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Os sentimentos nat1v1stas que culminaram com a Independencia do Brasil. em 1822 , desencadearam , como se
sabe. um processo de reafirmac;ao da
consciencia de brasilidade e valoriza9ao da cultura nacional. ainda que.
freqüenteinente , de modo impreciso
ou ufanista . E o interesse pelos estudos
da Jíngua Tupi se apresenta como urna
das manifesta96es daqueles ideais. Na
verdade , a segunda metade do século
XIX e a primeira do século at.ual constituem a fase áurea dos estudos tupinológicos no país. E nao se pode contestar a f or9a do Tupi, desde os tempos
da Descoberta, mercé do fato extraordinário de ter sido ele a 1íngua mais falada na costa , de rnaneira relativamente uniforme , tornando-se o substrato
mais importante do Portugués do Brasil, causa mesma de sua homogeneidade atual. ~ que, no período colonial,
tan to os portugueses f alavam o Tupi como os índios aprendiam o vernáculo. Além disso, o Tupi tornouse Ungua franca nos contatos do
colonizador com índios de outros
grupos, os chamados tapuias. Mas,
só a partir do século passado é que
os estudiosos se dariam conta da
grande diversidade de l ínguas indígenas do país, quando cientistas
e viajantes estrangeiros registraram
mais de 200, distribu ídas em oito grandes famílias. Ainda assim , restaram
muitas , consideradas isoladas como o
Cariri, pois que nao puderam ser enquadradas em nenhurn dos modelos
existentes. E, urna das grandes tarefas
da Lingüística no Brasil atual seria o
estudo desses maravilhosos códigos da
imagística e cultura humana, antes que
desapare9am para sempre , coma extinc;ao progressiva e inapelável de seus últimos falantes.
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.. . a gramática do jesu íta Vicencio Mamiami, publicada em Lisboa, em 1698, estaria para o Cariri, assim como a de Anchieta
estava para o Tupi.

Um fato , portanto , que marcou
aquela época áurea de que falamos foi
a primazia dada aos estudos da língua
Tupi, infelizmente dentro do prisma
modelar da tradicional gramática latina, incapaz de explicar cabalmente
as complexas estruturas polissintéticas
dos idiomas americanos.
Da mesma forma, durante muito
tempo, urna énfase, até certo ponto
justificável , foi dada aos estudos dos
étimos, de provável origem Tupi, usados no Portugues, principalmente
aqueles relacionados coma toponímia,
a fitonímia e a zoonímia, imprescindíveis a caracteriza9ao e descriyao ambiental do Novo Mundo , com os quais
os indígenas se achavam identificados,
como sói acontecer em comunidades
primitivas que vivem o dia-a-dia em
contato direto com a natureza. Daí,
ser explicável a verdadeira tupimania
que caracterizou o interesse dos filólogos naquela fase de nossa história,
pois só nas primeiras décadas <leste
século é que se come9ou a valorizar
outras culturas exóticas, africánas e indígenas, que também marcaram, de
maneira significativa, a sua influencia
em nosso idioma e em nossa cultura.

Poucas línguas tapuias foram razoavelmente estudadas e divulgadas
no século passado. A única delas, em
termos de Nordeste , foi o Cariri, fa .
lado em algumas partes do interior da
Bahía, mas principalmente nas ilhas
do Sao Francisco, em algumas partes
de Sergipe, Alagoas, Pernambuco. da
Para1ba e do sul do Ceará . As informa9óes históricas de que dispomos
nos indicam, certamente, que o centro de díspersao dos Cariris foi o rio
Sao Francisco , tendo o seu deslocamen to para o norte ocorrido . principalmente, por forya da expansao portuguesa, através dos pioneiros da chamada civiliza9ao pastoril ou curraleira, de que se tornou exemplo típico a famosa Casa da Torre. Esse
processo foi , posteriormente , acelerado pela a9ao escravizadora e predatória, ainda que desbravadora, da expansao bandeirante.
Fazendo um paralelo, podemos,
portanto, dizer que a gramática do
jesuíta Vicéncio Mamiami, publicada
em Lisboa, em 1698, estaría para o Cariri, assim como a de Anchieta estava
pará o Tupi. E ambas, juntamente
com os respectivos catecismos, forarn
amplamente utilizadas pelos misionários capuchinhos, jesuítas, franciscanos, oratorianos e carmelitas, em sua
ardorosa atividade catequética. Entretanto, a maior parte da regiao interiorana do Nordeste era ocupada por
inúmeras outras ru1f6es tapuias, que
falavam outras línguas completamente
diferentes. Entre essas podemos citar:
Aimorés, Pataxós, Massaracás, na Bahía; Fulniós em Alagoas e Pernambuco; e, principalmente Tarairiús, no Río
Grande do Norte, Ceará e na Para1ba.
A língua desse último grupo encontra-

