está á mão. Para dizer-se, figuradamente, em tupi-guarani - tu és um ladrão, tu és um rapinante - diz-se mui elegantemente - nde pó pindá isto é, tens mãos como anzóis, mãos anzolant.es, tuas
mãos sã<;> comp anzóis, etc. Eis aí l
Mas voltemos ao caso. João Ribeiro acha que Batista Caetano forjou uma frase pata justificar um sen-
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tido já existente de uma certa palavra., e com certa imprudencia •..
Não cremos que o tlv:esse feito com imprudeneia, e
menos ainda com intento secreto de, ás escuras e fu~ti
vamente, justificar. o significado popular de uma modestíssima palavra.
Mas João Ribeiro não só contesta a frase de Batista Caetano, como contesta tambem a propriedade da
expressão - estar na pindaí ba - para significar esta'r
na miséria, em apuros financeiros, etc..•

Esqaec_eu-se, tambem proposit~lmente, das frases
feitas, bem portuguesas e bastante suas conhecidas - a
pão e laram;.ja e a pão e água - que significam, positivamente penuria financeira, miséria de recursos materiais, etc.
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"Estar comJ o anzol, diz ele, é pelo contrario, ter o suficiente; ao menos para o indio,
pescador ou caçador, não é o último recurso, e
ante$ é o e$tado habitual e o. da prosperidade.
Se fosse, de rest0, exata a origem, o modismo
provavel seria estar com a pindaiba, e ninguem jamais ouviu tal modo de dizer".
õra, parec~-nos que o .~anqe gl1ªmático incorreu
aqui, exatamente, no deslise que pretendeu imputar ao
notavel americ~nista: "formulou" umas frases, "aliás
corretas", mas com " alguma imprudencia", e comi a intenção manifesta de justificar uma .~ugestão ·sti~, e
nova ...
Muito de proposito esqueceu-se de que a expressão
pindaíba, vernaculizada, não tem mais sentido de vara
de anzol, mas apenas de miséria, de pobreza, e que, portanto, não pode exigir a pr-esença. daquele com qu·e lhe
pareceu rasante e salvador... Não se deve dizer com a
pindaí ba pela mesma simples razão por que se não diz
com a miséria. Pindaíba e miséria são, no modismo,
sinónimos evidentes.

Usando· das mesm_a s palavras usadas pelo autor do
Fabordão em referencia á pindaíba, podemos dizer
que, estar a pão e laranja ou a pão e água, é ter o suficiente; ao menos para o cidadão civilizado não é o último recurso, e antes um: estado, sinão habitual, ao menos
'.toleravel ...
O nosso polígrafo esconde duas frases comunissimas para negar propriedade ao emprego perfeitamente
equivalente de pindaíba. Estar na. pindaíba, para o
i.nâio, seria tanto quanto estar .a pão e laranja~ para um
de n6s.
Mas a verdade é que João Ribeiro queria chegar a
uma conclusão diversa e pre-determinada; daí o formular
"adrede" as suas frases. Vejamos como vai o ilµstre
gramático argumentand,o.

