•

."
•

.

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

...

'

ARMANDO LEVY CARDOSO
,

•

'

f

T o_p o n í m .i a
Br·asílic ·a
•

1

'

•

,

'

•
t

t

'\

•

"'

J

tf

•
•

-

I

•

'

'

..

f' ' ' •

"'= ,

•

•
•

.

•

'

•

.

'

.

Biblioteca 1

.
,

'

1

'

do Elércltot
EdiUia
1961

,

•

- "-.
•

t

••

'CLTIMOS LAN•
OAME.NTOS1

A Biblioteca do
Exército acaba. de
fazer dois lançamentos de granóe
importância: "Vl ngem. à Terrn do
Bra•ll", de J eam de

Léry, em traduçãt>
integral de Sérgio
Mllllet

;

e

"A.Jnerl-

geni•mo•"• de Armando Levy Cardoso, obra que mereceu .o
Prêmio
ca.pistrano
de·
Abreu.
O livro de Jean
de Léry, reeditado
agora segundo a
edição
de
Paul
Ga.ffarel
( 1 8 7 81),
com"'o colóquio em
lfngua brasflica e
.notas tupinc;>lógicas
de Plfnto Ayrosa,
te:ve sua primeira
edição de 1578. Sucederam-se as edições francesas e
latinas, pela im portância da obra
corno estudo dcs
costumes
indtgenas no Brasil e
relato da invasão
francesa na Bata.
de Guanabara. A
primeira
ed 1 ção
brasileira <lata de
1889, em tradução
de Tristão d~ Alencar Araripe,
há
multo esgotada.
''Ame r lgen l•mo•"
'é um livro em que

são relacionados e
dissecados d ,e zenas
de étimos nãoo· tupis,
incorporados
ao português do. Brasil. No dizer do
Professor
Stlvio
Jõ.lio, que deu o·
parecer sôbre a
obra p·a ra premiação,
trata-se de
t r abalho tinico até
a g<> r a
aparecidó
entre nós, pela visão ;panorâmica e
compendlosa
que
oferec~ do assunto
· tratado.
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Aos m eus can1aradas da Co1nissão de
Li1nites do S etor 1Vorte - êsse pugilo de
.
idealistas que, nos recessos 1nais sombrios
e 11os mais sombrios desvãos de nossa terra, em zonas desconhecidas da maioria de
nossos patrícios, labuta11do desesperada1nente contra tôdas as agressões do meio f ísico, vfío, num labor de admirável brasili··
dade, conquistando, a custa de sofrimentos
e de sacrifícios inauditos, dias de paz, d l
tranqüilidade e de sossêgo para os brasileiros de amanhã, evitando, com o sez1 trabalho árduo e pen oso, as lutas irigratas e, por
vêzes, sinistras. oriundas da posse discutiv el lie fronteira s n{í.o per/ eitamente deml1rcadas - dedico êste trabalho, quase toclo
escrito entre êles, tornando-se isso, exatam ente, a sua única valia.

\

N O '""f A

LI NII NA R

GRANDE parte das anotações, agora aproveita-

das, foram iniciadas, há vários anos atrás,
nas cabeceiras. do rio Marapí, da bacia do Trombetas, en1 plena Gt1iana Brasileira, quando integrava eu a turn1a da Co1nissão Brasileira de I.,i1nites do Setor Norte, que e11tào 01>erava na
fro11teira Brasil-Guiana Britânic·a.
l\'Ioléstia grave, naquela ocasião ali adquirida, i)rimeiran1e11te, e, mais tarde, os imperativos
da vida profissional, dilataram, durante todo êsse
lem1)0, a elabor ação do presente trabalho, desde
aquela época delin eado em suas linhas gerais,
cuja finalidad e é esclarecer alguns étimos, dos
111enos conhecidos, da to1)onímia brasílica.
Só agora, entreta11to, aproveitando u1nas férias, pude rebuscar as notas engavetadas, para
cooi::dená-las e refundi-las, a fim (le concluir, eml1ora de ma11eira i11completa, o traball10 há ta11to
tempo iniciado, o qual, possivelmente, poderá
ter o nlérito de contribuir, ainda que de maneira
i11sig11ificante, para a dift1são da et1m'o logia de
alguns topônimos brasílicos, oriu11dos dos dialetos não tupís.
Trabalha11do, e1nbora co1no um dos ix1embros

14 mais obscuros, na já lendária Co1nissão de Li1nites do Setor Norte, i11tegrada J)Or u1na plêiade de
patriotas que fizeram do serviço de demarcação
<las ráias sete11trionais do Brasil um verdadeiro
apostolado cívico, tive oportunidades magníficas
de conviver com velhas tribos brasílicas e de estudar, em contato com o próprio silvícola, dialetos quase completamente ignorados da maioria
dos brasileiros.
Nem por isso, entretanto, a importância dêles di1r1i11ue, de vez que 1nuitos topôni1nos da
geografia brasílica são derivados dêsses dialetos.
O conhecimento de tais éti1nos, provenientes de
linguajares assim tão poucos conhecidos, despertou-me, de início, un1 interêsse extraordinário,
110 pressupôsto de que poderíamos identificar,
l)Or intermédio dêles, as denominações que aos
topônimos brasílicos dava1n os primitivos senhores <la terra, denominações essas que provinham,
1nuitas vêzes, de épocas anteriores à conquista
cabraljna.
Essas considerações é que me foram levando, insensivelmente, a rascu11har, a princípio
para meu próprio uso e, 1r1ais tarde, quando a
i)asta das anotações estava já volumosa, para o
co11hecimento daqueles que, entre nós, se dedica1n ao estudo dêsses assuntos, as etimologias de
alguns topônimos, neste trabalho expostas, colllidas, quase tôdas, em plena interlândia brasílica,
do próprio lábio do ameríndio.
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Por isso, justan1 cn Le, u111a das mais difíceis
tarefa ~, 11os entreatos de 11ossa atividade ele de1narcador, foi essa de colhêr e de controlar, entre
o próprio ge11tio, as infor111ações que pudessem
interessar não apenas à toponímia, 1nas sobretudo à etnologia brasílica.
É que, dada a índole do silvícola, é preciso
conquistar, inteiramente, a sua co11fiança, para
podermos conseguir, com fidelidade, as informações desejadas.
E não é só co1n o indígena que tal f enô1ne110
se processa. ~le se verifica, ta111bém, e11tre os caboclos, se11do 11ecessário observar, igualme11te, os
1nesmos cuidados para dêles se obter uma resp0sta satisfatória.
O caboclo de Marajó, por exe1nplo, é treme11do ...
Alfredo Russel Wallace, co1n a gra11de ac11idade de que era dotado, talvez proveniente de '
sua es1)ecialidade, percebeu, entre os nossos inôígenas, êsse verdadeiro sestro, quando escreveu
que não acreditava na existência da célebre nacão das mulheres sem marido - as amazonas
do f a11tasista Orellana - "porque isso se criot1
si111ples111ente })elas sugestões e perguntas dos
J)rÓprios europet1s." (1)
Outro tanto se poderá dizer das infor1nações
prestadas pelos sil,rícolas. É preciso não esquecer,
J

( 1)

W allace, Rio 1Vegro, 63 1.

•

-
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inicial111cn te, q11e 111t1itas vêzes essas informações
não se originam, como geralniente se supõe, apenas, da estruturação primária de sua cultura.
Vou citar um exeniplo, altamente significativo.
Encontrava-1ne, certa vez, na maloca dos Maraxó, nas cabeceiras do l\1arapí, na fronteira do
Brasil co1n a Guiana Britânica. Co1110 tivesse interêsse em falar com elementos de t1111a inaloca
Pia1iocotó, de origem caribe, como a prim.eira, o
tuxáua tA.11acá, da maloca l\1araxó, 1ne d eclarou
q11e eu lá não devia ir, por sere1n êles antropófagos.
Mais tarde, dessa ' rez já na i1ialoca Pia11ocotó, fato inverso se verificava. O tuxáua Pia11ocotó, e11tão, é que me aconselhava a que eu não
fôsse à maloca dos l\1araxó, alegando, para 1ne
convencer, o mesmo motivo.
Eu sabia, porém, perfeita111ente, a razão determinante do fato ...
É que nós, da Cor11issão de Limites, lcvá va111os, se11ipre, o denominado 1naterial de f Jllfio,
constituído de 1nacl1ados, de terçados, de picaretas, de enxadas, para a lavoura; de unia série rle
p equenas utilidades, co1110 espêlhos, tesouras, linl1as, agulhas, inissa11gas, fazendas, n1aterial êsse
})ara ser distribuido entre os índios.
Eis a exclusiva e recôndita razão da afir11iativa tão recíproca1nente falsa.

-
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Não 11á dúvida, positivamente, que a língua
Lu1)í Joi ay:uela que mais influiu, não só no vocabulá rio do português do Brasil como, talvez ainda mais, na toponí1nia brasílica.
O iivro precioso de Teodoro Sampaio, o nunca assaz louvado O tupí na geografia nacional,
foi, entretanto, uma aberta, unia picada, uma clareira, apenas, no in1enso cipoal da contribuição
das línguas americanas.
'l"'eodoro Sampaio se sagrou, evidente1nenle,
nesse ramo de estudos, um esplê11dido desbravador, u1n tapejara magnífico, que 11ão só abriu o
ca1ninl10 como, e pri11cipal1nente, apontou o rt1mo e1n que deviam ser orientados os futuros trabalhos sôbre a toponímia brasílica.
A língua tupí, porém, não foi a ú11ica a influir, nem na lexicologia, nem na toponímia,
apesar do que escreveu, naquele precioso livro,
Teodoro Sampaio:
"Raríssimas são as denominações tapúias
- e denon1i11ações tapúias são, para êle, tôdas as não tt1pís - perdidas na grande corrente tupí-portuguêsa que se alastrou por
tôda a parte. Os nomes Chopim, Chapecó,
Clianclierrê, Goió, Copré, Gambré, longue,
Chagú, Erê, Erechim, lraní, Goien, Nonoaí,
na região entre o Iguaçú e o Uruguai; Nioac,
Xaraiés, Poconé, Coxipó, Caraxará, N abilel<,
Mboteteu, Aquidauana, Aquidabam, lvinhei-

------------------------------,.-- -

- ----···,-----,..._

-

-- 18 111a, Qizei111a, Cha11é e alguns i>oucos eu Ire

l

1

os Guaicurí1s de Mato-Grosso e os 110111es dos
rios da bacia superior elo A1nazo11as - eis
tt1do o que se salvou das línguas bárbaras
d os tapúias, diante da invasão do tupí, i1npulsionada pelos portugt1êses."
Teodoro Sa1n1)aio, TUJJÍ, 9

-

.
Não fora1n, e11tretanto, tao r>o11cos ass11n,
evidenternente, os vestígios das língt1as dos tJri111itivos senhores da terra, salvos elo dil11vio do
L11pí ou do português, que o missionário e o ba11d eirante estenderam por tôda a parte, os qt1ais
devemos recolher, co1n verdadeira veneração,
co1n 11ma legítima ganga, preciosa e rara.
Basílio de Magalhães em sua notável Expansão geográfica do Brasil colonial, também discorda daquela maneira de pensar de Teodoro
Sa1n1)aio:
"Na área i1nensa, conquis tada pelos 1>at1listas ao ce11tro, ao s11l e ao oeste, são raríssi1nas as de110111inacões locativas de ori"
ge111 tapúia. A geografia brasileira é, entretanto, opulenta de têrn1os caribas 011 gês,
11os recessas do Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte e Per11amb11co, assin1 co1no 11os catingais baianos."
Basílio, Expansão, 180

19 -

Pois bcn1. Es tudar e r eviver essa c1uase ig11orada toponí1nia, r e1niniscê11cia das velhas trib os tapúias, foi a tarefa que 111e propús realizar,
a fi 111 <le que se 11ão p erdessen1, co1no prevejo
para futuro 11ão r en1oto, a deno1ninação e o sig11ificado de um gra11de 11ú1nero de locativos brasileiros, qt1e revelan1, na sua tradução, a ad1nirável
lucidez d e n osso silvícola nas s11as de11ominações
geográficas.
A to1)oní1ni a brasílica de orige1n 11ão tupi,
que é a 111i11l1a co11tribuição aos estudiosos d e
a sst111tos brasileiros, além de ter, })Ossivel1ne11te,
u1na i1n1~ortâ n cia nítidamente li11güística, apresenta, tambén1, assim acredito, certa importância ântropo-geográfica.
U111 dos fenôme11os 111ais sugestivos para o
estudioso das questões da etnologia brasileira é o
da superposição lingüística de sua toponímia.
É êsse, r ealn1cnte, um capítulo em branco
11os es tn<los brasileiros, e111bora seja, a 1neu ver,
dos n1ais 1>rofu11da111ente esclarecedores na solucão
.. d e uma séri e d e probl en1as e de questões d e
11ossa ct11ologia.
U111 dos fenô111e11os <1t1e tnais 11á de interessar, IJOr certo, ao enarr1orado de nosso passado
pré-cabrali110, deverá ser êss1e, jt1sta1nente, das
inigrações his tóricas, dos deslocamentos sucessivos q11e foram fazendo, l)rin1itivan1ente, as tribos
indígenas.
Entre os 111ais notáveis at1xiliares, nesta or-

-
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dem d e eslt1dos, c o1110 i11étodo a seguir na realização daquele objetivo, sobressai, exatamente, a
i11terpretação das superposições lingüísticas, que
apresentam uma verdadeira estratificacão
.. ' indicativa, conseqüentemente, da existência, em épocas diferentes, das várias famílias lingüísticas.
Na Amazô11ia, sobretudo, o problema das migrações indíge11as e da IJrecedência das diversas
famílias li11güísticas poderá ser grandemente a11xiliado pelo estudo de Slta toponímia, ainda incipiente, n1as que poderá trazer, se devidamente
explorado, u111a valiosa contribuição para o desenvolvi1nento dos est11dos etnológicos brasílicos.

Ainda está bem longe de ter sido estudada,
como realmente o merece, a toponímia brasíli ca
de origem não tupi.
Há muito que respigar, inegàvelmente, n essa i1nensa piracema de topônin1os brasílicos ignorados ...
Quantos entre êles, para cuja explicação da
etimologia tupí têm sido feitas verdadeiras acrobacias filológicas, não encontra1n, e1n u1na das
outras lír1guas i11dígenas a111ericanas urr1 éti1110
.
'
tao simples!
Na orografia do An1azonas, por exen1plo, ten1os o ~opônimo Parima, interessa11te para 11ós,
d~ se~·v1ço de <le1narcação das fronteiras setcntr1ona1s do Brasil, por ter dado origem ao título

-
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nobiliárquico do tenente-coronel Francisco Xavier Lop es de Araujo, que foi o chefe da Comissão, no Império, que iniciou a demarcação de
nossas ráias com a Venezuela.
Em u1n livro, 11á tempos publicado, sôbre
as fronteiras do Brasil, lá vem a explicação da
indefectivel etimologia tupí - de pará, rio e imã,
serra.
O vocábulo, entreta11to, 11ão é tupí. Tem a
s11a orige1r1 110 caribe, derivado de parú, rio, água
e de ín1ã, que significa o pai, o formador, às
vêzes o Jnaior de todos.
No nosso caso, por exemplo, Parima significa o pai das águas, denominação que, uma vez
mais, vem confirmar, co1no já disse, a ad·m irável
precisão do indígena em cris1nar os acidentes
geográficos.
Para o topônímo Caciquiári, por exemplo,
Martius propôs t11na complicadíssima etimologia
tupí - caá, árvore; icica, resi11a e i, rio. O étimo,
porén1, que não é de origem tupi, 1nas derivado
do aruaco, é be1n simples, e11tret-a11to - verr1 de
cacique, tuxáua, principal e ári, rio, isto é, o l'io
do tuxá11a, o rio do cacique.
Não é o fato.
Lembro-me, poré111, tôda vez que ot1ço o topô11i1110 1 ietê, (ia eti111ologia tupí para êle apresentada - ti, rio e êtê, verdadeiro, isto é, o curso
dágua verdadeiro.
Entretanto. em 11ossas peregrinações at•vés
1

- 22da i11terlâ ndia a1nazônica, e11contrei, entre os Mar axó da Guia11a Brasileira, tribo d e origem caribe, o vocábulo tietê, com o significado de forma
ziguezagueada, aplicado a d etermina das p ontas
de flexa.
Não estou querendo, absolutamen te, tirar ilações co1n a forina idêntica apresentada p elo hi stórico rio p a11listano.
l\1eras coincidências, talvez ...
Aqui 1nes1no, entre nós, na relação das ruas
do Distrito Federal, duas há, pelo 111enos, tn11a 11a
Tij11ca, a r11a Uassarí, outra no bairro da Lagóa,
a rua Sacopã, cuja origem cabocla d esde logo se
a1)r esenta, nlas cujos étin1os não pode1n ser ex]Jlicados pelo tupí.
A d enomi11ação da pri111eJ ra rua, Uassarí,
vc1n de um vocáb11lo orit1ndo do caril>e - do
laurepã uassarí, veado; o nome da segunda deriva, igual1ne11te, do caribe, do inacuxí sacopã,
•
JJra1a.
Esta última denominação, }Jarece-1ne até, não
:~tá 1nt1ito longe de traduzir a realidade geográfica.
Não sei de quem partiu a de1101ninação d e
SacorJã, n em de que1n foi a pro1)osta }Jara que
o logradouro da 1"ijuca se cl1arnasse Uassarí, 110111c que recorda, na Capital da Repttblica, t1n1a
velh a toponín1ia caribe da A111azônia.
De ~ll~alc1uer n1aneira, porén1, êsses lOfJÓni1uos rc~1v1d os, de11on1inando ruas da Capital Fe1

-
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(leral, 11ão só nos f azen1 r ecordar, co11trabalanca11do co1n o an1biente de i) rofundo cosmopolitis"
tno,
c1t1e esta111os vivendo, os nossos avós tapúias
que vivera111 e povoaram, na era quinhentista
do descobri111ento, a nossa terra, como têm a n1agia de nos trans1)ortar, 11urna imagem de sonho,
co1110 u111a volta ao passado, num recuo de qui11l1entos anos, ao ineio 11rimitivo e original
das populações de u111a época em que o Brasil
an1a11hecia, c1n qt1e, era, ainda, êsse Pindora1na
n1arav ilJ-1oso, misto de le11da e de realidade ...

1

•

PARTE I

INTRODUÇÃO

I

'

rr
CAPí1"'ULO

BIBLIO<.JRAFIA

I

BR1\Síl..ICA

S U NlAI~I O - Algun1as considerações fundan1entai s
sôbrc bibliografia brasíl.ica - Reedições e traduções indi spensáveis i-\lguns n1anuscritos
prec iosos i-\ criação de un1a brasilíana.

Antes de e11trarmos, direta111ente, i10 assun1o IJrincipal de nosso trabalho, não seria de todo
inútil, talvez, uma apreciação, em rápido esbôço
pano~âmico, dos estt1dos de índole e de car á ter
brasileiros, co1no elementos primordiais no dese11volvime11to dessa formação espiritual brasileira.
Êste panora111a se aprese11ta, entretanto, co111
características ainda inuito i1nprecisas, não l1avendo r11es1no, qtlase poderíamos afir1nar, t1111
forte e decisivo elemento de coesão 11os don1ínios
da inteligência, pela falta de urna necessária preparação preliminar, qt1e tem sido relegada, 11a
verdade, entre 11ós, para um 11ível muito secundário, nos deveres primordiais que cabiam às
gerações que 11os a11tecederan1.

.,,..

-

-
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Pequc11as exceções, é certo, tên1 h avi do. o
c1ue não invalida 11en1 din1inue, em absoluto, êssc
d escaso, êsse desinterêsse, êsse estado de desencanta1nento pela integração do ho1ne1n brasileiro
no genuino espírito brasílico.
Já é te1npo, entretanto, de despertarn1os ci·a
sonolência e1n que permanecemos, da ap9.tia e.111
que m ergulha1nos, da indif ere11ça em qt1e vivemos, })Or tudo qt1anto é nodularmente nosso, a
fi111 de estabelecermos, vigorosa e co11sciente1ne11te, os alicerces de uma cultt1ra brasilei r a,
subent endida não a cultura no seu caráter t1niver sal e cósmico, n1as essa ct1ltura ecológica, originária do próprio ambier1te, d ecorrência 11att1ral
e lógica dos imperativos telúricos, profundo s e
imutáveis em suas constantes indestrt1tíveis.
n ecessário que nós, compone11tes dessa geração que está, agora, em plena matur idade nlental, inicie1nos, se1n desfalecimentos, um siste1nático movi1ne11to, no sentido de promover1n os a
integração absol11ta do home1n à terra, })ara c1t1c
tiêsse equilíbrio estável possa s11rgir, e1n tôda
st1a plenitude, a grandeza de nossa c11ltura.
É

Não somos jacobinistas.
. , .~

Mas, se o 11ão somos, não pode111os deixar
de ser, profunda e enamoradamente, brasileiros.
E como poder admitir, em espíritos que devem ser
plasmados e constituidos na cosmogênese brasílica, tendên cias não brasileiras, de~interêsse abso-
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luto e absoluto indeferentismo por tudo quanto
ê nosso ?
São essas coisas nossas, entretanto, aqueias
que deveriam solicitar a i11teligência e a cultura
de todos nós.
Um exemplo, superior1nente magnífico, nesle sentido, que prouvera Deus frutifique, nos deu
o culto homem da ciência que foi .A rtur Nei\.'a,
através d e estudos verdadeiramente encantador es, publicados primeiramente no Jornal do Co1nércio, do Rio de Janeiro, sob o título sugestivo
de Assu11tos Brasileiros, posteriormente editados,
pela C0111pa11hia Editora Nacional, em sua já fa1nosa Brasiliana, com a d e11or11inação de Estudos
da Língua Nacional.
Trabalhava Artur Neiva, quando faleceu, com
aquela m estria que todos nós reconhecemos. n a
elaboração de um trabalho sôbre a contribuição
africana ao português do Brasil.
Tive a suprema ventura de usufruir o privilégio das primícias da leitura de seus capítulos
iniciais.
Apaixo11ado, ta111bén1, pelos 1nesn1os assuntos, sôbre êles conversamos, e111 lo11gas palestras
err1 qt1e inuito explorei o i~ico filão de seus co11l1ecimentos, cada vez mais encantado com a pasmosa cultura d êsse saudoso amigo, não somente
11os don1 ínios da ciência pura, em que era const1111ado 111estre, co1110 ainda nesses assuntos, que
êle tão be111 d enorninou de assuntos brasileiros.
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Fttço daqui u111 a1)êlo a scn filho, o n1cn frater11al e qt1erido a111igo i\.rlur I-Iel1l Neiva - para
que publique, ainda 1nes1110 que inacabado, aquêle trabalho magistral, que viria enriquecer, sensivelmente, êsse interessantíssi1110 capítulo do·s
estudos brasílicos.
Un1a notável co11trib11ição, ta1nbé1n, nesse
sentido, foi o livro de Eugê11io de Castro, Geografia lirzgüística e cultura brasileira, repositório i11esti111ável dêsses 111es1nos assuntos brasileiros,
co1110 f ora111 designados por Artt1r Neiva.
A êsse autor devían1os já, infeliz111en l.e t üo
reduzida, a preciosa segu11<la eclição do Diário
de navegação d e Pero Lopes de Sou sa, cuja terceira edição já está, ta1nbé111, i11teiramcnte esgotada, o que ve1n demonstrar a alta valia <l o e1npreendimento.
A geografia lingüística, poré111, que tão grande contribuição te1n trazido aos estudos hi stóricos e às pesquisas ântropo-geográficas de oul ros
povos, a11enas ensaiou, entre nós, seus vacilantes
e i11certos 11assos. Que m u11do 11ovo, entretanto,
11os não tem ela e11tremostrado e qt1e i111ensas l)OSsibilidacles nos J)Od,erá proporcionar, e1n colabol'ação co111 os estudos etnológicos, 11essa obra gigantesca e da inais estrênua brasilidade, qt1e é o
estudo aprofu11dado e sugestivo de nossa l1is tória
pré-cabralina, a proto-história brasílica.
Nessa seara, i11felizmente, tudo ou quase tudo
está por fazer. Muito dimint1to é o que existe e
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ôssc p ou to, aj nda nssi n1, n ão ti(lo a divulgação
, .
necessar1a.
Nem se poderá dizer, como justificativa, que
e Brasil não permite maior divulgação do que a
existente, porque o evide11te e insofis1nável progresso do í11dice de nossa leitura, proclamado até
mes1no por observadores displicentes das nossas
coisas, pern1itiria, perfeita1nente, uma divulgação
m11ito mais a1111Jla.
É essa, e11tretanto, a contingência em que 11os
encontra1nos - muito pouco se tem podido ler
de assuntos brasileiros. É ver<lade que algun1as
cmprêsas editôras nacionais tê1n contrib11ido, se1n
dúvida, co1n certo contingente, publicando alguns
livros úteis.
Quantos tesouros, porém, repositórios maravilhosos de fatos de nossa história, de nossas tradições e d e nossas línguas Jlrimevas continuam
1nelancolica111ente arquivados nas estantes poeirentas das bibliotecas, inacessíveis à grande
massa dos estu,diosos dêsses ass11ntos, pela
i1r1possibilida<l c <le sua aquisição, que decorre,
precisa1nentc, da raridade absoluta dêles.
Ne1r1 se pretenda justificar semelhante fato
pelo argu1nento de que existe1n, 11as bibliotecas
públicas, tôdas essas obras. Não procederia semell1ante argumento; e não procederia porc1t1e,
1nuitas vêzes, elas existem nas bibliotecas das
grandes cidades, fato que pessoalmente tenho verificado, o que vem dificultar, se não proibir,
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como e1n geral aco11tece, a ·s ua consulta por aquêles que vivem fora do .â n1bito das grandes capi•
tais.
Não devemos esqt1ecer, todavia, <;01ne11te
para argu111e11tar, ai11da que assin1 não fôsse, que
muitas delas sã o obras qt1e n1erecem lidas e n1editadas no silêncio e no recolhimento, 110 recanto tranqüilo e predileto onde estuda1nos, sen1
pressas e sem perturbações externas, o que ser ia
impossível com livros raros de bibliotecas pí1blicás.
Que falem aquêles que, como eu, f'requenta.111, levados por um irrefreável desejo, as bibliotecas de tôdas as categorias.
E por isso, justamente, estaremos, sempre,
sen1 transigir, na vanguarda de todos os movi ...
inentos que se fizerem, e1n nossa terra, em prol
da reedição ou da publicação das obras que reçu1nam êste suave aroma brasílico, cl1eio de e11ca11ta1nento e de beleza e que, quando inuito,
aparecem co1110 raridades meramente bib1iográficas, disputadas pelos que desejam adqujrir tais
livros, não pelo que êles representa1n para as
nossas tradições e para a 11ossa cultura, mas ape11as pelo seu valor co111ercial e intrí11seco.

Já é tempo de possuirmos no Brasil, entretanto, ao me11os reeditadas e1n edições populares, aquelas obras que s·ão realme11te in1prescindí-
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' 'eis ao estudioso do nosso passado; já não exigi1nos as 1nesmas anotadas e revistas, o que seria
o ideal, à semelha11ça da excelente edição feita
pelo esclarecido livreiro José Ãtico Leite dos Tratados da Terra e Gente do Brasil, do padre
Fernão Cardi1n, edição essa que, graças às introduções e notas de Batista Caetano, de Capistrano
de Abreu e de Rodolfo Garcia, pela erudição
com que foram escritas, se apresenta de molde
a ampliar - se isso é possível - o valor da obra
inagistral de l:;er11ão Cardirri.
E que prejuízos i11calculáveis tem acarretado à nossa cultura êsse descaso por uni sen1
número de preciosidades r elativas a fatos de
nossa história, de nossa lí11gua, de nossa gente
e de nossa terr a, as quais vão se11do co11sumidas,
lenta1nente, pelo tempo implacável.
Algun1as delas, de raridade absoluta, co11tint1am sendo objeto de disputa em leilões de a11tiguidades bibliográficas, co1no o Compêndio da-s
Eras e o Ensáio Corográfico, de A11tônio Ladislau l\1onteiro Baena, inexplicàvelmente nu11ca reeditados, sendo que os trabalho·s de Baena são,
sem dúvida, indispe11sáveis ao perfeito conhec'i1nento da história (la A1nazônia.
Algu1nas ot1tras, é preciso que se diga, foram
reeditadas, como o Tratado descritivo do Brasil
em 1587, de Gabriel Soares de Sousa, assim crismado pelo Visconde de Pôrto-Seguro, pela Companl1ia Editôra Nacional. e1n sua bra$i[iana, mas
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sem aquelas introduções, anotações e índices ren1issivos, in1prescindíveis aos trabalhos que, con10 êsse Tratado descritivo, se tornaram clássicos, e1n nossa literatura do primeiro século.
Apesar de tudo, porém, é de justiça dizerse, nos prestou a Companhia Editôra Nacional
u1n relevante serviço, dada a absoluta ii11possibilidade de aquisição daquela obra.
Pouco ten1po depois, porêm, Pirajá da Sil,:a,
que nos l1avia dado, anterior111e11te, e1n excele11te
tradução, 1)rimorosamente anotada, a Natureza,
do enças, medici1ia e remédios dos irzdios brasileiros, de vo11 Martins, inf eliz1ner1Le, porém, sen1
os índices r e111issivos, nos brindou co111 u1na i1ova
edição do 1'ratado descritivo, já agora soL o titulo de No tícia do Brasil, non1e em boa 11ora restituido ao traball10 de Gabriel Soares. No preparo
dessa edição, repleta de eruditas anotações, Pirajá da Silva trabalhou beneditinamente, apresentando u1na edição, de certa 111aneira, digna
de saldar a grande dívida de gratidão que tínhamos com Gabriel Soares de Sousa, pelo trabalho
rnagistral que, com precisão e veracidade admiráveis, êle nos lego11, sôbre êsse Brasil r ecém-descoberto.
O Visco11de de Pôrto-Seguro havia contrib11ido já, para saldar essa dívida, co1n a parte talvez
n1ais difícil, que foi o penosíssin10 trabalho de
comparação dos vários códices, para a publi cação do texto definitivo.
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Pirajá d a Silva, i>ron1ovendo essa cdiç:io comentada da N oficia do Brasil, proporcio11ou o
ensejo para colocar no lugar que ll1e co1n1)ete,
em 11ossa literatura, o 1nagnífico trabalho de Gabriel Soar es, um dos melhores livros q11e, ern
tôdas as épocas, se escreveram sôbre o Brasil.
1As r eedições de nossa brasiliana 11ão à eve111
co11ti11uar 11os n1oldes segundo os quais vêm se11do, ulti111ame11te, feitas, isto é, COI110 llffia llOVa
tirage1n, ape11as, ajeitando-se, qua11do 111uito,
aq11i e ali, à ortografia att1al, a da época.
Í~ 11ecessário e isto é curial quando se
trata da edição de qt1alquer livro clássico nos
outros países - que tenha êle unia introd11ção
de real valor, que s-ucintan1ente o situe na c11ltura nacional; que tenha anotações da lavra de
especialistas do assunto, a fin1 de orientar a quem
o lê e que, muitas ' 'êzes, não está enfronhado
nas verdadeiras idéias sôbre a 111atéria; e, final1nente, que possua um índice remissivo, que f acilite a busca de t11n detern1inado assunto.

Se, q11a11to à reedição de ta11tas obras de r eal
1nerecin1ento é isso q11e ve1nos, é facil i111agi11ar
o que não sucede a qua11tos doc111ne1~tos prin1itivos, de suprema valia, q11e conti11ua111, infelizmente, sob a forma de manuscritos, co1no preciosas raridades, visíveis so1nente a um red11zido
número de afortunados ...
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Não seria, supo11l10 e11, demasiado cedo, i>romover1nos a publicação de tan tos e tão p reciosos
manuscritos, ainda incon1preensíveln1 ente inéditos.
Alguns, como vários do Conselheiro An tô1rio
Joaquim de Macedo Soares, sobrett1do u111 l ' ocabulário de regio1zalismos paranaenses, 11ão p erdemos de todo a esperança de ver1nos publicados,
graças à desvelada obstinação do filh.o do grande jurisconst1lto, a qt1em devemos já , muito grala111ente, os excelentes Estudos lexicográficos do
dialeto brasileiro.
To1namos a liberdade de discordar, 11estas
notas rápidas e apressadas sÔ])re a bibliografia
brasilica, co1n absoluta l1ones tidade de propósitos, da orientação segt1ida, por Julião Ra11gel de
Macedo Soares, na preparação da edição definiliva do Dicionário Brasileiro da Lí11gua /)ortuguêsa, recentemente publicado.
Aquêle trabalho, verdadeira111e11te precioso
r>ara o estudo da dialetologia brasilica, i1ão devia
ter r ecebido, em seu primitivo texto, introu1issâo
de qualquer espécie, devendo ter sido 1>ublicado,
ao contrário, exclusivamente, com o valioso 1r1aterial deixado pelo seu ilustríssi1110 autor.
Alguns outros, verdadeira111e11te preciosos,
ten1 en1os esteja1n irremediàvelmente perdidos,
como, por exmplo, o Dicionário da língua tupi,
do coronel Francisco Raimundo Corrêa de Faria,
profundo conhecedor de todos os seus segl'edos,
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cujo Compêndio de li11gua indlgena b1·asflica,
obra raríssi1na, co1n apenas algumas páginas pu_bJicadas, em 1858, foi salva do olvido pelo inesuuecível Artur Viana, homem de notável cultura
histórica, o qual a publicou, e1n 1903, quando era
diretor da Biblioteca do Pará, no to1no II dos
A nais da Biblioteca e Arquivo Público do Pará,
volu1ne por sua vez já hoje muito raro; o Dicioriário da língua geral brasilica 011 tupi, de Pedro
Luís Sym1)son, em quatro volumes, onde vê1n registados mais de dez mil vocábulos, J)roclamado
~on10 t1m dos melhores do gênero, tendo João
Ribeiro (2) adiantado q11e nenhu1n dos vocabulários, até àquela (}ata publicados, ll1e levava
Sllperioridade ; e, especialmente, a contribuição,
notabilissi1na, aliás, que escreveu José Veríssimo
~ôbre a influên cia do tupí na língua da Amazô1;ia , trabalho que parece, infelizmente, perdido.
O general Inácio José Veríssimo, brilha11tc
oficial de 11osso Exército, filho daquele ilustre
polígrafo, prestaria um grande serviço à cultura
Bacional, no caso de possuir os respectivos origi11ais, se promovesse a p11blicação de tão notável
contribuição.
Entre os originais que 1nerece1n publicidacle
está, ainda, 11ma série de trabalhos de Domingos
Soares F err eira Pena, antigo diretor do Museu
_._

(2) J oão Ribeiro, Dia .sim, dia nã-o (Jornal do Brasil, de
20-X-1934).
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P _, raense de História Natural e Etnografia, a qual
êle, quase no fim de u1na \ icla d edicada ao estudo das coisas brasileiras, coligiu, prcparoll e
copiou para a publicação e cujos origin~is co111J)Ulsei, co1n a m a is absoluta en1oção, n a preciosa
seção de manuscritos da Biblioteca e Arquivo l) úblico do Pará.
E, por falar 11esse Arquivo, q11antas })reciosas
raridades estão ali, 111uitas em cami11ho d e total
d estruição, doc111nentos cuja perda seria un1 cri111e, de vez que são absolt1ta1ne11te in1presci11dí·
veis, co1no os 1nais fect1ndos 111ananciais, onde
nos have1nos d e abeberar, quando quiserrr1os
aprofundar o estudo das origens de 11ossa história colonial. (3)
A Correspo11dência dos Governadores com
a ilf etrópole, por exen1plo, salva do olvido, em
})arte, com a publicação dos Anais da Biblioteca
e Arquivo Pízblico do Pará, continua, infelizmente, com uma parte ainda muito grande inédita.
H á, porém, para os que, em nossa terr a, se
inter essam por essa espécie de estttdos, a alviçareira notícia de que o seu atual diretor vai
conti11uar com a publicação daqueles Anais, tra-
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à publicidade, assim, algu1nas daquelas
pr~ciosidad es que enchem, à mancheias, a riqu.íssima seção de manuscritos da Biblioteca do Pará,
documentos de irrivalizável valor geográfico,
histprico e etnológico.
Que o set1 diretor nos proporcione, quanto
antes, essa imensa satisfação, prestando ainda,
ao 1nesmo tempo, um grande serviço ao estudo
das origens de nossa história e de nossa gente.
Desde 1934, data em que Plínio Ayrosa divulgo11, pela Revista do Mt1seu Paulisita (4), o Dicionário Português-Brasiliano e Brasiliano-Porlugués,
de frei Onofre, tive uma grande curiosidade de
conhecer algt1ma coisa da vida do religioso que
trabalhara, de ma11eira tão superior, embora
anônima e obscura1nente, na perpetuação do Iinguajar dos prin1itivos habitantes de nossa terra.
Foi, })Ortanto, com intensa en1oção, com intraduzível ternura que, em 1938, na Biblioteca
cio Pará, ao folhear, na sua seção de manuscritos,
o códice dos têrmos de Juntas das Missões (5),
deparei duas vêzes, nas páginas 11 e 112, com
a assinatura, miuda e bem legível, de frei Onofre
de Sa11ta Clara, Comissário Provincial da Con..
ce1çao.

1

.-

(3) "Não obstante, o Arquivo do Pará é ainda mina riquíssima, para a história da Arnazônia, começada já a explorar
por eruditos conscienciosas como o mesmo Artur Viana, Palma
Muniz e outros. Nos dez volumes dos Anais da Biblioteca e
Arquivo Público do Pará ficam bons vestígios dessa atividade".
Serafi1n Leite, Hist ória, I II, pág. XIX.

( 4)

Rev. Mus. Paul., tomo XVIII, pgs. 19-322. S. P aulo,

1934.
(5)
P~rái
..-.

Códice n.º 968, da Biblioteca e Arquivo Público do

-
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llal (6) as duas primeiras partes daquele tra-

Fica provada, assi1n, co1n êsse achado, u.....•J..c.•
dupla afirmação - primeira1nente, a existên ia
real do r eligioso, por alguns posta ein dúvi Ba;
1
e, em segundo l ugar, que êle viveu, r ealmente.
na antiga província do Grã-,Pará, co11stituida,
J)rimi tivamente, p elos atuais estados do Mararthão,
do Pará e do A1nazonas.
avulta díssima, infelizmente para nós, a
contribuição que se encontra, ainda, inédita. Para
dar un1a idéia, muito pálida embora, do que seja,
vamos citar, entre os mais in1portantes, alguns
trabalhos.
'
É

V'icente Cl1ern1ont de Miranda, engc11heiro
culto e dedicadíssi1no aos estudos brasílicos, tendo sido o Jlri1neiro a escrever sôbre peculia ridades da_ língua portuguêsa na Amazônia, d e que
é prova êsse formoso Glossário Paraense, publicado e1n Belém, en1 1906, d eixou ao fal ecer, i11feli zrnente i11acabado, um prestantíssimo trabalho sôbre o nheengatú, de larga envergadura, q t1e
d everia abranger a literatura, a fauna, a flora
e a corografia amazônicas.
A parte já escrita d êsse traball10, i)orérr1,
11ão se perdeu, graças, primeiramente, ao desvêlo do filho de Vicente Chermont, infeliz1nenle já
fal ecido também; e, depois, a essa singular figura da cultura brasileira que foi Rodolfo Garcia, que inseriu nos Anais da Biblioteca 1Vacio-
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balho.
\
Pedro Cher1nont d e Miranda e Rodolfo Garcia, fazendo publicar, quarenta anos depois, uma
tão valiosa contribuição aos estudos brasílicos, j á
considerada perdida, vieram não só contrib11ir
})ara enriquecer a nossa braS<iliana com um dos
mais prestimosos livros, como, talvez ain<la mais,
para colocar, no justo e merecido destaque, entre os cultores dos estudos brasileiros, Vicente
Cher1nont de Miranda.
A Biblioteca Nacional, que ficou com as nu1nerosissimas notas da continuação daquele trabalho, ass11miu, dessa maneira, para co1n os estudiosos dêsses assuntos, no Brasil, um grande
compromisso - o de selecioná-las e publicá-las,
para que se possam reeditar, posteriorme11te, já
completos, numa edição definitiva, os notabilíssimos Estudos sôbre o nheengatú.
Manuel Barata, um dos constitui11tes republicanos, antigo senador pelo Estado do Pará, que
representou na Câmara Alta, de 1890 a 1905,
apesar de político militante era um dos mais
sinceros analistas dos fastos históricos.
Deixou-11os êle, a par de alguns trabalhos
publicados na Revista do Instituto Histórico e
d e alguns volumes publicados, como a Jornada
•

( 6) Vicente Chern1ont de Miranda, Estu,dos sôbre o nheengatú (Anais da Biblioteca Nacional, vot. LXIV, 1942, pgs; 7-127).

Rio, 1944.
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de Fraricisco Caldeira Castelo Branco (7) e a
Antiga produção e exportação do Pará, alguns
manuscritos, ainda inéditos.
Vieira Fazenda, a êle se r eferindo, disse:
"Concorrendo parelhas com tais merecin1entos tern o Dr. Barata imperdoável def eito: escritor primoroso e terso, desconfia
de tudo quanto produz. Os seus escrúpulos,
até certo ponto criminosos, faze111 ocultar
verdadeiras preciosidades, q11e 11ão dá a lurne p elo r eceio de não haver alcançado o
dclubro da verdade."
Vieira Fazenda, Antiqualhas, 384
Na seção de n1anuscritos de sua op11lenta
Biblioteca, constituída de 164 manuscritos, especialmente da Amazônia, Biblioteca que foi doada pela viuva de Manuel Barata, a excelentíssin1a senhora dona Maria Amélia de Chermont
Barata, ao nosso venerando Instituto Histórico,
Hn1 manuscrito há, original e inédito, o Registro
hidrográfico de ambas Américas, do Al1nirante
espanh.ol d. A11tônio de Ulloa, documento precioso, provàvelme11te do terceiro quartel d'o século
XVIII, o qual encerra t1m resumo histórico das
primeiras navegações feitas no Novo Mundo.
(7) Apesar <las duas edições que teve o livro, documento
altamente interessante para a história da fundação da cidade
de Belém, desde há muito está êle incluído na relação dos
livros .r aros.
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Sôbre A lingua e os Costumes dos Indígenas do Tromb etas há, do padre Nicolino José Rodrigues de Sousa, o padre Nicolino, como .ainda
hoje é conhecido em tôda a região, un1 manuscrito, que compulsei na pequenina igreja de Ori•
•
•
x1m1na.
Filho de uma índia, descendendo, as')im, dessas pujantes tribos que dominaram, como soberanas, o grande rio, "uma fôrça oculta e irremediável atraía a sua alma contemplativa para
aquelas es1)lêndidas regiões" (8), o nele foi um
desbravador e onde fundou a vi.la de Uruá-Tapera, hoje a cidade de Orixi1niná, i1a embocadura
do Trombetas.
Carlos Estêvão de Oliveira , o notável cientista que dirigiu, com brilho e devotamento ímpares, o Museu Paraense Emílio Goeldi, prometeu-me, antes de falecer, quando lhe informei sôbre tão precioso a chado, mandar tirar, em Oriximiná, uma cópia do m esmo, por especialista, para
a Biblioteca do Muset1.
Um louvável serviço prestaria o Museu Goeldi, no caso de possuir a cópia daqueles originais,
se i)rovidenc1asse, com a maior urgenc1a, a sua
pt1blicação, que iria constituir, inquestionà,·el·
mente, uma valiosa contribuição à etnologia brasílica.
Foi o padre Nicolino quem anteviu os cam•

(8)

•

A

Gonçalves Tocantins, Rio Cuminá, 134

•
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pos gerais da região da mesopotâmia Parú-Marapí, quando de sua primeira viagem ao alto
Cuminá, em 1876, viagem essa que deu origen1
ao Diário da primeira viagem (9), parcialmente
publicado, na Revista da Sociedade d e Estudos
Paraenses, preciosa publicação, hoje em dia raríssima, sob o título de Vic.gem ao Cu.miná
Grande.
O Conselho Nacional de Proteção aos índios,
a quem ta11to devíamos já, pela i1nensa contribuição co1n que, tão preciosamente, tem enrique·
cido, sob a direção de Rondon, a bibliografia
brasílica, publicou, em 1946, integralinente, em
edição definitiva, sob o título Diário das Três
Viagens (10), não somente aquêle Diário da primeira viagem, como os Diários, das duas outras,
Atual1nente, há, sôbre essa mesma região estudada por Gonçalves Tocantins e pelo padre
Nicolino, os opulentíssimos trabalhos da Con1issão de Limites do Setor Norte, chefiada atualmente pelo coronel Ernesto Band'eira Coelt10,
que substituiu o capitão de mar e guerra Braz
Dias de Aguiar, um dos lidadores do Serviço de
demarcação das ráias setentrionais do Brasil, Con~issão que tão J)reciosa1nente tem contribuido
(9) Padre Nicolino, V ·iage1n ao Cu.11úná Gra.nde (Rev.
Soe. Est. P araenses, tomo I, fase. III, Julho- Setembro 1894,
pgs. 113-121) . Belén1, 1894.
10) Padre Nicotino, Diário das Tres Viagen s, publicação
n.º 91 do C.N.P .I. Rio .de J aneiro, 1946.

pa1·a a d elin1itação de nossas fronteiras com a Ve..
n ez11ela e as Gt1ianas e que tantos trabalhos origi11ais, quer geográficos, quer etnológicos, têm incorpora<lo ao patrimônio da cultt1ra nacional, bastando citar, apenas, dois exemplos de seus inestimá' 'eis labôres, para a avaliação da grandeza de se11s
esforcos - a deter1ninação do ponto setentrional
"
<lo Brasil, que é a serra do Caburai, e os estudos,
interessantíssimos, aliás, sôbre as tribos caribes da
r egião lindeira do norte do Brasil.
Não 11á muitos anos percorreu os Estados da
Bal1ia e de Pernambuco o antigo diretor do Museu
Goeldi, do Pará, professor Carlos Estêvão de Oliveira, cuja vida, dos n1ais belos florões na história do pensamento brasílico conte1nporâneo, nos
r evela o exe1nplo admirável do home1n que aba11do11a o inundo exterior , desintegrando-se dêsse
an1biente de vaidades estéreis, para entregar-se,
com o entusiasmo dos espíritos de eleição, às suas
p esquisas e aos seus esfudos, transfor1na11do, no
isolamento de u1na i11tensa vida interior, a erudição numa atitude inística e o estudo numa prática
monástica.
A obra de Carlos Estêvão, na 1naior parte dispersa e inédita, tendo co1r1eçado, encanta(loramente, nos domínios do folclore, se foi alargando, insensivelmente, pelos terrenos circun vizinl1os da arc1ueo·logia, da etnologia, das ciências naturais,
transformando o folclorista 1)ri1nitivo i10 nalt1ralista de Nidificação da s . 4 ves.

~
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Carlos Estêvão pesquisou, direta1nente, 11os
remanescentes de grupos da tribo Carirí daquelas
zonas geográficas, o que de etnologia ainda podiam
oferecer aquêles derradeiros abencerragens da
gra11de tribo que era missionada, em fins de 1671,
pelo reverendíssirno padre capuchinl10 Martin à e
Nantes, nas regiões de Oeste daqueles Estados, n o
vale do rio São Fra11cisco.
Carlos Estêvão, tão parci1no11ioso em escrever,
que nos havia dado os nlagníficos ensáios sôbre
os Apinagé (11) e sôbre a cer,â mica tapajô11ica
(12), p·ossuia, ainda inédito, o formosíssirr10 trabalho, obra de sábio e de artista, que é essa notável Nidificação das Aves.
Trabalhos dêste teor, não l1á dúvida, tornariam seu autor, em outros países, autoridade de
renome universal, tal a valia i1nensurável da
obra, 11a qual o seu autor, desapegado das vaidades humanas e da .g lória efêmera, levou trabalhando, à custa de seus já parcos recursos,
anos a fio.
E talvez estejam perdidas, para se111pre, por
falta de u1n editor e por falta de an1paro dos
podér es competentes, as coleções primorosas ele
ovos e de ninhos, colecionadas carinl1osa1nente
( 11 ) Carlos Estêvão de Oliveira, Os Apinagé do Alto
T ocantins (Bol. Mus. Nac., tomo VI, pgs. 61-1 10). Rio de
Janeiro, 1930.
( 12) Carlos Estêvão " de Oliveira, Cerâmica de Santaréni
(Rev. SPHAN, vol. III, pgs. 7-32). Rio de Janeiro, 1939.

- 47 --por Carlos Estêvão, as quais vão sendo lentamente consumidas pelo tempo.
As instituições científicas do país, infelizn1e11te, ou por impossibilidade financeira, o que
acredito mais provável, ou por uma inestimá,rel
i11compreensão das altas finalidades dos estudos
e dos traball1os n1eramente especulativos, p ermanecera1n impassivelmente indiferentes diante
da verdadeira obra-prima que é Nidificação da s
Aves.
O Instituto Nacional do Livro, em tão boa
hora criado, tem u1na oportu11idade mag11ífica
para prestar um benefício dos mais valiosos à
ciência brasileira, salvando aquêle trabalho, se
ainda fôr possível, de uma completa destruição.
No acêrvo da Comissão Científica, auxiliada
grandemente por D. Pedro li, a qual era integrada, entre outros, por Gonçalves Dias, Capanema, Burlamaqui e Raja Gabaglia, encontrou
Artur Neiva, qua11do dirigiu o Museu Nacional,
segundo
inforn1ações que por êle, pessoalmente,
>
me foram prestadas, preciosas esta1npas inéditas
de estudos etnográficos realizados por Gonçalves
Dias.
So111ente qt1e1n teve a oportunidade de conhecer a notável biblioteca organizada por aquela douta Comissão, biblioteca que está, atualmente, incorporada à do próprio Museu, é qu e
poderá aquilatar a sólida cultura daquele grupo
de verdadeiros cientistas.
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A inciência da época, poré1n, tão f er ina111ente ridicularizou a Comissão, que f êz n1alograr,
ainda no nascituro, uma das vocações 111ais coinpletas d e cie11tista.
Gonçalves Dias, desil11dido, abandon.ou, m ui
sàbian1ente, os labores científicos, e11trega11do-se,
inteirame11te, às letras.
E a literatura nacional, co1n o u1na con11)ensação p elo cientista que se p er clera, ganhou t11n
dos seus n1aiores poetas.
Sôbre a língtia do Rio Gra11d e do Sul, para a
qual foi carreada, a lérn do ele111 e11to tup í-guaraní, u1na a preciáv el contribuição dos lingua jares
indígenas do P erú e da Bolívia, escreveu Apolinário Pôrto-Alegre o Populário sul-riograndense.
Augusto Me) er, referindo-se àqt1ele trab a ll10,
diz:
1

"Os cadernos amareiecidos e ai11da i11éditos do Po pulário sul-riograndense, qt1e há
mais de ano exa1r1inei con1 emoção, r evelan1 vigorosa tensão da vontade, obstinado
esfôrço, ert1dição extensa, mas f atalme11te
acabam no frag1nentário e indefinido da
pesc1uisa ilimitada.
Augusto Meyer, lVota para urn verbete, (13)
Augusto l\.fey er, entretan to, que tão s up eriormente dirigiu o Institu to Nacional do Livro, bern.
( 13)

·C or reio da Manhã, do Rio de

Jan•iro,

de 24- ~- 1 949.
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t1os })aderia ter brinclado co111 a pullIÍcação daquele })recioso i11é<lito, sôbre o qua l Augusto
Daisson bordou, tam})ém , i11teressa11tes co111entár ios, que constituen1 o excelente tra ba lho A margeni d e alguns brasileirismos. (14)
O Conselho N acional de Proteção aos índios
ench et1 de júbilo a todos aquêles qt1e se d edica111,
entre nós, aos est11dos e tnológicos, por ter pro111ovido a r eedição de vários trabalhos, completa1nente esgotados, ben1 como por ter i11iciado
a J)Ublicação da imensa e valiosa i11édita das
várias Con1issões dirigidas por Rondon.
Entre aquêles inéditos, publicados pelo Co11sell10, cumpre salientar os dois volumes sôbre a
gramática e o vocabulário dos Borôro (15) e dos
P aricí (16) e o primeiro volume do Glossário
geral (17), r eunião de diversos vocabulários das
tribos de l\'Iato-Grosso e da Amazônia, de João
Barbosa de F aria, o modes to e estudioso etnógrafo da Comissão Rondon , sob a s11pervisão do
}) rÓprio Marech al.
Todos i1ós que, no Brasil, nos dedican1os a
( 14)

..<\.ugusto J)aisson, A

Pôrto f\legrc, 1925.

rnar !Jc1n

de alguns brasileiris111os

1

.

Esbôço yra111atica! e vocabulário da língua dos 1-ndios
Borôro, publica ção n. 9 77, do C. N .P.I. Rio de Janeiro, 1948.
( 16) Esbôço grau1alical, vocabulário,, lendas e cânticos dos
indios A rití ( Paricí), publicação n. 0 78 <lo C.N.P.I. Rio de
J aneiro, 1948.
( 17) Glossário geral das tribos silvícolas d~ Mato-Gro.s6o
e outras da Ania3ÔH'i a e do J.Vort~ d o Brasil, tomo I, publicação
n." 76 do C. N.P .J. Rio de Janeiro, ,1948.
( 15)

-
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essa esp écie de estu(los, rece))e111os con1 a lviçar eira salisf ação a pt1blicidade do })rin1eiro volum e daqu el e Glossário geral, que constituiu, indubitàvelmente, uma inestimável contribt1ição à lingüística a1nericana.
Muito, real1nente, 11este se11tido, tleve111 os
americanistas à ime11sa co11t:ribuição que, aos estudos brasílicos, tem trazido a a11tiga l'omissão
de Li11has Telegráficas e Estratégicas de MatoGrosso ao Arnazorzas, hoje em dia conhecida, por
todos os brasileiros, pela denominação, pura e
simples, de Comissão Rorido11, como u1na legítima l101nenage1n ao intemerato serta11ista que
começou a apagar, das velhas cartas geográficas,
a indicação desconhecido, que cobria larga faixa
do 11oroeste brasileiro.
Além d êsse valiosíssi1no s11bsídio lingi:iístico
recolhido pela Con1issão Rondon, 1nuito devc111
ainda, os estt1diosos de assuntos brasileiros, à
preciosa colaboração da Inspetoria d e Fronteira~, também chefiada por Rondon, 11ão some11tc
}Je]o valioso acêrvo co1n que a 111es1na, tão eficaz111 e11te, tem e11riqt1ecido a et11ologia brasileira,
como pela preciosa contribt1ição aos tlo1nínios
d a lingüistica brasílica.
Assim, 1nuito deve111os, real111ente, sob o aspeclo p11ra1nente lingüístico, àquelas duas Co111issões chefiadas por Rondon; sobretudo se consideramos que o material lingiiístico IJOr elas recolhido nestas qt1atro décadas, não se r ef er e, ape11as,
1

ao grupo lingi.iistico tupí-guaraní, perte11cen<io,
ao con lrario, êsse valiosíssimo material, a quase
tôdas as f an1ílias lingüísticas brasílicas, o que o
torna, evidentemente, d e um valor inésti111ável.
A influên cia do tu pi se f êz sentir, entre nós,
d esde o d escobrimento. É tão vasta e tão interessante a 11otável contribuição do grupo lingüístico tupí-guaraní, que está a solicitar, com urgência, a ate11ção d e um estudioso dêsses assu11tos,
para a realização do trabalho analítico, de alta
envergadura, q11e ai11da está por fazer, aproveitando a in1e11sa ganga, sôbre o assunto existente.
Para êsse lraball10, verdadeira1nente 1no11u1nental, q11e está aguardando, há longo tempo, o
aparecimento de um er11dito, de · um profundo
conhecedor de todos os seus segredos, não deverá
ser esqueci<la a bibliografia existente, basta11te
volumosa já, apesar d e dispersa e vária.
Ela surge, pri1norosamente, com a clássica
contribuição . quinl1entista, que é essa famosa
Arte da gramática da língua mais falada na costa do Brasil, do suavíssimo Ancl1ieta, vindo se
e11riquecendo, posteriorn1e11te, através de vocab11lários, de textos, de diversas contribt1ições <lif erentes, entre as quais citare1nos, ape11as, para
dar alguns exemplos, os trabalhos de Aspilcueta
Navarro, de Luís Figueira, de Ruiz de Montoya,
de Paulo R estivo, de Couto de Magalhães, d e Balista Caetano, ·de Teodoro Sampaio e, mais 1110-

5.3 dernamente, de Plínio Ayrosa, de Frederico Ectelweiss, de Lemos Barbosa.
Sôbre as demais línguas indígenas americanas, fora do grupo lingüístico tupí-guaraní, por ém, muita coisa existe, é verdade, mas quase
tudo, infelizmente, devido a etnólogos alienígenas, com a intercorrê11cia, últin1a1nente já n1enos
rara, de um ou outro estudioso brasileiro.
A grande dificuldade para a realização de
q11alquer trabalho honesto, entre 11ós, sôbre a lingüística americana de origem não tupi, é que
quase tôda aquela bibliografia, seja a dos alttores nacionais, seja a dos estra11geiros, é l1oj e, 11a
sua quase generalidade, 111uito difícil de ser co111pulsada, porque ela se tornou, de largo tempo,
para desespêro de to<los os estudiosos dê~s~s
assuntos, e1n preciosa raridade bibliográfica. ·
Daí não podermos 0111itir, por isso mes1no,
sem grave injustiça, a valorosíssima contrib11ição
q11e tem carreado, para o desenvolvimento <los
est11dos da etnologia brasílica, através das várias
p11blicações do Conselho Nacional de Proteção
aos índios, a Comissão Rondon.
Basta lembrarmos o caso dos N ambicuara.
Era t1n1 gentio pràticamente desconl1ecido,
antes dos trabalhos tia Comissão Rondon. Foi ela
quem, pela primeira vez, inegàvelmente, estudou
êsses brasís, em todos os seus aspectos ,e, sobretl1do, foi ela quem mais contribuiu para a p erfeita
classificacão dos mes111os.
"

a ela, ainda, en1bora indiretan1ente, que deve
a bibliografia etnológica brasíli.ca essa 1naravilhosa
Rondônia, de mestre Roquette Pinto, onde palpitam, por vêzes, as páginas mais liricamente comoventes da literatura brasileira.
tf\ntes da Comissão Rondou se adentrr.ir pelos
ínvios sertões do noroeste brasileiro, na civiliz,adora missão de levar os fios telegráficos aos mais
afastados rincões do Brasil interior, os nossos
patrícios quase desconheciam os nativos povoadores daquela irp.ensa região, a não ser pelas inf ormacões
de Karl von den Steinen, fruto d.ê
..
suas viage11s ao Xi11gú; de Paul Ehrenreich, qt1e
foi co1npanheiro de von den Steinen na segunda
delas; de l\i1ax Schmidt e de um ou outro viajante, entre i os quais, é verdade, alguns poucos
brasileiros.
Hoje, ao revés, podemos nos orgulhar da
profunda messe de conhecimentos co1n que enriquceu a cultura nacional essa falange heróica
que, com o s·e u glorioso chefe, integrou a nunca
deslembrada Comissão Rondon.
Foi ela quem fêz o levantamento dos aborige11es daquela enorme região do noroeste brasileiro, estudando-os, nas folgas de sua nobre e
civilizadora missão, num não menor labor de
empolgante brasilidade, para que se estabelecesse, na etnografia brasílica, uma dfinitiva classificação de todo aquêle gentio.
Foi ela ainda quen1, nos domínios da geograÉ

' 1'
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fia, solucio11ou todos os problemas daquela quase
desco11l1ecida região, q11e estavam, ainda, e1n
grande parte, por resolver.
•
E se1n falar, por desnecessário, na inestimável contribuição que ela trouxe aos mais ' 'ariados departa111entos da cultura nacional.
l\1as ainda n ã o é só.
A co11tribuição do material lingüístico, recoJl1ido por aquela Comissão, é da mais alta valia,
i)ois através de u1n trabalho metict1loso e b en ctlitino, incorporou ao patri1nônio da lingüística
a1nericana - vocabulários, textos diversns, gramáticas e inúmeras diferentes contrib11ições de
quase 111eia cente11a de f an1ílias lingi.iísticas brasílicas.
' ' olte111os, porém, especialmente, ao

Glossá~

rio geral.
Constitue a i)ublicação do segundo to1no dafjt1ele traball10, sem dl'.rvida, t1ma valiosa contribuição à lingüistica brasílica, que passará a ser,
imperiosarnente, trabalho imprescindível na esta11te de qualquer estudioso das línguas indígenas
•
americanas.
Aquêle Conselho não poderá delongar, por
111ais tempo, também, a publicação do Diário de
!~ ondon, o 11osso 111aior arquivo de brasilidade,
verdadeira prece de constante adoração à Pátria,
que o brilhante soldado e i11trépido sertanista
honrou, como poucos, com o seu heróico trabalho

• 1
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de desbravador e, sobret11do, de civilizador de
sertões . . .
Quando estive r1a Bal1ia, levado, ta111bé111,
como se111pre, por in1perativos profissionais, aproxi1nei-111e, à prin cípio levado pela afi11idade d e
i1ossos estudos e, depois, por uma profunda amizade, decorrente da in1ensa admiração pela rijeza 111áscula de seu caráter, elos mais puros que
ine foi <lado conhecer, dêsse an1igo que é Ar11aldo
Pimenta da Cunha. (18)
Arnaldo Pimenta da C11nha, pri1110-irn1ão de
Euclides da Cu11ha, seu companheiro e enge11heiro-auxiliar na sul)ida elo P11rús, mostro11-r11e, infeliz111ente ai11da i11édito, o mag11ífico en sáio
Euclides da Cunlia e o A1nazorzas, que devia ser
reu11ido à euclidiana, por dois motivos, cada qual
nlais valioso - 11n1, de orde1n afetiva, dada a
fra ter11al amizade q11e ligava os dois primos; o
outro, ele orden1 cultural, porque é êle, realme11te,
um judicioso estudo da passagem d e Et1clides
pela Amazônia.
Deixei para falar por último - last but no
least - propositadan1e11te, sôbre Alexa11dre Rodrigues Ferreira.
É verdadeiran1ente assombrosa a sua pro<iução, não só de manuscritos, como de desenhos
(18) Ao escrever o trecho acima, pouco antes de entregar
os criginais dêste trabalho à Biblioteca do Exército, ben1 longe
estav.i de pensar que, tão pouco tempo depois, iria perder aquêlc
i nesqt:ecível amigo.

-
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e de gravuras, trabalhos êstes que constituern
t11na preciosa contribuição, incon1pree11síve]mente ain da inédita, à botânica, à zoologia, à et110grafia e à própria corografia brasílica.
·Apesar de un1a parte de seus traball1os ter
sido levada para Paris, por ocasião da invasão
de Portugal pelas tropas de .Junot, uma boa parte, feliz1ne11te, escapou à pilhage1n, e11contra11dose J1oje ct1idadosamente guardada 11a 11ossa Biblioteca Nacional, 110 Institttto Histórico e 110 Mttseu Nacional.
Com 111uita razão afirma Pirajá da Silva (lU)
que Saint-Hilaire e diversos outros cientis tas se
utilizaram dos trabalhos de 11osso sábio naturalista, conseguindo, dêsse modo, a láurea que, 1)01'
direito d e conquista e de prioridade cronológica,
a êle deveria p ertencer, se os set1s manu scritos
tivessem sido }Jublicados 11a época oportuna.
Ne111 de outra n1aneira pe11sava rfeodoro· Sa1npaio, qua11do afir1nava:
.. I1nporlanles foram os estudos <ln sábio
11aturalista, ilustrados com belissin1os <lcse11hos e constantes de n1i11uciosos cliá rios, ir1e1nórias diversas sô.b re a botânica e a zoolologia das regiões percorridas e d escrição de
bom nú1nero ele nações indígenas, estu<los
que certan1ente rivalizariam com os de AzaPiraj á da Silva, 1'latureza, doenças, 111edici11a e rc1nédios dos índios brasilei1'0S, S. P aulo, 1939, pg. X X.
( 19)

!
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ra, se outro tivesse si<lo o destino que ll1es
(lera1n ou se desde então tivessem vindo P
luz da publicidade e não permanecesse111
nos a rquivos de Lisboa, como simples fonlP
d e consulta de que outros depois se i1tilizaria111, co1n detrimento da fama e da precedência do notável brasileiro."
T eodoro Sampaio, 1Vaturalistas viajantes, 12.
Tanto Pirajá da Silva, como 'I'eodoro Sa1npaio, entretanto, 11ada mais fizeram do ql1e r epetir o que, anteriormente, já l1avia dito o Visconde d e Pôrto Seg11ro. (20)
É profunda1ne11te desolador que até agora e duas centúrias são já passadas conti11ui:n1
os seus manuscritos ainda melancólicamente inéditos.
A publicaçã o dos trabalhos de Alexandre
Rodrigues Ferreira justifica, plenamente, tão . va·
liosos êles são, a fundação de uma Sociedade d e
A1nigo$ de Alexandre Rodrigues Ferreira, que
reunisse os hon1ens de cultura e de pensa1nent.o
dêste país para a consecução daquele objetivo.

E ainda n ã o f ala1nos de um gra11de 11úmero
V isconde de PôrtD· Seguro, História Ge1'al do Brasil,
II, 997, 2.ª edição.
(20 )

-
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de obras escritas en1 vários idion1as sôbre assu11tos de r eal i11terêsse para o Brasil.
E11lre algun1as obras que, inexplicà veln1e11le,
11u11ca fora1n tracluzidas para a nossa língua, surge, primordialme11te, o incon1parável subsídio
dos etnólogos franceses, a começar pelas já hoje
famosas reedições de Julius Platz1nan11, raríssi1nas preciosidades qt1e êle tor11ou acessíveis aos
estudiosos de todo o inundo, já hoje, por sua vez,
tan1bém verdadeiras raridades bibliográficas.
A seguir, a coleção que constitue a opulenta
Bibliotheque J__,inguistique Américaine, magnífico
repositório de conhecimentos lingüísticos, grande
parte dos quais de língt1as indígenas qt1e i11teressam, sumamente, aos estudos brasílicos, na 111aíor
1)arte referentes aos idion1as não tupís.
E, finalmente, os trabalhos de grupo da Societé de Américanistes de Paris, em que sobressaíam Lucien Adam, Créqui-Monfort, Jules Crévaux, Raoul de la Gasserie, Constatin Tastevin,
Sagot, Henri Coudreau e, principalmente, Paul
Rivet, o grande siste1natizador das classificações
lingüísticas americanas, com o seu hoje clássico
Langues Arnéricaines.
Vocabulaires méthodiques des Iangue·s Ouayana, Aparai, Oyampí, Emerillon, de Henri Coudreau, que constitue o tomo XV daquela coleção;
Grammaire et vocabulaire Roucouyenne, Arrouague, Piapoco et d' autres Zangues de la région des
Gi1yanes, qt1e integra o to1no VIII; Matériazzx
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poiir servir pour l' etablissement d'une. gramn~ai
re comparée des dialects de la f a.mzlle carzbe,
de Lucie11 Ada1n, que representa o tomo XVII,
1)ara citar, apenas, alguns trabalhos, já devia111
estar, de 1011ga data,. traduzidos para o portt1guês,
não so111ente }lelo seu valor inestimável, o que é
essen cial, 111as ainda porque são hoje, infeliz111ente, verdadeiras raridades bibliográficas, i11atingíveis, portanto, ao leitor comum.

Por isso, justa1ne11te, tomo a liberdade de fazer daqui u111a sugestão a mestres e alunos das
nossas Faculdades de Filosofia - 110 sentido de
que os Ct1rsos de línguas novi-latinas, ern colaboração com os Cursos de Etnologia, escoll1esse1n,
cada ano, u1na dessas obras, cuja tradução fariam, com as anotações, aditamentos ou atualizações que se fizessem necessárias, na base dos
mais modernos conl1eci1nentos de cada assunto.
Teríamos, assim, a11ualmente, em cada uma
delas, a enriquecer o patrimônio da cultura nacional, u1n livro precioso, duplamente interessante - porque, de um lado, seria um trahall10 de
equipe de dois Cursos, ao mesmo tempo q,1e
proporcionaria a n1estres e alunos, de nossas Faculdades de Filosofia, a oportunidade de prestar
um relevantíssimo serviço a todos aquêles que,
no Brasil, se dedicam a ingente tarefa de estudos
meramente espct1lativos sôbre a nossa gente e a
nossa terra ...

61

60 SôJJre a geografia, a etnografia e a etnologia
da A1nazô11ia nos deixou He11ri Coudreau uma
sf- r ie de monografias muito inter essantes, nas
quajs inseriu uma grande cópia d e vocabulários
de nossos silvícolas, além de u1na abundantíssiin a toponín1ia nos ,,ários dialetos da Guia11a.

Entre aq11êles trabalhos avultam, con10 inter essando particularmente à Amazônia, aquêles
que se r efere111 às viage11s realizadas aos rios TaJ)ajós, Xingú, Tocantins, Araguáia, Itaboca, I la ca iuna, Jan1undá, Maectttjú, Cuminá, Mapuera.
Branco e rfro111betas.
Alguns d entre êles bem mereciam u1na tradução para a nossa língua, enriquecida com anotações de estudiosos dos i)roblemas brasileiros,
o que os tornariam interessantíssimos para o est11do daq11elas longínquas regiões, ainda infeliz1nente tão pouco exploradas.
A monografia sôbre o Trombe tas, a Voyage
au Tromb etas, foi a 1iltin1a escrita por He11ri
Coudreau, q11e não chegou a concluí-la, o c1ue foi
f eito por sua espôsa, a exploradora Otil e Cot1dreau, a qual, segundo a própria d esignação que
e.la se dava, era "la second de la Missio11 Co11clreau ", e a c1uem deve1nos, também, as monografias sôbre as viagens ao Cuminá e ao Map t1 era.
••
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Henri Cottdreau faleceu Já quase no regresso
da expedição ao rio Trombetas, <lepois de ter

ultrapassado a cacl1oeira da Porteira, "c11 f nce
du lac rfapagem , rive gauche." (21)
E ali, na imensidade sen1 par da Guiana
Brasileira, que êlc percorreu e111 vários sentidos,
" dans Je forêt vierge de ce Brésil qu'il a tant
aimé " (22) , dorme tranqt1ilo o seu último sono
I-Ienri Coudreau, o explorador encantado dos
mistérios da selva amazônica.
A morte e o sepulta1ne11to de Coudreau e111
terras da A111azônia nos recorda, in1ediatan1e11te,
dois outros apaixonados da gleba tu111t1ltuária
- Stradelli e Koch-Grünberg,.
O Conde Ermano Stradelli abandonou, aindH
rnuito n1oço, o título nobiliárquico e o seu castelo na Itália, adentrando-se, pela Amazô11ia, tomo um verdadeiro enan1orado da terra imatura.
Faleceu no leprosário de Umarizal, no ineio
da selva que êle tanto amou, ta1nbém, a 23 de
março de 1926, tendo-11os legado, além do incon1parável Vocabulário nheengatú (23), algumas
1no11ografias, tôdas de muito valor, sôbrc assuntos brasileiros.
O outro foi 'I~l1eodor Koch-Grünberg, diretor
do Mt1se11 d e Et11ografia de Stuttgard, que passo11
~11os a f.io, en1 J)le11a selva, estudando não só, os
Otile Coudreau, Tro111betas, 2. , .
Otile Coudreau, Tro·1nbetas~ .prefacio.
,
•
Ermano Stradelli, f? ocabulario nheengah~-port1igu es . e
português-nheengatú (Rev. IHG-Br., toroo 104, vol. 158, PiS. l-768 ). Rio de Janeiro, 1928.
( 21)
(22)
(23)
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diale los, coino as lend as, os usos, os cos tuu1es
de vá rias tribos d a ,i\.1nazô11ia e do Brasil Central.
Incorporando-se, em 1924, à Rice Expeditiun,
v eio a fal ecer, víti111a de f ebre p erniciosa, a 8 (ie
otrtubro daquele ano, na Fazenda Vista Alegre,
no a tt1al território do Rio Bra11co, onde foi sepultado.
E ntre as obras de lí11gua al e1r1ã que in er ecen "
u1na traà.ução para o portugt1ês st1rge, e111 lugar
1>rivilegiado, p elo 1n uilo que r eprese11ta, na bil>liogr afia brasílica, a Beitrage z ur Et/1nograpliie
und Spracl1el<:unde A1neril<a, d e l{ar l Fied erich
l)l1illipe vo11 Martius, u1na vez q ue, convém 11ão
esq11ecer , é 11ela c111e está exposta a p r in1eira classificação, verdadeira1nente sistem á tica, d e nossos
silvícolas.
P ara que se possa avaliar, en1 suas devidas
propor ções, aquela obra clássica de nossa brasiliana, basta ver co1no sôbre a n1esma se manif esta P a ul El1renreich, que foi quem mais contrihui11, j untam ente con1 Karl vo11 d en Steinen,
1>ara a r evisão ela classificação das tribos brasílicas, i1ela exposta por Martins:
"Dos a11tores a11tigos r esta-111 e ap e11as
agora tratar d e Martit1s. Foi o p ri111ciro que
e.111preendet1, baseado e111 todo o 111aterial
existe11te então e na observação própria de
1011gos anos, apresentar um quadro com ple-

,. L
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to d es tas p opt1lações i)rimitivas, pois pela
p rim eira vez também os Tapúias são considerados condignamente. Cabe-lhe a bene1nerên cia de entre êstes ter reunido os Gês
como gr11po independente e havê-los caracterizado. O modo pasmoso por que domina
0 v asto material espalhado e às vêzes d e
difícil acesso, a exposição brilhante, a profund a siz11dez moral 110 nobre filântropo
que ecoa em cada linha, assegurarão a esta
obra luga r de ho11ra na literatura sôbre o
Brasil."
Ehrenreicl1, Tribos do Brasil, 8.
Não p ode ficar esquecida, ta1nbé1n, qua11do
r elaciona1nos os e tnólogos alemães que tanto trabalharan1 p ela etnologia brasílica, a fig11ra si11gular qu e é Karl von den Steinen.
De su a primeira viagem, realizada a través
da i111e11sa r egião do Xi11gl'.1, é fr11to o livro admirável que é Durch Central-Brasilien, publicado
e1r1 Lípsia, e111 1886, traduzi(lo para o JlOrtug11ês
por D. Catari11a Baratz Canabrava e pttblicad o
11a Brasiliana, série gra11de for1nato, da Co111panhia Editora Nacional, em 1942, com o titulo d e
O Brasil Ce11tral.
É ela u1na das obras clássicas da etnologia
brasílica, sendo aquela que constituiu, sem dúvi(\'a, a maior contribuição para o estabelecimenta,

ri!'.-

-64e11tre nós, de uma verdadeira classificação el110gráfica dos silvícolas brasileiros.
Da segunda viagen1, realizada em 1887 e
1888, surgiu t11n outro volt1n1e, que é, igual1nente,
uma das maiores contribuições feitas à bibliografia brasílica - o U11ler de11 Naturalvo[J(,e r Zentral-Bras:ilien.';, publicado em Berlim, e1n 1894.
Carlos da Silva Lot1reiro havia traduzido já,
desta notável obra, o capítulo X;VI (24) e Basílio
de Magall1ães o capítulo XVII (2.5); a tradução
integral, porém, se deve a êsse bene111érito da
literatura etnográfica brasílica que é Ego11 Scbade11 e a sua publicação ao Departame11to de Cultura do Estado de São Pat1lo, que a i11seriu nos
volun1es XXIV a I.. VIII de s11a R,evis;fa do Arquivo Público, da 1nes1na fazendo, em 1940, uma separata, sob o título Entre os aborigenes elo Brasil
Central.
Alén1 dêsses deixou-nos von den Steine11,
ainda, t11n precioso volt1me sôbre a língua dos
Bacairí, o Die Bakairi Sprache; publicada em
Lípsia, em 1892, obra que deve ser trad11zida
para o }lortuguês, porque representa u1na das
111ais valiosas contrib11ições à lingiiística e uo
estudo dos textos n1íti.cos dáq11ele ge11tio carihe.
Para se tel' l1ma idéia do valor desta obra
(24) Carlos da Silva Loureiro, Os pa1recís, (l~ev. IH G-Br.,
tomo 84, vol. 138, 1pgs. 309-335) . Rio de Janeiro, 1919.
(25) Basílio de Magalhães, EJ1-tre os Borôro (Rev. II-IGBt:, ton10 78, parte II, pgs. - 391-490). Rio de Janeiro, 1916.
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de Karl von den Steinen, vou transcrever aqui
a seguinte passagem, que n1uito ])em a sit11a no
panorama da bibliogr afia brasílica, de Ego11
Scl1aden:
"Para se compreender a perda que ta111bérn para os est11clos lingüísticos representa
a 11ão divulgação dos textos n1íticos 110 iõio1na original, , lembro, de passage1n, o que
significam, com,o marcos decisivos no conjunto elas pt1blicações indianistas brasileiras, obras como Die Bakairi-Sprach~, de
l{arl von de11 Steinen; Rã-txa~hu-ní-kuí, de
Capistrano de Abreu e o já mencionado volume sôbre a mitologia, que integra o Vom
Roroima zum O·r inoco, d'e 1"'heodor Kocl1Grünberg."
Egon Scl1aden, lndios do Brasil, 52
Para se avaliar, ainda, do alto valor dêste
tr aball10, basta recordar que os Bacairí são consid erados os caribes que vive1n no inais p erfeito
prin1itivis1no.~ nas 111es1nas condições em c111e fora1n encontrados, pelos descobridores, os silví ..
colas americanos ...
Não poden1os deixar de transcrever, para encerrarmos estas breves considerações sôbre a monl1n1ental obra de von den Steinen, o formosissi1110 elogio que dela fêz o nosso admirável ca.
pistrano, tão parcimonioso ne~tas coisas:
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"Ao mesmo tempo que aparecia o livro
do Dr. Steinen sôbre a língua, estava aqui
um Bacairi trazido do Para11a tin ga pelo Dr.
Oscar Iv1iranda, quando r ealizou sua tão tormentosa viagem r io abaixo até o Amazonas.
Com o inesmo índio pôde, <..1 u em escr eveu
estas linhas, estudar o livro do sábio ale1nã o
vocábulo por vocábulo, e n ão acha palavras
bastante para exprimir a a dmiração que lhe
causou o exato d a transcrição fo11ética, a
agudeza co111 que foi ap ur a do t11do qua11to
nos ir1ateriais colhidos 11avia d e aproveitável. Se em urn país, que blaso11a de esse11cialn1ente agrícola, fôsse p er1n itida a co111paração, poder-se-ia dizer que o seu engenl10, como uma das moendas gigantescas
i1oje e1n uso, esgotou iodo o caldo de cana,
deixando, apenas, o bagaço ..,
Capistrano, Bacairís, 211
Ao lado dos trabal hos de Karl von den Stein en l1á os de Paul Ehrenreich, que foi companheiro de von de11 Steinen na sua segu11da viagern ao Xingú, alguns dos quais estã o, realn1ente, não apenas pelo seu valor, co1no sobret11do
pelo r elevante interêsse qt1e apresentam aos estudos etnológicos brasilicos, solicitando urna tradução.
~le traball1ou e de que n1aneira admiráv el - com o próprio silvícola, estudando, diante

/.
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do documento vivo, as tribos do rio Doce, da bacia elo Araguáia e do Purús.
Carreou, })ara os estudos mitológicos e antropológicos brasílicos, a mais esmerada contribuiçã o, n ão tendo sido excedido, como antropologista.
Alguns de seus trabalhos, real1nente, já forarr1 traduzidos e publicados, tais co1no Die Ethnograpl1ie Sud-Amerikas im Beginn des XX Jalirlzunderts beso11derer B eruclcsichligung der 1Vaiuravollcer, publicado nos Archiv für A11thropologie, Neu e Folge, volume II, Braus11ch-vveig, 1904,
o qual foi tradt1zido para o português por Capistrano de Abreu, u1n dos magos da bibliografia
brasílica, tendo sido publicado, parcialme11te,
p elo I11stituto Histórico e Geográfico de São Paulo (26); o Einteilung unçl. Verbreitung d er Vol-

kerstamme der Brasiliens nach den S tancle unserer Kenntnisse, igualmente traduzido IJOr Capistrano e publicado pela Sociedade de Cieografia
do Rio d e Janeiro (27); e, final1nente, o V ber

einige altere Bildrzisse Sudamerilcarzish lridian er,
que foi traduzido para o português p elo esmeradíssimo historiador patrício Oliveira Li1na e pu-

(26) A etnografia da A1nérica do S u l ao co1neçar o século
XX (Rev. IHG-SP., vol. XI, pgs. 280-305). S. P aulo, 1906.
(27) Divisão e distribuição das tribos do Brasil segundo o
estado atual dos nossos conhecimentos (Rev. SG-RJ, tomo VIII,
pgs. 3-35). R.io de Janeiro, 1892.