se quase totalmente extinta , nao fosse
um peq ueno vocabulário , coletado
entre seus últimos remanescentes, os
Sucurus, localizados na serra de Ararobá ou Urubá, em Cimbres, Pernambuco. ( l)
Ora , por diversos 1notivos, principalmente o desprezo dado pelo colonizador ao conhecimento da cultura
indígena e os. erros de interpreta9ao
dos documentos históricos. quase
todas essas tribos do interior do Nordeste foram genericamen te incluídas
no grupo Cariri.
Exce9ao feita aos cientistas e viajantes estrangeiros que nos visitaram ,
quem primeiro nos fala da influencia
Cariri no Portugués, além das parcas
referencias de Batista Caetano , Capistrano de Abreu e Irineu Joffily, é
Teodoro Sampaio , em se u livro clássico, O Tupi na Geografia Nacional,
cuja primeira edi9a-o apareceu em
1901 .
''. .. no interior, porém, as denomina9oes
tapuias prevalccem, designando as aguadas, e
as fci9oc s mais salientes da rcgiao. As montanhas e as chapadas se designam, em grande
extcnsao, pelo nome Cariry, do povo mais
numeroso (sic) que outrora as possuiu. Os
rios do interior, que nao alcan9am diretamente o mar , donde lhes podia vira denomina9ao tupi, proveniente do litoral, tem nomes tapuias: Maceió , Chitroá, Priáca, Quebrangulo, Capiá, Pariconia, Cafuchy, nas
Alagoas; Moxotó, Ororobá, Chocó, Tacaratu, Orocó e lbó, em Pe rnambuco; Piancó,
Gurunhem , Ca tolé, Bodo-congó (sic), na Paraíba ; Gramació, Caicó, Mipibu e Patu, no
Rio Grande do Norte ; Quixeramobim, Quixadá, Quíxel o ; Quixosso, Quinquilerá, Cococy, Sitiá, Coronzo, Quipá, no Ceará; Jaicós,
Gurguea, Longá, no Piauí; Amanage, Codó,
Timbira, Apinagc, no Maranhao". (2)

E, mais adiante , citando novamente
os Cariris. na descri~ao de partes da
Bahía:
" ... Lem-se entao, no mapa da regiao,
coma mesma freqüencia dos acidentes topográficos, os nomes como Pambu, Patamoté,
Xingó, Bendegó, Propriá, Massacará, Cocorobó, Tragogó, Canché, Chorrochó, Quincuncá, Cochó, Centocé, Assuruá, Chiquechique, Jequié, Sincorá, Catulé ou Catolé,
Mocugc, Mussiape, Gagau, Orobó, Procá,
Cocobocó e outros igualmente bárbaros e estranhos". (3)

Entretanto , o trabalho que mais
contribuiu para essa visao foi o Glossa.ria Linguarum Brasiliensis, magistral obra do cientista alemao Car!
Friedrich von Martius. Sua obra foi
consultada por insignes estudiosos
como Ramiz Galvao, Batista Caetano, C'apistrano de Abreu e Irineu Joffily. Batista Caetano prefacio u ainda,

em 1877, a reimpressao da Gramática
Cariri de Mamiami (4), consultada,
igualmente, por lrineu Jffily. conforme indicado em No tas sobre a Paraz'ba
(5). Capistrano . por sua vez, prefaciou
Joffily. E as obras desses autores tiveram grande repercussao na época.
Joffily, rc ferindo-se aos Cariris da
Para iba, diz:
" ... Paó, nome de lagoa , a cujas margens
está situada a vila de Alagoa Grande; Bruxaxá, Cayararé (sic), Bodopitá, Puxinanam,
Bodocongó, Quixcré, Quixody, etc. sao nomcs cariris, segundo depreendemos da gramática do Padre Mam iamí, pela rápida leitura que dela fizemos. E vcrdade que, no meio
desses nomes, aparece um ou outro indicando ser da língua tupi, como Caturité, pico
da serra do me5mo nome, ou de Bodocongó,
de que já tra tamos; mas esta palavra teria
talves varíado de pronúncia, podendo ser
que a trocado t pelo e da segunda sílaba, Cacurité, como o povo pronuncia, a aproxima
mais do Cariry de que do tupi" . (6 )

