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VOCABULARIO ZOOLÓGICO KAINGANG
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Herbert Baldas
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Escola Livre de Sociologia e Política e Museu PaulMa,
.J@&@&8,Complementares da Universidade de S. Paulo.
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em maio e junho de 1946, durante uma viagem sub..tencio'Quando,
nada pela Escola Livre de Sociologia e Política de São
-9

li

Paulo, estive no Posto Indígena do Ivaí, situado entre a margem
esquerda da parte superior do rio homônimo e a vila da Pitanga,
organizei esta Iista de palavras com auxílio de Kaingang paranaenses de diferentes idades e sexos, sendo informante principal
o iidio Salvador Veiniá, natural 'de Queimadas.
A maior parte dos têrmos foi obtida mostrando aos Kaingang
as figuras do livro de Rodolpho von 1he;ing, intitulado ''Da vida
dos nossos animais. Fauna do Brasa." (Rotermund & Co., São
Leopoldo, 1934). ' E' natural que, em muitos casos, era preciso
mencionar, além disso, o nome usado pelos sertanejos e f&er alguns come&rips, especialmente quando, como a respeito, de vários insetos, ? tamanho das estampas era muito maior do que o
do original. Erros de identificação cometidos pelos índios, se é
que existam,. devem ser pou~uissimos.
Transcrevo daquêle autor tanto os nomes vulgares como os
científicos, omitindo, porém, às vezes, a indicação da especie. A
maioria dos êrros prov8velmente feitos a-pesaydesta precaução
será, esperoeu, fhcilmente corrigida pelos zo6logos.
. ,
A atenção dos .que estudam a distribuiçá~geográfica dos
animais conirem seja chamada para o fato dos índios daquela região da Estado do P a r a n á desconhecerem os animais retratado8
por. Iheruig. e.não enumerados na lista, seguinte, ppis mostrei tôdas as f i a s do livro citado. Mencionarei, porém, os m$m&
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gue os Kaingang não reconheceram nem pela estampa, nem pelo
nome vernáculo e nem pela descrição, a-pesar-do sr. Otavio Ferreira, encarregado do Posto Indígena do lvaí, afirmar ter observado êsses mesmos animais nos arredores do Posto.
Para os etnólogos acrescentarei as informações concernentes
à comestibilidade. Mostram elas que os Kaingang ou uma parte
dêles não comem certos animais a-pesar-de saberem que êstes são
comidos por outros representantes do gênero humano. Salvador
isto é, o neo-brasileiro
Veiniá declarou que "português"
come capivara, e "algum" Kaingang a come também. O velho Domingos de Abreu Kaitõ afirmou: "Não comemos cágado, Dff
Guarani come."
Quase nunca consegui averiguar satisfatòriamente as razões
que impedem de comer tais animais. A explicaçáo diz, em geral, que já "os antigos" não os comiam. Outras tribos sul-americanas especificam as más conseqüências provocadas pelo consumo duma carne tradicionalmente evitada. Não duvido que os
antigos Kaingang sabiam motivar de maneira semelhante as restrições. A ignorância dos hodiernos a êsse respeito está de acôrdo com o grau de aculturação que se revela, freqüentemente, pela expressão t'algum come". Pois, êste ttalgum" é, raras vêzes,
sòmente o apreciador de bocados desprezados pela maioria, ou
aquêle que ttsabe" comer bicho tão complicado como um caranguejo. O têrmo se refere, quase sempre, às pessoas de ambos os
sexos e de tôdas as idades que deixam de seguir as regras observadas pelos antepassados.
Sexo e idade, aliás, também não são distinguidos quando se
trata de comer ou não os outros animais, sendo a respeito da idade a única exceção o tapití, cuja carne é destinada exclusivamente aos velhos. Tribos há em que só os adultos podem comer
determinada carne, ou só o homem, ou só a mulher. A falta
de distinções desta espécie talvez esteja em relação com certos
traços da cultura dos atuais Kaingang do lvaí. Êstes índios não
têm a instituição que, por assim dizer, à guisa duma porta, separa as gerações antes de uní-las, isto é, a iniciação dos adolescentes para mârcar a entrada deles no grupo dos adultos. E além
do fato de ambos os sexos carregarem, um na presença do outro, da mesma maneira os cestos, há, ainda, vários outros aspectos que mostram equiparação de homem e mulher naquela
cultura.
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Digna de nota é a informação acêrca da paca. Êste roedor'
podia ser comido' antigamente'
comido pelos Kaingang de hoje,
de ambos os sexos
por
determinadas.pessoas
sà puko"-p¿n¡e, isto é,
sobrenatumaléficas
influências
consideradas as mais resistentes a
perigo
sem
aproximar-se
rais e estaïrdo, portanto, em condições de
viuva' Mas mesmo esta
de um cadáver ou tratar do viuvo e da
no mato
gente màgicamente robusta podia comer paca sòmente
caque
muitos
acrescentar
ã rao em casa. Não quero deixar de
mais
a
como
a cârne dêsse animal
çadores brancos consideram
caso, não pode haver dúvida de
todo
Em
mundo.
i"bo"or" do
ligadas ao
certas abstenções alimentares dos Kaingang estarem