-68blicado, em 1905, pela Revista do Instituto Arqueológico e Geográfico· Pernambucano. (28)
Além dessas obras, de autores alemães, outras muitas esperam, também, as honras de uma
tradução para o vernáculo.
Entre elas me seja lícito ressaltar, abriudo
a r elação, as obras valiosíssimas de Theodor Koch-Grünberg, notadamente Vom Roroim.a z11n1
Orinoco, uni dos mais formosos livros que se escreveram, em tôdas as épocas, sôbre a etnologia
da Amazônia.
E não é só.
É preciso não esquecer, sobretudo, o profundo espírito científico con1 que a mesma foi
escrita; a honestidade, rigorosa e absoluta, de
tôdas as suas informações e, finalmente, a inestimável contribuição lingüística que r epresenta,
para todos nós, que nos interessamos por esta
espécie de estudos, o volume IV daquele trabalho.
Devemos já a êsse benemérito da literatura
etnológica, entre nós, que é Herbert Baldus, a
publicação (29) do segundo volume, ref.erente
às lendas e aos mitos dos Taurepã e dos Arecuna, traduzido para o português por Henrique
Roenick.
(28) Sôbre alguns antigos retratos de índios sul-americanos
(Rev. IAG-Pe., vol. XII, pgs. 18-46). Recife, 1905.
(29) Theodor Koch-Grünberg, Mitos e lendas dos Taulipáng
e Arekuná (Rev. Mus. Paul., n.s., 'VOI. VII, pgs. 9-202). S.
P.aulo, 1953.
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Quanto ao primeiro volume, que é justamente o relato da viagem, foi êle traduzido pelo
monge beneditino D. Atanásio Aguiar, que esteve, durante muito anos, na prelazia do Rio
Branco, mas continua, infelizmente, ainda inédito.
A Revista do Museu Paulista, que já nos
brindou com a publicação do segundo volu1ne
daquela obra, não poderia publicar, também,
prestando 111ais um assinalado serviço aos estudiosos da geografia e da etnologia do Brasil, o
primeiro volume de Vom Roroima zum Orinoco?
É mais um apêlo que fazemos ao ilustre diretor da Revista do Museu Pa11lista.
A publicação integral da tradução de Vom
Roroima zum Orinoco, co1n os indispensáveis índices remessivos, absolutamete necessários num8
obra, como essa de Koch-Grünberg, em que tanto temos que aprender, sôbre uma imensa faixa
lindeira de nosso país, é um serviço da mais alta
relevância para a cultura nacional.
Vou abrir aqui, agora, u1n parêntese de ordem sentimental.
A todos nós que, por dever de ofício, trabalha1nos nessa mesma região percorrida por êle,
com tamanho benefício para a etnologia brasílica, região em que veio, posteriormente, a falecer,
quando integrava a expedição organizada por
Hamilton Rice para descobrir as verdadeiras
nascentes do Orinoco. em 1924, Koch-Grünberg
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está muito ligaà'o, por êsses laços d e solidariedade que se verificam entre sertanistas que vi~eram e que sofreram numa mesma região.
Foi por isso nlesmo que compulsei, profundamente comovido, na Biblioteca do Instituto
Histórico, os dois primeiros volumes d êsse trabalho, onde, 110 primeiro d êles, tive a oportu11idade
de ver a sua assinatura, aposta pouco a11tes de
seu fal ecimento, oferta11do ao colendo Instituto
aquêles dois pri1neiros volurnes de Vom Roroima

zum Orinoco.
Ot1tro traball10 da bibliografia germânica
qt1e, incornpreensív elrnente, também, nunca foi
traduzido para a nossa língua, é a mo11un1ental
obra d e Richard Schomburgk - Reisen in Guiana und Orinoco, publicada em Lípsia, em 1841.
Neste trabalho cito, várias vêzes, para abonar
as nossas opiniões, o livro de Schomburgl{; e
cito, como iremos ver, mais tarde, no desdobram ento d êsse 11osso estudo, pelo mais elementar
dever de· justiça - po·rque dificilmente poderemos enco11trar quem tenha escrito, sôbre a zona
raiana do Brasil co1n a Venezuela e as Guianas,
com maior espírito de retidão, com mais escrupuloso rigor e com o mesmo realismo, d.o que
êsse ad1nirável sertanista que foi Richard Scl1omburgl{.
Seu trabalho, fruto das viagens que realizou,
de 1840 a 1844, naquela imensa interlândia, é
um manancial inesgotável de conhecimentos, co-
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movedoram ente surpreendente, pela fidelidade
absoluta de suas informações.
Todos nós que trabalhamos em uma Comissão de Limites que atua, precisamente, numa
grande parte da região por êle palmilhada, tivemos a oportunidade de verificar, quase passo
a passo, o rigor absoluto de suas informações,
mais d e un1 século transcorrido.
É com verdadeiro prazer q ue JJasso a palavra, agora, ao meu dileto a1nigo e companl1eiro,
na faina demarcadora das raias setentrionais do
Brasil, o engenl1eiro Luís de Sousa Martins, _qt1e
teve oportunidade de verificar, tambén1, no desdobramento de sua missão d·e li11deiro, o absolt1to rigor d e tôdas as informações de Scl1omburgk:
"Foi t11na verdadeira surpresa, para nós
demarcadores, a fidelidade das informações
de Schomburgk, não só em relação aos dados concernentes às tribos que ainda existiam e que foram objeto de nosso estud·o,
um século após a sua viagem por aquelas
regiões, como sobretudo a precisão de suas
informçaões geográficas, excetuadas, a1Jenas as relativas aos elementos astronômicos,' possiveln1ente por não· possuir êle, naquela época, os meios materiais de que dis. ,,
1
iJ GlTIOS h OJC.
\
Sousa Martins, Campanha do Mapuera,
37 .
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Podemos citar, ainda, entre os livros dos
nJestres alemães que deveriam já ter sido trad uzidos para o português, o notável trabalho de
Max Schmidt, lndianerstudien in Zentralbrasilien
e a obra magnífica que é lnden Wildnissen Brasilien, de Fritz Krause, antigo diretor do Museu
Etnográfico de Lípsia, a1nbos interessantíssi1nos
IJara os es tudos etnológicos brasileiros.
E co1no os últi1nos são, n1uitas vêzes, os n1ais
i1111>ortantes, deixei para falar por últin10, nessa
relação de autores ale111ães, sôbre a singular figura de Curt Nimuendajú.
Dttas razões me levaram a deixá-lo para o
fim - a primeira delas é que queria eneerrar
esta lista com o seu nome; a segunda, evidente111ente, é que estava indecíso em colocar Curt
Ni1nuendajú nu1na relação de autores alem ães,
IJOrque, a1Jesar de ser êle alemão de nasci111ento,
eu sempre o considerei, fazendo com isso sim}Jles1nente justiça, não apenas um etnólogo brasileiro, mas o maior etnólogo brasileiro, de todos
os te1npos.
Nunca esqueci, era 1nenino ainda, de 111na
fras e de Medeiros e Albuquerque, ao ref erir-sc
à ar11izade entre brasileiros e portuguêses - "Na
geografia dos senti111entos nunca se sabe be111
onde acabam as fronteiras do Brasil e começan1
as de Portugal."
Pois bem, os an1igos, os (liscípulos, os ad111iradores de Ct1rt Nimuendajú poden1 parafra-
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sear aqttêle conceito, dizendo - "Nos domínios
da etnologia nunca se s~be bem quando Curt Ni1nuendajú deixou de ser um mestre alemão para
se tornar um mestre - e que mestre! - profundamente brasileiro."
Digo isto porque, evidentemente, t1m grupo
de etnólogos - e estou falando, apenas, nos estritos limites de uma única atividade intelectual
- de origem ger1nânica, nós já não podemos
considerar, hoje e1n dia, senão emine11temente
brasileiros .,- como Curt Nirnuendajú., Herbert
Baldus, Egon Scl1de.n, não apenas, em algu11s dêles, por uma formal naturalização, mas pelo somatório dos trabalhos, meramente especulativos,
con1 que vieram enriquecer, de maneira brill1ante, a cultura nacional.
Mas avulta entre tôdas, incomparàvelmente,
a figura ímpar de Curt Nimuendajú.
É quase inacreditável, por isso mesmo, que
uma parte de sua obra continue, ainda, inédita.
É, infelizmente, porén1, o que sucede. Nós, entretanto, os amigo·s, os discípulos, os admiradores
de Curt Nimuendajú, não devemos pern1itir, por
i11ais tempo, que ela perdure assim, para que 11ão
aconteça, com a mesma, precioso escrínio de
quarenta anos de fecundos e primorosos trabalhos, ganga maravilhosa dos mais interessantes
assuntos brasílicos, aquilo que aconteceu com a
do sábio naturalista Alexandre Rodrig11es Ft-~r
reira - que u1na série de autores alienígenas,

J
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que tiveram uma vasta proj eção internacio11al,
só surgissem pelo fato de ter ficado, p ecaminosamente inédita, a sua im ensa contribnicão
à
..
cultur a brasileira.
O .J.\t1useu Nacional, a quem Curt Ni1nuendajú
entregou, há mais de dez anos, tôda a su a obra,
traduzida e revista, para a publicação da edicão
definitiva de seus trabalhos, está desmer ece1;do
de suas seculares tradições, nos domínios do enriquecimento do patrimônio cultural da nação,
em que sempre foi pioneiro, relegando ao esquecimento, 1nelancàlica1nente arcruivado nt1ma de
suas dependências, inacessíveis ao pl'.1blico, aqu êle p r ecioso acêrvo, absolutame11te imprescindivel
aos estudos etnológicos brasílicos.
Urn co11sumado m estr e n estes estudos é, t amb ém , sem nenhum favor, o notabilíssimo etnólogo holandês Claudius Henricus d e Goej e, que
al ém de esm er adíssimo conhecedor da etnoloO'ia
o
americana, para a qual tanto contribuiu, enr iquecendo a bibliogr afia americanista co1n algumas obras verdadeir amente magistrais, p ela profundid ade de sua cultura, aliada à absoluta 110 nestidade de suas informações é, igualmente, sem
dúvida, um dos maiores c'onhecedores <los linguaj ares aruacos e caribes da região guian ense.
De Goej e te1n, do mais alto interêsse par a a
etnologia ameríndia, êsse magistral trabalho q ue
é Tumukumak Expeditie, só comparável, sem dúvida, também, a essa outra obra, das que mais
i
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intensamente inter essam ao conhecimento da
lingüística americana, êsses seus formosíssimos
Études Zinguistiques caraíbes, que estão a reclamar, com a mais absoluta urgência, uma nova
edicão
.. ou, talvez muito melhor, ainda, uma tradução, por especialista da lingüística americana,
daquela obra verdadeiramente magistral, indispensável, por isso m esmo, na estante de todo estudioso das línguas indígenas da América, especialmente d·a lí11gua de ltma das gra11des famílias li11güísticas do Brasil - o caribe.
E isso, além de tudo 1nais, porque aquêle
trabalho, assi1n tão indispensável, é ir1teir amente inatingível à grande m aioria dos estudiosos do
Brasil, p ela sua absoluta raridade, bastando dizer que, no Brasil, ao que eu saiba, só existe o
exemplar pertencente à Biblioteca do Museu Nacional.
A excelentissin1a senhora dona Lúcia Furquim Lahmeyer, antiga bibliotecária do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, não há inui.to
falecida, a cuja ,p roficiência devíamos já as exímias traduções de duas obras capitais de nossa
brasiliana - a flistória do Brasil, de Heinrich
Handelmann (30) e a Viagem ao Brasil, de Spix
e Martins (31), tinha já quase pronta, segundo
a infarmação que ela própria me prestou, cm
uma das últimas vêzes que conversamos, i1a Bi(30)
(31)

Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1931.
Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1938.
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blioteca do Instituto, a tradução de outro precioso volu1ne, a R eise in Innerem von Brasilien,
r elato das viagens feitas por Johan Emanuel
Pohl, o patriarca da geologia brasilica.
Não sei em que situação, com o falPcimento
daquela ilustre senhora, ficara111 os originais da
lradução. O Instituto Histórico, no caso de ser
possível, bem JlOderia publicar a tradução daqt1êle interessante trabalho.

Dos autores de língua inglêsa, cujos trabalhos tanto interessan1 às letras brasilicas, além
daqueles que já foran1 traduzidos, para a nossa
língua, poderemos citar, entre outros, Williams
Chandless, que publicou, em Londres, em 18ü6,
no tomo XXXVI do Journal of lhe Royal Society,
dois interessantíssimos ensaios - Ascent of lhe
Ri ver Purús1 e N ates of lhe River Aquiqui, .the
principal af f luents of lhe Ri ver Purús.
Além dêsses trabalhos de Chandless, ai11da
l1oj e valiosos para o estudo daquela região, poder emos citar o livro que tão bem estuda as por1ulações indígenas da bacia do Purús, q11e é o
trabalho de Joseph Beal Steere, Narrativ·e of a
visit to indians tribes of tlie Purús river, Brazil,
publicados ern Report of V. fl'. National Museum,
de Washington, em 1903.
Não quero deixar de citar, também, o indispensável estudo de J. E. R. Polack, A grammar
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and vocabulary of the lpurinã language, publicado em Londres, em 1894.
A insistência com que estou sen1pre indicando, como obras de interêsse para a bibliografia
brasílica. uma série de trabalhos meramente lingüísticos, não deverá causar estranheza, pois são
êsses traball1os lingüísticos aquêles que os est11diosos da etnografia ainda tanto necessitam, por
indispensáveis ao estudo lingüi.stico comparado,
ainda não co1npleto, como meio auxiliar da elaboração de uma classificação etnográfica definitiva, de nossos silvícolas.
Nem era outra a opi11ião de Rodolfn Garcift
quando, ao estudar, em sua prestantíssima Etnografia Indígena, magnífica síntese dos conhecimentos da época, a classificação de nossos silvícolas, afirmou que:

"O estudo dos vocábulos t êm assi1n, 110
m étodo moderno, singular r elevâ11cia, porque em comparação entre êles se 11odem
apurar as afinidades porventura existentes, deduzir a evolução efetua da desde a
dispersão do grupo p:ri111itivo e reconstituir,
ao inenos aproximadamente, a língua matriz 'que o dominava."
Rodolfo Garcia, Etnografia, 251
De tudo quanto vimos chegamos à conclusão
de que uma alternativa se apresenta a todos nós,
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que nos interessamos por estas publicações ou aguardar, estàticamente, que emprêsas editoras particulares promovan1 a publicação, co1no
vêm faze11d o, i1en1 sempre, porén1, com um critério aceitável, de u1na ou outra obra de real valor de nossa brasiliana ou, então, o que seria,
possívelmente, un1a solução razoável, promovermos a reunião de todos os estudiosos dêsses assuntos, no Brasil, numa Sociedade, que tivesse
por objetivo a seleção meticulosa de todos êsses
trabalhos, para providenciar, junto às autoridades governan1entais ou privadas, a reedição ou
a publicação, metódica e sisten1atizada, de todos
êsses tesouros que p ermanecem r econditamente
escondidos nas estantes especiais das bibliotecas
públicas ou nos 1nostruários dos colecionadol'es
<le tôdas as raridades, ain<la mesrno as bibliográficas.
Algumas e11tidades, todavia, poderiam prestar assinalados serviços n esse sentido, tais como,
entre outras, o Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, a Biblioteca Nacional, a Academia
Brasileira de Letras, a Biblioteca do Exército e
"o Instituto Nacional do Livro.
Não seria demais, por exemplo, para iniciar
essa atividade, que o Instituto I-Iistórico, que possue em in-folio os respectivos originais, pt1blicasse, à semelhança do que já fêz com tantos
outros, constituindo essa publicação um reconhecimento público pelos trabalhos, na verdade no-

-

79 -

táveis, do marinheiro que tanto estudou a Amazónia e a língua que usava sua gente, o Dicionário Túp ico-Português e Português-Túpico, do capitão-ten ente Lourenço da Silva Arat1jo e Arnazonas, trabalho escrito há mais de um século, do
mesmo valor que o seu Dicionário topográfico,
,'1istórico e descritivo da comarca do Alto-An1az o11as, publicado em Recife, em 1852.
Apesar de Rodolfo Garcia nos ter publicado,
en1 1938, nos Ariais da Biblioteca J.V acional as
Nata.'> .~ôbre a lí11gua geral ou tupí 111oder110 do
A1nazonas, por êle próp1·io prefaciadas, ainda
1)er1nanecem i11éditos, na Seção de l\tla11uscritos,
de nossa Biblioteca Nacional, diversos trabalhos
de Cl1arles F r ederic Hartt, entre os q uais avulta
uma coleç~o interessantíssima de algun1as lendas
brasílicas, so·bretudo relativas ao mito do Jaboti,
<ie que era êle emérito conhecedor.
A nossa Biblioteca bem poderia, 11onrando a
memória de quem foi, reconhecidamente, o verdadeiro criador dos estudos sistematizados da
geologia brasilica, tomar a iniciativa d e pron10ver a .P ublicação d as obras completas de Hartt,
r eunindo tôda a sua vária, publicada nos Arquivos do Museu Nacio11al, em revistas diversas e
em monografias.
O trabalho não seria düícil, seria bastante
facilitado, até, uma vez que o que de mais inter essante Hartt cieixou, já foi carinhosamen te concatenado e revisto por Orville Derby. Seria u1na
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justa recompensa, que bem merece quem apresentou ao mundo científico a cerâ1nica das oleiras de Marajó.
Não seria êsse, porém, o grande empreendimento de nossa Biblioteca Nacional, porque a
sua verdadeira missão, atualmente, é promover
a edição definitiva das obras de Alexandre Rodrigues Ferreira, o grande naturalista patrício
tão injustamente olvidado.
É êsse um imperioso dever que lhe impõem
todos os ho1nens de cultura e de pensamento
dêste pais.
A Academia Brasileira de Letras cabe ta1nbém, não há dúvida, a responsabilidade da publicação de grande parte d e nossa brasiliana,
restabelecendo, em boa hora, as formosas tradições que, neste sentido, ali deixou o nunca
deslemhrado Afrânio Peixoto.
É be1n verdade, não se pode n egar, que alguns daqueles documentos foram por ela publicados, tais como,Jpor exemplo, a Viagem ao Brasil, de Hans Staden, com as anotacões
de Teodoro
..
Sampaio; os Diálogos das Grandezas. do Brasil,
de Ambrósio ~""er11andes Brandão, co1n a introdução de ,C apistrano de Abreu e as anotações de
Rodolfo Garcia; as Cartas do Brasil, do padre
Manuel da Nóbrega; as Cartas Avulsas e outros
•
mais
...
Muita coisa, porém, falta ainda.
João Severiano da Fonseca, o autor da mag1

•
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nifica Viagem a<i> redor do Brasil, deixou concluído um Dicionário de Brasileirismos, que se
conserva até hoje inédito nos arquivos da Academia.
Por que o n ão publica ela?
O Ministério das Relações Exteriores não
poderia ter co1nen1orado de maneira mais condigna o centenário de nascimento do Barão do
Rio Branco, em 1945, do que publicando a edicão definitiva de suas obras completas.
J.i''oi, além do mais, um relevante serviço
prestado, pelo Itamaratí, à bibliografia brasílica,
uma vez que estavam completamente esgotadas
as obras de Rio Branco. Deixou de publicar, por ém, a Guerra do Paraguai de Schneider, cuja
r eedição foi entregue ao Ministério da Guerra, o
c1ual, dez anos são passados, ainda não providenciot1 a reedição daquela obra prima das letras
históricas de nossa terra.
Não publicou, também, o Atlas: da segunda .
m em ória, in1pressionante documento da pasmosa
erudição e do be11editino esfôrço de Rio Branco
através de arquivos, de bibliotecas, de museus
da Europa e da América, hoje em dia, pela sua
absoluta raridade, objeto das mais renhidai
disputas em leilc: es de antiguidades, como precioso docun1entário da geografia e da história
•
•
11ac1ona1s.
Faço, por isso mesmo, uma sugestão ao Itamara ti, com a realização da qual conquistará
~
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êle o reconhecimento de todos os brasileiros que
estudam nesta terra - abrir u1na lista de subscritores interessados na r eedição d a quele Atlas,
tanto individuais, como entre a s diversas instituições do país.
Ot1tra dívida que o Itamaratí tem, para com
iodos os estudiosos do Brasil, é a publicação d e
uma pesquisa, paciente e completa, r ealizada por
Ja11go Fiscl1er, grande erudito do Rio Gra11de do
St1l, antes de falecer.
.Tango Fiscl1er relacionou, ineticulosa1ne11te,
tôdas as anotações margi11ais, do próprio punho
do Barão, apos tas em todos os livros de sua riquíssima e preciosa livraria, incorporada, hoj e
en1 <lia, à Biblioteca do Itamaratí, o que representa, inqüestionàvelmente, um dos mais prestantíssimos serviços realizados, no Brasil, à cultura nacional.
Jango Fischer fal eceu, infelizm ente, sem ter
r ealizad o o seu grande obj eti,ro - a publicação
daquele trabalho.
\t

Cabe ao Itamaratí, assim, através d e sua Biblioteca, providenciar a publicação dessa obra,
que virá aun1entar, inesperadamente, n ão só a
bibliografia do Barão do Rio Branco, como tamb ém at1mentar, com um volume da mais alta ' 'alia, a própria bibliografia brasílica.
Uma outra instituição, em tão boa hora criada, que muitos e esplêndidos serviços poderá
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i1res lar aos estudiosos do Brasil, é a F)iblioteca
do Exército.

Con1 un1 nítmero avultado de subscritores,
o que p ern1ite, segu11do infor1naçoes oficiais,
unia tiragen1 que ultrapassa dez milheiros, poder á tornar-se ela, .con10 de fato está se tor11ando,
e1n nosso 1neio, poderoso elemento da vida Cllltural brasil eira, 11ã o apenas J)ela difusão d e avt1ltado 11ún1ero rle obras, cujas edições e r eedições
n ã o poderão ser levadas a efeito J)Or editoras i11<lus trializadas, co1no i11da, e pri11cipalmente, por
constituir-se u1n ce11tro (le irradiação de cultura.

i\. criação dos prê111ios Gen eral Tasso f'rago so e Pa1zdiá Calógeras, dest.i11ados aos 111ell1ores
trabalhos inéditos sôbre a história ir1ilitar e os
estudos brasileiros, em boa l1ora realizados }>O r
a quela Biblioteca, virá proporciona:r, ev,i d entem ente, a publicação, pela n1es1na, de algun1 as
obras de real valor.
E ntretanto -- e isso vai, apenas, a titulo d e
s uges tão - se a Biblioteca do Exército criasse u111a
li rasilia11a, que tro11xesse à publicidade, 1nes1no
11ma vez })01' a110, inte rcaladas entre as obras es11eoializadas e as de cultura geral, c1ue verr1 reeditando ou publica11do, con1 plena satisfação d e
todos 11ós, u1na daquelas obras raras, de que fal r m os, sejam traduções, sejam trabalhos inéditos, sejam r eedições, prestaria, indiscutivelrr1ente,
u1n r eleva ntíssimo serviço à c11ltura brasil eira.

\
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O Exército Nacional, glória i1narcessivel da
P á lri a, como u1n (los n1ais preponderantes fator es de coesão territorial da nacionalidade, avultaria no conceito de todos os estudiosos do Brasil, porque àquele padrão, do mais justificado
orgulho, acrescentaria os louros vitoriosos que
lh e adviria111, tambén1, co1110 o fator da coesão
intelectual e cultural da 11acionalicla<le ...
Ot1tro tanto se poderia diz·e r, ig11al1nenle,
do Instituto Nacional elo Livro, criado com a fi11alidade precípua da difusão de bibliotecas e de
livros p or todos os reca11tos do território nacional.
Se a Biblioteca do Exército, con10 st1gerimos,
I)Od erá con1tribuir, de manieira eficaz, prov eitosa e
í1lil, com a publicação de uma Brasiliana, para
a difusão das obras raras sôbre o Brasil, o In~ ti
Luto Nacional do Livro, por razões óbvias, dada a
amplitude d e suas atividades, pode e deve instiluir, como un1 de seus objetivos funàam €'ntais,
a publicação daqueles trabalhos.
A r eedição e a tradução - mais un1a v ez
bato na 1nes111a tecla - com anotações, introduções e índices remissivos, indispensáveis às edições contemporâneas do.s clássicos de nossa brasiliana, é atribuição que deve caber, insofisn1àveln1ente, ao lVIinistério da Educação e Cultura,
através do Ins tituto Nacional do Livro.
Nenhuma missão mais nobre teria aq11êle
Instituto, nenhuma outra lhe justificaria, tão su-

periormente, a existência, do que aquela que cristaliza, na sua essência, os anseios de todos os
que, no Brasil, se preocupam, seriamente, con1 o
estudo de sua terra e de sua gente - a publicacão
de tão raros e preciosos cimélios da biblio..
grafia brasílica.

\
CAP1TULO

II

TOPONtMIA BRAStLICA
SU J.\ilAH.10 -

Alg-un1as considerações funda1nentais
- A importância dos estudos toponÍtnicos Algumas considerações sôbre a super.posição tingüística na toponímia - .A. toponímia como f átor auxiliar dos estudos etnológicos brasílicos.

O principal n1otivo de meu inter êsse pelos
étimos não tt1pís da toponímia brasílica, sobretudo p elos seus étimos caribes, aruacos e borôros, foi o fato do quase absoluto desconhecimento, por parte de 11ossos estudiosos, dos dialetos
brasílicos fora do grupo lingüístico tupi-guarani,
descoIJ.hecimento êsse que os têm levado, como
veremos oportunamente, a querer explicar a etimologia de q11alq11er vocábulo de origem americana pelo tupí.
O grupo li11giiistico tupí-guaraní teve sempre,
'
mais ou rr1enos, entre nós, os seus cultores. Se é
verdade que uma grande maioria era constituída
por simples diletantes, sempre houve, porén1, um
núcleo de verdadeiros tupinólo.gos, natural1nente

-
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de acôrdo com as possibilidades da época, enlf/
os quais avulta1n, alé111 dos 1nissio11ários e
catequistas dos pri111eiros séculos, as grandes figuras do século XIX, que fora1n Couto de M,ágaIhães, Barbosa Rodrigues, Batista Caetano e, inais
modernan1e11te, o i11sígne tupi11ólogo Teodoro
Sampaio, seguidos todos êles de u111a plêiade de
mag11íficos cultores e de perfeitos conhecedores
do idio1na.
A nova geração de estudiosos dêsses assuntos, no Brasil, tem menosprezado, muito indevidamente, aliás, a obra q11e dêles herdan1os. Se
hoje e1n dia, de fato, n1uita coisa que êles afirmaran1 deve ser revista, em conseqüência de ulteriores e mais 1netódicos estudos, não devemos
negar, 11orém, a êsses pioneiros, legítimos tapejaras dos estudos lingüísticos brasílicos, o 1nérito inegável dos precursores.
Muita coisa, tan1bén1, do que hoje afirn1an.1os, tendo por base as 111ais recentes conquistas,
nesta ordem de estudos, mt1ito provàvielmc11te
amanhã , em virtude de novas pesquisas realizadas, deverá ser revista.
A evolução é contínua; nem por isso, e11lretanto, os pioneiros devem ser relegados. M11itas
vêzes a êles pró1)rios deve1nos, ainda que indiretamente, pelos novos horizontes que nos en,tremostraram, as conquistas novas e os novos aperf.:e1coamentos
•
.
..
Voltemos, porém, ao nosso assunto.

;os

1
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Quanto às de1nais línguas brasilicas, infeliz\mente, o mesmo nao
- se po d era, d.1zer. É a b so111ta1nente insuspeito, neste particular, o teslemunl10
de Teodoro Sampaio:

"O estudo das línguas, consideradas estranhas à família Tupi, não logrou, entre
nós, o mesmo desenvolvimento, nen1 despertou o mesmo interêsse que esta últi1r1a,
cultivada pelos missionários e religiosos
desde os pri1neiros tempos da conquista."
Teodoro Sampaio, Naturalistas viajantes,
120.
Se tem aparecido, aqui e ali, esparsamente,
um ou outro estudo, êste ou aquêle traball10, ct1ja
bibliografia foi apresentada, recentemente (32),
por êsse benfeitor da etnologia brasílica que é
Herbert Baldus, ainda assin1 êsse pouco que existe oferece enorme dific11ldade, não apenas quanto à aquisição, pela sua absoluta raridade e, co11&eqüe11temente, pelo seu elevado custo, como
ta1nbé111 ao simples manuseio, o que pessoalmente
ine tem acontecido, .p or não existiren1 111uitos
dêsses trabalhos nem na Biblioteca Nacional, 11em
11a Biblioteca do Instituto e nem nas várias bibliotecas especializadas.
1

( 32) Herbert Batdus,
brasilei1·aJ S. Paulo, 1954.

Bib·tiografit.i

crítica

da

ttnologia
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Nes tas condições, julguei não ser de todo
ini1til o te111po gasto no estudo dos dialetos aruacos e caribes, uma vez que tinha à minl1n. disposição os mais preciosos elementos p ara a consecução de met1 obj etivo, os q11ais eram, precisa111ente, d e urn lado, o contato com o próprio silvíco.la e, de Ol tro, a inestimável colaboração de
todos os comp anheiros da Co111issão d e Limites
do Setor Nor te.
N'em julgt1ei co111pleta111e11te p€rd ido, também, o te1npo co11s11111ido, a princípio, no estudo
da eti1nologia dos vários topônin1os q11e era1n objeto <las nossas atividades d e de111arcadores, na
imensa zona li11deira corn a Ve11ez11ela e as Guiallas e, posteriormente, no d e outros, da geografia brasílica, sobretudo da A1nazônia e de Malo-(~rosso, na suposição <le que, arquivando a
etimologia de todos êles, estava, ainda assim,
trabalhando no aumento de nosso p atrimônio
cultural, sobretudo se levarmos em consideração
que a maioria daqueles étimos foi s11rpreendida
do próprio lábio do ameríndio.
Não deve1nos esquecer, também, que não sa.b en1os por quanto tempo, ainda, poderemos realizar essas experiências diretas. Já disse, com a
sua grand~ autoridade, Chest1nir Loukotl{a:
"Parece-nos não estar longe o tempo em
que o í11dio sul-americano vivendo uma vi·
da originária, primitiva, pertencerá à ltls-
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tória, con10 já ocorre na }\111érica do Norte."
Loul{otka, Lirzguas indígenas, 147
Outro 1notivo d e 111e u i11terêsse por essa espécie de estt1dos foi, ta111bém, o fato de poder
estabelecer, enqua11to é te111po, por seu intermédio, a verdadeira origen1 de muitos topônin1os,
já aport11gt1esados; d·a geografia brasílica, da
A1nazônia e <le Mato-Grosso principaln1e11te, topônimos êsses que poderia1n. passar, aos menos
inadvertidos, corno origi11ários da lí11gua dos conquistadores, qu ando são, muito ao contrário, a1le11as u1na literal tradução do velho e característico
nome ameríndio ...
Essa id entificação só a pude fazer, evidenten1ente, dados os m eios qt1e estavain ao meu alcance, co111 0 m embro da Comissão d e Limites do
Setor Norte, Corr1issão que se tornou credora d o
r econheci111 e11to dos estudiosos da et11ologia, no
Brasil, p elo notável espírito cie11tífico que a ani1na, s·o m ente igualado pelo elevado espírito <le
}) rasilidade q11 e domi11a a todos aquêles que ali
•
n1oureJa1n.
.
Nos set1s prestantíssi111os traball1os geográficos, ~n1bsidi ários <ie s11a missão d emarcadora, ten1
ela n1a11tido, de 1na11eira invariável, a prin1itiva
nome11clatt1ra dos topô11in1os, não só das zonas
lindeiras, como daquelas percorridas para alcançar as 11ossas ráias setentrionais. nome11clatura
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essa coll1ida, na quase totalidade dos casos, entre os próprios silvícolas, a qual é anotada, cuidadosame11 te, nas cadernetas de campo e tansportada, posteriormente, para as cartas parciais,
a fi1n de figurarem, em definitivo, na sua verdadeira forma original, no mapa da Amazônia.
E não são poucos aquêles topônimos, já conl1ecidos co1n denominações portuguêsas, qt1e
nada mais são do que meras traduções literais
de nomenclaturas caribes e aruacas, tal como
acontece com o tupí.
No município de Faro, por exemplo - rico
veeiro, ainda não satisfatoria1nente ·explorado,
do l)Opulário paraense - existe um lago, célebre
no folclóre do Pará, que tôdas as cartas geográficas atuais trazem com a deno1ninação de Espêlho da Lua, a qual é u1na sin1ples tradução de
Jaciuaruá, seu primitivo nome tupí - de iaci.
lt1a e uaruá, espêlho.
Fato idêntico está acontecendo, 1noderna111ente, 11a pota1r1oní1nia matogrosse11se, con1 o
rio qt1e os mapas atuais denomina1n rio Machalto.
~s te rio, entretanto, tornado célebre pelos l1eróicos legionários da Co1nissão Ro11don, nada
1nais é, em realidade, do que o vell10 (]i-parariã,
que no tupí significa, exata1nente, o n1es1no - de
gí, macl1ado e paranã, rio.
Entre aquêles topôni1nos, acima re ferido s,
como derivados dos étimos aruacos, caribes e borôros, vamos ver alguns, que fomos relacionan-

do em nossas pesquisas através dos interessantíssimos estudos da toponímia derivada daqueles dialetos.
Situada nas proxi1nidades da fronteira do
Brasil com a Guiana Britânica, na marge1n direita do rio Maú, há uma garganta, atualmente
conhecida pela denominação de Boqueirão da
J,,ua. Aquêle acidente geográfico, localizado e1n
terras de índios Macuxi, do grupo lingüístico caribe, senhores da região, é conhecida, em tô<la
aquela imensa zona, ainda hoje, pela denominação 1nacuxí de Capóimutá, cujo éti1no caribe de capói, lua e mutá, boca - exprime não só,
exatamente, a mesma idéia, como demonstra
ai11da, u1na vez mais, a admirável capacidade de
nosso ameríndio no batismo dos acidentes geográficos.
A Sueste do monte Rorôima, a uma distância aproximada de vinte e cinco quilômetros, se
eleva a grande 1nontanha, em alguns mapas grafada com o non1e de S.e rra do Sol,, importante
por .fazer parte do grupo de elevações que constitue a divisória entre o Brasil e a Venezuela,
en1 tôda a região conhecida pela denominação
macuxí de Uêi-tepê, de que aquela nomenclatura em português é uma simples tradução - pois
o étimo macuxí é uêi, sol e tepê, serra - cuja
origem caribe é difícil de ser suspeitada por
quem, inadvertidamente, compulsar um daqueles mapas.
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Nas i>roxin1idades da fro11leira do Btasil con1
a Venezuela, e111 território arnazonense, há uma
serra, que alguns mapas trazem co1n a denominação de S erra do Mel. Naquela r egião, entretanto, ela é c.:onl1ecida, exclusivamente, p elo no·
1ne 111acuxí de Jtla1nbã-tepê, de que aquela de11on1inação é u1na tradução literal, uma vez q11e
o étimo caribe daquele vocábulo é ma1nbã, n1c1
e tep ê, serra.
U1n igarapé, afluente da 111arge111 direita <lo
rio Tac11tú, 110 divisor de águas A111azonas-Mazarune, 11as proximidades da fronteira <lo Brasil con1 a Guiana Britâ11ica, um pouco aci1na da
povoação denorninada Tip11cú, sitt1ada à margen1
esquerda do rio Tacutú, ven1 co1n o no1ne de igarapé do Milho, numa carta por 1nin1 r ecenter11e11tC: compulsada. Aquêle igarapé, porém, é conl1ecido na r egião pelo nome exclusivo de Anaí-ute,
que é o éti1no caribe da denotninação portuguêsa,
pois vem do mac11xi anal, milho e ulê, igarapé.
tste igarapé do ~!ilho ou, 1nelhor, êste Arzaiutê, dos caribes, teve u111a grande i1nportâ11cia
l1istórico-geográfica na questão das fro11teiras do
Brasil com a Guiana Britânica.
O Barão do Rio Branco, co11hecedor en1érito
t
profund.o de tôdas as q11estões relacionadas
com os limites do Brasil, a qt1em deve1nos, indiscutívelmente, o extraordinário trabalho da demarca.ç ão pacífica de tôdas as nossas lindes, co1neçou a sua célebre Mémoire mr la question d es
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limites entre les États-Unis du Brésil et la Guyan e Britm1niqu e co1n o seguinte período:

"Avant 1802, la limite 111éridionale des
colonies hollandaises d'Essequibo, Demerary et Berbice était form ée para la chaine
de Pacarai111a er par une ligne tracée du
Nord~Ou est vers le Sud-Est à p artir du
mont et de la riviere Annay".
Rio Branco, Guiana Britânica, 1
Algu1nas outras cartas traze1n, ta1nbén1, co111
a deno1r1i11acão de Morro do Milho, o morro conhecido n a r egião pela den ominação de Anaítepê, elo 1nacuxí anaí, milho e tepê, serra, a quem
Rio Branco, no p eríoclo aci1na citado, chama mont
Annay.
Situada à margem direita do rio Surumú, integrando os co11trafortes da linha divisória, existe
uma serra, que as atuais car tas geográficas trazem
com o non1e de S erra do Tambor. Ora, êsse no1ne
português daquela serra traduz, apenas, a sua verdadeira nomenclatura ameríndia
Samburátepê, que deriva do taurepã, da fa1nília lingüistica caribe, samburá,. ta1nbor e tep-ê, serra.
O comandante A11tônio Pojucan Cavalcanti,
oficial de nossa Marinha de Guerra, valoroso e
intrépido sertanista, infelizmente já falecido, que
labutou durante mais de um decênio na imensa
interlândia amazônica, entregue afanosamente
~

-

96

..t._

aos árduós e obscuros labô.res de (;lemarcar ai
nossas ráias setentrionais, alé1n de seus prestantíssimos trabalhos propria1nente de de1narcador,
prestou inestimàveis serviços à geografia brasílica, os quais não deve1n ser esquecidos.
E11tre aquêles serviços cu1npre não esquecer
um dêles - preciosa colaboração de Pojucan
Cavalcanti aos estudos geográficos - que foi a
viage1n de reconhecimento, por êle feita, da seção média do rio Trombetas, completamente
desconhecida até 1939, quando Pojuean Cavalcanti organizou, de acôrdo com o Comandante
Braz Dias de Aguiar, que era, ao te111po, o ilustre
chefe da Comissão de Limites do Setor Norte, a
expedição que devia explorá-la geográficamente.
O Tro·m betas, até aquêle ano, só era conhecido no trecho baixo de seu curso, desde sua foz,
nas proximidades da cidade paraense de Oriximiná, até à sua confluência com o rio Mapuera
ou, então, na região de suas cabeceiras, porqt1e o
trecl10 intermediário, pela primeira vez explorado pelo inten1erato lindei.ro e destemido sertanista que foi Antônio Pojucan Cavalcanti, é justa1nente aquêle em que se concentram as difíceis
e quase intransponíveis e célebres cachoeiras
existentes naquela gran,de corda líquida.
Foi nessa viagem, destinada a tornar conhecido em todo o seu percurso o rio Tron1betas,
que Pojucan C_a valcanti colheu dados preciosos,
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não som.e nte sôbre as tribos daquela região, COI110
acêrca da toponímia do grande caudal.
Entre as contribuições, decorrentes daquela
exploração, aos domínios da toponímia, que a
geografia brasílica ficou devendo a Pojucan, van1os enfileirar aqui, nestas rápidas considerações
sôbre tão interessante assunto, apenas duas delas, justamente as de menor importância, mas
que se prendem ao estudo que estamos rea,lizand·o.
A primeira delas é a referente à denominação de um lago, situado u1n pouco antes do lago
Tapagem, em cujas proximidades faleceu, em
1899, o grande explorador francês Henri
Coudreau, quand·o de retôrno de sua viagen1
pelo Trombetas, lago êsse modernamente ~onl1e
cido por uma denomi11ação portuguêsa, simples
tradução do étimo Tamixí, · se11 primitivo no1ne
caxuiana, dialeto do grupo caribe, que tem, naquele linguajar, o mesmo significado de Velho,
,nome pelo qual é modernamente conhecido.
Ü outro topô11imo, -Cuja denominação pri1nitiva foi restabelecida, também, por Pojucan Cavalcanti, é o referente ao lago, atualmente co~
nhecido pela denon1inação portuguêsa de lago
Jacaré, situado um pouco acima do lago Tapagen1, sendo ~eu antigo n·o me Uatuá, vocábulo
que significa, no dialeto caxuiana, do grupo caribe, como já vimos, jacaré.
Ambos os locativos são, pois, nad'a mais do

'.
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que m eras traduções, em po·rtuguês, de seus primitivos non1es caribes.
Esta identificação dos topônimos atuais aos
velhos nomes caribes é, realmente, muito interessante, p orque ainda hoj e, f elizn1ente, nas malocas localizadas nas n1argens do rio Cacl1orro,
afluente da nlargem direita do rio TromLetas,
~inda vivein os silvícolas Caxuiana, que do1ninan1, lingüística1ne11te, 11a parte baíixa de s-eu
curso, o rio "fro1nbetas.
Benjamin Rondon, ao levallitar, para o serviço d e Insp eçã o de Fronteiras, a planta do rio
Cu1niná, 11a faixa fr o11teiriça Brasil-Suri11an1e,
colocou, logo acima do morro Tocantins, nu1n
igarapé, aflue11te da margem direita daquele curso dágua, a denominação de igarapé das Borboletas. O no1ne port ugu ês co1n que Benjamin Rondo11 batisou o referido acidente é, entre tanto,
uma si1nples e literal tradução de seu primitivo
nome arneríndio, pois é êle conl1ecido, entre os
Lrasís da r eg1a o, o gentio Pianocotó, pela
denominação caribe de Pererú-parú, que 11aquele
dialeto significa a mesma coisa de pererá,
borboleta e parú, rio.
A explicação para a nomenclatura dêsse pequeno igarapé da Guiana Brasileira d ecorr e, precisamente, do fato que mais impressionou ao
panaquirí, quando percorreu aquela região, f a to
que, iniludívelmente, também já impressionara
a os brasís, seus habitantes, e que é, jus tamente,

-

a ex1s tenc1a, numa quantidade realmente i1npressionante, das nlaiores e mais belas borbole•
tas que J• a• vimos.
Numa das campanhas da Comissão de I ..i1nites do Setor Norte, no serviço de den1arcação
das fro11teiras do Brasil com a Guiana Britânica,
foi nosso 11óspede o 11aturalista do ~1useu Nacional Romualdo Ferreira de Almeida, que trouxe
daquela zona, principal1nente dêsse Pererú-parú,
os n1ais li11dos exemplares que figura1n, atual111ente, nas coleções daquele Museu.
No mapa organizado pela Inspetoria Fecleral de Estradas, quando Ministro da Viação e
Obras Públicas o Dr. José Barbosa Gonçalves,
relativo aos E stados do Pará e .A .mazonas e T t rritório do Acre, a serra que divide as águas cio
rio lVIapuera d as do rio Cachorro, ambos afl11e11tes da marge111 direita do rio Tron1betas, te111 a
denominação d e S erra do Casta11hal. É ela conhecida pelos índios da r egião, os Caxuiana, do gru po ·caribe, p ela tlenomi11ação de Tucátucá-tepê.
Ora, 11aquele lir1guajar tucá significa a casta11l1eira do Pará e lt.zcátucá quer dizer n1ata àe casta1111-eiras, ou, segundo a pito:r esca lingt1agem a111eríndia, castanh.e ira~-castanheiras e tepê, -·que já
vi111os significar serra; o que ve1n confir1nar, ])l e11a1ne11te, ser aq uêle topônimo da orografia parae11se u1na simples tradução de seu étimo caribe .
Na m esma carta, acima referida, organizada
•

•
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-- 100 pela I11s1)ctoria Federal de Estradas, a1)arece coin
o no111e de Serra da Lua, a grande serra existente nas proxi1r1idacles da fronteira do Brasil
co111 a Guiana Britânica, situada à 1nargem direita do fronteiriço rio 1' acutú. Esta serra, entreta11to, é co11hecida, ai11da agora, pelos habita11tes
dac1ttela região, exclusiva111e11te J)Cla vell1a deno1ni11ação caribe de Capói-tepê, co1110 poderen1os
ver, para confir111ar, 11a a11tiga cartografia da
r\mazô11ia.
, A atual nomenclatura portuguêsa daquela
serra é, ai11da mais unia vez, simples tradução
da topo11í1nia caribe, d erivando de capói, lua e
tepê, serra.
O no1ne do rio, aflue11te da marge1n direita
do Juruc11a, da bacia do Tapajós, qt1e nasce e1n
plena linl1a divisória do cl1apadão matogrosse11se e cujas cabeceiras são o Saueruiná-suê e Zolorê-suê, aparece nas cartas geográficas, em getal, com o nome de rio Papagáio, que nada mais
é, em verdade, do que a tradução literal do topôni1110 na língua dos Paricí - ou Arití, conforme a auto-denominação daquele gentio - o qual
é Saueruiná, que naqt1ele dialeto aruaco te1n a
mesma significação que a n~menclatura portuguêsa, derivando do arití sauerô, , papagáio e uiná,
•
rio.
Un1 dos descobri1nentos importantes, nos domínios da geografia, que a cartografia brasilica
fica devendo aos -gloriosos legionários da Comis-

-101 são Rondo11, é o que se refere a êste rio. Qua11do aquela Comissão, · segundo a informação autorizada do coronel A111ilcar Armando Botell10
ele Magalhães (33) começou a interceptar, corn
a linha telegráfica e com as suas ex1)lorações,
o vasto leque formador do Tapajós, ainda for111t1lara, a princípio, a 11ipótese de que o rio PaJ)agáio - o Saueruiná dos Arití - iria la11çarse no Sacorêuiná. (34)
De1)ois do reconl1ecimento e da exploração
(lo rio é que ficot1 detern1inado o set1 verdadeiro
curso, desde o local onde se localiza o belíssi1110
salto de Utiarití, até à sua foz, no Jt1rue11a, rio
do qual êle é, efetiva1nente, o princi1Jal aflue11te
da marge1n direita, tendo por s11a vez, co1no
afluentes princi1)ais, pela 1nargem direita o Ti1nalatiá e pela marge1n esquerda o Zoláz1i11á, rios
bastantes voluinosos, significanclo o primeiro rio
<lo Sangue, do arití timalati, sangue e á, rio e o
segundo rio do Burití, também do arití zolá, bu.,
. , .
r1t1 e 111na, rio.
"'D ada a variedade de maneiras por qt1e aparecia escrito o nome do rio Saueruiná - Sauêruirzá,
Sa11êru-iná,
Sauêru-uiná, Sauerú-i11á,
Sauerzí-uiná - era difícil a t1111 pesquisador nle- - -- --( 33) Botelho de 11Iag-alhães, Jni jJressões, 258.
( 34) Verdadeiro étimo arití do rio que Ricardo Franco, o
g rande gc6g r1fo .éa Capitania de Mato-Grosso, ::Jterou para
Xacuruiná e que as n1o<lernas cartas geográficas inscreve1n cG1nc
X acuruina.
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-- 102 nos atento, determinar, à primeira vista, a verdadeira etimologia do topônimo.
O . seu étimo nos foi fornecido. porém, por
João Barbosa de Faria, o esclarecido etnógrafo
das várias Co1nissões chefiadas por Rondon. Em
seu precioso Vocabulário Paricí, que compulsei,
ainda inédito, detidamente, graças à nímia bondade de meu prezado amigo, o coronel Amilcar
Ar1nando Botelho de Magalhães, o a11tigo provecto secretário-geral do Conselho Nacional de Proteção aos índios, João Barbosa de Faria nos i11f orma, de 1naneira verdadeira1nente definitiva, a
etimologia do topôni1110 - do étimo parici - ou
inelhor, ariti - sauerô, que êle escreve em seu
Vocabulário com a forma çauerô, e de uiná, forma simplificada de onêuiná, que significa, ainda
segundo a sua lição, ribeirão, arrôio, córrego.
~ste

rio Saueruiná se celebrizou na expedição de 1907, de Rondon:
•

" . . . por se ter passado na sua margem
esquerda o episódio culminante da exausti·va 1narcl1a de volta do descobrimento do Jurue11a. Os expeclicionários vinha111, desde
1nuitos dias, lutando co111 dificuldades de
todos os gêneros; doentes, faltos de gê11eros
alimentícios, tinham mais de sobrecarregarse das bagagens qt1e não podiam abandonar e sob as quais haviam sucessiva111ente

afrouxado os ani1nais da magnifica tropa
co1n que saira1n de Diamantino em demanda do sertão. Esperavám encontrar na barranca do rio a canoa que servira para o
transporte na viagem de avançada; os índios nambicuaras, porém, a haviam sol ta do
águas abaixo. O ânimo daqueles bravos, já
con1balido por tantas e tão grandes privações, não })Ôde resistir ao choque desta
decepção; ela representava para as sµas
fôrças esgotadas, mais do que a centuplicação dos traball1os esperados, pois a passage1n dos doentes e da carga ter-se-ia de
fazer a 11ado. Todos se sentiam tão alquebrados, tão incapazes de qualquer movimento de energia, que por ali mesmo se iam
deixando cair, ao acaso e indiferentes. Parecia não haver estimulo capaz de os tirar
daquele torpor, sob pena de conduzir-nos
a doloroso fracasso. Então, o chefe da Comissão, faz endo uma pelota de couro, carr egou-a de vários volumes e a nado foi r ebocando para a outra marge1n; a esta primeira viagem sucederam-se muitas outras,
desde uma hora da tarde até às seis l1oras.
Feliz1ne11te o exem1)lo surtiu o desejado
efeito : os expedicionários reani1naram-se,
construiran1 uma jangada, auxiliaram os
traball1os de 1)assagem e assim se salvou a
expedição no n1omento mesmo que pareci~

-104assinalar o princípio de seu aniquila1nento
geral."
Rondon, Conferências, 85
Quando Rondon, em 1928, percorre11 a região do Parú, a serviço da Inspetoria de Fronteiras, denominou ao igarapé, modernamenle
conhecido pelo nome de igarapé Grande, em homenagem aos seus .p restantíssimos serviços de
sertanista, com o novo batismo de Otile Coudreau,
a viúva de Henri Anatole Coudreau.
Êste igarapé, afluente da margem esquerda
do rio Parú, um dos f armadores do Cuminá, situado acima do outeiro do padre Nicolino, assi1n
denominado por ter sido pela pri1neira ve.z alcançado pelo célebre explorador do Cu1niná e
fundador da att1al cidade de Oriximiná, na·da
mais é, entretanto, do que o Monomê-tunã dos
Tiriô, da família lingüística caribe, 1101ne cuja
tradução portuguêsa te1n o mesmo significado
de igarapé Grande, pelo qual é també1n conhecido, do étimo tiriô moriomê, grande e tunã, iga,
rape.
Outra tradução do pri1nitivo nome indígenu
é aquela que se refere a um dos afluentes da
margem direita do rio Anari, do sistema l1idrográfico matogrossense, que nêle se entronca a
cêrca de nove quilômetros acima de Nazaré, rio
que é conhecido, atualmente, pela denominação
portuguêsa de rio Coatá, tradução, também, pura
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e si111ples, do étimo jarú tabôca, que significa,
em português, exatamente, aquela espécie de macaco.
No foz do rio Urucuiana, afluente do Cuminá, ao lado direito, se acl1a localizada uma ilha,
que já na descrição da Primeira Viagem ao Cuminá Grande, do padre Nicolino (35), está citada
como sendo a ilha das Lontras. Entretanto, e1n
1936, quando percorreu aquela região em demanda do divisor de águas Amazonas-Mazart1ne, o
engenheiro Luís de Sousa Martins, brilhante ajudante-técnico da Comissão de Limites do Setor
Norte, colheu, entre os naturais, a denominação
ameríndia daquela ilha, cujo sig11ificado, no dialeto caribe de que a mes1na se origina, é exata1nente igual ao que exprime em português, uma
vez que deriva do étimo caxuia11a - uarauará,
lontra.
Unia pura e si1nples trad11ção, ainda, da pri1nitiva denominação caribe, originária do dialeto urucuiana, é aq11ela que s·e refere à cacl1oeira,
sitt1ada no rio J arí, no trecho compreendido entre o rio Ipitinga e a cachoeira de Macacoara, a
qual já começot1 a ser chamada, pelos trabalhadores da Con1issão de Limites, de Cachoeira dos
Biclzos.
A tradução, bem co1110 a lenda que originou,
e11tre os Urucuiana, a no1nenclatt1ra daquela ca(JS)

Padre Nicolino, Diário, 22.
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choeira, foi recolhida pelo meu prezado e q11erido companheiro da Comissão de Limites do Setor Norte, o n1édico Armando de Novais Morelli.
Ouçamo-lo:

Há, na zona lindeira Brasil-Guiana Britânica,
unia serra, hoje em dia conhecida pela denominação de serra Pelada, que ficou célebre entre todos os trabalhadores da Comissão de Limites.
É que, antes da demarcação, diziam os i11glêses que aquela serra estava localizada em território da Guiana Britânica, enquanto nós, brasileiros,_ afirn1ávamos, impertubàvelmente, que só
depois que a demarcação por lá passasse é que
1Joderían1os verificar se ela era })rasileiru 011
britâ11ica.
Unia tarde, q11ase ao crepúsculo, no 111ais
cerrado da flor es la amazónica, o engenh.e iro I... uís
de Sot1sa Martins, dileto e prezado companheiro
na fai11a de111arca dora <las fronteiras setentrionais do Brasil, cl1egou com o levantamento até
a região, verifica11do, 11esse momento, com u111a
satisfação sem lin1ites, que a serra Pelada havia
ficado do lado brasileiro.
Solicitou o enge11l1eiro Sousa l\fartins, então,
a llill trabalhador da Co111issão, a u1n dêstes l1eróis obscuros, · aln1a a11ônin1a da valentia e da
bravura de nossa gente, que escalasse a serra,
a fim de 11ela colocar, em seu cume, a nossa
bandeira.
Na ma11hã segui11te, os inglêses, quando despertaram, viram desfraldando, no 1nais alto ponto da região, visível muitas léguas e1n redor, em
terras brasileiras, a bandeira do Brasil ...
Pois bem, segundo informações pessoais, que

"Aqui, como no trecho anterior, nos vimos a braços com inúmeras cachoeiras,
•
•
•
•
cuJas
pr1nc1pa1s
são a de Arauatá e, principalmente, a de Aurucuô-patári, onde, nesta quadra do ano, o rio passa todo num
eslreiio de dezesete metros de largura. Os
índios Aparai, 11abitantes da maloca da embocadura do lpitinga, afluente da marcre.m
direita do Jarí, referem que os Urucui:na,
há muito tempo atrás, viram, na mata desta cachoeira, uma infinidade de bichos - aurucuô - em tudo semelhantes às onças e, mesmo estas, em tal profusão, q11e
muitos dêles reunidos não poderiam vencêlas, pois atacavam por todos os lados e por
cima das árvores. Daí o nome, que significa muitos bichos,, em dialeto urucuiana. A
zona é vista, ainda hoje, com receio e respeito, pelos indígenas, que nela não se atrevem a caçar."
Morelli, Campanha do Jarí, 3.
A verdadeira etimologia, pois, para aq11êle
topônimo, é derivada do urucuiana aurucuô, n1uitos bichos e patári, lugar, isto é, lugar de muitos
bichos, segundo a magnífica
lição de 1\1orelli.'
.
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-108me foram prestadas pelo então Major Kennet
Macaulay Papworth, que naq11ela época chefiava
a Comissão Britânica, integrante da Comissão
Mista Demarcadora de Limites, a denominacão
.,
de serra Pelada é urna literal tradução de seu
éti1no caribe, originário da Ií11gua dos Taurepã.
O rio, da corografia matogrossense, cuja etimologia, em virtude da variedade com que o topon11no era escrito - zola-harui11á, zolaaruiná,
zolauruiná, zolaaru..:iná, zolaharziiná; zolar11iná
- se tor11ava quase impossível de ser devassada,
era o volutnoso afluente da margen1 esquerda do
rio Saueruiná.
Sómente em virtude da incornparável contribuição de João Barbosa de Faria, fJue carreot1,
J?ara a etnografia brasílica, t1n1a esmeradíssi1na
111esse de co11heci1nentos, não só et11ológicos, con10
ta111bém Iingüísticos, é que foi possível deter1ni11ar, não só a verdadeira etimologia do topôni1110 co1110, principalmente, tornou viável a sisten1atização de sua grafia, que deve ser, segt1n<lo
sua lição - Zoláuiná, toponírnia aruaca que ten1
para éti1no o paricí zolá, burití e uiná, rio.
Assim, o rio Buriti, pelo qual está se11do co11l1ecido, modernamente, o importa11te afluente
da margem esquerda do Sauer11iná, air1da é,
igualmente, uma simples e literal traducão ele
se11 primitivo étimo aruaco.
1-Iá, no rio Jarí, afluente da marge111 esq11erda do A1na.zonas, duas cachoeiras, hoje em dia
A

•

•

~

con.hecidas 1)elas deno111inações portuguêsas de
Clzmarú e de Cajú.
A pri1neira delas, a cacl1oeira do Cu111arú,
se caracteriza pela velocidade · da. corrente, que
é excessiva111ente viole11ta, sendo a cacl1oeira do
Cajú de passagem bastante difícil, conquanto não
seja muito alta.
Leônidas de Oliveira e Ar1na11do de Novais
Morelli, qua11do subiram o Jari, em 1937, em dir eitura à fronteira do Brasil com a Guiana F'rancesa, verificaram que a no1nenclatura daquelas
duas cacl1oeiras nada mais é, também, do que a
tradução dos antigos nomes i11dígenas das mes·mas.
O nome da prin1eira delas deriva elo aparai
otô, que significa cun1arú 11aquele linguajar, enqua11to a segu11da é originária do uructiiana
oroxi, que é cajl'.1, ainbos os topôni1nos de origen1 caribe, no1nes pelos quais aquelas cachoeiras eram conhecidas pelos indígenas Aparai.
Urucuiana, Rangupiqui, Pianocotó, habitantes da
região.

Alguinas vêzes o no1ne português que, com
o correr do tempo, passa a substituir o velho nome indígena, nada mais é do que uma tradução
infiel da denominação silvícola.
O rio, por exemplo, tributário da marge.m
esquerda do atual rio Papagáio ou o antigo Sau~-
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ruiná dos Arití, cujo nome, tambén1 nesse 1nes1no
linguajar aruaco, é Uatiáuiná, teve a sua de110n1inação en1 português mal traduzida, o que levou Rondon, retificando, a dizer :

".. . o Uatiá-ll iná, qt1e os seringueiros já
começaram a chan1ar ({e rio da Agua Qt1ente, o qtie fiz retificar para rio do Calor,
porque uatiá significa calor e n ão quente."
Botelho de Magalhães, Sertões, 94
Fe11ômeno se1nell1ante se llrocessou con1 o
rio da corografia 1natogrossense, que figura como
rio da Agua V erde, na Carta Geral de Mato-Grosso, elaborada, sob os auspícios da Comisão Rondon, p elo ge11eral Francisco J aguaribe Gomes de
Matos, bene1nérito estudioso da cartografia brasílíca, a quem devemos, além dessa verdadeira preciosidade que é a Carta de Mato-Grosso, un1a série infindável de contribuições, da mais alta valia, llar a a geografia nacio11al.
O non1e paricí do rio - Anhanazá - foi
tradu.z ido, primeirame11te, para rio V erde; entretanto, segundo a i11for1nação de A1nilcar Arn1ando Botelho de Magalhães:
"Rio Verde, o 111esmo que a Co1nissão
Rondon, traduzindo com mais acêrto o nome que lhe dava1n os índios Paricís - Anlianazá - colocou nos seus mapas com a denominação de rio da Agua Verde."
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Botelho de Magalhães, Impressões, 410
T op ônimos há, também, em que muitas vêzes é difícil p erceber, por trás de sua grafia
ap ortuguesada, a verdadeira etimologia cabocla.
É o que acontece, por exemplo, com a denominação do rio, afluente da marge1n esquerda
do Jt1ruena, rio cujas cabeceiras foram estudadas, no século XVIII, por Ricardo Franco de Al1neida Serra e que as modernas cartas geogr·á ficas inscrevem com o no1ne de Juína, que é
uma corruptela do antigo topônimo do rio zuí-uinâ, vocábt1lo paricí, cuja etimologia deriva
do zuí, variedade de gavião e de uiná, rio.
E, assi111 deforn1ados, co1n uma aparência de
vocábulos genuinan1ente portuguêses, através da
qual é, 1nuitas vêzes, tão difícil o reconhecimento
do verdadeiro étiino brasilico, são inúmeros os
topônimos.
O rio Amazonas, no trecho compreendido
entre a co11fluência co1n o rio Negro e Tabatinga, na fronteira do Brasil com o Perú, recebe a
deno1ninação particular de Solimões, denominação essa con1 tôdas as características de uma
pura origem portuguêsa.
O topônimo, entretanto, ten1 um étimo eminentemente ameríndio, llOis é oriundo do nome
de uma tribo que, nos idos do descobri1nento e
ainda muito tempo depois, dominava aquéle trecho do rio e que era, justamente, o gentio Sori!11ã·
Outro exemplo, também muito interessante,

-112 no mesmo sentido das considerações que estnmos fazendo, é o referente ao rio, afluente da
margem direita do Trombetas, cujo nome indígena é Caxurú, o qual foi transformado, na língua dos panaquirís, para rio Cachorro. ~ste rio
se tornou muito conhecido na geografia brasílica, porque nêle assistem os Caxuiana, cujo nome
provém de caxú, corruptela de caxurú, nome do
rio e de iana, tribo, povo, família, em caribe,
considerados, porém, os últimos abencerragens
da grande tribo dos Pauxí, o gentio caribe que
11abitava nas imediações da embocadura do
Trombetas e que deu o primitivo nome da atual
cidaêle de óbidos.
Um rio cuja denominação atual e11cobre,
também, ao pesquisador da toponímia brasílica,
a sua verdadeira origem, é o Urubú, afluente do
ft:..mazonas. A sua origem, entretanto, nada tem
a ver, como poderia parecer, com aquela ª're,
pois que ela é, simplesmente; uma corruptela
de Bururú.
Outro rio, do sistema hidrográfico matogrossense, também não muito fácil de ter reconhecida a sua etimologia, através da atual denomi11ação, é o Xacuruína, que na cartografia histórica
aparecia como Sacuruiná, denominação que foi
alterada, desde Ricardo Franco, para Xacuruiná,
mas cujo étimo aruaco é o paricí sacorê-uiná,
como já vimos.
..

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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Te1n êste rio, aliás, um acidente característico - um trecl10 de seu curso, depois de belíssi1110 salto, vai passar por baixo de um arco, aberto por suas próprias águas, num trabalho milenário, na rocha do prirnitivo leito, hoje escavado
em nível inferior, arco aquêle transformado em
verdadeira ponte nat11ral de pedra.
~ste

lugar se denomina, por isso mesn10,
Ponte de Pedra, e é notável, entre os Paricí, pelo
fato de imaginarem êles que ai se processou a
cena da criação dos homens.
Rondon, o grande sertanista que, na conferência realizada no Palácio Monroe, no Rio de
Janeiro, em 1910, declarou que era "um sertanista que lida, há já vinte anos, com as rudezas
semi-bárbaras da linguagem dos caboclos e co1n
as asperezas torturantes dos idiomas indígenas"
(36), surpreendeu entre os Paricí aquela lenda.
Passemos, porém, novamente,- às considerações que estávamos fazendo. Igual observação que
fizemos ao rio X;acuruína, se poderá fazer ao
rio, afluente da margem esquerda do Uraricuera,
no divisor de águas Amazonas-Orinoco, na fronteira Brasil-Venezuela, que as cartas geográficas
denominavam, em geral, de Amajari e, ulgun1as
vêzes, mais corretamente, como veremos, de Majari, topônimo aquêle que tem, entretanto, unia
(36)

Rondon, Conferências, 8.
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outra denominação mais antiga, da c1ual ambas
aquelas decorrem.
Rubens Nelso11 Alves, o veterano ajudante
técnico da Comissão de Limites do Setor Norte,
intemerato demarcador, magnífico tapejara dos
invios sertões da Guiana Brasileira e das fronteiras do Ilrasil com o Perí1, as Guianas e a ·venez11ela, a q11em devem tanto os estudiosos da
etnologia brasílica, qua11do sul)iu, em 1939, à serviço da difícil de1narcação da divisória elo Brasil
con1 a Ver1ezuela, o referido rio, corrigiu o engano das cartas e restit11iu ao mesn10 o seu
verdad eiro no1ne brasilíndio.
No seu substancioso relatório sôbre a Campanha do M ajarí , resenha dos trabalhos realizados em 1938-1939, se vê o seguinte trecho, que
elucida, de maneira ampla e completa, a etimologia do topónimo em estudo:
"En1 Viçosa encontramos o índio uapixana Joaquim, tuxáua da maloca da Serra do
Guariba, como i11formante dos nomes locais e conl1ecedor da região e, por m eio àêle, soubemos que o nome indíge11a do rio
quie ían1os subindo eTa Maiáre-uau, cujo
significado é rio do bicho. Entretanto os
civilizados o chamam de Amajarl ou Majarf."
Rubens Alves, Campanha do Majarl. 13.

-
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a Rubens Nelson Alves que se deve, ainda,
a restituição do verdadeiro nome de um dos n1ais
conhecidos afluentes da margem esquerda do
Uraricuera (37), que tôdas as cartas geográficas
trazem, quase sem exceção, com a denominação
Uraricapará, nome totalmente desconhecido n a
região, pois ali o referido rio é conhecido, exclusivamente, pelo nome de Uraricaá.
Nestas condições, segundo o inflexi vel principio que norteia, de maneira invariável, o critério conservantista da Comissão de Limites, nas
denominações geográficas, já figura hoje, 11os
mapas parciais referentes às ráias do Brasil cor11
a Venezuela, com a sua nomenclatura restituida,
o fronteiriço rio Uraricaá, através do qi1al aque- .
la Comissão, ao iniciar o serviço de demarcação com a Venezuela, interrompido desd.e o Império, alcançou a fronteira Brasil-Venezuela.
A Rubens Nelson Alves, o velho comp anheiro e amigo, a quem d evemos, como já vimos, as
restituições à velha toponímia brasílica da Amazônia alguns de seus mais interessantes locativos,
deve, ainda, a geografia brasílica, uma ineslin1ável soma de serviços.
Até 1934 considerava-se o ponto 111ais seÉ

( 37) Uraricuera, por sua vez, como veremos adiante, segundo as informações de Rondou ( Canipanha de 1927, III, 76)
e de Braz de Aguiar, antigo chefe da Comissão de Limites do
Setor Norte (Fronteiras, 259) é uma corruptela de Uraricoare,
nome que os Xiri&na dão ao rio.
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tentrional do Brasil as nascentes do rio Catingo,
nas proximidades do monte Rorôima. Foi justamente Rubens, que cl1efiava a turma da Comissão de Limites que operava na demarcação do
Brasil com a Guiana Britânica, na r egião a leste do monte Rorôima que, no decorrer dos trabalhos de demarcação do divisor de águas Amazonas-Mazarune, verificou que o ponto n1ais setentrional do Brasil estava situado na serra do
Caburái, o Caburái-tepê dos i11dígenas, no ref erido divisor de águas, tendo do lado brasileiro
un1a das nascentes do rio Ailã, afluente da margem direita do rio Maú e, do lado guianense,
a nascente do igarapé Caburái, tributário do rio
Cucuí, da bacia do Mazarune e que se tornou,
por aquela razão, de grande importância na corografia brasílica.
O topônimo Caburái-tepê é de origem cari.be, oriundo do macuxí caburái, espuma dágua e
te.pê, serra.
Vamos transcrever aqui, para valorizar estas páginas, o histórico ofício que o Capitão de
Mar e Guerra Btaz Dias de Aguiar, chefe, ao
tempo da notável ocorrência, da Co1nissão de
Limites do Setor Norte, remeteu ao ~linistério
das Relações Exteriores, cujo titular era, por
coincidência, o atual chanceler José Cairlos de
l\.face do Soares :

•

,

.

Rio de Janeiro, 2ô de novembro de 1934

Nr. 30
Ponto mais setentrional do Brasil
Senhor Ministro
Tenl10 a honra de comunicar a Vossa Ex~elência que durante os trabalhos de de1narcação do corrente ano, na fronteira com a
Guiana Britânica, a turma chefiada pelo
Ajudante Rubens Nelson Alves alcançou o
ponto mais setentrional do Brasil, que não é
o monte Rorôima, como até agora se supunha.
2. O marco construido no monte Rorôima, na junção das três fronteiras, Brasil,
Guiana Britânica e Venezuela, está na latitude de 5°12' e 18"1 Norte. Dêsse monte
para Leste a fronteira segue pelo divisor
de águas Amazonas-Mazarune, passando
pelos montes Uei-Assipú, lacontipú, Marima
e outros, todos maii ao Norte que o Rorôima.
3.

O ponto de maior latitude Norte está

situado na serra do Caburái, Caburáitepê
dos índios, no referido divisor de águas,
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tendo do lado brasileiro t1ma das nascentes
do rio Ailã, afluente da margem direita do
rio Maú ou Ireng e do lado guianense a nascente do Caburái - espuma dágua - tributário do rio Cucui, da bacia do Mazarune.

gundo as linhas N-S e E-W. Na face
N-vV do pilar do lado brasileiro foi embutido u1n escudo d e concreto com as ar1nas
da República e gravado o nt'1mero B/11-A.
O pilar do lado britânico tem gravado o
n·ú mero BG/11-A, na face voltada para S-E.

4. Para melhor ficar assinalado o referido ponto foi ali construido um marco de
fro·nteira, que tomou o número B-BG/11 A.

6. Ao lado do pilar brasileiro daquele
marco, na direção Sul, foi construida uma
laje de concreto, co·n1 1,10 m. de cum1lrin1e11to, l,OOm. d e largura e 0,20n1. de altt1ra
acima do solo; está ligada ao referido n1arco por t1m bloco de concreto, onde está
embutido um escudo co1n as 2rmas da República. Nessa laje foi gravada a seguinte
inscr ição: "lVIarco B-BG/11-A - Ponto Setentrional do Brasil - Cornissão Brasileira
Dcrnarcadora das Fronteiras do Setor Norte. Chefe da Comissão Capitão de Mar e
Gu erra Braz Dias de Aguiar - Tt1rma do
Maú Rubens Nelson Alves;' Ajudante;
Leônidas de Oliveira, Auxiliar; Capitão Tenente Dr. .Justino Gomes, l\1édico-Coordenadas geográficas: Latitude Norte 05°19'60"
- Longitude \V. Gr. 60.0 12'43"30 - Altitude 1453 n1. - Nascente do rio Ailã".