Já mais próximo de nós, nos anos
JO , Valeriano Marques indica alguns
nomes de procedencia Cariri entre os
topoilimos paraibanos, en1 algumas
edi96es da Revista do Gabinete de Estudinhos de História e Geografía da
Para iba. Leo n Clérot ( 7) incluí como
Cariris, nao só os nomes mencionados
por Joffily, 1nas inúmeros outros recolhidos no livro sobre as sesmarias paraibanas, publicado por Joao ue Lyra
Tavares.(8) Ora. alguns desses topóni:nos 35:0 tupis, tarairiús e de outras
l1nguJs tapu ias da regiao. Dos que estudan1os até agora, na" ternos dúvid:t
quanto a procedencia Cariri de: Patamu té , Pambu e lrecé, na Ba!lia ; r .-!bi'Obó e Ibó, em Pernambuco ; Bodocongó (9), Bodopitá ( l O), Seridó , larnoió (Curinaió) e Banabuié , na Paraíba. Com os estudos que t>stao sendc·
empree11didos, essa lista se tornará
muito maior, mas, em definitivo, a
maior parte dos topónimos nao tupis
do interior do Ceará, Rio Grande do
Norte e da Para 1ba sao de origem TarairiJ e nao Cariri.
E quanto ao vocabulário nao toponímico?
Quem primeiro toca no assunto
com certa base cient:fica é Thorrás
Pompeu Sobrinho, em 1934 (11).
Nessa época, torl<..via, o antropólogo
cearense ainda ;dio diferencia' muito
bem o grupo Cariri do Tarairiú. Isso
só viria a ocorrer em 1939, com a publicayao de seu trabalho "Tapuias do
Nordeste", pela Revista do Instituto do

Ceará (1 2), aproveitado em 1950 po
Lowie, no Hundbook of Sou .h An-u
rican lndians, a Bíblia da :mtropologi
e 1ingü ística indígena sul-americané
( 13) O trabalho de Pom peu Sobrinh·
fJ i a tentativa mais importante de a n~
lise da toponímia tapuia dv in terior do
Nordeste. Infelizmente, ele nao conseguiu, no seu primeiro artigc, separar os
étimos Cariris dos TarairiÚs, incluindo
os considerados nao tupis no grupo
Cariri. Só em J 968 é que , em outra publica\'ªº, ele faria urna análise de palavras Cariris e TarairiÚs, sep1radamente
( 14 ). M::!s, a ele cabe o mérito de ter
descoberto, pelo menos urn vocábulo
de procedencia Cariri incorporado ao
vernáculo. Vejamos o que ele diz em
seu artigo , intitulado " Kariris":
" ... Para terminar a primeira parte, desejo ainda mostrar que ve t ígios do falar Kariri se conservam nas expressoes sertanc jas.
O Sr. José Carvalho , ilustre folclor ista, observou-me que, no sul do Estado, é corrente a
palavra bogó, para designar patrona e que
e m outros pontos se exprime fumo ordinário com a palavra bazé. Ora, no idioma Kipeá, bokó é algibeira, bolso,,c hadzé é fumo
de qualqucr qualidadc. Notamos que os vaqueiros cearcnscs chamam mo<:ó a um pcqucno saco de couro cm que trazcm qualquer coisa para comer, nas suas longas viagens. Nao será o mesmo vocábulo Kipeá
bokó, modificado o b cm m?" (15)

Analisando-se as afirma ti vas de
Pompeu Sobrinho , estamos cstudando
a origem d~ bokó e bogó. Mas, nao podemos , ainda, afirmar'se sun proce déncia é realn1ente Carir i ou Tu{:i. Quan to
a bazé. nao ternos dúvida de sua origem Cariri . Aliás, muito antes de ler1nos o artigo de Pompeu Sobrinho,
cuja cópia só conseguimos em 1980 ,
publicamos um artigo sobre a origem
de bazé. inclusive com as modificac;oes
fonéticas ocorridas e caracterizavao definitiva do empréstimo.
Foi , entretanto , o amerigenista Armando Levy Cardoso quem pu blicou
a maior lista de vocábulos pretensamente ('ariris, incorporados ao Portugués. Eis o que ele diz em um de seus
importan tes 1ivros:
" ...o que cu denomino, cm rclac;ao as influencias dos grupos lingüísticos nao tupis
na lexicología brasílica, de área nordestina,
é aq uela que tem para centro geográfico o
Estado do Ceará, irrad iando-se pelo Rio
Grande do Norte, pela Paraíba, por Pe rnambuco e indo até a Bah ía. É ncla que se localizam, nao apenas os amcrigenismos, como
tarnbém, em número maior, talvcz, na toponimia, os é timos derivados de um dos menos
cstudados linguajares brasílicos - o Cariri.
Nao é das mais ex tensas, na verdad e, a contribuic;ao Cariri ao Portugucs do Brasil; nem
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por isso, entretanto, o intercsse por essa
contribuii;ao deve ~iminuir , urna vez que
ela se espalha por urna vasta regiao de nossa
terra. :t possível que, com os estudos que estao sendo realizados por um grupo de dedicados pesquisadorcs sobre a língua do gentío Cariri, essa minúscula relai;ao dos arnerigenismos Carirís aumente , pela identifica~ao
de muitos vocábulos, talvez provenientes daqucla origem, que ainda nao foram convenientemente identificados. Eis alguns amerigenismos derivados dos linguajares cariris bogó, bcndcngó, mocó, aió, seridó, covoá,
maceió , goiti, ouricouri, parinari, jerícá, bugi, entre os que foram por mim arralados
neste nosso estudo sobre os amerigenismos
de origem nao tupi " . (16)