sobrenatural

_ii_

o -acento agudo assiNas palavras kaingang do presente vocabulár'io'
."r,dïóãto"á¿à atrás da tônica quando o material tipo-

Ïlnl" ä-îoñi"iã"d",

öå¡i* "ão p"t-it" pô-lo em cimae dela'
g ê o g português em "gato" o gu português

em "guerra" e "guia"'

h é aspirado como na palavra alemã "haben"'
o j alemão em "ja"; drante de uma consoante
i antes de uma vogal évogal'
é
o
i
da
e no fim
Palavra,
k corresponde ao c português em "cão"'
ö corresponde mais ou menos ao ö alemão e ao eu francês'
x é o x português em "caixa", o sch alemão e o sh inglês'

lembra um pouco o y tupi-gualani na palawa "yt': "água"'
porém, mais aberto.
' De resto, a grafia das palavras kaingang aqui empregada por causa
português
¿o it"1-os"iUifiä"d"-e;;" *pi-odu*ão fonétiia fiel õorresponde aoque atualsons,'só vãgamente ao idioma dos índios
e. a respeito de
região do alto lvaí'
mente vivem na "e"tos
sendo'

y

MAMÍFEROS

!)

d.erelcolvé

2) koaehi tca*t-mavni'

l¡

4)

j¡

come.
tcrglcféi,e

nl.an

-

gambá (Di'd'elphis spec')' Come-se'

-guaiquica (Pero..rngs spec')' Come-se'
-

cuica ou jupati (Mo'rmosa spec')' Não

se

em geral. Não se come'

- morcego
tatú peludo ou peva (Eupltra.ctus seæcinetus). Co-

me-se.

6)

foã,fón

(Dasgpus noverncincÚus)' Come-se'

tatú etê
- tamanduá-bandeira

7) iotí se come.

(Mgrmecopha'ga Subata)' Não

8,¡tcatcrekld'n._tamanduá-mirim(Twnand,uatetrad'aetylus).
Não se come.
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9) di,tjtu

(Silui,tagus minensì,s). Só os velhos. comem.
- tapití
Os novos, se o comessem, ficariam muito preguiçosos.
L0) kaæím
rato do mato. Come-se.
17) magfé - rato da taquara (Catorngs Longicaud,a,tus). Come_se.
12) penkupé
-ratáo do banhado (Mgocastor coypus). Come_se
L3) iotgtí
serelepe (Scì.urus spec.). Come-se.
L4) foi,id,n- ouriço-cacheiro (Coend,u spec,). Não se come.
L5) kgæógn- cutia (Døsiprocta spec.). Come-se.
76) kokamé - paca (Coelogenì,s paca). Hoje come-se. Antiga_
mente só os pénie podiam comê-la e só no mato.
77) lcrggndy'gn
capivara (Hgd,rochoerus capibo,ra). ,,portu_
guês" come e "algum" Kaingang também.
78) d,æernbg'gn
guará (Canis,¡ubatus). Não se come.
L9) h,odnhódn - cachorro do mato (Cani,s spec.). Não se colne.
20) hognhogn - cão. Não se come.
27) æe
coatí (Nasuu nalica). Come-se.
22) ni.nólcatoto
mão-pelado (Procyon cuna.i.uorus). Não se

-

come.