5. Como todos os marcos que a Comissão Mista está colocando na linha sêca, é
um cubo de concreto de 0,45m. de lado, ficando a face st1perior a 0,04m. abaixo do
solo e tendo as suas diagonais orientadas
segundo as linhas N-S e E-W. No centro
d êste bloco de concreto e bem na li11ha de
fronteira está en1butido um pequeno cilindro de cobre, com um traço gravado na
parte superior, o qual está na direção da
linha E-W. De cada lado dêsse marco e distante um m etro do seu centro, foi co11struido um pilar, também de concreto, com base
quadrangular d.e 0,25m. de lado e com a altura de 0,50m.; encimado por uma pirâmide ta1nbém de base quadrangular de 0,25m.
e com 0,20m. de altura.
Do m esmo modo que o marco, êsses pilares de refer ência têm as suas diagonais se-

7. ./\ nascente do rio Ailã dista do marco 32 metros ao r umo SE e a serra do Caburái está a 23 metros e ao rumo NV/ ,
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Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha
r espeitosa consideração.
Braz Dias de Aguiar
Chefe da Comissão
Sua Excelência o Senhor Doutor José
Carlos de Macedo Soares
Mi11istro de Estado das Relações Exle•
r1ores.
À

Alén1 de inú1neros outros é êsse i11ais 11111
serviço que a corografia brasílica fica devendo
àquela Comissão, que ta11to tem co11tribuido para
o r estabelecirnento da verdade geográfica, na
difícil e inhóspita região onde tem ex er cido, de
1na11eira admirável, a sua gloriosa e abnegada
. -o.
missa

Há 111t1ilos nou1es que sao escritos deformada1ne11te, bastando, apenas, 111uitas vêzes, para
isso, un1a si1n11Ies substitt1ição de letra e, dessa
for111a, a co11fusão fica lançada, torna11do-se o
topônimo, nessas co11dições, absolutamente irreconhecível.
Nos estudos sôbre a parte menos percorrida
da fa1nosa hiléia o que, em geral, se tem verificado, na quase totalidade dos casos, é que os au-
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tores mais recentes vão repetindo e copiando,
sem mais detido exame, aquilo que os croQistas
C>u os exploradores mais antigos foram dizendo,
nem sempre, porém, de maneira acertada.
O nome p elo qual as tribos que assistem em
suas nascentes dão ao Trombetas - Capú, que
no caribe significa céu foi escrito, creio que pela
primeira vez, por Ricl1ard Schomburgk, no célebre livro qu.e é o repositório de sua viagem, que
dt1rou de 1840 a 1.844, através das Guianas e do
Brasil setentrional, da 1naneira seguinte - Caphzí. (38)
Hoje o Tro1nbetas é conhecido, universalmente, pela sua atual toponímia, ficando o topônimo Capu como a n~menclatura de um de set1s
formadores, aliás o seu formador principal, q11e
é! de acôrdo com a doutrina moderna, tão brilhantemente exposta e defendida pelo Aln1irante
Ferreira da Silva, antigo demarcador, chefe que
foi, e dos mais brilhantes, da Comissão de Limites do Brasil com o Perú, o verdadeiro rio.
Pois bem; todos os que escreveram, depois
de Schomburgl{, sôhre aquêle topônimo - Hen.ri
Coudreau, Otile Coudreau, Jt1les Crévaux, e tantos 011tros, foram repetindo, invariàvelmente, a
(38) On the 29th J uly they re~ched the junction of the
\;\Tanamu with the Caphiwin. The former comes from N. by E.,
\vhile the course of t he Caphiwin shortly before its junction is
enticrely 81° E. : as joined -stream r un E. by N. and the Maopityans and P ianoghottos call it nov.r Caphu. or K af fu - Schomburgk, Traveis, II, 379.
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mesma grafia Caphú, erradamente, como fôra escrita por Schomburgk.
De Goej e que é, incontestàvelmente, a pa.t'
de Tavera-Acosta (39), da Venezuela, um dos
mais exímios conhecedores do caribe, no seu formosíssimo livro Verslag der Toem.oeh.·hoe·mal<Expeditie por mim mais de uma vez citado neste trabalho, repôs nos seus devidos têrmos a
verdadeira grafia do topônimo, por tê-lo ouvido,
quando por lá passou, em 1907, como eu próprio,
mais tarde, em 1936, tive oportunidade de fazêlo, do próprio lábio do ameríndio, conforme se
poderá verificar da seguinte citação do refericlo
livro:

12-3 -

E não são, apenas, os autores estrangeiros
que vão copiando, desazidamente, uns aos outros.
Alguns at1tores brasileiros, cuja cultura é,
rnuitas vêzes, puramente livresca, nesta espécie
de estudos, vão escrevendo, em nossa língua,
através das leituras de livros geralmente estrangeiros, tal e q ual aparecem nos respectivos originais, os nomes que vão lendo.
Acontece, porém, inúmeras vêzes, que surgem, sobretudo na toponímia e na etnografia,
nomes verdadeiramente irreco11hecíveis.
Um de nossos maiores botânicos, a par de
emérito conhecedor do tupí, para a sua época,
que foi João Barbosa Rodrigues, não escapou,
também, a êste pequeno cochilo - quandoque
bonus dormitai H omerus -· quando escreveu o
seguinte trecho: "... piano-ghottos, que a seu
turno comerciam com os Drios ... " (40), no qual
em piano-ghottos ainda, com algum esfôrço, se
poderá reconhecer a denominação do gentio Piacotó, mas no qual seria, evidentemente, muito
difícil, senão quase impossível, identificar, à primeira vista, na palavra Drios, o gentio Tiriô, a
grande tribo caribe que habita a região m esopotâmica Parú-Marapí, nomes aquêles copiados,
provàvelmente, de Schomburgk, que os escrevia,
germanicamente, da mesma maneira - Pianoghottos e Drios (41).

"Daar echter Schomburgk astronomisch
waarnemingen verrichtte en Coudreau vermoedelijk niet, zijn Kapiwini en 'Vanamóe
overgenomen van de kaart op 1-2.500.000 in
Rich. Schomburgl('s Reisen in Britisch Guiana; ket kleine stukje Kapo e (de Indiaansche naam van Trombetas beneden de samenvlowiing) op het overzichtskaart en daaaran gepast"
De Goeje, Tumukumak-Exp editie, 160
(39) Bartolomé Tavera-Acosta, <los maiores conhecedores
do caribe de terra-firme, autor de vários trabalhos que compulsei, encantado, na riquíssima biblioteca da A cademia de ia
Lengua, em <:;c:racas; de um de seus livros, o precioso En el
sur :- maravilhoso tesouro de conhecimentos daquele linguajar
americano, não . t:mos, infelizmente, que eu saiba, um único
exemplar nas b1bhotccas do Brasil. ..

( 40)
( 41)
'> '\

Barbosa Rodrigues, Trombetas, 28.
·schomburgk, Traveis, II, 83,

-124Deve-se, assim, a reposição da verdade linguística, em relação ao primitivo topônimo do
Trombetas, não só a C. H. de Goeje, como também, o que é que com grande satisfação que reisalto, à Comissão de Limites do Setor Norte.
Quando uma turma daquela Comissão subiu, em . 1934, o rio l\1apuera, a fim de alcançar
a fronteira com a Guiana Britânica, com o objetivo de determinar, não apenas o divisor de
águas, mas também, com a maior jt1steza possível, as cabeceiras do Trombetas, verificou no
,
.
'
proprio local, que 11ouvera equívoco, tanto da
parte de Schomburgk, como de seus continuadores, quanto à exata denominação do topônimo,
restabelecendo, entã?, a sua verdadeira grafia,
que era Capú, vocábulo corrente nos diversos
dia~etos car~bes da região, em que tem a significaçao de ceu, fato que estava perfeitamente de
acôrd? com a informação de C. H. de Goeje, em
seu livro Verslag der Toemoekhoemak-Expeditie, já citado.
Igualmente, na Carte des f rontieres entre les
Élat~-Unis du Brésil et la Guya~ Britanique,
p~bl1cada. no notabilíssimo trabalho ( 42) do Bar~o do Rio Branco sôbre os limites entre o Brasil e a Guiana Britânica, o qual será citad·o por
mais de uma vez, neste estudo, aparece ~ rio
que estamos estudando com a denominação de
( 42)

Rio Branco, ·Guiana Britânica, carta citada.

-
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Capú, fato qt1e vein confirmar, mais t1ma vez,

a verdadeira grafia que esta1nos reivindica11clo
para o topônimo, não só em virtude da toponímia histórica do rio como, sobretudo, por ser
ela, ainda hoje, conforme nosso próprio testemunho, a única maneira pela qual o gentio caribe,
senhor da região, pronuncia o nome daquele iga:apé, galho principal do rio Trombetas.

Vamos finalizar esta relação com a l1istória
do nome Acre, originàriamente denominação de
um rio e que passou, depois, por extensão, a denominar o atual território, incorporado ao Brasil, pela bravura de Plácido de Castro e de seus
companheiros e pela extraordinária atividade
diplomática do Barão do Rio Branco.
Há de parecer a muita gente, que não esteja
perfeitamente familiarizada com as razões daquela denominação, que o topônimo deriva de
um étimo português de lei.
Puro engano ...
Ambos aquêles topôni1nos, como iremos ver.
são derivados de um étill).o ameríndio - aquirí.
Não me posso furtar ao desejo de transcrever
aqui, sôbre o assunto, as palavras de José de
Carvalho, uma vez que as mesmas foram publicadas em livro de exígua tiragem e de há muito
com a edição completamente esgotada.

.

.

-
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"Foi êle - João Gabriel - um dos prim eiros exploradores que, em batelões, a remos, subiram o rio Purús e o conquistaram
aos índios. Foi seu contemporâneo e, talvez,
companheiro, o velho Urbano, conhecido
setuagenário, explorador, falecido há poucos anos e proprietário do lugar Camutama,
que é hoj e uma cidade amazonense, de cuja
propriedade foi o infeliz velho expoliado
pelo govêrno do Amazonas.
A custa de 1nuito trabalho, de inuito sacrifício e de muita energia, pôde o nosso
herói adquirir um pequeno p ecúlio com a
exploração do óleo de copaiba, da castanha, da salsa - a borracha naquele tempo
mal começava a ser explorada. Com essa
parca fortuna, a sua energia e a sua preponderância sôbre os índios e os demais exploradores, abalou-se êle a fazer explorações, rio acima. Fê-las tantas até que chegou a um afluente, à margem · direita do
Purús, ao qual os índios daquela zona, os
Apurinãs (43), chamavam lquirí ou Aquiri.
Sob êsse nome, em tôdas as cartas geogr áficas, é que o rio Acre é conhecido. Estou ouvindo o leitor perspicaz a afirmar
que Acre é, pois, uma corrupção de Aquírl.
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Como, porém, se deu o f enômeno? :é o que
o leitor por certo não sabe. Nem o leitor, ne1n
o Instituto, n em a Academia, nem todos os filólogos daquém e dalém mar. Não houve queda,
nem troca de sons consonantes, n e1n vocàlicos,
nem lei do menor esfôrço, nem nada. I-Iouve o
seguinte: T endo percorrido grande parle do rio
Aquiri, e visto os seus imensos e riquíssimos seringais, o ceare11se resolveu fazer a sua exploração, antevendo inteligentemente fabulosos
resultados.
•
Voltou ao baixo Purús, onde residi a, acar1ciando a idéia da exploração organizada e ampla
do El-Dorado.
Já a êsse ternpo, negociava êle com uma casa
comercial do Pará - a conhecidíssima casa do
Visconde de Santo Elias - um homem a que1n
, .
.
o comercio, o povoamento e a riqueza de tôda
a Amazônia muito devem, pois que foi êle o primeiro r1egociante a enviar mercadorias e vapores a todos os longínquos pontos dos altos sertões a1nazônicos.
Nesse tempo, pois, já o Purús conhecia o
vapor e já o nosso herói r ecebia as su9.s mercadorias e enviava ao patrão (44) o produto de
sua indústria. Foi, então, que o arrojado aventureiro escreveu ao seu correspondente, aviador

Assim é.
(43)

Ipurinã, é o nome da

trib9

aruaa.

( 44) Patrão é, na
prietário de serinaal.

lin~gem

reiional da amazônia, o pro--

-128 (45), uma carta, avisando-o d a ex1lloração e re-

conl1eci1nento que fizera do rio, (tas esp eranças
que nutria e, ao mesmo tempo, lhe pedia u1n
carrega111ento de r11ercadorias que devia1n ser
destinadas - caso o vapor pudesse até lá cl1egar - à boca do rio Aquirí.
~le subiria co111 um grande pessoal, ca11oas
etc., receberia ali as 1nercadorias e meteria mãos
à obra - a exploração completa do rio, abrindo
seringais, extraindo borracha, copaiba, salsa,
cumarú
de que havia fartura assombrosa.
Essa carta, co1no fàcilmente se deve prever, não
era própriamente escrita - era garatujada 1
Homem rude, do povo, se1n nenhuma i11strução, dedicado exclusivamente ao serviço braçal
da enxada, na sua terra, do remo e do jamaxí
(46), no Amazonas - já era muito que pudesse
garatujar uma carta.
No escritório, em Belém, o empregado da
correspondência, passou, por certo, um bom quarto de hora a decifrar os hieroglifos e mistérios ortográficos da missiva comercial. Compreendeu-lhe,
afinal, a significação, destri,n çou-lhe o sentido e
comunicou ao chefe da casa os desejos e .p edidos do aviado (47) do. Purús - João Gabriel.
( 45) Aviador, na linguagem regional da amazônia, é o comerciante que abastece de ,mercadorias o dono dos seringais.
( 46) Jamaxí e, às vêzes, jamaxim, é uma espécie de cesto
que o seringueiro conduz às costas para conduzir a matalotagem.
( 47) Outro regionalismo da linguagem da Amazônia, que
tem ali o mesmo significado que, em Portugal, na língua qui-

-

129 - ·

U1n. vocábulo, poré111, da carta, ·f icou s::~m
sig11ificação - era o no111e do rio!
Por 111ais q11e traboucasse o empregado, por
i1111ito que traboucasse111 os e1npregados das casas, inclusiv e o cl1efe, ja1nais ho11ve quem so11besse, ao certo, llositivamente, que sílabas eram
aq11elas, c1ue no1ne era aquêle ! A1lroxi1nava-se
ir.ui to de acre, mas não e ra, positivamente, acre ;
li avia 1nais algun1a coisa ; o no111e era n1aior,
divisava1n-se 1nais algu11s caractéres ; inas êstes
era111 tão complicados, i11decisos, incongruentes,
q11e não l1avia glote hu1r1ano que pudesse reduzir
aq1iilo a um som 1nais ou 1nenos articulado e
l1armônico. E a dificuldade ficou ali, 1>ermane11te, indestrutível, zo1nba11do da perícia e da i11teligência de todos.
E como era preciso q11e seguissem as i11ercadorias - porque o fregt1ês tinha crédito e o
velho negociante tinl1a nêle tôda a confiança ~
ficou decidido que o tal 110111e indecifrável ficaria sendo, condicio11almente, Acre!
Em todos os volu1nes de nlercador ias foran1
escritas a JJi11cel gra11cles letras :p retas; nas f aturas e conhecimentos fora1n escritas as 1nesn1as
palavras e o chefe da casa recomendou, con1
muito interêsse ao co111andante do vapor que -nhentista - aquêle que é abastecido, que é suprido por u111 outro,
que é o aviador, também palavra da língua quinhentista ein P ort ugal e ·que, cümo já vimos, ipermanece absolutamente viva na
língua de todos os d ias <la i\mazônia,.

-
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se o tal rio permitisse navegação, se fôsse possível - conforme os desejos de seu acreditado
freguês - chega,ss.e até à boca do rio Acre!". (48)

Outro motivo de . meu interêsse pelos étimos
caribes e aruacos da topor1ímia da Amazônia
foi }Joder, através dêles, determi11ar a superposiçã.o lingüística de sua toponímia, pois na Amazônia t11n caso deveras interessante se verifica
- a superposição da 11omenclatura geográfica,
isto é, 11as proxim idades da embocadura dos rios
no rio-mar os acidentes têm, atual1nente, u1na
11omenclatura, grande parte das vêzes de origem
tt1pí, a qt1al é, evide11temente, posterior a denominações mais antigas, na 1naioria dos casos,
qua11do se trata de acidentes situados à n1argen1
esquerda do rio Arnazonas, }Jrovenientes de dialetos aruacos e caribes.
Apesar de ser um assu11to que, pela sua importância, e, mais ainda, talvez, pela sua complexidade, esteja a solicitar uma monografia à
parte, na qual venho trabalhando, 11ão podemos
deixar de tratar aqui, embora de maneira 1nuito
superficial, da superposição linguística na topo. 11ímia da Amazô11ia, apenas para mostrar a sua
influência, não so1nente na pesquisa das migrações históricas de nossos silvícolas, como tam( 48) J osé Carvalho, O matuto cearense e o caboelo do
Pará, Belém, 1930, pgs. 150-152.
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bém na determinação da existência, em épocas
diferentes, de várias farnílias lingüísticas, po~
<lendo-se precisar, ainda, através dêsses estudos, ·
aliás interessa11tíssimos, a precedência de uma sôbre as outras daquelas diversas famílias lingüísticas.
Aliás êsses estudo têm tomado, Ultimamente, um grande desenvolvimento, dêles se originando um novo ramo da geografia - a geografia lingüística.
Por isso m esmo já dizia, co·m 1nuita propriedade, um dos pioneiros dêsses estudos, o erudito Albert Dauzat, em sua preciosa La Géographie
Linguislique:
"Mais le f ait capital, c'est que la géogra}Jhie linguistique
et par là elle nOlIS
apparait comme une véritable _géologie du
langage - reconstitue, si l'on peut dire;,
par leurs affleurements actuels, les couches
successives des mots en grande partie e11fouies. Les mots se sunt succédé ies uns
aux autres, mais il est rare que le pren1ier
occupa11t ait été co1npletement délogé de
ses positions, qu'il ne se soit pas conservé
dans tel ou tel coin du territoire, q'uil n'ait
pas laissé de trace dans la langue par ses
derivés ou par 1es actions qu'il avait exercées sur d'autres mots."
Dauzat, Géographie linguistique, 84

-
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•

•

No 11osso caso, os nomes to1)on1m1cos 111a1s
antigos vão sendo esquecidos, apenas, ein parte,
por aquêles que vão utilizando as novas denominações geográficas.
Permanece1n êles, entretanto, absolutamente
·v ivos e correntes, e11tre a inaioria dos habitantes
das regiões cujos acidentes geográficos tiverarn
suas denon1i11ações inodificadas, ignora11do êles,
i1a n1aioria dos casos, a 11ova toponímia, sobretudo nas regiões, como aquelas de que estan1os
tratando, em que os habitantes são os nossos
pri1nitivos amerabas.
A nossa toponímia está repleta dêsses exen1plos.
O rio Erepecurú de muitas ca rtas geográficas, o grande afluente do Trombetas, só é co11hecido pelos silvícolas q11e o habi tan1 11ela de11ominação de Cuminá, ignorando êles, de n1aneira integral, a outra denominação.
Vejamos, para principiar, urn dos topôni111os
que se apresentam, na geografia da Amazônia,
co1no um dos i11ais i1nportantes - o do próprio
rio-mar.
Oira, a grande corda líquida é, inquestionàvel1nente, um dos acidentes geográficos de inais
difícil estudo, nesse gênero de p esquisas, nao so
porque corta, no sentido dos meridianos, todo o
imenso território da Amazônia, fator que sempre se opôs à sua posse, em tôda a extensão,
por uma só família linguística, como ainda por
•

-

.

que a s ua própria largura o tornava, muitas
v êzes, a divisória natt1ral entr~ várias dessas
f ru11ílias.
Ainda assi1n, porém, através do estudo de
sua to1)011ín1ia histórica, pode-se afirmar que o
grande caudal teve diversas denominações difere11tes.
Parti11do do .p resente para o passado êle é,
e1n nossos dias, o Amazonas, d enominação d erivada da lenda criada por Francisco Orellana,
que foi adotada pelos colonizadores portugt1êses, ·
e, também, por seus descendentes brasileiros.
Foi, anterior1ne11te, o Santa ~tJaria de Mar Dulce,
de f>i11zon, qt1e r esolveu assim crismá-lo qua11do
o sulcou, p ela primeira vez, con1 as suas cara, elas. Foi, ainda, o Marano11 d e d' Anghi.era (49)
e o Paraua'ClÍ (50) dos tu1)is, quando o singravam nas suas esbeltas igarités revestidas elas pa11acaricas, para abrigá-los da inclemência do tempo. Foi, ainda, em época anterior, o Guiêni dos.
aruacos, simples corruptela de seu primitivo
étin10, o Uêni, através do qual aquêles selvicolas
se adentraram com as suas canauás, talvez o primeiro vocábulo americano ouvido pelos conquistadores étimo aruaco do hoje brasileiríssimo
'
vocábulo canoa ...
Aliás, no Tratado d e Santo Ildefonso, datado de 1777, vem, confirrr1ando a velha toponí1

J

y

( 49)
(50)

."

.

.A.nghiera, Deca.das, livro IX, pg. 92.
Acuiía, 1\!ovo descobri1nento, 250.

- l34 -
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Para o primitivo ameríndio essas árvores
e'ram o cedro, e isso mes1no nos ensina o étimo
aruaco do topônimo - caiári - de cai, cedro e
á~f, rio, isto é, o rio dos cedro.
\ Sôbre a eti1nologia aruaca do atual rio l\iiadelra temos a seguinte abonação de Inácio Acióli de Cerqueira e Silva:

mia aruaoa, embora levemente alterada, a topo, .
.
.
nim1a pr1m1t1va:

.

". . . e, baixando peJo alveo do mesn10
Javarí até onde desemboca o Maranhão,
ou Amazonas, prosseg11irá águas abaixo
d êste rio, a que os espanhóis costumam
chamar Orellana, e os índios Guiena, até a
boca mais ocidental do J apurá, que desagua
nêle pela margem setentrio·nal."
Tratado de S. Ildefonso, artigo 11.
1

"Quarenta e quatro léguas abaixo da foz
do rio Negro e na 1011gitude aus tral de 22
graus e 23 n1inutos d esen1boca o caudaloso
rio da Madeira, assim chamado da imensidade d e cedros corpolentos que a correnteza arrastra das st1as margens; a princípio
tinha o 11orr1e de Cayari, e toma o que att1almente conserva, na confluência do ()uaporé
com o Mamoré, na latitude de 10 graus l~
22 minutos."

A simples enunciação da no1nenclatura
histórica do Amazonas sugere, d e imediato, as
várias raças que foram, através do tempo, dominando o grande caudal barrento do rio máximo.

Muitas vêzes, entretanto, nessa superposição
da toponírn.ia, h á uma razão que preside, quase
invariàvel1ne11te, ao batismo qu.e, nas diferentes
línguas, tem recebido o acidente geográfico.
Vejamos o atual rio Madeira, por exemplo.
O nome do rio, tanto para os primitivos silvícolas que nêle assistiam, como para os audazes
sertanistas que, mais tarde, o conquistaram pura
a coroa portuguêsa, teve a sua razão determinante na numerosa quantidade de árvores que o
atravancavam, o pau caído, no pitoresco linguaj ar regional.

Aciólj, Corografia Paraense, 45
O padre João Felipe de Bettendorff, apesar
do inestimável valor de sua Crónica da 1lfissão
dos Padres da Companhia de Jesus no Estado
do Maranhão, colocada, pelo Visconde de Pôrto
Seguro, entre as fontes de maior confiança para
o p erfeito estudo dos sucessos de que foi teatro
aquela região, nos fins do século XVII, clauàicou, entretanto, ao estudar a toponímia histórica do grande rio, quando escreveu:

-· .
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"Mora111 11êle Jnt1itas 11ações e dize1n qt1

êle se pode chegar ao Potosi, e o i101 e
de Cuiarí 111ostra que êle desce do Pe '1. ,
sendo esta 11alavra Cuiarí de lí11gua in ·a,
que significa ama-nie, con1 qt1e o gen io
significava set1 rio tão belo qt1e i)rovoc va
o seu amor."
])Or

Bettendorff, Crô11ica, 56
E claudico11 Bette11(lorff, em rela.ç ão às co11siderações que estan1os fazendo, dt1plarnente,
11esta 1)assagen1 - a prin1eira, quanto à verdadeira de1101ninação })ri1nitiva do rio, q11e era
C aiári, COJUO afir1nam, siste1nà ticar11er1 te, todos
os l1istoriadores qtte escrevera111 sôbre o grande
caudal, a i1ão ser, o c1ue 1nais acredito, qi1e Cuiarí
ali esteja por u1n si1nples êrro ti.11ográfico; a segunda, qando infor1na sôbre a orige1n quêcl1ua
do topónimo, q11e (leriva, insofis111àvelr11ente, elo
aruaco.
Para o co11c1uistador lusita110, voltando ao
11osso assunto, aquela to1lonimia 11ão constituía
caso singular, pois os próprios portug11êses dela
usaran1 mais de t1ma vez, bastando recordar,
apenas, os versos do grande cantor da raça:

l
\

Passa1nos a gra11cle ilha da l\fadeira,
Que do n1 ui to arvoredo assi se cl1an1a.
Ca111ões,

Lusiacla~~,

·v,

5
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O 111es1no aco11tece co1n o 1natogrossense rio
d · Água-Verde, aflue11te do rio Sun1idouro, pela
1n.arge111 esquerda, que é o Anha1zazá dos Parici.
O que 1nais impressiona, de fato, naquela corda
líquida, é, exatamente, a característica esverdeada de suas águ.a s, f e11ômeno êsse que influiu,
poderosamente, em sua topo11ímia, pois a deno1ninação do rio, na língua dos ex.p loradores brasileiros., nada mais é, efetivamente, do que t1ma
perfeita e literal tradução de seu primitivo no...
me aruaco.
O nome do rio foi traduzido, a Jlrincí11io,
pela Con1issão Rondo11, como anterior1nente já
vimos, }Jara rio Verde, nome que foi substituído,
posterior1nente, pela atual deno111inação, c1ue é
- rio de Água Verde.
O topônimo Anhanazá, de fato, deriva do
arití aiana, q11e significa verde e de zá,, qt1e é
ág11a.
Ai11<la rece11te1nente, quando o })ercorrera111,
er11 seus trabalhos de demarcação, a impressão
inais" profuncla que os cle1narcadores da Co1nissão Demarcadora de Li111ites da Segundâ Divisão tivera1n do rio de Água Verde foi essa, jttstamente, da coloração, aliás lindíssin1a, de suas
ág11as, seg11ndo o 11recioso informe ele Carlos
Corrêa Barbosa, 111eu antigo companheiro na Co111issão de Li1nites do Setor Norte, infelizmente
tão cedo roubado ao convívio de se11s compa11l1eiros e ar11igos.
.
!

_..,
~
1
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Assim como na denominação dos rios
<leira e Água Verde, dos conquistadores,
u
Caiári e Anhanazá, dos aruacos, o que mais infl11iu foi, precisamente, aquilo que mais impressionara o seu viajante - dada a dificuldade ,que
apresentava à sua navegação, no primeiro caso
e a cor de suas águas, no segundo, no rio Negro
a razão predomi11ante de sua nomenclatura foi,
igual1nente, o fator que mais ressaltava aos olhos
de todos que o percorreram e crt1e o padre Alonso
de Rojas, em sua Relação do descobrimento do
rio das Amazonas tão bem sintetizou, co1no sendo - "as águas, tão negras, que distinguiam
das outras, efeito que d1eu o nome ao rio". (51)

Tinha origem, assim, na toponimia brasilica,
com aquêle nome, a série interminável, originária dos batismos dados pelos conquistadores, dos
rios brancos e negros ela potamografia brasiliense, todos assin1 designados em virtude da aparência de suas águas.
Nihil novi sub sole ...
É que o fato não foi privilégio da língua dos
conquistadores; êle subsistia, já, na dos silvícolas pré-cabralinos ...
•
Na toponímia brasílica são diversos os rios
.
, .
que exprimem, nos var1os lingu aj ares em que
(51)

Rojas, Relação, 95.
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são co·nhecidos, o 1n~smo significado de prêto e
branco, como conseqüência, quase sempre, da
aparente coloração de suas águas.
Como un1 dos mais típicos exemplos da contínua predominância, numa denominação geográfica, do elemento que mais impressiona, à
primeira vista, num acidente, temos a toponí1nia
do rio N·e gro, o grande afluente do Amazonas.
Todos os serta11istas e viajantes que o percorreram são i1nâni1nes em se referir, como o
elemento mais característico do rio, j11sta1nente,
essa coloração escura de s11as águas.
Nem outra é a infor1nação de Cristóbal de
Acufia, de João Fclipe Bettendorff, de Ribeiro
de Sampaio, de Rodrigues Ferreira, de Monteiro
Baena, de Monteiro de Noronha, e, sobretudo,
a de Dionísio Cerqueira, que aqui citamos:
um mar. Como êle, tem tempestades,
que o subleva111 em ondas imensas e tragam
embarcações que não têm tempo de fugir
às suas cóleras. Mas é um mar triste, com
as águas da côr das noites escuras, onde
nada se pode ver al)aixo da tona, nem um
peixe, 11em um raio do sol. Guardei dt1rante vinte anos uma garrafa dessa água q11e,
ao captar, tinha a cor an1arelada do âmbar.
Perdeu-a depois inteiramente, tornando-se
branca e cristalina, como se fôsse apanhada
no rio Carioca. Aparecia, apenas, no fundo
"É

1

-
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Era o rio conhecido, ainda, 110 trecl10 baixo

da garrafa, uni IJequeno resíduo. O seu colorido es1Jecial é atrib11ido por Alexandre
Hu1nboldt a carburetos <111e elas leva111 en1
dissolução; e, por outros, à presença do
ácido úl1nico. Os rios pretos e brancos já
. "
nascem ass1n1.
Dionísio Cerqueira,

de seu curso, segundo o teste1nu11ho do padre Samuel Fritz, pela denominação de C11rumã, que
signüica, segundo s11a informação, de grande valia, aliás, dados os seus profundos conhecimentos
da região e111 que habitou, durante quase quarenta anos, e1n pleno século XVII, água preta, informação essa confirmada pelo interessantíssin10
1na11uscrito, do século XVII, també111, oferecido
à Sociedade ele Estudos Paraenses pelo Dr. Guilherme St11dart, i11titulado Descrição Geográfica
do Mara11J1ão e llUblicado 11a Revista daquela Sociedade:

f .,ronteira, 145

Estudando a toponí111ia histórica do caudaloso curso dágua vamos ver que uma grande
parte dessa topo11ímia deriva, justa1nente, {{o f ator predon1ina11te 110 grande rio - as de11ominações de Curiguacurzí, Curun1ã e /una.
Sôbre a to1Jonín1ia Curiguacurú, de orige1n
caribe, inúmeros são os documentos qu.e clela
nos falan1; basta citar, porém, a título de ilustração, a 11otícia do fidedigno Padre Cristóbal
de Acufia, cronista da expedição {{e Pedro Teixeira, o l1eróico ba11deira11te da Amazônia:
"Nas cabeceiras faz o seu curso de Oeste
para I .. este, e111bora as voltas sejam tantas,
que er11 llistâncias 111uito curtas 111uda de
run10 con1 freqüê11cia: o que traz por mt1itas léguas, ante~ de entrar no das Amazonas,. é o do Poente para o Oriente. Cha111a1r1no os naturais que o habitam - Curigiiacurú."

Act1fia, Novo Descobrimento, 250.
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"Os naturais ll1e cl1a1nan1 C:uriguacu1·ú,
outros Curunlâ, que quer dizer na própria
língua, água preta."
ltevista da Sociedade de Eslulios Paraenses, li, 8
~

O padre João Felipe de Bettendorff escreve11
sôbre o rio Negro :
1

"Distinguindo-se, claramente, suas águas
das do rio A1nazo11as, porque sua mes111a
clareza e 111uita profundidade, fazem que
pareçam negras suas águas e assim o cl1a1nam os port11g11êses rio Negro, que corre
de oeste a leste; os naturais o chamam de

-

~
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(~oniuacorú,

outros o chamam de Cut.âna.
que quer dizer em sua língua água negra."
Better1dorff, Crônica, 55
Êstes dois topônimos, entretanto, ai estão,
sin1plesme11te, por êrro ti1lográfico, em vez de
Curiguacuríz e Curumã, uma vez que o padre
Bettendorff se a beberou, i11dubitàvelmente, 11essa parte, no valioso trabalho de Cristóbal de
Acufía.
O vocábulo C oniuacoru, de Bettendorff, q11e
nada mais é, positivan1ente, do que o Czzriuacurú,
<le Acufía, é um topônimo de origem caribe, derivando de curiuá, negro e curlÍ, rio.
É ainda Cristóbal de Ac11fia que nos informa
- e as infor1nações do ilustre religioso são sempre de uma grande probidade:
"Mas os Tupinambás, dos quais depois
falaremos, Il1e puseram o nome de Uru11a,
(52) que em sua língua quer dizer ágzLa
negra.
Acufia, Novo Descobrimento, 250
Assim, a atual denon1inação do rio Negro,
norr1e que lhe foi imposto por Orellana, segunt!o
(52) Provàvehnente Iuna, dada a dificuldade que teve Acufla
em transliterar o fonema que significa, no tupí, água; e, ainda,
porque o topônimo corresp.onde ao processo normr.l de formação
da toponímia, no tupí setentrional, segundo a esplêndida lição
de Chermont, Estudos, 39.
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a valiosa informação de Gaspar de Gravajal (53),
seu companheiro em tôda aquela épica travessia
e o cronista daquele me1norável sucesso, nada
mais representa, na verdade, do que o fato que
mais impressionara ao panaqu.irí castelhar10, da
rnesma maneira que 1mpress1onara Ja, en1 epocas
pré-cabralinas, aos brasís que nêle assistia1n,
quando o denominaram de Curiguacurú, de
Curumã e de luna.
O Una, 11m outro igarapé que banl1a, també111, a cidade de Belém, assi1n se denomina em
conseqiiência da coloração de suas águas, fato
que está claramente expresso e1n sua etimologia,
111na vez que ela deriva tlo tupí una, prêto.
O luna, também, un1 outro pequeno igarapé
de .Belém, não possue, da mesma ma11eira, outro
significado, exprimindo no tupí, igual1nente, o
mes1no fato - de i, água e una, negro.
Igual denominação, ainda, é a do rio Ipitinga, afluente da margen1 direita do rio J arí, cuja
etimologia deriva - de i, água e piti11ga, turvo,
barrento (54). O seu antigo non1e caribe (55), do
•

.

•

•

.

•

I

,

( 53) " N.esse mesrno dia, saindo dali, prosseguindo viagem,
vimos uma bôca de outro rio, à mão esquerda, que entrava no
que navegávamos, e de água negra como tinta, e por isso lhe
pusemos o norne de rio Negro" - Cé:rvajal, Relaç-ão, 50.
(54) Vicente Chermont de 11iranda, o esmerado cultor do
tupí setentrional, nos seus opulentes Estudos, tanto no texto,
página 29, con10 no glossário, página 96, informa o verdadeiro
significado que, no tupí do norte, o nheengatú, tem o vocábulo
pitinga, que ali exprime turvo, barrento.
·
( 55) Deixo de citar aqui a denominação · caribe do atual
rio Ipitinga, por não estarem as anotações por mim tom:ldas,
0

l11es1110 111oílo, ai11da cxpri1ne o 111es1no significado
- rio de águas escuras.
A primitiva denominação do atual rio T acutí1 era Poduáua, nome aruaco da toponí1nia
an1azônica, cujo significado é exatamente o nles1110 - rio de ágt1as negras.
Sôbre êsse topônimo ar11aco da pota1nografia do An1azonas o Comandante Alfredo de Mira11da Rodrigues, ao te111po em qt1e era o SubChef e da Comissão de I~i111ites do Setor Norte,
no seu R elatórz'.o sôbre as nascentes do Tacutít,
escreveu o segt1inte :
"Que da co11fl11ência do Uatuáua até a do
Muriape, o Tacutú era deno111inado p elos
indíge11as de Poduáua, que significava, e1n
sua própria língua, água preta."
Miranda Rodrigues, Tacutú, 3.
Aquêle étin10, ainda segundo Alfredo de l\1iem sua região, ein 1neu poder. O étin10 caribe do topônin10,
entretanto, foi confirn1ado, na época, por d ois de meus queridos
companheiros ·da Comissão de Lin1ites - o ·médico Annando
de N ovais Morelli e o engenheiro Leônidas de Oliveira, quando
descera1n da fronteira, os quais foram os grandes ta pejaras,
juntamente com José Ambrósio de Miranda Pombo, ajudante
técnico da Comissão, nessa imensa éaminhada de desbravação
do r io J arí, .desde sua foz, na cidade paraense de Arun1anduba,
até às suas nascentes, em plena interlândia amazónica, na imensidão sem par da Guiana Brasileira. O velho topônimo caribe do
r io J.pitinga, entretanto, significa, no linguajar dos Aparaí. silvícolas que ainda hoje domi nam naquele rio, o mesmo sentido
de ág11os escuras.
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randa Rodrigues. deriva do aruaco - de podú,
preto e áua, água, rio, isto é, rio de ág11as pretas.

Vejamos, agora, na potamografia brasílica,
alguns exemplos de rios de águas claras.
O mais importante dos rios de águas claras
é, evidenternente, o rio Branco, da toponímia da
Amazônia.
~le foi, primitivamente, entre o gentio aruaco, o Queceuen e, topônimo êsse que expressava,
para a grande corda líquida., a mesma deno1niIlação dada p elos portuguêses, decorrente da coloração clar a d e suas águas, sobretudo em comparação co1n as águas do rio Negro.
Confirmam essa toponímia, igualmente, não
só todos os sertanistas e viajantes que o p ercorreram, como, ainda, todos os historiadores da
Amazónia que escreveram sôbre o grande contribuinte do rio Negro.
Citemos, em primeiro lugar, êsse escorreito
e probo naturalista, geógrafo e etnólogo que foi
Alexandre Rodrigues F erreira, n esse monu1nental
acervo de brasilidade que é o magnífico Diário
da viagem filosófica pela Capitania de São
José do Rio N egro, o qual o percorreu no terceiro quartel do século XVII :
"A côr de suas águas é branca, ao contrário do rio Negro, e por isso lhe deram os

-- 146 portuguêses o non1e .d e rio Br·a nco. Não que
êste fôsse o seu verdadeiro nome, porque
segundo leio nos diários de viagens por esta
capitania, co11sta que todos os mais índios
ll1e dava1n o de Paraviana, l)Or ser daquela
i1ação o ge11tio domi11ante dêle. Que O·S et1ropeus o corro11tperan1 depois, pronu11ciando, em vez de Paravianas, paravilhanos,
que é co1no hoje em dia se denomi11am e11tre nós os gentios daquela nação, que habitan1 acruêle rio".
Rodrigues Ferreira, Viagem filosófica, L, 60
Ai11da sôbre o volumoso curso dágua escreveu Mo11teiro Baena, o exímio historiador da
i\mazônia, cujos dois livros - o Compêndio das
.E.'ras e o Ensáio corográfico, são duas fontes preciosas, indispensáveis aos estudos do·s fastos daquela região:
Os portugueses impozerão o nome de N egro a este rio, que tinha o de Quiari: e o
motivo foi o verem 11as StLas águas a tenebrosa côr do ébano. Não é esta a sua côr
gent1ina: porque vistas na ourela da praia
ou dentro de uni vaso de pelúcido vidro
1nostram a de alambre."
Mo11teiro Baena, Ensáio corográfico, -530
\ E, finalm e11te, o depoin1ento dêsse glorioso
sertanista e civilizador do sertão, que IJal1nilhou

todo
ras:

0
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rio em sua faina de Inspetor de Frontei-

·- or1ge1n
.
"As 1nontanhas e1n questao sao
dos rios das sub-bacias, dentre as quais o
rio Negro, primitivo Quiarí e o seu grande
confluente Branco, antigo Queceuéne ou
Parauiana, ocupan1 lugar de destaque."
......

Rondon, Campanlia de 1927, I, 25
Essa era, efetiva1nente, ainda 111es1no em épocas JJre-cabrali11as, a velha toponímia do grande
rio - Queceuene, de origem aruaca, substituida, de1Jois do descobrimento, pelo da grande
tribo caribe que do111inou, po·steriormente, no
gra11de caudal -- Parauiana .
Isto mes1no nos inforn1a, em sua valiosíssi1na
li elação Geográfica H isiórica do rio .Branco da
Arnér ica Portuguêsa, o ouvidor geral Francisco
Xavier Ribeiro de Sampaio, que o percorreu em
1775 :
. .\ . . . ' . ·- J' l~i'~ ~\..~~'l:..J'iiY
;~

"O próprio nome dêste rio no tempo .de
seu descobri1nento, e que ainda hoje conserva, entre os índios, é Qzieceuene. Dava-sell1e tan1bém o de Paraviana, que é o · da
nação dominante naquele rio, conforme o
uso da América de atribuir a um rio o nome da nação que o habita."
Ribeiro de Sampaio, Rio Branco, 2(J0

-
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Amilcar Armando Botelho de Magalhães
'
.
.
(56) diz que, na língua macuxi, parauzana significa - corredor veloz. É possível, se bem que
11em eu, nen1 n enhum de meus companl1eiros,
da Comissão de Limites do Setor Norte, vaqueanos daquela in1ensa região, não colhemos nunca,
entre aquêle gentio, com quem convivemos durante a11os, co1n o significado em q11estão, aqt1êle
vocábulo.
O que puden1os verificar, porém, no nosso
contato direto co1n o silvícola, é que Parauaiana, de parauá, mar e iana, tribo, fa111ilia, gens,
contraído, posteriormente, en1 Parauiana, vocábulo que foi adulterado, pelos civilizados, 1)ara
Paravilharza, era a de11ominação do gentio que
habitou, por muito tempo, o atual rio Branco
•
•
e CUJO
nome passou ao rio.
Há, da mesma maneira, ainda, os topônirnos
Tunãiâna e Parucotó, que nada mais são, também, do que os nomes das tribos que habitavam
aquêles rios - de tunã, água e ia11a, fam ília, tribo, em alguns linguaj ares caribes e de parú, água
e cotó, família, tribo, em outros linguajares.
Na topo11ímia l1istórica da Amazónia o rio
denominado, atualmente, por Uaupés, era conhecido p elo non1e d e Ucaiári, vocábulo aruaco que
significa rio de águas claras, de ucái, branco,
claro e ári, água, rio.

-- -·- - ( 56 )

Botelho de Nfagalhães, lnd·ios do Brasil, 70.

~

149 -

E foi dessa for1na q ue João Barbosa Rodrigues, em seu Rio J amundá, o definiu:

" Uca iári, na gíria dos manaus, quer di..
zer : rio de águas brancas; é o Paranatinga
da língua ger al ."
Bar bosa Rodrigues, Jan1undá, 59
Barbosa Rodrigues, e11tretanto, nada rnais
f êz do que repetir aquilo c1ue, um século a11tes,
já havia proclan1ado Alexa11dre Rodrigues F'e r•
reira:
" Leio nos diaris tas que o verdadeiro 110m e do rio Uaupés é Ucaiári, que quer dizer
na língu a dos Manaus e dos Barés rio de
água branca e que do nome do gentio que
principal1nente o povoa, se deriva o de Uaup és, que hoj e se conserva."
Rodrigues Ferreira, Viagem Filosófica,
XLVIII, 1115
Todos os viajantes e sertanistas dão, sistemàticamente, como a toponímia histórica do rio, o
vocábulo aruaco ucaiári - Ribeiro de Sampaio,
Monteiro Bae11a, Barão de Marajó, Monteiro de
Noronha, Severiano da Fonseca, Cândido Rondon.
Uma única exceção, porém, quanto à unanimidade acêrca dessa toponímia histórica, nos

-
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é for11ecida por Alfred Russel Wallace, em se11
interessantíssi1no trabalho sôbre a Amazô11ia e,
especialmente, sôbre a região do rio Negro, que
é essa substanciosa A narrative of traveis on
tlie Amazon and rio Negro, quando dá, p ara ela,
o éti1no uacaiari:

"Hence tl1e river is called "Rio Uaupés"
(the River of the Uaupés), thougl1 the proper name of it is "Uacaiari", and it is al,vays
so termed· by the lndians."
\Vallace, Traveis, 482 (57)
1~rata-se,

evid ente1nente, ou de uma inadvertência de W allace, confundin<lo uacaiári corri
ucaiári, ou, o qt1e é b e111 inais provável, principalmente pelo escrúpulo co1n que W allace for111ulava tôdas as suas afirmações, é o fato d ecorrência de um êrro ti1>ográfico.
Essa toponí1nia, aliás, aparece, ainda hoje,
não mais na d eno1ninação do atual Ua11pés, n1as
na de u1n rio, d e grande importâ11cia na geografia da An1azônia, consid erado, n1odernamente, o
(57) Alfred Russel Vvallace, A 1iarrative of travels 0 1i the
Amazon, and rio Negro, London, 1853. Citamos, muito apropositadan1ente, a edição inglêsa, porque julgamos nós, ta1nbém, ·que
o étimo 1~acaiári, que aparece na edição brasil eíra, traduzida por
Orlando Torres e anotada por Basílio de 11agalhães, para a
Brasiliana, da Companhia Editôra Nacional, ali estivesse por um
êrro tipográfico que; se existe, CDmo supomos, já vem da edi ç~o
original.

)
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n1aior gal l10 formador do Amazonas, o fronteiriço
U caiári
o Ucaiále das cartas geográficas ct1j a deno1ninação deriva, também, do mesmo
é timo aruaco daquele outro topônimo, sendo a
terminação ále, que 11este ítltimo aparece, nada
m ais do que 11ma simples corruptela de ári, fato
corrente n ão 8Ó na toponímia, como na própria
lingt1agem da Amazônia.
A denominaçã o dos Aparaí, auto-denominação da tribo caribe da região das cabeceiras do
rio Jarí, já vi escrita, muitas vêzes, sob a forma
de A palaí.
Voltemos, porém, às nossas considerações
sôbre os rios de águas brancas.
A própria etimologia do rio Paranatinga, tão
b en1 comparada, como já vimos, por Barbosa
Rodrigues, com o étimo aruaco do rio Ucaiári,
dcco1nposta nos vários elementos que a constituem, em tupí - paranã, rio e tinga, branco, nos
dá o m esmo significado d e águas brancas.
O rio Utinga, tão pitoresco e poético, q11e
b anha a cidade de Belém, não exprime, igual1nente, na sua etimologia tupí, de u, água e ti11ga,
branca, outra coisa, ainda, que o m esn10 significado.
E, para terminar essa relação dos rios de
águas claras, q11ero referir-n1e, finalmente, ao
Putumáio, o qual, segundo a prestimosa informa-
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ção de 1'avera-Acosta (58). significa, no idioma
si o na - águas claras.

procurar emitir urn som intermediário entre i e u, levemente seguido de um g . .. "
Couto de Magalhães, Selvagem, 92

Un1 outro fato, igualmente muito interessante, quando se estuda a toponímia brasílica, derivada de étimos de linguajares ameríndios, é
aquêle qt1e se verifica, na no1nenclatura potamográfica, quando o próprio vocábulo que, naqueles vários dialetos, designa rio, entra já, como
parte integrante, na toponímia.
No tupí, por exemplo, o vocábulo rio, além
de ser designado p ela palavra paraná, é designado, também, no tupi austral, isto é, no aba.oheenga, pelo vocábulo i, em substituição ao y
11sado p elos antigos, y êsse que foi empregado,
pelos primeiros catequistas e missionários, para
s11prir a deficiência dos fonemas da língua dos
co11quistadores, a fim de pronunciar-se, corretamente, sem o uso dos sinais diacrítivos, o que
só muito mais tarde ocorreu, a verdadeira pronúncia que se queria registar.
Foi Couto de Magalhães quem melhor, até
hoje, explicou o mecanismo da verdadeira pronúncia do vocábulo:

êsse som, precisamente, aquêle que aparece em vários vocábulos tupís, como, para exemplificar, os seguintes - igara, compôsto de i, água
e iara, senhora, isto é, a senhora das águas, a
canoa; igarapé, compôs to de i, água, de iara, senhora e de pê, caminl10, isto é, o ca1r1inho das
senhoras das águas, o can1inho da ca11oa, o ribeirão.
João Barbosa Rodrigues, aliás, e1n seu interessante livro sôbre a Pacificação dos Crichanás,
escreve, tupinicamente, yaça ua~ yarapé, yapó,
com um acento circunflexo sôbre o y, os vocábulos d e uso corrente na linguagem da Amazônia e que lá são escritos, normalrriente, sob a
forma de igaçaba, igarapé, igapó.
A fim de exemplificarmos, vamos dar o seguinte trecho de João Barbosa Rodrigues:
É

"Acamado em um paneiro e borrifado
dágua até ficar aze<lo, bolorento e fermentado, é metido em potes ou yaçauas para
fermentar mais."
Barbosa Rodrigues, Crichanás, 141

" . . . para bem pronunciá-lo se deveria
dobrar a língua para trás e para cima e
(58)

Em conseqüência dessa dificuldade, justamente, tão bem observada por Couto de Magalhães,

Tavera-Acosta, Rionegro, 136.

1
'

i

-
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de se poder de ter111inar, sem o uso dos sinais
diacríticos, de n1a11eir a precisa, a verclad eira pro11úncia do vocábulo, é que surgiram, não apenas no vo·cabulário, como 11a 1)rópria topo11í1nia
de origem t11pi, as forn1as divergentes dêsse étimo, as quais aparecem grafadas, ora com i, ora
com u.
Temos, n a loponí1nia paraense, 1)ara testificar essa dificuldade n a transliteração do vocábulo, um exemplo sig11ificativo - o rio Ipilinga,
afluente da margem direita do Jarí, tributário
da margem esquerda do Amazonas, deriva seu
nome daquele i tttpínico, qt1e sig11ifica, como vimos, água e de pitinga, turvo e o rio Utinga,
q11e banha a cidade de Belém, no Pará, tem a
sua denominação derivada, também, daquele
1n.esmo i tupínico e de tinga, branco.
Ora, nu.in topônimo o fonema tupí se tra11sli terou ein i e no outro e1n u.
Vicente Cher1no·nt de Miranda, em seus magníficos Estudo.'> sôbre o nheengatú, se bate contra o emprêgo de i , sinônimo d e p·araná, co1n o
significado de r io, no tupí setentrional, afirmando que tôdas as v êzes em que êle aparece, alí,
é, apenas, como si11ô11i1no ele n1irí, co1n o significado de peq11eno :
"Teimam êles - os tu1)inistas do sul em dar a i, em nl1eenga tú, a significação de
rio, acepção que absoluta1nente n-ão possue.
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E1n guarani i pode significar água e também r io, mas cá no Norte só te1n acepção
de água; o i, êsse i ql1e tão freqüentemente
se vê no fim de certos nomes de igarapés,
é 11 rn diminutivo, eq11ivalente ao nosso zinho
O·ll zito ".
Chermont, Estudos, 39
E, em seguida, d epois de diversas outras consider acões sôbre o assunto, declara Vicente Chermont de Miranda:
.

J

" Rio diz-se paraná e1n tupí equatorial:
em documento·s antigos lê1n-se nomes co1no
Gfticaparaná, rio das batatas; Araraparaná, rio das a1~aras; Miritíparaná, rio dos
lniritizeiros; U ruáparaná, rio dos caracóis;
Quiin/1aparaná, rio das pimentas. A,os rios
d e m enores di1nensões cl1amavam igarapé."
Chern1ont, Estudos, 40

'1

São r ealn1ente inúmeros, na toponímia brasilica, os no1nes de rios e111 que os vocábulos,
que já significa1n, nas várias lí11guas indígenas
a1nerica11as, genericamente, rio, aparecem ora
co1no prefixo·s, ora co1no sufixos.
Or iginários do tupi, por exen1plo, temos o rio Paranapanema, d erivado d e paraná, rio e
panema, imprestável; o rio Paranatinga, de pcrr aná, rio e tinga, branco; o rio Parnaiba, de
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parand, rio e aiva, qu·e no t.upí setentrio11al é
aiua, o qual significa, precisamente, màu, ruim
e do qual aquêle iba é uma mera corruptela; o
rio Giparaná, qi1e está tão intimamente ligndo
aos magníficos trabalhos da antiga Comissão de
Linhas Telegráficas e Estratégicas de Mato-Grosso ao Amazonas, brilhantemente chefiada por
Rondon, essa relíquia da Patria, como, com rara
felicidade, o denominou o seu dedicadíssimo at1xiliar e antigo secretário do Consell10 Nacional
de Proteção aos índios, o coronel A1nilcar Ar1nando Botelho· de Magalhães (59). Giparanã deriva de gi, machado e paranâ, rio.
No tupí do sul, o abanheenga, é que o i,
além de água, pode, às vêzes, significar rio. O
rio Jacuí, por exemplo, deriva de jacú, ave do
mesmo nome e i, rio; o río Jacareí, de jacaré,
sáurio do mesmo nome e i, rio; o rio Capivarí,
também, deriva de capivara e de i, rio.
Seria longo d e enumerar, evidenteme11te,
tanto para o tupí setentrional, como para o tupí
do sul, a r elação dê~ses topônimos.

Nã o é só, entretanto, como dissemos, na toponímia de origem tupí que êsse f enômeno se
processa. ~le aparece, também, nas demais lín•
guas americanas.
(59) Botelho de Magalhães, R ondon , uma relíquia da P6.tria, editôra Guaira, Curitiba, 1942.
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No caribe antigo, p.or exemplo, parú significava água e, tanibém, genericamente, rio.
Com êsse significado surge o vocábulo na
denominação d e un1a série de rios, principaln1ente da Amazô11ia, tais como, entre outros - Imotá-parú, afluente do Cuquenã, de imotá, irmã e
parú, rio; 'frlaraxí-parú, afluente da margem esquerda do Aracá, tributário de D e111eni, de maraxí, j a cú e parú, rio; Caxiri-parú, afluente do
Canai1né, de ca'Xirí, caldo de mandioca f4cr1ne11tado, o caui111 do tupí e parú, rio.
Já no caribe 1noderno, poré1n, o vocábulo
que d esigna, ta1nbém, generican1ente, água e rio,
é a Jlalavra tunã, que entra, igualmente, de n1an eira abunda nte, na nome11clatt1r a d e u111a série
de rios da Amazónia, entre os quais se no tan1 os
seguintes - Conobô-tunã, rio afluente do Urucuiana, da bacia do Trombetas, derivado de conobô, chuva e tu11ã, rio; Pacorô-tiinã, rio afluente do Maiuarú, contribuinte do Marapi, da bacia do Trombetas, ele pacorô, cabana e tunã, rio.
Em algu,ns dialetos aruacos aquela designação, de maneira geral, de água e de rio, é ári,
"·ocábt1lo êsse que aparece, inúmeras vêzes, em
topônimos basílicos, e11tre os quais citare111os,
como exemplo já cita do - o rio Ucaiále das
cartas geográficas, d erivado do manau, linguajar
de origem aruaco, 011de tem para étimo ucdi,
claro, branco e ári, rio, de que a terminação ále,
como já vimos, também, é uma mera corruptela.
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grande a relação àos topónimos da pota mografia brasílica ·de origem aruaca em que o
sufixo ári aparece - U en etuári, conhecido, e111
geral, p ela denominação de Ven tuári; Tapiári,
Uabiári, CaciqiLeári, mais conhecido, geral1ne11te,
p ela forma Caciquiári, derivado do aruaco cacique, tuxáua, maioral e ári, rio.
Aq11ela eti1nologia do célebre rio fronteiriço,
o Ucaiá1e, me foi apontada, aliás, pela primeira
vez, p elo· ineu dileto e saudoso a111igo, o grande
etnólo·go Curt Nimuendajú, quando, certa vez,
11a Biblioteca da Comissão de Lin1ites do Setor
Norte, opulenta biblioteca de estudos geográficos e et11ológicos, conversáva1nos, o que o f azíamos amiudadamente, sôbre alguns topôni1nos de
origem aruaca, cuja etimologia era difícil de surpreend er, através das sucessivas transformações
por que foram passando.
Essa toponírnia, aliás, aparece, ainda hoj e,
não mais como denominação atual do rio, modernamente conhecido pelo nome de Uaupés,
mas como a sua toponilnia histórica.
E1n alguns outros llialetos aruacos os vocábulos que significam rio são áua, u.áu. Citemos,
a1Jenas })ara ilustrar, alguns exemplos - Aruáu,
nom e de t11n rio, aflue11te da margem direita do
'l,a cutú, derivado do uapixana arú, veado e uáu1
rio; Grapuáu, no111e de outro rio, aflu,ente, ta111bérr1, do Tacutú, d erivado, igualmente, do uapixana grapú, taboca e uáu, rio; J-iaiareuáu, mais
É
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conl1ecido p ela denominação de Majarí, também
do u apixa11a maiare, bicho e uáu, rio.
Ainda em outro·s dialetos, também de origem
aruaca, o vocábulo rio é designado por uêni,
yocábulo· êsse que aparece, na toponímica brasílica, sob as in ais diversas formas - uê1zi, uên e,
uini, úne, úrii, íni, em uma interminável séri e
de rios.
Entre 011lros, cite1nos os seguint·es - An.a uên e, antiga denom inação l1istórica do at11al rio
A11avill1a11a das cartas geográficas, de aná, flo.r
e uene, rio; e, ai11da, l'alçoêne, Atiniuêni, (,'a1nar euenz.•
E111 outros linguajares aruacos, fi11al1nente,
aparece, com r egular freqüência, o vocábulo uiná,
q ue significa, ta1nbém, rio, no paricí, co1no poder emos ver nos seguintes exemplos - Sauê-uiná,
nome de u1n afluente da margem esque~·da do
atual rio Pa1)agaio, da bacia do Juruena, de sauê,
sapezal e uiná, rio; Sau erô-uiná, toponímia histórica do atual rio Papagáio, de sauerô, papagáio
e ui11á, rio; Xacuruina, corruptela de Sacorê-uiná,
rio da potam ografia m atogrossense, d e sacorê,
bocaiuva e uiná, rio.
Na língua quêchua, que surge, bem raramente, na coro·graf'i~ brasílica, .co1no a respo11sável
pela etimologia de vários topônimos, sobretudo
nas pr oximida des andi11as, onde inais intensam ente se faz n otar a sua influ.ência, o vocábulo
iáco sig11ifica rio, aparecendo, várias vêzes, na
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deno1r1iaação de alguns rios da região pré-andina.
Entre êles citaremos, o Ambiáco, o Chamboiáco, o Piqueidco, o Loroiáco e alguns outros
•
mais.

Acabamos de ver, acin1a relacionados, co1no
elementos integrantes da etimologia de um se1n
ní1mero de rios da corografia brasílica, os étimos
- i, u, paraná, parú, tunã, ári, uáu, áua, uêni,
lzni, ini, uiná, iáco, que significan1, generican1ente, água e rio.
Outro fato, interessante, também, na toponímia brasílica, é aquêle que se refere às denomi11açôes pota111onímicas, quando os nomes dêsses
rios derivam, todos êles, embora variando a sua
etimologia, de un1 só e mesmo significado - o de
água, rio.
O rio, aliás 1nuito importante, na corografia
b rasílica, uma vez que é um rio lindeiro, que se
deno1nina Paraná, tem para étimo o vocábulo
tupí que outra coisa não significa senão rio.
Já vimos que Parú, no antigo caribe, tinha a
significação de ág11a e rio. O vocábulo conti11ua,
entretanto, absolutamente vivo na corografia paragnse, verificando-se, até, uma duplicata de nomenclatura, uma vez que, com aquêle único vocábulo, se denomina não só ao rio, afluente da
margem esquerda do Amazonas, que desce das
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f a ldas da serra de Tumucumaque, divisória ente o Brasil e parte do território guianense, vindo
lançar-se ao A,1nazo·nas rias proximidad es da atual
cidad e d e Aln1eiri1n - a antiga Parú da ca rtografia
histórica seiscentista da Amazônia
co1no
ainda ao outro rio, da bacia do Tro1nbetas, u111
dos formadores, juntamente com o 1\'Iarapí, do
rio Cu1niná, afluente da margem esquerda do
p r óprio Tron1betas, fato que, no sentido d e evitar conf11sões, levou os geógrafo·s a denominarern
- ao P arú, afluer1te do A1nazo11as, de Parú de
I.,este; ao Par ú, forrnador do Cuminá, de Parú
de Oeste.
Tu11ã, igual111ente, o vocábulo c1u;e, no caribe
111o·derno, sig11ifica água, rio, designa, també1n,
um pequeno igarapé, aflt1ente da margem direita
do Cuxarê, trib11tário da margem esquerda do
Marapí.
O ' rocábt1lo ári, co1110 vi111os, ta111bé1n sig11ifica, de maneira geral, água e rio. Há, entretanto, na .corografia amazonense, um rio·, afluen te
da 111argem direita do Purús, q11e tem a de11ominação de Ari.
No quêcl1ua o vocábulo iáco significa, ta111bé1n, água, rio. Vê1no-lo, entretanto, na topo11imia
brasílica, denominando o conhecido afluente <ia
111arge1n esquerda do A111azonas - o láco.
Já vi111os que, em diversos dialetos aru,a cos,
agua e rio e uenz.
Ora, o rio Bêni, tão co11hecido na corog1:a,

'
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fia brasílica, pelo fa lo de ser um dos rios raianos de nossa geografia, tem para étirno, exatamente, aquêle vocábulo aruaco, leve1nente corrompido.
1'a lvez um dos éti1nos mais difíceis de serem
reconhecidos, na toponímia brasílica, seja aquêle p elo qual o rio Negro é conl1ecido em seu
alto curso - Guaínia·. Quem reco11hecerá nesse
vocábulo, através da corruptela Uaínia, o verdadeiro étin10 aruaco do topô11i1no, que é, justam ente - uêni?
Assim, tanto o fronteiriço Bêni, como o Guaínia, apesar das modificaçôes co1n que se apresentam, deve1n enfileirar-se, também , entre os
topônimos cuja d enominação já exprin1e, por si
só, o próprio acidente geográfico, à sem elhança,
como já vimos, dos topônin1os Paraná, Parú,
Tunã, Ari, láco.

O rio Negro.. por exemplo, cuja toponin1ia.
clcrivada da coloração de suas águas, como nóti
já vimos, teve u1na superposição toponímica correspondente a u1n.a superposição lingüística êle foi o Curiguacurú e o Curumã dos caribes;
o Ju11a dos tupís, segundo a informação insuspeita de Cristóbal d e Acufia; foi, ainda, o Quiári e o
Guafnia dos aruacos.
Sôbre êle escreveu. o Barão de Marajá:

Há, algu1nas v êzes, porém, na toponímia da
Amazônia, u:rna superposição da nomenclatura
geográfica, sem que a ela corresponda, como iremos ver, unia diferente superposição lingüística,
o que v em deler1ninar, através dos tempos, a dominação do acidente, continuadamente, por uma
mesma família lingüística.
É o caso do Purús.
Outras vêzes, porém, a superposição da nomenclatura geográfica corresponde, também, a
uma superposição lingüística.

interessa11te, neste passo do Barão de
Marajá, a topor1í1nia Un eya, por êle referida, a
qual aparece, siste1nàticamente, e111 todos os historiadores e viajantes que estudara1n o rio que
banl1a a capital baré, tais co1no, entre outros,
alé1n do Barão de Marajó, já citado, Domingos
Soares Ferreira P ena, Inácio Acióli de Cerqueira
e Silva, Antônio Ladislau Monteiro Baena, Bernardo Pereira de Berredo, Alexandre Rodrigues
.f extreira, Cônego Bernardino de Sousa, padre
Monteiro de Noronha, apenas para citar alg-un·s,

"N e111 se1npre êste rio foi conhecido com
o nome que hoje tem; o seu primitivo norr1e
foi o d e Quiari e ainda no ano de 1775, ern
que andou neste rio o ouvidor Ribeiro d e
Sampaio, a parte superior de seu curso era
conl1ecida com o nome de Uneya ".

Barão de Marajó, As regiões amazônicas,
228
É
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e11tre os nlais conhecidos historiadores sôbre assuntos da Ainazônia.
Todos êles, ei1tretanto, se r eferen1 ao topô11imo U eneya ou U neya, co1no ei11 geral escrevem, que nada mais é, e1n verdade, do que unia
' 'ariante dos topôni1nos Uainia ou Guaínia, aliás,
co1no já vimos, ben1 mais próximos, etimológica1nente, do topônimo aruaco de que todos êles derivam, o qual é o seu verdadeiro éti1no - U ê11i.
É que, naturaln1ente, os .p rimeiros cronistas
escrevera1n aquêle pri111itivo no1ne (60) do rio
aproximando-o, o nlais possível, da pronú11cia
aruaca, havendo se1npre, inevitàvelmente, u111a
pequena interfe'r ência fonética dos 1noomos, a:
qual veio alterar, leve1nente e1nbora, a verdadeira grafia do vocábulo.
E isso se nota, de 111aneira invariável, 11as
deno1ninações dos acide11tes geográficos citados
pelos cronistas e 11istoriadores pri111evos, topôni1nos aquêles q11e se foram propagando, indefinidamente, numa forma deturpada, através de unia
série de citações e referências, bastante longa
•

I
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Daí ser 11ojc, se11ão i1npossível, ])elo 111enos
(lifícil, bastante difícil, até, restabelecer-se a vertiadeira grafia d e inuitos to1)ôr1i111os, através das
inúmeras nlutilações q11e os 1nes1nos foram so( 60) Tavera-Acosta, grande conhecedor do caribe da terrafirme, escreve - " Algunos de estos r ios eram conocidos entre
los aborígenes con otras <lenorninacion es. AI Uaínia llarnaban
Utne e Uin·i - Rionegro, 270.
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frendo, a não ser e111 alguns casos raríssimos,
verdadeira111ente excepcionais ou naqueles em
que o contato direto co1n o silvícola veio facilif ar a d e ter111inação da verdadeira eti1nologia do
vocábu;Io, o c111e possibilita o reconbiecime11lo~
apesar das for1nas alteradissi111as com que
apresentam, de vários topônimos relacio11ados
nos livros dos nossos 11itoriadores e viajantes, o
que mais de u1na vez te111 acontecido com a Comissão de Li1n~tes do Setor Norte, 011 er1tão, e1n
casos 1nais raros ai11da, quando, através de vários códices, nianuscritos, relatórios, i1otícias de
' 'iagens e diversas outras informações, se pode
chegar a u111a conclusão positiva sôbre a verdacleira etimologia e, co11scqüe11temente, sôbre a
verdadeira interpretação do topônimo.

se

Sou do·s q11e se SUipõe111 11abilitados a falar
do· assunto, pois ine te1r1 sido necessária urna 1011ga e b e11editi11a peregrinação, a firn de se })Oder
surpreender a verdade l1is tórica, no vasculhamento
da preciosa seção de inanuscritos da Biblioteca
e Arquivo Público do Pará, da nossa Biblioteca
Nacional, da Biblioteca do Instituto Histórico, ({a
riquíssima 13iblioteca Pública da Bal1ia, da Biblioteca de la Acadê111ia d e la Le11gua, da Venez11ela, que possue riquíssi1na e opulenta coleção de
cim•élios para o estudo da etnografia e da linguística americanas, da 11otável Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores, sobretudo da
livraria, hoje incorporada a essa Biblioteca, c1ue
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pertenceu ao Barão do Rio Branco, que conseguiu reunir, conseqüência de uma pasmosa atividade intelectual, grande parte dos trabalhos publicados e relacionados com os assuntos amerir.anistas, alguns dos quais exemplares ú11icos existe11tes no Brasil; enfim, de tôdas as Bibliotecas
onde o in1perativo de minha profissão me tem
levado, no sentido de ir enriquecendo, pouco a
pouco, o p1equeno cabedal de me11s conhecimentos
sôbre assuntos americanistas, entre os quais a toponímia brasilica, de origem não tupi, sobretudo
a derivada dos étimos caribes e aruacos.
O topôni1no Ueneia, citado por quase todos
os 11istoriadores da Amazônia, quando se referem
à denominação do alto curso do rio Negro, nada
111ais é, entretanto, do que uma simples corruptela do velho étimo aruaco zzêni, do qual derivam
tôdas as variantes toponímicas daquele grande
curso dágua - Uêni, Ueneia, Uneia, Uaínia, Guaf1tia, étimo aquêle que significa, como já vi1nos,
em vários dialetos aruacos, genericamente, água,
•
rio.
O estudo toponímico do grande rio nos forn ece, realmente, como estamos vendo, preciosos
eleme11tos para o estudo da etnografia do grande
caudal.
A principio dominaram o rio os Baré e os
l\1anau, povos do grupo lingüístico aruaco, de
onde provém o nome pré-cabralino do rio
Quecêuêne.

-167Podemos ·v erificar, também, pela análise linguística de suas várias denominações, que nêle
~om in ara 1n, em épocas pos-cabralinas, disputan~o, com interrnitências, a posse da grande corda
11guida, povos aruacos e caribes, fato que se harmoniza, r ealmente, com a realidade etnográfica,
não tendo havido, nunca, a predominância decisiva, de uma delas, d epois do descobrimento, sôbre todo o rio.
D epois do descobrimento nêle dominaram,
tan1bém. os Tarumã e os Parauaiana.. Os Tarumã, porém, já no século XVIII haviam abar1donado a grande corda líquida, como poderemos ver
pelo que nos ensina o padre Monteiro de Noronha, que escreveu em 1768 a sua informação,
dizendo:
" ... so. povoa d o do gentio Aroaqui, por
se haver extinguido totalmente a nação Tarumã".
Monteiro de Noronha, Roteiro da viagem, 61
Os Parauaiana também desapareceram, deixando, entretanto, a r ecordação de sua passagem
pelo notável ct1rso dágua, perpetuada na toponirnia histórica do grande rio.

Um outro fenômeno que ocorre, freqüentem ente, 11a toponirnia hrasílica, é a superposição,
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na non1enclatura dada pelo indígena, aliás se111- , ·
pre con1 .a n1ais rigorosa precisão, derivada, quase sempre, de uma importante característic.a do
acidente, por o·utra denominação, também do lin
gujar da topo11ímia su,p erposta, relativa ao no~
de tuxáua da tribo que dom;ina o acidente.
·1
Já vimos como o antigo Ucaiári foi transfqrmado em Uaupés.
Ora, êsse Uaupés 11ada n1ais representa, porém, do que o nome do tuxáua da tribo ql1e naquêle rio vivia - - Buopé (61), nome qu,e, depois
de adulterado para Ual1pés, passou a denominar,
também, a tribo.
Outro exen1plo se refere ao rio Cunurí, velha
toponímia histórica da A1nazônia, a qual, em algumas cartas geográficas, aparece, também, sob
a deno·111inação de rio dos Condurizes.
Semelhante àquela que se processou co1n a
de U aupés é a origem da moderna denon1inação
do histórico afluente da margem esquerda do
A1nazonas, que ocr1pa, na geo.g rafia brasílica,
t11na dupla importância - a primeira, de orden1
geográfica, por ser êle o limite entre os dois grandes estados an1azônicos; a segunda, nos domínios da etnologia, }lorque a êle está ligada a tradição das Jcam.i abas, as amazonas que deram,
con1 ou sem razão, ao rio máximo da geografia
brasílica, a sua atual denominação.
Escrito pelas n1ais diversas formas
N ea. .
( 61)

Sousa Brasil1 Í ncolas Silvícolas~ 22.

\
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) niundá, Nhamundá, Nhian1undá, lamundá, Jamundá, Jamundás e, até, rio dos Jamundazes, à

\ emelhança do que. º?orria _comj o rio dos Con(~urizes a topon1m1a deriva do nome de u1n
antigo tuxáua de uma das tribos que dominaram
o famoso rio e que era, precisamente, o cacique.
lamundá.

A SlJlbstituição do topônimo Cu11urí pela denominação atual foi devida a La Condamine,
segundo o valioso testemunho de Do1ningos Soares Ferreira Pena :
"Os geógrafos, que viera1n depois, em falta de dados melhores, respeitaram, e conservaram tt1do quanto os antecessores fizeran1
e Condamine que de Junho a Setembro de
1743 voou, por assim dizer, de To1nependa,
nos Andes, a Belém, no Pará, não fêz mais,
em relacão a Cunuirí, do que substitt1ir êste
"
nome pelo de Jamundá, que talvez lhe fôsse indicado pelos missionários."
Ferreira Pena, Pará, 178
<'

Ainda sôbre a origem do topôni1no que substituiu o antigo 11ome de Cunurí, te1n:os os esclarecimentos de João Barbosa Rodrigues, o emérito conhecedor das coisas da .i\ mazônia:
"Habitado foi outrora o ·Jamundá poT
qU/atro tribos de índios, que com os esforços
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dos missioná rios capuchos da Piedade, se
aldeiaram no lugar denominado Tauaquera
pelos naturais. Eram elas a d os Cunurís
Cheréuas, Paracoiana e Paracuntá, às quais
se reuniram, d epois, a dos Ua boís, cujo chefe
se chamava Iamundá, vinda do rio Trombetas."
Barbosa Rodriaues,
Ja•m undá, 22
'-'

O rio Trombetas, ta1nbém, que se celebrizou
na lendária 11is tóri.a das icamiabas, uma vez qt1e
as mesmas foram , supostamente, vistas por Orellana e s eus co111panl1eiro·s, no nosso rio-mar, na
regiã o entre a foz do J amundá e a do Trombetas, o qual, à s em elhança dos topônimos Solimões,
Acre, e ot1tros, todos de aparência nítidame11te
111sitana, é, apenas, uma forn1a corrompida do
nome de um antigo cacique de uma das tribos
que, outrora, dominou o tão encachoeirado curso
dágua.
Vamos transcrever aqui, entre as informações
de inúmeros viajantes e historiadores, a de Frei
J oã o de São J osé d e Queiroz, sempre muito preciso em suas infor mações, apesar do cuidado que
s e deve ter - c11idado êsse que d eve ser estendido a todos os escritores dos séculos XVII e
XVIII, sobretudo - em rela ção aos n omes das
tribos e dos topônimos, escritos, quase s empre,
d e maneira tão corrompida, que se torna difícil
surpreender, inúmeras vêzes, através dessa orto-
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grafia, a verdadeira nomenclatura da tribo ou
do locativo, com raras e, por isso mesmo, preciosas exceções, uma d as quais, entretanto, não
devo silenciar a fig ura extraordinária dêsse
maravill1oso e seguro Alexandre Rodrigues Ferreira, tã o injustamente esque-c ido dos contemporâneos e que foi, inquestionàvelmente, um dos
mais p erfeitos estudiosos dos assuntos brasileiros,
,
em sua epoca:
"Na distância de duas léguas fica a boca
do rio das Trombetas, a que podia dar o
no111e o ser muito largo e logo se estreitar,
se i1ão souhésse1nos que êste foi o 11ome de
u111 índio que dirigia a grande 11ação dos
índios que vive1n no seu sertão, chamado
o principal Tromb eta".
}-?rei João de São José, Visita ao sertão,

212
Na toponímia da Amazônia, então, os exemplos n esse s entido são numerosos.
Já vimos, anteriormente, as toponímias derivadas dos nomes dos cacique Buopé e Iamundá.
I)oder e1nos acrescentar, a êsses exemplos, mais
um, r ef ere11te a u1n locativo qu1e se tornou fa1110s o, no início da R epública , por ocasião da revolta
florianista, quando p ara lá foram deportados
treze gen erais do Exército Brasileiro - Cucuí.
Era o nome de Ulll principal, o qual deno-

-172 minou, à princípio, un1 i)equeno cêrro, 011de estava situada sua n1aloca, passando a denon1inar,
mais tarde, tôda a região circunvizinl1a, 11as proximidades da fro11teira do Brasil con1 a Venezuela.
O general Dio11ísio Cerqueira, en1 seu exceler1te livro de inemórias sôbre as fronteiras sete11trio11ais do Brasil, escreve:
"Dentro de poucos dias, a lancha sulcava
as águas da Venezuela, deixando atrás o
cêrro Cucul, todo escalvado e de granito,
ellli cuja falda morou um afamado tuicháua
do mesmo nome, que muito se assemelhava ao grande rei Salomão, não pela sabedoria ou n1agnificência, mas pelo excessivo
pendor para a poligamia."
Dionísio Cerqueira, Fronteira, 229 (62)
l\iluitas vêzes, p oré111, aquelas novas deno111inações, aci1na referidas, postas pelos cariuas qt1e,
por motivos óbvios, preferiam batisar certos acidentes com o nome dos próprios caciq11es das
tribos que nêles do1ninava1n, permaneciam, entretanto, completamente ignorados dos amera~ .
bas, que continuava1n a chamar os acidentes pelos seus velhos nomes tradicionais.
É muito mais comuJTI do que se p ensa, aliás,
( 62) Ainda sôbre o assunto escreveran1, entre outros. Perez
(Geografia da Colôtnbia, 52) e Artur Rei s ( H istória do A ma.zo-

nas, 105) .