"O sentido proprio para o indio, de pindaíba, escreve, é o de estar preso num cipoal,
tolkid.o OU, amarrrado. Este é o últi1no apu.
~o, e não o do dinheiro, cuja falta oli presença
devia ser insignificante e efetivamente nenhuma para 0 $ selvagens. Pindá-ai , "cosa con
tolondrones, gravatillos" (segundo Montoya) e
bi'rá-ai é gravetQ de pau, cipó ·; e ainda é de no..
tar que algumas lianas eonservam esse nome,
por exemplo, o cipó Siconia acubata dos botânicos, conhecido no sul com o nome de yaguá-pindá, e ainda a salsa e cipoal espinhento que se co-
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nhece com o nome de unha-de-gato era o nhanpindá dos índios. óra, se a expressão tem o sentido que proponho, é claro que tanto vale usar
pindá como ibirá. E é o que justamente acontece, e escapou ao exame de Batista Caetano". (*).
Em defesa de Batista Caetano basta lembrar o
fáto muito característico de não ter ele, nem de leve pretendido, em sua obra luminosa, explicar frases feitas, e
menos esgaravatar etimologias. De quando em quando,
~uito de passagem, deixava uma ,s ugestão, uma ou duas
palavras vagas a propó&ito de um topónimo muito conhecido ou de um modismo muito ao gosto de nosso povo.
João Ribeiro acha, todavia, que para o indio, viver
dependendo da varinha do anzol era viver vida regalada,
ainda que o indio f ôsse "caçador''. . . Acha.,e acha ainda que, para o índio, a suprema desgraça, o "último
apuro" seria "estar preso num cipoal, tolhido ou arnarrado".
Parece ine:ri vel que o ilustre autor das "Frases
Feitas" achasse plausível. essa idéia exquisitissima de sup~r-se um indio em supremo apuro num cipoal. . . óra,
um cipoal para um india J
Mas João Ribeiro afirmou que o coitadinho do índio
se acha em graves apuros num cipoal, não só para negar propriedade ao modismo em questão, mas. . . e aí é
que está todo segredo de seus argumentos, para ajeitar
as cousas de fórma a não chocar em demasia o leitor com
sua proposta, engatilhada desde os preâmbulos da pr.osa
amena. O caso do índio preso e. irremediavelmente perdido num cipoal não é figura de retórica, e nem um pe( *)

Os grifos são

no~sos.

T:bMOS TUPf.s N.O P.ORTUG~S J>O BRA:SIL

203

quenino quadro pintado "d'apres nature", m:as um argumento talhado ao jeito par~ sugerir que pindaíba não
·é pindá yõa, vara de anzol, e sim pindá ai, p-a u torto,
cipó, etc. . . . donde, com habilidade, sai o cipoal desejado e o indio enredado nele, e o sentido exato do modismo
;que ''escapou" ao exame de Batista Caetano ...
Transposto esse verdadeiro cipoal literario, em que
o leitor encontra umas flexinhas simbólicas indicando o
caminho que o autor acha de bom aviso seguir para eVitar um possivel "último apuro", chega o mesmo leitor á
clareira que o mesmo autor havia preparado para rec~
bê-lo : pindaíba é pindá ai ou embitá ai, e, logo, tanto
vale dizer estar na pindaíba quanto estar nas embiras.
Aí está. Todo o arrazoado cifrava-se nisso.
Nada, po.re~ ficará prevalecendo com tais argumentos.
Pindaíba é vara de anzol; cipó é cipó mesmo em
tupi-guaraní; ybyrá é a madeira, de forma geral; pindá
at não pode ser pau torto, nem por analogia, e menos
.equivalente a ybyrá, ai, porque ai não significa curvo ê
nem tôrto e nem recurvo, mas apenas crespo, rugoso,
grenho, etc.
Para quem n.ão está afeito aos segredos da Língua
Geral, esses entortamentos e curvaturas de seus étimos
J>Odem parecer possiveis, mas aos que se dão ao trabalho
de estudar a lingua, os argumentos do mestre são realm.e nte ai, crespos, rugosos e emaranhados.
O fato de se não conhecer os trâmites por que passou a frase tupi-guaraní até transformar-se em modis
mo nosso, não exige que se lhe negue a propriedade com
que exprime miséria, penúria de recursos financeiros,
correspondendo, com exatidão, a a pão e laranja e a a pão,
e agua vulgarissimos.
4
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Terminemos, porem, estes simples, reparos eom as
notas intere~santissimas de Artur Neiva, a propósito de
pindaíba. Diz o ilustre pesquisador :
"Pigafett~ o cronista da ~xpedição de Fernão· de Magalhães aportou,, com este, ao Rio de
Janeiro em 1519 e escreveu um pequeno vocabulário composto de 12 palavras, algumas
das quais não são tupis, que pôde colher diretamente dos indígenas. Uma única ficou in. .
corporâda até }roj e ao nos~a falar : é a palavra pindá, que significa anzol, gancho, fisga,
garra, apud T. Sampaio, vocábulo que está lig~do á toponimia nacional e á nossa história
como Pindagtta8.sú, cacique tabajara d~ Paraíba e nas denominações Pindamonhangaba
em São Paulo, que aliás é frequentemente conhecida por Pinda; Pindaré no Maranhão. E
se fixou nos vocábulos pindauva, pindauba,
pin.daíba, nomé$ de representantes das Anonáceas dos generos Gualtei:ia, Xylopia, etc., e
nas locuções populares usadas em todo o Brasil, estar ou ficar na ~ndaíba. Denominação de plantas de Santa Gatarina, pindahunapreta, pindabuna-verde, ou em S. Paulo de
nhapindá; usada na Baía no vocábulo pindapoia, nome de um utensilio de pesca segundo
Alves Câmara e em S. Paulo batizando também o anzol dE! espera na e~pressão pindaeo.ema coligido por Taunay e Teschauer; no Pará
na palavra pindá-uauáca, aparelho de pescar
segundo Chermont de Miranda. Vocábulo fixado em nomes de animais sob a simples de-
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nominação de pindá, pindá-pret.o us:ado em c.e rtas zonas no Norte para os "ouriços do mar",
ou utilizado na Baía para um equimoderma
preto, comestivel, alí conhecido por pinauna,
corruptela de pindá, como é sabido. Nome que
.r eaparece no peixe jurupari-pindá/ '.
Artur Neiva afirma nesse trecho que a locução estar na pindaíba - é usada em todo o Brasil. . • Deve
real~ente ser assim, apesar de sua ausencia em vocábulários especializados. Felizes de ,nós si tal frase fôsse
positivamente desconhecida r