23)kã,-re'

- irara (Tagra

barba,ra). ,,AJgum" come.

'r) zorrilho (fig. 45 de Ihering) não foi identificado pelos i'-

formantes kaingang, mas o sr. Otavio Ferreira afirmou ter
visto êste pequeno carnívoro perto do posto Indígena do Ivaí.

24) togfégn
lontra (Luh.a paranaensts). Não se come.
25) mi
onça (Feli,s onza,). "Algum" come.
26) mi.kæí
gato (Itelis catus). Não se come.
27) mi-kuiæõ'
(Fetis concolor). ,,Algum" come.
- suçuarana
(kuræõ' : vermelho).
28) gru.dn
jaguatirica (Feli,s pardal,is chibi,gttazou). Não se
come.

-

29) netétn
gato do mato (Fetis spec.). Não se come.
30) eujóro ou ei,ióro
anta (Tapi.rus ameri,eunus). Come_se.
37) ka,od,lo-ngrafg' -cavalo. Não se come. (ngrøfgr, : macho).
32) búro-ngrafy' - burro. Não se come.
33) búro-tant?J' - mula. Não se come. (tanfi1' ; fêmea).
34) olcæó,
cateto ou tateto (Di.cotgles tayaslnr,). Come-se.
- porco doméstico.
35) krggn
"Os antigos não comeram, mas

-

os novos comem."

36) krygn-nia,mpé-luprí

-

queixada (Dicotgles

atbi.rostri.s).

Come-se. (niampé-lcuprí designa a faixa de pelo branco que,

)
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de cada lado da boca, se estende para trás ao longo da queikuyri : branco).
cf. von lhering: o. c., P. 54.
xada
(Mazama
pardo
ameri'cana'). Comeveado
37) leambé-mbögn
se. (mbögn: grande). A armação dêle chamam: nilcú.
cambuta, no dizer dos sertanejos da re38) lcambé-æí
- veado
(æi : pequeno).
gião. Come-se.
calneiro. Há pouquíssimos; por isso a informação:
39) m,be
"Não se come.". O têrmo é, naturalmente, onomatopaico, como, aliás, também a palavra hognhogn : cão).
boi. "Só alguns novos comem".
40) ntbói-ngra'la'
vaca. "Só alguns novos comem". Digno de
4L) mbói-ta,nta'
nota é o mb que certos fonólogos consideram pronírncia mais
primitiva do que o b. O meu informante kaingang em Palmas pronunciava bói (Herbert Baldus: "sprachproben des
Kaingang von Palmas", Anthtoçtos, t. XXX 1935' p. 199)'
e o mesmo se deu no mesmo lugar com t informante do
eminente linguísta palanaense prof. Rosário Farani Mansur
Guérios ("Estudos sôbre a língua caingangue", Atqui'uos ilo
Museu Po,ranaense, vol. II, L942, p. 157). No kaingang do
Tibagí estudado por Frei Mansueto Barcatta de Val Floriana ("Diccionarios Kainjgang-Portuguez e Portugez-Kainjgang", Reaista d,o Museu Po'ulista, t' XU, 1920, primeira parte, pp. 19 e 342) apalecem as duas formas'
42) tcabúto-tantg'- cabra. Também dessas "fêmeas do cabrito"
havia pouquíssimas nas terras pertencentes ao Posto Indígena do lvaí, o que explica a informaçãol "Não se come"'
43) gogn- bugio (Alloua'ta spec.). "Algum" come. Quando Salvador Veiniá matou um bugio para nós comê-lo, êle mesmo
o comeu, ao passo que outro Kaingang, a-pesar-de ter fome,
recusou esta carne.
mico (Cebus spec,). Come-se.
44) tcaére

-

AVES
geral.
45) æanæí ou æenæl
- ave em
galo e galinha domésticos. Come-se' Êsse têr46) etlcí-æenæí
mo difere completamente dos têrmos recolhidos entre os
Kaingang de Palmas e do Tibagí.
urúr (Odontophorus capueil'a). Come-se.
47) pgtpy're
-pavão,
no dizer dos sertanejos da região. Come-se'
48) pepá.m