ês~e
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fato dos indígenas ignorare111, completan1ente, a r1ova toponímia ado,tada, para mt1itos de
se11s locativos, eminentemente brasilicos, pelos
caraiuás.
Nós, entretanto, da Comissão de Limites, por
exe1nplo, temo·s, nesse sentido, um verdadeiro rosário de exemplos.
Já vi1nos que, 11a })Otamografia paraense,
existem dois rios co1n a denominação d e Parú
que, llara não ha,rer confusão, passaram a cha1nar-se de Paríz de Leste, q11e é o aflue11te do
Amazonas, e Parú de Oeste, que é um dos f orn1adores do Cuminá, da bacia do Trombetas.
Ora, para os silvícolas caribes da região não
existe essa confusão, si1nplesmente porque, para
êles, Parú d.esigna, apenas, o Parú de Leste dos
conquistadores, u1na vez q11e ao Parú de Oeste
êles o conhece1n, exclusivamente, pela denomi11ação de Ocomoquê.
. Outras vêzes é o topôni1no co11hecido, pelos
civilizados, por t11n étimo, muito r e1noto, talvez,
do " locativo, i11teira1ncnte desconhecido, poré1n,
na atualidade, pelos silvícolas senhores da região.
É o fenôrneno que se processa co1n o rio,
c1ue aparece, em algmnas cartas geográficas, com
a denominação de Erepecurú, toponímia evide11temen te de origem caribe.
~ste rio, afluente da margem C6qt1erda {lo
Trombetas, que 11ós st1bimos, em 1936, de su.a foz
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até às suas nascentes, no divisor de águas Amazonas-Mazart1ne, em plena fronteira Brasil-Guia. na Britânica, é conhecido entretanto, p elas diversas tribos que habita1n o set1 vale - Pianocotó,
Maraxó, Auacotó, A ua•rêcotó, 1'unãiana, Oiana,
Moiana e outras i11ais, tôdas elas do grupo lin-

-
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desde os pri111eiros 1noradores de seu baixo curso, os Cax uiana, até aquêles que habitam nas
cab ece~ras d e seus menores formadores, como os
Pianacotó, os Maraxó, os Auarêcotó e os de1nais.
F enô1neno idêntico s e observa, na mesma região, relativamente à denominação do topônimo
Oriximi11á, cidade paraense existente na e1nbocadura do Trombetas, a qual é cl1a111ada, geralrnente, p elas J)Op11lações circl1nvizinl1as, pela de11orr1inaçã o de Oriximinã, também anasala<lamente.
Não é, apenas, aliás, naquela região, que se
observa se1nelhante fato, isto é, a nasalização
dos vocábulos de origem ameríndia.
Em Mato-Grosso, tarr1bé111, o mesmo se verifica. As popt1lações da redondeza do rio q11e as
cartas geográficas n1odernas vão cl1amando, já
traduzido para o vernáculo, p ela denominação
de rio Nlacliado ou rio do Machado, rio que nada
mais é, todavia, do que o histórico Gipara·nã
dos tupís, tambén1 é assim, d e for1na anasalada,
que o pro11u11ciam.

güístico caribe, exclusivamente pela denon1i11ação, generaliza das em todo o rio, d e Cuminá, que
os silvícolas pror1uncia1n, invariàvelmente, de
n1aneira anasalada - Cuminã.
Uni f enô1neno lingüístico muito interessa11te,
que me ocorreu, agora, ao assinalar a nasalização do topônimo Cuminã, é o que se verifica,
ainda hoje, na Amazônia, não só entre os l1ahitantes das cidades do interior, como ta1n b é1n e11tre os das capitais e das principais cidades, e crue
é uma pronunciada tendência para a nasalização, pura herança ameraba.
É quase geral, por exe1nplo, na região do
Trombetas, cl1amarem a um dos seus f or1nadores, como já assinala1nos acima, pela de11ominação de Cuminã (63) e não Cuminá, como trazt-111
as corografias e as cartas geográficas, repeti11do,
dessa 111aneira, talvez sem o p erccbererr1, a r11esma pro11úncia de todos os silvícolas que habitam
e1n seu imenso vale, todos êles de lí11gua caribe,

Nem era outra, acêrca do topônimo Paraná,
a pronúncia anasalada. Basta atentarmos para o
seguinte i)asso do Consell1eiro Antônio Joaquim
de Ma.c edo Soares :

( 63 J;: corn essa pronúncia que o topônimo - escrito, aliás,
sob a form a Ci~minan, ;poderá ser visto no mapa que, sôbre as
tribos indíg enas da bacia do Trombetas, apar&e no trabalho
de Otile Coudree.u ( Trombetas, 71.).

"Na província do Paraná, o povo ai11da
nazalisa o a final, pronunciando Para·n an; e
é como pronuncia, na· Câmara dos Depu-
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sons q t1e e 111 v oeáJYulos i)or tugt1êses ahsolt1tar11e11te 11ão o são. "
T eodoro Sa1111)aio, L i1zgua portuguêsa,
t:l67

tados, o senhor Sérgio de Castro. O finado
Zacarias ta1nbém (lizia Paranan."
Macedo Soares, Estudos lexicográficos,

157
Assi1n con10 co111 o vocábulo paraná, qt1e
significa, 110 tupí, rio, igarapé, se processa, ainda
hoje, o fenômeno da 11asalização, o 1nesmo acontece com o vo·cáb11lo tunã, que no moderno caribe
significa água, rio, e1n o·p osição ao vocáb11lo parú,
co1n o 1nesmo sig11ificado no a11tigo caribe.
E todos os que tiveram contato, na A1nazô11ia, co1n qt1alquer tribo do gru1)0 lingü ístico caribe, sabe1n que, sem exceção, aquêle vocábulo,
de largo uso 11a to1)onímia local, é sempre .p ront1nciado, anasaladamente, turiã.
.
Nos i)róprios topônimos em que aquela palavra aparece a pro11úncia anasalada se mantérr1,
co1no podere1nos verificar na d'e nominação do
rio Tunãiana, non1enclatura decorrente do ono111ástico da tribo que o habita, derivada d e tunã,
8gt1a e ia11a, tribo, família, como já vim os.
É essa, inquestionàvelmente, uma tradição
que herda111os d e 110\Ssos avitos, os pri1nitivos
brasís.
Ao fato se re1)orta Teodoro Sampaio, nessa
admirável síntese que é A língua portuguêsa no
Brasil:
"O vício de nasalacão, herdado do índio,
leva ainda hoje o brasileiro a fazer nasais
l>
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êle aco111pa11l1ado, 11essa informação, e11lre
i111titos O·utros, l)Or Már io Marroquin1 (64) e p or
êsse ad111ir ável polígraf o qu·e foi Artur Neiva . (65)
É

Volter11os, e ntr eta11to, à deno111ina.ç ão atual
dos rios V aupés, Jamundá e Tromb etas. Êsse processo d e d ewivar o 110111e do rio do ger1tilico do
tt1xáua de uma das tribos c111e dominara1n a . r egião, n ão é , caso si11g11lar q11e acontece corri o
Uaupés, o Ján1undá e o Trombetas. É, nlu,ito ao
contr ário, a té, processo assaz e111;p r ega<lo 11a topo11í1nia brasílica.
Êsse p rocesso, aliás, 11ã o é t11na exclusividade da to11011í111ia brasílica, t1111a vez qu e é de
largo e1n1Jrêgo na to1)onír11ia an1ericana.
Assi1n, por exen1plo, na· Venezuela, as atua.is
cidades de Maiqt1etia e de l\-1ac11to de·v en1 êsses
i10111es aos gentílicos dos caciqu1es que do111inar a1n, por largos a11os, as i11alocas qt1e se transf 01 ·m-;aram, 111ais tarde, 11aque1as d·u as cidades; o rio
Guaire, que 1>anha a cidade de Caracas, te1n essa
(64)
(65)

~1 arroq ui m , L ,í ngua,

Neiva, Estudos, 170.

do 1'lordeste, 27.

- 178 denominação deriva da do n om e do caciq u e da
tribo qt1e assistiu, durante rnuito tempo, 11as suas
margens.
Nas Décadas d el Nuevo Mundo, de Pedro
Mártir de Angl1ier a , temos um outro exemplo
n este sentido:
"Recayendo l a conver sación sobre varios
assuntos, por no tener qué h acer, entre Gil,
capitá n de nuestras trop as, y el caciqtte
Nicoragu a , inediante un intérprete nascido
no lejos del r eino de Nicoragua y educado
por Gil, y que h ablaba bien el idioma d e
a mb os ... "
Anghiera, Décadas, 481
onde se vê o non1e do cacique batizando, atualmente, a república d a An1érica Ce11tral.
Alé1n d êsses locativo.s, cujos étimos são derivados antroponímicos d e t u xá u as e de caciques,
há aquêles que se originaran1 d as denominações
d as próprias tribos, os quais, se f ôssem relacion a dos, dar iam par.a organiz ar um v e.rdadeiro
glo·ssário.
Vamos dar, apenas, alguns exemplos.
O atual estado de Goiás e a sua antiga capital tiveram, p ara étin10 d e seus no1nes, a denominação dos antigos silvícolas Goiá; a sua i1ova
capital, igualmente, nada mais é, ainda, do que
um topônimo derivado do nome daquele mesmo
gentio.

179 U1na i1nensa zona, das mais férteis, no Estado do Ceará, tem a sua denominação oriunda,
ta1nbén1, do gentílico da grande tribo que durante longos anos domi11ou grande parte da regiã o do nordeste brasileiro - Carirí.
E, ainda, 1.,apajós, o grande rio afluente do
Amazonas, do gentio Tapaió; A·p inagé, nome de
um dis trito, no n1unicípio de Natividade, no Estado d e Goiás, do gentio Apinaié; Paricí-novo,
n om e d e o·utro distrito, n o município d e Montenegro, no Rio Gra11de do Sul, do gentio Parici, nom e p elo qual são ger a lmente ·Conl1ecidos os i11díge11as c uja auto·-denominação é Ariti, do grupo
lingüis tico aruaco.
A denominaçã o atual da capital do Amazonas d eriva, ainda, d e uma das mais encantadoras tr ibo·s brasilicas d e origem aruaca os

Manau.
Sem falar, todavia, das antigas deno1ninações, l1oj e abando·nadas (66) por topônimos lusitanos, como a antiga Pauxí, a atual cidade de
óbi dos (67), nomencl a tura derivada do gentio
Paux í; como a antiga Cambebas, antiga topo11ímia da atual cidade d e São Paulo de Olivenca,
•
( 66) O assunto, pela sua importância, mereceu, neste trabalho, um capítulo especial Toponíniia histórica.
(67) " Os índios que habitavam o rio Trombetas, mora:n
além da últ ima cachoeira e são descendentes <los índios Paecis,
que vivian1 na aldeia dêste nome, convertida d epois em Pau.ris
e, f in.i.lmente, em ó bi<los". Cônego F rancisco Bernardino, Co'nissão do Madeira, 8.
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no Pará, toponí1nia aquela derivada do gentio
Cambeba, conhecido, ta1nbé11i., p ela deno111inação
de 01nágua; como, finalme11te, a antiga Tapaió,
atualmente Sa11tarém, derivada do noni_e do gentio Tapaió, norne que batiza, atual1nente, apenas,
o grande rio que a banha.
A formação dessa toponí1nia, derivada do
gentílico da tribo, também n ão é u1na peculiáridade brasileira.
A capital da Venezuela, })Or exc111plo, te111
como orige1n de st1a denomi11ação o norne ela
célebre tribo· dos Caraca, que habitava a elevação onde se erg11e l1oje, cncantadoramente,
aquela formosa capital sul-a1nericana.
A capital da Colômbia, igual111ente, tan1bém
deriva a sua eti1nologia da de11ominação de uma
tribo, os Bogotá, no1ne aquêle que passou a deno1ninar, mais tarde, a gra11de cidade andina do
1nesmo nome.
A de11ominação nacio11al da Guiana N eerland esa, por sua vez, decorre do nome da grande
tribo que ali vivia - o gentio Suriname.
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A Guiana Brasileira, vulgarmente chamada,
é a parte ao norte do rio Amazonas, confro11tando co111 as Guianas e a Venezuela. Raimundo
l\'Iorais (68) cl1ega a admitir uma Guiana Parae1)se.
Sôbre a história da atual Guiana Brasileira
nos ensina o padre Serefi1n Leite:
"A Guiana Brasileira, que ainda nos mapas do século XIX se chamava Guiana Portuguêsa, foi i11corporada ao Brasil nos séc11los XVII e XVIII e constitue um dos grandes episódios da conquista, mal conhecido
ainda, nem por isso menos i1npressionante,
e com seu..s aspectos heróicos."
Serafirn Leite, His1fória, III, 2.53
' 7árias

tê111 sido as explicações dadas para
a etin1ologia do topônimo. Un1a das mais f antasiosas, das menos a.ceitáveis, ainda que d esconhecêssemos o verdadeiro étimo do locativo, foi
a1)rese11tada por Alfredo Jahn, que é, entretanto,
se1n co·11testação, um esmeradíssimo americanista:

E, fi11almente, para encerrar111os essa relação, vamos citar o non1e com que são deno111ina·
das, genericamente, não· sàme11te as três possess,_ es que a França, a Inglaterra e a Holanda possuem, na América do Sul, como à própria Guiana Brasileira.

"I.. a más i1nportante de las naciones d el
grupo arauco en el Ocidente de Venezuela
so11 los Guajiros. S11 le11gua está intimamente e111parentada co1n el proprio arowack o
arauco de la Guayana britânica hasta la pe( 68)
•

IZai111unclo :NfDrais, J? ta1iície~ 184.
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-182ninsula Guajira o que los Guajiros vivian
primitivamente en la Guayana y que, exp11lsados de ali por los Caribes, hubieron de
redicarse en su actual território trás larga
. .'
p eregr1nacion.
La linguística demuestra q11e este t'lltimo
fué lo que a conteció em epoca anterior al
descubrimiento. Los Gt1ajiros se apellidam
asimismo, Gt1ayú, que significa "nosotros".
En el arowalc de la Guayana inglesa existe
esta misma voz co·n el mismo significado y
la terminación "a11a" para indicar ti erra
o sitio es corrente en las l ei1g11as de este
grupo. De esta suerte la voz geografica Guayana podría derivar-se dei Guajiro como
"nuestra tierra"

J ahn, V en ezuela, 22
P ?lra determinarmos a verdadeira origem do
topônimo, entretanto, não precisainos r ealizar nenhum malabarismo etimológico. Deriva
ela, positivamente, de um étimo qt1e se ajusta,
perfeita1nente, ao fator ântro·po-geográfico ·_ da
deno1ninação da grande tribo caribe que, desde
os idos do descobrimento, do·minou tôda aquela
in1ensa região, os quais eram o·s Uaiana, cujos
remanescei1tes eu ainda co·nheci, exatamente naquela mesma r egião.
Tanto Henri Coudreau, como Tavera-Acosta, apresentaram já, de longa data, para o topô-

nimo, o primeiro o étimo Ouayaha (69) e o se.
gundo a etimologia Uaiana (70), variantes do n·om e daquele gentio caribe, que se tornou conhecido, tam bém, por outras variantes daquele mesmo étimo - Oiona e O jona.
É co111um, é muito comum, até, r elacionar
os silvícolas que Jl1les Crévaux denominou de
Roucouyenne e que nós, e1n português, chamamos pelo nome de Urucuiana, co·m a etimoloaia
da grande tribo que nela viveu e que deu o ~o. ensa r eg1ao.
.
me a essa 1m
Os Urucuiana são, também, de o·rigen1 caribe; entroncam-se, tambéni, na mesma família
.
'
n1as constituem um gr11po com denon1inação distinta, cuja etimologia .iá foi apontada, I1á mais
de um sécqlo, po·r Schomburgk, que convive11
co1n esse gentio em seu próprio habitat.
Scl1omburgk dá, para a etimoloí1ia do nome
tribal dos Urucuiana, o caribe orokoiana, derivado de orokô, pÇtpagaio e iana, família, tribo,
p roc,e~so co?1um em inúmeras denominações de
f am1l1as car1bes - Tunãiana, de tunã, água e iana,
família, tribo·; .Moiana, de môi, ar-a nha e iana,
tribo, família; Parauaiarla, de para11a,' mar e
iana, tribo, f a1nília .
E não é só com o sufixo iana que o fato se
processa. ~le se verifica, também, nas famílias

-

A

( 69)

co, 45.
(70)

•

Coudreau, Vocabu.laires niéthodiques, s. v. e Rio BranTavera-Acosta, Rio11egro, 18.

-
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lingüisticas caribes, co1n o sufixo cotó, que para
(J espanhol da Venezuela é gotó (71), co1no podere1nos o·bservar nos seguintes exe1nplos - Pianocotó, <le piano, gavião e cotó, tribo; Auarêcotó,
de auarê gambá e co fó, tribo; Parúcotó, de parú,
água e cotó, tribo; A uácoló, d e auá, floresta e
cotó, tribo; Paricotó, d e parí, capin1 e cotó, tribo.
Voltemos, porén1 , ao topôni1no G11iana e à
sua verdadeira etimologia , d erivada do· nome do
gentio Uaiana.
É 111uito co111u111, tanto no português do Brasil, corno no es1)anhol da Ainérica, transliterarse das línguas indígenas americanas o dito11go
ua por gua, o que levou Tavera-Acosta a <lizer :
"El ditongo ua, que los pri111eros castellar1os que vi11ieron a A1né rica escribieron
gua o hua, cor1servandose has ta l1oy, y q11e
los sajones i)a ra a1Jroji111arse al eufonis1110
indigena, escribe11 z.va, entra en tina i11finidacl de palabras de nuestros í11dios, ora conlo radical, ora como d esinencia, ya e11 p alabras compuestas o bien formando en el
cuerpo de las voces."

-
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São i11ú111eros, nu1na e 11outra lí11gt1a, os
ex emplos. (72)
Basta citar a d enomi11ação de um dos a11tigos non1.es do rio-mar, que foi chamado, pelos
tU])ÍS, de Parauaçú - de pará, mar e uaçú, grande, cuja toponí1nia, não 1nais denominan(lo o
caud aloso rio, 1nas batiza11do, atual1ne11te, o en·c:anta dor rio baiano que banl1a as cidades de
Caehoeira, de S. Felix e de Maragogipe e que é
co11l1eci<lo p elo nome de Paraguaçú.
Pode1no·s citar, ta1nbém, o rio Araguarí, que
se tor11ou f a111oso i1a ques tão de limites e11tre o
Brasil e a Ci-uiana Francesa , cuja denomi11ação
11ad a n1a is é do que uma sin1ples corruptela do
11on1e tur>í - arauarí, sardinha.
Qua11to à pro11l'.1ncia do t.opôninlio - Guia1ia
e n ão Guaiana - é de notar-se qu.e, entre nós,
era usada, nos séculos XVIII e XIX, a de Guaia11a, conforme poder e1nos observar, não só no seguinte exe1n1)lo <lo i)adre J o.sé Monteiro de 1'Toro11ha, escritor do sécl1lo XVIII, que subi11 o An1azonas e111 1768:
"As terras de :J\facapá são abertas e co111
interposição de algu111as inatas, continuam

1"'avera-Acosta, Verzezuela, 38
Xo
tupí, Parauaçú e Arauarí, como já vin1os, deram Paragu.açú, e
Aroguarí; no náuate, auacate, éti1110 do vocábulo a bacate, do
português, deu no espanhol agu.acate; no quêchua, huampa, huaiaca e h1,,asca, dera1n g11a111ipa, guaiaca, g11asca; no caribe, pir arfft
deu piroga, através de piragua.
( 72 )

(71 )

C ite1nos, para exe1np1 ificar, ent re outros, as seguintes tribos car.ibes da \ Tenezucla - Ca111.ar(lgo tó, Parfr1,got6, Che -

rigo tó, J.1crrgotó.

É fato comurn em tôclas as línguas an1er icanas.

-186 os campos por todo o comprimento da
G uaic na."

l\1ontejJ·o de Noronha, Roteiro da viagem, 15,
.como, ainda, neste outro exemplo, de Domingos
Soares Ferreira Pena, antigo dire tor do l\1useu
do Pará e exímio conl1ecedor das coisas da Amazônia, que viveu no século XIX:
"Regressando de Santarém, segui desta
cidade para Monte-Alegre, situada na Guaiana!'
, ..,
.'. : , !
F erreira Pena, Pará, 118
E não é só entre os nossos 11istoriadorcs, sertanistas e viajantes que aparecia, anteriormente, o topônin10 grafado dessa maneira.
Ela é comun1 nos escritores hespanl1óis.
O padre José Gumilla, famoso missionário
do Orinoco, n.o século XVII, não era d e outra
•
•
maneira
que escrevia,
n em ao se r eferir ao gentio que deu no1ne à região, nen1 à própria região:
"Los índios de la nación Guayana son d e
genio duro y belicoso."
Gumilla, Orinoco, I, 140
e, mais adiante:
". . . Y todavia, de cuando en ct1ando, se
alborotan de modo que, a no socorrerlos

-187 (corno h ace11 c11ando es menester) los so.1da dos y vecinos de la Guaya11a, se vieran
en gravíssimos riesgos de sus vidas."
Gumilla, Orinoco, I, 140

preciso) entretanto, na pesquisa da antiga
denominação de alguns lo·cativos, proceder com
tresdobrada cautela . O estudo da toponím ia histórica do J amttndá, êsse famoso tributário do
Amazo11as, por exe1nplo, co·mo já vimos, é daqueles q11e dema11da1n uma grande atenção do
r)esquisador.
Foi 11a sua embocadura, precisamente, que
o fantasista Orellana, não obstante ter sido 11m
dos audazes desbravadores do· grande rio-mar,
cuja correnteza o conduziu a tão estranhas aventuras, diz ter encontrado a célebre nacão
das
..
in ulher es sem marido - as lendárias icamiabas
- que deram origem à lenda das amazonas, n on1e q11e ficou, com o·u sen1 razão, como já vin1os,
11ão só na topo11ímia do grande rio con10, ainda,
na da antiga capitania de São José do Rio Negro, qua11do· a m es1na se tornou inde1)en dente do
a11tigo estado do Grão-Pará.
D e tanto se espall1ar a notícia, levada se1n1) r e por sertanistas e viaja11tes, o nome do rio,
1>rimitivamente Cunurí, co1no já vi1no·s, passou
a ser chamado, pelo gentio que habitava a r egião, os Pauxí, cujos últimos abencerragens viÉ

188
ve1n, ainda 11oje, no rio Cachorro, aflu·ente do
baixo Tro111betas, os Caxuiana, i>ela denominação de Uridx an-iana (73), étimo caribe, de uridxan, 1null1er es e iana, tribo, f a1r1ília, is lo é,
rio da tribo das mull1eres, topo·nímia essa que se
foi adulterando, se11do fixada, poste-1riormente,
e111 Orixi1ninã, denominação, porém, que nunca
invalidou os 11istóricos topônimos do rio, a qual,
entretanto, per1r1aneceu como a denominação da
cidade situada na confll1ên.cia do rio Tron1betas
co1n o A1nazonas, fundada pelo padre Nicolino
José Rodr igues de Sousa, o padre Nicolino de
tôda aquela vasta região, co1n a denominação
de Uruá-Taperc1.
Alguns topôni1nos na A1nazônia há , con1
tôda a aprência de tupí, que o não são.
É o que acontece, por exemplo, con1 o co11hecido rio da ilha d e Marajó:

"O famoso Ararí é o mais belo e o n1ais
povoado de todos os rios da ilha de l\farajó; seu curso, que é de quarenta e cinco léguas, te1n origem numa lagoa, do mesmo
nome. ~ nesta lagoa que se acha uma no( 73) H á, na toponímia da Amazônia, a inda hoje, a Uridzatitepê, do caribe 11,ridxan, mulheres e tepê, n10ntanha . Koch-Grünberg, ao estudar, em seu pr ecioso repositório sôbr e a região, que
é êsse magnífico V oni R oroi111a zurn Orinoco, aquêle topôni1110,
diz "Uridxan- tepê, na qual, segundo a crença dos Taurepã e
Macux í, as mulheres se·ni tna,r ido, as a mazonas, têm a sua morada" (Koch Grünberg, Roroi111a, l, 130 e II, 127) .
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val. "
Côn ego F.ra11cisco Be.rnardino, Comissão
do Madeira, 129
de largo conhecin1ento dos que, no Brasil, se interessam i)elas coisas <le nossa et11ologia, pois no
lago Arar], onde O· rio tern as suas nascentes,
como vimos, é que estão os grandes depósitos
da lot1.çaria de Mara jó, dados a conhecer ao mundo científico po·r Cl1arles f~rederic Hartt.
A denominação do rio, qt1e 1"'eodoro San1paio arrolou, em seu precioso glo·ssário (74),
como derivada do tupí, pod eria ser explicada;
r ealn1ente, co1no u1na topo11ímia de or ige1n ttI}lÍ,
por u1n p esquisador que desconhecesse a for1nação dos locativos tupínicos da An1azônia, tendo
para étin1<> o vocábt1lo arara, seguido do sttfixo i,
•
rio.
Mas con10 já vin1os, rnais de u111a vez, n estas rápidas i1otas, n a toponí111ia d a A1nazônia,
derivada do tupí, o s11fixo que e11tra, na formo-·
ção dos locativos, é paraná; o st1fixo i significn ,
apenas, no 11hee11gatú, o diminutiv9.
\

(74) Apesar de inúmeros verbetes de O tnPí na geografia
nacional apresentarem etimologias inadequadas, devemos considerar o trabalho .de Sampaio, não em re!G:.ção aos elementos que
dispomos hoje, mais de 1neio século transcorrido depcis que êle
escreveu o monumental trabalho, ·mas e111 relação à sua época,
en1 ·que foi, inquestionàvehn ente, uma da.s maiores contr ibuições
aos estudos tnpínicos brasílicos.
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Isso já o disse Vicente Cl1ermont de 1\1.liranda
em set1s valioso·s Estudos sôbre o nlz eerigatií,
como já cita1nos.
Antes de Cl1crmont, porém, o padre José
Monteiro de Noronha, tapejara emérito da Amazônia, cujo rio princi1)al subiu, e1n 1862, desde
o Pará, "até as últimas colônias do sertão da
província", co·mo pitorescamente diz, no próprio
título de seu livro, confirmava o fato:

ca arara en1 uaiana e em galibi, antigos dialetos
caribes, passou para o aru.aco, de O·nde provieram, diretan1ente, aquêles dois locativos da toponímia maraj o ara, de ara, arara e ári, rio.
Tanto assim que, na potamografia da ·A·m azônia temos a pro·va evidente, confir1nando tanto o que disse o padre Monteiro d e Noronha,
como o que informou Cherinont de Miranda o rio Arara-paraná.

-~

"O primeiro, porque na invariável frase
do idioma geral dos índios do Brasil, concorrendo dois st1bstantivos, precisam ente se
antepõe o do genitivo ao do nominativo,
sem que possa descobrir-se exe1nplo contrário; e, por isso, havendo· de significar-se
rio dos Guaris se deve dizer indispensà valmente - Gua·r iparaná e não Paraguarí."
f\'1onteiro <le Noronha, Roteiro da viagem , 40

Não é tupi, evidentemente, a toponjmia em
aprêço. Tanto o· nome do rio, quanto o <lo céleb r e lago da etnologia brasílica, prc\1 én1, não do
tupí, rr1as sim do a r uaco, dialeto dos pri1nitivos
se11l1ores da gra11de ill1a do delta do A1nazonas,
de que os Aruã f ora1n os últin1os representantes,
através do caribe, pois que ara (75) , que signifi(75) O vocábulo arara, ocorrente en~ línguaj~re.s de v~i:las
famílias lingüísticas, inclusive no tupf, deriva, em ultima analise,

Não há dúvida de que a A1nazô11ia é, realm ente, um dos últimos e mais preciosos escrínios onde se encontra, na sua pureza original,
sobretudo nas regiões fro11teiriças co1n as Guiar1as e a Ven,ezt1ela, grande número de topôni1nos,
de origem i1ão t11pí, os q11ais devem ser n1antidos,
intransigentemente, como tuna valiosa relíq·uia
de que somos, apenas, os depositários, falecendo-nos, assim, o direito de introduzir, por mínirna que seja, q11alquer modificação, no pressuposto de que, d essa m.a neira, não estamos anulando um material magnifico, que será, evidentemente, uma notável base de partida pa~·a os
nossos estudos etnológicos, que ainda não alcançaram, entre nós, a culn1inância que dêles é lícito
esperar.
daquele étimo caribe - ara. Já afirmaram isso, primeiramente
no século XVII, Raymond Bréton, no seu .preciosíssimo Dicti~
tiaire Caraibe-Fran.çai.r e, mais tarde, Antoine Biet, no seu cl~:i
sico Le.r Galibis.
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Se, no a ti11e11'Le às de11011ti11ações geográficas~
seguisse111os, sernpre, o critério de conservar, rigorosarr1e11te;, 11a denon1i11ação dos topónimos
brasílicos, a no1nenclatt1ra pri1nitiva por que os
m esmos era1n conl1ecidos e11tre os silvícolas, estaría1n1os trabalha11do e1n i)rol da et11ologia brasílica.
Infelizn1enle, poré1n, não tem sido êsse o
processo ei11pregado, até n1es1no, algu1nas vêzes,
pelo gra11de serta11i~ta que tem sido, inequívocarr1e11te, o n1estre admirável d e duas gerações,
con10 acontecet1, por exeznplo·, na denotninação,
IJOr êle dada a alguns topónimos da r egião da
bacia do rio Parl'.1 d e Oeste, e1n detrimento dos
' relhos e saborosos i1omes caribes daquela zo11a.
Rubens N elso11 Alves, ao subir aqt1êle i11es1no
rio, em 1936, a fim de alca11çar a fro11teira Brasil-Suriname, de largo trecho da qual foi o demarcador i11temerato, verificou qt1e o pico, denomi11ado 1)elo lVIarechal Rondou, de Pico Ilicardo l~ranco, qt1ando o mes1r10 subiti, e111 1928, a
serviço d a Insp etoria de Fronteiras, aquêle forn1ador do Cumi11á, é conhecido, exclusiva1ne11te,
pelos indígenas da região, pela denon1i11ação caribe d e Canta·nipiz, denomi11ação esta que, 1nais
u111a vez, vem co·nfirrr1ar a admirável j11steza de
i1osso ameríndio no batizar os acidentes geográficos.
O topónimo Cantanipú deriva de cantani, pedra inacessível e de pú, i)o11ta, ct1jo .éti1no tiriô;
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do gl'upo carihc, colhido <' n Ire a<1nêle gc11tio por
Rube11s Nelsor1 Alves (76) traduz, corn absolt1ta

precisão, a realidade geográfica.
Todos nós que µiourejamos nos serviços d e
de11larcação, te1nos na 111ais alta conta a figura,
''erdadeira1n·e nte épica, do grande serta11ista qt1e
foi o coro·nel de engenl1eiros Ricardo Franco de
Al1neida S·e rra, que p erlt1slro u a imensa interlândia matogrosse11se na faina incansável d,e devassá-la, o que levou Rondon, com a 1.nais absoluta
justiça, a proclamá-lo:

-

" ... o grande sertanista e geógrafo, engenheiro, etnógrafo e esforçado Capitão, cujos
trabalhos lançam sóbre a história da Capi.ta11ia de .M ato-Grosso um fulgor de talento,
de hombridade e de operosidade de que em
vão se procuraria o eqt1ivalente 11as outras
Capitanias do Brasil''.
Rondon, Conferências, 8

Foi companheiro quase inseparável d e Ricardo Franco, êsse outro ad1nirável sertanista que
foi António Pires da Silva Pontes que, como êle,
co11quistou um lugar de relêvo na gratidão dos
brasileiros e, particularmente, na dos m.o dernos
demarcadores.
Foram magníficos, na verdade, os trabalhos
(76)

Rubens A'lves, Rangupiqu.í, 18.
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de Ricardo Franco, sobr essaindo, e11trc outros,
a exploração do rio Madeira, do rio Tapajós e do
i·io Branco. Foi grande a contribuição que êle
11os legou, tendo a revista do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro publicado o Diário do
Madeira (77), o Relatório sôbre a exploração da
bacia do rio Branco, que também foi publicado
no Diário da Viag en1 do Dr. Francisco José de
Lacerda e Almeida pelas Capitanias d.o Pa•rá, Rio
Negro, Mato-Grosso), Cuiabá e São Paulo, nos
arlos de 1780 a 17UO (78), além de outros sôbre a
geografia e a etnografia brasílicas.
1'em êle, ainda, nos domínos da cartografia,
o Roteiro da nav fg ação do rio Tapajós, de MatoGro~~so para o Pará, levantado em 1779, pertence11te à n1apoteca do Instituto Histórico e o Mapa,
feito juntamente co1n Silva Pontes, elo rio Branco
e seus aflt1entes, além de inúmeros trabalhos que
continuam i11éditos, existe11tes na Biblioteca Nacional, no Instituto Histórico e no Arquivo do
Exército.
Nem pode ser esquecida, também, a sua atitude máscula, na inemorável defesa do l1istórico
Forte de Coirr1bra, por ocasião do ataque
levado a. efeito pelas fôrças de Lázaro de Rivera,
·COnstituidas de 111ais de oitocentos homens, energicamente repelidos pela guarnição do Forte, ape(77) Rev. IHG-Br., tomo XX, 1859.
(78) Publ icado por ordem da Assembléia Legislativa da ·
P rovíncia de S. Paulo, em 1841.

-
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nas de cêrca de quare11La J1omens, por êle comandados.
Por tudo isso a figura singular de Ricardo
Franco de Al1neida Serra já está esculpida, indelevel1nente, nas páginas de nossa história, da
qual alguns capítulos êle ajudou a escrever.
Penso, entretanto, discordando, neste ponto,
do prezadíssimo mestre, o cada vez mais querido
amigo Marechal Rondou, que dar a um acidente
geográfico, nas proximidades do ponto de trijunção das fro11teiras do Brasil, de Surina1ne e
da Guiana Britânica, terras por êle nunca apisoadas,. o seu glorioso nome, não se justifica.
Essa discordância no inodo de encarar o probl e111a, porém, não di1ninue, em nada, absolutam ente, a imensa grandeza de minha admiração
llelo n.osso sertanista máximo, guia espiritual de ·
duas gerações de sertanistas dura11te 1neia centuária, por aquêle que se tornou credor da ad1niração dos brasileiros, além de muitos outros, pelo
maravilhoso trabalho que foi essa Comissão de
Linhas Telegráficas e, também, por essa obra, ge-n erosa e altr11ista, que é o Serviço de Proteção
aos lndios.

E agora, para terminar estas considerações
sôbre a toponímia brasílica, que me seja p ermitido fazer, daqui, um veemente apêlo a todos os
sertanistas, geóerafos, viajantes e demarcadores,
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que se adentran1 pelas zo11as 11~enos conl1ecidas
clêsse maravilhoso Pindorama brasílico - é que
111antenham sempre, na sua pureza original, ainda r eçumando o agreste odor das montanhas e
das selvas que êles batizam; ainda rorejantes das
espu1nas das corredeiras e das cachoeiras que êles
designam; úmidos, ainda, dessas águas brancas
e 11egras dos igarapés e dos paranás que êles det101ninam, os velhos, saboTosos e tradicionais no1. t s de nossos locativos, procurando conhecer
tôda vez que isso seja possível, o verdadeiro
significado d essa toponímia primitiva, que recorda, numa mirada tôda retrospectiva, os antigos brasís, seus primeiros povoadores
Estarão, assim, dessa 1naneira, presta11do a
m ais valiosa contribuição para que se possa, cada
vez mais, mais profundamente conhecermos as origens d e 11ossa terra e de nossa gente ...

CAPt'TULO III

TUPIMANIA

BRA,StLICA

SUMARIO - Algun1as considerações fundam entais
sôbre a tupimania brasílica - A tupimania ide nossos
antigos exploradores, sertanistas e geógrafos - O
aspecto atual do problema.

O tupí foi, evidentemente, a língua brasílica
que não só 1nais influiu no vocabulário do por~
tuguês do Brasil eo1no, talvez ainda 1nais, na de1101ninação de seus locativos.
Houve, porém, da parte de alguns estudiosos
de nossa toponímia, um verdadeiro sestro de qt1crer explicar com etimologias tupís tôdas as denominações indígenas, chegando o fato a constituir,
real1nente, uma verdadeira - tupimania.
Até o próprio Martius, fato já anteriormente observado por Ehrenreich, cedeu à influência da t11pimania reinante, trazendo, dado o
prestigio e1n que eram tidos os seus ensinamentos, certas confusões, não apenas nos domínios
da etnografia, com a repetição do êrro de d'Orbign)1, do próximo parentes-co entre tupís e cari·

,.
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bes, corno ai11da, no terreno meramente lingüístico, em que pretendeu explicar, através de étimos tupís, vários vocábulos indígenas, originários de outros linguajares brasílicos.
O desconhecimento, entre nós, até muito
pouco tempo atrás, de outras línguas indígenas,
fora do grupo linguístico tupí, levou o sábio etnólogo Batista Caetano de Almeida Nogueira a cujos profundos conhecimentos devemos o notabilíssimo trabalho que é o Vocabulário das
palavras guara11ís usadas pelo tradutor da "Conquis'fa Espiritual" do Padre A. Ruiz de Montoya
(79), a ficar en1baraçado, quando traball1ava nos
seus preciosos co1nentários ao tratado dos lndios
do Brasil, dó padre Fernão Cardim, diante do
vocábulo quirí, que não soube interpretar, o m esmo acontecendo com aquêles em que entrava o
l eferido radical. (80)
É que quiri não sendo tupí, difícil1nente poderia ser explicado por um tupinólogo, ainda qt1e
do porte de Batista Caetano, uma vez que se
trata de vocábulo caribe, c11jo significado é homem, varão, o qual entra na constituição de alguns topônimos daquela orige1n.
H.á mais de quatro séculos foi o vocábulo
panaquirí (81) usado por Fer11ão Cardin1, quan(79) P ublicado no vol. VII dos Anais da Biblioteca Nacional, R io de Janeiro, 1879.
(80) Car<iim, T ratados, 264.
(81) É interessante o que diz Schomburgk (Travels II
261) - " ... the 1\l[ilky W ay Paran.a ( Parana also tnean; th~
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do escreveu o tra tado Do principio e orige1n dos
índios do Brasil, o que aconteceu em 1548, segundo a informação abalisada de Capistrano de
Abreu, a quem devemos a sua primeira edição
vernácula, publicada em 1881, com as erttditas
anotações de Batista Caetano, que assim anotou
aquêle vocábulo:
" Não vindo nos autores no1ne semell1ante, nem have11do indicações que gt1iem a interpretação, r eferi1no-11 os sim,p lesrnente ao
que se diz no vocábulo precede11te, en1 r elação ao te1na pana e q nirf."
Batista Caetano, No tas, 258
Batista Caeta110 não acertou, entretanto, con1
a significação exata do têrn10, pelo m es1no motivo já expos to, isto é, por ser êle t1m vocábulo
caribe, que exprime, como iremos ver , o cristão,
o civilizado, o l1omem branco, e qt1e é, aind a
hoje, têrmo t1sual entre as tribos caribes <la A1nazônia, palavras que tantas ' 'êzes ouvi, n as suas
malocas, quando se referiam não só a n1i111, co1110
a q11alq11er dos trabalhadores da Co111issão de
Limites.
Aliás sôbre o vocábulo panaquirí, assirn co1no sôbre a palavra caraiuá, que têm o 1nesmo
significado, escreveram quase todos aquêles que
sea, and henrc Paranagh1er·i ( leia-se paranaquirí ), t' eople \vho
have como f rom o ver the sea ... "
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percorreram as regiões de lingt1ajar caribe ou
os q11e sôbre aquêles dialetos escreveram.
Assin1, por exe1nplo, 110 precioso livro, já
l1oje, tão raro, que é a Grammaire et Voca·bulaires Roucouyenne, Arrouague, Piapoco et d' a1.1tres Zangues de la région des Guyanes (82), Jules
Crévaux, ao coligir os têrrnos caribes relacionados no vocabulário dos Urucuiana, anotou a palavra panaquirí, co111 a significação de hola11dês.
Henri Coudreat1, ao descrever o vocabulário
(tos Urucuiana, co11s tan te do livro Vocabulaire's
méthodiques des la·ngues Ouayana, Aparaí, Oyampí, Emerillon (83) , trata tanto do vocábulo paILaquiri, como do caraiuá, dando })ara o primeiro o significado d e francês e ])ara o segundo o
de brasileiro.
C. H. de Goeje, també1n, 110 se11 preeioso
Verlslag der To emoek·hoemak-Expeditie, publica- ·
do e1n 1908, e1n L eiden, na Holanda, informa
qu.e os silvícolas caribes da fronteira Brasil-Suriname denominam d e panaquiri aos brancos do
11orte, isto é, aos guian enses e de caraiuá aos
brancos da 1\mazônia, ·isto é, aos brasileiros.
Rubens Nelso11 1\lv·es, o veterano de1narcador das fronteiras setentrionais do Brasil, conhecedor es1nerado d e vários dialetos caribes, no
seu relatório sôbre os Rangupiquí, escreveu (82)
(83 )

Crévaux, Gramirna,ires et vocabulaires, 11.
Coudreau, V ocab1t!aires niéthodiqttes, s. v.

'· panaq_uiri, pessoa branca, em geral holandeses.,,

(84)

••

Inforn1a Rube11s .Nelson Alves, ainda, naquele n1esmo trabalho, que aquêles indígenas chamam aos nlulatos de panaquiri-mucú, o que vem,
ainda t1ma vez, demonstrar a precisão com que
os nossos silvícolas sabem, até mes1no diante do
imprevisto, definir lógi~a1ne11te.
Curt Ni1nuendajú, o exi1nio conhecedor de
11ossos silvícolas, sobretudo os da A1nazônia, autoridade i11co11testável e1n etnologia brasílica, a
qll!em me prenderam laços da 111ais profunda ad1niração e de grande amizade, escreveu, en1 1921,
110 seu n1agnífico trabalho sôbre os Mac11xi, infelizmente ainda inedito (85), que naquele dialeto pa•11aqliiri significa inglês e caraiuá designa
e cristão, o civilizado.
1"rago ao ass unto, agora, a 1ninha contribt1içfio p essoal.
Não percebi, ~bsoluta1nente, dt1ra11te o longo
tempo que convivi com as tribos caribes, tais
como os Ji!araxó, os Pianocotó, os Auacotó, os
Auurêcotó e outras mais, a m enor distinção no
em1)rêgo de panaquirí e d,e caraiuá, que êles
t1savan1, indistintamente, tanto a se dirigirem a
(84) Rubens Alves, Rangupiqit.Í, 18.
(85) Possuo, por nímia gentileza de meu saudoso amigo
Curt Nimuenda,j ú, un1a cópia dêsse :precioso trabalho, datilografada e revista por êle, cotn a sua assinatura, que guardo no
lugar de honra de in inha bibliotec<l..
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mim, co1no a qualquer dos 110111ens da Co111issão
de Limites.
De q11alquer maneira, porém, uma coisa pern1anece absolutamente incontestáv,el - é que nos
idiomas caribes da Amazônia tanto o vocábulo
panaquirí, como a palavra caraiuá, significam,
. a
generica1nente, o hom,em branco, em opos1çao
mecorô, que significa o homem 11egro.
É interessantíssimo, aliás. êsse vocábulo m ecorô, que 11ão é, positivame11te, uma palavra caribe, n1uito ao co11trário, é uma legítima palavra
portuguesa, defor1nada pela ada1)tação da glotologia caribe.
O vocábt1lo portugt1ês n.egro, de acôrdo co111
as leis d e degeneração fonética, 110 caribe, se foi
deturpando, na passagem do })Ortuguês para
aquêle linguajar, en1 negrô, megrô, m ecrô, m ecoro.
'· ·'·~;;. .""' '... ~
Em seu interessante livro Chez nos lndiens, '
nos conta Co11drcau que um dos mestiços que
a11xiliaran1 a sua exp·edição se cl1amava Mecrô:

fundo lingiiístico, quase poderíamos afirmar, é
constituido por vocábulos do português:
"Their nearest neighbours to the eastward
vvere the Cocoipityans or Harpy Eagle Indians and five day's journey f arther the
Mekurus or Maroon Negroes ,o f St1rinam."
Schomburgk, Traveis, II, 383

-
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".Te deinande à Mecrô s'il veut me conduire à Mo·11touchy, chez Pierre, fils dre Ray1r1ond, à trois jo11rs d'ici."
Coudrea11, C/1ez rios lndiens, 419
E Schon1burgk, també111, dêles nos fala, informando-nos como eram cha1nados no talkietallcie, a li11guage111 do.s 11egros de Surinan1e, cujo
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Existe, ainda, na região mesopotâmica entre
o Marapí e o Parú de Oeste, uma tribo de negros
fugidos ao cativeiro, no Brasil, os quais vivem
e1n estado abs,o luta1nente tribal, conhecidos pelo
llessoal da Comissão de Limites pela designação
de os Mecorô do Parú, cujo estudo, de grande
interêsse pára a etnologia brasílica, breve concluirei.
Pois bem; entre êles encontrei algu11s pretos jovens, qt1e me confirmaram, através do caribe, descenderem dos negros fugidos do cativeiro do Brasil. Um dêles, porém, bem vell1inho,
de carapinha alva com·o algodão, o velho Batazá
- corruptela do 1101ne Baltazar, como ine informou, ainda me disse, nttr11 .p ortuguês quase incompreensível, qt1e tinha vindo de São Pat1lo, há ·
.,
muitos a11os, Ja.
E não foi so1nente corn o vocábulo n1ecorô
que se deu semelhante fato. Durante o tempo
que passei, nos trabalhos de demarcação, entre
a indiada caribe, tive oportunidade de ir coiceio-

.

-
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nando, 110 meu caderno de anotações, hoje l>astante volumoso, uma série de vocábulos que fo•
ram incorporados ao linguajar dos caribes, alguns velhos de vários séculos-, outros, porém,
oriu11dos do contato, por êles ma11tido, com o
pessoal da Comissão de Limites.
Entre os vocábulos, originària1ne11te portu..
gueses, que i>er1nar1ec01n, ainda hoje, co1no testemunhei, entre as triLos caribes da Amazônia, alguns se revelam i11teressantíssimos, como aracabuxá, palavra aparentemente indígena, 1nas que
nada mais é do qt1e uma si1nples corruptela do
vocábulo português arcabuz, f enôme110 curioso,
que exprime, e'ridentemente, . a re1niniscência do
conta~º. que tivera111 os silvícolas, 11os te1npos
colon1a1s, com os colonizadores portuguêses.
O vocábulo aracabuxá recorda, até, o mes1no processo de evolução que se verifico11, entre
os tupís, na transliteração de cruz en1 curucá.
:Êsse vocábulo aracabuxá tem, na 1ninl1~ vida
de demarcador, a sua história.
U1na vez u1n -trabalhador da Co1nissão de
Li1nites, quando nos encontráva1nos 11as cabeceiras do rio Aramatáu, demarcando as nossas fronteiras com a Guia11a Britânica, atirou, estaiido
nas proximidades de um silvícola Maraxó, com
uma Winchester.
O indígena, qt1e não tivera nunca, anteriormente, a menor emoção com a arn1a, que 11avia
visto, inúmeras vêzes já, tanto em minha barra-
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ca, co1no na de meus con1panheiros, o e11ge11heiro Luís de Sousa l\ilarti11s e o médico Armando
de Novais Morelli, ficou numa agitação profµnda, gritando aracabuxá, aracabuxá, aracabuxá . ..
A princípio não só estranhei como, até certo
IJonto, fiquei um tanto suspenso diante da atitude do silvícola; foi, entretanto, de muito curta
duração essa minha estranheza.
O indíge11a Maraxó, de nome Xamukendê,
correu célere, à sua maloca, situada nas cabeceiras do Marapí, u1n dos f armadores do Cuminá,
da bacia do Trombetas, de lá trazendo tôda a
indiada, inclusive mulheres e crianças, o que exprimia, evidentemente, uma coisa importantíssima na vida tribal, pedindo-me, todo agitado, para
que eu fizesse, novamente, a arma disparar.
O n1eu auxiliar, que era, de fato, um atiraàor emérito, foi chamado e, em seguida, entreguei
a êle, o fiel e bondoso Raimundo Nonato, a Winchester, com a qual, num de seus maravilhosos
tiros, abateu um lindíssimo mutl11n-pinima, pot1sado') altaneiramente na galharia elevada de uma
seringueira distante.
Ao disparar da arma todo o gentio, de repente, numa exclamação un,â nime, começou a gritar - araca•buxá, aracabuxá, aracabuxá . ..
Soube, mais tarde, pelo tuxáua Auacá, dessa
maloca, pai de Xamukendê, qt1e êles conheciam,
lendàriamente, tradição de seus avitos, o arcabi1z - o seu aracabuxá - do <1ual e.n tretanto
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não faziam a n1enor idéia, sendo a prova disso,
sem dúvida, o fato de terem visto a arma, várias
vêzes, sem tere1n demo11strado pela mesma o mini1no interêsse.
Quando viram, poré1n, o seu efeito, êsse sim,
tradicionalmente conhecido, era a surpresa, diante da concretização de uma lenda, o que os
•
emocionava
...

·Outros vocábt1los, porém, como estáva1nos
dizendo, fora1n utilizados pelos caribes, co1110
u111a decorrência do contato com o pessoal da
Co1nissão de Limites; ao usá-los, porém, quase
se111pre para solicitarem o objeto designado,
1nantinl1am êles, sem de leve o pressentirem, os
1nesmos princípios de degene-ração fonética que,
l1á quatro 1011gas centúrias passadas, os tupís haviam empregado.
..t\ssim, por exemplo, se os tupis transformara111, ao transliterarem para a sua língua, o vocábulo cruz em cururá,
.. cavalo em ca·barú soldado
em surara, os caribes, depois <le tantos séculos
decorridos, transliterara111, para os seus dialetos,
os vocábulos chapéu e1n chaperú, prato em paratú, sal em sautá, papel em pampirá.
Fenômeno inverso ao que se processou na
transliteração das palavras portuguêsas cruz,
soldado, chapéu, prato, cavalo, negro, para os
diversos dialetos indige11as, se verifica na pas-
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sage1n de vários vocábulos brasílicos para a lín- .
gua dos conqt1istadores.
Na toponímia de origein tupi, então, os
e.xe111plos se contan1 }JO·r cente11as, indo, para
con1eçar, desde a denominação de Estados, até a
de peqt1enos acidentes geográficos. Pernambuco,
JJOr exemplo, nada mais é do q11e a contração
de Paranambuca; Sergipe, também, outra coisa não
ê senão a contração de S erigipe. (86)
Aliás o vocábulo da língua brasílica que sofreu, na n1i11ha opinião, a 1nais violenta síncope
foi, indubitàvelmente, aquêle que deno1nina o
111aior peixe ela Amazônia, maior ainda que o
célebre pirarucú, e que é a pira•iba, vocáb11lo
que uma vez, ao ler a Viagem e visita do sertão
em o Bispado do Gram-Pará em 1762 e 1763 (87),
de Frei João de S. José - ·o seráfico voltairea11.0, q11e tinJ1a no estilo lampejos da pe11a de ~11tônio Vieira, como dêle disse Euclid.es da Cunha
(88) - custei a identificar, dada a forma por
que aparecia escrita - praira.
Outro fato que muito nos intrigou, a principio, foi o relativo à de11omi11ação, pelos silvícolas, co1n vocábulos pura111ente caribes, de ai(86) Foi com essa grafia, aliás, que Gabriel Soares escreveu o topônimo : " Dêste rio Ubirapatiba a sete léguas está o
rio de Serigipe, por cuja barra com batéis diante costumavan1
entrar os franceses com suas naus do porte de cem tonéis" ( Gabriel Soares, Tratado descritivo, 40).
(87) F rei João de S. José, Visita do sertão, 12.
(88) Euclides, Margem, 24.

-

208 -

guns objetos }JOsitivamenle desco11hecidos, até então, por êles.
Só muito mais tarde, poré111, é que tivemos
. . , .
oportunidade de verificar as razões or1ginar1as
daquelas denominações, fato que 11os veio revelar a profunda observação de que são dotados,
vela pasmosa semell1ança entre o objeto designado e o motivo da nomenclatura.
Um dos vocábulos mais interessa11tes, nesse
sentido, e que não posso deixar de citar, foi o
relativo à deno1ninação com qt1e os Maraxó batizaram a minha escôva de dentes, por êles cha1nada de ancái.
Verifica111os, inais tarde, ser a11cái unia flor,
aliás lindíssima, ·c uja semelhança com a escôva
de dentes era, realme11te, surpreendente.
Muitas das causas determinantes dos obj etos
desconhecidos para êles não nos foi possível apu1ar; mas pela justeza e pelo acêrto de muitas,
quase poderían1os afirmar presidir, às suas denominações, um critério perfeitamente lógico.
Nos Maraxó, entretanto, além dêsse espírito
lógico, 11otam-se certos indícios de bom gôsto e,
~1té, num co11ceito todo relativista, certa elegância na denominação de alguns vocábulos, como
acontece, por exen1plo, com timanatê, que significa flor, derivado analógico de manatê, que
equivale a seio. Denominações que indicam, certamente, por parte dos silvícolas, mais cavalheiresca galantaria, que a dos panaquirís.
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Tan1bén1 encontrei, entre os Maraxó, em referência à no1n enclatura das côres, um vocábulo
interessantíssin10, que é tietêimã, que me causou
u1na extraordinária surpresa, por designar a
1nesma coloração por nós chamada, afrancesada1nente, de bois de roses, denominação aquela derivada de tietê, lindíssima flor silvestre, que se
debruça, encantadoramente, sôhre as águas ren1ançosas do Marapí e de imã, que significa
tlmas vêzes o pai, o formador, o maior de todos,
e, outras vêzes, funciona como coletivo, exprirnindo, reunião, coleção, vocábulo, pois, que re1)roduz, a mesma tonalidade e o mesmo inodo
de formação do modismo gaulês.
Batista Cetano encontra, ainda, nos seus preciosos comentários ao tratado dos tndios do Brasil, um composto de quiri, que é quirigma, dizendo:

--

" ~ste

nome parece-me que é, evidente1nente, o adjetivo l<yreymbá, os valentes, os
valoro,sos, os esforçados."
Batista Caetano, Notas, 264
Oponho as minhas restrições à afirmativa de
Batista Caetano, estando mais propenso a aceitar, para étimo do vocábulo, o caribe quiríma,
composto de quirí, cujo significado já conhecemos, e de imã, coletivo cuja significação já vimos,
etimologia esta que está de acôrdo, perfeitamente, com o texto de Cardim.
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A aparição daquele g intervocálico tem u1na
t;xplicaçào muito simples. É que a contração dos
dois ii soa rnuitas v êzes, a ouvidos pouco habituados ao linguaj ar indíge11a, que de1nanda1n,
n ecessària111e11te, ou uma predisposição natural
ou uma adequada adaptação, para perceber nítioamente os fonemas, levemente pronunciado com
ig, porque já vi, também, em algumas cartas
geográficas, o topônimo Maríma escrito Jitlarigma, ambas as formas, por certo, quirigma e 'f.tarigma, ouvidas por inexpertos, co1no devia ser,
e1n relação ao primeiro vocábulo, o padre Fern ão Cardim.
Os vário·s dialetos caribes têm, fato que ocorre, também, com o tupí, difer en tes denominações
v ara os sexos diferentes do m esmo animal.
No dialeto caribe dos Maraxó, por exemplo,
deno1nina-se ao 1nacho de determinada espécie
de papagáio por táitái, sendo a fê1nea da mesn1a
<::sp écie conl1ecida pela denomnação de curigJ.ni.
() Jabotí-n1acl10, por exemplo, é conhecido entre
os Pianocotó por curiá, enquanto a sua fêmea é
c•esignada por pa'Cax á, fenômeno linguístico q11e
ocorre, também, no portt1guês da Amazônia, onde
v jaboti-macho é co11l1ecido por carumbé e o
jabotí-fêmea por jabota, pura h erança ameraba.
O caribe utiliza, entretanto, da mes1na mar1eira que a língua portuguêsa, para determinar
a diferenciação dos vocábulos epicenos, as termi11ações quirí e ueri, que além de significarem,
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primordialmente, homem e mulher, funcionam,
às vêzes, com o significado de macho e de fêmea.
Assim, por exemplo, o vocábulo caicuxi, que
significa, generica1nente, onça, se desdobra en1
caicuxíquirí para denomi11ar a onca-n1acho
e cai..
cuxíuerí, para d esignar a onça fêmea.
Na toponímia da região raiana do Brasil
coin a Guiana Holandesa, cuja fronteira foi con1I>letada, 11á poucos anos, pela Comissão Mixta
Brasileiro-Neerla_n desa D emarcadora de Limites,
chefiada, por parte do Brasil, pelo capitão de
1nar e guerra Braz Dias de Aguiar e, por parte
dos Paises-Baixos, p elo Almirante Konrad C.
Kaiser, ambos infelizmente já falecidos, encontramos mais de um loca tivo eom uma daquelas
t erminações.
Nas proximidades do marco 24 daquela fronte.ira, por exen1plo, 11asce, na divisória real, o
igarapé Ocoimã, q11e tem para braço o,r iental
o igàrapé Ocoimãquiri, topô11imo que tem para
é ti1no, no dialeto dos Pianocotó, de que êle d eriva - ocoimã, cobra e quirí, macho.
O igarapé Patacái, que deflue para o lado
•
guianense, con10 contra vertente, que é, do igarapé ·ocoi1nã, tem con10 um dos .p rincipais forn1adores, além do Tinotó e do Caracaraí, o igarapé Acarapi-quirí.
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Mas, regressando ao nosso assunto, o pe1or,
})Orém, é que a tupimania reinante ,chega a querer ver, muitas vêzes, até em vocábulos alienígenas, uma revivescência dos velhos éti1nos tupís.
Cl1egou a tal vulto a tupimania, entre nós,
que, contra êsse exagerado afã de querer ver, e1n
qualquer palavra de aspecto um pouco diferente,
um vocábulo tupi, se elevou a voz de Teodoro
Sampaio, que era, para a época, um tupinólogo
de notável valor, proc]amando que:
~ste

preceito é tanto mais de observar-se
quando é certo que, não raro, os interpretadores se deixam possuir de verdadeira
obsessão, querendo ver vocábulos tupís em
quanta palavra esp1iria se ll1es apresenta,
com estrutura aparentemente brasílica."
T eodoro Sampaio, 1,upí, 125
U111a i)alavra com que ocorreu êsse fato foi
o vocábulo jangada, que Paulino Nogueira, em
seu Vocabulário indígena em uso 11a província
do Ceará (89), arrolou como vocábulo brasílico,
e qual só deixou de ser considerado têr1no tupí
depois qt1e surgiu o opulentíssimo trabalho de
Monsenhor Rodolfo Dalgado, Glossário
LusoAsiático (90), em que ficou demonstrada, insoPublicado na Revista Tritnestral do Jnstit11 fo Histórico
do Ceará, vol. I, pgs. 209-432. Fortaleza, 1887.
(90) Dalgado, Glossár·io, s. v.

(89)

'
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fismàvelmente, a orige1n asiática da palavra. Nem
mesmo um vocábulo de tôrna-viagem é jangada ,
como aconteceu, por exemplo, com bucaneiro,
com piã, com piroga, nos domínios da lexicologia e com Bombay, no terreno da toponímia. (91)
O mais célebre, porém, dêsses casos, foi o
relativo à palavra carapuça, que o grande tupinólogo que foi Batista Caeta110 de Aln1eida Nogueira se1npre afirmou ser ll1n vocáb11lo tupí, até
que lhe 111ostrara1n que o tê r1no já vinha 11a histórica carta <lirigida, por Pero Vaz de Can1inl1a,
a D. Manuel, o Venturoso.
.A1 Ca•rta de Caminha foj publicada, pela primeira vez, em 1817, no Rio de Janeiro, 11a I1nprensa Régia, pelo Padre ~i\ires de Casal, presbítero sec11lar do Grã-Priorado do Crato, e111 Slla
Corogrcrfia Brasilica.
Se é, entretanto, ao Padre Aires de Casal
que se deve as primícias da publicidade da célebre Carta do antigo Mestre da Balança da Cidade do Pôrto, carta que é, verdadeiramente, a
certidão de batismo do Brasil e111 ple110 nascituro, o set1 descobrimento foi devido a José de
Seabra da Silva, Guarda-Mor da Tôrre do Torr1ho, o qual tão be1n avaliou, em seus devidos têr(91) "Bombairn é o aportuguesamento da forma Botnbay,
adotado pelos inglêses e que se diz ser corrupção da express'ãO
1portuguêsa boa baia. O vocábulo é n1esmo apontado entre os
chamado .de tôrna-viagem, isto é, derivados regressivos.,, X<n·ier
Fernandes, 1'opô nintos e gentílicos, I, 99).
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mos, o insigne valor de tão raro e precioso cimélio que, fato singular em relação a 'tantos outros
do.cumentos do acêrvo do riquíssimo arquivo da
Tôrre do Tombo, dêle se f êz uma cópia em boa
letra, o que levou Antônio Baião, o ilustre e benemérito diretor do Arquivo Nacional da Tôrre
do Tombo, a dizer - ". . . f êz-se na Tôrre do
Tombo, da Carta de Caminha, o que não se fêz
de outro documento algum: uma cópia muito
perfeita e nítida." (92)
Várias vêzes ocorreu ao primeiro cronista do
Brasil,. quando escrevia a st1a histórica carta' em
Pôrto Seguro, o vocábulo carapuça, o que testifica que era o mesmo de uso corrente i1a língt1a;
o trecho da Carta, entretanto·, e1n qt1e a referida
palavra aparece, n ão oferecendo n1argem para
qualquer dúvida, quanto à errada origem a1neríndia do vocábulo, é o seguinte:
•

"Aly vieram emtam mujtos, inas nõ ta1ntos coma.as outras u ezes e traziã ja mujto
poucos arcos e esteuerã asy huii pouco af astados denos, e despois pot1cos epoucos mesturaramse cõ nosco, e abracauãnos e folgauam e algaüs deles se esqujuauam logo, aly
·dauam alguüns arcos por folhas de papel

epor algü~ carapucinha velha e por qual qr
cousa."
\
Caminl1a, Carta, Fol. 8, verso (93)
Ainda foi Batista Caetano quem descobriu,
Jlara o africanis1no tanga, uma suposta origem
an1ericana, e1n desacôrdo com grande parte dos
est11diosos do assunto, seus contemporâneos, entre os quais o conselheiro Antônio Joaquim de
Macedo Soares, que proclamara já a origem afri. ca11a do v·o cábulo. (94)
Quero agora, porém, abrir um parêntese,
nessa minha crítica à tupimania de Batista Caetano. Não se veja nas minhas palavras nenhuma
so1nbra, ainda que remota, de qualquer menoscabo à obr~ magistral do grande guaraniólogo.
Ao contrário; não tem limites, · justificada111ente, a n1inha admiração pelo insigne mestre,
sobretudo quando se atenta que, sendo um autodidata, · foi dos mais profundos coµhecedores, em
sua época, do guarani. Apenas, tanto em meus
estttdos acêrca de vocábulos origináros de étimos
não tupís, como nesses meus estudos sôbre a toponímia brasílir.a, que nada valem em confronto
com a opulenta obra que nos deixou, vez por outra sou obrigado, por imperativos científicos, a
1

(93)
Antônio Baião, Os sete únicos docw1nentos de 1500
conserva<Jos em Lisboa, referentes à viagem de Pedro AlvarP.s
Cabral, Lisboa, 1940.
(92)
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T exto da edição diplomática de A Carta de Pedro

Vaz de Cani.inha, feita por Jaime Cortesão. Edições Lhrros de
Portugal, Rio de Janeiro, 1943.
(94) Macedo Soares, Estudos lexicográficos, 50.
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dêle discordar, quanto a algumas etimologias
propostas.
É preciso notar, porém, para crédito de Batista Caetano, que nisso nenhuma vantagem levo
ao provecto mestre, por duas razões muito simples - a primeira delas é q11e escrevo quase uma
.centúria depois dêle, espaço no qual tanto se
desenvolveram os conhecime11tos dos linguajares americanos; a segunda é que, co1no nlen1bro
de uma Comissão de Limites, tive a oportunidade, verdadeiramente excepcional, de conviver,
longo tempo, com tribos de famílias lingüísticas
11ão tupís, adquirindo, assim, conhecimentos lingüísticos dessas tribos que muito facilitaram o
trabalho de revisão de alguns étimos não tupís,
t~.nto no português do Brasil, co1no na toponímia
brasíli,ca, apontados como tupinis1nos.
E, além do mais, é o próprio mestre que ratifica a minha opinião, quando, sensata e prudentemente, afirn1a:

lírio do lpróprio autor. Lá vou, pois, com
as etimologias águas abaixo."
Batista Caetano, Notas, 217
Couto de Magalhães arrolou, em O Selvagem,
ao contraditar a informação de Charles Frederic
Hartt de serem raríssimos os verbos portuguêses
que tên1 raízes tupís, entre muitos daqueles verbos, que se originara1n, realmente, do tupí, o verbo apinchar, por la11çar, arremessar (95), no que
foi seguido por Renato Mendonça em O português
do Brasil (96), apesar de Afonso A. ,de Fveitas
ter apontado, em Vocabulário rzheengatú (97), a
sua verdadeira origen1.
Apinchar, entreta11to, é 111n velho lusitanismo,
um portuguesíssimo vocábulo que permaneceu
vivo no português do Brasil, sobretudo na língua
da Amazônia, onde é usado corrente1nente, pelo
povo inculto e pelos letrados, como se poderá ver
pelo seguinte exen1plo de José Veríssi1no, um
dos mais escorreitos, entre todos os escritores da
Amazônia:

"Sei que n1e há de prejudicar o deixar1ne arrastar pela mania das etimologias; sei
que, por mais cautelas e ressalvas que e1npregue, terei de cair e1n graves erros de interpretação, mas que fazer? Trabalho sério,
onde expendesse alguns princípios e pudesse me livrar de impertinências não há meio,
nem de levar a cabo, nem de publicar. Isto
no Brasil não tem saída, salvo grande mar-

"Freqüente1ne11te, em vez de um pirarucú,
é um jacaré o animal tocado Oll ferido, ou
alguma sucurijú, que pincha dali raivosa e
assanhada, fugi11do 011 atirando-se aos pescadores."
José Veríssimo, Pesca, 44

1

(95 )
(96)
(97)

Couto de Magalhães, Selvagem, 118.
Mendonça , Português da Brasil, 166.
F reitas, - Nl-ieettgatú, 66.
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Antônio Joaquim de Macedo Soares arrolou,
também, como tupí, nos seus Esf udos lexicográficos do dialeto brasileiro, obra pioneira nos estudos da influên·cia africana no português do Brasil,
o vocábulo pirangueiro, Olttro clacissismo porti1guês, de uso corrente, ainda, na linguagem da
A1nazô11ia, com o p rova o exemplo de Jorge Hurley, um dos gra11d es escritores da hiléia:
"Masca te: v endedor ambulante, pirangueiro, téque-téque, que eqltivalem a buf arinheiro, regatão colonial, que barganhava nos sertões, pelos ten1pos recuados da concruista ."
Hurley, História do Pará, 30
A simples len1brança d êstes vocá bulos me sugeriu um i11teressantíssimo capítulo do português
do Brasil, que possívelme11te escreverei - o cla·cissismo lusitano na linguagem da Amazônia.
De fato: alé1n dos vocábulos que se tornaran1~
i10 }Jrópr io Portugal, verdadeiros arcaismos, a tal
po11to que figuram nos glossários das edições clássicas da língua, com os antigos significados, vocábulos êsses, entretanto, que 'contin11a m vivos no
li11guajar da gente da An1azônia, o que levou
Jaime Cortesão, ao tratar, numa de suas eruditas
anotacões à Carta de Pero Vaz de Caminha,
"
'
de u1n modismo arcaizado em Portugal e qt1e
contint1a vivo na língua do Brasil, a afir1nar:
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"Não será êste · o caso único em que a
li11guagem de Ca minha esteja mais próxi1na
do português do Brasil que de Portugal."
Co·rtesão, Carta d e Ca•minha, 273

l1á, ainda, u1n sem número de verdadeiros lusitanismos, isto é, de vocábl1Ios que não são quase usados em ·o utras partes do Brasil - bodo, tefeição
dada nas igrejas nos dias festivos; corrigir,
percorrer; curso, diarréia; desistir, evacuar; descansar, parir; empachar, afrontar; fiança, confiança; j11ntar, ap.a11l1ar; pa·neiro, cesto; têso, elevação; terçado, facão de mato ...
Isso relativame11te à lexicologia.
Quanto à toponí1nia fatos análogos existen1
e, infelizmente, err1 número não din1inuto. Comecemos pelo glorioso indianista que foi José de
Alencar.
Nas notas n1argi1iais ao seu clássico lracema,
ainda hoje lido com agrado, interpretou êle, como derivado do tupí, o topônimo Mecejana, para
o qual arquitetou u1na complicaqíssima etimologia tupi - forn1ado do· verbo cejar, abandonar, -com a d esinêmcia ana, que exprime o agente
'
e 1nais a partícula mo, do verbo monhang,
fazer.
f~ tudo isso viria a significar, segt1ndo o parecer
do grande romancista - o que fêz abandonar ou
o que foi' lugar e ocasião de abandonar.
Ora, é sabido, porém, ser êsse nome a deno-
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minação de uma antiga vila portuguêsa, nos cain,
pos de Beja, 110 Alentejo.
Teodoro Sampaio, na pri1neira edição de O
Tupi na geografia nacional, também claudicou,
qt1ando aponto11 para Boim, povoação do Tapa• •
•
JOS, uma or1ge1n tupi, quando mais não é do
que o nome de uma povoação portuguêsa, na
proví?cia do Douro, segunclo a prestimosa lição
de Vicente Chermont de Miranda, em seus já
citados E studos· sôbre o nheengatú. (98)
.Teodoro Sampaio ma11teve, certa vez, co111
Orville Derby, un1a discussão a propósito do topôni1no Cananéa, locativo de uma cidade da Bahia. Queria ver Teodoro· Sampaio e111 Catzanéa
uma origem tupí, procedente de Canindé, fazend~ verdadeiras acrobacias lingüísticas para explicar a etimologia. Orville Derby, ao contrário,
•
•
mais convincente, achava que o 11on1e procedia
de uma expressão bíblica, Caná, Cana•neu, CarLanéa, que parece 1nuito inais natural, denominação muito em voga, na época, pois Gil Vicente,
em 1534, fizer a re11resentar ein Lisboa 0 se11
Auto da Cananéa.

Não foran1 so1nente os auto·r es brasileiros
• •
•
os t1n1cos a praticarem a tupima11ia.
Escritores alienígenas de grande reputação,
como conhecedores de diversos dialetos, fora do
( 98)

Chermo nt, Estudos, 44.
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g1·n1)0 lingüístico tupi-guarani , ta111hén1 111uito
contribuiran1 para o e11riquecir11ento da t11pimania, sobretudo no don1ínio cl.a topo1nínia.
Com ece1nos por Martius. Apesar da vastidão
de seus co11l1ecin1e11tos lingüísticos brasílicos, de
qt1e foi, evid entemente, t1m dos 1nais gloriosos
va11guardeiros, não escapou, por sua vez, a essas
formidáveis acrobacias etimológi·cas, o que se
poderá verificar numa série de palavras para as
qt1ais êle propôs étimos tupís .
Jurizn1enha, por exe111plo, que na nossa toponí1nia denomina uma pequena vila do Piauí,
llO·de arrastar a um êrro, pela estrutura aparente111ente indígen.a, o interpretador q11e se não
r ecordar de que êsse nome é de procedência lusitana, pois é o topônimo de uni povoado alente.iano, sôbre a marger11 direita do Guadiana.
Martius (99) interpretou-o, porém, corno
tupí, deco1npo11<lo-o e1n Jurumú-meeng, dandolhe co1110 tradução - dar abóboras.
Na corografia cearense há um topônimo,
Quixera1nobi1n, a dulterado, IJitorescamente, pelo
IJOvo e111 Que será ele 1nim, o qual Martius interpretou (100) como se fôsse um vocábulo tupí,
dando para étimo qui-xere-amobinhê, frase assim por êle traduzida - Ah! meus tempos pas·sados, que merece, não há dúvida, para resposta,
a pitores·c a adulteração popular. O topônimo, po(99) Martius, Glossaria, 510.
( 100) Martius, Glossaria, 524.

·-

- - 22a -

2Z2 -

rém, longe de ter para étimo qualquer vocábulo
tupí, deriva do carirí, a língua dos indígenas
do nordeste que predominou naquelas r egiões,
da mesma maneira que os topônimos Quix adá,
Quixelô, Quixerá, no vale do J aguaribe, também
no Ceará.
, . . :\
Essa explicação de Martius, para o topôni~
mo Quixera1nobim, faz-me lembrar a explicação
que deram a Saint-Hilaire, em Minas Gerais,
da palavra Araxá, dizendo ser a resposta de um
})rêto aos que procuravam uma mina de ouro are-achá, português de prêto por há de acl1ar.
Para Mondim, localidade outrora existente
à margem direita do Igarapé Gra11de, bem 11a sua
foz, onde se achava o farol de Soure, no Estado
do Pará, e que é o nome de duas vilas de Portugal, Martius (101) encontrou, ainda uma vez,
uma etimologia tupí, derivada de mundeu, armadilha e y, água.
Augusto Meyer, o escritor sul-riogranden.se
que tanto tem traball1ado na difusão da literatura gauchesca, reconhece, em Apolinário PôrtoAlegre, êsse sestro pela tupimania:
•

1

....