Destes citados por Levy Cardoso ,
apenas bogó, bendengó, seridó e maceió poderiam ter origem cariri, merecendo o assunto mais estudo , pois o
auto r nao explica os motivos de sua escolha. Inadvertidamente , porém, Auréliu Buarque de Holanda Ferreira incluiu toda a lista de Levy Cardoso no
seu Grande Dicionário da Língua Portuguesa ( 17), de pu blicai;ao recente.
Neste trabalho , pretendemos ainda
demonstrar a existencia de outros vocábulos Cariris incorporados ao Portugués nao só do Brasil como de Portugal. Ternos, prímeiramente, o vocábulo
cabrobó, registrado em Aurélio como:
"s.m. Bras. BA. lndivíduo muito pobre , de pés no chao." Evidentemenle,
trata-se de um pejorativo de nordestinos oriundos de C'abrobó na fronteira
entre Pernambuco e Bahia. Como o to pónimo Cabrobó vem do Cariri Coprobó significando guen"a, fica explicada a
sua origem. Outro nome é aribé, prato
grande de barro , comum no interior de
Pernambuco e da Para1ba. Mamiami
registra a palavra Cariri em sua gramática , ernbora alguns queiram ver aí
urna origem portuguesa de alguidar.
O vocábulo banzé é atualmente conhecido em quase todo o país, com o
significado de vozerio, fe sta ruidosa
'
gritaria, etc. E também conhecido em
Portugal e foi empregado por escritores portugueses. Sua divulgac;ao mais
recente no Brasil está ligada a urna revista de quadrinhos com esse título ,
que é o nome " abrasileirado" do cachorro , astro principal de "A Dama e
o Vagabundo", urna das inolvidáveis
criac;oes do grupo dirigido pelo desenhista e cinesta norte-americano, Walt
Disney. Banzé está definitivamente incorporado ao vernáculo, como veremos.
Compulsando os dois dicionários
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mais conhecidos e atuais, encontramos:
a) no Dicionário Prático Ilustrado
de Jain1e Séguier, Lello & Irmao Editores, Porto, Portugal, 1970:
"Banzé - s.m. (talvez do japonés
Banzai, viva!) Pleb. Desordcm, chinf rin, festa ruidosa".
b) no Grande Dicionário da Língua
Portuguesa, 1~ Edic;ao, de Aurélio
Buarque de Holanda Ferreira, Editora Nova Frontefra, Río, s/d.:
" Banzé (de provável origem africana). s.m. 1) V. Rolo (16). Festa popular".

japonesa e africana:

a) Hipótese da origem japonesa
Segundo José Pedro Machado:
" ... a hipótese de Banzé ter origem japones~, ou o inverso (sic) pertence, segundo
cr~10, a Venceslau Morais: (A provei tam-se
a~1damentc os mínimos pretextos, aquí nas
ctdades'. ~on:_o além nas aldeias, para pomposas glonf1caoes; e o grito - banzai ! - frcme
e~tre a turba. De Banzé vem por certo este
grito, ou. dele se deriva o termo portugues;
~as aqu1 com uma significa9ao respeitosa,
t~ponente1 de comemora9ao festiva), Dai~1ppon, pag 20 2. Segundo Dalgado (Glossár~o, . ~ p. ~8), a expressao japonesa Banzai,
s1gmf1ca literalmente "dez mil anos", e usase na sauda9ao ao Micado ou Impcrador"
(18)