-

1tt
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(Tì,narnus solita,rì,us). Come-se.
49) ao
- macuco
50) nd,e
inambú (Crgpturus spec.). Come-se.
- jacú (Penelope spec.). Come-se.
5L) lcoy'
- jacutinga (Cumana. jaeutínga). Come-se.
52) ped,n
perdiz (Rh,i.nchotus ntfescens). Come-se.
53) koadyailió
54) begtg'gn -pomba preta (espécie?). Come-se.
-pomba (a mais pequena espécie da região). Co55) pantí
me-se.
æorõ,'

-

pomba (espécie?). Come-se,
56)
- outra
57) pentlcuí
"pomba dourada", no dizer dos sertanejos da re- "pomba de bando" (Zenai.d,o, aurículatu). Segião. Talvez
gundo informação do sr. Otavio Ferreira existem esta e a
"rolinha" nas terras do Posto Indígena do lvaí.
58) pegnbegn
- pato do mato (Cai,ri,na m,oschato,). Come-se.
59) kogn
João grande (Ardea, socoi), Não se come.
60) pentfg'gn .- saracura (espécie?). Come-se.
6t) hognholæí biguá (espécie ? ). Não se come.
62) ni,ã,tõ,'
urubú (Cuthari,sta, atratus bra,sì,li,ensis).
63)nìdtã.'-a.paí, i.dtã,'mbögn
urubú-rei (Gypagus pepa).Não se
(apaí
come.
oupaí: chefe; mbögn: grande.).
gavião-tesoura (Elonoides fortì,catus). Não se come.
64) lcõ,uí
- gavião grande (espécie ? Não se come.
65) kakg'
).
66) i.ogngógæ
coruja em geral. Não se come.
- picapau (Ceophloeus \tneatus). Come-se.
67) æakri.ngó
(espécie ? ). Coure-se.
68) huhú,
- picapau
69) mbru
Benedito (Tri,psurus tlaaifrons). Come-se.
picapau pequeno, pouco maior do que mbru.
70) l<,rggn-íéue
Come-se.

-

picapau do tamanho do lvggn-i,éoe, Come-se.
7L) krg're
72) ogn-ó - picapau maior do que lcrg're. Come-se.
- beija-flor em geral. Come-se.
73) kolcóio
- martim-pescador (Cergle spec.) Não se come
74) lcranlcró
75) ogn-ói,o - urutáu (Ngcti.bíus spec.). Não se come.
jandaia (Conurus aureus). Come-se.
76) kan,oín-bögn
periquito
77) lcriluí
(espécie ? ). Come-se.
- arara (espécie
78) kaégn
? ). Come-se.
79) lcaióin - papagaio (Pyrrhura spec.). Come-se.
80) køntó - papagaio (espécie ? ). Come-se.
- baitaca ou maitaca (Pi,onus spec.). Come-se.
8L) lcuiã'.,82) ngrõ - tucano (Rh,a.mphastus spec,), Come-se.

I
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tucaninho ou araçarí-banana (Andigenabai'Iloni).

anir (Crotophaga ani). Não se come.
84) atad,n
netégn
saci (Tapera' naeui'a). Não se come.
85)
benteví (Pi'tangus suLphuro'tus). Não se come.
86) keltotr,é
cagacebinho ou alegrinho (Serpopho'ga subctzsta'
87) mbrgi.(t

ta).
88)

-

Come-se.

lcud,nfu1'd,n

89) penkoé

Arâpaçu (espécie ? ). Come-se.
-tangará
(Chiroæi,phìa ca:rt'dato'). Come-se'

90) god,nuá.-lcuprl sabiá branco (Turdus

arnauroch'a'b'nus)'

Come-se.