"O próprio m estre da Casa Branca ne1n
sempre conseguiu sopitar êsses arrancas da
quimera, iludido pelo seu tupinismo sen1
freio, tentou tupinizar ou guaranizar mui(101)

Martius, Glossaria, 516.

tas vozes nossas, que provinham de outras
fontes."
,A ugusto Meyer, Nota para um verbete
(102)
Henri Coudreau não escapou, também, à tupimania r einante, apesar do largo trato com os
silvícolas aruacos e caribes. Referindo-se ao Uraricoera· das cartas, nos dá êle para o topônin10
uma inexplicável etimologia tupí - "de urarí,
poisson et coera, bouche." (103)
Vamos aproveitar a ocasião, agora, para nos
referirmos à v erdadeira denominação de dois
rios da Bacia do rio Branco, que as cartas geográficas batizam, vulgarmente, pelas denominações de Uraricoera e Uraricapará. O indígena
Xiriana, 11abitante daquela zona da interlândia
brasílica, só se ref ere àqueles dois rios pelos no1nes de Uraricoare e Uraricaá. Essa verdadeira
nomenclatura foi recolhida não só por Rondon
e seus bravos companheiros da Inspeção de Fronteiras, conforme consta do magistral relatório
que é a Campanha de 1927 da Inspeção de Fronteiras (104), apresentado ao Ministério· da Guerra, como ainda pela Co·missão de Lin1ites do Setor Norte, como se poderá verificar na 1'es.e

(102) Public<:.do no Correio da Manhã, do Rio de Janeiro,
de 24-4-1 949.
(103) Coudreau, R io Branco, 118.
(104) Rondon, CamPanha de 1927, III, 76.
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aprcsf'n tndu por aquela Co1nissão (105) ao IX
Congresso d e (ieografia, realizado em Floriauópolis, em 1940.
O padre I~u c as Espinosa, m en1bro da Expedição l glesisa ao Amazonas, no estudo lingüíslico e etnográfico sôbre os Omágua, publicado
en1 Madrid, em 1935, sob o título de Los tupí
d ei oriente p eruano, tambén1 d eslisou para a
tt1pimania.
Assi1n, no ca1)ítulo Algumas etimologias, ao
tratar do topôni1no Ucaiá/e, diz textualme11te '-D e uka-y-ari, casa, corazón o centro; a•ri es una
1>artícuJa formativa que denota acción actual."
1, 106)
Ora, é ponto pa-c ífico, hoje, entre os estudiosos da lingüística americana, que aquêle topônirno é puramente aruaco.
Os que n1ais se prestam a fáceis confusões
e que mais falsas etimologias tupís sugerem, são
os vocábt1los aruacos que terminam com o suf jxo ari, que em alguns dialetos daquele linguajar significa água, rio, como poderemos verificar
i10 topônimo Caciquiári, que tem para étimo cacique, tuxáua e ári, rio, isto é, rio do tuxáua,
rio do cacique.
A vogal final dêstes topônimos, entretanto,
<:~ transformada, pelos que em tudo vêm, apenas,
( 105) Anais do IX Congresso Brasileiro de
II, 259. Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1941.
( 106) Espinosa, L os tu.pi, 18.
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l'alav r as tu1)ÍS, 11u1n y tupínico, q11e nesta língua
significa, igualn1 c n Le, âgua, dando· desta i11aneira
origem a con fusões, que se t or11an1 n1uitas vêzes
aceitáYeis p ara a grand e 1naioria, que d esconhece os verdad eiros étin1os a ruacos dos r eferidos to,.. .
})OilllUOS.
Juan Augus to Perea e Salvador P er ea , cor;h ecedores exímios do aruaco, no formosíssi1no
Glosario Etimológico Taino-Espa·nol Historico y
Etnográfico, escr evera111 o s egt1inte:

"1"'an1J)ié111 se c11cuentra e11 las le11guas
ar uacas el sufijo ári, áli, ary, co1110 indicativo de rio o a rroyo, e11 los 11ombres de mu·Chas corrie11tes f]uviales, y así lo sefiala el
Dr. l{ocl1-Grunberg."
P er ea , Glosario Taino, 32
A titulo de ilu stração irem os · citar, aptnas,
con10 exen11)IO d e tupin1a nia na inter1)retação de
locati vos <l e origem aruaca, o referente ao tO})Ôn in10 (;uricuriári.
Te111os visto, para o n1es1no, n ã o sei quantas
ctirnologias tupís propostas. O topô11imo, poré1n,
que n ão é, J)Ositiva111er1te tupí, qt1e é, isso. si111,
})Uríssirn.a tOJ)ODÍ1nia aruaca, deriva de curicuri,
i)eriquito e ári, rio, significa11do, portanto, ·o rio
dos p eriquitos.
Não deven1o·s cair, tan1bé1n, nu111a sitt1ação
dian1 etral1n entc oposta, querendo encontrar, para

- 226todo e qualquer vocábulo indígena, uma etimologia não tupí.
Foi o caso do frequentador de um curso de
conferências, por 1nim realizado no Museu Goel,di, do Pará, sob os auspicias de meu saudoso
amigo Carlos Estêvão, ao tempo na direção daquele Museu'. sôbre a toponímia de origem não
tupí da Amazônia.
O rapaz ficou de tal maneira empolgado
com a beleza dêsses estudos brasílicos, que co1r1eçou a querer encontrar étimos não tupís para
quase todos os topônin1os da corografia da Amazónia.
Um dos que me lembro se referia ao rio Araguarí, corrente dágua que se tornou célebre na
Ilossa contenda com a França. Dizia êle que o
topônimo Araguarí devia ser uma corruptela de
arualc-ári, isto é, rio dos aruacos. Ora, Araguarí~
como poderemos apreciar em todos os documentos históricos da 1A mazônia, principalmente na
pre.c iosa bibliografia do Barão do Rio Branco,
relativa à contravertida questão da fronteira
Brasil-Guiana Francesa, nada mais é do que o
Arauarí das antigas cartas geográficas, éti1n0 tupí
que significa sardinha.
O rio Araguarí, pois, .é o rio das sardinhas,
toponímia que Vicente Chermont de Miranda,
aliás, tão bem estudo11 em seus interessantíssimos
Estudos sôbre o nheengatú, e nunca o fantasioso
l'io dos a.ruacos.
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exe111plo é alta1nente expressivo.
Não devemos, nunca, nessa questão da pesqt1isa l1istórica da toponí1nia e da lexicologia
americanas, orientar os nossos traball1os, exclusivamente, pelos e11tusiasmos ocasionais 011 i)elas
supostas aparenc1as.
É n1ister que se empregue, nesses estudos,
antes de n1ais nada, uma elevada dose de bo1n
se11so, aliada sempre a um rigoroso espírito cie11tífico.
Na pesquisa, tanto de u;m to1)ô11imo, co1no
de 11m vocábulo, derivados de q11alqt1er dos li11guaj ares americanos, devemos traball1ar, siste1nàticamente, com escrúpulo verdadeiramente rigoroso, co1n a mais absoluta honestidade de propósitos, co1n .o desejo de contrib11ir con1 alguma
coisa de real1nente positiva, porq11e, se assi1n procede11do, ainda i11ú1neras vêzes co1netemos erronias, i1nagine1nos o que de prejudicial aos estudos brasílicos não será a pesquisa processada
em desacôrdo co1n aquêles princítlios, absolt1tamente imprescindíveis aos verdadeiros pesquisadores.
A

•

Outras vêzes a n1a11ia de tu11inizar surge,
c.1uando se pretende explicar, con10 tupí, qualq11er amerigenismo, ori11ndo, poré1n, de dialetos
não tupís.
Vicente Chermont de Miranda, estrênuo conhecedor das coisas da Amazô11ia e u1n dos 1naís

-

-

228 -

p e1·f citos es tudiosos d e sua linguagern , por desconhecer os verdadeiros éti1nos i1ão tupís <le alguns
vocábulos, foi levado°' ta1nbé1n, a con1eter algun1as tupimanias.
É para lamentar, entreta11to, que Chermont,
espírito culto e viajado, clominando flu e11temente
~ lí11gua f ran·c esa, que conhecia e1n tôdas as suas
su tilezas, te11l1a1n ig11orado a in1e11sa contrib11ição aos estudos li11güísticos 11ão tupís, publicados 11a França, sobretudo as já hoje famosas
reedições de .Julius Platz.n 1ann, a q11e1n tan,to
deve1n os americanistas, co·1no, principalmente,
os trabalhos publicados na opule11ta Bibliotheque
Linguistique Américaine, precioso repositório de
conheci1nentos li11güísticos referentes, e1n grande
parte, aos idio1nas não tupís.
Pelo desconheciine nto dêsses est11dos é q11e,
e1n seu i1nperecível Glossário paraense, valioso
registo da contrib11ição an1erige11ista ao 1>ortuguês do· Brasil, sobretudo ao da A1nazônia, relaciono11 êle ·como ' rozes tupís - mucura, soca,
maqueira, matapí, panacarica, garapa e outros
rnais, como jabá e 1nucan1a, palavras que, evid.ente111ente, não são tupís, derivadas umns d e
linguajares arnericanos e as outras, até, de linguas áfrica11as.
Entretanto,
divergiu Chermont, 11aquele
Glossário, dos q11e dava1n etimologias tupís para
tacacá, caxiri, maca e mais alguns outros vocábulos, se1n citar, poré111, a verdadeira orige1n.
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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Para u111 pequeno número, entretanto, não
sôme11te Chermont de l\1iranda discordou da etimologia tupí apo11tada como, ainda 111ais, apresentou a verdadeira oríge1n do vocábulo, como
a conteceu, })Or exemplo, co111 a palavra tabaco.
Em relação à lexicologia de origem não tupí
é muito grande a relação dos que claudicaram na
í11terpretação dos étimos de inúmeras palavras.
Va111os citar, ap c11as para exemplificar, algumas tupi1nanias de Macedo Soares, de Batista
c:aetano e de Rodo·lfo Garcia, que 111ui rara1ne11te
cometeu deslises nesses ({omínios, pois era de
uma perfei ção quase a}Jsoluta en1 todos os seus
traball1os.
Batista Caetano apo11tou para garapa (107)
e Macedo Soares para garoa, chiripá e porongo
(108) eti1nologias tUJ)ÍS quando êsses vocábulos
são, incontesàvelme11te, de orige111 quêchua.
Macedo Soares descobriu ainda, J)ara o vocábulo maca (109) i11na outra etimologia tupí,
esquece11do q11c o 111esn10 aparecia já, tanto em
Oviedo (110) , co1r10 em Las Casas (111), con10
an1erigenis1no de origem aruaca, do taino, e111
docun1entos escritos i1a l)ri111eira 111etade do
~éc ulo XVI.
( 107)
(108)
(109)

( 11 O)
( 11 1)

Batista Caetano, Vocabulário da co1iquista, 210.
::tvfacedo Soares, Estudos lexicográficos, 25, 50, 77.
Macedo Soares, Estudos lexicográficos, 156.
Oviedo, S1t1n.ário, 138.
Las Casas, Brev ísi1na relación, 24.

-

O vocábulo eacique tem sido, também, un1a
vítima predileta, não só dos tupinizantes, como
daqueles que não admitem uma origem a1nericana para os vocábulos amerígenas.
Já vimos, em páginas anteriores, a complicadíssima etimologia tupí para o mesmo proposta por Martius. Jorge Hurley, em nota fornecida
a Ber11ardino José de Sousa, inserta no Dicionário da Terra e Gente· do Brasil (112), também
pretendeu explicar pelo tupí a etimologia daql1eIa palavra, deriva11do·-a, segunda a sua lição, de
caá-cy-lci que, ao i)é da letra, significa aqui está
a mãe do inato ou eis aqui a miie do mato ou
ai11da com ês le vive a mãe do mato.
Júlio Calcafio en1 seu trabalho, aliás de inesti111á vel valor para o estudo dos amerigenismos,
que é El castella110 en Venezuela, dá, já agora,
uma origem árabe para a palavra:
1

" Ya que de estas tribus hablo, se11taré
que ca'Cique no es voz caribe, como dice Littré, ni tampoco mejicana, como establece
el Dicionario de Autoridades, sino arabe,
usada por los alarbes de Africa en el r eino
de Mazagán."
Calcafio, Castellano en Venezuela, 327
O vocábulo, entretanto, que é aruaco, ex•
prime,
naquele linguajar, o chefe temporal da
( 112)

Bernard ino de Sousa, Dici onário, 79.
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tribo, isto é, o murubixaba, muruxáua, curáca,
tuxáua, tuixáua, cacique, tamuxí, paguemegera,
,
amure.
Luís de Sousa Martins, intemerato raiano
das fronteiras setentrionais do Brasil, revivesceu,
inadvertidamente, a origem proposta, por Spruce, para o topôni1no Caciquiáre.
"Aqui tem lugar a opinião de Spruce,
para quem o vocábulo Ca•siquiarí é formado pelo têrmo Quiarí - antigo nome do
rio Negro, e pelo prefixo casi - palavra
espanhola que corresponde ao português
quase. Dessa 1naneira a grafia que adota111os nos parece ser a rnais racional."
Sousa Martins, Geografia da Amazónia,
720

Nessa imensa piracema de tupimanistas e
de autores que não admitem para os amerigenismos nenhum étimo ameríndio, surgiu, finalmente, um etnólogo - e de que porte - que apontou a verdadeira etimologia para o topônirno e que foi Walter Krickberg.
Foi para mim, realmente, motivo da mais
intima satisfação ter encontrado em Krickberg,
afinal, alguem qt1e aceitasse, entre tantas outras
inexatas, a verdadeira origem daquela toponímia, afinal tão simples e que por ser tão sirnples
levou tanta gente às mais complexas e fantasioSÇls etimologias :

\

(

-

\
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" . . . en lVIojos, estos n1011tíc11los se 11an
encontrado al lado de u11 sisterna de canales i11uy ra111ificado, de ino·do que E. Nor denskiold considera tan1bién ciertos trarnos
del rio Casiquiare, la f a111osa co11exión
act1á tica del Ori11oco con el rio Negro ( e11
la Iengua ara,vak. ''Rio del cacique"), co·rr10
l1n1 canal co·n struido por .los arawak."
l{ricl(berg, Etrzologia d e A111érica, 197
Mestre João Ribeiro, exín1io ct1ltor da lí11gua, a c1uer11 i11e 11abitt1ei a ad111irar, desde os
te1npos j uve11ís do· Colégio Militar, a través de
(iois antigos e saudosos JJrof essôres 1neus - ta111bér11 verdadeiros rneslres da língua, que fora1r1
lVIaxi1ni110 lVIaciel e lVIário Barreto, 11ão atinou,
ao es t11dar o vocábulo tocáio, corri o seu étimo
arr1erigcnista.
Ao tratar daquela J)alavra, nesse for1nosíssin10 repositório de fatos do português do l3rasil,
que é A lín.gua rzacional, envereda êle por un1a
série de co11siderações, dizendo por fim, a1>eIlas, que:
"É t1n1

brasileiris1no conhecido nas regiões (lo sul e, ta111bé1n, e1n tôda a América es1)a11hola."
João Ribeiro, A língua na'Cional, 91
•
O vocábt1lo, que é, realmente, u1n amer1canis1110, sendo sinônimo <.ios tupinis111os cl1era,

'

na An1azô11ia e chará, i10 sul do })aÍs, exceto
110 Rio Círande do Sul, 011de tocáio é vocá.b ulo
corre11te, é un1a ·CO·r1tribuição do náuate ao espan hol da Arn éri ca e ao português do· Brasil, para
cujos idio1nas l1avia contribuído, ta1nbé1n, e11tre
o utros, co111 os segt1intes vocábulos - ton1ate,
cacau, chocolate, abacate, peiote, sap,o tí, xícara,
galpão , ja·lapa, chicle. . . (113)
Na to1)onín1ia, então, teve a t11pimania oportunidade i11agníficas para expandir-se livremente, dada a q11ase co1npleta ignorância, da parte
de 11ossos letrados, das línguas indígenas fora
do grupo lingüístico t11pi-guaraní.
U1na das mais fantasiosas tupimanias se verifica na etirno·logia proposta por Macedo Soares
para o topônimo Guaira, para o q11al aponta o
étimo quá y rã, acrescentando:
"Como nos célebres rocl1edos de Gibraltar l1avia111 os romanos gravado o célebre
dístico N ec plus ultra! - nem u1n passo
alé1n do Mediterrâneo - os 11ossos íncolas
haviam assinalado a catad11pa das Sete Que(113) 1\.doto, sistenmticamente, a g ra fia náuate, aliás preconizada já, e mui to acertaclan1ente, por Jacques H.aimunclo ( Vocabulários indíge1ui.s de V ene.f:uela, 13) e não a fonna nauat/.e
usada por Antenor Nascentes (Dicionário eti1nológ·ico, I, s.v.) ,
por 1ne parecer aquela a maneira mais judiciosa de transliterar
o vocábulo original - na1.tatl. N en1 foi ele outra forma que 'Passara1n para o português do Brasil, generalizando-se, os vocábulos náuates ton1ate, de tomatl.: abacate, de abacatl; pci-0t e1
de peiotl,
•

I
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da::; com uma legenda análoga - quá y rã,
não passarás adiante."
Macedo Soares, Estudos lexicográficos,

193
Antenor Nascentes, ao tratar da palavra, no
segundo tomo de seu prestantíssimo Dicionário
Etimol6gico, dá para Guaira duas etimologias u primeira delas de Silveira Bueno, derivada do
antroponímico de um tuxáua; a outra, pura repetição da etin1ologia dada por Batista Caetano,
Macedo Soares e Teodoro Sampaio, acima apontada, ambas, portanto, derivadas do tupí.
Aristides Rojas, o culto an1ericanista da Venezuela, dá, para o topônimo Guaira, o étimo
quêchua huayra, equivalente a vento, brisa, ar,
acrescentando o seguinte:
"Y en la topografía actual dei Para11á,
en la provineia brasilera de este nombre,
figura el vocablo Guayra como nombre de
un salto y de una isla. Todo esto nos prueba que el vocablo quêchua huayra fué aceptado desde remotos tie1npos, por la nación
Guarani, que lo sustituyó con el de Guaira."
Aristides Rojas, Estudos his•t6ricos, 66
Não se deve estranhar essa origem quêcl1ua
da toponímia. São inúmeros os vocábulos daquela origem, nos domínios da lxicologia, correntes
no Rio Gran.de do Sul, e11tre os quais citaremos

;:
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_ chasque, cliiripá, china, guacho, gucuca, ilh(l4pa, cancha, pampa, afora outros que se nacionalizaram, como chácara, garôa, guaiaca, xarque,
inhapa, guampa.
Além dêsses, porém, um outro vocábulo
existe, corrente nas cochilhas do sul e na imensidão do dédalo hidrográfico da Arnazônia, que é
tambo.
~ empregado, no Rio Grande do Sul, com
ü sentido, já alargado, de casa do gado, matadouro e possuindo, na Amazônia, além daquele, o
verdadeiro sentido etin1ológico do quêchua hospedaria, pousada:

"Atingindo qualquer trecho onde os pés
de caucho se descubram, levantam à beira
de uma quebra o primeiro lambo de paxiuba e atiram-se à tarefa agita díssima."
Euclides, Margem, 86
Foi assim, com aquêle significado de vento,
brisa, ar, que arrolaram todos os vocabularistas do
quêchua, por mim conhecidos, o vocábulo huayra.
Citemos, em primeiro lugar, o trabalho pioneiro de Fray Domingo de Santo Tomás, que é
o clássico Lexicon e vocabulario de la lengua
general dei Perzí, Valladolid, 1560 (114), seguido,
por ordem cronológica de aparecimento de seus
trabalhos, pelo padre Diogo Gonzalez de Holguín,
( 114)
n1ilar.

Recente1nente publicado, en1 · exceleute êclic;ão f aesi-

f
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com o Vocabulario de la lengua ge11eral del todo
el Perú, llamada lengiLa Qquichua o del Inca,
Ciudad de los Reyes, 1607; por J. J. von Tschudj,
com o Die-Kechua-S prache, Wien, 1853 ; por Fray
Honorio Mossi, co1n o Diccionario Quic/1ucL-Castellano, sem data (115); por E. W. Midde11dorf,
com o seu prestantíssimo Worterbuch des Runa
Simi oder d er Keshua-Sprach.e, L.e ipzig, 1890 por
Sérgio Gregorieff, com o Diccionário QuichuaCastellano, parte integrante do Compendio dei
Idioma Quichua e, finalme11te, pelo mais recente
dos vocabularistas do quêcht1a, que é Jorge A.
Lira, que nos brindou, a todos os estudiosos da
et11ologia e da li11güística a1nericanas, co1n êsse
verdadeiro 1nonun1ento que é o seu dicionário
Kl<eshwa-espafíol, pt1blicado ern 'ft1cu1nán, i1a Argentina, e111 1944.
É preciso não· esqu ecer, ainda, con10 ele111e11to decisivo para afastar essa tupimaniaca etir110logia do topôni1no Guaira, que o pri11cipal pôrto
da Venezuela se cha1na La Guaira, derivando da
1nes1na origem quêchua
Nas preciosas anotações ao trabalho Do princípio e origem dos índios do Brasil, d e Fernão
Cardi1n, J)ropôs Batista Caetano, ao estudar o
vocábulo Cux·arê, e111bora n1eio em dt1vida, por én1, com o que prop11nha, uma co111plicadíssi1na
etimologia tupí.
1

( 115)

:'.\las que, cro11olàgican1ente, de\'e aí figurar.

;

')~·
_,_,
·'1

--

l)iz êle:
"Não d eixa d e ter certa analogia com outros 110.111 es d e nações diversas, por exe1nplo coino Cuxari, Cuzari, Cossa•ri do Amazorias. Pelo f ato, porém , d e se dizer no tex to
que êstes índios vivem no nleio do sertã~,
801110 s levad os à r eportar êsse 1101ne a ciz,
longínquo, dista11te e talvez ainda a n/1ú,
campo (11ão é raro que nh correspondente
a y 1)ro11omi11al possa ser alterado em /z
e êste e1n e) com o sufixo har (às vêzes
correspondente a guar) no pretérito haré.
D êste modo Cuxa'i1ê significaria os longínquos, os campeiros. Esta última designação,
poré1n, 11ão serviria para os homônimos do
Pará. "
Batista Caetano, Notas, 238
A verdadeira explicação etimológica, entretanto, é tão simples .. .
Todos aquêles 1101nes - Cuxarê, Cussaré,
c:uxarí, Cu.ssari, Cuzarí, Cossarí' - derivam de

um vocábulo caribe, difícil de ser escrito e pron.u11ciado sen1 os sinais diacríticos, 1nas cuja }Jro,
11ú11cia é i11ter1nediária entre cuxaré e cussarL,
sendo a seg11nda sílaba en1itida com u1n so1n·
entre x e e e a vogal final com um som entre
~

•

e e z.
Daí aquelas várias for1nas gráficas para u1n
m esmo étimo caribe, que significa t1ma das va-
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riedades de arara, i1ão se justificando aquela
complicada etimologia tupí proposta por Batista
Caetano.
Na toponímia da Amazónia, como veremos
no glossário que acon1panha o presente trabalho,
existem vários daqueles topónimos, que se escrevem diversame11te, todos com aquela eti1nologia,
•
porem.
Há, por exemplo, na toponí1nia paraense, um
igarapé, afluente da m.a rgem esquerda do Marapí, da bacia do Trombetas, em plena Guiana
Brasileira, zona caribe por excelência, com a denominação de Cuxarê, cujas nascentes se encontram nas proximidades do marco 9, na fronteira
Brasil-Guiana Neerlandesa, na cordilheira de
Tumucumaque. O Cuxarê tem, na geografia f r onteiriça, uma r elativa importância - é que a sua
margem esquerda acon1panha, até a fronteira,
os célebes campos naturais do Parú, antevistos,
p ela primeira vez, pelo padre Nicolino José Rodrigues de Sousa.
Os ca1npos, que têm início no morro T ocantins (116), situado à n1arge1n direita do rio Parú
de Oeste, vã~ se estendendo sempre na direção
de oeste até a margem esquerda do rio Marapí,
adentrando-se, ainda, pelo território de Surina( 116) O topônimo foi assim denominado por ter si.do aquêle
o ponto atca.nçado, cm sua .P~netração através daquela região,
pelo engenheiro Manuel Anton10 Gonçalves T ocantins C':le nos
deixou, como anteriormente já dissemc:is, sô~re aquel~ ; aração,
~ excelente trabalho : Gonçalves Tocantins, R1o Cu11-tin.á.
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me, cobrindo o trecl10 co1npreendido entre o marco 8 e um ponto situado a cinco quilómetros e
meio do m ar co 16, tudo na referida fronteira
entre o Brasil e Suriname.
Na região do vale o terreno apresenta, em
geral, ondulações de pequena altitude.
Não conheço; nlas imagino, numa mirada
tóda introspectiva, a desolação que deve ser o
Sahara. Os campos naturais do Parú me causara1n, por isso mes1no, uma impressão absolutamente inversa daquela que eu tenho do imenso
deserto africano.
Lá, na imensidão de suas areias calcinadas
e escaldantes, i11hóspitas e agressivas, aparecem
os oásis, p equenos sombreados de algumas palmeiras e de um pouco dágua, como 11m sítio
paradisíaco de refrigério e de vida.
Aqui, o inverso. No meio dêste verde oceano
inextinguível, que é a floresta amazônica, aparecem os campos gerais do Parú como pequenos
desertos, amigos e pitorescos, pequenas clareiras
luminosas na floresta, nesta maravilhosa floresta da An1azónia, pa·r adis of naturalist, no conceito sincero e justo de Henry Walter Bates e o
reino da abundância eterna, co1no a denominou
Ferdi11and Dénis.
Henrique Jorge Hurley em seu trabalho
Prehistória Am.ericana, publicado no volume VI
da R evista do Instituto Histórico e Geográfico
do Pará, diz, sôbre o vocábulo parú, o seguinte:

~
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"Ao co.ntrário do qu e supôs Tl1oron, parú
n ão é vocábulo egípcio, d e pa-aru, a ribeira, 1nas exprime, exalam.ente, o que é, ern
b orôro - confluência, princípio, b arra 0 11
começo d e t11n rio, tendo 11a língua tupí
quase o 1nes1no sentido - 1nar, lago gra11de, foz, baía, de pará e ú, abreviação de
uassú, grande, como y é d e miry, pequeno.
É comum os tupís dizerem itaquicé-ú, terçado e itaquicé-y, faca pequena. A u111 temb é do alto Gurupí, perguntei o nome da
n1ull1er e da filha e o caboclo sorrindo
disse - Pt1a-yá, Maria e Ma-ya-y, Maria p equena. É a evolução do nheengat'ú. "
Hurley, Pre/1istória Americana, 109

O meu prezado amigo Jo.rge Hur ley, ao escever as co11siderações acima, ig11orava ainda,
J)Ois só 1nais tarde conversa1nos, e1n Belém, sô})r e o assu11to, a verdadeira eti1nologia do vocábulo parú, qt1e 11ão é, absolutamente, a apontada
1)01' êle, p ela r azão pri1nordial de n ão ser parú
um vocábulo 11e1n de origem borôro, ne1n de origem tupí, u111a v ez que significa, 110 caribe antigo, êsse si1n, o se u verdadeiro étin10, o 1nesmo
qu e, n o i11oderno caribe, o vocábt1lo tu nã, isto é,
,
.
agua, rio.
É por essa razão, j usta1nente, que aq u êle vocábulo, largan1e11te usado na to1)onín1ia da A1nazônia, aparece n ã o só na denominaçã o do gran•

-
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d e aflue11tc da 1r1arge111 esquerda do rio-1uar e
11 a de um dos formadores do Cuminá, da bacia
do Trombetas, con10 tambén1 21a de uma s érie
de igarapés da região fronteiriça do.. ~rasil co.m
a s Guianas - isto é, }JOr serem topon1mos existentes nas zonas d e i11fluência lingiiística caribe,
por excelê11cia.
Ainda 11a 111esn1a Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará aprese11ta .Jorge llt1rl ey, para explicar a e timologia do topônimo histórico do rio Madeira, as segt1i11tes eti1nologias:
"De caiá, macaco e aria, avó, ou simples111ie11te arí, caido: talvez 11ominando t1ma
tribo· extinta, a dos macacos avós 011 a dos
macacos caídos, isto é, daqueles qt1e pouco
gostava1n de a11dar sôbre as árvores. Ainda
se pode traduzir do segui11te modo - cai,
i11finito do verbo queimar, i, água, rio e aria,
avô
rio onde queimava1n os avós, os
velhos.
H.t1rley, Preliistória Am ericana, 56
Tanta chinoiserie eti1nológica )Jara a explicação d e u111 top6ni1110 cujo éti1no é tão si1nples
ele ser ex1>Iicado - êle provén1 do aruaco, isto
é, d e cai, 011de significa cedro e de ári, rio. Assim, a verdadeira etimologia daquele topônimo
é caiári - às vêzes acaiári - isto é, rio dos cedros, denominação derivada dos grandes troncos
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que ohstruiam o ri'o, fato que tanto impressio11ara o silvícola aruaco, qt1e sempre nêle do1nin ou, quando o batizou de rio dos cedros em seu
linguajar, con10 ao panaquirí, quando o crismou
de rio das madeiras.
Foi ainda Jorge Ht1rley quem escreveu, 11a
m esma Revista, para demonstarr a origem do
topônimo Oiapoque, algumas dezenas de p áginas,
no fim elas quais apresentou a eti1nologia tt1pí
por êle proposta - que deriva de Oiampí, norne
dos indígenas que habita1n o rio e oca, casa, isto
é, a tradução do topônimo seria, então, a casa
dos Oiampí.
Esquecia-se Jorge Hurley, porém , de u1n argumento da geografia lingüística, fundamental
no caso em aprêço - que se poclerá verificar,
muito fàcilmente, p ela cartografia histórica da
Amazônia - é que o rio já era assim deno1ninado, quando os Oiapí - e não Oiampí, pois é
aquela a at1to-denominacão da tribo - ainda l1abi"
tavam as margens do Xingú, não havendo, portanto, caminhado para a Guiana Brasileira .
Nem é 011tro, aliás, o testem unho de todos
os exploradores que percorreram a r egião -- Richard Schomburgk, Lawrence Keymis, Adam de
Bauve, L e1)rieur, Jules Crévaux, Henri Coudreau,
e tantos inais ...
Corrigi, linhas acima, para Oiapl, a denominação da tribo que habitava a região frontei·
riça com a Guiana Francesa. Vou aproveitar a
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ocas1ao, qu e se 1ne oferece, para falar sôbre a
verdadeira denominação da tribo que assiste nas
proximidades do célebre e controvertido rio fronteiriço, qu e é o Oiapoque.
E la é denominada, geralmente, por Oia1npí,
incl11sive por estudiosos da etnografia brasílica.
.A auto-denon1inação da tribo, porém, segundo o
testemunl10 precioso da Comissão de Limites do
Setor Norte, é Oiapí.
O ajudante-técnico daquela Comissão, engenheiro Leónidas de Oliveira, c1ua11do subiu o
Jarí, e111 es tudos, desde a f o·z até às suas cabeceiras, a.compa11hado do médico A1rmando de
Novais Morelli, colh eu, do próprio silvícola, a
~uto-deno1ninação da tribo, que é Oiapí e n ão
Oia1npí, informação essa que consta do precioso
r elatório que é o Roteiro do Jarí. (117)
O verdadeiro no·1ne da grande tribo do J arí,
entretanto, já h avia sido colhido p elo grande
conl1ecedor ela Amazônia, que foi êsse notável
prescutador de su as coisas, que se chamou cônego F r ancisco Bernardino de Sousa, autor do notabilíssi1no trabalho que é Lem branças e curiosidades do vale do Amazonas, conforme se poclerá verificar e1n seu livro sôbre a Comissão do
~ladeira, da qual fo·i o encarregado dos trabalhos
etnográficos, livro publicado no Rio de Janeiro,
em 1875, na Tipografia Nacional, em que diz:
( 117) Leônidas de Oliveira, Roteiro do Jari, 16.

.

---- 245 "Nestas (parte média e superior do Jarí)
há as seguintes tribos: Cuceaxiim, Uacupl,
Oiapí (com a qual foi fundada, em 1839, a
povoação, hoje em ruínas, deno1ninada
Tupijú-maití), Japuruí, Atarnancun e Arena·ibu."
Cônego Francisco Bernardino, Comissão
do Madeira, 52
.
João 1\iiendes de Almeida, ao estudar o topôni1110 Cucuí, en1 pouco mais de uma página da
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, co1nete duas tupi1na11ias - Cucuí e Bendengó.
Para explicar a orige1n tupí de bendengó
apresenta êle uma verdadeira a·crobacia etin10
lógica:
"Bender1gó é corruptela de Mbehê-ng-óó,
o mesmo que Pehê-ngóó, "pedaço grande'':
de pehê, pedaço, ng, intercalação nasal, óó,
grande, grosso. O p inicial é mudado em
mb, porque, pronunciada absolutame11te
aquela palavra, ou mesmo de alguma partícula, é de índole da língua tupí essa 1nudança: daí mbel1é-ng-óó. Sem dúvida foi
u111 meteorolito que, ao cair, se desfez em
vários pedaços, dos quais êsse era o grande."
' .
João Mendes de Almeida, Cuc1zl, 42

\

Ora, tôda essa explicação de João Mendes
de Almeida, estudioso dos assunto-s brasileiros,
dos quais era, sem dúvida, um dos grandes co11hecedores, é verdadeiramente inócua, pela razão
muito elerr1e11tar, aliás, de ser aquêle um vocáb11lo derivado de um étimo carirí.
Para Cucuí, então, apresenta êle outra etin1ologia nos mesmos moldes:
"Cucuí é corruptela de Cucul-i, caído por
si mesmo. De cucui, cair-se, i, posposição,
para assinalar melhor a aplicação do verbo
ao fato, ex1Jrimindo, neste nome, a ação da
]Jrópria ca11sa."
João Mendes de Almeida, Cucul, 41
Até aí nada de mais. Uma tupimania a n1ais,

ou a n1e11os, não alteraria, evidentemente, a situação.
A afir1nativa, porén1, que fêz João Mendes
de Al1neida, para impor a etimologia do topôni1110 Cucuí é c1ue precisa ser contestada.
Diz êle:

"O indígena não admitia que o no1ne de
um homem, embora chefe ou herói, fôsse
dado a un1 lugar, ou a qualquer coisa."
João Mendes de Almeida, Cucui, 41
Ora, os exemplos são às dezenas, de topônimos derivados de nomes de caciques, bastando,
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para exemplificar, os seguintes - Buopé, dando
origem ao n o1ne atual do rio Uaupés ; Iamundá,
dando origem ao atual nome do rio Jamundá;
Trombeta, ao a tual rio Trombetas.
E não é só.
Não é o fato, como j á vimos, quando do
mesmo falamos no capítulo sôbre a toponímia
brasílica, propriamente dita, uma peculiaridade
brasílica.
As atuais cidades de Maiquetia e de Macuto, na Venezt1ela, derivam a sua toponi1nia
do·s gentílicos dos caciques das tribos que domi. n a r arn, por la rgos anos, as antigas malocas que
se transformar am , posteriormente, naquelas
duas cidades.
O padre J osé l\íonleiro d e Noronha, apesar
. de ter convivido, não apenas com o gentio tupí,
mas também com os aruacos e caribes, não se
forrou de com eter a sua tupimania:

O padre Monteiro de Noronha, como vimos,
apontou essa etimologia, acima citada, sem a men or convicção; pois é êle próprio quem afirma
- tio ca.so de ser o n om e Parauari imposto pelos ln.dias que usavani a língua geral.
.
,
O top ôn1n10, porem, que e aruaco, promana de parauá, que significa, de fato, naquele linguaj ar , p eriquito e de ári, sufixo que, como mais
de uma vez temos visto, significa rio, água.

"No caso de ser o nome Parauari imposto pelos índios, que usavam da língua geral, e havendo de buscar-se-lhe alguma etimológia, é mui natural que se d erivasse elo
no1ne Parauai, que significa - papagainlzo;
talvez porq ue fôssem vistos muito papagaios
desta esp écie naquele sítio; e que ao depois
se acr escentasse na pronunciação mais um
r, para dizer Parauari, em v ez de Parauaí."
Monteiro de Noronha, R oteiro da viagem

T ivemos a dolorosa surprêsa, depois que os originais
c!êste t rabalho foram entregues à Biblioteca do Exército, de perder
o nosso prezado amigo e querido companheiro, desde os tempos
juvenís do Colégio ?vfilitar, J osé de Lima Figueiredo.
Várias vêzes, nestas nossas despretensiosas notas, ao estudar mos essa quase ignorz.da toponín1ia caribe, dêle discordamos;
essa discordância, porém, de que éle tinha conhecimento, porque
pessoalmente muito discutirnos o assunto, não afetou, em nada,
nen1 a nossa velha a1n izade nem, sobretudo, a . minha admiração
pelo brilhante sold<..do e, talvez ainda mais, pelo intemerato Sf:r"'tanista do famoso grupo da Inspeção de Fronteiras, que tantos
e tão assinalados serviços prestou à nossa terra, ao tempo da
admirável direção de Rondon, do qual faziam parte, além de
Lima Figueiredo, Boanerges Lopes de Sousa, Renato Barbosa
Rodrigues P ereira, P olidoro Corrêa Barbosa, J oaquim V icente
Rondon e tantos outros mais.

40

.

O meu })rezado amigo Lima Figueiredo (118)
que correu largo trecho da interlândia amazônica, n ão se livrou do contágio da tt1piman.ia
reinante, o que ·pode ser verificado em seu inter essante livro sôbre Limites do Brasil, ao quer er explicar a etimologia de alguns topônimos
d aqt1ela região.
( 118 )
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Naquele livro, aliás de bastante valor para
o estudo e o conhecimento de nossas lindes, escreveu Li111a Figueiredo:
)
I

I

"Nossa fronteira com a Colônia Den1erara começa no Monte Rorôima, ponto exlren10 norte (119) de nosso torrão. É costume
cl1amar-se a essa elevação de Roroíma ou
Rorâima, o que constitui um êrro. Os silvícolas que habitam a região pronuncia1n rorôimã, palavra composta de rorô, verde e
i1nã, inonte, serra."
Lima Figueiredo, ·[Jimites do Bra.sil, 23
Ifouve, evide11teme11te, por parte de meu
i>rezado amigo, do culto americanista que é Lima
Figueiredo, um IJequeno equívoco, ao explicar
a etimologia do topônimo, uma vez que nem
rorô significa verde, nem imâ, segundo êle afir1na, designa o mo11te, a serra.
De fato, rorá - e não rorô - no Tat1re1Jã,
linguajar caribe da região, significa verde e, às
vêzes, azul. ~ com êste significado que êle aparece, primeiran1ente, 110 incomparável relatório
(1 19) Quando aquelas considerações de Lin1a Figueiredo
foram escritas, era o Rorôima, ainda, considerado o •ponto setentrional do Bra.sil, porque só n1ais tarde, etn 1934, co1no já vimos,
a Comissão de Limites do Setor Norte verificou, em seus trabalhos de den1arcação, que o ponto mais setentrional do Brasil era
a serra de Caburai - o Cabura:itePê dos silvícolas - ponto êsse
assinalado por Rubens Nt•.lson Alves, o veter?"no demarcado r das
f ronteiras setentrionais do Brasil,

249

~

de Rondon sôbre a Campanha de 1927 (120), da
Inspeção de Fronteiras, de que o velho. se~t~nista
era 0 chefe; e, ainda com o mesmo s1gn1f1cado,
é que aparece, também, no preciosíssimo Glossário Geral (121), formosa coleção de vocabulários,
sobretudo não tupís, da Amazônia e de MatoGrosso, organizado por João Barbosa de Faria
sob a supervisão do Marechal Rondon, por mim
inais de uma vez citado neste trabalho.
O sufixo fm.â, com pronúncia difícil de grafar, sem o e1n prêgo dos sinais diacríticos, pois as
duas sílabas são, ambas, tônicas, havendo, apenas, u111a quase in1perceptível predominância, na
primeira delas, 11ão exprime, pelo 1nenos n11nca
surpree11di, entr e o i11díge11a, essa significação montanha.

O sufixo imâ significa, umas vêzes, em inúmeros dialetos ca·ribes, o pai, o formador, o
maior de todos e, outras vêzes, aparece como um
coletivo, significando .c oleção, reunião.
Curt Nimuendajú em seu preciosíssimo Macuxi (122), já citado e que o será, ainda, inúmetas vêzes, nesse meu trabalho sôbre a toponímia
brasilica, também arrolou, no macuxí, o vocáb11lo rorá com o significado de azul, verde.
Todos os que apisoaran1 o chão do Rorôima
ouviram, sempre, invariàvelmente, os silvícolas
(120)
( 121)
(,122)

Rondon, Campanha de 1927, I, 33.
Ron<lon, Glossário geral, I, 240.
Nimuendajú, Macuxi, 488.

da região ponunciarem Rorôlml1 e nunca Rorálmâ, que era, aliás, inexplicàvelmente, a nlaneira
pela qual o topônimo foi conhecido, por largo
tempo.
O topônimo Rorôima que deriva, realtnente,
do taurepã, não tem, positivamente, aquêle étimo
apontado por Lima Figueredo; a sua etimologia
ver.d adeira deriva do vocábulo rorô, que significa papagaio e do sufixo fm.â, que indica, como
já vimos, 11este caso, o pai, o formador, isto é,
o Rorôima nada mais é, para aquêle gentio, do
que o pai, 011 o formador dos papagaios. (123)
Nem é outra, semell1antemente, a origem do
topônimo Parima, a grande serra divisória entre
. o Brasil e a Venezuela.
Aquêle topônimo deriva, como já vimos anteriormente, do vocábulo caribe parú, que significa água e do sufixo ímâ, que designa o pai, o
formador. Parima significaria, assim
o pai,
o formador das águas, denominação que traduz,
evidentemente, não só a realidade geográfica
como, ainda mais uma vez, a alta sabedoria com
que o silvícola batizava os seus topônimos.
Retornemos, poré1n, ao vocábulo rorô. É êle,
como vimos, uma palavra de origem caribe, in(123) Penso que o mais acerta.do é pronunciarm-0s, em português, o topônimo como Rorôima. A pronúncia do vocábul-0,
entre os carihcs da região é, de fato, Rorôímâ, difícil de ser
g ra fado sem os sinais diacríticos. Podemos inf armar, entretanto, que se há preponderância tônica nun1a daquelas sílabas, pre·
ponderâcia quase imperceptível, porém, é ·no segundo r:ô.
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teirainente incorporado, hoje em dia, ao portúguês do Brasil, sob a forma de louro, con1 o significado ele papagaio, à semelhança do que acorre, também , com algumas outras palavras daquela origem, entre as quais citaremos mamão,
piroga, balata, mico, colibri, caruá, patauá e tan•
tas outras m a is.
Talvez essa etimologia do vocábulo seja estranha para 1n11itas pessoas não afeiçoadas aos
estudos lingüísticos a1nericanos, apesar de não
desconl1ecerem, po·r certo, a tão espall1ada cantiga d e nossos papagaios:
Papagaio real,
Para Portugal,
Quem passa,
Meu loiiro?
É o rei que
Vai à caça.
~s te vocábulo louro sugere-nos, ainda, não

rnais no·S domínios da toponímia, mas já agora
na seara filológica, algu1nas considerações interessantes.
Todos os missio11ários e catequistas que tiveram contato, desde os albores do século XVI,
com os no·ssos brasís, apontaram a imensa dificuldade com qt1e os inesmos lt1tavam para pronunciar o [, o f e o r.
Já é, por isso mesmo, largamel)te conhecida,

-252 à custa de repisada, a frase de Gandavo, na Hiscória da Provincia de Santa Cruz; de Gabriel
Soares de Sousa, no Tratado descritivo do Bras·il
em 1587 e de Fernão Cardim no Tratado da Terra
e Gente do Brasil - "não pronunciam êles o f, o
1 e o r porque não têm nem fé, nem lei, nem
rei."
Não era absolutamente exata, entretanto,
aquela afirmativa, já hoje proverbial, uma vez
que o que não existia na língua tupí era, isso
sim, o r forte, com o valor de rr, como aparece,
por exemplo, nas palavras portuguêsas ráio e
tenro, pois todos os r no tupi tinham o valor de r
brando, tal como aparece na palavra a·rara, valor êsse que permanecia naquela língua, ainda
mesmo quando o r f ôsse inicial.
Não era na língua tupí, apenas, que não
existia o r forte. O fato é peculiar a várias línguas indígenas ainericanas. Nós, q11e tivemos
contato, durante largo tempo, com várias tribos
caribes, tivemos oportunidade de observar que,
naqueles dialetos, a inexistência ·d o r forte ainda
permanece, assim como também não existe a
•
•
consoante f, tanto assim
que, para pronunciarem
o vocábulo café, bebida que altamente apreciavam, e que sempre que se apresentava ocasião
êles solicitavam, os silvícolas o pronunciava1n,
invariàvelmente, cavê.
Essa ausência do r forte se fêz sentir, até,
não só nas próprias denominações da toponímia,

como ainda na nomenclatura de diver~as tribo_s.
A serra do Ererê, por exemplo, situada no
mtinicípio paraense d e Monte-Alegre, tem como
oriaem de seu nome o vocábulo caribe rerê, que
1:;ig;.ifica no aparai, linguajar de origem caribe,
inorcêgo - pronunciados os dois rr brandos~
coino os rr de arara, pronúncia caribe essa que,
pela impossibilidade da prosódia portuguêsa,
a 1)areceu con1 um e protético, que fêz com que o
topôi1imo 1nantivesse, em nossa língua, aproxi1nada111en te, a prosódia caribe.
tsse f enômeno foi, indiretamente, o causador de n1ais u1na outra tupimania, relacionada
com o non1e de uma das tribos caribes da Guiana
Brasileira, os Urucuiana, ·c omo são conhecidos
na nossa etnografia.
Todos os viajantes e etnógrafos franceses
que percorreram aquela imensa região lindeira
ou que estudaram a sua etnografia, tais como,
entre outros, Adam de Bauve, Jules Crévaux, Henri Coudreau, Lucien Adam, Leprieur, Sagot, se
referem aos silvícolas que são denominados na
etnografia brasílica como U rucuiana, por Roucouyenne.
A mais comum das etin1ologias, apontada
para a denominação dessa tribo, é aquela que
faz derivar aquêle nome do vocábulo urucú.
Ainda recentemente Eurico Fernandes em
Algumas notas sôbre os waiano e os apalai, do
rio Jari, repete que:

" . . . os waiano são também conhecidos
como urul(uiano, que quer dizer gente do
urucú."
Eurico Fernandes, Waiano e Apalaí, 3
Há, nesse passo, dois equívocos.
O primeiro quanto à grafia dos no1nes, que
deveria ser Uaiarza e Urucuiana e nu11ca como estão escritos. A terminacão
da nomenclatt1ra de
..
algumas tribos caribes da Amazônia é iana, sufixo qt1e significa, entre êles, família, tribo, gens,
como mais de u1na vez já vi1nos neste nosso trabalho.
São in.úmeros os exen1plos qt1e poder ão ser
apontados - Tunãiana, Parauiana, 'A-1oia11a, Caxuiana e, da mesma maneira, Uaiana e Urucuia""
na.
O segundo equívoco se refere à etimologia
do vocábulo.
Não m ais se justifica, atualmente, a d erivação de urucú do vocábulo Urucuiana. Em prim eiro lugar porqt1e urucú é um étimo tupí, desconhecido da indiada caribe e, depoi s, porque
·a denominação da tribo, que é con.hecida, modernarnente, pelo non1e de Urucuiana, deriva de
um étimo en1inentemente caribe, que é orokoiana, d e orokó, papagaio e ia11a, f a1nília, tribo.
Já quiseram explicar, ta1nbém, a de11ominação d e Urucuiana, con10 originária d e rucú, vocábulo que exprime, entre algumas tribos caribes, o genipapo.
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e.

H. de Goej e, ó esmeradi~simo etnólogo
holandês, por cuja pasmosa erudição e austeridade no estudar, não apenas os silvícolas, mas
sobretudo os fenômenos lingüísticos americanos,
é muito gr ande a minha admiração, ao tratar
em seu precioso livro sôbre a expedição ao Tu1n uct1maque, do vocábulo em apreço, deriva-o de
t1m Ii11guaj ar africano. (125)
A v erdadejra etimologia da deno·minação
d essa tribo foi recoll1ida, pela primeira vez, por
Ricl1ard Scho1n b11rgl{, o grande sertanista germânico que p er corret1, e1n 1844, a zona sete11trional da América do Sul, o qual a consig11011 11a
n1agistral resenha de conheci1nentos sôbre aquela região, que é Travels in British Guiana (12())
"the orolcoiana or Parrots Indians." (127)
Ê preciso r essaltar aqui, preliminarmente, a
rigorosa exatidão das etimologias apontadas por
Schomburgk, grande parte das quais foi conferida, tanto l)Or 1nin1, quanto por meu dileto companheiro da Comissão de Limites do Setor
.
.Norte, o engenheiro I ... t1ís de Sousa Martins, em . plena
interlândia amazônica, nessa mesma · Guiana
Brasileira e1n que vive, ainda hoje, a maior parte das tribos caribes elo Brasil, percorrida, um
1

De Goeje, Tuniu,ku.inak-E.xpeditie, 216 e 219.
( 126 ) Cit o, de prefer ência, a edição inglêsa, porque além
de ter sido esm era<la a tradução, é devida . à pena de um dos
etnólogos que mais perfeitamente estudaram à região guianense,
que é Walter E dmund Roth.
·
( 127) Schombu rgk, , Travels, II, 383. ·
( 125)
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século antes, por êsse fidelíssimo viajante que
foi Richard Scho1nburgk.
Devemos proclamar, por um indeclinável
dever da mais elen1entar justiça, que a maioria
das informações etnográficas e lingüísticas de
Scl1omburgk são i1npecàveln1ente exatas.
Um único cuidado, ape11as, deve ser levado
e1n consideração -- a judi·c iosa interprefação da
p.ronúncia dos vocábulos, uma vez que, na graf1a dos mesmos, houve a interferência da pro11úncia germ.â nica do autor.
Assim, por exemplo, encontraremos Pianogliottos, por Pianocotó; Drios, por Tiriô; kaphíi,
por capú e algu11s outros mais, cujas etimologias, porém, estão rigorosamente certas.

Desde o momento, pois, e1n qu e Schom})urgk
indicou a verdadeira etimologia do vocábulo, não
se justificaria o aparecin1ento de qt1alquer 011tra
etimologia, principalmente uma injustificável tupimania, já de 111uito superada entre os estudiosos da toponímia não tU}lÍ da Amazónia, sobretudo q11ando verifica1nos que aquela etimologia,
apontada por Schomburgk, obedece a um dos
•
•
•
1n1perat1vos mais comuns 11a denon1inação das
tribos bras~licas - a influência totêmica.
Essa influência aparece, não apenas entre os
caribes, como poderemos ver nos seguintes exemplos - Tunãiana, de tunã, água e iana•, família

-
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tribo; Piunocóló, de pianu, ·gavião e coló, ftt11J Í lia, tribo ; A ua·r êcotó, de auarê, gambá; auácotó,
de auá, árvore ; Paruiana, de parú, água, como,
ainda, 11a denominação de ot1tras tribos, fora do
grupo lingüístico caribe, tais como - Caxináuá,
do p ano caxi, morcêgo e nauá, família, tribo.
Assi1n , pois, a etimologia apontada por
Schon1bt1rgl{, desde 1844, continlta, infelizmente,
a rquivada naqt1ele manancial fecundo de ensiname11tos que é o seu precioso livro, apesar de tet ·
sido a r11esma colr1ida do próprio lábio de amcr111dio ...
Não há, entretanto, para aquêles que se dcdica1n ao estudo das línguas caribes, a menor
dúvida quanto à exatidão do étimo apontado.
E u próprio, que convivi com várias tribos
caribes, verifiquei, também transmitido pelo próprio lábio do indígena caribe, que Schon1burgk
está com a verdade.
i-\.ind a hoje, todos os companheiros que
mourejan1 n os labores das Comissões de Li1ni tes,
soJ;retu do aquêles que labutam na interlâ11dia
2rn azônica, sabe1n perfeitame11te que orol\Ô (128)
é o no1n e da<lo, por diversas tribos caribes, ao
papagáio.
( 128) Desejo esclarecer que a pronúncia do vocábulo é
entre orokô e orokê, com a última vogal semelhante ao o tren1ad<; alemão. . ~s nossas tipografias, infelizmente, não possuem
os tipos espec1ahzados para podermos escrever os ·vocábulos indígen~s com ~s sinais diacríticos, única maneira de se poder dar,
o mais aproximadamente possível, os fonemas indíienas.

-
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Basta, para cou1pr ovar o que dizen1os, compulsar os traball1os de Curt Nimuendaj"ú, de Rubens Nelson Alves e de Henri Coudreau.
Curt Nimuendajú, o tapejara magnífico da
etnologia brasílica, da qual muitos ca1)ítulos êle
ajudou a escrever, em sel,l preciosismo J1acuxí,
em que estuda, com aquela proficiência e aq11ela
segurança que se tornaram habituais nos trabalhos dêsse saudoso amigo, o vocabulário do
gentio l\1acuxí, no·s informa que os mesmos denominarn ao papagáio orof(ê. (129)
Rubens Nelson Alves, o veterano e intrépido
derr1arcador das r aias setentrio11ais do Brasil,
com quase três décadas de ininterr11ptos traball1os
de can1po, conhecedor emérito, por isso rnesmo,
dos idiomas caribes, escreveu sôbre os l\facuxí u1n
Relatório, apresentado à Comissão de Limites do
Setor Norte, infelizmente ainda inédito, pois é um
interessantíssi1no estudo sôbre aquêles indígenas
do alto-Rio Branco, que R11bens estudou en1 suas
próprias inalocas, durar1te anos, ao qual anexou
uni excele11te Vocabulário MactlXÍ, no qual nos
ensina que, naquele linguajar caribe, papagaio é

orokê. (130)
Henri Coudreau, ta1nbé1n, baquiano daquelas
imensas r egiões da Gt1iana Brasileira, 11or onde

- ·- - - -

( 129) Nitnuendajú, klacu.,r.í. Trabalho ainda inédito, infeliz1nente. Possuo uma cópia, dádiva do próprio autor, revista e
assinada por êle, que. reputo t1n1a das preciosidades de minha
livraria.

( 130)

Rubens Al ves, w! ac11>,~f; s.v.
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tanto pervagou e 011de faleceu, ao estudar o vo~
cabulário dos Urucuíana, i11forma que papagáio
é orokê. (131)
Não há, dessa 1naneira, nenhu1na dúvida de
que a verdadeira etimologia do vocábulo Urucuiana deriva do caril')e orokoiana•, con10 pela primeira vez, ein 1844, apontou Scl1omburgk, vocábulo aquêle que se decompõe, como já vimos em orokô, papagáio e iana, tribo, fámlíia, de
acôrdo, aliás, com grande número de gentílicos
que deriva sua denominação do totem tribal.
Sôbre êsse interessante assu11to - a influência do tote111 tribal - há uma docu1nentação, no
arquivo da Co111issão de ! ... imites, de um trabalho
ineu (132), parte integrante do Relatório do Marapí, relativo aos trabalhos de can1po realizados
11a fronteira Brasil-Guiana Britânica.
Volte111os, poré111, ao assunto que interro1npemos, para tratar da etimologia do r1ome tribal
dos Urucuiana, assunto que era, precisamente, a
inex.istência, enttre os caribes, do r forte, da
mesma maneira do que acontecia com o tupi.
Aquêle processo, de que estávamos,, falando,
usado na língua dos conquistadores e de se.us descendentes, de antepor uma vogal ao r brando
Coudreau, Vocabulai1·es méthodiques, s.v.
Do tote11i entre os caribes. (Etnologia da t'egiiio
Parú-Marapí. Relatório apresent:>.<lo à Comissão de Limites do
Setor Norte). Belém, l 937.
(131)
(132)

-
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inicial da língua indígena, não é uma novidad~
nos vocábulos derivados do caribe, uma vez que,
110 próprio tupí, os exe1nplos são inúmeros, basta11do citar, a titulo de ilustração, o exemplo
quinl1e11tista de Gabriel Soares de So11sa, que
Hparece no capítulo CXL de seu precioso Tratado
descritivo, capítulo em que estuda as ostras existentes na Bahia, dizendo que os índios denomi11avan1 às mesmas pelos nomes de leriassú, lerimirim e leripeba.
Êste l 11ão existia no tupí, é pura colaboração
port11guêsa. O índio sempre pronunciava rerí, co1n
a111bos os rr fracos. Na própria Bahia ten1os, ainda agora, a prova documentada do fato. Em conversa com o nleu sa11doso amigo Artur Neiva, na
sua antiga casa do Jardim Botânico, me inforrn ou êle ter ouvido, na última de suas periódicas
viagens à terra natal, na ill1a dos Frades, a pro11ú11cia aripeba, para designar a ostra pataca, em
que se verifica o mesmo fenômeno lingüístico observado em ere·r ê.
Retorne111os, porém, às nossas considerações
sôbre a tupimania.
No livro. acêrca dos limites do Brasil, já referido, de Lima Figueiredo, aparece, ainda, a
seguinte etimologia, puramente tupimania.ca:
"Grafamos Pacaraimã e 11ão Pacaraima,
como vulgarmente se faz, por ser o nome

-
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<la serra composto de pacará (cesto) e imã.
(serra).
Li1na Figueiredo, Limites do Brasil, 30
Em caribe, realrr1e11le, pacará significa cesto;
ímâ, co1no já vimos inúmeras vêzes, significa,
n este caso - o pai, o maior de todos e, nunca,
2bsolutam ente, serra, nem monte. A tradução daquêle Jo.cativo será, pois - o pai dos cestos, o
cesto maior de todos, o que condiz, perfeitamer1te,
co1n a r ealidade geográfica.
Ai11da na mesma página daquele livro há a
seguinte etimologia:
"Igualn1ente devíamos d_izer Paráimã e
n ão Parima, por ser ela formada de Pará
(rio) e imã (serra)."
I... ima Figueiredo, Limites do Brasil, 30
Pura tupimania de meu querido amigo Lima
F igt1eiredo ...
O verdadeiro étimo do topônimo Parima não
e aquêle, por que êle deriva de dois vocábulos
caribes, o primeiro dos qt1ais, parú, que significa
água, rio e o segundo, o referido sufixo lmâ.
que no caso significa o pai, o formador, cpmp
já vi1n os, aliás.
Um dos mais profundos conhecedores dos
dialetos caribes, que é C. H. de Goeje, no seu
ex traordinário livro sôbre a expedição que fêz
à serra de Tumucumaque, livro que sera citado~

- 262inúmeras vêzes, neste meu trabalho, pela profundidade dos conceitos emitidos por seu autor, um
dos mais esclarecidos cultores da etnologia ame.,.
ricana, explica a etimologia de parú (133), quando diz :
"flet woord paroe deduit in verscl1illende
K.a raihish talen water or ri vier."
De Goeje, Tumukumak-Expeditie , 161
isto é, exatamente o que vien1os sempre dizendo,
de acôrdo co1n os nossos conhecimentos do caribe
- "o vocábulo parú significa no caribe água ou
rio."
Outro notável viajante daquela região, que
foi Richard Schombugk, em seu magnífico Reis-erz
in Guyana und Orinoco, publicado em Lí1)sia, em
1841, estudando o topônimo, dá para a etimologia do mesmo o macuxí pa·r ú, cuja significação
·naquele dialeto caribe êle diz, acertadamente,
ser água, rio.
Todos os exploradores franceses, também, já
anteriormente citados, são un.â nimes, nos set1s
vocabulários de linguajares caribes, em darem
pnra parú, sistemàticamente, o significado de
ftgua, rio - Raymond· Bréton, Antoine Biet, Ju-

( 133) O vocábulo caribe parú é um dos mais ·vulgarizadüs
e.ntre aquéles que se adentraram pela Guiana Brasileira, justa1nente por que entra como sufixo num enorme nú.mero de to.pônimos da potamograf ia daquela imensa reiião.
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les

Crévaux, Henri Cot1dreau, Lucien Ada111, P.
~agot e tantos m ais.
\ J orge H11rley, em nota fornecida a Bernardino José d e Sousa, p11blicada, posteriormente, no
seu Dicionário da T erra e da Gente do Brasil,
prete11de explicar o topônimo Copacabana•, talvez
a toponín1ia brasileira mais universalmente conhe·cida, p elo tupí:

"Cabano provém de caá, mato e de aba•,
homem e na ou no, se111elhante e se traduz
se1nell1ante ao ho111e111 elo mato, bravo, f eroz,
resistente. l l á u1n ex c1nplo palpitante e1n
Copacabana - roça acabada do homem do
mato."
Ber11ardi110 de So11sa, Dicionário, 70
explicação, porén1, que se não co1npadece, em abtioluto, co1r1 a realidade geográfica.
J\ de11on1inação da linda região J)raieira do
Rio de Janeiro não se origi11a, porém , do tupí,
TJ-Orque aq11ela denominação 1)rovén1 do nome d e
unia santa peruviana, padroeira dos povos incásicos e ai1nár as, Nos.~a Senhora de: Copacabana,
~uj a imagem, trazida para o Brasil, pro·vàvelme11te, no últi1no quartel do século XVI, f oi venera.da,
h i)rir1cír>io·, na capela d e Copacabana, f11n(tada n a
~es1naria de Surui, aí p elos idos d e 1614, p elo
·CÔnego An tónio D.uarte Raposo e, posteriorrnen~·
te, n as proxiniidades da Sacopenopã indígena

-
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_· a atual lagoa Rodrigt) tle :f'reitas, denominaç4o
aue se foi impondo, com a marcha do tempo,
como o locativo de u1n dos mais belo·s r eca1j tos
do mundo.
1
Para o raiano Beni, para o qual Jorge Hut ley
apresentara já uma etimologia pano, João Severiano d a Fonseca, qt1e 11os legou uma obra, r ealmer1te in1perecível, 11a literatura brasílica - Viagem ao r edor do Brasil, nos forneceu t1m étin10
tupí:
A

'

"A palavra beni quer dizer rio, torrente
dágua, ba-e11i, no dialeto ariocoli e dos caripunas; e é tão orit1nda da grande família túpica, a fJrimeira povoadora da metade
oriental da A111érica do Sul, que vem associado a a•s sú : U eneassu é a denominação que
te1n o alto rio Negro. Ao rio Purús tan1bém
chaman1 Beni os pamarís."
Severiano, Viagem, II, 272

Êsse trecho d e Severiano da Fonseca é muito
interessante, porque nêle próprio temos os elementos para desfazermos a tupimania.
Be11i, como ,já vi1r1os, 11ada mais é do que o
vocábulo aruaco uêni, que significa água, rio,
leven1ente adulterado e UeneaS'su, no1ne dado
JJelos civilizados ao alto rio Negro, inteiramente
dsconhecido, porém, da indiada que nêle habita,
é apenas urr1a jt1xta-posição de palavras de lin-

g\ ajares

dif ere11tes, co11stituida de uéni, toponi..
m~a histórica ar t1aca do rio e do vocábulo tupí
acú. E, mais, a prova de sua verdadeira etimologia ainda nos foi fornecida por João Severiano
da Fonseca, quando diz - os pamarís, que são os
i11dí!!enas
denominados Paumarí, de origem arua...:>
ca, chan1am ao rio de Beni.
No interessante trabalho de Alfredo de Carvalho sôbre O tupí na geografia pernambucana,
(134) en contramos, apesar da indiscutível autoridade do mestre de Recife, uma contribuição para
a tupi1nania, pois Alfredo de Carvalho arrolo11,
uaq11ele valioso elucidário etimológico dos locativos per11ambucanos, como tupís, étimos derivados
do caribe, do ar11aco, do gê e, até, do africano.
Assin1, por exemplo, Cabocó, Carnij6, Catolé,
Mocó são, sem dúvida, derivados do carirí; Goiabeira, que êle dá como:
1

~

". . . vo·cáb11lo híbrido composto do tupi
goiaba (acoyá, junta de grãos), nome do
Psidium e do sufixo português eira: a árvo~
re da goiaba.''
i\lfredo de Carvalho, Tupi, s. v.
lem como radical um puro vocábulo aruaco,
basta11do compulsar os escritores espanhóis dos
séculos XVI e XVII que escrevera1n sôbre o novo
n1undo, para têrmos a prova.

- -·-( 134)

A lfredo de Car valho, Tupí.

...

'

~
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Caruá, topônin10 que batiza uma serra no município de Grava tá, para êle:
J
"Deriva do étimo tupí caruar, espécie de
paralisia que ataca as pernas do gado
vacum"
Alfredo de Carvalho, Tup·i, s. v.
quando a deno1ninação, ao co11trário, provém d e
curauá, é tin10 caribe da hoj e f a1nosa bromeliácea,
que se tra11sformou numa série de vocábt1los
corrorr1pidos - caruá, caroá, cura•uá.
E, final1nente, o topônin10 Calugí, para o
qual o mestre pernambucano a1Jresenta, ta111bé111,
t11na eti1nologia tu.pi - "derivado de carú-g-y
vaso dágua, pote, cântaro, tina."
O topônimo, porém, que não é tupí, nada
mais é, em verdade, do que o africanismo cal11ge
(135), que no quimbundo significa ranclio de
palha.
Seria tão desacertado considerá-lo tupí como,
levado exclusivamente pela semelhança apresentada, derivá-lo do carajá calogi. (136)
A. J. de Sousa Carneiro, escritor baiano, anexou ao seu livro Furizndungo, ttm ca11ítulo intitt1Iado Achegas para· o estudo do calão brasileiro,
onde classüica uma série de vocábulos, nem sen1( 135) 11endonça, Inf luência afr icana, s.v. calitge.
(136) O vocábulo calogí ( Othon Machado, Caraj as, 18)
signifi ca , no linITT1ajar carajá, o prato predileto da co7.inh<\ daquel es brasís.

pre co11venientemente estt1dados. Entre êles
se encontra a palavra porongo, que êle explica como se segue:

"Porongo ( canequinho), copo cheio de cachaça. Porongo, do tupí purucare, encher.
,,
Do guarani poraca.
Sousa Carneiro, Furundungo, 315

.

Em primeiro lugar, na própria Bahia, porongo significa, realmente, vasilha, de um modo geral. Aquêle significado de copo cheio de cachaça
eu não o surpreendi uma única vez, na Bahia.
É possível, entretanto, em que nas regiões que
não percorri, seja aquela a significação. O autor
é baiano e tem, nesse assunto, muito mais autoridade do que eu.
O que, entretanto, positivamente, não está certa, é a etimologia tupi-guarani apontada para
aquêle quechuismo.
É mais uma insensata tupimania.
De todos os casos de tupimania, aqui apresentados em revista, ràpidan1ente, nenhum se aproxima, por certo, daqueles que, em seguida, iremos
''er, referentes aos topônimos Lusanvira e Bolpebra.
Em São Paulo, na região conhecida p·o r Noro este, existe uma Jo.calidade chamada Lusanvira,
den-0minação qtie muita genite supõe de origem

- 288 indígena, porque, quando ela surgiu, correu também a tradução do nome, como sendo proveniente da língua dos Coroados, então senhores da região.
Dizia-se que Lusanvira significava capoeira
rala e assim ficou conhecida de muita gente, até
que, certa vez, algt1ém contou a história daquele
nome, com tôda a aparência de expressão indígena.
Foi Artur Neiva quem esclareceu a verdadeira etimologia - bem difícil de atinar-se, na verdade ! - daquele topônimo, quando disse que
foi o eminente brasileiro Sampaio Correa, que
dirigiu os trabalhos da constr11ção da Estrada de
Ferro Noroeste, o responsável por aquela denominação.
Ao terminar os serviços de construção daquela estrada, Sampaio Correa quis homenagear
um grupo de auxiliares seus, a começar pelo engenheiro-chefe Ludgero Dolabela, que em comr1anhia de Sanson de David, Vitorino Avila, Pe1 eira Travassos, deram cabal desempenho aos
trabalhos ferroviários de que SQ achavam encarregados.
E assim o eminente engenheiro patrício retirou uma sílaba de cada nome - de Ludgero separo11 Lu, de Sanson de David san, de Vitorino
Avila vi e de Pereira Travassos ra. Ficou criado,
dessa maneira, o nome Lusanvira, bem eufônico
e transpirando uma origem cahocla.

·~li ·
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O mesmo aconteceu, semelhantemente, com o
topônimo Bolpebra.
N un1 dos jornais de São Paulo li, há tempos,
uma explicação para a etimologia tupí do vocábulo - ser êle derivado de boi, corruptela de
mboi, cujo significado é cobra e de pebra, outra
corruptela, com epêntese, de peba, cl1ato, tendo
aquêle locativo, como tradução - a cobra chata.
Puríssi1na tupimania ...
A etiinologia de Bolpebra, assim como a de
Lusa11vira,. é n1uito dificil de ser explicada, porque deriva, co1no aquela, de uma juxtaposição de
sílabas, que são, no caso, as primeiras sílabas dos
topôni1nos Bolívia, Perú e Brasil, em cujo ponto
de trij u11ção aquela cidade está localizada.
Há, na região denominada Guiana Brasileira,
com a deno1ninação de Falcino, um rio. ~ste
11ome não é, como se verificou em ambos os
casos anteriores, proveniente de uma juxta-posição de sílabas, mas uma combinação feita com
o nome de seu demarcador, o velho Marechal
Felinto Alcino Braga Cavalcanti, que tantos trabalhos meritórios produzi11, nos serviços de den1arcação de nossos limites.
O topônimo Falcino é formado com o F do
JJrin1eiro nome do Marechal e com o segundo nome, Alcino. Esclareço, desde já, a sua verdadeira
etimologia, a fim de que, para o futuro, não
~urjam controvérsias e questiúnculas em tôrno do
r eferido topônimo.

-- 270 ._
Oul1'ú falo lJ·ue desejo esclarecer, potque eu
~•

propr10, na ocas1ao, 11que1 um tanto confuso,
e quanto à de1101ni11ação de uma cachoeira, denominada, tanto pelos Urucuiana, como pelos
Aparai, de Ca·rirí, denominação que era, evide11te1nente, derivada de uma língua indígena do nordeste, o que viria trazer aspectos novos à toponímia da região.
I

•

•

'"'

•

Nada disso ...
O topônimo nada mais era, isso si111, do que
o apelido de um cearense, que havia naufragado,
11ac1uela cachoeira, alguns anos antes, conforme relataram, posteriormente, os próprios indíge11as, fato que vem relatado no l~oteiro do Jari,
já aqui várias vêzes cita do, do engenl1eiro Leônidas de Oliveira, o qual é o maior repositório
de conhecimentos para os estudos geográficos e
etnográficos do grande afluente da margem es<1uerda do Amazonas.
Urna outra toponímia que, n1ais tarde, certarnen te, iria trazer uma grande dificuldade à sua
decifração, fazendo surgir, naturalmente, à guisa
de explicações, as mais fantasiosas e complexas
etimologias de algum Charr1pollion indígena, foi
a denominação de um rio, conhecido na corografia matogrossense pela denominação paricí de Corecê-inazá, de corecê, escumilha, chumbo fino e
znazá, rio - afluente da margem direita do Timalatiá, contribuinte do Jt1r11ena e sôbre o qual Ron-
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rlon, na conferênca realizada em São Paulo, em
1910, informa :
"Êste rio não figura nos mapas, ne111 consta de n enhuma citação anterior aos trabalhos de 1907; deve-se o seu descobri1nento
ao seringueira Manuel Rondou, que o denominou de Cravarí, "por ter achado êsse no1ne bonito. "
Rondon, C'onf erências, 87
Não se deve despresar, também, nesse mesn10 sentido, a afir1nativa de Curt Nimuendajú,
co11stante id e seu precioso Aparai (137), ainda
inédito, em que êle informa que aqt1êles indígenas <Chamam aos balateiros e seringueiros da região p elo nome de xiará, que nada tem da língua
dêles, pois se trata de um vocábulo que nada
1nais é do que a deturpação do locativo Ceará,
1101ne p elo q ual, repetidamente, uns chamam aos
outros, em virtude de sere1n originários daquele
estado muitos, a maior parte, mesmo, dos seri 11g~eiros e balateiros que operavam naquela regiã.o,
11ao deve11do, por isso, ser aquêle vocábulo consiàerado urr1a palavra aparaí.
'fem ainda oportunidade, nesta mesma ordem de considerações, o que ~e contou D. E11id
, (137) Nimuendajú, A paraí. Trabalho ainda inédito, tambem. Possuo do mesmo, igualmente, uma cópia, revista e assinada
por Curt, que está, na minha livraria, no ráio onde coloco os
meus mais preciosos livros, como dizia Camilo Castelo Branco.
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da Silva Santos, atualmente residindo no Rio · de
Janeiro, distintíssima professôra de inglês, ao tempo em que 111e contou êsse caso, no Liceu P araer1s e
e no Colégio Moderno, de Belém.
Nuina de suas turinas, no Colégio 1Vloder110,
tinha ela, inatriculados, dois irmãos, que se chamavam, resp ectivamente, Antônio e Francisco
Meireles. Filhos de t1in seringalista e de uma indígena, eram conhecidos, não somente na intimidade da f an1ília, como p elos colegas e, ainaa,
pela própria prof essôra, pelos ~on~es d~ Anduiá
e f ,randuiá, formados pelas primeiras silabas d e
seus prenomes, juxtapostos ao nome da m ãe de
ambos, que era Duiá.
Não procurem, pois, os apaixonados dos éti1nos explicados, nun1a de nossas línguas indíge~as, a etimologia dêsses nomes.

Um outro fenômeno singular, que tanto dificulta, indiscutivelmente, a p esquisa da verda deira
etimologia de muitos topônimos da geografiá brasílica é aquêle que se refere a adulteração de seus
primitivos nomes.
O rio Turvo, assim denominado pelo inesquecível explorador que foi Antôno Pires da Silva
Pontes, rio que se tornou célebre na 111e1norável
controvérsia conhecida como a questão do Acre,
tem como formadores dois igarapés, na conflu-
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ência dos quais se ach a o famoso marco demarcador.
U 111 dêstes igarapés vem de leste, vindo o ot1tro do sul. Nasce, êste último, nos pirizais existentes 11os igapós da circunvizinl1a11ça daquele
m arco e r ecebeu, con10 homenagem ao explorador
britânico, cujo nome teve, mais tarde, tanta rep ercussão e111 n o·sso país, a de11oi11i11ação de
F a\vcett. Os caboclos, entretanto, só conl1ece1n
êste igarapé p elo non1e de f 'a•lso, cor ruptela do
iio1ne do explor ador desaparecido, tràgicamente,
sob cuja aparê11cia seria difícil, a espíritos despre' 'enidos, reconhecer a sua primitiva toponí1nia.
F"'az-ine le1nbrar, êsse, o fato, ocorrente no
Distrilo Feder al, na r egião de Ca111po Grande,
~ubúrbio da Cei1tra1 do Brasil. Há, ali, u1n lugar
denominado Illza, que apare11temente parece uma
de11omin ação inexpressiva, uma vez que nem
in esmo uma ilha de inato - o velho caapaan de
11ossos tupís - ela r eleinbra.
E' que é outra, 1nuito difer ente, a explicação.
Aquela 1101n enclatura deriva do nome de um
a~tigo morador do local, u1n inglês que se cham ava Williams, sendo a atual denominação uma
sin1ples corrup tela de seu nome.
Como exemplo, verdadeiram e11te irreconl1ecívcl, da alteração do primitivo éti1no do topônim o, temos o conhecido rio das Velhas, em Minas
Gerais, co1no é atualmente denon1inado.

Diogo de Vasconcelos 11os inforn1 a, entre tanto,
na sua História Média de Minas Gerais (138), que
aquêle foi o nome para o qt1al os portuguêses
converteram o antigo rio das Abelhas.
Outra d eturpaçã o que, muito provàvelmente,
grande difi·c uldade iria trazer, no futuro, ao p esc1uisador dos étimos da topo11ín1ia brasílica é e·
r elativo ao norne de uma das cachoeiras existentes no rio Jarí, o grande afl11ente da 111a r ge111 es·querda do Amazonas, situada u111 pouco acima
da corred eira de lnajá, denominada , atualme11te,
p elos b alateiros, pelos caucheiros e pelos castanheiros que palmilham aquela região, p ela denominação portuguêsa de Aurora.
Leônidas de Oliveira, o mag11ífico e incansáYcl campeador da região lindeira do Brasil com
as Guianas e a Venezuela e que traball1a, atual1nente, na demarcação dessa última fronteira ,
como um dos mais devotados servidores da valor osa Comissão de Limites do Setor Norte, colheu,
en tre tanto, entre os Aparai, senl1ores da região,
qua ndo subiu o Jarí, em estudos para a d eterminação do ponto tri-nacional Brasil-Guiana N eerlandesa-Guiana Fran·c esa, a denominação caril1e d aquele tOJ)Ônimo, q11e é Araurá, d e que Aurora é uma simples corruptela.
Um fato muito semelhante a êsse da cacl1oeira A raurá ocorreu com a atual cachoeira de S.
-

-- -

( 138) D'. ogo de Vasconcelos, História M édia de M inas
Gerais, edição de 1918, pg. 165.
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A11tônio, 110 r io Madeira, c1t1e era co11hecida, }) l'i mitivamente, p elo nome d e A roiá, que os colo11izador es transformaram, depois, em Aro eira•, co·nf orme nos ensina João Severiano da Fonseca.
(139)
Outro n om e p ara o qual a explicação é 1nuito
inte.ressante, como iremos ver, é o referente ao
local em que estev e sediada, d11rante muitos anos,
8. nossa Escola Militar.
Qual ser á a orige1n daquele no111e - Realen go?
Já 011vi1nos as mais variadas versões para e xplicar o étimo daquela toponímia.
A verd a d eira origem , porém, é a seguinte: Havia, outrora, n o te1npo do I1npério, 11aqttela
r egião, um antigo engenl10. E quem não se lem bra, há alguns decênios atrás, como tantas vêzes
ouvi, nos te1npos bon s de minha meninice, o velho pregão carioca - melado bom do Realengo J
Pois. bem, quando fizeram a estação ela teve,
para 11 0 111 c, justam ente, aq11êle de R eal Engerzh o,
abreviado, 11a tabuleta da estação, c1uando o escreveram , para Real E·n gº. - que passou, daí
em diante, a ser pron u11ciado, pelos qu e liam a
de1101ninaçã o, por Realengo.
E ssa, pois, a explicação etimológica daq11ela
to1)onímia, tã o cara a tantas gerações de gloriosos
solda dos que passaram pela velha e saudosa Escola Militar do R ealengo . ..
( 139)

Severiano, Viageni, II, 307.

\

1

-

276 -

Agora, que concl11irn.os essas co-11sid.eraçC:es
sôbre a tupimania 11a toponímia brasílica, qtlero
justificar todos êsses autores por mim citados, os
c1uais, ·certamente, f oram levados, cruase serr1pre,
por u1n acendrado a1nor às nossas tradições, à
i1ossa terra e à nossa gente, de u1na par te e,
de outra, pelo quase absoluto desconl1eci1nento
dos 011tros linguajares fora do grupo li11güístico
tupí, a co11siderar coino or iginárias dessa f a1nília
li11güística tantos topô11irnos brasílicos de origen1
não tu1)í.
Ne111 houve, de minh a parte, nenhum m érito
11a reposição da ver d ade 11istórica daquela toponímia, por razões j á por num anteriormente citad.as e que continuar11 i)revalecen do, ainda.
l)es ejaria~ ap enas, q·ue essas 11ossas co11siderações sôbre a tupi1nania brasílica levassem a
pensar, u1n pot1co 1nais detida111En1te, todos ac1uêles que procurare1n explicações etimológicas, não
apenas para os loca livos (ia topo11ín1ia l;rasílica,
~01no tan1bém, indispe11sàvelmente, para essa interessantíssi1na contribuicã o de amerigenismos derivados dos linguajares })rasílicos 11ão t11pís ...
~

CAPíTULO

IV

--~-~~--~----~--~------------------~------

1,0PONtMIA HISTóRICA
SUNIAl{IÜ - Da absolt ta inexpressividade, na cor ografia ida An1azônia, de alguns topôniinos alienígenas - Colonizad ores e catequistas e a toponí1nia da Amazónia - A toponí1nia histórica
da Amazónia e a renüniscência da gente e da
terra - Reivindicação de seus t0;pônimos históricos esquecidos.

A An1azôni a é, evidenten1e.n te, a terra dos
contrastes ...
Se1n q11erer ch egar ao paradoxo de Saint~rli1aire, não se pode fugir, todavia, à afirrnativa de
q u e "essa l'.1lti1na i)ágina, ainda a escr ever-se, do
gê11esis " é, se111 dí1vida, (lemasiada111e11te grancle
]) ara o set1 i)ovoador co11te1npor.â11eo.
Se, por u111 lado, ta rnbém segund o Euclides,
" o ho·1nen1, alí, é ainda t1111 intrt1so iinpertinente"
(140) , tôda a desgraça da terra repousa, entretanto, no se11 d espovoan1ento.

Se 11ela se delongam, indefi11ida111e11te, as
( 140)

E uclides, 111arge111, 8.