Procurando "rolo", em Aurélio, encontramos 17 acep96es. A 16~ é:
"Bras. Pop. Conflito em que se envolvem pessoas. Sin. (nesta acep9ao ),
quase todos eles bras. e pop.: arruac;ao , confusao, embrulhada, desordem,
banzé, rixa, água-suja, altera9ao, angu,
angu-de·caroc;o , arranca-rabo , arrega90,
arrelia, bambá, barnbaquere, banzé-decuia, banzeiro, berere, bruega, chinfrin, cocoré, coisa-feita, cu-de-boi, esparrame ou esparramo, esporro, estalada, estralada, estripulia, estrago, estrupício , fecha, fecha-fecha , forrobodó , frege, furdúncio ou furdunc;o, fusue, pega, pega-pega, quebra-quebra ,
salseiro , sarapatel, sarilho, sarrabulhada, sarrabulho , surubamba, tempoquente , taraumbamba , adevao, apertachico, aranzel, arranca-toco, bababi,
baderna, bafafá , bafa, banguelé , bangulé, berzabum, bochinche ou bochin che, destranque , esbregue , fandango ,
frevo, fubá, gandolina, grude, pampeiro, pereque~ perereco, safarrascada ,
sarrafascada, sagangu, seribolo , sororó,
sururu , trabuzana ou tribuzana , tranya ,
trovoada, turundundum, rififi", o que
demonstra a prodigiosa criatividade lexical popular brasileira, tal a quantidade de sinónimos.
O que primeíro nos chamou a atenc;ao , todavía , foram as etimologías
discordantes de Jaime Séguier e do
mestre Aurélio Buarque de Holanda
Ferre ira.
De acordo com o primeiro , Banzé
tem sua origem no japones Banzai;
conforme o segundo, o étimo tem
urna procedéncia africana.
Analisemos, em detalhe , as posic;oes
dos estudiosos, quanto as hipóteses

.

No ~erbete Banzé, na mesma página, Jose Pedro Ma chado registra o vocábulo dentro do contexto da palavra
Banza:
;(Banzé, no século XIX (" ...onde o fado
batido deitava madrugada, com entre-actos
de facada s e muito Banzé ", Camilo Euzébio Macárío, cap. 3, pág. 26, 6~ Ed.)~ Sobre
este voc. vj . também para outras hipóteses:
Renato Mendon9a - A lnfluéncia Africana
n?. PortuP'es do Bra~il, s.v. ; Dalgado, Glossano, l,pag. 98 ; 11, pag. 465". (19)

a

Consultando Renato Mendon9a,
souben1os que a hipótese da origem
japonesa de Banzé foi referendada por
Gon9aJves Viana , ern 1906. Embora se
refira a origen1 africana. proposta por
Macedo Soares, Mendonya, que era um
especialista em línguas africanas, ter:nina repe tindo a posi9ao de Gon9alves
Víana, mas cita o questionamento de
Dalgarno, em 1917: "Quem o teria
transmitido
gíria portuguesa e por
que motivo ?". (20)

a

O renome do filólogo Gonc;alves
Viana deve ter sido a razao pela qual
o Dicionário de Jaime Séguier aceitou
essa acep9ao. No Brasil, eta foí repetida por Antenor Nascentes, no seu Dicionárío Etimológico :
"Banzé - A.C. Viana (Apost. l , 127), por
sugestao de Consíglieri Pedroso , parece ser o
japones Banzai, viva! V. Palestras Filológicas, pág. l 0 2-103. Mas, pergunta Dalgado,
que m o tc ria transmitido gíria portuguesa
e por que motivo? (Glos. 1, 98). O japones
provém do chines Ven·sui. com o mesmo
significado (íbid., Il, 465). Macedo Soares
apela, com dúvida, para urna forma quimbunda, Mbanzue, de Mazue, plural de Rizue,
vozes, vozcria" . (21)

a

Essa posic;ao da origem japonesa
foi bastan te criticada por diversos filólogos e estudiosos, sendo considerada fantasiosa.