7

1

POROROCA
A por.gr-Oca, segundo Barbosa Rodrigues, .é resultan-

'

te do ~ncQntro das altas marés com a corrente dos rios
que, ao passar por baixios, produz arrebentação com estrondo.
Páginas cheias de vigor literário tem sido escritas
por homens de ciência, nacionais e estangeiros, sobre
esse curioso fenômeno.
Uma das mais fiéis é, talvez, a de autoria do cônego Francisco Bernardino de Sousa, inserta em seu livro
- Lembranças do Valle do Amazonas - de onde trasla4amôs estes trechos realmente interessantes:
"Eram quasi 11 horas da manhã quando me pareceu ouvir um ruído surdo como o do trov~o que ecôa
muito longe.
As ag:U~s da Gu~jará corriam t~anquilasr çomo si não
esperassem a invasão do inimigo, que se aproximava.
A vaz_a nte era completa, deb~:ando a descqberto, como corôas, os baixios e espraiados. O dia estava claro.
Na extremidade do horizonte vi como formar-se uma ligeira linha de espuma que ia rapidamente crescendo e
engrossando. O ruído tornara-se perfeitamente distinto.
Houve como que uma suspensão nas aguas do rio. Dirse-ia que tinham pressentido o inimigo e compreendido
.
o perigo.
A linha de espuma ia crescendo espantosamente e
descrevendo como um semi-círculo em que prendia o rio.
Era uma muralha de espuma, uma vaga gigantesca, que
se enovel3,va e estourava com fragor medonho.

.
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Depois, aquele semi-cí-rculo, por uma súbita e admi-.
rável evolução, formou uma imensa linha reta, de uma
perfeição completa, e avançou rápida, ameaçadora, fremente, rugindo, levantando espuma e levando, diante de
si, tudo quanto encontrava no··c aminho, troncos· de gran;.,
des árvores, ,g alhos, étc. E~ certo ponto do rio desapareceu de súbito, parecendo como mergulhar, indo surgir
mais violenta, mais ruidosa, algumas braças adiante.
N'ão pude mais vê-la; formava aí o rio uma curva
que me tirava a vista. Disserafh-me que assim continuava ela até a junção dos rios Guamá e Capim, em uma
distância de 9 milhas pouco mais ou menos, dividindo-se
em duas partes, internando-se cada uma delas pelos dous
rios. Calculam em 18 a 20 milhas por hora a marcha
da pororóca.
Imediatamente depois da passagem do assombroso
fenômeno, tornaram-se extremamente agitadas as aguas,
levantando ond~s, a que dão o nome de braseiros, e que
se íam quebrar violentas nas, praias. O rio encheu. súbitamente,, dé modo que e.Jli 3 ou 4 minutos a agua ha'Viia
crescido de 4 a 5 pés.
Muito se tem escrito aeêrca da pororóca, mas ainda
ninguém conseguiu explicar êsse assombroso fenômeno.
Diz-se geralmente que o impulso das aguas do rio e a
repulsão que sofrem das do mar, motivam a pororóca.
Entretanto manifesta-se iambem ela em alguns rios e
em alguns lugares onde é absolutamente nula a influência do mar, como no rio Purús, na distância de 690 milhas da foz".
Não só no Brasil, mas por toda parte a pororóca se
produz com as mesmas características. O dr. Bernardino de Sousa colheu os seguint es informes, bastante
ilustrativos: os fran<res:es, .que observam o fenômeno