1
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111aiores plant1ras de 11ossa terra, tira11te a peqt1ena elevação de Monte-Alegre e, lá ao longe, nas
ráias sete11trionais, as serras graníticas do siste111a guiane11se, o emaranl1allo das cordas líqttidas,
que a sulcan1 em todos os qua<lrantes, entretanto,
dificulta, de inaneira evidente, o traçado de linhas
terrestres de con1unicação.
Quem vê êsse caboclo generoso e eo-111passivo, fatalista e resignado, na tristeza in1e11sa de
tapirís imersos, quase seis meses, nas águas barrentas do rio 1náxi1no, não identificará, por certo, êsse mesmo caboclo, quando o surpree11der,
nos mo1nentos mais dra1náticos da vida amazónica, onde a bravura, a serenidade e a e11ergia são
os apanágios m.e nores dêstes heróis obscuros.
Se se adentrar11 pelas florestas virge11s, e1n
bus·ca da castanha, do cáucho e da hévea, vão
descrevendo, ignoradas da maioria, as e1JO}léias
sublimes de renúncia, de sofrimento e de dor,
n.essa desesperadora tort11ra pela espera11ça,
se1npre fugidia ...
Se vive1n nos rios da planície, remarr1, horas
e horas, com remadas compassadas, do'lentes,
rr1onótonas, qua11tas vêzes engilhados e e11carangados pelo vento, pela chuva, pela humidade.
Que rasgos maravilhosos de l1eroisn10, por érn, essa gente comete dia a dia ...
Só quem sabe o que é varar t1ma corredeira;
só quem sabe o que é cortar uma cachoeira; só
que111 não ignora o que é descer, na época das

I•
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cheias, oi:; rios da A1nazô11ia, enca.cl1oeirados e
se despenca11do numa alucinação ciclópica, é que
poderá apreciar, em tóda plenitude, os contrastes, por vêzes chocantes, que apresenta êsse valoroso caboclo bo1n e suave, heróico e desprendido, sofredor e místico, resignado e fatalista, que
habita e que vence a gleba tumultuária ...
Se a Amazônia é hoje, se1n contestação, o pedaço do Brasil que ·conserva, como um verdadeiro escrínio, na linguagem popular, na língua de
todo·s os dias, absolutamente vivos, o maior nú1nero de palavras indígenas, ela é, também, não
há dúvida, u1n repositório notável de lusitanis1nos e de vocábulos quinhentistas e seiscentistas,
o que não acontece em outras partes de nossa
terra, em que permanecem ignorados ou esquecidos ....
Na própria toponímia, que nos interessa
inais d'iretamente, agora, êsse contraste aincla
aparece - ao lado de nomes evocativos e que
exprimem, na sua lí11gua nativa, tôda a nossa
história, todo o nosso passado, tóda essa tradição que nos vem de épocas pré-cabralinas, st1rgem, inexpressivamente, como segundas vias de
topónimos portuguêses, os nomes mais visceral1nente lusitanos - Bragança, Santarém, Alenquer, ·. Ycobaça, Vizeu, Faro, Tomar, Castro d' Avelães, Vai de Cães ...
É que no Brasil, infelizmente, não se tem
proct1rado, já não dize1nos estimular, mas apenas
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n1anter, simples1nente manter, nada que se r elacione co1n o nosso passado indigenista ...
Não queremos chegar à afirmativa de Artur
Neiva, quando diz:

"O assu11to nt1nca foi convenienteme11te
estudado, por vários motivos, inclusive um
co1nplexo d e inferioridade, qual o da gente
br asileira procurar fugir do contato co1n
a caboclada SllI>Ondo assin1 que ficará n1ais
br anca."
Neiva, Estudos, pág. XXI
Urna dúvida, poré1n, permanecerá, semr1re,
a êsse respeito.
À 1)ri11cípio, co1no vimos na Correspondência
dos (i overnadores com a Metrópole (141), as ord ens ema11adas do Conselho Nacional Ultramarino eram no sentido de procurar exterminar o
uso da língua geral no Brasil.
Uma jt1st~ficativa, talvez, não será difícil encontrar para essas medidas do colonizador lusitano, apesar de, até agora, ter sido diametralmente oposta a atitude que inglêses e neerlandeses 1nantiveram na Guiana Britânica e em Surina1ne, onde co11servam, fielmente, todos os topôni1nos indígenas, os hábitos todos das populações nativas, os quais procuram estimular e
. ( 141)

Anais da Biblioteca e Arquivo Público do Pará Vol.

V [•II , 38, docun1ento núrnero 287.
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d esen volver, ma1Tte11do, ainda, explorações etnológicas, CO·rno a de c. I-1. de Goeje, notável americanista d~ re11ome internacional, com o fim de
estudar não só o silvícola, como a sua língua
e os set1s costumes; e, ainda recentemente, a expedição do saudoso Almirante Konrad C. Kaiser,
a11tigo chefe da Comissão Neerlandesa de Lir11ites com o Brasil, q ue retornou ao coração da selva surinamense, após os trabalhos de demarcação,
p ara estt1dar, com mais minúcia e mais vagares,
uma tribo quase extinta, por . êle d escoberta dur ante a st1a fâina demarcadora.
Entre nós permaneceu, infelizmente, uma atitude inversa ...
Na Amazônia, por exemplo, os primitivos
topônimos brasílicos, ajt1stados, quase sempre, a
t1n1a reminiscência da gente ou a u1na remen1brança da terra, foram substituidos, à princípio,
pelos colonizadores e catequistas, por uma deno.
m1naçao
composta, em que o topônin10 brasílico
er a anteposto, na generalidade, por t11n nome do
nngiológio portug11ês, como por exe1nplo - Santo j\ ntônio de Surubiú, S. Francisco de Gurt1patuba, Santo Elias do J aú, Sa11to Ângelo do Cu111ar ú, Nossa Senhora da Conceição de Mariuá, Santa Rosa de Bararoá, São Paulo de Cambebas,
Nossa Senhora do Loreto de Maçarabí, S. José
de Macapá, Santa Rita de Cássia de Itarandéua,
San tana d e Saracá, Vila Viçosa de Santa Cruz
do Camutú, alé111 de t11na série de outros, pteva-

-
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lecendo, mais tarde, porér11, quase que / excl us1vamente, a.s denominações lusitanas.
Grande foi, evide11te111e11te, nen1 isso seria
possível esco11der, a soma dilatada de serviços e
o indiscritível vtilto de benefícios qt1e Francisco
Xavier de Mendonça Furtado, um dos mais ilustres lusitanos que !lassaram pela J\mazô11ia,
prestou àquela terra~ quando por seu ir1não, o
célebre Marquês de Pombal, foi nomeado Capitão-General e Governador do antigo estado do
Grão-Pará.

Mas foi êle, sem dúvida, m·o vido pela .11ostalgia da terra longínqt1a e 1nt1ito amada, a quem
êle soube servir, evidentemente, com um dinamismo e um patriotismo, absolutamente ímpares,
o responsável pela substit11ição, na toponímia do
antigo estado do Grão-Pará e, mais tarde, na da
Capitania do Rio Negro, dos velhos e -encantadors topônimos brasílicos, ajustados, quase sempre,
a um imperativo da terra 011 da gente, pelos velhos nom.es portt1guêses ...
Quando, naquela subida, em 1758, do BaixoA1nazonas ao rio Negro, para ir ao encontro dos
de1narcadores de Sua 1\.Iajestade, o rei de Caste'la, que se deveria realizar em Mariuá, que foi
mais tarde, logo após à sua chega<la, elevada à
capital da Capitania do Rio Negro, com. o nome
de Barcelos, êle foi, por tôdas as cidades que ia
J)ercorre11do, substitui11do os 11omes indígenas pe-
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los no111es portuguêses qt1e a vell1a saudade lusita11a ia sugerindo ...
Daí, pois, T·a pajós, Pauxís, Surubiú, Maturú,
Gurupatuba se cha1nare1n hoje, respectiva1nente,
Santarém, óbidos, Alenquer, Porto de Moz, Mo11te-A!egre ....
O mesmo fenômeno, da.d a a identidade das
razc es determinantes, se processou, igualmente,
en1 diversos paises da ,A;m érica espanl1ola.
Assi1n, na Venezuela, para citar apenas 11m
exemplo, a atual cidade de Caracas, sua C.a pital,
era, a princípio, Santiago de Leon de los Cara=cas, topônimo que, posteriormente, se contrai11
na atual denomi11ação, como expressiva l1omenagem do povo ve·n ezuelano à grande tribo que,
nos idos da conquista, assistia onde se ergue, im1>onente, hoje em dia, a formosa capital da Venezuela.
Na .A.mazônia, entretanto, 1>or um elementar
dever de brasilidade, devemos restaurar, quanto
antes, todos os seus topôni1nos l1istóricos.
Uns, na originalidade nativa de seus norr1es,
relen1bra1n velhas tribos extintas, como TapajóS',
~t grande f an1ilia que habitava nas margens do
:r io do mesmo no1ne, antiga denominação da
<:!tual cidade (ie Santarém.
Um dos motivos, ~ntre tantos ot1tros, verdadeiramente imperativo, para que a encantadora
cida(l.e }laraens,e do Baixo-Amazonas recuper6,
quanto a11tes, a su.a Jlrimitiva denomi11ação é,
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1>recisamente, o muito que d evemos à grande
tribo brasílica qt1e nos legou essa m aravilhosa
cerâmica, entrevista, primeiramente, por R. J.
RI1one, mas que só despertou interêsse entre os
etnólogos, dep ois das pacientes investigações realizadas, d e 1923 a 1926, na r egião tapajônica, por
Curt Nimuendaj ú.
É essa cerân1ica orig11á ria da grand.e f amiJ ia
Tapayó , segundo o teste1nunho d e set1 pri1n eir o
m issio11ário, o padre João F elipe Beter1dorf (142),
f ato que foi confir 111ado, posteriormente, p elas
·p esqu isas d e Nimt1endajú, em se u precioso 1'apayó (143) e, mais recentemente, na f ormosissima n1onografia que sôbre A cerâ1nica ele S an tarém (144) escreveu o a ntigo diretor do Muset1
Goeldi, do P ará, o meu sau dosissi1no a1nigo Carlos Estêvão.
A preciosa coleção que poss11e dessa cerâ1nica aquêle Museu, assim como a p ertence u te à
coleção particular d e Carlos Estêvão, de1nonstram, exuberantemen te, o elevado padrão d e cult11ra q11e havia alc2nçado já, entre os 1,apay ó,
a a r te da cerâmica.
Con10 u1na justa hon1enagen1 , l)Ois, àqueles
brasís que f ora111, segundo teste1nunl1os tão valio( 142)

11eiro, 1939.
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sos, os l1abitantes da antiga aldeia, que é J1oje a
a tual cid ade de Sa ntarém, êsse nome deve ser, com
•
a m aior brevidad e p ossível, substituído p elo de Tap aj9n ia, que passa ria a d enominar o município
e a cidade, j á que 1"'apajós está amplam ente conh ~cido com o a denominação do rio.
Tap aj ônia h averia de recordar, na revivescência da toponí1n ia esquecida, o gr ande povo
qt1e ali viveu e ali plasmou aq11ela cerâmica inaravjlhosa e original que, ju11tame11te co111 a de
IVIa rajó, co11stituem as 1nais sugestivas expressões a rtísticas qt1c n os legaram, na louçaria, as
v elhas e esquecid as tribos brasílicas ...
t\i11d a con10 u1n a ho1nenage1n a êsses silvícola s, que i1os tr a nsn1itir a1n com a su a cer â m ica,
un1 dos filões mais p r eciosos da a r te br asileir a,
seja e .. a d e1101n ina da, não como tem sido a té agor a, de cenàmica d e Sa11ta·r ém, d enominação que
nada exprim e, lembr a ndo-n{)s, ao contrário, a
louçaria por tuguêsa, mas, ao revés, pela denominaçãõ que, por direito de conquista, lhe pertence
- ele ceriâ1nica tapajônica ou cerân1ica tapajoara, que evoca, in1cdiatame11te, à sua simples e1Tunciação, lltn cosmorama de reminiscências brasílicas ....

Padre João Felipe de Betendor f, Crónica da Mis-

são dos Padres da Companhia de Jesus no E stado do Maranhão,
(Rev. IHG-Br, 72, I, 1909, pgs. 1-697) . Rio de Janeiro, 1910.
(143 ) Ni111uendajú, Tapa31ó.
( 144)

-
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E, ainda mais, como uma homenagem a todos os brasís, êsses primitivos senhores da terra,
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qu.e acabe111os, u1na vêz por tôdas, com a lenda
do seu canibalismo.
Não se suponha, como corre a lenda, que
Cabral, ao chegar ao Brasil, encontrou o nosso
silvícola 11esse estado de barbaria que, ainda hoje,
i11definidamente, se espalha que êle viva, nem
tão pouco, aqui encontrou, quando veio, canibais
e antropófagos.
Não! Tresdobradamente não!
Sôbre a antropofagia, todos nós, que temos
tido contato com o ameríndio, procurando estudá-lo judiciosamente, chegamos à convicção
de ser ela uma lenda, velha de mais de quatro
séculos, uma fantasia criada pelos primeiros
cronistas, não se podendo acreditar, em absoluto,
11essa propalada antropofagia, que se cifrava, exclusivamente, à antropofagia ritual, que ainda
hoje existe, e que foi, certamente, a única que
sempre existiu, em tôdas as épocas, entre os nossos aborígenes.
Gabriel Soares de Sousa, antes de 1587, ao
referir-se ao gentio Guaianá, assim se expressou
- " . . . são grandes guerreiros e inimigos da
carne humana".
Aliás, Richard Lasch, muito acertadam·ente,
escreveu:
"Parece muito d11vidoso se o canibalismo,
que tinha vasta distribuição em todos os
tempos e em todos os .continentes era, rea]-
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mente, de i1nportâ11cia para a alimentação.
A nutrição com carne humana devia formar uma exceção, porque, em geral, o material necessário para êsse fim não estava
à disposição. De mais a mais, justamente
os antropófagos mais arraigados, como, por
exemplo, muitos Melanésios, os Maorí, algunas tribos de negros do interior do oeste
da Ãfrica, não pertenciam, de modo algum,
àqueles povos, qt1e tinham falta de alimentos ani1nais ou vegetais. De certo, a superstição e a vingança são os motivos principais da origem td êsse costume."
IJasch, Volkerkunde, 16
Sôbre o asst1nto, também, se manifestou o
esmerado americanista Walter Krickberg:
" . . . os Konibo e Kokoma, por ocasião
de certas festas, consumiam os ossos torrados e pulverizados dos mortos em mistura
·com bebidas fortes. O mesmo costume em
relação à sepultura secundária, se encontra
êntre muitas tribos tukano da região d·o
Uaupés e do Yapurá e, também, mais ao
norte, até os caraibas ilhéus."
Krickberg, Amerika, 273
Ora, estamos vendo, assim, que os grandes
nomes da etnologia não admitiam, para o nosso
silvícola, a i>ura e simples antropofagia, senão
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a antropofagia ritual e aquela que derivava da
vingança ou da sup erstição.
Entr e os nossos estudiosos poden1os dar o
testemunho de Domingos Soares F erreira Pena,
o esclarecido a111ericanista que tantas e tão preciosas obras da mais profunda brasilidade nos
legou.
Em seu trabalho sôbre Algu1nas palavras da
lirzgua dos Aruãs, publicado, pela primeira vez,
no volume IV dos Arquivos do Museu Nacional,
escreveu êle o seguinte:

"Não devo entrar aqui nos domínios da
história e, pois, tern1inarei esta parte co111
a seguinte observação que a justiça e a verdade exigem - se todos os missionários do
Maroní e do Orinoco asseveraram à Humboldt que os Caribas eram, talvez, os menos antropófagos de todos os povos do novo
continente, os Aruãs, quanto a êste ponto,
eslava1n, na escala das r elações étnicas, em
um grau superior e muito n1ais lisongeiro
para a civilização: nunca se mancl1ararn
com o repugnante vicio da antropofagia.
Nem na história, nem nas tradições do Pará
e Marajó acho um fato ou 1nes1no uma noticia aceitável de que êles jan1ais a praticassem.,,
Ferreira Pena, Aruãs, 29

2~
() -·
' ,<

Sôbrc êsse assunto te1nos, ainda, duas
opiniões valiosíssi1nas.
A pri111ei ra clelas a do meu querido e saudoso a111igo Carlos Estêvão de Oliveira que, co111o
Ferreira Pena, foi ta1nbém diretor do Museu do
Pará, ao te1npo de Carlos Estêvã_o denomi11ado
Museu Goeldi e, no de Ferreira Pena, de Museu
Paraense de Etnografia e de História Natural.
Na direção daquele Museu soube Carlos Estêvão i1n1Jri1nir, n ão apenas a dinâ111ica de sua
i11vulgar atividade, ainda 111es1110 en1 detri111ento
<.t~ sua pro1)r1a sa ude, co1no, ainda, soube i1111)ri1n1r u111a notável orie11tação cie11tifica, decorrente, específica111ente, de sua imensa cultura e1n assu11tos brasileiros e de se11 enternecido amor por
toclos êstes aspectos da cultura brasileira, tendo
transformado o Museu Goeldi, do Pará, num dos
institutos científicos de mais elevado conceito
universal.
~as nossas palestras, i1a velha sali11l1a de
Carlos Estêvão, 110 Museu Goeldi, e111 que êle
oava ' quase tudo, co111 aquêle despreendi1nento
característico dos verdadeiros ho111e11s de ciência
'
c1uantas v êzes disc11timos, ei1tre outros assuntos, o
problema da antropofagia de nossos amerabas,
fato que êle ta1nbé1n, d·e 111aneira nenhun1a, aceitava.
~

I

•

l

En1 abonação a essa opinião eu citei, certa
vez, como exe111plo altan1ente significativo, o f ato,- por mim recolhido entre -os Maraxó e os Pia-
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nocotó, tribos caribes da regiã o da n1 eso1>otâ1nia
Parú-l\1arapí, por mim já referido na 11ota lin1inar d êstes estudos, em que ambas as tribos, para
que eu n ão dividisse com a outra o de11ominado
n1 aterial d e índio, se acusavan1, r ecíprocam e11te
de antropófagas.
E Carlos Estêvão, co1n aquela bonl10111ia e
aquela simplicidade qt1e o tor11ara1n u1n ho1ne111
singularrnente e11cantador, me respondeu - fatos como êsse é que levararn 111uita gente a acreditar na antropof agia de nossos silvícolas, que
. .
.
.
ua realidade i1unca ex1st1u, a nao sex, isso srm,
t>ob a for1na d e antro pofagia ritiial.
1A1 011tra opi11ião, ta1nbé1n valiosíssirna, contrária à antropofagia entre nossos a1neríndios, a
não ser sob a forma de antropofagia ritual, é a
d e Curt Nimuendajú.
Longas e agradabilíssimas tertúlias 111a11tive,
durante longos anos, com aquêle prezadíssimo e
saudoso amigo, ora 11a antiga sede da Comissão
de Limites, 11a praça Batista Can1pos, em Belém,
onde êle ia atraído, quase sen1pre, pela riqueza
de nossa biblioteca especializada, ora em s11a casinl1a, si1nples e modesta, "a nossa ma loca, ali e1n
Chaco n ove, oito, três, no l\1arco da Légua", que
era a maneira quase invariàvel d êle se referir à
sua residência.
Curt Nim11endajú, tan1bé1n, como mais de
uma vez declarou, não admitia a hipótese da antropofagia de nossos indígenas, a não ser sôbre
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a for:n1a d e a11lro.vofagia r itual, fazendo se111pre,

o que era1n verdad eiras prelcções de mestre, 11rr1a
série de consider ações, en1 que dava ensanchas,
sem n1 es1no p erceber isso, a se poder avaliar a
incrível, a pasn1osa J>rofundidade de sua cultura
etnológica, estratificada na leitura de quase todos os trabalhos IJublicados co1110·, sobre tudo,
proveniente da co11vivência, de cêrca de qt1a tro
décadas, co111 o l)l'Óprio an1erí11dio.
É p rofu11da111ente consola(lor que, ai11da 110
século XVI, j á uni cro11ista do porte de Gabriel
Soares d e Sousa, considerasse os nossos brasis
"ini1nigos d a car11e l1umana" e que, nos séct1lo·s
XIX e XX, e1n qt1e tanto se aperfeiçoara111 as
p esq11isas em tôrno de nosso silvícola, i11diólogos do por te d e Ricl1ard Lasch, de \Valter Kri'
ckberg, d e Curt
Nimuendajú, de Dorr1ingos So·ares Ferreira P en a e de Carlos E stêvão d e Oliveira, entre ta11tos outros 111ais, só acreditassc111
na existência, entre nossos silvícolas, da antropofagia ritual, a l.'.1nica que, realmente, e11tre êles
subsistiu.
•
O conceito, entretan to, sôbre a anlropof agia
de i1ossos silvícolas está tão dif1111dido que, 111esn1 0 e11tre aq11êles que, 111ais de perto, lida1n co111
ÊJ.es e que, por isso n1esmo, não ignoram a improcedência da acusação, nós encontramos o vestígio dessa cre11ça.
No i11teressantíssi1110 livro de Monsenhor P edro Massa, o valoroso catequista das Mis~ões Sa-
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]esianas do Rio Negro, c1t1e co111 os 8eus benen1eritos co1n1)anheiros ven1, l1á 1nais de uni quartel
de século, sertão a de11tro, lutando en1 benefício
de nossos silví colas, co111 un1a j)erti11ácia s(nnente
igualada ao seu despreendin1ento, 1nenores a111bos, poréin, do que a n1esse de })e11efícios que estão })restando aos nossos a])orígenes, naquele livro do Monsenl1or l\1assa há u111a passage1n r ev eladora de que, 1nes1no entre os missionários,
1>er1nanecem os vestígios da lenda de antrOJ>Of agia de nossos a1nerabas.
É a seguinte:
"Co111 o 1r1es1no padre Luís de Brito deuse 11m fato interessante . .Tá estava êl e em
sua rêde, quando, de hora e1n l1ora, vi11ha
u111 índio, es1)reitava-o de })erto e, de u1na
das vêzes, disse-lhe : padre, porque padre
ainda não dor111i11 ? Dor1ne padre, para
a1nanl1ã ficar gostozi11ho !
O padre Luís assusto11-se i11uito co111 isso
e perguntou a t1n1 con1panheiro
por
ventura a111anl1ã os i.11dios vão i11e co111 er '?
- Não, sossegou-lhe o outro, g o~l ozi1tho
c1uer dizer descansado, disposto l)Ul'a an1a11hã."
l_)ad.re lVlassa, Rio-n1ar, 107
Quanto ao estado de selvajaria em que se
encontravam os i1ossos indígenas, por ocasião da
cl1egada das caravelas cabralinas, falará i11elhor,
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certa1nente, co11tradita11do aquela afirmativa, o
grau de cultura que apresentava1n, sob a forn1a
supren1a da arte, cujos remanescentes se podem
observar, ainda 11oje, .11as peças de cerâmica das
oleiras 1narajoaras e, talvez ainda 1nelhor, 11esta
maravill1osa cerân1ica tapajônica, cujos motivos
esculturados revela1n já, inegàvel1nente, u1n estágio 1nais adiantado de cttltura.
Um povo assim, que apresentava tais características culturais, en1 época, evidentemente,
bem anterior à co11quista, 11ão poderá ser cl1amado, por certo, de bárbaro e de selvage111 ...
E é pensando na arte 1naravill1osa dos pri1nitivos habita11tes d êste Pi11dora1na enca11tador,
i1ão apenas na cerâmica, n1as na cestaria e na
plumária, como ai11da tive oportunidade de admirar, 1naravilhado, entre os :\1araxó, cujas mull1cr es parece terem l1erdado, das velhas cesteiras e oleiras tapúias, a arte maravilhosa de combinar as côres, tanto 11a cerâmica, como nos trançados, Jleças encantadoras, algu111as das q11ais
enriquecem, valorizando-a, a 1ninha peq11ena coleção de arte indígena, q11e vemos, m1elancolica111ente, que arte original, vincada111ente brasileira, i1os seus 111otivos e na sua origen1, não seria
ela, atualmente, se r1ão l1ot1vesse ficado estacionária quase cinco 1011gos séculos e se, ao co11trário, dentro dos próprios motivos originais se houvesse processado, lentamente, a sua evolução.
Se o }Jouco c1ue te111os l1oje, de arte 11ativa-

-

2i4 -

brasileira, é, apenas, prática.mente, o c1ue
existia na época qui11hentista do· desco]Jri1ne11to,
imagi11emos que saborosa arte original, r eçurnante do aroma florestal da terra n ão seria ela hoje,
após a lenta evolução de quase r11eio milênio ...
Uma plêiade, p o·rém, de n ovos artistas, 111a]s
brasileiros, mais glebários, mais e1nbuídos dêste
st1ave aroma brasilico, está r etomando, f elizmente, 11um recuo para o passado, 11u1n retôrno às
font es originais do que será, não muito longe,
talvez, a v erdadeira arte brasil eira, parti11do do
es1Jírito }Jri1nitivo dos nativos, para que a evo]ução, e1nbor a r etardada de quase cinco séculos,
se J)roccsse dentro da pureza original daquelas
J11agistrais olei.ras 1narajoaras e tapajônicas, qu e
11os Iegara1n, se1n o saber, os 111otivos maravilh(}sos que 11ão d e constituir, u1n dia, juntamen te
co1n diversos outros, as características funda111e11tais d a verdadeira arte br asileira . ..
J á que fize1nos un1 IJar êntese, i1as i1oss as
co·nsideraç - es sôbre a toponí1nia 11istórica, IJar.a
defender êsses caluniados brasís das acusações de
canibais e de selvagens, que m e seja p ermitido,
ainda. alargar mais um pou co o parêntese, para
tra11screver aqui, tan1bé1n i1a defesa da acusação d e selvagem, la11çada co11tra êsses generosos
a111erabas, u1na p ágina d e saudade, por min1 escrita na véspera de Natal de 1936, nas poéticas
cabeceiras do Mara1Jí, ern 11lena selva selvagem
da Gu iana Bras ilei ra :
111e11te

"Uma das características fundamentais dos
Maraxó é, inqüestionavelmente, na paz, a noção
q11e êles têm, da cortesia, qualidade que possuen1,
estranhàvelmente, em elevado grau.
É ad1nirá vcl con10 homens de uma tribo
p erdid a no meio da imensidão da floresta a1nazônica, vivendo un1a vida de épocas já remotas,
insulados de quaisquer i11fluências civilizadoras
e-s tranhas, tenham, no grau altamente elevado
que r evela1n, es ta forma de sensibilidade moral,
flor sazonada de longos séculos de civilização e
d e cultura.
São êles, em pro·p orções relativas, de um refin am ento, no trato, que não desmerece, em absoluto, pode-se afirmar, àquele que se processa
entre civilizados.
Quando receb em êles em seus pacorôs, isto
é, nas suas cabanas, o 11or11em branco, o panaquirí amigo, d esdobram-se, como qualquer de nós,
JJrimorosan1e11te bem educado, nas gentilezas
para com êle, oferecendo-lhe, sempre, o mell1or
racuxí ou muierê, os seus originais banquinhos,
colocando em seguida, na sua co:rr..preensão de
espíritos medievais, aos p és do panaquirí, as suas
parurús, que são as suas gostosíssimas bananas,
a purei1nã, que é a cana de açúcar, o uí, que,
desde os tempos da co11quista, é o pão de nossos brasís, porque é o nosso beijú d e hoje.
D entro do an1biente em que vivem, nada
mais .podemos exigir, sendo, ao contrário, na sutt
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11ativa originalidade, encantadora, i)ositivan;ente
encantadora, a s suas i11anifestações de cortesia.
E s tou e111 acreditar, até, em que êsse conceito, en1 que somos tido, do povo mais l1ospital eiro do mundo, decorre, desde os ten1pos remotos da ~onquista, dessa eleg.â ncia cavalheir esca.
dêsse senti1nento profu11do e i1npressionante de
l1ospitalidad e do silvícola, que se poderá deno1ninar, traduzindo a realidade, uu1 verdadeiro rito da cortesia.
Co1110 11n1a 1101nenagen1 a essa cortesia do
indígena Maraxó, não me poderei esquivar ao
1)razer de descrever os dois fatos que i11ais 111e
co111overa111, 110 n osso contato co1n êles. I-Iavia
assistido eu, até quase ao anoitecer, a u1na f esta
d êles. Qua11do ch eguei ao nosso aca111pan1ento
brilhava n1 já a s pri111eiras estrêlas. Os Maraxó
i1ão sae1n, siste1nàticamente, à noite, dos terreiros d e s ua n1aloca.
Pois b e111. Acabara eu de jantar, e1n i11eu tosco pacorô do tuxáua, como deno1ninavan1, por
}Jrincadeira, à minha barraca, os trabalhadores
da Co111issão d e Limites, estando sentado, distraidamente, in1erso em cismares profundos, longe,
tão longe da realidade ambiente, nurr1a atitude
1>er<loável a qu e1n, trabalhando, 11un1a azáfa1na
intern1inável, er1tre trânsitos, t eod olitos e cader11etas d e can11)0, q ue abso·rve111 tôda a atividade,
111uitas vêzes, durante dias e noites consecutivos,
se encontra, 11u111 dos raros n1on1entos de lazer,
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a1Jós longos n1eses de ausência, ao plenilúnio
cn1otivo na floresta , entregue à profunda nostalg ia de u1n lar, tão querido e tão distante ...

Era noit e f ecl1ada já.
Qual nã o foi, então, a minha surpresa, quando vi no aca n1pamento, àquela l1ora, o tuxáua
r\ uacá e seus dois filhos, Arindê e Piôi, ainda
todos com os m esmos adornos com que os deixara.
i\ presença dêles, no aca111pamento era, nada
n1ais, <lo c1u e a r etribuição de nossa visita à maloca.
É i>reciso conl1ecer, como nós be1n conhece111os, os preconceitos existentes em tôrno das pessoas dos tu xó uas, para que se possa avaliar, em
1ôda a s ua cxte11são, a cortesia profunda que
r eprese11ta a visi ta d e um dêles, que abandona
en1 dia de fes ta, êl e, o supremo maioral, a direção da Palá , isto é, da aldeia, vindo, noite fecl1ada já, ao pacorô do hon1em branco, do pa'.
,
.
naqz.1zrl a1111go.
Foi êste, dos dois, o primeiro gesto dos maraxós que sensibilizaram o panaquiri.

O outro, que revela talvez, ainda niais cristalina111er1te, êste rito da cortesia, ao 1nesn10 te1npo que a e11ternecedora bondade, se111 ostentações exterio·res, 111as si11cera e eloquente, dêstes
l10111e11s }lrin1itivos, 111as cujas atitudes são descorcentantes, pelo fundo d e elegância e de gal a11taria que traduze1n, sucedeu quan<lo u111 de

-
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nossos trabalhadores se feriu, alcançado por uma
árvore, que caira inesperadamente.
Assi1n que o fato chegou ao conhecimento
do tuxát1a, mandou êle, imediatan1e n te, uma verdadeira con1itiva, trazer-1ne, e1n seu nom e, o
sentimento da ~Ialoca. E todos êles, principal1nente Xamukendê, o primogênito, passava a
1não, carinhosamente, pelo ombro ferido do nosso trabalhador, dize.n do, com un1a sinceridade
que se traduzia, mt1ito nlais p ela atitude do q11e
})elas palavras - Curê, curê, que traduziam êste
1)ensa1nento - estamos aqui como amigos . ..
Gestos de tal elegância, de tão requintada
galantaria, e1n homens que vivem, nas florestas
virginais da Amazônia, em vida tribal, uma civilização d~ épocas longevas, desconcerta e comove, desfazendo as afirmativas apriorísticas daqueles que pensam que ser silvícola é ser selvagem, na evolução semântica do sentido que
o vocábulo tomou."

-
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cialmente, por urr1a aldeia de índios Aruãs,
missionada pelos frades capuchos de Santo A11tô11io, até 1757, data em que foi elevada à Vila,
com a denominacão d e Cl1a\res, pelo Governador
"
e Ca1)itão·-Gencral Francisco Xavier de Me11donça
Furtado.
Deve--se reivindicar, dêsse modo, para a
a tual cidade d e Cl1aves, o seu velho topônimo
esquecido - Aruãs - sobretudo se considerar1nos que Aruã foi o povo qt1e habitou a grande
ilha e que é o legatário daqueles indíge11as que
nos deixara111, como u1na l1erança maravilhosa,
para o·rgulho de 11ossa vibração nacionalista, essa
extraordiná ria lot1çaria que é a ·c er.âmica de
~Iarajó, índice indiscutível da cultura a que havia chegado êsse povo de habilissimas oleiras,
cujas p eças enchem, valorizando-os, tanto o Museu Nacional, como o Museu Goeldi, do Pará,
além daquelas que figuram - e algumas preciosas - em um sem número de coleções particulare~.

Volten1os, agora, às considerações que estávamos faze11do, isto é, q11e n1uitos topônimos da
Amazô11ia relen1bra1n velhas tribos extintas.
Já falamos sôbre os Tapayó.
F'alemos, agora, sôbre a atual cidade paraense de Chaves, no município do mesmo nome, si1uada na ponta do rio Maguarí, constituída, ini-

Destas basta le1nbrar, para citar apenas um
exe1nplo, a coleção da Exma. Se,nhora Viuva
Justo Cher1nont, em ·cujos terrenos, em Marajó,
estão situados, talvez, os mais preciosos M ound
Bilders e que p ossue e111 sua coleção algurnas
p eças d e rara beleza.
Como 1nantermos, pois, para a denominação
da velha cidade n1arajo·ara, aquela no1nenclatur a, absolutam ente incx1)ressiva, qt1ando a sua es-
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quecida tOJ)Ot1in1ia - Aruãs - relen1bra êsse
povo brasíli co que ali viveu e cujas 1nulhcres,
oleiras n1aravilhosas, ali plas1nara1n, na época
quinhentista do descobrimento, Otl talvez ainda
antes da conquista, essa cerâmica que constitui
para nós, hoje em dia, um dos padrões de nosso
orgull10 e de nossa ad1niração pela gente pri1nitiva que J)Ovoo11, em épocas remotas, o Pindorama pré-c abralino ...
Outra cidacle llaraense que está a recla'mar,
ta111bérn, o retôrno à sua velha toponí111ia históri·ca esquecida, é a atual cidade 1)arae11se de óbidos.
1 . ~
O seu an ligo nome, que era Pauxí, r ecorda
os primitivos l1abitantes daquela zona da en1boC'adura do ,.fron1betas, cujos ·ú ltimos representantes parece1n ser os atuais Caxuiana, que l1abita1n
( 1 rio Cachorro, u111 dos afluentes do baixo 'frombetas, e com os quais convivi, durante algum
tempo.
A razão pela qual reivinàica1nos, para a
atual cidade amazônica de São Paulo de Olivença, a sua hi~tórica denominação é, 111ais do que
u1na ho111e11age1n, a 1nais ele1nentar gratidão qu e
devemos, os brasileiros co11te1nporâneos, a êsses
brasís que descobrira1n, 1nanipulara111 e criaram
a i11dústria da goma elástica, que foi entre êles
observada por Claude d' Aubeville, que a divulgot1, no seu r egresso à Europa, pelo i11undo civilizado, co1110 já o fizera, em r elação ao cur a·re,
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a11terior1nente. \Valter Raleigl1, o fa11tasista da
lVIanôa dlel Dorado.
Os padres Samu el Fritz e Cristóbal de
.A. ct1fia, e1n seus diários de viagem, denominaram êstes indíge11as de On1água.
Deve111 ter êles vivido, primitivamente, na
Nova Granada, a atual Colô111bia, da qual, egressos das })erseguições dos castelhanos, descera1n,
através do Caquelá e do Japurá, para o Solimões,
e1n cujas terras rnargi11ais se localizara1n.
Daí, provàvel1ne11te, a orige1n do 11ome
Omágua, que e111 quêchua significa cabeça chata,
pelo costume, característico da tribo, de co1nprimirem, desde os pri1neiros dias, as cabeças das
crianças entre (luas táb11as, colocadas, uma no
frontal e a outra no ocipital.
Era essa deforma ção, para êles, a suprema
estesia ...
O non1e de Can1beba, pelo q11al se tor11ara1n
conhecidos, na etnologia brasílica, 01·iginário do
tupí, exprin1e o 1nes1no signifcado que, no quêchua, o omágua - cabeça chata.
Apesar dessa aberração, para nós co11te111porâ11eos, revelara111-se êsses silvícolas dos 111ais
civilizados, 11aqt1eles r e111otos idos, em que pla11tavam e trabalhava1n o algodão e cujas tapecira'11aSt, verdadeiros cobertores, de1nonstram o elevado gratt que 11avia alcançado, entre êles, a pequena indl'.1stria manufatureira.
A reivindicação do velho topônimo esqueci-

~
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cionais, trie11al1n ente; a organização de u111a Sociedade lntern aciona·Z de Topnnímia ; a sin1plificação d os pr ocessos de classificação e d e pesquisa; a criação, por todos os paises particip antes <lo Congresso, que ainda o não po·ssuissem, de
um Depar tamento que tivesse por objetivo inicial
a elaboração dos glossários de nomenclatura
geográfica (147), segui11do-se, posteriormente, a
publicação dos dicionários topográficos, tendo
por objeti,·o final a centralização, a seleção de
pesquisas e a orientação dos estudiosos do assunto. (148)
A segunda guerra mundial, entreta11to, surgindo logo depois da realização daquele pri1neiro
Congresso, veio perturbar, em grande parte,
aquêle vasto plano de trabalho.
B -
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ainda não foi tentado, realn1ente, no Brasil. ~
bem verdade, indiscutivelmente, que um trabalho ·
á rduo e d e tão dif ícil realização, como êsse, cuja
amplitude n ão precisa ser demonstrada, só poderá ser levado a ef eito com o auxílio e a colabora cão
oficiais .
..
E, no Brasil, nenhu1na instituição está mais
indicada, pela seriedade q11e imprimiu aos seus
trabalhos, do q ue o prestantíssimo Instituto Brasileiro de Geografia• e Estatística, para a reali,zacão
dessa imensa obra de brasilidade.
..
Apesar do po11co realizado, entre nós, nos
domínios dos est11dos sistematizados da toponí·
mia brasílica, muito esperam, os estudiosos dêsses assuntos, e1n nosso meio·, daquele Instituto,
pelas provas ini ciais que, efetivamente, de inte1 essante e de útil, já nos começou a proporcionar.

TOPO N1MIA BRAS1LICA

No Brasil, entretanto, relativame.n te inuito
pouco se tem feito nos domínios da toponín1ia.
Um plano sistematizado, que abranja, em
seu estudo, as diversas zonas de no·sso território,
( 147) :nste trabalho, iniciado entre nós por Rodolfo Garcia,
co1n a publicação de Nomes geográficos peculiar es ao B rasil, no
volu1ne III da R evista de L íngua Portuguêsa, R io de J aneiro, 1920,
preci sa de conti nua dores à altura do notável pionei ro.
( 148) O Instituto Brasilei ro de Geogr afia e Est~t í s ti c a,
através de seu operoso Conselho Nacional de Geograf ia, vem
realizando, neste particular, um trabalho digno, na verdade, rl e
todos os e.ncômios dos estudiosos, n-0 Brasil, daqueles assuntos.

Apesar de não têrmos, como outros povos,
como afirmou Luís da Câmara Cascudo:
" ... os labirintos das várias camadas ra~
ciais que povoaram o país, deixando um rasto defo·rn1ado, indecifrável e presente na
toponomástica ... "
Câmara Cascudo, Toponímia, 15
ten1os, indiscutivelmente, uma toponímia 11istó•
r erica, pura herança ameraba, que devemos ir
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colhendo, com ttma infinita ternura e um encanta1nento infinito, como ganga fe.cunda e preciosa, através da imensa inédita e dos trabalhos de
n ossos sertanistas e viajantes, a fim de incorporar, a pouco e pouco, mais sistemàticamente, ao
trabalho, ainda por realizar, sôbre a toponímia
brasílica.
A contribuição de nosso·s estudiosos à toponímia histórica brasílica, apesar de relativamente peqttena, é já bastante interessante.
Estudos especializados, tendo por objetivo a
explicação do vocábulo geográfico, oriundo das
diversas línguas indígenas americanas, excetua11do-se o tupí, ao que nos conste, não foram tentados; e, até mesino em relacão ao vocabulário
de origem tupí, bem poucos têm sido, ern nosso
nieio, não so1nente os seus cultores, bem como
os trabalhos que tenham tratado o assunto em
profundidade e extensão.
O prin1eiro trabalho que apareceu, entre nós,
sôbre a explicação etimológica da toponímia brasílica, foi r ealizado por Francisco José d e Lacerda e Almeida, nas primorosas anotações que escrev eu ao seu Diário da Viagem pelas Capitanias
do Pa·rá, Rio ..'!Vegro, Mato-Grosso, Cuiabá e São
Paulo, nos anos de 1780 a 1790, o qt1al só foi publicado, e1n 1841, e1r1 São Paulo.
Lacerda e Almeida deve ser considerado, incon testàvelmente, n este assunto, um verdadeiro
precursor, o pioneiro dos estudos das línguas in~
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dígen as na geografia nacional. O trabalho d e Lacerda e Almeida foi reimprimido, recentemente,
no Rio d e Janeiro, p elo Instituto Nacional do
Livro, nun1a reedição, porém, que é uma verdadeira mutilação da valiosa obra, uma vez que
foram elimi11adas as anotações originais, precisamente aquilo que a tornava, entre os diversos
traball1os congêneres, uma obra singular na bibliografia brasílica.
Frei Francisco dos Prazeres Maranhão, assim como Lacerda e Almeida foi o precursor do
estudo da influência das línguas indígenas na
geografia nacio·nal, foi o va11guardeiro dos estudos siste1natizados, em nosso meio, da toponímia
brasílica.
Fê-lo, porém, incompletan1ente, sem aquela
indispensável e criteriosa análise que o assunto
solicitava. Não se deve esquecer, entretanto, em
defesa do religioso, que o trabalho foi escrito
quando já eram passados vinte e três anos que
êle saira do Brasil e quando, como êle próprio
afirm a - "a minha memória está quase ca11sada. '' (149)
Considerando-se, contudo, sob o prisma dos
tr abalhos sistematizados e m etódicos acêrca da
explicação eti1r1ológica dos topônimos brasílicos,
Frei Francisco dos Prazeres não teve predeces(149) Frei Francisco dos Prazeres Maranhão, Coleção de
eti1nologias Brasílicas (Rev. IHG-Br, tomo VIII, pgs. 69-81).
Rio de Janeiro, 1846.

-

t

;~J
" 8

-

-

sores e, inieliz1nente, i11uito poucos foram os seus
continuadores, possui11do, ainda, a sua Coleção
de etimologias bra·sileiras o grande n1érito· das
obras inovadoras.
É verdade, sem ·dúvida, que antes dêle alguns
cronistas e viajantes tentaram o assunto, tratando-o, p or érr1, acidentalmente, sem o m érito que
seria de desejar, até chegarmos a Lacerda e Almeida, que, como já vin1os, mais detidamente se
interessou p elo assunto, deve11do, por isso mesmo, ser co11siderado, como já o proclamei - o
precurso·r dos estudos de toponírr1ia brasílica,
cabendo a Ji'rei Francisco dos Prazeres Maranhão
o título, que realmente 1!1e é d evido - o pioneiro dos estudos sistematizados da toponímia brasílica.
Se b em que não tratando, exclusivamente,
do assunto, muito contribuiram para o estudo
da topo11ímia brasílica - em primeiro lugar êsse
extraordinário Alexandre Rodrigu es F erreira,
na sua Viagem Filosófica, por mim sempre citada con1 a inaior veneração e a máxin1a ter11ura,
p elo que ela rapresenta, de verdadeira1nente notável, na bibliografia brasílica; e, en1 seguida,
.f\1ires d e Casal, na Corografia Brasílica, cuja
primeira edição foi feita, no Rio d e Janeiro, em
1817; Inácio Acióli Cerqueira e Silva, na Corografia Paraen se, publicada na Bahia, em 1833;
Antônio Ladislau Monteiro Baena, no Ensáio corográfico sôbre o Pará, publicado em Belém ero
1

" l' <.'
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----

1839; Lourenço da Silva APaujo e Amazonas, no
Dicionário topográfico, histórico e descritivo da
co1narca do Alto-Amazonas, publicado no Recife,
em 1852; João Severiano da Fonseca, na Viagem
ao R edor do Brasil, publicada no Rio de Janeiro,
em 1880-1881; Francisco Freire Alemão, na memória publicada sob o título Questões propostas
sôbre alguns vocábulos da língua geral brasiliana,
publicada no Rio de Janeiro, em 1882 (150), 11a
qual, apesar de ter inostrado gra11de erudição,
- .
. . '
.
.
11ao 1mpr1m1t1 as st1as 111vest1gações, como tinha
possibilidades de fazê-lo, t1m verdadeiro caráter
analítico; A. J. de l\i1elo Morais, na Corografia
do Imp ério do Brasil,· Alfredo Moreira Pinto
'
nos Apontamentos para o dicionário geográfico
do Brasil, publicado em 1889; João Mendes de
Al1neida, no Dicionário geográfico da Província
de São Paulo, publicado em São Paulo, em 1902;
Antônio Joaquim de Macedo Soares, que alé1n
de ter sido, evidentemente, o iniciador, entre 11ós,
(los estudos lingiiísticos sistematizados da influência africa11a no português do Brasil, muito contribuiu, igualmente, para os estudos da toponímica }Jrasílica, principal1nente nos Estudos lexicográficos do dialeto brasileiro e em Vocábulos incllgenas, já publicados, como, sobretudo, na sua
valiosíssima inédita.
Além dêsses autores trataram, tambén1, es( 150) Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tomo XL\ T, parte II, Rio de Janeiro, 1882.
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parsan1ente, em seus trabalhos, da toponímia
brasílica - Braz da Costa Rubi1n, Couto de Magall1ães, Barbosa Rodrigu es, Batista Caetano,
Goncalves
Dias, Francisco Adolfo Varnhagen,
..
Ferreira P e11a, e alguns ot1tros mais, entre os
estudiosos dos proble111as a1nericanistas, brasileiros; e, entre os estra11geiros J ol1n Luccock,
Henri Coudreau, Charles Frederic Hartt, Richard
B11rton, que ao anotar a edição de Hans Staden,
publicada em 1874, enriqueceu-a com abundantes
e preciosíssimos estudos sôbre vocábulos indígenas nela referidos; Theodor l{och-Grunberg, Karl
vo·11 den Steinen, Max Schmidt, Erland Norde11skiold, Paul Ehrenreich, Orville Derby e t antos
outros mais.

De certo tempo para cá, entretanto, têm aparecido vários trabalhos, alguns aliás bem interessantes, sôbre a toponímia brasílica, destacando-se, entre êles, os seguintes - o de Rodolfo
Garcia, sôbre N ornes geográficos peculiares ao
Brasil (151); o de Bernardino José de Sousa, Dicio11ário da Terra e da Gente do Brasil, publicado 11a Brasilia1ia, da Co1npanhia Editôra Nacio11al, e111 1940, saído anteriormente co1n a denominação de Nomenclatura geográfica peculiar ao
Brasil e de Onomástica geral da geografia bra1

(151) Revista: de Língua P-ortuguêsa, (Número III ~gs.
153-188) . Ri<> de Janeiro, 19~.
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sileira. que constituiu, sem dúvida, uma das
111ais notáveis contribuições a êsses estudos;
o de Afonso A. de Freitas, Vocabulário nheengatú, vernaculizado pelo português falado cm São
Paulo, ali publicado, em 1936.
O·utros traball1os, êsses agora n1ais especializados, sôbre a toponímia, propriamente, ta1nbé1r1
têm vindo enriquecer, e1nbora em m enor proporção, a nossa exígua bibliografia - sôbre a toponímia pernambucana os 1nagníficos trabalhos O
tupí na corografia per1zambucana, de Alfredo de
Carvalho e Toponímia perna1nbucana, de Mario
Melo, ambos publicados na Revista do Instituto
Arquoeológico e Geográfico Pernambucano,·
sôbre a toponímia do Rio Grande do Sul os
trabalhos valiosos de Emílio de Sousa Docca
a cêrca dos Vocábzilos indígenas na geografia
Sul-Riograndense, publicado em Pôrto Alegre, em
1925 e de João Borges Fortes sôbre O Tupí na
corografia do Rio Grande do Sul, publicado, no
Rio de Janeiro, em 1936; sôbre a toponímia de
.lVIinas Gerais temos os vários trabalhos de Nelson de Sena, sobretudo as N ótulas sôbre a toponímia geográfica em l>-i inas Gerais, publicadas e1n
vários números da Revista do Arquivo Publico
Mineiro e Alguns estudos Brasileiros, publicados
e1n Belo Horizonte, em 1937. E, finalmente, o
livro precioso de Eugênio de Castro que, embora
não tratando, específicamente, da toponímia brasílica, não poderia deixar de ser citado aqui.

em rreJêvo - a Geografia lingüística e estudos
brasileiros, publicado no Rio de J a11eiro, em 1937
e ql1e abriu, para a inais intensa satisfação de
todos nós, qt1e rios dedicamos a essa espécie de
estudos, i1ovos 11orizo·ntes 11a interpretação dos
problemas brasílicos. (152)

Mas ainda não falei, e inuito de indústria,
11os dois inaiores trabalhos qt1e, no Brasil, fo·ran1
escritos sôbre o assu11to.
Na seg11nda metade do século XIX publicou
Carl F'r iederich Phillipe von l\iartius, o inelhor
trabalho, incontestàvelme11te, até à época aparecido - o Nomi11a aliqiiot [ocori11n in lingua tupí.
(153)

Não lhe pôde, entreta11to, o sábio naturalista, o
gra11de amigo do Brasil, dar o dese11volvime11to
que se fazia mister e, J)Or isso, a sua obra não
foi a obra magistral que poderia ter sido, pois
para elaborá-la 11ossuia Martius todos os req11isitos 11ecessários - viajara grande parte do país,
era bastante ver sado e1n língua t111)í, possuia Ü1na
vasta erudicão cie11tífica.
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Fo-i somente 110 J)rincípio dêste século, porém,
e1n 1902, qt1e surgiu, com O tupí na geografia
n.acional, de Teodoro Sampaio, a obra clássica
da topo11í1nia brasilica, aquela que ·se tornou, incontestà velmente, a pioneira dêstes estudos, entre
nós, pela criteriosa análise a que foram sub1netidos todos os vocábulos, pela profundeza dos
conheci1nentos tupís, pela seriedade de suas investigações, para cujo resultado não faltaram
nem as leituras das crônicas antigas e das antigas relações de viagens, nem a con.sulta ao ele1nento histórico, a fi1n de descobrir a verdadeira
grafia primitiva .dos vocábulos, para a perfeita
elucidação de se11 se11tido e a rigorosa deter1ni11ação de s11a eti111ologia. (154)
Foi êsse traball10, sem dúvida, l1n1 dos grandes marcos a assinalare1n, na literatura brasílica,
um inomento 11istórico.

~

( 152) Não está em meu poder, in felizmeute, o traba1ho,
por tnim realizado, corn grande clifiçuldacle, aliás, co1no t udo
quanto é pesquisa, no B rasil , e111 qne relacionei a 4uase t otalidade da contribuição dos estudiosos do B rasil à t opuníniia brasílica ; aqui relacionei, apenas, alguns que tne íora1n ocor rendo
à n1en1ória enqqanto redigia, apressaclan1ente, estas notas.
(1 53) P ublicado no Glossaria ling,u arum brasiliensiu11i, p~s.
487-544. Erlangen, 1'863.

( 154) Apesar de alguns erros nesse t rabalho vários ' elos
.
.
'
qua.1s P?r mun apontados, sobretudo no capítulo referente à
tup1~an1a,

,não po.de1nos deixar de atribuir a O tiipí na geografia
n acional o lugar de 'desta-que que es sa obra n1agistral n1erece,
~este capítulo dos estudos brasileiros, principalmente dada a
1n1ensa, a 51uase i ncon~orn ável dificuldade na realização de qualquer pesquisa, entre nos.

CAPtTULO

SERrfANISTAS

E

VI

I~RONTEIROS·

•

SlJMARIO - As Comissões Demarcador<:s de Fronteiras - O verdadeir·o espírito de brasilidade
nos heróis do serviço de demarcação de nossas
lindes.

AO concluir, com

êste capítulo, as considerações
que estamos fazendo, em tôrno da toponímia
brasílica, n ão quero deixar de ressaltar, ainda
uma vez, o trabalho silencioso dêsses verdadeiros heróis do serviço de demarcação dos limites
do Brasil, ao m esmo te1npo sertanistas e fronteiros, que tanto e tão intensamente têm trabalhado
p ela integridade de nossa grandeza territorial.
É perfeitamente oportuno e, até certo ponto,
um dever imperativo, trazer-se à claridade meridiana e ao conhecimento dos brasileiros, os lahôres do Serviço de Demarcação das Fronteiras.
do l\finistério das Relações Exteriores, dos mais
reveladores, em sua essênciu, do verdadeiro espírito de brasilidade.

-

-
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Se, d e um lado, devido ao gênio e à predestinação do Barão do Rio Branco, os nossos
Tratados foram celebrados, unanimemente, num
ambiente de elevada e de indiscutível elegância,
mantendo-se o Brasil, sempre, numa atitude de
cavall1eiresca e de singular fidalguia, no conceito
continental, não devemos esqu~qer, por 011tro
lado, aq11êles brasileiros que, obsc11ramcnte, ignorados por todos e, muitas vêzes, por si próprios, vão demarcando, nu1n traball10 ciclópico
e anônimo, através das imensas raias de 11osso
l)aís, as suas fronteiras, completando assim, nu111
silêncio absoluto, as conquistas admiráveis da
diplomacia brasileira.
É preciso que o Brasil, realmente, n ão desco11heça o labor dêsse pugilo de idealis tas que,
nos recessos mais sombrios e nos mais sombrios
àesvãos de nossa terra, em zonas - quantas e
quantas vêzes ! - desconhecidas da maioria de
11ossos patrícios, lutando, desesperadamente,
contra tôdas as agressões do meio físico, vão,
convictos do labor glorioso que realizam, conquistando, à custa de sofrimentos e de sacrifícios
inauditos, dias de paz, de tranqüilidade e de sossêgo, . para os brasileiros de amanhã, evitand·o,
co1n o seu trabalho árduo e penoso, as lutas ing;ratas e, por vêzes, sinistras, oriundas da posse
discutível de fronteiras não perfeitamente demarcadas.
~ste nbsoJuto silêncio em qt1e vivem os nos-
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patrícios das Co111issões de Lin1ites, brasileit'os que se i11ter11a1n, l1eroica1nente, em dema11da
dàs ráias de 11osso in1e11so país, desbravando, estufiando e a111ando, cada vez mais enamoradamente, a 11ossa terra e a nossa gente, tem sido,
sob certos asp ectos, o estímulo para que viajantes estra11geiros, se1n espírito científico, ávidos,
apenas, de glórias transitórias, passeando, 1n11itas
v êzes, os olhos distraídos, pelos recantos nlaravilhosos de nossa terra, julguem q11e seja n ecessário q11e venha1n ê1es, os 11ovos Cabrais do séc11lo XX, para d escobrir acidentes geográficos
já 111ais q11e l)erfeitame11te conhecidos.
Nã o 11os quere1nos referir, d e maneira algu1na, a estrangeiros co·1no Agassiz, Branner, Bates,
\Vallace, Saint-I-Iilaire, Har tt, Derby, Goeldi, I-Iag1na11n, Ducke e tantos, tantos mais, esplendida1nente r elacionados na História das Explorações
Científicas (155), a brill1ante monografia d e R odolfo Garcia.
Como verdadeiros ho1nens d e ciência, por ém, todos êles se sentiam atraídos pelos aspecLos 11ovos que lhes apresentava a nova terra, sobretudo por essa " ·ú lt.ima página, ainda a escrever-se, do Génesis", na feliz expressão do pref aciador do Inferno Verde, com a só preoc11pação
de estudá-la, se1n outros agentes perturbadores,
com a fria serenidade d'as observações científicas.
( 155) P11hlicaclo 110 Dicion!irio T-Iist·órico, Geográfico e E t 110gráfico do J3rasil, volu n1e I, pgs. 856-910, l~io de Janeiro, 1922.

\
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rebusca111, são atraídos, quase sempre, pela
epnq uísta f alaz de uma glória fugidia ...
t Se nós guardan1os, se1npre, co1n reverência
e, ( 1nuitas vêzes até, corn verdadeiro carinho,
os 11omes imperecíveis daqt1eles que procuraram
nossa terr a imantados, apenas, pelas ânsias incontidas das eternas r enovações culturais, igual
atitude, por ém, será impossível manter, n ecessàr iamente, em relação a êsses outros viajantes
que, e111 pleno século XX, tão levianame11te r egressa111 dessas viajadas - e é êsse, r ealmente,
o l'.111ico obj etivo colimado - sobraçando os rascunl1os de um livro, no qual relatam, enfàticam ente, tantas e tão ignoradas aventuras, que nós
próprios, como aconteceu com a descrição do
Araguaia, tanto pela jornalista Rosita Forbes,
co1no p elo inescrupuloso viajante Peter Flemi11g,
pensa1nos estar dia11te de llano·ran1as exóticos,
não sabemos bem se asiáticos, se africanos.
F ica-se na suposição, diante de tais livros,
que o Brasil tem, inesgotàvelmente, a espera dêsses exploradores manquéS', um trecho nunca palmilhado, onde se concentram, inaciçamente, as
mais bravias feras e as mais ciclópcas contextur as, no delineamento topográfico, que proporcionam, teatralmente, as lutas mais heróicas e as
mais rudes aventuras, vencidas, infalivelmente
pelo autor e buriladas, depois, em páginas e páginas da mais imaginosa ficção .. .
E nada mais enfadonho, nada mais deplo•1

"O grande rio, mau grado a sua monotonia soberana, evoca em tanta maneira o
maravilhoso, que empolga, por igual, o cronista ingênuo, o aventureiro româ ntico e o
sábio precavido."
Euclides, Margem, 11
\

Quantas fábulas, porém, viaja11tcs ne1n semµre escrupulosos, raras vêzes se af asta11do da
calha principal do grande vale, têm arquitetado,
algu1nas das quais velhas de vários séculos, avultando, entre elas, a lenda das Icamiabas, do fantasista Orellana, os titânicos curiquerês, de Guillaume de Lisle e a Manôa d el Dorado, de \Valter
Raleigh.
É que, talvez, fruto de um determinismo
histórico, nós, os senl1ores da terra, extasiados
u11s na sua contemplação, ignora11tes outros de
suas 1nagnificiências, sentimos as visões panorâm icas que ela, encantada, nos proporciona, com
uma mirada tôda introspectiva, ao passo que os
aventureiros e os impressionistas apressados que
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rável, do que a inconseqüência dêsses fantasist~s
que, pon1posa1nente mascarados co1n o título de
excursionistas científicos, fazem, quando muito,
pic-nics originais, geralmente nos trechos mais
trilhados de nossa terra, quando, menos dispe11diosame11te e mais comodamente, por certo, poderiam fazê-los e1n suas terras de origem, com
a imensa va11tagem, para nós, de n ão f alsc are1n,
propositada1nente, a realidade, no desconheci111enlo radical e profu11do· de que nós conh ece1nos a nossa terra, n1uito m ais, talvez, do qu e parece ...
É i)reciso que se ponha u1n paradeil'o a lodos
êsscs clescobriclores impertine11tes ele tralo·s de
terra 11a maioria conhecidos desde os tempos
qt1inl1en tistas das entradas e bandeiras.
Se alguns r ecantos mais afasta dos r1ão fora111
percorridos, ainda, pelo home1n da cidade, pelo
es t11dioso de s ua ecologia, pelo enan1orado de
suas 1naravill1as, pelo demarcador de suas fronteiras, foram êles trilhados, já, por pé brasileiro
- 110 sul, por êsse gal'.1cho destem1)erado e a11daz
C[tle, con1 o seu poncho e o seu i)ala, se te1n internado pelas cochill1as de set1 l1eróico ri11cão; no
oeste, o sertanejo, glorificado · pela riqueza verbal de Euclides, vai ca1ni11hando e111 direitttra
aos espaldões andinos; a·o 11orte, o caboclo rijo
da 1A.m azônia vai-se adentrando pelos tributários
da n1ar gem esq11erda do grande ca11dal, em direção ás <livísórias setentrionais, e1n busca da cas-
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tanl1a, do cáucho e da l1évea, rasgando, corn indô1nita energia, o seu solo renascente.
Onde quer que hajam apisoado o chão da
pátria as p egadas alienígenas, é certo que lá se
encontram os sulcos das alpercatas de nossos sertanejos ou da planta do pé de nossos caboclos ...
A nossa sedução pelos verdadeiros sertanistas, por aquêles que se adentram por nossa interlândia levados, unicamente, por um impulso
de aventura ou por uma solicitação da inteligência, chega a desculpar, muitas vêzes, aquêles que,
r1um arrebatame11to decorrente de f atôres vários,
que estimulam, em demasia, o individualismo dos
exploradores, se julgam, às vêzes exageradamente, os violadores primeiros da terra, quando, porém, essas atitudes rápidas de egocentricidade,
são anuladas, abundantemente, pelo valor prestadio de seus trabalhos, como ocorreu, por exe111IJlo, nos episódios com Theodor Roosevelt e co1n
Hamilton Rice.
Como aquela atitude de supostos serta11.is tas
e de viajantes inconseqüentes faz ressaltar, valorizando-os, os trabalhos realizados por êsses gloriosos sertanistas e fronteiros de 11ossas gloriosas
Co1nissões De1narcadoras ...
Se, a princípio, era a fro11teira, a1>enas, u1na
imensa zona, que n1ais separava do que unia os
povos, ela se transformou, mais tarde, numa
faixa, bem menos dilatada, tende'ndo já para
11n1a 111aior in lerpe11etração humana, sensível-

',
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de fronteira-linha, aquela que mais de perto nos
interessa, pois sua existência decorre, precisamente, de uma representação objetiva, que é, exatamente, a demarcação, isto é, o traçado da linha
sôbre a superfície terrestre.
A fim de dar-se execução aos Tratados e aos
Acôrdos firmados, a princípio com a Metrópole,
depo·is com o Império e, finalmente, com a República, foram nomeadas Co1nissões Dernarcadoras.
A primeira Comissão nomeada para demarcar as ráias setentrionais do Brasil, co1n o governo de Sua l\1aj esta de, o rei de Castela, foi a de
Mendonça Furtado e a segttnda a de Pereira
Caldas, ambas no século XVIII.
Apesar das Comissões não terern realizado,
propriamente, u1n trabalho sistemático de de1narcação, pr oduziram, porém, uma gra11de soma
de trabalhos geográficos, sobretudo a Comissão
Pereira Caldas.
No Império foram várias as Comissões Den1arcado·ras, sendo de notar, nas lindes setentrio11ais, a Con1issão do Barão de Parima e a Co1nissão do Barão de Tefé.
No período republicano as Comissões Demarcadoras qt1e trabalharam na delimitação de
,.
. .
nossas r aias setentr1ona1s foram a Comissão Melo
Nunes, a Comissão Guilhobel, a Comissão Fer-

-
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reira da Silva e, posteriormente, as Comissões
de Limites do Setor Norte e do Setor Oeste.
Chefiaram a Comissão de Limites do Setor
Oeste os brilhantes fronteiros que foram Renato Barbosa Rodrigu es Pereira, até há bem pouco
na Chefia do Departamento Técnico do Serviço
de De1narcação de Fronteiras, do Ministério das
Relações Exteriores e Temístocles Pais de Sousa
Brasil, recentemente falecido.
O Setor ~orte foi cl1efiado, durante todo o
ten1po, por Braz Dias de Aguiar, trunbém recenten1ente fal ecido..
Foi Braz de Aguiar urna das mais brilhantes
individualidades, de tôdas as épocas, do Serviço
de Lin1ites do Itamaratí e um veterano dos trabalhos de demarcação.
Tendo-se iniciado nesses trabalhos, em
1910, na Comissão do Almirante Guilhobel, encarregado da demarcação da fronteira do Brasil
com a Bolívia, serviu, mais tarde, primeiramente
como ajudante e, posteriormente, como sub-cl1efe, na Comissão Al1nirante Ferreira da Silva,
que demarcou os limites do Brasil com o Perú,
1endo, sobretudo nesta última Comissão, uma
cópia invulgar de trabalhos realizados.
Do chefe da Comissão de Limites do Brasil
com o Perú, Almirante Antônio Alves Ferreira
da Silva, demarcador emérito, recebeu Braz de
...\guiar o seguinte honroso elogio:

-
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"iVf ui to g1·a lo é salientar as elevadas qt1a-

li<lades i11orais e os ines li111 áveis serviços
prestado·s p elo Sub-Chefe da Co1nissão, Co1na11dante Braz Dias de Aguiar, cujos méritos de há 111uitos anos se ve111 revelando no
Ministério das Relações Exteriores, onde a
sua inteligente operosidade já ficou ligada
aos últimos trabalhos da Comissão Brasileiro-Bolivia11a, chefiada pelo saudoso Almirante José Câ11dido Guill1obel, sob cuja
direção tive ta1nbém a 11onra de servir."
Ferreira da Silva, Relatório, 21
Na chefia da Comissão de Li1nites do Setor
Norte foram incalculáveis, realmente, os trabalhos por êles prestados ao país, tanto em relação
aos serviços propriamente de de1narcação, co1no
também, e superiormente, nos domínios da geografia e da etnologia, en1 que são valiosíssi1nas
as contribuições da Co1nissão Braz de Aguiar.
Substitt1iu-o outro n·o tável estudioso de nossas líndes, digno sucessor de Braz de Aguiar na
chefia daquela Comissão, de tantas tradições na
história das demarcações do Brasil, que é Ernesto Bandeira Coelho, a quem estou ligado por laços de vell1a e fraternal an1izade.
Vem realizando Ernesto Band~ira Coelho,
na chefia daquela Co·missão, t1m magnífico traball10 na demarcação das fronteiras setentrionais do Brasil, r ealmente digno das tradições

335 -

deixad as, naquela. Comissão, pelo inolvidável
chefe que foi Braz Dias de Aguiar.
O traball10 realizado por aquêles cl1ef es e
seus co111p a11l1eiros, o trabalho de todos aquêles
bravos, qt1e se poderia1n enfileirar 11a galeria dos
varões de Plutarco e dos heróis de Carlyle, não
deve permanecer, por mais tempo, esquecido e
ignorado.
Qt1a11tas vêzes, e1n plenas alvoradas lun1i~
i1osas, i1ão fora1n essas vidas sacrificadas, pela
parca crt1el, e111 ineio às asp erezas rudes de u111a
jornada.
São dêsses heróis esquecidos que precisamos
conl1ecer os labores, as lt1tas e os sofrime11tos,
o esfôrço ingente e o sacrifício conti11uado, para
que o exe111plo que êles 11os legara1n se transforn1e, f ecur1do e inag11ífico, nu1n sín1bolo inaravilhoso de traball10 pela grandeza do Brasil.
preciso que os brasileiros que vivem nas
grandes cidades, envolvidos por uma onda de
constante cos1nopolitismo, volvam os olhos, de
qt1ando e111 qt1ando, para o outro lado do A tlâ11tico, or1de r epot1sa, ainda adorme'c ido, êsse Brasil
desle111brado e maravilJ1oso, êsse Brasil-brasileiro, onde labuta1n, onde vivem e onde 111orrem,
na defesa ele nossa integridade territorial, brasileiros da mais I)Ura linhagem, da mais rija tê1npera, ct1jos 11úcleos de população se vão adelgaçando, e11tretanto, à proporção que se avança
É
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para o Norte e para o Oeste, em tôrno de fro11teiras ao abandono ...
Que as palavras de fé nos destinos de nosso
país, por mim proferidas, po·r ocasião da assi11atura da Ata final dos trabalhos de de·m arcação
da Comissão Mixta Brasileiro-Neerlandes a Demarcadora de Fronteiras, encerren1 estas páginas, da mais comovida saudade por todos os
companheiros que cairam na luta, en1 ineio da
jornada e da mais sincera gratidão por todos
êsses sertanistas e fronteiros que tão anoniman1 ente têm trabalhado p ela integridade de nossa
grandeza territorial:
"Aqui, um grupo de brasileiros, profu11darnente enamorados de sua terra e de sua
gente porfia, sen1 cessar, num silencioso
trabalho, pleno de sadio entusiasmo e de
intenso espírito de brasilidade, no sentido
de transmitir, a nossos descendentes, um
Brasil integrado, jt1rídicamente, pela fôrça
do direito, na grandeza territorial que legítimamente herdamos de nossos n1aiores;
um Brasil digno das alviçareiras esperanças que nos entre1nostra o porvir; um Brasil que prolongue as tradições gloriosas de
nosso passado; un1 Brasil, enfim, sem ráias
desconhecidas, para que possamos melhor
respeitar a soberania de nossos confinantes."

PARTE II

j
Gl.. OSSARIOS
1

I

ÉTIMOS

CARIBES

ACA:B
Rio, afl. m.d. do Parú de Oeste, fo nuador do Curniná, da
bacia do '"frombetas, no Estado do Pará.
Étin10: do paricotó acaê, cobra.
Bibliografia: Braz de Aguiar, Fron,te·iras, 238; Pojuca11
Cavalcanti, Trombetas, 38; Levy Cardoso, Glossá,rios, 37; :tvlinistério do Exterior, Brasil-Surinatne, 14.
ACURIMA
Serra, situa.da no divisor de águas .1-\n1azonas-i\!Iazarun c, nas
proximidades do ?vlonte Rorôim.a, no Estado do An1azonas.
Étimo: do taurepã acuri, cotia e ítnâ, o :pai, o f armador.
Bibliografia: Koch-Grünberg, RorôVina, I\T, 37; 11orelli,
Campan.ha do Jari, 30; Rondon, Glossár-io geral, I , 243; Braz de
Aguiar, Fronteiras, 221.
AICURú
Rio, af 1. m.d. do Aimará, da bacia do Co111uno, no Estado
do Pará.
Étin10: do galibí a-í, cachorro do n1ato e curú, rio.
Bibliografia: Im Thurn, Indians of Gitiana, 60; Lcvy Cardoso, Glossários, 20.
AILÃ
Rio, no divisor de águas Amazonas-Mazarune, a:fl. 111.cl.
do :Niaú, no Estado do Amazonas. As nascentes clêste rio nascem, apenas, a 32 metros do marco que assinala, na serra do
Caburai, a Calniraí-tepê dos silvícolas, o ponto setentrional
do Brasil.
Étimo : do macuxí ailã, entidade mitológica caribe.
Bibliografia: Braz de Aguiar, Fronteiras, 223; Levy Cardoso, Glossários, 48; Sousa Martins, Geografia da A n1a::ônia,
729.

AIMARA
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Rio a fl. m.d. do Marapl, eia bacia do · Cum1na, no !~ s tauu du
Par'á. Ponto de parada, quando a Comissão de. L~mites alí
trabalhava, das embarcações da mesma, pela a bundanc1a, verdadeiramente notá·vel, de t ra íras nele existentes, orígern de seu
nome.
É timo: do marz.xó ai111ará, traíra.
Bibliogra fia : Im Thurn, lndians of Gi~iana, 22, 137 ; P ojucan Ca valcanti, Canipanha do Mapuera, l:>; Coudreau, Vocabulaires 11iéthodiques, 29.
AIUA-MERú
Cachoeira no rio Uraricaá, pouco acin1a de sua confluência com o Urar icuera, da bacia .do Rio Branco.
Éti1r10 : do 1nacuxí aiuá, .pato e merú, cachoeira.
Bibliografia: Nin1uendajú, 114acu.i-·i, 348 ; Rondon, Glossário
geral, I, 244.
ALI1i1IMUN E
Serra, no Estado do Pa rá, pelo cun1e da qual passa a divisór ia Brasil-Surinan1e, sempre a través de densa mata, separando as águas que corren1, pc:. ra o norte, para a bacia do Tapanaoni, das que correm, para o S'.ll, para a bacia do Parú de
Leste, tan1bém conhecid<>, pela indiad1 cc:.ri be, como Oco1noquê.
Étimo : .do tiriô ali11l'Í, cuatá e niune, serra.
Bibliografia : De Goeje, T innulzhumak-Expeditie, 105 ; Boanerges, E:rPlorações, 120 ; Rubens Alves, Tiriô, 19 ; ~1 i n i~té r 10
do E xterior, Brasil-Surinanze, 16.
A11ACú
Lago, que representa o núcleo central do grande pantanal
qwe deu orígen1 à fábula do mar branco, onde se erguia o f amoso El-Dorado do Paríma.
f: ti1no: do parauiana a111acú, remo.
Bibliogra fia: Schornburgk, T ravels, li, 3; Martius, Glossaria, 228 ; Rond-0n, Ca11ipanha de 1927, I, 33.
,\MAPA
'l' oponín1ia caribe da qual se originou a. J enon1inaç:to de
tôda a região antigamente contestada e que hoje batiza o atual
território, desn1embrado .c:o Estado do Pará.
~timo : do galibí a1·r.apá, a hancornia amapá, f-Iub.
Bibli Jgrafia: Gceldi, Escavações arqiieológicas, 40 ; Sousa
1'·1artins, Canzpanha da .Nlapue1·a, 31 ; Rubens Alves, Ca111pa1iha
do lr1ajarí, 27.
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A1'1APAIMA
. a fl. m.d . do M::ú, da bacia do rio BraOCQ, no E sta .lu
R 10,
do .A.mazonas.
.
Étimo : do marux í atnapáiinâ, casca preciosa.
Bibliografia: Schon1burgk, T raveis, II. 348; Levy Cardoso.
G?ossários , 31.
ANAf-IECú
~ erra, na fronteira Brasil-Venezuela, no Estado do Ama.....
zonas.
Étimo : do macuxí anaí, n1ilho e iecú, caxirí, o cauim dos
tupís.
.
.
Bibliografi a : Koch-Grunberg, Roro1tna, I •. 61 ; R.10 Branco,
Guiana Britétnica, I; Im Thurn, Iudians of Guiana, 17.
ANA1-UTn
Rio importantíssimo na hi stória das .demarcações brasileiras a
m.d. do T acutú, na fronteira Brasil-Guiana Britânica.
' Étin10 : cio m::.cuxí anaí, milho e 11tê, igarapé.
I?oroi111a, I, 73; Rondon,
Bibliografia: l(och-Grunberg,
Glossário geral, 1, 238 ; Nimuendaj ú, J.Y.facuxí 446.

fl:

ANUNTn-REM ON
Cerrado, na montanha ~ifairar í, n:i m.e. do rio Surumú
médio, no Estado do Amaz-0nas.
Étimo : do taurepã an11ntê, urucú e remon, cerrado.
Bibliogrr fia: J(och-Grunberg,
Mitos e len.das, 51; Lcvy
Cardoso, Glossários, 49.
ARA.CAIMA
Rio, afl. m.d. do T acutú, c-0ntribuinte do Branco, da bacia
do Negro, no E stado do An:~zonas.
.
.
.
..
É timo : do macuxí araca1n1a. o peixe denominado Jand1a
Bibliografia : Schomburgk, Travels, I I. 124; Miranda Ro·
drigues, Tac utú, 15.
ARACOô
O mais írnportante afl. da m.e. do Comuno, da ba<~ia do
'f r-0mbetas, no Estado do Pará.
Étin10 : do auarêcotó aracoô, cobra.
Bibliogrr.fia: Pojucan Cavalcanti, Ca1,nPanha do Mapu era,
22 ; Levy Cardo?º• Glossários, 23; Braz de f.~guiar, Fronteiras,
287.
ARAI-P1\Rú
Rio, a fl. m.d. tio Uaupés, da bacia do N egro, no Estado
do Amazonas.
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Éti1110: do 111acuxí ará,i, piranha e parú, rio.
Bibliog ra fia: Nimuendajú,
11-facuxí,
388; Levy Cardoso,
Glossários, 19; I( och-Gr unberg, Roroi111a, I\T, 40.
I\l"{A11Á

N o111e de dois rios do Estado do Pará, o primeiro situado
na il ha de Marajó e o outro a fl. m.e. do Amazonas, no n1utÜcípio de P rainha.
Étimo : do aparaí aramá, abelha.
Bibliogr2f ia: Nin1uendajú, A paraí, 782; Coudreau,
orab1daires 1·n éthod·iques, 31 ; Levy Caridoso, Glossários, 25 ; De
Goeje, Études caraíbes, 50.

r/·

A R i\ 1'1ECA
Ilha, situada no rio Ail1ã, af 1. m.d. do :rvca ú, da bacia do no
Branco, no Estado do Amazonas.
Étin10 : do rnacuxí ·aram,ecâ, camaleão.
Bibliografia: Nin1uendajú,
J.1acnxí
406 ; L evy Cardoso,

Glossários, 27.
A RA11UR1
Rio, a fl. tn.d. do U ra ricuera, da bacia cio rio Branco, no
E stado do Ainazonas.
Étin10 : do macuxí ararwurí, jabotí.
Bibliog ra fia: Ruben s A lves, Macu,.'.l:Í, 9; Martius, Glossar 1a,

..

226.