9L)
92)

- sabiá
niug-grintoktóu
god,nuú,-æö

preto

(Plo't7¡ci'ch'lo"

flaai'pes)' Come-se'

corruira ou cambaxirra (Troglod'gtes

musculus). Salvador Veiniá informa: "Não matamos' Criança talvez mata, porque criança é boba."
93) ngraty'- tico-tico (Brachyspiza capensis). Come-se'
andorinha (espécie ? ). Não se come.
94) rorí
gralha branca (espécie 'l ). Comc-se.
95) æanæó
gralha preta (espécie ? ). Come-se.
96 lconí

-

RÉPTEIS

jacaré (espécie ? ) ' Não se eome'
97) h,ã'pã"
cágado (espécie ? ). Não se come, mas um velho
98) ped'n-ní
Kaingang observa que os Guarani o comem'
(espécie ? ) ' Não se come'
99) íjitcéd'n
- lagartixaou tejú (Tupì,nambi's
teguiæt'n)' Hoje allagarto
L00) nangré
guns comem, mas os antigos não comeram'
geral. Não se come'
1:}L) pon
- cobra em (Croto'Lus temificus)' Não se come'
t02) æã.æã| - Cascavel
jararaca (La'ch'esis lanceolatus)' Não se come'
L03) pon-pé
jararacuçu (Bothrops ia'raro'cussú)' Não
t04) pan-pé-mbögn

-

se come.
L05) nen-mó

t06) pa.nd'Íi,fí' -

urutú (Bothrops spec.). Não se come'
cobra coral (espécie ? ). Não se come'

(Spi'l'otes pulatus), Não se come'
L07) pó,no-uudnuúdn
- caninana verde (espécie ? Não se
)'
cobra-cipó de cér
!08) pantö'gn
come.

-
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ANFÍBIOS
10e) pepó
sapo (Bufo rnari,nus). Não se come
110) pepô-ni,Ic6
untanha (Ceratophrgs dorsata).
111)

112)

Não se come.
(rnlcó, : chifre; cf. n.o 3?.).
lcaté
(HgIa spec.). Não se come.
- perereca
lcodnã.-nd.
(Phgllomedusa, spee. ? ). Não se come.
ñ
PEIXES

geral. Come-se. Êsse vocábulo é também
- peixe em
fonèticamente idêntico com o têrmo que nas línguas tupi
e guarani tem o mesmo significado. Aparece igualmente no
kaingang de Palmas e do Tibagí.
114) rõ
piauçu, no dizer dos sertanejos da região (Lepormus
113) pirá,

-

spec,
115)

? ).

rednbö'gn
me-se.

Corne-se.

-

sorubim (Pseudoplatqstonïa, corruscans). Co-

bagrinho (Pírnelod,us). Come-se
-bagre
do rio (Pseudopimelod,u,s zungaro ? ).
me-se.

116) redn-æí
117)

rlJgÌr

Co-

mandijuba (Pimetod,us claràas). Come-se.
mandí (Pimelodellu brasili,ensis). Come-se.
-cascudo-espada
(Loricariu spec.). Come-se.
L20) aotã,pére
72r) uudn
cascudo (Plecostomus spec.). Come-se.
L22) lcrepére acará ou carâ (Geophagus brasi,Liensi,s). Co118) lcopa.nfóro
11e) k,ú.nlcrõ-rére

-

me-se.

723) pirampé
Come-se.

-

papa-terra, llo português da região. (espécie ? ).

piava (Lepoü,nus copelund,i ? ). Come-se
t25) kánlcrõ-fuére - lambar.i em gercI (Tetragonopteru.s). Corne-se. Frei Mansueto (o. c., p. 263) encontrou o mesmo têrmo com o mesmo significado entre os Kaingang do Tibagl.
126) pirøni,ú
Dourado (Salmbws maæi,llosus). Come-se. Mansur.
Guérios (o.c., p. 171) encontrou no kaingang palmense a forma pi.rói.(n)hûi, com o mesmo significado. Frei Mansueto (o.
c., p. 163) escreve pirajú. indicando como significado simplesmente ttpeixet' e acrescentando que êsse têrmo e a palavra
pirá são vocábulos guarani. No verbete "Dourado" do seu
Diciona,rio dos animai.s do Brasì,L, São Paulo 1940, p. 310, observa Rodolpho von lhering: "O nome indígena dêste pei724) lcúnlwõ-togtoh.ó

)

Baldus -

Herbert

Vocabulário Zoológico Kaingang

15?

xei pi.rat{L ou piîa,iuba, isto é, peixe amarelo, foi de todo esquecido pelo caboclo e só nos é lembrado pelas dcnominações geográficas que o perpetuam." No Vocøbulario espo,ñol-guarani (ó tupi) do padre Antonio Ruiz de Montoya,
edição de 18?6, coluna 228, o designativo de dourado é escrito pì,ra.gû.
L27