b) A Hipó tese da Origem Africana
A hipótese da origem africana de
Banzé ven1 subscrita por An tónio J oaquim de Macedo Soares:
"Banzé sm., vozerio, falatório, barulho,
desordem; festa ou fun~ao ruidosa. "Está
bem claro que nao é para acabar com o Hospício que ele tem feito esse banzé". Apd.
Jornal do Comércio, da Corte, 24 de maio
de 1882. "Ao ser transportado de um cubículo para o outro (na casa de Corre\:ao, o
réu) armou Banzé com as dez pra<;:as que o
foram levar, e feriu o soldado Alberto".
Red. Gazeta de Notícias, da Corte 25 de
mar~o de 1885// Banzé-de-Cuia, barulhada;
grande tumulto, arrua9a, chinfrin qv., vaia.
" Logo a noite, se a senhora nao encontra a
roupa engomada, faz aí um banzé-de-cuia
que ninguém a pode aturar". Joaquim José
de Fran~a Jr. Folh. 114. // Etim. (?) bd.
(quimbundo) Mazue, pl. de Rizue, vozes, vozeria, que pela natural nasaliza9ao do Be do
Z. com o Me o N , d~u Mbanzue, que perdeu
a vogal átona U (?). Propendemos para ver
aí o mesmo rad. Banz=Aan~ do verbo quimbundo Cu-banza=Cuban~a. que deu os subst. ports. Banza, viola ou guitarra, Banzé,
fo~ia ou festa ruidosa, Banzo, nostalgia dos
negros da África, os verbos Banzar e Banzear
e o adj. Banzeiro. Banzando está o triste que
da viola desfere acordes saudosos: nao viria
daí a chamar a viola de Banza? E adquirido
pelo instrumento o nome do efeito causado
sobre o músico nao teríamo's facilmente
Banzé tocata de viola, mas já sem a idéia de
melancolía, antes em tom festivo de fum;anata, barulho de toques, cantigas e dan\:aS e
comes e bebes sem ordem nem preceito?
Banzear é balou\:ar, mover-se de um para outro lado, ondular, vacilar, mover-se inquietamente: idéia contida em Banza, Banzar,
Banzé, Banzeiro, Banzo. Banzeiro, inquieto,
mal seguro; Mar-Banzeiro, nem quieto nem
tormentoso; jogo banzeiro, quando ninguém
ganha. Bluteau. Em todos esses vocábulos,
está o sentido de indecisao, irresolu\:áo, suspensao de animo vacilante, estado de espírito obsídiado por pensamentos confusos ou
contrários, por tristezas. vagas e inquietadoras; perturbado como as ondas em marulho
ou barulho, ou com o vozear de povo, em
tumulto. E eis-nos na acep\:áO de Banzé ".
(22)

Confo'11le vimos, essa hipótese da
o,igem africana, nao foi aceita nem
por Renato Mendonya nem por Nascentes. Todavía, f oi registrada por
Aurélio em seu dicionário, apesar de
igualmente fantasiosa como a da origem japonesa.
e) A Hipótese da Origem Cariri
A hipótese da origem Cariri de
Ban.:·: nos surgi!· vm 1970 , após a
publica :-;:.., uc nosso trabalho "Badzé - Vocábulo Ca· .:i incorporado ao
Portugués do Brasil". (23) Ali mostrarnos que Bazé, "fumo de má qualidade' ', corren te em todo o Nordeste

do Brasil e hoje registrado pelos dicionários em geral, originava-se de
Badzé, em Cariri o fumo ou um dos
deuses dos Cariris. Mostramos que o
empréstimo se verificou face a importán cia daqueles dois elementos culturais dos Cariris,, catequisados pelos
missionários da Bahia e regiao sanfranciscana, a partir de meados do século

XVII.
Os termos Bazé e Banzé sao particularmente registrados nos dicionários
do linguajar nordestino · de cada estado , nao o sendo nos vocabuJários do
Pará e Rio Grande do Sul, que conhecemos, o que nos leva a crer, inicialmente, serem ambas as palavras originárias do Nordeste. E, o mito principal dos Cariris, sobre a origem do
fumo - Badzé - nos foí contado por
Martinho de Nantes, que esteve entre
os Cariris da Para1ba e do Sao Francisco. (24) Havia, na verdacie, todas
as condiyoes para a realizayao do empréstimo : o fumo nao era conhecido
dos europeus e foi, posteriormente,
por eles aceito. Da mesma forma
que o vocábulo Tabac, de origem antilhana entrou para o vocabulário internacional, Bazé entrou para o léxico da língua portuguesa, a partir da
língua Cariri falada no Nordeste...
O que mais conduz nossas suposi9oes nesse sentido é que a palavra
Banzé parece ser urna reduc;:ao do hibridismo Banzé-de-Cuia (Cariri-portugué's-tupi ). Além disso, conforme veremos, esta palavra está vinculada a
maior festa religiosa Cariri dedicada
aos seus deuses, conforme nos relata o
Padre Serafim l.eite em sua monumental obra, Históría da Companhia de Jesus no Brasil. Nela encontramos as
descriy6es, até entao inéditas, das cartas do Padre J acob Cócleo, que missíonava, em fins do século ·XVII, os Carirís da Bahía e regiao sanfranciscana.