no Gironde, -n o Charente e no Seine, denominam-no mascarel e barre; os ingleses registram-no no Tâmisa, Severn e Trent com o nome de bore, e tambem no Hughly,
uma das. fozes do Ganges, na India; os portugue8es, que
-0 ·ob'Ser\rar~.m no Hughly e no Megma, braço do Brahmapqtra, chamaraim~no mooa,réu; os chine~es, a;dmfi;e.m-no.
no Y ang-tsê'-kiang com o nome retumbante de, tro.vão, e,
aí mesmo os ingleses chamam-no· eager, oü 'tt,yge1" conforme Varnhag~n nos Comentarios á obra de Gábriel
Soares. Produz-se ainda em rios de Bornéo e Sumatra;
na America do Norte, nos rios Colúmbia e Colorado.
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O têrmo pororóca, usado correntemente no Brasil,
não é mais que simples onomatopéia tradutora do rwnor
produzido por qualquer cousa que rebente ou estoure
.surdamente.
Manuel Do~nguez, que estudou com notável profieiência as raízes guaranís onomatopaicas, diz-: ''.poro-róéa ou po-r6-ró, chasquidos 6 estallidos continuados, â
mod& de masquet.eria, de las cosas que ~rden,, se encieP.den o qq.eman. Si ídentifica casi c.o n crepitar - chas~uidos de Ia lena, que arde. Qa..pi-i-pó-râ-rQ-tim, ~s·
]>ajonal que al ineendiarse crepita''.
São inúmeras as palavras do tupi-guaraní que, como essa, traduzem os rumores· característicos das cousas e dos animais das florestas e dos éampos sul-amerieanos.
Dêsse frequentativo nasceu o verbo pororóg, arrebentar com estrondo, estourar, cujo gerúndio supino dá,
evidentemente, pororóca, rebentando com estrondo ou a
·rebentar com estrondo.
Os a_ü tores não divergem quanto · á formaç~o e si.. gnificado do têrmo. Em São Paulo, onde o fenômeno
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não se observa, pororóca designa apenas o borbulhar da
agua, o rebojo dos rios, como faz notar Amadeu Amaral.
No Pará, segundo Beaurepaire Rohan, a palavra
pororóca significa tambem: o mesmo que pipóca; no Paraná designa uma árvore de construção, do gênero
Clúsia (C. volubilis), da família das Clusiáceas, conforme Rebouças, a que também eliam~m vulgarmente caplJróróca, cujas folhas, lan~das ao fogo, produzem uma
crepitação semelhante á das bichas da China, diz Monteiro Tourinho.
Cap6róróca, vê-se desde logo, é simplesmente ca4pó-r6-ró-ca ou folha que estala, que crepita, mato crepitante; pipóca tem significação diversa, e não p6de se confundir com pororóca. Pip6ca ou py-póc, equivale á pele
arrebentada ou estalada.