)

nihahegnh é
Come-se.

peixe-cachorc o ( Ac

-

e

str orlt'amph,us heTtsetu's

?) .

traira (Hoplì'a,s mo'tabaricus). Come-se. O têrmo
128) ngro
n. 82 -ngrõ: tucano, difere dêsse pela nasalação.
729) krepére-kuæõ'- pacír (espécie ? ). Come'se. (lsrepére ef..
n. 122; lcuæõ' ou latiæõ' : vermelho).
dos sertanejos da região.
L30) lcri,npodndó
- xamburé, na língua
Provàvelmente ximburé ou amboré (Anostunt'us spec,). Come-se.

MOLUSCOS

existem na região, segundo informou o sr. Otavio Ferreira, mas
nenhum dos caracóis e lesmas representados por von Ïhering (Do
Vìd,a dos nossos Ani,mo'is, p. 178), foi identificado pelos meus informantes kaingang.
CRUSTA.CEOS

caranguejo em geral. Salvador Veiniá intBL\ iogé, '¡ogngé
ttDizem
gente come, mas eu não sei comertt.
que
forma:
ARACNÓIDES
escorpião (espécie ? ). Não se come.
L32'¡ pogngó
!33\ æulrrL, æolc,rl aranha em geral. Não se come. æulcrinbö'gn

-

caranguejeira (isto é: aranha grande); æukri,æí : aranh.a
das casas, meirinho e outras aranhas pequenas.
opilionídeo ?? Não se come.
L34) æukn-d{L
carrapato do boi. (espécie ? ). Não se come.
L35) lcn-peúó
car:apato-estrêla (Amblyommú cwenrLense). Não se
736) tirí

:

-

come,

MIRIA.PODES

t37) ioglq'dn-nìngé
come.

-

piolho de cobra (Leptodennus). Não se
(Scolopend'ra' spec.). Não se coryIe'

- centopéia
(pan: cobra,
kakrá: sogro;

138\ pan-kalø6,

portanto: "sogro da cobra")'
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INSETOS
gafanhoto em geral. Não se come.
139) opú
140) i.opand,ogndó
taquarinha seca ou bicho-pau. Fasmídeo
(espécie ?
Não se come.

-

).

141)

L42)
143)

744)
145)

146)

L47)

-

mri.n
cigarra que canta de dia, no dizer de Salvador
Veiniá. Não se come.
ngad,ngaoó
cigarra que canta de noite, no dizer do mesmo. Não se- come.
grilo (GryILus spec.). Não se come.
ti,régn
lcrúi,u-tampére
barata. Blatídeo (espécie ? ). Não se come. (tampére :- Iargo).
a,r6uprA'gn
cupim em geral. Não se come. urüuprg'gn-i,n
: cupinzeiro (án, : casa) , Cf. ropry'gn : formiga açucareira.
ãäã'
419 de lhering). Não se come.
- coreideo (fig.
passalidae (fig. 439 de lhering). Não se
æugngi.dngídn

-

come.

lucanideo (fie. 440 de lhering). Não se come.
dynastidae, cetonidae e escarabídeo (figs.
44L, 442 e 449 de lhering). Não se come.
lcagngá,
- coró, bicho cle pau podre, isto é, nome genêrico
das diferentes larvas que são, provàvelmente, de coleópteros
e das quais os Kaingang distinguem as cinco seguintes:
coró do pinheiro. Come-se.
fgtogngó,
palmeira. Come-se.
feni,{t
- coró da'coró
grodngródn
da ponta da palmeira. Come-se.
níaì,ngó,
da paineira. Come-se.
- corócoró
ka.æogengá.
do jaracatiá (orovàvelmente um curculionideo, Rhgnchophorus palrno,rum L., na opinião do Dr.
Frederico Lane). Come-se.
æudni,tidn
cerambicideo. Não se come.
lcaní
(espécie ? ). Não se come.
- vagalume
lcödn-ní
vagalurne (espécie ? ). Não se come.
lcid,ntnbö'- salta-martim (Pgroph,orus). Não se come.
pantugtére, pand,ugté.re
mariposa em geral. Não se come.
ftére : asa),
totó
borboleta em geral. Não se come.
lcafetegngá,
- lagarta de borboleta. Não se come.
thseæod,nÅ,ú,
crisálide de borboleta. Não se come.