(25)
O rito da Cabana Sagrada dos índios Cariris, do qual participavam também índios de outras nayoes, foi proibido pelos rnissionários, que nele viam
vinculayoes com o Diabo e possível
ayaO catequética.
fuga dos índios
Era dedicado aos deuses Varakidran
ou Wanadigzé~ Badzé e Politfio; eis a
síntese que fizemos da descriyao do
Padre Jacob Cócleo:

a

Os

índios erguiarn urna cabana

maior no meio das outras, em certas
épocas do ano. Adornavarn a cabana
com esteiras novas. No centro da cabana colocavam urna cabaya oca com
vários orifícios, a imitac;:ao da cabec;:a
humana e debaixo dela acendiam lenha verde. Os mais velhos da aldeia
punham-se ao redor da cabac;:a (cuia),
entre eles o pajé (Bidzamu , em Cariri). O fumo subía pela cabac;:a e saía
pelos orificios. Todos os índios entao
fumavam através de tubos ou cachimbos de barro preparados especialmente para esse día. Simultaneamente , abriam a boca e aspíravam a fumaya de lenha verde que saía da cabaya-ídolo, até que ficavam totalmente embriagados, o que para eles
significava contato com os deuses.
Enquanto isso , do lado de fora, no
terreíro , os moyos maís robustos,
emplumados e pintados andavam em
redor das esteiras da cabana, em
danfaS desordenadas e gritaria desentoada. Os chefes da dan ya e do coro
traziarn cabafaS vazias dian te do rosto
e usavam flautas de osso de certas
aves mais para síbilar do que para tocar. O rito se estendia por tres ou quatro dias, até que saíam da cabana os
velhos, ébrios do fumo e concluíam a
festa com seus vaticínios, predizendo o
futuro , se no ano iria haver seca ou
abundancia, se iriam apanhar muita
ou pouca caya, se os ares iriam ser benéficos ou maléficos, etc. Havia também o consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes. Mas, havia urna
variante: os que presid iam a festa'
saíam da cabana frenéticos e fustigavam com violencia quantos achavarn
fora, que logo , sem esperar os golpes,
se refugiavam em casas próximas ou
no mato circunjacente, e aí se demoravarn até passar o frenezim ; em suma , um verdadeiro Banzé-de-Cuia,
em termos atuais.
Os missionários, em vao, tentaram
impedir as realizac;:oes desses ritos, que
perdurararn por muito tempo em sua
forma original, apresentando no século passado variantes como o Culto do
Imperador e, nos di as de hoje, vestígios na festa do Ouricuri e nas danyas
do Toré, realizadas pelos índios Fulniós de Águas Belas, Pernambuco, que
viviarn em contato com os Cariris.
Isso nos vem descrito por Estevao
Pinto . (26)
É possível, por outro lado, que a
uniao de Cariris e Africanos, na Pa29

raíba colonial, descrita através de documento publicado por lrineu Pinto,
tenha origem num sincretismo místico relacionado com Banzé. Os índios
Cariris da aldeia de Taipu (Pilar) estavam fugindo da missao e unindo-se
aos negros do macambo do Currzbe,
onde já se encontravam mais de setenta. A 11 de outubro de 1731, é ordenada,- através de Carta-Régia, a destrui9ao do mocambo. Ela foi feíta
pelo Sargento-mor Gaspar Pereira de
Oliveira e pelo Capitao Teodósio Pereira de Oliveira. Cinco índios foram
mortos e aprisionados cinqüenta e sete
negros , tendo fugido um índio Cariri ,
chamado Bartolomeu , que causou muito dan o a f or9a policial. Acreditamos
que motivos nao só libertários mas de
ordem religiosa. provocaram essa uniao,
pois há pontos de contato entre o fetichismo africano e o ritual indígena. (27)
A origem Cariri de Banzé parecenos mais evidente, porque:

1) a palavra , de origem popular,
possivelmente surgiu no Nordeste, na
regiao ocupada pelos índios Cariris no
século XVII ou XVIII, empregada como gíria. Segundo a data9ao de José
Pedro Machado, apareceu em Portugal ,
no século XIX, empregada como gíria.
É, portanto , de uso relativamente recente, pois nao é registrada no famoso
Dicionário da Lingua Portuguesa de
Antonio Morais da Silva (natural do
Río de Janeiro), publicado em Lisboa, pela Tipografía Lacerdina, em
1813 ;

2) do ponto de vista fonético-fonológico, as explica9oes das origens
africana e japonesa nao satisfazem. A
Cariri é mais simples e convincente.
Badzé deu orige1n a Bazé, fato já
comprovado, e a Banzé.. O fonema
D Cariri pode ter contribuído para a
nasaliza9ao da pronúncia portuguesa;