A RAPA
Rio, afl. m.d. ,do Japurá, no E stado cio i\mazon as, e de
un1 lago, na vasta região entre as bar ras dos rios Tron1betas
e ] amunclá, no · município ele Faro, no E stado do Pará.
Étin10 : do aparaí a1a,Pá, periquito.
Bibliog rafia : ntfc rell i, Ca1npanha do Jarí, 29 ; N i11111cndajú,
1

Aparai, 682.
A R A P A I MA
Rio, afl. 111.cl. do U a upés, ela bacia do Negro, no 1.!:staclo do
A rnazonas.
Étimo : do galibí arapâi111.a, pirarucú.
Bibliografia : Schomburgk, Traveis, I ,284; Im 'T hu rn, lndian s of G11ia11a, 137.
A RAPARf
Rio, afl. n1.d. do I pi tinga, da bacia ido
Pará.
Éti1110 : do aparaí araparí, periquito.

Jarí,

no Estado do
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Bibliogra fia: Mor elli, Campanha do Jarri, 39; Rubens Alves, Ran.g11,piqní, 28.
ARA PARú
Rio, afl. m.d. do T acutú, da bacia do Branco, no Estado
do Amazonas.
É ti mo : do macuxí ará, t imbó e parú, rio.
Bibliografia : N i1nuendajú, lí!facit.x'Í,
472; Miranda Rodrigues, T acutú, 18; Koch-Grunberg, Roroi1na, I, 92.
A RARA UÁ
Lago, situado na v~sta r egião en tre as barras do s rios
T rombetas e ] amundá, no município de Faro, no E stado do
P ará .
Étimo : do caxuiana ararauá, ara r a amarela.
Bibliografia: Hurley,
Vocalulário dos aborígenes, 231;
Levy Cardoso, Glo·ssários, 48.
ARA UANA
I~ago, entr e as barras dos rios Trombetas e do Jamundá, no
município de Faro, no E stado do Pará.
É timo : do taurepã arauaná, peix e do mesmo nome.
Bibliografia: Schomburgk, Travels, I, 285.
_i\RAUAR:e.
'
Rio, afl. m.d. do T acutú, da bacia do rio Branco, no Estado
do Amazonas.
Étimo : do maraxó arauarê, timbó.
B ibliografia: Braz de Aguiar, Frot~teiras, 234; Rubens Al ves, R angupiqu,í, 23; Levy Cardoso, Glossários, 34.
ARAUATA-MERú
E xtensa cachoeira, no J arí, da bacia do Amazonas, acima
de Cuiurí, no Município de Almerim, no Estado do Pará.
É timo : do aparaí araiw tá, guariba e merú, cachoeira.
Roroi1na, I, 144; Rondon,
Bibliografia: Koch-Grunberg,
Glossário geral, I, 231 ; Coudreau, Vocabulaires niéthodiqu.es,
27; Br az de Aguiar, Fronteiras, 299.
A RAU ATó
U m dos canais por onde desagúa o rio Sar acá no Amazonas, no E stado do Amazonas.
Ét imo: do galibí arauató, guariba.
Etudes
caraíbes, 38; TaveraBibliografia : De Goeje,
Acosta, Rionegro, 105 ; ·C oudreau, Vocabulaires méthodiques, 27;
Rondon, Glossário geral, I, 231. .
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ARIMARAGA
Cachoeira, situr da no 1'acutú, da bacia do r io Branco, logo
depois da foz do Jacamim, no E stado do Amazonas.
Étimo: do taurepã arinzaragá, cachor ro.
IV, 10; Martius,
Bibl iografia: K och-G runberg, R oroinia,
Glossaria, 226 ; Br é:z de Aguiar, Fro11teiras, 233.
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çando a ~er conhecida pelo nome de cachoeira do Terror, porque é uma das mais per igosas do grande rio.
Étimo : do macuxí arucâ, lagarto e í1nâ, coleção, reunião,
formador.
Fronteiras,
255; KochB ibliografia: Braz de Aguiar,
Gr unberg, R oro1111a, I, 163, Ruben s Alves, Ca1npanlia do Majarí, 6; N imuendaj ú, Macit.xí, 349.

ARI MINÃ
Rio, a fl. m.d. do Urucuiana, tributário do Marapí, da bacia do Trombetas.
Étimo : do car ibe ariminã, peixe elétrico.
Coudreau,
Vo cabitlaires méthodiques, 29;
Bibliografia :
Hurley, V ocabulário dos aborígenes, 230; Levy Ca rdoso, Glossários, 21.

I

ARIMIACA
Cachoeira no Jarí, da bacia do Amazonas, pouco acima da
cachoeira de Macacoara, no Estado do P rrá.
Étin10 : do tirió ari111.í, cuatá e acá, cachoeira.
Bibliogra fi a : D e Goeje, Études caraíbes, 38; Morelli, Ca1npanha do Jarí, 31; Crevaux, Gra11i11iaires et vocabulaires, 39;
Braz de Aguiar, Fronteiras, 309.

ARUCUil\ifÃ
Pequena ilha, no r io Uaupés, nas proximidades do Calango, no E stado do Amazonas.
Étimo : do taurepã ar11c11itnã, bezouro.
B ibliogr afia : Rondon, Glossário geral, 1, 245; Levy Cardoso, Glossários, 29.
ARUMÃ-TIPú
Serra na fronteira Brasil-Guiana Britânica, próximo ao
Rorôima, no E stado do Amazonas.
Étimo: do macuxí arz11nã, veado galheiro e tip1í., serra.
Bibliografia : Ilraz d e Aguiar, Fronteiras, 221; Sousa Martins, Geografia da An1a.:ônia, 729.

ARITú
Aldeia situada à m .d. do Amazonas, no município de Monte-Alegre, no Estado <lo P t:rá.
Étimo : do aparai aritú, tocha.
Bibliog rafia: N imuendajú, Aparai, 335; Morelli, Campanha

ARURú
Rio, a fl. m .e. do Amazonas, no município de Almeirim, no
E stado do Pará.
Étimo: do apar aí aruri' por co espinho.
Bibliografia : F erreira Pena, P ará, 126; Nimuendajú, Apara!, 647; L evy Cardoso, Glossários, 36.

do Jarí, 31.
ARUA
Enseada, formada pelo LG.go Grande de Curuá, no município de A lenquer , no Estado do Pará.
É timo: do galibí aruá, onça.
Bibliografia: Rondon, Canzpauha de 1927, I, 9; Martius,

ATAITAI-EPI NG
Serra à m.d. do Surumú, à leste da serra Murêi-tepê, no
Estado do Amazonas.
Étimo: do inga ricó ataitái, ente mitológico, significando u
mesmo que piainiü, entre os Taurepá e epittg, serra.
Bibliografia: J{och-Grunberg, l.1itos e lendas, 24, 76; Levy
Cardoso, Malocas caribcs, 29.

Glossaria, 360.
ARUA-11ERú
Cachoeira do rio 1'fajarí, da bacia do Uraricuera, no Estado
do Ainazonas.
Étin10: do galibí aruá, or.ça e n1erú, cachoeira.
Bibliografia:
Braz de Aguiar, Fronteiras, 265;
Martius,

ATARAIPú
Nfontanha situada nas proximidades da fronteira Brasil\ renezuela, no E stado do Amazonas.
Étimo: do galibí atarái, um demonônio da teogonia caribe
e pi,, ponta.
Bibliografia : S chomburik. Travel.s, II, 51.

Glossaria, 360.
A RUCAilVIA
Cachoeira do rio Uraricuera, aft. m.d. do Branco, da bacia do Keg ro, no E stado do Amazonas, já atualmente come-

1
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ATUlvIÃ
Rio, afl. m.e. <lo J\mazonas, no município de Urucará,
no Estado do An1azonas.
Étimo : do tiriô o,t·uniã, quente.
Bibliografia: Santa Rosa,
Rio
Am.azonas, 92; R-ondon,
Glossário geralJ I, 241 ; Levy Cardoso, Glossários, 37.

.>\XIN1\ ·
R io, afl. 111.d. do :Nfaú, da bacia do r io Branco, 110 Estado .
do Amazonas.
f~timo: do n1acuxí a.xinã, cipó.
Bibliografia: Braz de Aguiar, Fronteiras, 227; Nirnuendaj ú, .A!facu~í, 36.

ATUN:ftI
Non1e de uma serra, nas proxim.idades da fronteira Brasil-Guiana Britânica e de um rio, afl. m.d. do Tacutú, no
Estado ck> Amazonas.
Étimo : do macuxí atunêi, urubú.
Bibliografia: N imuenda.j ú, Macuxí, 344; Pojucan Cavalcanti, Trombetas, 38; Levy Car.doso, Glossários, 29.

.>\ZA-MERú
N-ome ele urna cachoeira na fronteira do Brasil con1 a Venezuela, no E stado do Amazonas. A --toponímia desta cachoeira
está ligada ao fabulário dos Taurepã. Azá é o nome de uma
trepadeira, usada para envenenar os peixes, a qual resultou
,do cadáver de um menino que, já en1 vida, possuía as qualidades tóxicas da planta.
Éti1no : do taurepã azá, no111e d~ uma trepadeira, a Paulinia sp. e merú, cachoeira.
Koch-Grunberg, Rorofrna, IV, 12; KochBibliografia:
Grunberg, Mitos e lendas, 78.

.AUACOTô
Rio, afl. 111.d. do 11aiuarú, tributário· do Marapí, da bacia
do Trombetas, no E stado do Pará, em cujas .cabeceiras se localiza
tuna das n1alocas dos selvícolas Auacotó, nome do qual deriva
a toponín1ia do rio.
Étimo: do auacotó auá, árvore e cotó, família, tribo.
Bibliogra'Íia: Pojucan Cavalcanti,
Tronibetas, 27; Levy
Cardoso. Malocas caribes, 30.
AUARECOTô
H.io, afl. m.e. do Tutun10, da bacia do Mapuera, em cujas
cabeceiras se encontra uma maloca dos selvíoo.Jas .A.uarêcotó,
do qual deriva o nome do rio.
Étimo: <lo auarêcotó auarê, gambá e cotó, tribo, famíli a.
Bibliografia:
Koch-Grunberg,
Roro·mia,
I\T, 36 ; l,evy
Cardoso, M alocas caribes, 13.

r\ UAR~CURú
Rio, afl. da 1n.e. do Ura1icaá, tribut ário do U raricuera,
da bacia do Branco, 110 Estado do Amazonas.
:f:timo: do gálibí auarê, gan1bá e c·urú, rio.
Bibliografia: Schomburgk, Travels, II, 110; 1,evy Cardoso,
Glossários, 30.
AURUCUO-PATARI
Cachoeira do Jarí, logo aciina da confluência com o lpitinga, no município de Almeirim, no Estado do Pará.
Étin10 : do urucuiana aurucuô, muitos 'b ichos e Patári, lugar, local.
Bibliografia: Morelli, Campanha do Jarí, 3; Braz de
Aguiar, Fronteiras, 300; Coudreau, Vocabulaires n1ethodiqu.e"s,
.14.

.

BAL.ATA
Ilha situada no rio Caxurú, da bacia cio Tron1betas, no
Estado do Pará.
Étim·o : do galibí bala.tá, batata.
Bibliografia.: Nimuendajú,
Aparaí,
8()6; 1~f.artiu s, Glossaria, 364; Pojucan Cavalcanti, Tronibetas, 21.
BURA
Cachoeira do rio Oiapoque, o grande fronteiro entl'e o . Brasil e a Guiana Francesa.
Étim.o : do parauiana burá, cachoeira.
Bibliografia: Braz de Aguiar, Brasil-Venezuela, 84; Levy
Cardoso, Glossários, 19.
BURú
Rio, afl. 111.d. do Tacutú, contribuinte .<lo Branco, da bacia do Negro, no Estado do Amazonas. ·
Étin10 : do urucuiana buru, gambá.
Bibliografia: Braz de Aguiar, Fronteiras, 233 ; C::revaux,

Gram1naires et vocab1.tlaires, 17.
CABURAI
Até 1934 considerava-se o ponto mais setentrional do
Brasil as nascentes do Cotingo, nas proximidades do Rorôin1a. O ajudante-técnico Rubens Nelson Alves, da Comissão .de
Limites do Setor Norte, demarcando aquela região, verificou
que o ponto nlais setentrional estava situado na serra do Ca-

-

-

348 -

burái, a Caburái-tepê dos indígenas, no referido divisor •!e
águas, no Estado do Amazonas.
Étimo : do macuxí caburái, espuma dágua.
setentrional,
15 ;
Bibliografia : Braz de Aguiar, P onto
Braz de Aguiar, Fronteiras, 223; Sousa 11fartins, Geografia da
An1a~ônia, 729.
CA IAMÃ
Rio, a fl. m.e. do l pitinga, da bacia do J arí, no Estado do
P ará.
É timo : do urucuiana caia111ã, farinha.
Bibliografia: Braz de Aguiar, Fronteiras, 371 ; M-0rell i,
Ca11ipanha do Jarí, 39.
CAIARt
Rio, afl. m.d. do Cachorro, da bacia do T ron1betas, ~ l1)
Estado do P ará.
Étimo : do caxuiana caiarí, guerreiro, matador, assassino.
Bibli-0gra fia : 1-I urley, Vocabulário
dos
aborigeaes, 243;
Levy Cardoso, Glossários, 37; Frikel, Karnáni, 272.
CA I CUXf
Nome de uma ser ra, na f ronteir::t Brasil-Venezuela e de
um r io, afl. m.d. do Canã, tributário do Maú, da bacia do rio
Branco, no Estado do Amazonas.
Étimo : do macuxí caic11xí, onça pintada.
Bibliografia : I(och-Grunberg, R oroúna, l, 141 ; Martius,
Glossaria, 226; N imuendaj ú, M acuxí, 358.
CA I MÃ
Non1e de uma ilha, no Oiapóque, o grande fronteiri ço ent re o Brasil e a Guiana Francesa, no E stado do Pará.
Étimo: do galibí cainiêé, jacaré.
Bibliografia : Biet, Les
Galibis, 21 ; 1fartius, Glossaria,
361; Ureõa, Jndigenis1nos, 106.
CAMAIUA
Rio, afl. rn .e. do Cuquenã, cujas nascentes estão no Ror ôirna, no E stado do Atnazonas.
Étirno: do taurepã ca1nai11á, marin1bondo, caba.
Bibliografia: Koch-Gr unberg, Rorôinia, I, 108, 116 ; KochGrunberg, l.1itos e lendas, 28.
CAMAREGA
Ca choeira do T acutú, afl. m.e. do no Branco, da bacia do
N eiro, no Estado ido Amazonas.
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~timo :

do m~cuxí camartgd, tucunar~
Bibliografia : Nimuendajú, Macu.rí, 391; Rondon, Glossório geral, I, 238.
CA MBn
Ilha no Cuminá, no arquipélago do Tarumã, no Estado
do Pará.
Étitno : do pianocotó ca11ibê, moquêm.
Bibliografia : Rondon, Glossário geral, I, 238 ; Nitnuendajú,
Ai ac11xí, 206 ; I(och-Grunberg, R oroi11ia, IV, 20.
CA11IXA
Lago, na 1n.d. do Trombetas, separado do lago Sucurij ú por
u1na longa ilha estreita, no município de Óbidos, no Estado
do Pará.
Étimo : do car ibe canii"xá, corruptela do pDrtuguês camisa.
Bi bliografia: Nimuendaj ú, Aparaí, 413; D e Goej e, Ttonukuniak Expeditie, 207.
C.A..NÃ
Rio, a fl. m.d. elo Maú, da bacia do Rio Branco, no Esta do
do Amazonas.
Éti;no : do parauiana canã, peixe.
Bibliogra fia: Braz de Aguiar, Fronteiras, 227 ; Martius,
Glossaria, 228.
CA N A IM ~

Rio, afl. m. d. do Uraric:iá, o mais importante tributário
do Uraricuera, da bacia do Branco, no Estado do Amazonas.
Étimo: do galibí canai-nzé , lobishomen1, fantasma.
Bibliogra fia: Rubens Alves, Macuxi, 17; K·och-Grunberg,
R oroi111a, I, 62; I I, 34 ; T avera-Acosta, Venezuela, 161 ; Braz
de Aguia r, Fronteiras, 260.
CAXô - UT~

Rio, a fl. n1.d. do Surumú, nascendo na Sa:nburá.-tepê,
na fronteira Brasil-Guiana Britânica, no Esta :lo do Amazonas.
Étirno : <lo taurepã canô, peixe e utê, igarapé.
Bibliografia : Koch-Grunberg, Roroi1na,
l, 124; IV, 11;
Miranda Rodrigues, T acutú, 21.
CANTA ~ IPú

Ped ra situada na m.d. do P arú de Oeste, tributário do
Marapí, da bacia do Trombetas, no Estado do Pará.
Étimo \ do tiriô cantaní, bico de pedra e pu, ponta.
17;
Levy Cardoso,
Bibliografia : Rubens Alves, Tiriô,
Glossários, 39; Braz de Agu iar, Fronteiro.s, 291.
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CAPAXf
Rio, afl. m. d. do Acaé, trib4tário .do M arapí, da bacia
do 'frombetas, no E stado do Pará.
Étimo : do galibí capaxí, t atú.
Bibliogra f ia : D e Goeje,
Étitdes caraíbes, 40 ; :Martius,
Glossaria, 228 ; Crevaux, Gra1nniair~s et v ocabnlaires, 8.

CARAIUA-ME Rú
Cachoeira do rio Uraricuera, perto da cachoeira Urupámerú, no E stado do Amazonas.
Étimo : do 1nacuxí coraiuá, o branco, o civilizado..
Bibliografia: Koch-Grunberg, Roroima, I, 162; IV, 12 ;
R ondon, Glossário geral, I, 239.

CAPIXf
Serro, na divisória entre o Brasil e a Venezuela, no E stado do Amazonas.
Étimo : do galibí capixí, com eta.
Bibliografia: S chomburgk, Travels, II, 245.

CARAMATó
Rio, afl. m.d. do Urucuiana, contribuinte do Cuminá, da
bacia do T rombetas, no Estado do Pará.
Étimo: do aparaí caramató, carvão.
Bibliografia : Nim.uendajú, Aparaí, 62; Morelli, C0ttnpanha
do Jarí, 34; Levy Cardoso, Glossários, 38.

CAPóI-MUTA
Garganta situada na fronteira Brasil-Guiana Britânica, à
m.d. do Maú, cuja denominação caribe já foi traduzida, pelos
habitantes da região, para - Boqueirão da L ua.
Étin10 : do macuxí capói, lua e 1nutá, boca.
Fronteiras,
229; Levy
Bibliografia: Braz ;de Aguiar,
Cardoso, Glossários, 39.
CAPóI-TEP:a
Serra à m.d. do Tacutú, na frontei ra B rasil-Guiana Britânica, já hoje conhecida por Serra da Lua, si1nples tradução
da .t oponí111ia ca ribe.
:t;:timo: do macuxí capói, lua e tePê, ser ra.
Bibliog rafia : I<:och-Grunberg, Rorointa, I, 35, 70; Levy
Cardoso, Glossários, 39 ; Schomburgk, Travels, I I, 274.
CA Pú
Principal cabeceira do Trombetas e considerada, por isso
1nes1no, a origen1 do próprio rio.
Étimo: do galibí capú, céu.
B ibliografia: Rondon, Glossário, I, 226 ; De Go,e j e, T'u11iitJnimak-E x peditie, 160; Schomburgk, 1'ravels, II, 377, 379 ;
Braz de Aguia r, Fronteiras, 281.
CAQUETA
N orne pelo qual t ambém é conhecido o rio da pota1nogra fia
an1azonense denominado Japurá. ·O étimo deriva da língua
carijona, onde o h, que nele aparece, é pronunciado guturalmente, ·m ais .se aprox imando a pronúncia do vocábu lo de raqt~etá.

Étimo : do carijona caheta, arara.
Bibliografia: Sousa Ivf artins, Geografia da A.1nazônia, 737;
Crevaux, Gra1n111aires et vocabulaires, 38.

CARAPANÃ
Nome de um rio, afl. m.e. do Jarí, da bacia do Ainazonas,
no Estado do Pará e de um rio, afl. m.e. do Purús, no Estado
do Amazonas.
Étirno : do galibí carapanã, mosquito.
Corografia. do Pará,
60 ;
Bibliografia: T eodoro Braga,
Agnelo, Corografia do Amazo,nas, 63; De Goeje, Études caraíbes, 58 ; Tavera-Acosta, Vetiezuela, 76; Dionísio Cerquei ra,

Fronteira, 189.
CARAUAM-TEP~

Montanha na m.e. do Tacutú, da bácia do r io Branco, no
E stado do Amazonas.
Étimo: do taurepã carauarê, escadas e tepê, montanha.
II, 67; Miranda
Bibliograf ia: Koch-Grunberg, Roraima,
R odrigues, Taciitú., 20.
CARAU-TEP:a
Serra, na região da fronteira Brasil-Venezuela, no Estado
do Amazonas.
ntimo: do galibí cará-u, passarão dágua e tePê, montanha.
Bibliografia: Koch-Grunberg, Roroima, I, 130 e IV, 38 ;
Braz de Aguiar, Brasil-Venezuela, 35.
C_1\RI1'IÃ
Lago do rio 1"rombetas, quase na sua confluência com o
1fapuera, no município de Obidos, no Estado do Pará.
n t imo : do caxuiana carimã, saguí.
Bibliografia : P ojucan Cavalcanti, T rombetas, 28; H urley,

V ocabulá1·io dos aborígenes, 231.

~
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CAROI?--fA
Norne de uma serra, situada à m.e. do Cuquenã, de onde
pro1nanan1 as nascentes do rio Carôima, no Estado do Amazona s.
É t;n10 : do ca ribe caroi, enguia, pequena e ·i11iã, coletivo.
Bibliog raí ia: 1( och-G runberg, Roroin·ia, I, 89 e IV, 41;
Koch-Grunbergf !itJ1los e lendas, 85, 124.
CARUA
Serra, no município de Gravata, no E stado de Pernarnbuco. A lfredo de Carva lho deriva o topônimo do tupí cantar,
que éle diz ser - "espé cie de paralisia do gado vacum" . O
topôn imo, porém, é, evidentemente, de crígem caribe.
Étimo : do galibí rttrauá, carui.
Bibl iografia: Ron: on, Glossário geral, II, 227; De Goej e,
t t11.des caraíbes, 54; Martius, Glossaria, 334.

-- 353 B1 i.J:iografia: Braz de Aguiar, Fr-onteiras, 228 Koch-Grunberg, R oroi111a, I, 124.
CAUADf -QU EN E
Rio, a f l. tn .d. do U<:.upés, da bacia do Negro, no Estad:>
do A1nazonas.
É timo: do maiongom ca11adí, veado e quene, igarapé.
Bibliogra fia: Rondon, Glossário geral, I, 220; Koch-Grunberg, R oroi111a, I, 191; Levy Cardoso, Glossários, 55.
C AUA~ARú

Rio, afl . m.d. do Maú, .da bacia do Branco, no E st::do do
Amazonas.
É timo : do taurepa cai1anarú, galo da serra.
Bibliografia: Koch-Grunberg, Mitos e lendas, 104; Levy
Cardoso, Glossários, 31.
CAUAN~

CARUTA
Fu ro situado no munkípio de Breves, no E stado do Pará,
des'1 gt: ando ao sul ela ba ía dos Bócas.
Étimo : do apara i car11tá, jarreteira.
Bibliogra fia : P oj ucan Cavalcanti, T ro1nbetas, 35 ; iv1orelli,
Ca111panha do Jarí, 23 ; L evy Ca rdoso, Glossários, 43.

Rio, a f l. m.d. do 11aú, tributário de Branco, no E stado do
Amazonas.
Étimo: do gal ibí ca·uanê, test udo.
Bibliog rafia: Rondon, Catn/>anha de 1927, III, 46; Martius,
Glossaria, 361.

CATAUR1
Rio, de águas b1rrentas, afl. nl .d. do Jarí, no trecho sit uado entrE: as cachoeiras de Arauatá e Aurucuô-patáre, no
Estado do Pará.
Étimo : do urucuiana cataurí, j am1xí.
Bibliografia : De Gceje, Tu1n 11 kumak-Ex pedúie, 207; Nimuendajú, Aparai, 366 ; Coudreau, Vocab ulaires tnétAodiques,
24.

CAXIRt
Lago, na ilha do Caldeirão, em meio do r io Amazonas, :to
n1unidpio de Jurití e de uma c::choeira no rio Oiapóque, ambos no E sta.do do Pará.
Ét i1no : do caribe ca.·i:irí, cauim, caldo da mandioca fermentado.
Bibliog rafia: N imuendajú,
Aparaí.,
430; Levy Cardoso,
Glossários, 54; Coudreau, V ocabulaires . rnéthodiques, 22.

CAT"l!-I1ifÃ
Rio, afl. m.d. do Tacutú, da ba cia do r io Branco, no E stado do Amazonas.
Étimo: do macuxí ca tê, tabôca e irnâ, r eunião.
Bibliografia: Rondon, Glossário g eral, I, 246; Nimuendaj ú, Macu.xí, 466; Koch-Grunberg, N.orointa, I, 88, 115.
CAT~ -TEP~

Serra da m.d. do Surun1ú, nas proximidades da fronteira
Brasil-Guiana Britânica, no Esta-<lo do Amazona s, j á ultimamente conhecida pelo nome de Serra das Tabocas, pura tra·
dução de sua topon ímia caribe.
Étimo: do macuxí catê, taboca e te pé, serra.

CAXUIA NA
Lrgo, no município de Faro, no Es t~do do Pará.
Étimo : do caribe caxitiana, nome de uma tr ibo do rio Cachorro.
Bibliografia : Revista de Antropologia, lVomes tribais, 123;
Pojucan Cavalcanti, Tro11·1betas, 25 ; Levy Cardoso, fl.1alocas
caribes, 34; Teodoro Br::ga, Corografia do Pará, 34.
C.'\XU Rú
Rio, afl. m.d. <lo Trombetas, da bacia do Amazonas, no
Estado do Pará, no qual vivem os silvícolas Caxuiana. O rio é
conhecido, atualmente, pela denominação de r io Cachorr-0, no.
me que nr da mais é do que wna simples adulteração daquele
étimo caribc.

-354ntimo : do galibí caxurú, colar de contas.
Bibliografia: Rondon, Glossário geral, I, 227; Coudreau,
Rio Branco, 64; Morelli, Ca.rnpanha do Jarí, 27; Nirnuendajú,
M acuxí, 217.
COATA-TEP~

Umas das serras mais in1portantes no vale do Uraricuera,
pas proximidades da fronteira Brasil-Venezuela, no Estado
do Amazonas.
Étimo: do taurepã coatá, cuatá ~ tepê, serra.
Bibliografia: Braz de Aguia.r, Brasil-Venezuela, 12; Levy
Cardoso, Glossários, 37.
COI
Cachoeira no rio Parú de Oeste, nas proxin1idades do
morro do Cemitério, no Estado do Pará.
Étimo: do rangupiquí côi, burití.
Bibliografia: 11inistério do Exerior, Brasil-Surinanie, 25;
Rubens Alves, Rangupiq·wí, 13.
COMú
Rio, afl. m.d. do 1\ifaiuarú, tributário do Marapí, ·da bacia
do Trombetas, no Esta:do do Pará.
Étimo : do pianocotó coniú, bacaha.
Bibliografia: Braz de Aguiar, F•ronteiras,
370; Morelfi,
Canipanha do· Jari, 34; Coudreau, Vocabulaires 1néthodiques, 32.
CONOBO
Serra, na m.e. do 11aú e un1 rio afl. m.d. do mes1no, ambos no Estado do Amazonas.
Étimo: do macuxí conobô, chuva_.
Bibliografia : Braz de Aguiar, Fro,n.teiras, 338; Schomburgk,
Traveis, II, 335; Nimuendajú, Aparaí, 31.
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CUARÃ-PARú
Rio, afl. m.d. do Miã, tributário do Surumú, no EstaJo
do Amazonas.
~tin10: do t auripã c1.1arií., preguiça e Parú, rio.
Bibliografia : Rondon, Glossário geral, I, 243; Levy Cardoso, Glossários, 31.
CUA-UT~

Rio, afl. n1.e. do Marapí, tributário do Cun1iná, ela bacia
do Trombetas, no E:stado do Pará.
Étimo: do galibí cuá, carangueijo e u.tê, igarapé
Bibliogra fia: Iviartius, Glossaria, 361 ; Levy Cardoso, Gfos-

sários, 65.
CUÇARí
Lago, situado à nl.<l. do rio Amazonas, no 1nunicípio de
Monte-Alegre, no Estado do Pará.
Étimo: do arecuna ciJ,çarí, veado capoeira.
Bibliografia: 1'eodoro Braga,
Corografia do Pa:râ, 31 ;
Koch-Grunberg, 11.fitos e lendas, 75; Nimuendajú, Aparaí, 674.
CUEBODf
Non1e de uma serra, que fica situada à 1n.d. elo igarapé
Moró; utn dos fonnadores, com o rfauine, elo rio Mapuera, o
grande afl. m.d. do Trotnbetas.
Étitno: rdo tnaraxó cuebodí, lua cheia.
Bibliografia: Pojucan Cavalcanti,
Tro111.betas, 35; Levy
Cardoso, Glossários, 35.

CONOMERú
.
Corredeira no rio Ipitinga, afl. da m.d. do Jarí, no E stado
do Pará.
Étimo: ido aparaí con.omer1í, relân1Jpago.
Bibliografia: Coudreau, Aparai, 60; Nimuendajú, AJ1araí,
34; Levy Cardoso, Glossários, 56.

CUIA.R í
Rio, afl. n1.e. do Içana, in1portante por ser, nun1a parte
de seu curso, lin1ítrofe entre o Brasil e a Colômbia, no Estado
ào Amazonas.
Étin10 : do taurepã citiar·í, arara vertnelha.
·Bibliografia : Koch-Grunberg, I~oroint.a, IV, . 37; Ni1nuendajú, M acuxí, 332; Crevaux, Gra1nmaires et vocabula·ires, 2.

CUAIMÃ
Rio, afl. m.e. Cuquenã, cujas nascentes se acham na serra
do mesmo no1ne, no Estado do Amazonas.
Éti1no : do tnacuxí cu.aí, mirití e íniâ, . coleção, reunião.
Grammaires e,t vocabula·ires,
13;
Bibliografia: Crevaux,
Levy Cardoso, Glossário-&, 56; K-0ch-Grunberg, Roroi1n,a, I, 89.

CUIURf
Cachoeira no Jarí, un1 pouco ac1n1a da confluência oon1 o
Ipitinga, no Estado do Pará.
Étimo : do urucuiana ciâwí, uma divindade entre os caribes.
, Bibliografia: Braz de Aguiar, Fronteiras, 299 ;. Rondon,
Glossário g eral, I, 232; N.[orelli, Ca11ipa1iha . do Jarlt, 39. .
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CURIAR~

Non1e de um rio, afl. m.e. do Jarí, tributário do Amazonas,
situado acima da cachoeira de 1i1acacoara, no mu nicípio de Al1nerim, no E stado do P ará.
É timo: do aparaí c11larí, arara vermelha.
301 ; 11orelli,
Bibliografia: Braz de Aguiar, Fronteiras,
Canipa11ha do Jarí, 34.

Rio, afl. m.e. do Marap{, da bacia do Trombetas, no Estado do Pa rá.
Étimo : do galibí curiara, canoa.
Bibliogra fia: Sagot, Gratnn·1aires et vocabulaires, 55; Mart!us, Glossaria, 333; Nimuendajú. Ma c11xí, 180; ?rétcn, Dictionaire caraíbe-fra11çois, s.v. ; J{o::h-Grunberg, Rorotma, IV, 22.

CU N:\Nf
Rio. situado entre os rios Ca ssiporé e Cal çoene, nas proximidades da fronteira B rasil-Guiana Fr3ncesa, na denon1in::ida
Guiana Brasileira, o qual se tornou célebre na etnogr':lfia brasílica pela cerâ1nica lá encontrada por Emílio Goeldi e conhecida
pelo non1e de cerâmica de Cunar. í.
Étimo: do galibí cunani, timbó.
Bibliografia : De Goeje, 2.tudes caraíbes, 53 : Martius, Glossaria. 365; Ni muendajú, A paraí, 860; Condreau. V ocabulaircs
niéth odiqucs, 32; Sousa Martins, Geografia da Arna.:ônia, 743.

CURUM-PARú
Rio, afl. m.e. do Cuquenã, nas proximidades da fronte ira
Brasil-Gui ... na Br itânica, no E stado do Amazonas.
Étim0 : do taurepã curum, urubú e parú, rio.
IV, 11; Rond0n,
Bihliografia: Koch-Grunberg, Roroi1na.,
Glossário geral, I, 244.

CUNUT:B
Rio, afl. m.d. do T acutú, da bacia do Branco, no E stado <lo
Amazonas.
Étimo: do taurepã cun, bacaba e utê, igarapé.
Bibliografia: Koch-Gr unberg, Roi·o·ima, IV, 46 ; J(och-Grunberg, },1fitos e lendas, 104; Rubens Alves, Ca·mPanha do Majari,
34.

CUPt
Sêrro na fronteira Brasil-Venezuela, no E stado do Amazona!'.
1::tin10 : do caribe cu pí, veneno usado nas flechas.
Bibliog rafia: Severiano, V iagem, II, 195.
CURANAú
·
Rio, a fl. m d. do Cuquenã, na fronteira Brasil-Guiana Britânica, no E stado do Amazonas.
~timo: do macuxí curanaú, tromba de vento, tufão.
I, 88 e IV, 11 ;
Bibliografia: Koch-Grunberg, Roroi·ma,
AI varado, Da tos etnográficos, 296; N itnuendaj ú, M acu~·í, 99.
CU RIA
Lago que, juntamente rom os lag-0s Xixiá e X ixian1iri~,
for ma um arquipélago, no município de ôbidos, no E stado do
Pará.
t.timo: do rangupiquí curiá, jabotí.
Bibliografia: Teod-0ro Braga. Corografia do Paró, 34; Rubens :\.lves, Rangupiqui., 23.
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CURUMú
N orne de um dic:trito. no município de Breves e de u111a
serra . à 1n.e. do rio Amazonas, no 1nunicípio de Óbidos, ambos
no E~tado do P ará.
Étimo : do aparaí r11r11r11ú, urubtl.
Fli hlicQ"rafia : Nimuend "' iú. A /laraí. 655; Rondon, Glossário
geral, I, 231 : Braz de Aguiar, Fronteiras, 341.
CURU:\II l JRf
Rio, a fl. m.d. do Ipitinga, da bacia do Jari, no Estado do
Pará.
Ét: mo : do urucuiana c11r1111111rl, tahoca.
Bih1ic ssrafia: Bra z de Aguiar, Fronteiras, 372; ~{orelli,
Cantf>anho do Ja rí, 29.
CURUTú
Rio, afl. m.d. do T acutú . tributário do rio Branco, da bacia
do N'e!!ro. no E c:tado do Amazonas.
Rtimo: do n1artr'<Í c11n1tzí, suruhim.
RihliograFa : N imuendaj ú, Macuxí, 387; Braz de Aguiar.
B rasil-Vene-::11e!a, 36.
CURUTli TOUE
!\ 2.0riO metro'> da confluência M<i ú-Socobí se encontra a
farn osa catarata 'te Cu rutu:qut', constituída de duas quedas, com
unia altura aproxi mada de 80 metros. A rontemptação dessa
c-:ichoeira. em plena selva amazonen!'e. foi um dos espetácul ? ~
mais impress ionan tes que já me foram dados observar.
Étimo : do panta rnona c11r11t1í , g-rande e 1tff711e, cachoeira.
Bih!iogra fia: Braz de Aguiar. Fronteira.i:, 226; Rubens Al·
ves, Ca111pa1ilia do l.1 ajarí, 36; L ima Figueiredo,. Litnites do Brasil, 24.
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CUXAR~
,
.
, .
. , 1 b ·
Rio, afl. 111.e. do Marap1, tnbutano do Ct11111na, oa. · ac1a
do 'f rombetas, no Estado do Pará.
Étiin o : do aparaí cttxarê, arara.
Bibliografia: P ojucan Cavalcanti, T1'01nbetas, 31 ; Morelti,
Can1panlza do Jarí, 26 ; Levy Cardoso, Glossários, 29; Ministério
do Exterior, Brasil-S1trina111e, 13.
D E1vfBN I
Rio, um dos 1nais volumosos afl. m.d. do Negro, no Estado
do An1azo11as .
Étimo: do aruaco deniene, embauba e 1têni, rio.
Bibliografia: Braz de Aguiar, B1·asil-Venezu.ela, 39; Rubens
Alves, Ca11ipanlta do Majarí, 38.
ENEREIMÃ
U1na das várias cachoeiras existentes ao longo do furo de
Santa R osa, no rio Uraricuera, da bacia do Branco, no Estado
do A rnazonas.
Étin10 : do 111acux í enere·i1nã, o grande espírito do f ahula rio
,
n1acux1.
Bibliogr afia: Braz de .'\guiar, Fronteiras, 255; Koch- Grunberg, l~oroún a., I, 163.
ERAQU~IUM

Rio, afl. m. d. do Uraricuera, da bacia do Branco, no Estaao do Amazonas.
Étimo: do taurepã era quê, peixe mandií e iu11·t , pai.
Bibliografia : K och-Grunberg, R oroi1na, I , 163 e IV, 40 ;
L ev.y Cardoso, Glossários, 44.
ERERn
Serra situada à m.e. do Amazonas, no município de Monte-Alegre, com as cavernas habitad~s por morcêgo~, . fato ~ue
originott o nome pelo qual é conhecida a sua topon1m1a canbe.
Étimo : do apar aí rerê, morcêgo.
Bibliografia : Nimuendaj ú, Aparaí, 612; Couclrea u, V ocab-itla·ires tnéthodiques, 28 ; Levy Cardoso, Glossários, 58.
GUAIMA
Ilha no Mapuera, o grande tributário do Trombetas, no
Estado do Pará.
Étimo : do galibí guaimá, lagartixa.
Bibliografia: Alvarado, Voces i1idíge11as, s.v. ; Sousa 1it:artins, Can1panha do Mafntera, 23.
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GUI A NA
Toponín1ia conhecida das três possessões que a F r ança, a
Holanda e a Inglaterra possuem na América do Sul.
Étimo: do caribe uaiana, nome da tribo que dominou por largos anos na r egião.
Bibliografi a: Tavera-Acosta, Rionegro, 18 ; Coudreau, Vocabulaires niéthodiques, 16; Gumilla, Orinoco, I, 140.
I ACO J\TTIPú
Serra importante da corografia brasílica, que delimita o
Brasil da Guiana Britâ nica, no Estado do Amazonas.
Étimo: do taurepã iacom, meu irmão e tipú serra.
Bibliografia:
Braz de Aguiar, Fronteiras, 2Zl '· Koch-Grün.
berg, Roraima, IV, 33; Rondon, Campanha de 1927, 1, 40 · Sousa
Martins, Geografia da Amazónia, 729.
'
IMOTA-PARú
Rio, afl. rn.e. do Cuquenã, nas proximidades da fr-0nteira
Brasil-Venezuela, no E stado do Atnazonas.
Éti1no : do taurepã imotá, irmã e Parú, rio.
Bibliografia: I(och-Grünberg, Roraima, IV, 11.
IORóQUE
Cachoeira no rio Maú, contribuinte do B ranco, no Estado
do Amazonas.
Étin10 : do galibí ior6que, espír ito máu, diabo.
Bibliogr af ia : B r az de A guiar, Fronteiras 229 · Crevaux
Gram.maires et vocabu.laires, 8; Alvarado, Voc;s ináfge11.as, 172'.
IRO Nó
Rio, afl. m. e. do Cachorro, da bacia do Trombetas, no E stado do P ará.
Étimo: do caxuiana ironô, páu r osa.
Bibliografia: Pojucan Cavalcanti, Tronibetas 20; Hurley
Vocabulário dos aborígenes, 231; Levy Cardoso, étossários, 41.
ITAPf
Rio, af L m.d. do Trombetas, da bacia do Amazonas, no
Estado do Pará.
É timo : ·do 1naraxó itapí, rêde.
Bibliografia : Pojucan Cavalcanti, Trombetas, 39; L evy
Cardoso, Glossários, 38.
IUARICA-UT.'B
Rio, afl. da m.d. do I uruaní nas proximidades da fronteira
B rasil-Venezuela, no E stado do Amazonas.
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~timo : do taurepã

Bibliografia:

iuaricá, macaco e itfê, rio.
K och- Grünberg, Roroima, IV, 12.

,
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MACA~

R io, a fl. m.d. elo Ocoimã, contribuinte do Cuminá, da bacia
do 1'rombetas, no E stado do Pará.
~timo : do tiriô tnacaê, formiga.
Bibliografia: Severiano, V iagetn, II. 194; Rubens Alves,
Tiriô, 25; Braz de Aguiar, Fronteiras, 302.
1~ACAPA

Capital do atual Território do Amapá.
Étimo : do galibí 1nacapá, palmeira do mesmo nome.
Bibt:ografia: P ojucan Cava'.canti, T ro1nbetas, 20 ; Levy Cardoso, Glossários, 48 ; Braz de Aguiar, Ponto setentrional, 9.
MAICA
N orne de uma ilha, situada entre a ilha de I utquí e o continente, no município de Santarém, no Estado do Pará e de um
rio, afl. m.e. do ~fa ú , no Estado do An1azonas.
Étimo : d::> tat:repã 1naicã, grande.
Bibliografia : Braz de Aguiar, Fronteiras, 227; Schomburgk,
T ravels, II, 153 ; K och-Grünberg, Roraima, IV, 36.
M:\IlJ.A.Rú
Rio, a fl. m.e. do Marapí, um dos formadores do Cun1iná,
da bacia do Tro1nbetas.
Étimo : do maraxó n1ai11arú, pato selvagem.
Bibliog rafia : Rondon, Glossário geral, I, 248 · Braz de Aguiar
Fronteiras, 293.
'
'
11A ~1BÃ- T E P~

Serra no Surum ú, na fronteira Brasil-Guiana Britânica, no
E stado do .A.mazonas.
Étimo : do m:ic1.: xí 111a111bã, mel e tepê, serra.
Bibliograf ia : R ubens Alves, Ma cu,ví, 30 ; Levy Ca rdoso,
Glossários, 39.

MA :!\11
Rio, afl. m.d. do T acutú, que nele se e1~t ron ca pouco abaixo
da cachae·r J de J\ r: n1~ raca11 a, no E .::tado do A1nazonas.
Étimo : do macuxí 111a111í, jacan1im.
Bi,bliografia : Braz de Agu iar, Fronteiras, 339 ; N imuendajú,
Aparai, 714; Levy Cardoso, Glossários, 46.
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!\.IAN.A. Rf
Rio, a fl. m.d. do Urucuiana, contribuinte do Marapi, d a baC'ia
do Trombetas.
Étimo: do galibí n1ana·rí, peneira.
Bibl iografia: Crevaux. Gramtnaires et vocabulaires, 18; Ni1nuendaj ú, 1V! GC1tx·í, 163; Rondon. Glossário geral, I, 21 9, 227;
Biet. Les Ga!ibis, 87; 1'Iartius, Glossária, 357.
?vf1\ PAIA
Rio, afl. da m.d. do 1.1araµí, cont ribuinte do Cuminá, da bacia
do T rombetas, no E stado do P ará.
Éf mo: do pianocotó tna paiá, mamão.
Bibliografia : P ojucan Cavalcanti. CCTtnpanlza do Mapuera,
2~; . Hurley, Voca bulário dos aborígenes, 234; Levy Cardoso, Glos.sanos, 53.
~.;fARAIA

N·on1e de utn lago, na vasta região entre as barras dos rios
T rombetas e Jamunr!á, no município de Óbidos, no E stado do
P ará.
Étirno : do caribe n1araiá . a palmeira marajá.
Bib 1 iog,.afia: Teodoro Braga, Coro.grafia do Pará, 34; J osé
V eríc:simo. A flesca na Aniazônia, 112 ; Sousa 1'fa rtins, CamPanho
do Mapucra, 26.
MAR APA-TEP!!
Sf' rra na m.e. do .r io T acutú, da bacia do Branco, no E stado
do A ma zonas.
~t:m o : do macuxí 1nara fJá, n1orc:êgo. e te/Jê, serra.
n ;hliogra fia: Korh -Grünberg. Rorni111a., IV, 28; Nimuenda,
JU, Jdio111as, 549; Levy Cardoso, Glossários, 46.

.

)JA R.A.Pt
Um dos formadores do rio Cuminá, o grande afl. m.e. do
T .-ombetas, da bacia do Amazonas.
Étimo : do uaiana tnarapí, utensíl io com que alguns indígenas
comen1. substituindo a colher dos civilizados.
Bihllop.Ta fia: Coudrea u, Vo cabulaires 1néthodiques, 23 ; Levy
Cardoso, A1alocas caríbes, 31 ; Braz de Agu'.ar, Fronteiras, 288.
M :\I~ .A.X f

R io, a fl. m e. do .A. racá. tributário do Demêni, da bacia
do K e~ro, no E s ado do ,\mazonas.
f::irno : do cax uiana 111araxí, jacú.
Bibliogra fi:t : Nin1uendajú, A1ac 11xí, 340; Levy Cardoso, Glossários, 54; H urley, Vocabulá rio dos aborígenes, 231.

-
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ÉtitllO: do t aurepã mauarí, uma divindade maléfica na teogvnia dos Taurepã.
Bibliografia: Koch-Grünberg, Mitos e lendas, 26; Pojucan
Cavalcanti, Trornbetas, 26; R ibeiro de Sampaio, Rio Branco, 254;
Martius, Glossa,ria, 227.

MARIPA
Lago no rio Paituna, afl. m.d. do Gurupatuba, no município
de Santarém, no Estado do Pará.
Étimo: do taurepã tnaripá, morcêgo.
Bibliografia: Rondon, Glossário geral, I, 243 ; Ninlltendajú,
A paraí, 856; Koch-Grünberg, Roroima.

MECú
Rio, afl. m.d. do Maú, da bacia elo Branco, no Estado do
Amazonas.
Éti1no : do galibí mectí., mico.
Bi bliografia : Bréton, Dictionnaire caraíbe, s.v.; Braz de
Aguiar, Fronteiras, 2'Zl; Coudreau, V ocab·ulaires 11-iéthodiques, 27.

~1'ATAMATA

Non1e de um furo, no municipio de Breves, no Estado do
Pará.
Étimo : do caribe mata1natá, quelônio do mesmo non1e.
Bibliografia: T eodoro Braga, Corografia paraense, 42; Levy
Cardoso, Glossários, 58.

MIRf
.
.
Denominação de vários topônin1os da Amazônia, sendo o
principal u1n paraná situado no município de Óbidos, no Estado
do Pará.
Étimo: do taurepã mi1 í, carangueijo.
Bibliografia: Nimuendajú, Mácu.-ví., 428; Koch-Gr'iinberg,
Roroinia, I, 88 e IV, 12.

1'fATAPf
Denominação de vários topônimos da Amazônia, sendo os
principais o ~a~mpo do Matapí, no n1unicípio de Montenegro, um
lag? no mun!c1p10 de Faro e um rio, afl. m.d. do Araguarí, na
Guiana Brasileira, todos no E stado do P ará.
Étin10: do galibí matapí, tipití.
Bi,bliografia: Rondon, Glossário geral, I, 227; Nimuendaj ú,
A parai, 424; Rubens A lves, Rangupiquf, 39.

1

MO Ró
Rio, a fl. Mapuera, o grande tributário do Tro1nbetas, no
E stado do Pará.
Étimo: do taurepã, mor6, peixe.
Bibliografia: Koch-Griinberg, Roraima, I , 84; Rondon, Glossário geral, I, 245; Nimuendajú, l\1acu.xi, 383.

MATUPA
Ilha, no rio Mara,pí, da bacia do Trombetas, no Estado do
Pará.
Étin10 : do ;pianocotó matupá, periantã.
Bibliografia: Rubens Alves, Rang·upiquí 34; Levy Carqoso,
lossários, 59.
.

e

J

MAú
Célebre rio fronteiriço entre o Brasil e a Guiaua Britânica,
no E stado do Amazonas.
Étimo : do uapixana maú, · sapo.
Bibliografia : Braz de Aguiar, Fronteiras, 282; Schomburgk,
Traveis, II, 374; Levy Cardoso, Malocas caribes, 38.

110Rô-MERú
Cachoeira situada no rio Cuquenã, quase na confluência dêste
r io con1 o A rapêpe, seu tributário da m.e., no Estado do Amazonas.
Étimo: do macuxí mor6, peixe e merú, cachoeira.
Bibliografia: I<:och-Grünberg, Roroima, I V, 12 ; Martius
G lossM,ia., 226.

•

MAUA
Pedreira do rio Iaua rí, afl. m.d. do Mariuaí, tributário do
Cotingo, no Estado do Atnazonas.
Étimo : do galibí, mauá, sapo.
Bibliografia: Nimuendajú, AParaí, 744 · Coudreau Vocabulaires 1néthodiques, 30; Hurley, Vocabu.lário 'dos aboríg;nes, 231.

MOTô
Rio, a fl. m.d. do Tacutú, contribuinte do Branco, da bacia
do N egro, no Estado do Amazonas.
Étimo: do taurepã mot6, minhoca.
Bibliografia: Koch-Grünberg, Mitos e lendas, 83; Rondon,
Glossário geral, I, 245.

MAUARf
Cachoeira, no no Maú, da bacia do Branco, no Estado <:lo
Amazonas.

1ifUCURA
Nome de uma ilha, situada na baía de Marajó, no município
de Belém e de um rio, af l. m.d. do Oiapóque, ambos no E stado
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do Pará e de uma cachoeira n<> rio UrariC'ctá, no E ·tado do
Amazonas.
Étirn-0 : do caribe mocorê, rni:cura, gambá.
Bibliografia: Teodor o Braga, Corog·ra fia do Pará. 80: Braz
de Aguiar, Fronteiras, 261 ; Levy Cardoso, Glossários, 49.
MUR~J-1'1ERú

Nome de uma cach oeira no r io Cuquenã, nas proximidades
da fronteira Brasil-Venezuela. no Estado do A ma zonas.
Étimo: do macuxí tnurêi. banco e merit, cach oeira.
Bibliografia : Koch-Grünberg, Roroima, I, 68, 94; IV, 12;
Miranda R odrigues, Tac11t1í, 21.
MURU~1URú

Rio. af!. n1.d. do Cuxarê, contribuinte do Marapf, da bacia
do T rombetas, no E stado do Pará.
Étimo: do galihí n111r1111111rú. pa1mácea do mesmo nome.
BibFog,ra fia: D e Go"i e. 'P:t udes caraí' es 55: 11'artit: s . Glos.raria, 367; C0ud r eC1u. Voca bulaires tnéthodiq11es, 32; R ondon,
Glossário geral, 1, 232.
NANA
R io. no Território do A maoá, t ributário do O ia p6que.
É timo: do car ihe naná. ananás.
Bib!io~ra fia: B oanerges, Explorações, 11 O; Rondon, Cant-

panha de 1927, III, 21.
NAPt
Rio. af1. m.e. do Maú, da bacia do Branco, no Estado do
Amazonas.
Étimo : do ga1ibí na/lÍ, hatata.
BiblioQ'rafi a : Scho mhurgk. T1·avels, II. 113; Severiano, Viagen1, I. 195; Levy Cardoso, Glossários, 57.
KUNGun
Rio. afl. m.d. Pauí, tributário do Tacutú, no Estado do
Amazonas.
Étimo: do t aurepã n1111g11ê, pium.
Bibliografia: N in1uendajú, Maruxí, 415; R.ondon, Glossário
geral, 1, 245; Koch-Grunberg, Roraima, IV, 42.
OANACABf
Rio. afl. m .d. do T acutú, contribuinte do Branco, da bacia
do N e.!?'ro.
Étimo: do t aurepã na11arabí, a ssa r.
B ibliografia. : K och-Grunberg. Roroi1na, IV , 46 ; T...evy Ca.r~

doso, Glossários, 45.

-- 365 OC•.\
R io, afl. rn.d. do Urucuiana, da bacia do Tron1bctas, no
E stado do Pará.
Éti1no: do urucuiana ocá, anzol.
Bibliografia: Braz de Aguiar, Fronteiras, 370; Levy Cardoso, Glossários, 59.

o cor
Rio, afl. m.e. do Maú, contribuinte do Branco, no Estado
do Amazonas.
Élirno: do urucuiana ocôi, cobra.
B ibliografia: Braz de A guiar,
Fronteiras, 227; Morclli,
Ca1npa11ha do Jarí, 45; Rondon, Glossário geral, 1, 244.
OCOI11Ã
Rio, afl . m .d. do Par ú de Oest e, da bacia do Trombetas,
no E sta do do P ará.
Ét im o : do pianocotó ocoimã, sucurí.
Bi biiografia: .Nli nistério d-0 Exterior, Brasil-Suriname 15 ·
B raz de Aguiar, Fronteiras, 291; P ojucan Cavalcanti
cofó.

20.

'

Piano:

O COIMÃ-QUIR1
Rio, afl. rn.e. do Ocoin1ã, tributário do Parú de Oeste da
bacia do Trombetas, no E stado do Pará.
'
É~in!o: d? pianocot6 ocoimã, sucurí e quirí, macho.
B1bh ograf 1a: Braz de Aguiar, Fronteiras, 291 · Coudreau

Vocabulaires 1néthodiques, 29.

'

'

CCOMO
Rio, afl. m .e. do Jarí, da bacia do Amazonas, no Estado
do P a rá.
Étin10: do urucuiana ocontô, marirnbondo, caba.
B ibliogr afia: L evy Cardoso, Glossários1 54 · Hurley Vo·
cabulário dos aborígenes, 231; Nimuendajú, Apa;aí, 784. '
OCOMOQUn
N orne pelo qual os Tiriô, que habitam em seu vale, deno1ninam ao Parú de Leste.
Éti1no: do t ir iô oco1noquê, tnarirnbondo, caba.
Bibliografia : Braz de A guiar, F ro11teiras 239 · Ruben$ AI·
ves, Tiriô, 38; Levy Cardoso, Glossários, 54.'
'
ORIXIM I N A
Nome de um município, do Estado do Pará, cuja den.ominação decorre da célebre lenda das Icamiaba"·
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Étimo: do car ibe urid.xan, mulheres e iana, tribo.
Bibliografia: Berredo, Anais, 308; Koch-Grunberg, Mitos
e lendas, 127; Nimuendajú, Macu.xí, 272; Braz de A.guiar, Fron-

teiras, 309.

-
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P ..<\ CORô-TEP11
Serra na frontei ra Brasil -Guiana Britânica, à m.e. do !viarapí, da bacia do Cuminá, no E stado do Pará.
Étimo: do rnaraxó pacorô, cabana e tepê, serra.
Bibliografia: Levy Cardoso, Glossários, 56; Coudreau, V o-

ORO~-BURú

cabulaires méthodiques, 22.

·Cachoeira do :tv:faú. Na história de nossas demercações coloniais a.parece ela, porque o reconhecin1ento da divisória, r ealizado pelos intrépidos e1nissários Ricardo Franco e Silva Pontes,
foi até essa cachoeira do Oroê, a Oroê-burú dos Parauiana,
através da qual as suas pesadas embarcações não puderam ser
transportadas.
Étimo: do parauiana oroê, papagaio, e biirú., cachoeira.
Bibliogra fia: Koch-Grunberg, Mitos e lendas, 92; Rondon,
Ca1npanha de 1927, I , 41; Martius, Glossaria, 228.

•
PAIUA
A f 1. m.d. do 1.faú, j á nas proximidades do Rorôima, no
E stado do Amazonas.
Éti1110 : do n1acuxí pa·iu.á, caxirí de mandioca.
B ibliografia : Rondon, Can1.jJanha de 1927 I I I 46; KochGrunberg, Mitos e lendas, 96.
'
'

ORO QU~- MERú

Cachoeira situada no rio Surumú, nas proximidades da f ront eira Brasil-Guiana Britânica ,no Estado do Atnazonas.
Étimo: do macuxí oroqiiê, papagaio e 1-nerú, cachoeira.
Bibliogr a fia: :tvlartius, Glossaria, 226; Levy Cardoso, Glos-

sár·ios, 57.
ORO Xf
Cachoeira do Jarí, da bacia do i\n1azonas, un1 pouco acin1a
das quedas do Itassê, no E stado do P a r á.
Étimo: do aparaí oro.xí, caj ú.
Bibliog r af ia : Braz de Aguiar, Frontevras, 298; Nimuendajú, Aparaí, 834.
OTô
Cachoeira no J ar í, a fl. m.e. do A tnazonas, acima da cachoeira do A ssaipê, notável pela excessiva velocidade de suas
águas, no E stado do Pará.
Étimo: do caribe otô, peixe.
Bibliografia : R ondon, Glossário geral, I, 232; Sagot,

Gra·inmaires et vocabulaires, 58.
PACARAIMA
Cordilheira divisória entre o Brasil e a Venezuela, no E stado do Amazonas.
Étimo : do macux í Pacará, cesto e imã, aumentativo.
.Bibliografia: · Rondon, Glossâro geral, I, 227; Scho1nburgk,
1'ravels, 1, 303; Coudreau, , V ocaQu}.air.es 11iéthodiques, 24..

PANAR!
N ome de un1 rio e de uma serra ambos ià m.d. do 11aú,
da bacia do rio Branco, no Estado d~ Amazonas.
É timo : do rnacux í panarí, orelha.
B ibliografia: Braz de Aguiar, Fronteiras 222 · Rubens Alves, Macux í 35; Hurley, Vocabulaires dos dboríg~rz.es, 233.
PAQ UIRA
P equena ilha no Uaupés, da bacia do Negro, no Estado do
An1azonas.
Étimo : do taurepã paquirá, caitetú.
Bibliografia : Rondon, Glossário geral J, 243; Levy Cardoso, Glossários, 40.
'
P ARAM IM
Lago ià m.·d. do 11aú, contribuinte do rio Branco, da bacia do
Negro, no Estado do Amazonas, ao qual se liga por um estreito
canal.
É timo: do macuxí param.i m aningal.
Bibl iografia: Rubens Alvés ' Macuxí, 38; Levy Car doso,

Glossários, 45.

'

PAR AUAIANA
R io, afl. da m.d. <lo Uraricuera, da bacia do Branco no
Estado do Amazonas.
'
Étimo : cio. caribe parau. a, mar e iana ·tribo família.
Bibliografia : Bra~ de Aguiar, B1·asiÍ-Vene;u.ela, 27; Levy
Cardoso, Malocas car1bes, 39.
,

PARAVILHANA
.Rio, a fl. m.e. do Negro, no Estado do A1nazonas. Essa denominação .é uma simples co.rruptela do , noine Parattaiana, que
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designava uma tr ibo caribe já extinta, que d eu nome ao rio.
Étimo : do cacibe parauá, ma r e iana, t r ibo, f a n1ília.
B ibliog ra fia: f{ondc n. Ca1-n/Janha de 1927, I, 25 ; R ibeiro de
Sampaio, Rio Branco, 220.
PARI COTó
siRio, a fl. m.e. do P ianocotó ' em cujas cabeceiras está
.
tu1da uma ma loca dos indígenas do mesmo nome, que batiza m o
r io.
Étimo : do ga libí parí, capim e cot6, tribo, famíl ia.
Bibliografia : N imuendajú, Ma cu:rí, 455 ; Levy Cardoso, Jo.1alocas caribes, 39 ; Braz de A guiar, Fronteiras, 216.
PARIMA
S er ra divisór ia entre o Brasil e a Venezuela, no E stado
do A mazonas. A tr adüção de seu nome indígena é pai da s águas,
o q ue de monst ra a pr ec isão e o r igor de n-0ssos silv ícolas nas
denominações g eográ ficas .
É t in10 : do rnacuxí partí, água e in1â, o pai, o for mador.
B ibliografia: l(och- Gruuberg, R oro ;°·n1a, I , 17 e IV, 11 ; Levy Cardoso, Glossár ios, 56; Scho1n burgk, 'fra'vels, II, 274.
PAR I M:S
Rio, que n asce na vertente sul da ser r a de Aur ucaima, da
bacia do r io Branco, no E stado do An1azonas.
Étimo : do caribe parinié, gênio do mal.
B ibliogra fia : B raz de Ag uiar, Brasil-V ene:;uela, 22 ; Ta ver a-Acosta, Rionegro, 345; B raz de Aguiar , Fronteiras, 251; F er reira Reis, Orinoco, 251.
PARú
Nome de dois rios ; o primeiro, mais conhecido pela denominação de P arú de O este, é a fluent e da m.d. do Amazonas ;
o segundo, conhecido pela den-ominaçã o de Parú de L este, é um
dos f ormadores do Cuminá, da bacia do Trombetas, sendo conhecido pelos indíg enas da r egião pelo nome car ibe de O comoquê.
Étin10 : do a nt igo ca ribe parú, água, rio.
Bibliograf ia: De Goeje, T1unulc u1nak- E~peditie, 160 ; L evy
C ar doso, Glossár ios, 59 ; M inistério d-0 E x ter ior, Brasil-Surinanie, 16.
P ARUCO Tó
R io, afl. m .e. do M arapí, tributário do Cuminâ, da bac.Ia
do Trombetas, no E st ado do Pará.
~timo: do ca.ribe parú, á;ua e cot6, tribo, família.

B ibliografia : P ojucan Cavalca nti,
Trom betas,
24 ; Sousa
M a r tins, ft,/ apuera, 30; Levy Ca rdoso, J.1alocas caribes, 31.
PARURú
:r\ on1e de vá r ios a cidentes geográ f icos da Amazônia sendo
os principais um fu ro, no município de A baet é uma {lha no
r io T ocan i11s, a montante da cidade de Ca metá 'e um iga;apé
a fl. do Marapí, da bac ia do 1' rombctas, tudo no Estado do Par â.
Ét imo : do n1arux í parztrú, bana na.
B 1bliocrr~ fia: _K i111uendaj ú, M ac uxí, 458 ; Sagot, Gra11i11taire.r
et vocob11/a1res, :>9 ; Condreu, V ocabulaires 11iél hodiques, 33.
P A RURUTE1
1\on1e que os silvícolas Maquirita r e dão a urna savana que já está sendo . conhecida pelo nome de savana do B ananal.
Dcv( mos o conh ecimen to dêsse étimo a R ubens Nelson A lves
o vetera no demarcador das r á ias setentrionais do Br asil _
Auar:s, nasce, e íetivan1ente, na divisória r eal; o P ar inié en~
trttanto, a fl. . ~-e. do Uraricuera, nasce ma is ao sul, num ' cont r~ f?rte bra~ il c1'.º• a serra do Parirn é, na parte a que os l\fa~u1r 1 ta re denotn .nan1 de Pai; uruteí, que ern sua lígua sig nifica
u l~< 1 a11a do Bananal. por cuj o nome já vem sendo o a cidente
cri. mado pelos ha bitantes do baix o curso do r io. " Rubens A lve.:;, eG'J'n panha do A1ajarí, 15.
Ét'. mo : do maquirita re pariirú, banana e tet savana
Bibiiografia : B raz ~e ,Ag uiar, Fronteiras> '254; R~bens Alves, qa~11panha do Ma; ari, 15; Sousa 1f artins, Geografia da

"O

A 111a::o111a, 725.

P AT A CA!
Rio, afl. n1.d. do Ocoi1n ã, t r ibutário do Cuminá, da bacia
do T rom betas, no E stado do P a rá.
É timo : do rangupiquí patacái fi lhote de tra ír a
B ibli og ra.fi a,: B raz de Aguiar: Fronteiras, 238 ; .Rubens Alv es, R angupiqui, 33 ; Levy Cardoso, Glossários, 58.
P A TADA
Ca choeira localizada no r io U r aricuera, da bacia do Branco, no Estado do Amazonas.
Étin10 : do galibí patauá, o fr ut o da palm~ira do n1esmo
nome.

B ib1iog~afia: Braz de •.A. guiar, Fronte1:ras, 256 ; Martius.,
Glossaria, J67; Poj ucan Cava lcanti, P iauocotó, 39.
PAU!
R io, afl. m.d. do Maú, da bacia do rio Branco, no Estado
do Amazonas.
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370 Êtin10: do ta urepã fJa1tí, n1utu1n.
Bibliografia : Braz de Aguiar, Fronteiras, 227; I(och-Grunberg, J(oroi111a, IV, 16; Levy
Cardoso, Ma/ocas caribes, 29 ;
Nimuendajú, Mac11:rí, 338.
PAUXIANA
Rio, afl. m.d. do Catr imani, da bacia do Branco, no E stado
do Amazonas.
.
.
,.
Étimo : do caribe pau:rí, mutum e 1ana, tn1?<>, fam11ta.
Bibliogr afia: Nimuendajú,
Ha ndbook lnd1ans, III, ~ 1 0;
Levy Ca rdoso, Glossários, 78 ~ Levy ~C~rdoso, Ma locas canbes,
30; Braz de Aguiar, Geograf1a arna~on1ca, 337.
P.J\UX1S
Toponímia histórica caribe da atual cidade de óbiclos, no
Estado do Pará.
Étin10 : do caribe pait.-t;Í, mutun1.
Bibliograíia : Ni111uendajú, flandbook Jndians, III, 210; Levy
Cardoso, Ma/o cas caribes, 28.
PENECURú
Rio, a fl. m.d. do Cun1iná, da bacia do Trornbetas, no Estado do P a rá.
Étitno: do galibí pene, fria e c1u-ú., água.
Bibliogr afia : Ni1nuendajú, Handbook lndians, III, 21 0 ; JJevy
Cardoso, Glossários, 54.
PERERú
,,...._ Rio, afl. da n1.d. do Cuminá, da bacia do T ron1betas, no
Estado do Pará.
Étimo : do pianocotó pererú., borboleta.
Bibliografia: Rubens Alves, Rangu,piquí, 23; Pojucan Cavalcanti, P·ianocotó, 19.
PIANOCOTó
Rio, afl. rn.d. cio Parú, contribuinte elo Marapí, e.la bacia
do Tro111betas, em cuJa 111.d. está situada unia 1naloca drlquele
g entio caribe.
Étimo: do pianocotó pianó, gavião e cotó, tribo família.
Bibliografia: Pojucan Cavalcanti,
Tro11ibet0:s1
29; Levy
Cardoso, M alocas caribes, 30.
PIP1
Rio, a fl. 1n.d. do Cotingo, na fronteira Brasil-Guiana Br\tânica, no E stado do Aina zonas.
.
Éti1110: do fllacuxí pipí, irmão 1nais novo, caçula.

'

B:b~i ogra fla :

I<och-Grunberg,
burgk, Travels, II, 76.

Roroi1na, I\T 31 . Schon1'
'

PODóLE
Morro, no r io Uraricaá, contribuinte do Uraricuera, no Estado do An1azonas.
Étimo : do taurepã po-dóle, pai.
Bibliografia : Koch- Grurnberg, Mitos e lendas, 44.
PURA
A n1ais bela cachoeira do rio Parima, contribuinte do Uraricuera, no Estadq do Amazonas.
Étimo : do parauiana purá, cachoeira.
Bibliografia: Bra z de Aguiar, Brasil-Venezuela 85 · Miranda Rodrigues, Tacittú, 27; Levy Cardoso
Glo;sário~ 59 ·
Ferreira Reis, Orinoco, 253.
'
'
'
PUR:f!U-U'f.:R
Rio, afl. m.d. do Tacutú, da bacia do Branco, no Estado
do Amazonas.
Étin10: do taurepã purêu, flex a e utê, igarapé.
Bibliografia: Braz de Aguiar, Fronteiras 226 · Koch-Grunberg, Roroi1na, IV, 46; Rondon, Glossá;rio g:1-al, Í, 238.
QUICUA
Rio, afl. tp.d. do Trombetas, da bacia do An1azonas, no
E stado do Para.
Étimo: do aparaí qiticuá, sapo.
Bibliografia : Nimuendajú,
AParaí 745; T eodoro Braga,

Corografia do Pará, 55.

RORôIMA
O monte Rorôima, que a ssinala o encontro das fronteiras
do Brasil, da Guiana B ritânica e da Venezuela é o extremo sul
de um grupo de m aciços que se enfileirarn ao loncro da linha
geodésica divisória da Venezuela com a Guiana Britânica
Éti1no: do caribe rôro, ·papagaio e ímã, o pai o for~ador.
Bi?Iiografia: Nin1uendajú, Jdio1nas, 550; Br;z de Aguiar,

Fronteiras, 216.

SACACA
D enominação histórica do atual distrito de Salvaterra no
•n "unicípio de Soure, na ilha de 1V1arajó, no Estado do Parã.
Étimo: do aruaco sacâca, non1e de u1na tribo dos indígenas
Aruã.
B ibliografia: Teodoro Brai'a, Corografia do Pa-rá, 549.

,
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SAJ\1BURA-1vfERú
Cachoeira da 1n .d. do Suru1nú, onde nasce o igarapé Canôutê, no Estado do A.1nazonas.
Ét:n10 : do ta u ~ epã sa1nc11rá, tambor e tn.erú, cachoeira.
Bibliografia: Koch-Grunberg, Roroinia, I, 193 e l V, 12;
Rondon, Glossário geral, I, 238.
S.L\R.'\R.~

Baixio no rio I pitinga, da bacia do Jarí, no Estado do Amazonas.
Ét imo: d8 a paraí sarará, baix:o.
Bibliog ~· afia:
Ni1nuendajú, Aparaí, 52.• Levy Cardoso,

Glossários. 43.

SARô.A.
Corredeira, no rio 1'1ajarí, tributá r io do tJra ricue:·a, no I!:stado do .Amazonas.
Étin10 : do macuxí sa1-ôa, lontra.
Bibliografia: N in1uendajú, 1vlacuxí, 365; Rondon Glossár·io
geral, I, 231.

SEMANí
Serra sit ÜaC11 nas proxi111idades da fronteir a B rasil-Venezuela ,
no E ~tado do Amazcnas.
Étimo: do n1acuxí se111anf, vento.
Bibliografia: Rubens Alves, Macu.-t:í, 31; Martins, Glossaria,
226.
SUARAPA
No1ne de uma cor rcdeira no r io 11arapí, cm dos formadores
do Curniná, da b "cia do Tron1betas, no E stado do Pará.
É tirno : do rangupiquí suarapá, tacape.
Bibliografia : R ubens Alves, Rangupiquí 30; Pojucan Ca-

valcanti, T roml,etas, 20.

TAMIXf

Lago, situado um pouco antes do lago Tap;igern, .em · cuja~
proxiniic!ades f t:t!eceu, em 1899, o explorador f rances Henri
Coudreau, no E stado do Pará.
Ét i1no: do caxuiana tauiixí, velho.
B ibJ: ogra fa : Hurley,
Voca bulário dos aborigenes,
233;
Poji.:can Cavalcanti, Tro1nbetas, 29; Levy Cardoso, Glossários,

81.
TAPEREBA
Nome de um lago, que desagua no lago Grande de Para-

_... 373 carr, por um igarapé, no município de ..<\lenouer, no E st :<do du
P ará.
Étimo: do ca ribe ta perebá, caj á n1irim.
Bibliografia : 'feodo ro Braga, Corografia do Pará, 31; Levy
Cardoso. Clossários, 87.

·r.\ RU :\-1 A
\' on1e de un1 lago, no rio Amazonas, na s proxin1id~d--s da
cidade de ó b:dos, no n1 unicí pi o do mesmo non1e. no E stado do

Para.
Étin10 : do caribe tar111nã. nome de uma tr iho já extinta.
Biblio'.t rafia: :l'!ontei ro de ~o ro n ha, Rot riro da ·v:ag<'1n . 61:
Tenckiro Braga. Coroyrafia do Pará. 36; Coudreau, Rio Bran-

co. 45.
'T .'\X f

De11on1inação de vários locat ivo" da ::\ 1na::ôn ia ; o r ri rnei ro.
t.in1 rio afl . m.e do Suru1nú: o segund o um lago 111) tnt·nic =nio de
Faro e o tercei :-o unia cacho"ira do Cuni.iná; 1quêle primeiro n o
E stado do A1nazonas e os dois últ'n1os no Par á.
ttimo: do urucuiana taxí. irmã.
B ihl iogra fia: Levy Cardoso, Glossários, 46; Coudreau, Vocabula ires 111éthodiqucs, 15.
J

TE PEQUEM
O mais nctável acidente o rográfico entre os ri os l\tI~j a rí e
U:-arir aá é a ser ra do Teperiuetn. no E -ta do do A mazonas.
Ét imo: elo macuxí lr/>ê. serra e quê. a que sobressá e.
B ibliog rafa: Braz de i\geiar, Brasil-Venezuela, 11; Ru'·ens
Alves, Ca111panha do l.1aja1:í, 39.
TI~IE1\URE1I

Rio, af I. rn.e. c!o Jarí, desembocando pcuco a: 1111a da cacl:oeira de 11acaé. no E stado do Pará.
Étin10 : do rangupiquí ti111c11ure111, onça pintada.
Bibliografia: Rubens Alves, Rangupiq11í, 39; Levy Cardoso~

Glossários, 87.

TO C1\Rf
l~io, a f!. do Curuá -panema. contrihuinte do Curuá, no tnunicípio de Santarérn . no E stado do Pará.
Ét=n10: do caribe tocari, ca'" tanha do Pará.
B ibliograf ia: Braz de Aguiar, Fronteiras, 292; Co udr e9u,

Chez Hos I11diens1. 190,

·
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TO Ró
Nome de dois topônin1os da geografia paraense - o prin1eiro
um lago à m.e. do Amazonas, entre as en1bocaduras do Tron1betas e J amundá; o outro, uma ilha no lago Grande de MonteAlegre, no município do mesmo nome.
Éti1no: do 1nacuxí toró, passarinho.
Bibliografia: Rubens Alves, Macu,x í 39 · Sousa Martins Ca1n·
'
. 79.
'
patiha do M apuera, 28; Levy Cardoso! Glossários,
TOROM- PARú
Rio, afl. m.e. do 11aú, da bacia do Branco, no Estado do
An1azonas.
Étin10 : do taurepã torom, passarinho e parú, rio.
Bibliografia : Braz de Aguiar, Fronteiras 227 · l(och-Grunberg, Roroi1na, IV, 37; Nimuendaj ú, J.1acuxí, '330. '

TORONó
Ponta de terra finna, no rio Arapiuns afl. n1.e. elo 1''apajós,
próximo à sua foz, no E stado do Amazona~.
Étitno: do a~raí toronó, passarinho.
,
B~bliografia: H.ondon, Glossário geral, I, 231 ; Nin1uendaj ú,
Aparai, 650; Levy Cardoso, Glossário, 77.
T'RACAJA
Nome de um lago que desagua no lago Grande de Cu ruaí, no
n1unicípio de Óbidos, no E stado do Pará.
Étimo : do galibí terecaiá.
Bibliografia: Teodoro Braga, Corografia do Pará, 36; Alvarado, V oces indígenas, s.v.
TRACUA
Nome de uma cachoeira, no rio Trombetas na zona encachoeirada de seu baixo curso, no Estado do Parã.
É!in~o: do. caribe t-racuá, variedade de formiga.
B1bhograf1~: Teodoro Braga, Corografia do, Pará, 56; Pojucan Cavalcantt, Trombetas, 27; Levy Cardoso Glossários 68 ·
Braz de Aguiar, T<1·oµte,iras, 290.
'
'
'
'"fUCA-PARú
Rio, afl. m.e. do Uraricaá, contribuinte do Uraricuera da
bacia do Branco, no Estado do Amazonas.
'
É~in:o: d~ caribe tucá, castanha do pará e parú, rio.
B1bhografi.a: Braz de Aguiar, Fro1iteiras, 226; Coudreau,
C~~z nos lndiens, 190; Rubens Alves, .R a-ngupiquí, 35 ; NimuendaJu, AParaí, 831.
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CATUCA-TEPS
Serra que divide as águas do rio 11apuera das do rio Cachorro, ambos afluentes da 1n.d. do Tro1nbetas, no Estado do Pará.
Éti1no : do caxuiana tucátucá, castanheiras e tepê, serra.
Bibliografia : Hurlcy, Vocabulário dos aborígenes, 234; Poj ucan Cavakanti, 1'1,01nbetas, 30; Sousa Martins, Canipanha do
111apuera, 25.
TUCURUR1
Rio, afl. m.e. do Majarí, o grande afl. do Uraricuera, no
E stado do Amazonas.
Etimo: do t aurepã tucur1i-rí, tucunaré.
Bibliografia : Levy Cardoso, Glossário-s, 75; Rubens Alves,
Canipanha do Majarí, 31.
TUCUXf
Célebre corredeira do no Jarí, da bacia do An1azonas, no
Estado do Pará.
Étitno: do aparaí tuc1,ixí, beija-flor.
Bibliografia: Coudreau, VocabuJaires tnéthodiques, 29; I..evy
Cardoso, Glossários, 79; Nin1uendajú, APa1raí, 691.
TUCUXfMA
A mais extensa cachoeira do Uraricuera, com cêrca de 15
quilômetros de extensão e 75 n1etros de desnível.
Étin10 : do caribe tuc1.ixí, beija-flor e ímâ, o pai, o formad or.
Bibliograf.ia: R-0ndon, Cauipanha de 1927, II, 23; Levy Cardoso, Glossários, 68; Lima Figueiredo, l~Ítlnites do Brasil, 32.
TUNA
Rio, a fl. nl.d. do Cuxarê, t ributário do :Nlarapí, da bacia cio
rf ro mbetas, no Estado do Pará.
Étimo : do caribe tHnã, água, rio.
Bibliografia : Levy Cardoso, Glossários, 58.
]'UNAIANA
No1ne de un1 pequ eno igarapé, afl. n1.e. do rio Cuminá, nas
proxitnidades da cachoeira elo Taurino. O nome do igarapé der iva de un1a maloca de índios rrunaiana, que habitam nas suas
cabeceiras.
·
Étimo: do tunaiana tunã, água e iana, gentio, tribo.
Bibliografia: Schomburgk, Traveis, II, 383; Levy Cardoso,

Malocas caribes, 39.
TUTUMO
Rio, formador do T auíne, tributário do 1Iapuera, da bacia
do T ron1betas, no Estado do Pará.