148) lcangí,re

-

14e) ì,ã,tölcudnd,id,,n

150)

151)

L52)
153)
154)

155)

156)
157)
158)

15e)
160)
161)

762)
163)

-

)

He¡bert

Baldus -

L64) tfiére

-

asa).

estado
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final da metamorfose da borboleta' (fére

:

piolho-da-cabeça (Pedi'culus capi'tis). So'Laador

t65)

Veiniá afirma que nunca viu alguém comê-lo.

L66)

biriguí
pequeno; ku'prí : branco).

i.gn-gá.

(Ph'Iebotomus spec'). Não se come'

æi,lcuprí

L67) t{ãlcú-æíri.
come.

-

(ri

mosquito pólvora (Cu\i.coid,es spec.). Não

:

se

(Simult'um spec..). Não se come.
168) lc¿
- borrachudo geral. (Culicideos.).
Não se come.
169) æi
- mosquito em(Musea d,omestica). Não se come.
L70) ka-tég?¿
- mosca('pess¿ grande", por exemplo, varejeiras e
L7L) lca-tégn-bögn
moscardos em geral. Não se come
geral. Não se come.
L72) pantú,
- mutuca em (Derm,atobi.a. horrnni,s). Não se come.
ttg) ikit{Lgr¡ - bicho berne
(Puleæ i'rritans). Não se come.
L74) .ka,mpó
- pulga bicho do pé (Tunga' penetrons). Não se
L75) tcampd,-koaíre
come. (Averiguei especialmente que em vez do o final de
kampó: pulga, aparece aqui um ø.).
formiga açucareira (várias espécies). Não se coL76) roprg'gn.
145.
me. Cf. n.
formiga cortadeira (sairva? quem-quem?). Não
L77) brognxa'
se come.

t78)

kokf,ú'

-

-

vespa cuja casa está "der'.tro do ôco do pau".

(

es-

). Não se come.
fora da easca do pau".
L79) tcrepó
- vespa cuja casa está "para
(espécie ? ). Não se come.
vespídeo identificado com o da fig. 530 de von lhe180) fénd,u
pécie ?

ring.

-

Não se come.
(Bombus spec.). IIão se come'
181) Icogn-ón
- mamangaba
(Melt'pona' spec.). Come-se o mel.
L82) ienué
- mandaçaia
t83') montekro'ré- abelha (espécie ? )' Come-se o mel'

- miri
menor do que miri. (espécie ? ) '
LBl\ æugn
- abelha ainda
186) ú¿
- abelha? ou vesPa?
***
t84)

rã,róro

(Trigono. spec.).
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Três observagões, por fim:
1) Aos que acham esquisito ou desnecessário o registro das
informações acêrca da comestibilidade dos insetos seja dito que
vi os Tapirapé, índios tupi do Brasil Central, comer piolhos-dacabeça, piolhos-da-rêde ou muquiranas, lambe-oll'os e borrachudos.

2) Convém seja chamada a atengão dos leitores para o fato
dos Kaingang conhecerem a metamorfose da borboleta, tendo de.
signações para os três estados (cf. ns. i62-164).
3) Se o amáve1 leitor tiver muito tempo, poderá refletir sô'
bre o fato de uma tribo matrilocal, isto é, tribo na qual o marido tem de morar na casa dos pais da mulher, chamar a centopéia de pan-lcalçró : "sogro da cobra", sendo o nome dêsse quilópodo aplicado, entre nós, a "mulher horrenda" (Pequeno ilícioná,no brasileì.ro d,a llngua portuguêsa, 6.4 edigão, 1946).

)

ESTAMPA XV

Jacutinga: Pipile jacutinga (Spix)

- *t
!

Arara: Ata chloroPtera GlaY

ESTAMPA XVT

Tam. colête: lamandua tetradactyla (L.).

Guará: Chlysccyon brachyurus (Illiger)'
(Exemplares e¡postos nos mostruár'ios do lMuseu Paranaense)'