3) do ponto de vista léxico-semantico, as diferen9as sao maiores no tocante ao japonés Banzai, significando
viva ou mil anos, e que se origina do
chinés Ven-Sui, muito distante do
nosso Banzé, no tempo e no espa~o.
Por outro lado , s~ Banzé tivesse sua
origem no Mazue, complicado pelo
Mbanzue, bastante diferente do ponto
de vista fonético , significando vozes,
vozeria, atendería apenas a um dos
sernas, ou seja, significados mínimos
30

con ti dos na forma portuguesa atual
Banzé. No Cariri , vinculava-se a festa
religiosa ruidosa, ~as as vistas dos portugueses idolatría, confusiio, festa rui-

do estaria mais consentaneo com 8S
efeitos entorpecentes da atual Cannabis Indica.

dosa com gritos, dan9as, e fuma9a,
pancadaria, com os participantes em
estado de embriagués. No portugués

Em suma, Badzé, palavra Cariri,
significan do o fumo ou o Deus do
fumo, deve ter dado , origem a Bazé
(fumo de má qualidade), a Baseado
(cigarro de maconha), a Banzé, ou
Banzé-de-Cuia e Banzeiro (confusao ,

atual o significado é praticamente o
mesmo. Macedo Soares acreditava que
Mazue teria se trc1nsformado (?) em
Mbanzue dando origem a Banza, Banzé, Banzo, Banzar, Banzear e Banzeiro. Na verdade, podemos aceitar
essa explicac;ao para Banzo e Banzar, pois nestas palavras há a denota9ao de tristeza e nostalgia; Banza
se ria um tipo de viola , tal vez de origem africana. Banzar por outro lado ,
se refere ao balan90 do navío em águas
com poucas ondas. Mas, o semantema
Banzé, subsume, como vimos, quase
totalmente a festa confusa dos Cariris,
significado atual vernáculo. Quanto a
Banzeiro, parece haver um cruzamento ou superposi9ao. Ele tem do is significados: valendo balan90 do mar poder ia ter sua origem africana ou mesmo
portuguesa; significando confusao
todavía, só poderia ter sua origem no
Cariri. Banzé-de-Cuia, por sua vez,
refor9a a origem Cariri, conforme se vé
da descri~ao da festa religiosa, onde
muitas cabas;as eram usadas pelos participantes.
O porqué dessas etimologías africana ou japonesa pode ser explicado.
Os filólogos brasileiros do século passado e dos princípios <leste século, estavam imbuídos da tupimania de que
falamos. Como a etimología de Banzé nao podia ser explicado pelo Tupi,
a única alternativa, naquele tempo ,
quando nao eram bem conhecidas outras línguas indígenas, era a origem
africana, através do Quimbundo ou
Ioruba. A origem japonesa parece ter
sido urna mera casualidade.
Nao podíamos deixar de registrar
ainda outro vocábulo brasileiro, ainda
do domínio da gíria, mas já registra·
do nos dicionários mais modernos da
língua portuguesa. Trata-se de Baseado, onde se percebe também um
cruzamento. Definiríamos Baseado como sendo cigarro que contém Bazé
ou cigarro que tem como lxzse, Bazé.
Como Bazé está associado a fumo
forte de má qualidade (Nicotiana ru·s·
tica), que leva o seu consumidor a estados delirantes ou a contatos com o
sobrenatural, o significado de Basea-

festa ruidosa , pancadaria), todas registradas nos nossos dicionários. A conotas;ao pejorativa decorre da visao
negativista que o portugués tinha do
indio. Tudo isso já havía1nos antecipado, em 1977, em nossa Tese de Livre-docencia, em Lingüística. (28)
Alguns outros vocábulos de origem
Cariri certa1nen te deverao ser descobertos no léxico do Portugues, nao
somente na regiao onde habitavam esses ín dios , como, particularmente, na
área de Ribeira de Pombal e Mirandela . Ali , vivem, ainda hoje , os últimos
remanescentes daquele grupo indígena
que tanto ajudou o portugués na coloniza9ao e por ele foi tao desprezado.
Esses Cariris conhecem muítas palavras de sua língua primitiva, ernbora
sejam incapazes de construir ora96es.
Recen temen te , os Cariris de Miran dela estiveram aparecendo na imprensa e
na televisao , por motivo de sua luta
pela posse da terra ancestral , hoje reduzida e, assim mesmo, amea~ada por
grileiros. E, por incrível que possa parecer, esses últimos Cariris, a pesar de
já bastante aculturados, depois de terem absorvido o catolicismo e a civiliza~ao dos brancos, depois de sofrerem a influencia direta do misticismo
africano , estao sendo missionados, no
momento , pelos adeptos da seita Fé
Baha'I de origem persa e maometana. (29)
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