PURURUCA
Pl1-rurúca., qualidade do que .é quebradiço, do que
p~duz estalidos sêcos e característicos quandQ se p~rte.
Amadeu Amaral acha que pu'r'UR"Úca é "muit& aparentado com piririca, embora seja necessário notar que piririca se refere ás superfícies agitadas, borbulhantes,
rumorosas dos rios nas corredeiras, e pururúca a cousas
de comer, leves, sêcas e quebradiças,,.
Em São Paulo, realmente, são essas as aeepções
mais correntes dadas aos têrmos referidos pelo autor do
Dialeto Caipira. Não sabemos si em outros Estados ha
essa distinção, e tambem si o emprêg-0 de pururúca é
geral atualm,ente.
Teschauér dá ao têrmo três significados diversos:
valentão, atrevido; certa espécie de milho t1m1bem chamado pp-rorõea ou pipóca e que'bradiçG.
Bernardino de Sousa, apoiado em BeaurepaireRohan e Rodolfo Garcia, anota pirurúca, como variante
de pururúca ao designar o "saibro grosso. e claro", de
envolta com pedras miúdas. Diz, zr$l.is, que o têrmo é
mineiro, e que, em Minas, á pi.rurúca chamam ás vezes
cangica e tambem pururúca.
O mesmo ilustre pesquisador lembra, e n6s o verificam<>S, que a expressão piririca é inúmeras vezes empregada nos trabalhos da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo para designar pequen~s cachoeiras e
corredeiras.
Chermont de Miranda informa que, na Am~ônia,
se dá o nonie de piririca ás pequenas ondulações que, "á
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superficie dos rios ou lagos tranquilos, faz o piraracú e
alguns outros peixes, e pelas quais o pescador se guia
para arpoá-los". Rui Penalva, entretanto, afirma que,
em Ihéus, êsse ondular Çl_e :agq~d provocado pelos peixes
se chama carujar.
Estamos, as-sim, em face de vários têrmos que, traduzem idéias correlatas: pururúca, pirurúca, pororóca"
piririca, pipóca e, na mes~a s~tiação, pipiry. Vejamos,
rapidamente, quais os significados exatos de cada um
dêles, segundo os grandes mestres da Língua Geral:
pururúca e pirorúea, derivados ambos do verbo
onomatopaico pururú, que diz rumorejar, estrondar, fazer barulho, estalar, pular, borbotar, etc. Segundo Manuel Dominguez - Raices Guaranies - pururú lembra:
crujir los huesos, el techo de la casa, chasquido de la
madera por sequedad 6 mutacion dei tiempo;
pororóca, gerúndio ,gup.ino de pororóg, verbo intransitivo onomatopaico q~e ·sigµi:f i-ca estalar violentamente,
rebentar ,com estr.ondQ,, d.iS\pa.:rar, desatar ou, conforme
palavras de DomipgUez~; c~squiâqs ó estallidos continuados, á modf> de mosqueteria, de las eosa que arden, se
encienden, 6 queman;
piririca, gerúndio supino de piriric, tambem ono..
matopaico, que vale: agitar, voltear, revoltear, ruído de
cousas que, agitadas ou comprimidas, parecem que se que-·
bram ou estalam; ramos 6 hojas secas al quebrantar-se
baj o los pies ;
pipóca, gerúndio supino de pip6g, rebentar a pele,
fender-se ou abrir-se a pele; pi-póg, pele a arreben·
tar-se;
pipiry, de pipir-y, isto é, agua a ferver, agua borbulhante.
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Pelo simples exame dêsses signüicados, verifica-se
que cada um dêles exprime ou traduz sons caraeterísti..
cos de acidentes naturais nem sempre bem definidos.
Daí a c.:onfusão no seu emprêgo e a multiplicidade de
,..,
aeepço.es com que aparecem Jlªª obras regionais e mesmo n.o lingqaja:r do povo.
Em rigor, .Porém, só pururúca e pirurúca podem
~er considerados como equivalentes exatos, ·si· se não quiser ver em pirurúca simples corruptela de pururúca.
'l'raduzem, ambos, o estalido sêco de madeira, o estalido
das películas torra~as, o estalar das cou·s as .frágeis que
se desarticulam ou quebram.
Apesar dessa significação precisa, o têrmo puru,
'l"Uca, como vnnos em: Teschauer, pode significar valentão, atrevido, espécie de milho (pipóca) e, em outros
autores : certo côco tenro, o seixo rolado que fica no
leito dos rios, proveniente da lavagem do cascalho em que
se procura o diamante e superfície áspera co1110 lixa.

.
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TEJUPAR
Tejupar, em português, equiV'ale á choupana, ,~aneho
coberto de palha, barraca, e, figuradamente, casa pobre,
habitação modesta. Encontram-se em obras regionais
estas fr~es: o meu tejupar está ás suas ordens em Sorocaba; si quiser nos dar a honra de sua companhia,
apareça no Guarujá, armamos lá o nosso tejupar ...
Têrmo ua.ado desde os tempos coloniais, pertence ao
reduzido grupo dos que ingressaram no vocabulário francês sob a forma de ajoupá,. A pequena Enciclopédia
CoUin assim explica o seu signüieado: hute de branehes
et de feuillage.
Magne, fazendo a crítica de um trabalho de Friederiei, lembra que ·na "Relation de l'enlévement du navire Le B.ounty'!, publicada em Paris em 1790, e traduzida
da Relação Inglesa de Blight, aparece o voeábUlo ajoupfJ
com os seguintes esclarecimentos: ce term~, exprime
une espêce de baraque fait á la hate de branches d'arbres
et de f euilles .de palmiers.
Em Claude d' Abbeville e em Yves d'Evreux, J>Orém, não é aquela a grafia corrente, mas aioupaue. As
velhas crônicas de viagem e os antigos documentos registram, de uma forma geral, as seguintes variantes sem
lhes alterar o significado:
Teijupába
Tejupába
Teiupá
Tajupá
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Aioupaue (fl. 63 V.) petites cabanes. Sob
esta grafia reconhece-se facilmente ajoupá, .

Tajupáre
Teiupáb
Teyupá
Teyupáb
Tejupár
Tejupâ.
Tugipar
Tugipay
Tijup~

(

Tujupar
Aiopáne
Aio11pa:ue
AiuP:~ne

Valdotniro Silveira e Amadeu Amal'al
. não citam o
têrmo nos seus Vocabulários, mas Afonso de Freitas, no
Dicionário do Munícipio de São Paulo, consigna a forma
tejupár, que nos parece a mais corrente neste Estado.
TugiP.ay encontra-se no Valeroso Lucideno, de Frei Manoel Calado.
Mqntoya dá teyupá com 'O significado de rancho, de
rancharia, e cita as frases: chê reyupá, o meu ranchQ,
meu posto; teyupá tibetê, onde ha muitos ranchos.
Teodoro Sampaio anota tejupá como corruptela de
teyi upába, e interpreta: a estância ou o pouso onde
vive o povo, a rancharia.
Batista Caetano aponta teyupáb, o rancho, o pouso,
como expressão co~posta de teiy, do povo~ e :u.páb, sitio,
local,, etc. Dai conclue qu_e teyupáb quer dizer: o sítio
do povo, local em que pousa o povo, o arranchamento.
Rodolfo Garcia ao comentar as palavras e frases da
língua tupí, contidas na "Histoire de la Mission des Peres Capucins en l'lsle de Maragnan et terres circonvoisines" do Padre Claude d' Abbeville, escreve:
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como ocorre no léxico francês. Rochefort
(Histoire Naturel1e et Morale des Iles Antilles de l'Amerique, Rotterdan, 1658) lhe atribua. orfgem carai'.ba,. signi.ficando. "un appentlV,
un couvert, ou un auvent.".
Litré consigna ajoupá sem indicar ·procedência; mas cita duas passagens da novela
Paul et Virginie, de Bernardin de Saint-Pierre, onde o têrmo aparece.
Paul G.a farel (Etymologies Americaines,
Dijon, 1899) ,, aceita o étimo de Rochefort,
acrescentando: ,,, ... ce fut d'abord le sobriquet sous leque! les insulaires des Antilles désignerent les capueins ... "
No tupí existe o equivalente teyupáb, de
onde provem tejupá, rancho, pouso, de teyy, do
povo, da gentalha, e 'U,1páb sítio, conforme Batista Caetano. No contato das du3$ líl)guas,
qual seria a primitiva possuidora do têrmo não
é f acil dizer".
Não ha pois discrepância entre os bons conhecedores do tupí-guarani; tejupá-r, grafado de uma forma ou
de outra, significa, em francês e em português: o rancho, o pouso. Parece-nos; qu.e, em São Paulo, raramente é esse -vocábulo emprega.elo pelo nosso povo.
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