•

~timo:

7
-
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do marax6 tutumo, corurbitácea chamada, vulga -

mente, ci: ia .

. :J

Bibliogr afia : B raz de Aguiar, Fronteiras, 287 ; H urley, V'o-

cabulârio dos aborígenes, 233; Urefia, lndigcnis111os, 107.
UA CARA
Rio, afl. rn,e. do 1'1oj ú, da bacia do A mazonas, no E st 1d-0
do Pará.
Ét i~10 :

do galibí uacará, ga r ça . .

Bibliogra fia: Braum, Coroyrafia do Pará, 3 16; Taver1Acosta, En e/ sur. 36 ; Rondon, Glossário geral, I, 23 1 ; Koch-Grunberg, R oroi111a, IV, 240.

UAIQUI1vI
H.io, afl. m.d. do 11aj ar í, da bacia do U raricucra, no E st ado
do An1azonas.
Ét in10 : do macux í uaiquini, veado capoei ro.
Bibliografia : l\ imuendajú, Ma cux í, 362; Br az de Aguia r,

Fronleú·as, 264.

UAIQüIN f Y1A-TEP n
Serra si tuada à m.e. do r io Cuquenã, nas pr oximid1des de
R ontá, a mais importante aldeia caribe daqc ela r egião, no Estado do Amazonas.
Étin10 : do ta urepã uaiqui11i111a, sussua r ana e te/,ê, serra.

ntimo : do taurepã
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uarungá,

g rosso bastão de dança, de

ba'11bú.
\ B ibliogra fia : Koch-Grunberg, M itos e lendas, 127 ; N imuendaj ú. A1ac11xí, 245.

uAT UA
.r.; orne de dois topônimos da cor ogra fia amazônica; o prinieiro, un1 r io, afl. m.d. do 1Iaú, no Estado do An11zonas ; o
out. o. um lago. entr e as e mbocaduras do T rombetas e Jamundá,
no município de Óbidos, no E stado do Par á.
Étin10 : do maraxó uat uá , jacar é.
Bib: iografia: Braz de Aguia r, Fronteiras, 227; Le \'y Cardoso, Glossários, 39.
UAX A Dt

A maior cachoeira existente no rio P acú. tributário do U ra ricuera, da bacia do Branco. no E stado do A.mazonas.
Éti1no : do rnaiongcm 11a.1·(1dí ant1.
Bihliog rafia: Rondon, Glossário geral, I, 219 ; Levy Cardoso,
Glossários, 78.

UAZAC ..\-~íE Rú

Bibliogra fia : Koch-G runberg, Roroitna, I, 92 ; Levy Cardoso, Glossários, 71.

E ' evado salt o, no rio Maron í, da corogra fia am azon en ~ e.
Étimo : do t aurepã ua:-ará, á r vore mágica que dá todos os
frutos e n1er1í, salto, ca r hoeira.
Bihl iogra fia : Koch-Grunberg, Mitos. e lendas, 47 ; Levy Cardoso, ft1alocas caribe.> , 32.

UAJRA··UTI!

U ~ I- TEP a

Ri o, a f l. m.d. do Ail ã, no divisor de águas A mazonas-!vfazarune, na f ronteira Brasil-Guiana Britânica, r.o E stado dof Ama-

zonas.
Étimo: do taurepã uairá, an t1 e 1ttê, iga r apé.
Glossário geral, 1. 243 ; B-a z de
B ibliog raf ia : }{ondon,
Aguiar, Fronteiras, 227 ; Nimuenda jú, A1ucu-l· í, 366; Koch-Grunberg, R oroi111a, IV, 36.
U A I~A U A R ..\

R io, a fl. 111.d. do r io Cachorro, tributá r io do 'frombetas, no
E stado do P a rá.
É t i1no : do cax uiana uarauará, lontra.
Bib:iograf ia: R o11don. Glossário yeral, I , 243 ; H urley, V o-

cabulário dos aborígenes, 234.
UARUN GA
Serra à m.d. do rio Uraricuera, da bacia do r io Branco, no
E6ta.do do 1\n1azonas. .

Serra nas proxin1idacles da F ron teira Brac:il-Venezuel: , a
sues~ e do ;..fonte Rorôima. no E stado do Am azonas.
Ét imo: cio taurepã 1t êi. sol e te/>r. serra.
Bibliografia: Braz d~ Aguia r. Fronteiras, 218 : Rondon , Glossário qernl. I. 237 : Koch-Gr11 nhe rg, Roroi1na, I, 99; Sous1 11a r tins, Geo9rafia da A 111a:::õ11ia, 730.
U1-P.~ Rú

f\iu. a fl. m.<l. do ~f a ú , da bacia do no Branco, no E stado do
A rnazonas.

do macuxí uí. fari nha ele ma ndioca e Pan í, rio.
BihJiografia : 13raz de A ~t· i a r, Fro11teiras, 227 ; R ubens .Alves, Ra11y11p iq11í, 35 ; N in1uen<lajú, Ji. lac11.ri, 453.
f::t :n10:

UI RARt
I<io, a fl. m.e. do J ari, situado pouco acima da cachoeira de
Macacoara, no Estado do Parâ.

J

-- 378 ~timo: do galibí

uirarí, curárc.
Bibliografia: Ni1nuendaj, Aparaí, 481; De Gocje, Études
caraíbes, 56; Crevaux, Grat11n1aires et vocab11/aires, 39 ; 1ifar tiJs,
Glossaria, 228.
I
UMA
Cachoeira do rio J arí, da bacia do A_n1azona ~! depois da c~
choeira de Macaé, no alto do curso do n o, no E stado do Para.
Étimo: do urucuiana n1nâ, can1inho.
Bibliografia : Bra z ele Aguiar , Fronteiras, 302; Crevaux , Gra1n1ttaires et vocabulaires, 17; R ondon, Glossário geral, I , 226.
UORA- UT~

Rio, afl. m.d. do Cuquenã, na fronteira Brasil-\! enezuela,
no E stado do J\ mazonas.
Étimo: do t aurepã uorá, j acú e 1itê, rio.
Bibliografia: I<och-Grunberg, Mitos e lendas, 104; KochGrunberg, J?oroi111a, I, 115.

-
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URARI CAA
Rio notável tributário da m .e. do Uraricuera, indevidamente
chatnad~ u ·raricapará, cujas fontes principais nasce1n na parte
111eridio nal da cordilheira
de, Pacaraitna.
.
,
"
.
Étimo : do ua1 ana ura.ri, curare e caa, peixe.
Bibliografia : Braz de. ~guiar, Brasil-Venezuela, 24_; . Rubens
i\lves1 Ca111./7anha do Ma;ari, 32; Levy Cardoso Glo-ssarios, 61;
Braz de Aguiar, Fronteiras, 259; Coudreau, Vo cabulaires niéthodiques, 29; Sousa 1v1artins, Geografia da A niazônia, 737.
URIDXAN-IA NA
1'opon!mia histórica caribe da atual cidade de Orixi111iná, de
que a atual denc1ninação é u1na pura e simples corruptcla.
Étimo: do caribe 1trid:rán, mulher e iana, tribo, família.
Bibliografia : Berredo, A nais, 308; K.och-Grünberg, Mitos e
lendas, 127; Levy Cardo·so, Malocas caribes, 39; Koch-Grünberg,
Roroinia, I, 130; N in1uendaj ú, M q,cuxí, 272.

URANAPf
Rio, afl. 1n.e. do Tacutú, da bacia do Branco, no E stado do
A 1nazo nas.
Ét imo : do taurepã uranapí, trovão.
Bibliografia : I{och-Gr unberg,
I?.oroi11ia, I , 206 ; 1íartius,
Glossaria, 226; Rondon, Glossário geral, I, 237.

URUCUIA.N A
Rio, afl. m.e. do Ctuniná, da bacia do Tro1nbetas, em cujas
ca beceiras habita o gentio do mesmo nome, o qual batizou o rio.
Étimo : do caribe orocô, papagaio e íana, tribo, família.
Bibliografia: Schomburgk, Travels, I I , 383; Levy Cardoso,
Glossá,riüs, 83; J;..,evy Cardoso, Malo cas caribes, 40; Braz de Aguiar,
l.;runtewas, 291.

URAPA
Rio, afl. rn.d. do Cuxarê, tributário do Marapí, da bacia do
'fro1nbetas, no E stado do Pará.
Étimo: do pianocotó urapá, arco.
'Bibliografia: Braz de Aguiar,
Fronteira~,
227; Rondon, }
Glossário geral, I , 237 ; Koch-Grunberg, Roronna, I , 162.

XAIXAI
Rio, af 1. m.d. do no Maiuarú, da bacia do Tro1nbetas, no
Estado do Pará.
Éti1no : do maraxó xaixái, cigarra.
Bibliografia : Pojucan Cavalcanti, Pi.anocot6, 36; Levy Cardoso, Glossários, 87.

URAPA-MERú
Nome de -qma cachoeira localizada no Maú, da bacia do rio
Branco, no Estado do Amazonas.
Étimo: do taurepã urapá, arco e m.erú, cachoeira.
Bibli-ografia: Braz de Aguiar, ]:fronteiras, 227; J{och-Grunberg, Roroim.a, I, 162 e IV, 12.

XIPAM
R io, afl. m.d. do Tacutú, da bacia do Branco, no Estado do
Amazonas.
Étimo: do galibí xiparê, arráia.
Bibliografia: Nimuendajú, Macuxí, 386; Rubens Alves, Macuxi, 39; Levy Cardoso, Glossários, 87.

URAPANAQUE
.
.
,
Pequena ilha no rio Negro, quase frontei ra ao lago Cu1reru,
no Estado do An1a zonas.
Étimo : do caribe •u,rapã, arco e áque, ilha.
Bibliografia:· Braz de Aguiar, Fronteiras, 229 ; Barbosa R o<lrig ues, Crichan ás, 75.

XIQU~

Rio, afl. m.e. do Urucuiana, tributário do 11:arapí, da bacia
do Trombetas, no E stado do Pará.
Étimo : do uaiana xiquê, bicho de pé.
Bibliografia: Coudreau, Vocabitlaires méthodiques, 30; Hurley, V ocab1dário dos aborígenes, 231 ; Nin1uendaj ú,, M ac'ttx·í, 408.

-
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XIQUt

Rio, afl. m.e. do }.1faú, <la bacia do rio Branco, no Estado
do AmazDnas.
É titno : do taur epã .t·iq11í, inambú.
Bibliog rafia: I<och -Grünberg, Roroi111a, IV, 38.

XIRJ QU1

Rio. afl. tn e. do Pau í, t ributário do 1'acutú, da bacia d o
Branco. no E stado do A1nazona s.
Étimo : do macu xí x ;/'11/ttÍ, per iquito.
Biblio!<rafi1 : Braz de A.gu:ar. Fronteiras, 227 ; Nimuendajú,
,\f acuxí, 337; Le\·y Car doso, Glossários, 89.

XIRIRf
K orne de um lago, situado à m e. do Tro1nb''tas e de um
igarané que se lança no lago Curupira, ambo.:; no município de
Õrix irr1iná, no Estac~o cio Pará.
Ét:mo: do caxuia na xirir í, ja1n1r ú.
Bibl iog r afia: Kcch-Grü11 1erg, R oroi1na. I, 129; H ,1·dev,
V ocabulário dos aborígenes, 234 ; Braz de Aguiar, Fronteiras, 278.

II
~TI1'IOS

ARUACOS

ACAIACAI
Nome de uma ilha, no rio T ocant ins, afl. ni.d. do Amazonas,
n :is proxi n1idades da cidade de Ca1netá, no E stado do Pará.
h tin10 : do aruaco acai-acai, n1u itos cedr os.
Bibliografia : Frei J oão de S. J osé, Visita do sertão, 495.
ACRE
Nome do Terr itó rio, incorporado ao Brasil pelo gênio do
Barão do R io Branco e pelo herois1no de Plácido de Castro e
de seus con1pan'heiros.
Étimo: do ipurinã aquiri, co rruptela de uaqidrí.
Bibliog rafia: Castelo Branco, Acre, 127; Polack, Jpurinas,
s .v.; Labre, Acre, 185.

'

AJ URI CABA
Non1e <le um distrito, no munic ípio de Ijuí, no E stado do
R io Gran de do Sul. Apesar de ser uma topon ímia sul-riograndense. just"fica-se a sua or:gem nitidamente a r uaca , per se tratar
do nome de um dos ma iores heróis entre os nossos nativos, o
glor ioso manau Ajuriraba.
Étimo : do manau aiuricaua, nome de um célebre cacique desta
tribo.
Bibliografia: Ferreira Reis, Hist6ria do Anta=onas, 77.

•

ALA T AGUIRI-SU~
Rio, a fl. m.d. do Cabixí, contribuinte do Guaporé, da bacia
do 11adeira, no E stado de N1ato Grosso.
Étimo: do paricí alotáguiri, a abêlha conhecida pelo noml!
vulgar de borá e suê, cabeceira .
B ibl iografia: Rondon, Conferêtuias, 51; R ondon, EIHogra-

fia, 20.
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-- H82 A:tvfAJARí
N orne corn que algu1nas cartas geográficas inscrevem o topônimo que, etirnológica1nente, se denomina 1fajarí, e que é a
deno1ninação de um grande rio, afl. m.e. do Uraricuera.
Étimo : do aruaco ma.uáre, bicho e uait, rio.
Bibliografia: Rubens Alves, Campanha do l\![ajarí, 13; Braz
de Aguiar, Fron,teiras, 263.
ANAUENE
Toponímia histórica do atual rio Anavilhana, da bacia do
rio Negro, no Estado do Amazonas, corruptela daquela primitiva
, .
topon1m1a.
Étin10: do aruaco aná, flor e uene, rio.
Bibliografia: Severiano, Viagem, II, 194.
ANA-UI NA
To1poní1nia histórica do rio, da bacia do Ta:pajós, no Estado
de 11ato Grosso, n1odernamente conhecido ;pelo non1e de Juruena,
simples corruptela da velha e esquecid_a toponímia primitiva.
Étimo : do paricí aná, nome de un1 célebre cacique paricí e
.
,
.
u1.na, rio.
Bibliografia: Rond-011, Conferências, 83; Botelho de 11agalhães, Sertões, 58.
ANHANAZA
'São três as cabeceiras formadoras do rio Sumidouro, da
potamografia matogrossense - a primeira a Anauiazá ou Sumidouro própriamente dito; a segunda a Cozuí-suê, tambétn chamada de Santo Antônio e a terceira a Anhanazá, também conhecida, atualn1ente, pelo nome de Agua-Verde, simples e literal tradução de sua histórica toponín1ia.
Étimo : do iparicí aia.na, verde e zá, rio.
Bibliografia: Rondou, Etnografia, 5; Botelho de Magalhães,
/11ipressões, 410; Barbosa de Faria, Arití, 28.
AQUI Ri
Toponí111ia histórica do ri-0 atualmente conhecido pelo non1e
ele .t\cre, denominaçã·o que passou, posterionnen~e, ao 'rerritório.
Étin10 : do ipurinã aqitirí, corruptela de uaquirí.
Bibliografia: Castelo Branco, Acre, 127; Polack, Ipu.rinas,
s.v.; Labre, Acre, 185.
ARADA
Ponta :à m.d. do Tapajós, fonnada pela serra Panema, no
município de Santarém, no Estado do Pará.
Étimo : do aruaco arauá, peixe do mesn10 nome.

Bibliografia:

Schornburgk, Travels, II, 66; 1fartius, Glos-

ssaria, 225.
AH.A DA.NA-PAU
Cachoeira, no rio Tacutú, nas pr-0ximidades da fronteira
Brasil-Guiana Britânica.
Étimo: uapixana ara1ianá, peixe do mesmo nome e páu, cachoeira.
Bibliografia: Braz de Aguiar, Fronteiras, 223; Miranda
Rodrigues, Tacutú, 24.
ARI
Rio, afl. tn.el. do Purús, da bacia do A·m azonas, no Estado do
tnesrno notne.
Étimo : do aruaco ári, água, rio.
Bibliografia: K-0ch-Grünberg, Roroima, IV; Levy Cardoso,
Glossários, 19; Perea, Glosario taíno, 32.
ARUÃ
Lago, na m.e. do rio das Tartarugas, no municfpio de Chaves, 1!0 Estado ~lo Pará: A denominação se origina do nome
da tnbo que habitava a tlha ele Marajó.
Étimo : do aruaco aruã, norne de uma tribo.
Bibliografia: Ferreira Pena, Aruãs, 17.
A H.U.AU
Rio, afl. 1n.d. do Tacutú, ·da bacia do Rio Branco, no Estado
do Amazonas.
Étimo : do uapixana arú, veado e uáu, rio.
Braz de Aguiar, Fronteiras, 233 ·1 Miranda Ro~
'T'
,
. Bibliografia:
dngues, 1 acitht,, 25.
ARUAU-P.A.U
Cachoeira do rio Tacutú, situada entre os
decure-uáu, an1bos tributários da n1.d. daquele
A111azonas.
É~in:o: do. uapixana àrú, veado, uáu, rio e
. B1bhografia: Braz de Aguiar, f<'ronteiras,
d ngues, Tacutú., 25.

rios Aruáu e Bario, no Estado do

páu, cachoeira.
235; Miranda Ro-

BADECURE-UA U
Rio, afl. nl.d. do Tacutú, no divisor de águas Amazonasl\iiazarúne, na fronteira Brasil-Guiana Britânica.
Étimo: do uapixana badecure, onça e iiáu, rio.
. Bjbliogra:fia: Braz de Aguiar, Fronteiras, 233; Coudreau,
Rio Bra.1ico, 45; Levy Cardoso, Glossários, 19.
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BAt-PAU.
Cachoeira do rio T acutú, da bacia do Branco ,no E stado do
Amazonas.
Étimo: do uapixana baé, pato e páu, cachoeira.
Bibliografia : Braz de Aguiar, Fron teiras, 264; l\{iranda Rodrigues. Tacutú, 26.
BAÉ-UAU
R io, a fl. n1.e. do Tacutú, da bacia do Branco, no E stado do
Amazonas.
Étimo: do uapixana baé, pato e uáu, rio.
Bibliograf'.a: Braz de Aguiar, Fronteiras, 233; Miranda Rodrigues, 1·acutú, 26.
BARAROA
Povoado dos Manáus, denon1inado Sa1ita .Rosa de Bararoá,
in1portante na hi stória da antiga Capi ta nia de Si'io J osé do l\iv
N egro, onde o n 1E'S n10 era conhec i cio C0 1110 a ôrte dos M anáus.
Étimo: do m1náu bararoá, g ent ílico de un1 caciq ue.
Bibliografia: F erreira Reis, H istória do A 1nazo11as, 54.

e

B ~N I

U m dos formadores, juntamente com o Mamoré, do rio Nfadei ra, afl. m.d. do Amazonas.
Étimo: do aruaco 11ê11i, água, rio.
B ibliografia : Sousa Martins, Geografia da (1n1a=ôn·ia, 740;
Nimuendajú. Idiomas, 591; 1'avera-Acosta, Rionegro, 32.

CABIXt
Rio, afl. do Guaporé, da bacia do Madeira, no E stado de
Mato Grosso.
Étimo: do paricí cabi:rí, nome pelo qual os Cozaríni são chamados pelos Ua iamaré e Caxinití.
Bibliografia: R ondon, Etnografia, 8; Botelho de 1'fagalhães,
S ertões, 239.
CABOQUENA
Toponímia histór ica aruaca do atual n1unicípio de Moreira,
no Estado do Amazona s ; essa toponímia deriva do nome de um
tuxáua dos Manau, avô do célebre Ajuricaba, o guerreiro nativista d :is tabas amazônicas.
Étimo: do manau caboquena, nome próprio de um tuxáua.
B ibliografia: Vvallace, Viagens, 247; Ferreira Reis, H istória
d(I A tnazonas, 84.

CAIA RI
T oponímia histórica aruaca do rio Madeira, da bacia do

Amazonas.
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~timo:

do ar uaco cai, por acai, cedro e ári, rio.
Bibliografia : Frei João de S. José, Visita do sertão, 495.

C:AIRI'fE
Nome que o gentio Uapixana dá .à Ser ra da Lu'1, da orogr;i fia
nn1azonense.
Éli1no: cio uapixana cairí, lua e irítr, serra.
Bibliog rafia: Coudreau, Rio .Rra11ro, 41; Schon1burgk, Tr11'< 'cls, TI, 47; 11 artiu s, Glossarin, 324.
C.-\IUl!ZA
Rio, afl. 1n.cl. do Juruena, da bacia cio Tapajós. no Estado de
'1.\.f ato Gross·o.
Éti1no : de paricí ca i11 ê, bosque e =á, rio . .
Bibliografia : Ba r bosa ele Faria, Arití, 36.
C1\ LI C~- UIN i\
U1na das cabeceiras do r io Uazuliati'á, da pota111ogrn'fia rn:i togrossensc.
Éti1110: do paricí calicê, sapo ele pequeno porte e 11i11á, rio.
Bibliografia: Barbosa ele Faria, Arití, 36.

CA1víAIZOCOLA
Nome de urna catarata, no rio Juruena, da bacia do Tapajós,
no Estado de Mato Grosso.
Étin10 : do paricí ca111ái, sol e ::acolá, escora.
B ibliograf ia : Barbosa tle Faria, A rit-í, 36 ; R-0ndon, Crnf t'rência, 93 ; H.oquette, J(ondônia, 133.
C1\1.f~-UINA

T opon í111ia histórica aruaca do atual rio Arinos, da corograf ia
de 11ato-Grosso, contribuinte do Juruena, da bacia cto T apajós.
Éti1no : do paricí antig-0 ca111ê, s-01 e 11i11á, rio.
Bibliografia: Steinen, Aborfge11es, 470.
CA.MôI
Rio, afl. in.e. do 1'acutú, tributário do Branco, no Estado
do An1azonas.
Éti1no : ·do bani va caniôi, sol.
Bibliografia: Braz de _A.guiar, Fronteiras, 235; Nin1uendajú,

ldio1nas, 954.

CAMú
Rio, a fl. 111.d. do Uaupés, da bacia cio Negro, no Estado do
An1azonas.
Ílti mo: do baré ca11iú, sol.

Bibliografia:
veis, II, 379.
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Nimuendajú, Idiomas, 592 ; Schomburgk, Tra-

CA11fUTI11
Rio quase reto, verdadeiro estirão, afl. n1.d. ~o .A.najás, no
Estado do Pará, marginado de sarcófagos do gent io aruaco.
Étimo : do aruaco caniotí, vaso, urna, pote grande, de barro,
que servia de urna fun erária, ern vár ias nações da família ling üíst ica aruaca. É a igaçaba dos tupís.
Bi bliog rafia: Martius, Glossaria, 229 ; Rubens Alves, Baniva, 11.
CANOAS
N on1c de un1 município, no Rio Grande do Sul e de 11m
distrito , no 1nunicípio de Bo1n Retiro, e1n Santa Catarina.
Étiln,o : do aruaco canauá, canoa.
Bi bliografia : Anghiera, Décadas, 6; Urefia, lndi9enis1nos,
103; Cuer vo, AP'untacíones, 970.
CAN01'~-UINA

Étin10 : do paricí canotê, pote de barro e uiná, r io.
Bibliograf ia : Barl::>osa de Faria, Arití, 37 ; Botelho de Magalhães, S ertões, 110.
CAREQ UE1'~

Uma aldeia dos Corazíni, do g rupo P aricí, instalada nas
margens do do Cabaçal, af 1. m.d. do Paraguai, no E stado de
wlat o Grosso.
Étirno : do paricí carêque, indaiá e etê, coletivo.
Bibliografia : Rondon, Etnografia, 24; Rondon,, Conferências, 82 ; Bar bosa de Faria, A rití, 8.
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COLAC~-UINA

Rio, afl. m.d. do Timalatiá, contribuinte da m.d. do Juruena,
da bacia do Tapajós, no E stado de Mat o Grosso.
Étimo : do par icí colacê, bagre e uiná, rio.
Bibliografia: Barbosa de Faria, Arití, 41.
CORE C~-I N AZA

R io, afl. m.d. do Timalatiá, contribuinte do Juruena, da
bacia do T apaj ós, no Estado de Mato Grosso. Bste rio não figurava nos mapas, nem consta de nenhuma citação anterior aos
trabalhos da Comissão Rondon.
Étimo: do paricí corecê, chumbo, escu.milha para caça e inazá,
r io.
Bibilogra fia: Rondon, Conf erências, 87; Botelho de 1vfagalhães, Sertões, 76 ; Bari>osa de Faria, Arití, 42.
COR~- ,JINA

Toponímia histórica aruaca do rio da corografia de 11fato
Gross-o conhecido, atualmente, pelo nome de rio da 'F lexa, tradução dessa primitiva denominação.
Étimo: do paricí corê, flex a e uiná, rio.
Bibliografia: Bar bosa de Faria, Arití, 42.
COZUf-SU~

O r io S umidouro, da potamografia matogrossense, é formado por três cabeceiras, sendo uma del~ a de Cozuí-suê, também
chamada de Santo Antônio.
Étimo: do paricí cozuí, jacut inga e suê, cabeceira.
. ~ib l iografia : Rondon, E tnografia, 24; Barbosa de Faria,
A.r1ti, 42.

CATIULA
Rio ,que, juntamente com o Sacorê-uiná-suê, 'Í orma o Sacorêuiná, o n1ais oriental dos contribuintes do Juruena, da bacia do
Tapajós, no E stado de wfato Grosso.
Étimo : do paricí cat-Z-ulá, inangaba.
Bibliografia : Rondon, Etnografia, 25; Bütelho de Magalhães, Sertões, 77, 110; Barbosa de Faria, Arití, 38.

COZUí-UINA
Toponímia histórica do rio, da corografia de Mato Grosso,
atualmente mais conhecido pelo nome de Ribeirão de Santo Antônio, afl. m.d. do Juruena, da bacia do Tapajós.
Étimo : do paricí cozuí, jacutinga e uiná, rio.
Bibliografia: Rondon, Conferências, 82; B'o telho de Magalhães, Sertões, 110; Barbosa de Faria, Arítí, 42.

CAUALONA
R io, atuahnente conhecido pelo nome de A.g·ua-Limpa, afl.
do Sepotuba, da bacia do P araguai, no E stado de ).lato Gr osso.
Étimo : do paricí caualô, cavalo ( cor ruptela do vocábulo port uguês) e ná, indicativo de plural.
Bibliografia: Botelho de Magaihães, Sertões, 77, 225; Barbosa de F aria, Arití, 38.

CUBATE
Rio, afl. m.d. do I çana, o rio da potamografia amazonense,
lindeiro entre o Brasil e a C<J,Jômbia.
Étimo: do baré cubate, peixe.
Explorações,
23; Nimuendajú,
Bibliografia: Boanerges,
I dio1nas indígenas, 593; Koch-Grunberg,
Roroinia,
I V, 276;
Martius, Glossaria, 286.

-
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ZOI~OZOLô-lNAZA

Rio, afl. m.d. cio Cabixí, tributário do Guaporé, da bacia do
:Madeira, no Estado de 1-1at<1-Grosso.
Étimo: do paricí zolô:::olô, abelha conhecida pelo non1e vulgar de pai do n1el e úia:::á, rio.
Bibliografia : Barbosa de Faria, A ri tf, 72; Rondon, Conferências, 51.
ZOTI1\COI~~-IN ;\ZA.
N otne de un1a aldeia dos Paricí, nas cabeceiras do rio do
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ZUZIRô~UAMOLON1!
Un1 g~ande salto! no rio Timala.tiá, afl. n1.d. do Suaerô-uinâ
ou ~apaga10, da bacia do J ruena. Os Paricí dão ao salto a de-

no1n1nação de Zuzirô-uamolonê, cuja tradução literal é Salto da
J\if u!her, porque acreditam que o mesn10 arrasta :para o abis,m o
os incautos que dêle se aproxima1n.
É~irr~o: e!~ paricí zitzirô, 111ulher e iia-rnolonê, salto.
. B1bltograf1a: Roiadon, Et1l ografia, 25; Rondon, Conferê.ncias, 18; Botelho de N[agalhães, I~npressões, 124.

n1es1110 norne, contr ibuinte do Sepotuba, da bacia do Paraguai, no
Estado de 1'1ato-Gr osso.
Étin10: do cabix í :::otia corê, pacú pcba e ina:::á, rio.
Bibliografia: R·ondon, J]tnografia, 6 ; Barbosa de F aria,

Arití, 35.

Z01"'IAQUITí

Rio, afl. tn.d. do ribeirão Santô Antônio - o antigo Cozuí-in;\
da cartografia 111atogrossense, cDntribuinte do J urnena.
Étitno: do paricí :::otiaquití, a urora.
Bibliografia: Botelho de 1Jagalh fies, S ertões, 270; R.o nclon,

E tnografia, 20.
..'

ZOTLA.R~-UIN f\

Norne .paricí do rio conhecido, atnaln1ente, pela denotninação
ele rio do Sangue, af l. rn.cl. do Ju ruena, ela bacia do T apajós,
en1 Mato Gross,o.
Étimo: do paricí :::otiarê., pacú peha e niná, rio.
Bibliografia : R ondon, Etnografia, 27; Barhosa de Fa ria,
Arití, 72; Botelho 1tJ:agaíhães, Sertões, 74.
ZU I :NIÃ
Rio, afl. m.cl. elo P in1en.fa Bueno, contribuinte elo Giparanã,
ela bacia do Madeira, no Estado de Nía1o Grosso.
Étin10: do paricí zitimã, criança.
Bibliografia: Rondon, E tnografia, 21; Barbosa de Faria,

-

Arití, 72.

ZUf-UINA
Úenotninação histórica aruaca do rio, afl. da m.e. do Juruena,
da bacia do Tapajós, no Estado de 1tfato-Grosso, que aparece
nas cartas com o nome de J uína.
Étimo : do paricí zu·í, espécie de gavião e itiná, rio.
Bibliografia: Rondon, Conferênc1'.as, 94; Botelho de Magalhães, Sertões, 59.

,
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III
ÉTI11:0S

BORôROS

ACOGOIGúRO
Rio, afl. m.e do rio Peixe do Couro, tributário do Itiquira,
da bacia do Paraguai.
Étin10: do borôro acogoí, tarumã e guro, coletivo.
Bibliogra f i1: Co!bacchini, Boróros, 409 ; Barbosa de Faria,
Borôro, 22; 'Nlissão, Boróros, 51; Basílio, Borôros, 13; Boaner-.
nes, Explorações, 168.

ADUGODOGUE-J."'.O
Rio, a fl. m.e. do rio das Mortes, da bacia do Ar:aguáia.
Étimo: do borôro adugodógue, plural de adugo, sussuarana
e jáo, morada.
Bibliografia : Colbacchi,ni, Boróros, 21; 11issão, Boróros,
51; Barbosa de Faria, Borôro, 74.

ADUGO-JARI

Rio, afl. m.e. do Itiquira, tri~utário do Pogubo, da bacia do
Paraguai.
'
Étin10: do borôro adugo, sussuarana e jári, buraco.
Bibliografia : Colbacchini, Boróros, 4o07; Basílio, Boróros,
14; :tvfissao, Boró1·os, 51; Barbosa de Faria, Borôro, 74.

•A.fGE-JAO

R io, afl. m.d. do Poguho-xorêu, tributário do Poguho, da
bacia do Paraguai.
Étin10: do borôro aíge, animal fabuloso que vive nos rios,
cuja figura se assemelha à da anta e jáo, morada.
Bibliografia: Colbacchini, E oróros, 162; Botelho de Maga~
lhães, Inipressões, 327, 413.
AIG~RI

Lugarejo e morro no rio Pogubo, da bacia do Paraguai.

\
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~timo:
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do borôro aíge, a nin1al fabuloso, cuja figura é parecida com a ela anta e rí, morro.
Bibliografia : Barbosa de Faria, TJnrôrn. 75; Basílio, Boróros, 15; ~Iissão, Boróros, 51.

.,
1.ao,

:'\~- J AO

1\RfGA-IAO
Rio, afl. n1.d. do Garças, da bacia do A r aguáia.
Étimo: do borôro arfga puma e iáo, rio.
Bibliografia: Basílio, Boróros, 17; Steinen, Aborígenes, 690.

Rio, for n1ador, junta1nente com o M-0ribo-já o, elo P orubc.
tributário do Pogubo, da bacia do Paraguai.
Étimo : do borôro aí. sussuarana, Tocábulo usado sornente nos
cantos, por aíge e _iáo, n1orada.
Bibliografia: Botelho de 1\f agalhães, Tn1pressões, 413; Colhacchini, Bor6ros, 407; Barbosa ele Faria, Bor61'os. 146; O roziinbo, Aguas 1~er1nais, 120.

APO-IAO

Rio a fl. 111.e. do Jorigue, tributár io do Tadarimana, da bacia
do Paraguai.
É timo: do borôro âj)O, paca e iâo, rio.
Bibliografia: Colbacchini, Boróros, 411; Basílio, B oróros,
16; Barbosa de F a ria, B orôro, 76.

AQUINABO

.

Étitno
: do borôri0 árie, plural ele ári, 111an11elo ~ il vestre e
.
no.
Bibliografi a : Barbosa de Faria, Borôro, 77 . l\1issão,
'
Boróros, 52; Colbacchini, Bo1-óros, 411.

Al~IGúRO

R.io, afl. 111.cl. do Bocuacligur o, tributário do no do Peixe c.le
C-0uro, cont ribuinte do Pogubo, da bacia do Paraguai .
Étimo: do horôro ári, 1narmelo silvest re e g1íro, sufi xo coletivo que indica r eunião, coleção.
B ibliografia: Colbacchini, B oróros, 421; Basílio, Boróros,
37 ; Missão, Borúros, 58; Barbosa ele Faria, Borô1'0, 77.

AR ó E-IA O
Rio, a fl. 111.e. do Pogubo, da bacia do Paraguai.
Étin10 :• do borôro aróe, alma, espírito e iâo, rio .
Bibliogra fia: Colbacchini, B oróros, 411 ; Basílio,
17; Botelho de 1v1agalhães, !11ipressões, 413.

Toponínlia hi stórica borôro do rio conhec1do, atualn1ente,
pelo nome de Peixe de Couro, afl. rn.<1. do Iti riui ra, contribuinte
do P ogubo, da bacia do Paraguai.
Étimo: do borôro a.quí1u1, focinho de on ça e bo, rio.
Bibliografia : Colbacchini, Boróros, 409.

..t\.RóE- JA.RI

ARARóE-BI.A.GARBU

Boróros, 78.

Rio, afl. m.d. do Pogubo, ela bacia do Parag_uai.
Étimo: do borôro araróe, plural ele a.rcí ro, piraputanga e biClgarêu, pequeno, 1niudo.
Bibliografia: Colbacch i11i, Boróros, 415; Basílio, Boróros,
22; Barbosa de Faria, Borôro·, 84; B otelho de Nfaga lhãcs, 111t -

pressões, 413.
ARARO-IAO
Rio, afl. m.d. do Pogubo-xorêu, tributário do Pogubo, da
bacia do Paragua i.
ÉtÍlno: do borôro aráro, piraputanga e iáo, rio.
Bibliografia: Colbacchini, Boróros, 411; Basílio, Boróros,
16 ; Barbosa de Far ia, Borôro, 146.

ARIE-IAO
Nome que os borôro davam, pri1nitivamente, ao ribeirão
Madeira, afl. 111.d. do Cuiabá-:Nfirim, tributário do Pogubo, da
bacia do Paraguai.

B oró1'os,

Lugarejo, nas 1uargens do rio Pogubo, da bacía do Paraguai.
Étin10 : do borôro a.róc, a ltna, espírito, jár1'., 1norada.
B ibliografia: Colbacchini, Boróros, 423 ; Barbosa de Faria,

ARO-IAO
Rio, a fl. 111.e. do P ogubo, da bacia do Paraguai.
ÉÜ1no: do borôro âro, fo lha e iáo, rio.
Bibliografia: Botelho de Magalhães, 1111pressões, 413; Barbosa de Faria, Borôro, 77.
Al{OU~RI

M·orro no r i{) Poguho, da bacia do Par aguai.
Étin10 : do borôro aro1têri, ped ra, vocábulo usado apenas nos
cantos.
Bibliografía: Colbacchini, Boróros, 412.

_1\,.f'OGO-PARO
Rio, afl. 111.d. do rio Pugbuo, da bacia do P a raguai.
Étin10: do borôro atú.90· peixe piutado e páro, foz, e111bo1

caclura.

'

'

-
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Bibliografia: Barbosa de Faria, B orôro, 146 ; Basílio, Bo·
r6ros, 18 ; Colbaccb ini, B oróros, 412.
A T UREB O-IAO
R io, afl. m.e. do Pogubo, da bacia do P a raguai.
Étimo : do bor ôr o at1webo, pequena concha e iáo, rio.
B iblí-0grafia: Colbacchini, Boróros, 412; Barbosa de Faria,
B orôro, 79; Steinen, Aborí9c11es, 689.
A T URúA
T opon ímia histórica bor ôro da Serra de I tacolomí, da oro·
gr a fi a 1natogr ossense.
Étimo : do bor óro aturiía, rij o, alto.
B ibliografia: Colbacchini, Boróros, 412; Barbosa de Faria,
B orôro, 79.
AURACúRE
Rio, afl. m.d. do Porube, tributário do P ogubo, da bacia do
Paraguá i.
É tin10 : do boróro aura, crânio e cúre, gr a nde.
B ibliog rafia : Basílio, Borôros, 19 ; Botelho de Magalhães,
ltnpressões, 4í3.
BAA-CURIR!U
T oponím ia histór ica bor ôro da cidade de Cuiab.á.
Ét imo : do borôro baá, taba, aldeia e curirêii, grande.
Bibliografia: Basílio, Bvrôros, 19.
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~timo: do borôro baríga, mulher do bári, :pagé e jáü, mo-

rada.

\

Bi bliografia : \ Colbacchini, Bor6ros, 41 4;
53; Basílio, Borôro\ 21.

1vfissão, Bor6ros,

BAR f GA- RACóJ A ,
Rio, a fl. 111.e. do P ogubo-xorêu, t ributá rio do Pogubo, da
bacia do P aragi.:ái.
É tim o : do bcrôr o bar íga- mulher do bári, pagé e racója,
lugar da moradia.
B ibliogra fi1 : Barbosa de Faria, B orôro, 146 ; Colbacchini,
Boróros, 436 ; Basílio, B oróros, 21.
BAXI~GE- PAG.<\

R io, afl. m.c. do Pogubo, da bacia do Paraguái.
Étin10: do bor ôro ba.rit;ge, veado galheiro e pága, ribeirão.
Bibliografia: Colbacchini, Boróros, 415.
BERA GóRI
1vf orro de on de prom1nam as cabeceiras do Pogubo-xorêu,
contr ibu inte do P ogubo, da bacia do P araguái.
Ét imo: do bor ôro bcrá[Jo, br eu e 1·i, nlor ro.
Bibliografia : Co lbacchini, Boró ros, 415; Orozimbo, A gua.r
tennais, 11, 130 ;' Basilio, Borôros, 22; Barbo ~ a de Faria, Borôro, 83.
BIAG .A.R~U

BACOGúl\1:A-BR.i\DO
T oponi1na hi stór ica do rio, afl. m.e.
bacia do Araguáia, que os missionários
de S. Luís.
Étimo : do borôro bacogú11ia, gavião
barádo, ninho.
B ibliografia: Colbacchini, Boróros,
F a r ia, B orôro, 81; Basílio, B orôros, 20.

do rio das Mortes, da
salesianos denominaram
e brádo, contração de
12;

413;

Barbosa de

BAI -JARI
Rio, aí!. m.d. do Pogubo-xorêu, tributá r io do Pogubo, da
bacia do Paraguá i.
Étimo: do bor ôro bái, urubú-rei e jári, bu raco, fur na, t oca,
Bibliogra fia : Colbacchini, B oróros, 413 ; Basíl io, B orôros,
20 ; Bar bosa de Faria, Borôro, 146 ; S teinen, A borígenes, 690.
BARfGA-JAO
Rio, afl. m.e. do rio Garças, da pacia do Araguáia.

R io, af l. m.d. do Cógue-iáo, tributário do Pogubo, d1 bacia do P a raguái.
Ét:n10 : do borôro biagarêu, pequeno, miudo.
B ibliografia : Ba"ílio, Borôros. 22; Colbacchini, Boróros_
415; Ba rbosa de Faria, Borôro, 84.
BfE -BAGA
R io, a f l. m .d . do rio Peixe de Couro, tributário do Itiquira,
d:i bacia do Paraguái.
:etin10: do borôro !Jfe, jenipapo e bága, cór rcgo.
Bibliog ra fia: Basílio, B orôros, 22; Colbacchini, Bo1·6ros,
415; Ba rbosa ele Faria, Borôro, 84.
BIRf GUE
A fl. m.e. do r io P ogubo, da bac ia do Paraguái.
É timo : do borô ro biríg 11c, hoca aberta.
Bibliografia: Colbacchini, Bo,· óros, 415.

'\
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B-I RIQUí-PARO
I J
Rio, afl. 1n.d. do Peixe de Couro, contribt;1nte
da b~c_ia do Parag;iái. . ,
.
/ ,
Ét11no: do bororo btn., cour{) ; qui, sec~
pa.ro,
Bibliografia: Barbosa de F aria, Borô1j', 146;
rôros, 22; Colbacchini, B o1'Óros, 415.

J

-

BQl{úE-IAO ,
Rio, afl. 1n:;J.. do Garças, da bac ia do Araguáia.
. , É~in10 : do l:lorôro bor'/Í.e, plural de bon~o, saguá (peixe) e
1ao, no.
Bibliografia: C~ ! bacchini, B oróros, 418; 11issão, Boróros,
Basílio, Borôros, 25.

do P ogubo,
.
n o.
Basílio, Bo-

BUIOGUE-IAO
Rio, afl. n1.e. do Pogubo, da bacia do Parag uái.
.,
Étin10 : do borôro b1úôg11e, plural de buiôgo·, piranha e iao,

BOCODóRI
Rio, confluente 111.d. do Pogubo, da bacia do Paraguái.
É ti1no: do borôro bocodó ri, tatú canastra.
.
Bibliogra fia : Missão, Boróros, 54; Colbacchini, Boróros, 417;
Barbosa de Faria, B oróro, 85; Basílio, Borôros, 23.

no.
Bibliografia: Colbacchini, B oróros, 418; Barbosa de Faria,

Borôro, 146.

BOCUADI GúRO
Rio, afl. rn.e. do Peixe de Couro, tributário do I·ti quira,
da bacia do Paraguái.
Étitno : cio borôro bocuádi, jabotí e gúro, rnultidão.
Bibliografia : Colbacchini, Boróros, 284; Niissão, Boróros,
54; Steinen, Aborígenes, 691; Basílio, Borôros, 23.

BúQUE-JARI
Rio, afl. n1 .e. do Garças da bacia do .A.raguáia.
Étitno: do borôro búque, ta111a1jduá-bandeira e jâri, buraco.
Bibliografia: Colbacchini, Boró1·os, 418 ; Barbosa de Faria,
Borôro, 89; Basílio, Borôros, 26.
BUQUIDAGA-I AO
Rio, afl. rn.e. do P ogubo, da bacia do Paraguái.
Étin10: do borôro baqnidága, tucun1 e iáo, rio.
Bibliografia: Barbosa de Faria, Borôro, 146 ; Colbacchini,
Bo1·óros, 418; :rvr.issão, Boróros, 55; Basílio, Borôros, 26.

BOEGúRO
Rio, confl. m.d. do Noidogúro, contribuinte do I tiquira, d:i
bacia do Paragt1ái.
Étirno: do boróro bóe, ente, gente, pessoa e gúro, n1ultidão .
Bibli·ograf ia : Barbosa de Fa r ia, Borôro, 85; Basíli o, Borô1·os, 23; !vlissao, Boróros, 54.
BOíGA-IAO
R io, afl. 111.d. do Garç ~s, da bacia do Araguáia.
Étirno: do borôro boíga, arco e iáo, rio.
B ibliografia: Basílio, Borôros, 24; Barbosa de Faria, Borôro, 87; Orozitnbo, Agua te1·niais, 114.
BOPEJAU-CURIR~U

Rio, afl. 111.e. do I tiquira, t ributário do P ogubo, tia bacia
do Paraguái .
Étimo : do bor ôro bôpe, espír ito máu; jáo, 1norada e cHrtréu., grande - morada do grande espírito n1áu.
Bibliografia: Barbosa de Faria, B orôro, 87 ; Colbacchini,
Bol'Óros, 418; Basílio, Borôros, 25; Missão, Boróros, 55.
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BUTúIE
Rio, afl. m.e. do Pogubo-xorêu, contribuin te do P ogubo, da
bacia do Paraguái.
Étimo: do borôro butúie, taquara, flexa.
Bibliografia: Co.lbacchini, Boróros, 71; Basílio, Borôl'os, 26;
Barbosa de Faria, Borôro, 90.
CAIAMOD·ó GUE
Rio, a fl. 111.e. do r io Correntes, tributário do Itiquira, ela
bacia do Paraguái.
Étimo: do borôro caia111odóguc, plural de ca iá1110, índio
Caia pó.
Bibliografia: B arbosa de Faria, Borôro, 91; Basílio, Bo-

rôros, 28.

BORER~U

Cr\RE-IAO

U rna grande corredei ra do rio T a rigara, o atual galho
principal cio rio Pogubo, da bacia do P araguái.
Étin1 0 : do borôro bo, ág ua e rerêu , que corre.
Bibliografia : \ Tirgílio Corréa, C'uiabá, 11; Colbacchini, B o-

Rio, afl. n LC. do Pogubo-xorêu, tributário de Pogubo, da
bacia do P araguái.
Étimo : do borôro cáre, plural de caro, peixe e iá o, rio.
Bibliografia,: Ba!íl io, B orôros, 28 ; Barbosa de Faria, Bo ~
rôro, 92, Colbacchini, Boróros, 425.

róros, 14.

1
'

/
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CAREQUIGADOR~UGUE

(
Rio, afl. m.d. do Garças, da bacia do Araguáia.
Ét'.mo: do borôro cáre, plural de cáro, peixé, quigado, branco e do sufixo 1·ê11g11e, os que são.
B ibliografia: Colbacchini, Boróros, 15 f Basílio, B orôros,
28; Missão, Boróros, 63.

" ,

CUDOGUE-J AO
Lugarejo, nas proximidades do rio Coxipó, afl. m .e. do
Cuiabá, da bacia do Paragi.; ái.
Étimo : do borôro c11dog11e, plural de cudôgo, nome de um
peixe e jáo, niorada.
Bibliografia: Barbosa de Faria, Borôro, 146; Colbacchini,

Boróros, 428.

CODOIGúRO
Rio, a fl. rn.d. do rio Correntes, tributário do Itiquira da
bacia do Paraguái.
Ét:mo: do borôro codói, figueira silvestre e gúro, multidão.
Bibliografia: Barbosa de Faria, Borôro, 22; Basílio, Bo-

CUDORóRI
Morro, na serra da Chapada, nas proximidades de Rondonópolis.
Étimo: do borôro c11doro, arara azul e ri, morro.
Bibliografia : Colbacchini, Boróros, 244, 445; Barbosa de
Faria, Borôro, 96 ; Basílio, Borôros, 31.

rôros, 29.
COGUE-IAO
Rio, afl. m.e. do Pogubo, da bacia do Paraguái.
:Étin10: do borôro côg11e, peixe dourado e iáo, rio.
Bibliografia: Basílio, Borôros, 29; Barbosa de Faria, Borôro.. 94; Boanerges, Explorações, 167; Botelhc de 1'1agalhães,

CUGARU-POXOR!U
Rio, a fl. m.e. do rio Peixe de Couro, t~ibutário do Itiquira,
da bacia do Paraguái.
Étimo: do borôro c11gáru, praia; pa, água e .-rorêie, escura.
preta.
Bibliografia : Barbosa de Faria, Borôro, 96; Colbacchini,
Boróros, 428; Basílio, Borôros, 31.

In·iprcssões, 413.
CORAU-JARI
Rio, afl. do Garças, da bacia do Araguáia.
Étimo: do borôro coráu, papâgaio e jári, buraco.
Bibliografia: Basílio, Borôros, 3G; Colbacchini, Boróros,
427; Barbosa de Faria, Borôro, 95.

CUGARúBO
Afl. m.e. P eixe de Couro, tributário do Itiquira, da bacia
do Paraguái.
Étimo : do borôro, c11gáru, praia de rio, areia e bô, rio.
Bibliografia: Colbacchini, B oróros, 428; Basílio, B orôros, 31.

CóRE-IAO
Afl. m.e. do Pogubo-xorêu, contribuinte do Pogubo, da bacia do Paraguái.
Étimo: do borôro córe, fétido, fedorento e iáo, rio.
Bibliografia: Basílio, Borôros, 30.
COROGUE-POBA
Rio, afl. 111.d. do Poguba, contribuinte do Pogubo, da bacia
do Paraguái.
Éthno: do borôro corogue, tribo borôro extinta e poba, rio.
Bibliografia: Colbacchini, Boróros, 427; Barbosa de Faria,
Borôro, 95 ; Botelho de Magalhães, ln1Prcssões, 413.
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CúGE-IAO
Afl. n1.d. Pogubo, da bacia do Paraguái.
Étin10: do borôro ciíge, mutum e iáo, rio.
Bibliografia: Colbacchini, Boróros, 428; Basílio, BorbroJ,
30; Barbosa de Faria, Borôro, 97.
CUGfBO
Rio, aíl. m.e. do Garças, da bacia do Araguáia, também já
conhecido :pelo nome de rio Barreiro. O interessante é que a
toponí1nia dêsse rio se mante\'e pura, enquanto na do afl. da
n1.e. do Cuiabá, que origináriamente teve a mesma denomina~
ção, se alterou para Coxipó.
Étimo: do borôro c11gi, peixe do mesmo nome e bo, rio.
Bibliografia: Colbacchini, B oróros, 49, 243;

COXIPó
Rio, afl. m.d. do Cuiabá, da bacia do Paraguái.
Étin10: do borôro cugí, um peixe e bo, rio.
Bibliografia: Colbacchini,
Boróros, 243; Roquette, Ro1ia
dô,11ia, 26; Steinen, Aborígeues, 188.
)l

-

412-

-

413 -

CUIDóRI
Serra no 1nunicípio de T~ripar o , entre os rios Cógue-iáo
e J arudobága.
Étimo: do borôro c1tÍdo, arara a1narela c rí, rnorro.
Bibliografia: Colbacchini, Boróros, 428; Barbosa de Faria,
Borôro, 97; Steinen, A borígenes, 690.

CURUGUGARI
Denon1inação ele dois morros de 11ato-Grosso, un1 situado
no rio Garças, da bac:ia <lo Araguáia e outro no P ox<'rêu, da
bacia do Paraguá i.
Étimo: do borôro curngúga, gavião e rí., morro.
Bibliografia: Colbacchini, B or6ros, 446.

CUJAGO-IAO
Rio, afl. 111.e . do Garças da bacia do Paraguái.
Éti1110 : do borôro c'njágo, vennelbo, iáo, rio.
Bibliografia : Basílio, Bor ôros, 30; Barbosa de Faria, Bo rôro, 97; Colbacchin i, Boróros, 428.

C URUGúGUA-BA.GA
Rio confluente do P ogubo, da ba cia elo Paraguái.
'
'
Étirno:
do borôro citr11gúg11a., b'
ata e l/aga,
ca, rrego. ·
Bibliogr afia: Barbosa de Far ia, B orôro, 146; Boanerges.

CUJAGORnu
Afl. 111.d. cio Jorig ue-xorêu, tributário do Pogubo, da bacia do Parag uá i.
Étiino
: do borôro cujágo, vern1elho e rê1t, que significa - o
,

TCUIEBO
To,ponín1ia histórica do rio Cuiabá, da bacia do Paraguá i.
Étimo : do borôro icúie, estrêla e bô, rio.
Bibliografia: Colbacchini, Boróros, 446.

Bibliografia: Basílio, B orôros, 30 ; 1'1 issão, B oróros, 57.

1 N1E-IAO
Rio, afl. nLe. do rio das Mortes, da bacia do Araguá ia ..
Étin10: do borôro ·í1,11c, plural de únedo, hon1 en1 e iáo, n o.
Bibliografia: Co lbacchini, Borôros, 422; Basílio, B orôros,
JS ; Barbosa de Faria, B orôro, 146.

que e.

CUOGóRI
_A ntigo no1ne do 1norro do Para tuclo. s ituado 11a m.d. do
r io das Mortes, da bacia do Araguáia.
·
Étin10: do borôro cuôgo, flor da á rvore cha1nada r egiona lmente "paratudo" e ri, n1orro.
Bibliografia: Colbacchini, Boróros, 446 · Barbosa de Faria
Borôro, 97.
'
'
CURúGO-BAG.A
Rio, afl. m .d. do Pogubo, <la bacia do P a raguá i.
Étimo: do borôro cu.ruga, preá e bága, córrego.
Bibliografia : Colbacchini, Boróros, 428.
C URUGúGA.-BAGA
A fl. tn.d. do P og ubo-xo rêu, tribut ário <lo Pogubo, da bac ia do. Paraguá i.
Étimo: do borôr o curuglÍ[J a, gavião e úága . cór rego.
Bi bliografia: Colbacchini, Boróros, 428; S tcin cn, A borígc-

11.cs, 690.

C URUGúGA-BRADO
i\fl. 1n.d. <lo Cugarúbo, tributário do Itiq uira, da bacia do
P araguái.
,Étin10 : do borôco c·11n1.gúga, gav.ião e /Jrádo, contração de
bara.do, n inho.
Bibliografia: Colbacchini, B oróros, 428; Steinen, Aborígenes, 690; Basílio, Bo1' ôros, 20.

E.vf>lorações, 167.

>

IPíE-BAGA
Rio, afl. do rio Garças, da bacia do Araguáia.
Éí:imo : do borôro ipíe, ariranha e baga, córrego.
Bibliografia: Barbosa de Faria, Borôro, 146; Colbacchin i,
B oróros, 422 ; M issão, Boróros, 7; S1einen, A borigc11es, 690.
I'.rU BO RER~U

Afl.
n1.e. do Porube, tributrio do P ogubo, ela bacia do P a,.
ragua1.
Étimo : do borôro i tnbóre, un1 dos 1na1orcs heróis <.la tribo
e rêu, que signi fica - o que é.
Bibli ografia: Cúlbacchini, B oróros, 422.
ITUGURO
Cachoeira, à jusante do morro Cuidóri, no no Cógue-iáo,
a f I. m.d. do P ogubo, da bacia do Paraguá i.
Étimo: do borôro 1tu.g uro, cabeceira de rio.
Bibliogra'f ia: Colbacchini, B oróros, 422; Fernando de A ln1eida, S. Lo,wrenço.

JA COR~UGUE-IAO
Toponímia histórica borôro do n o ela potarnograf ia n1ato-

-

grossense, atualmente conhecido pela denominação de rio das
Garças, o grande· tributário do Araguáia.
Étimo:
do borôro jacorêugue, plural de jacorêu, broto e
.iao,
,
.
no.
Bibliografia: Colbacchini, Boróros, 422; Orozitnbo, Aguas
ter1nais, 113.

JARUDO-BAGA
Rio, a fl. tn.e. do Poguba, tributário do Pogubo, da bacia
do Paraguái.
Éti1no: do borôro jarudo, bagre e bága, córrego.
Bibliografia: Basílio, Borôros, 33; Barbosa de Faria, Borôro, 109; Botelho de Magalhães, 111iptessões, 413.

JARUDóRI
Morro, na serra da Chapada, à margem do Tadarimana,
contribuinte do Pogubo, da bacia do Paraguái.
Étimo: do borôro jarudo, bagre e ri, morro.
Bihliografia: Barbosa de I<aria, Borôro, 146; Colbacchini,
Boróros, 423; Botelho de 11agalhães, lnipressões, 424; Baldus,
E11sáio, 305.

JARúRO
Afl. 1n.d. do Garças, da bacia do Araguáia.
Étimo: do borôro
jarú.ro,
barulho, só1nente usado nos
cantos.
Bibliografia: Colbacchini, Boróros, 423; Barbosa de Faria,
Borôro, 109.

JOMO-JAO
Pôrto à m.e. do rio Pogubo, da bacia do Paraguái.
Étimo: do borôro jô1110, lontra e jáo, morada.
Bibliografia Barbosa de Faria, Borôro, 146; Colbacchini,
Boróros, 424; Basílio, Borôros, 34.

JOR1GUE
Rio, afl. me. o Tadari1nana, contribuinte do Pogubo, da
bacia elo Paraguái.
Étimo: do borôro jorfg11e, páu, madeira sêca, lenha.
Bibliografia: Basílio, Borôros, 34; Colbacchini, Boróros,
420, 422; Barbosa de Faria, Borôro, 112, 146; Botelho de Magalhães, !111pressões, 413.

JORfGUE-XOR!U
Rio, a f I. in.e. do
bacia do Paraguái.

-
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Jorígue,

contribuinte do Tadarimana, da
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~~imo: do borôro jorígue, lenha, madeira, páu e xorêu, prê·

ta, su1a.
Bibliografia: Barbosa de Faria, Borôro, 112; Colbacchini,
Bi:róros, 440; Orozinll.io, Avuas tcr111ais, 120•

JORUBOCúRO
A fl. n1.e. do Pogubo-xorêu, tributário do Pogubo, da bacia
do Paraguái.
Étin10: do borôro jor11boc2íro, remédio.
Bibliografia: Basílio, Borôros, 34; Barbosa de Faria, Borôro, 112; 1'1issão, Boróros, 59.

JORUB.O-JAO
l{io, afl. da m.d. do rio das Mortes, da bacia do Araguáia.
Étimo: do. borôro jorubo, doença e jáo, morada.
Bibliografia: Colbacchini, Boróros, 424; Barbosa de Faria,
Boróro, 112.

JúRE-JóCU
Vilarejo à m.e. do rio Pogubo, da bacia do Paraguái.
Éti1no: do borôro júre, sucurí e jóc·u, ôlho.
Bibliografia: Barbosa de Faria, Borôro, 113; Basílio, Bo·
rôros, 35; Colbacchirti, Boróros, 424.
1

:l\IARIDO

kio, afl. m.e. do Pogubo-xorêu, tributário do Pogubo, da
bacia do Paraguái.
Étin10 : do borôro 111arido, buritf.
Bibliografia: Basílio, Borôros, 44; Barbosa de Faria, Bo1"Ôro, 115; Colbacchini, Boróros, 429.

l\1ARlDOGúRO
Afl. 111.d. do .Garças, da bacia do Araguáia.
Étimo: <lo borôro 1nar·ído, buriti e gúro, sufixo que indica
coleção, reunião - buritizal.
Bibliografia: Colbacchini, Boróros, 421; Barbosa de Faria,
Borôro, 22; Basílio, Boróros, 37.

MAX E-IA O
1'oponímia histórica borôro do rio atu1lmente conhecido
pela denominação de ltiquira, da bacia do Paraguái.
!::timo: do hcrôro 1náxe, 1nosquito e iáo, ·rio.
Bibliografia: Barbosa de Faria, Boróro, 115; Colbacchini,
Boróros, 430; Botelho de Magalhães, lnipressões, 413.

-
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MSAJAO
Afl . m.e. P eixe de Couro, contribuinte do Itiqujra, da bacia
do P araguái.
Étimo : do borôro 111êrt, cotia e fán , tnorada.
Bibliografia: Colbacchini, Boróros, 430; Basílio, Borôros .
44; Boan erges, E:cjJlorações, 168.
:rv1E -IAO
Rio, afl. n1.d. do Pogubo, da bacia do Paraguái.
Étimo : do borôro n1;, t abaco e iáo, rio.
Ribliogra fia: Colbacchini, Boróros, 430; Basílio, Rorôros,
-14; Fernando de A lmeida, .). Lo111'enço .
:VfE IAO - P~t\ RO

Aldeia borôro, situada às n1argens do n o Pog-ubo, da bacia
do Paraguái.
Étin10 : do borôro 1nê, tabaco, iáo, rio e pâro, foz, embocadura.
B ibliografia: Botelho de rufagalhães, ltnp·ressões, 413; Co lbacchini, E o·róros, 430.
!vfERúRI
tvf.orro, situado à margem do rio Barreiro - o Cuo-ibo dos
Borôros - onde se acha localizada a colónia indígena bSagrado
Coração de Maria, da :NJ issão Salestiana de 1\fato-Grosso.
Étin10 : do borôro u1 e1'1Í, arr áia e r i, n1orro.
Bibliografia: Coll>acchini, Borôros, 430; Baldus, Ensáio, 113.
Jvf:ETúGUE-IAO
R io, af l. n1.e. elo Pogubo-x erêu, já co111eçan<lo a ser conhecido pela denon1 inação de Rio elas Pon1bas1 simpl es e pura tradução de seu nome borôr-0.
Étin10: do borôro n1ef1íg11e, plural de n1el11go, pornba e iâo,
no.
Bibl iogra fia : Barbosa de Faria, Borôro, 117; Colbacchini,
R oróros, 431; Botelho de Magalhães, l1nPressões, 413.
\if IXíGO-IA O
Afl. 1n.e. do Garças, ela bacia do Araguáia.
É~in~o : do. borôro 1nixígo, cêsto de palha e iáo, rio.
Bibliogra fia: Colbacchini, Boróros, 431; Basílio, Borôros,
46 ; Barbosa de Faria, Borôro, l 17.

1-iIXóRE
Toponímia histórica borôro do rio atualmente conhecido
pelo nome de P rata, a fl. i11.d. do Pogubo-xorêu, t ributário do
Pogubo, da bacia do Paraguái.
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Éti1no: do borôro 111ixórt, cipó imbé.
B ibliografia : Botelho d e 1-fagalhães, J1npressões, 412; Barbosa de F aria, Borôro, 118; Colbacchini, Borôros, 71.
110RfBO-JAO
Rio, formado1·, juntan1ente con1 o Aí-jáo, do Porube, tributário do Pogubo, ela bacia do Paragu.ái.
Étimo: cio borôro 1noríbo, jaguar e jáo morada.
Bibliografia: Botelho de .Nfagalhães, hnpressões, 413; Colbacchini, Boróros, 431.
NABUR~RI

Uma das denominações que to111a a serra da Chapada, depois de atravessar Rondonópolis, entre o Pogubo e o Itiquira,
é a de serra da Saudade. U111 dos morros dessa serra é Naburêri, o conhecido paredão do rio Pogubo.
Étimo: do borôro nabúre, arara vennelha e ri, 1norro.
Bibliografia : Colbacchini, Boróros, 431; Botelho de Magalhães, !tnpressões, 424.
NôA-CURIRBU
Rio, a·fl. do P eixe de Couro, tributário de Itiquira, da bacia
do P araguái.
Étimo: do borôro nôa. barrei ro e curirêzt, grande.
Bibliografia: Colbacchini, Boróros, 431; Basílio, Borôros, 47.
NOARI-CURIREU
Vilarejo à m.d. cio Tugóre, contribuinte do Pogubo-xorêu,
da bacia do Paraguái.
Étimo: do borôro nôa, barreiro, ri, morro e curirê·u, grande.
Bibliografia: Barbosa de Faria, Borôro, 146; Colbacchini,
Boróros, 431.
NO IDO GúRO
Afl. m.e. do Arôa-páro, tributário do Itiquira, da bacia do
Paraguái.
Étimo: do borôro noído, palmeira uaguaçú e gúro, coletivo
- uaguaçal.
Bibliografia: Colbacchini, Boróros, 67; Barbosa de Faria,
Borôro, 22; Orozimbo, Aguas termais, 71, 78.
NO IDO RI
Morro, na serra da Chapada, às niargens de Tadarimana.
Étimo : do borôro noído, palmei ra uaguaçú e ri, morro.
Bibliografia : Barbosa de Faria, Borôro, 120; Basílio, B orôros, 48; Colbacchini, Boróros, 21.
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~OIDóRT-IAO

Há, na potarnografia matogrossense dois rios com a denominação <le .\01DORI.
O pri111ei r o dêles situ:ido em plena interlândia da bacia do
São L ourenço, zona bor óro por excelên cia, a fl. m.d. do P ogubo ;
o outro, afl. m.c. do r io das 11ortes - o Pocurirêu dos Borôro
- fato que vem ce m provar que a grande tribo brasílica dominava,
anter ior1nente, naquela região.
Étimo : do borõro noído, palmeira uaguaçú; ri, m orro e iáu,
.
rio.
Bibliografia: Colbacchini, Boróros, 21; Botelho de Magalhães, l11ipressõcs, 413; Orozimbo, Águas ter1nais, ) 18.
NOIDóRO
Rio, afl. do Porube, tributário do Pogubo, da bacia do
Paraguái.
Étimo:
do borôro
noidóro, f.olha nova da p:i ln1eira ua,
guaçu.
Bibliografia : Colbacchini, Boróros, 432.
NONOGôBO
Rio, afl. 111.e. do Pogubo-xorêu, tributário do Pogubo, da
bacia do P a raguái.
Étimo: do borôro 111.onôgo, urucum e bô, r io.
Bibliografia : Colbacchini, Boróros, 432, Barbosa de F aria,
Borôro, 120; Botelho de Magalhães, l nipressões, 325; Basílio,
Borôros, 48.
OCORIGúRO
Rio, afl. 1n.d. Arôa-Páro, t ributá rio do Itiquira, da bacia
do Paraguái.
Étimo : do borôro ocôri, cour<> de anim~l ainda com r estos .
de carne e gúro, sufixo qi.;e indica coleção, r eunião.
Bibli-ograf ia: Colbacchini, B oróros, 432.
ORO ARíBO - CURIR~ U

T oponímia histórica borôr-o do rio Araguáia. ~ste topônimo
tem . uma grande irnportância na etnologia brasílica, uma vez
que é der ivado de oroarí, que significa o peixe pintado, vocábulo que designa os borôrDs orientais, chamados Oroarúnogo-

dogue.

Étimo: do borôro oroarí, peixe pintado: bô, rio e curirêu,
grande.
Bibliografia : Colbacchini, Boróros, 396.
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PADARôBO
R io, Af l. m.d. do rio das 11ortes, da bacia do Araguaia.
Étimo : do borôro padáro, espuma e bô, água.
Biblicgrafia : Colbacchini, Boróros, 244; Missão, B or6ros,
61 ; Basílio, B orôros. 50.
PAGA-CURIR~U

Rio, afl. do Pogubo-xorêu, da bacia do Paraguái.
Étin10 : do borôro pága, ribeirão e curirêit, grande.
Bib liografia : Barbosa de Faria, B orôro 147; Colbacchini,

Boróros, 434.
P .A.GA-PARO
Rio, afl. n1.d. do Pogubo-xorêu, tributário do Pogubo, da
bacia do Paraguái.
Étirno: do borôro, jJága, ribeirão e páro, foz.
Bibliog r af ia: Barbosa de Faria, Borôro, 125, 147; Colbacchini, Boróros, 435.
PAG AQUIR~U

Rio, afl. 1n.e. do Arôa-Páro, tri butário do Itiquira, da
bacia do P araguái .
Étin10 : do borôro pága, ribeirão e quirêii, enxuto.
Bibliografia, : Colbacchini, Boróros, 426; Missão, Bor6ros,

61.
PAGARôGO
Rio, afl. m.e. do P ogubo-xorêu, cont ribuinte do Pogubo,
da bacia do Paraguái.
Étimo : do borôro Paga, ribeirão e rôgo, pequeno.
Bibliografia : Barbosa de Faria,
Borôro, 135; Orozimbo
Aguas tern-1ais, 117; CDlbacchini, Boróros, 437.
P AI-CUJ AGUR~U
Morro, situado nas proxirniclades da aldeia Jarudóri, localizada à m.e. do Ipieuaga, tributário do Pogubo.
Éti1no: do borôro pái, bugio e cujagurêu, vermelho, que é o
guariba.
Bibliografia: 11issão, Bor6ros, 57; Orozimbo, Aguas ter~

n1ais, 130.
P ARI
R io, afl. n1.d. do Cuiabá, da bacia do Paraguái.
Étimo : do bor ôr o pári, ema.
Bibliografia : Colbacchini, Boróros, 434; Missão, Bor6rüs,
62; Botelho de Magalhães, Impressões, 413.
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PAUóE-IAO
Rio, afl. n1.e. do P ogubo, da ba cia do P araguái.
Étin10: do bor ôr o jJa uúe, plural de /1ciuo, o peixe banana e
iáo, rio.
Bibliografia: Barbosa de Far ia, Borôro, 147.
PIROGÉRI
M-0rro, na serra da Chapada, à rnarge1n do Tadare1nana.
Étimo: do borôro pirôge, andorinha e ri, tnorro.
Bibliografia: Basílio, Borôros, 53; Colbacchini, B oróros,
435; Barbosa de Faria, Borôro, 128.

Pô BA-CURIR~U
Rio, afl. tn.d. do Pogubo, da bacia do P a raguái.
Étimo: do borôro pôba, água e curirêu, grande.
Bibliografia: Colbacchini, Bor6ros, 428; 11issão, Boróros,

62.
PôBO-JOCUR~O

Rio, afl. m.e. do Pogubo, da bacia do Paraguái.
Étimo: do borôro pôbo, água e jocurêu, li1npa.
Bibliografia: Barbosa de Faria, Borôro, 128; Colbacchni,
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Étimo: do borôro pô, rio; cô, feder e ráca, muito.
Bibliografia: Barbosa de Faria, Borôro, 147; Colbacchini,
B oróros, 426; :tvfissão, B 01·óros, 63.
P OCOR~U

Rio, afl. n1.e. do Pogubo, da bacia do Paraguái,
Étin10: do borôro po, água e corê,u, funda.
Bi bliografia: Barbosa de Faria, B orôro, 128.
P OCURIR~U

T oponín1ia histórica do atual rio elas 11ortes, da bacia do
f\ r aguáia.
ütimo : do borôro /Jo, rio e c1iri:rêu, grande.
Bibliografia: Colbacchni, Boróros,
12 ; Bas íl io, J) orôros,

32, 53.
P ô -E CUR:ÊU
l rio llas 1.
Nl.·ortes· , da bacia do 1\ra2uáia,
ao
. a fl· . 111.e. e«)
º
R;o,
qual os tnissio11ários salesianos batisar ain de S . rd a rcos.
Étin10 : do borôro jJÔ, água e ec urê1t, amarelo.
Bibliografia: Colbacd1ini, Horóros, 12; Basílio, Borôros, 35.

Boróros, 424.
POBôNA
Cachoeira, situada no Toroajári-páro, tributário do Pogubo,
da bacia do Paraguái.
Étin10 : do borôro pobôna, côxa.
Bibliografia: Basílio, Borôros, 53; Nfissão, Boróros, 62;
Barbosa de Faria, Borôro, 128.
POBôRE
Aldeia, situada à margen1 do rio Pogubo, da bacia do Paragu1.
Étimo: do borôro Pôbo, água e re, que corre.
Bibliografia: Colbacchini, B oróros, 14; Basílio, B orôros, 53.
POBUR~U

Nome de um pôrto, no rio Pogubo, da bacia do Paraguái,
nas proximidades do furo de Tarigara.
Étimo: do borôro poburê1t, urubú.
Bibliografia: Missão, Boróros, 62; Basílio, Borôros, 53;
Colba.cchini, B oróros, 435.
POCORACA
Rio, afl. m. d. do Itiquira, contribuinte do Pogubo.

POGUBO
Rio, afl. da ,111.e. do P ar agnái; hoj e é n1a1s conhecido pel o
non1e ele S ão Lourenço.
É tin10: do borôro jJoy 11bo, cascudo (peix e).
Bibliografia: 1vliss:ão, B oróros, 62; Basílio, Borôros, 54;
Or ozi1nbo, Agiias tern1ais, 107.
P OGUBO -CúRE
...... rr oponíini a histórica borôro elo ri.o Cuiabá, o grande tributár io do P ogubo, da bacia do Pa raguái.
Í~timos : do bcror o, pogubo, cascudo (peixe) e cúre grande.
Bibliog ra f ia : Basílio, Borôros, 54, 11bssões, Boróros, 62.
POGúBO-XORfiU
H.io, forn1ador do P-0gubo, afl. 111.c. do Paraguái.
Éti1110 : do borôro f1ogúbo, cascudo (peixe) e x orêu, preto,
SUJ O .

B ihiiogr a fia: Botelho de :Wl agalhães, r111pressões, 412; Barbosa de Faria, Borôro, 129 ; Orozirn,bo, .Aguas terniais, 117.
POJOCUR11U
l{io, a fl. n1.e. do P ogúbo-x orêu, da bacia do Paraguái.
É tiJrio :. do borôro jJô, ái?ua e j ocurêu, limpq..
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Bibliografia: Barbosa de Faria, Borôro, 128 ; Coibacchini,
Boróros, 436.

-423 Qà;B
ô a f l. m.d. do Cu1a
. b'a, tnºb ut an
' .o do P ogubo, da bac1a
.
Rio,
do Pa'raguái.
Étin10 : cio borôro quê morcêgo e bô} rio.
Bibliog rafia : Botelho de Magalhães, lnipressões, 414; Basí!io, lJorpros, 40.

PORAJA.RI
Rio afl. in.d. do Pogubo, da bacia do Paraguái.
Éti~-0 : do borôro pôra, aguapé e jári, buraco.
. .
Bibliografia : Barbosa de Faria, Borôro, 129, Colbacch1n1,
B oróros, 436.

1

QU~ - I A O

Ri o, a fl. m.e. Pogubo-xorêu, tributário do Pogubo, da bacia do Paraguái.
É timo : do borôro quê, morcêgo e iáo, rio.
Biblicg rafia : Basílio, Borôros, 40.

PôRA-PARO
P orto, situado no Pogubo-xorêu, t ributário do Pogúbo, da
bacia do Paraguái.
Étimo : do borôro pôra, aguapé e páro, porto.
Bibliografia: Barbosa de Faria, Borôro, 147 ; Colbacchini,
Boróros, 436.

QUEJARI
Nlor ro, si tuado às margens do Pogubo, nas proximidades
de R ondon ópolis.
Éti1no : do bo r ôro quê, 111or cêgo e jári, buraco.
Bibliografia: Boanerges,
Explorações,
167 ·' Barbosa de
Faria, Borôro, 147; Botelho de M :igalhães, ln1.pressões1 42{).

PORERACA
Rio, afl. rn .e. do rio das 11:Drtes, da bacia elo Araguáia.
Étimo : do borôro Pô, água ; rê, correr e ráca, forte.
Bibliografia : Colbacchini, Boróros, 14, 21 ; Barbosa de
Faria, Borôro, 133.

QUIDE-J.l\RI
Rio, afl. tn.e. do Cogue-iáo, tributário do Pogubo.
Étimo: do borôro q11ide, plural de quido, papagaio e jári,
buraco.
B ibliografia : Basílio, Borôros, 41; 1.1issão, Bor6ros, 63;
Colbaccbini, Boróros, 426.

POROGURÊU
Rio, af 1. m.e. do P ogubo-xorêu, tributário do Pogubo, da
bacia do Paraguái.
Étimo : do borôro pô, águ3., r io e rogurêu, pequeno.
Bibliografia: Colbaccini, B oróros, 437.

QlJíDO-EQU:a- NOA

P OROXô
Porto, n un1 vilarejo à m.e. do Pogubo.
Étin10 : do borôr o fJorô, buraco e :i:ô, escuro.
Bibliografia: Barbosa de Faria, Borôro, 147; B asílio, Bo1'Ôros, 54; Colbacchini, Boróros, 436.

Vilarejo, na n1.d. do rio P ogubo, da bacia do P araguái.
Ét i1no : do hororo quído1 periquit o ; equê, comida dêles e nôa,
barranco.
Bibliografia : B ar bosa de Faria, Borôro 147; Colbacchini,
1

Boróros, 426.
QUIDOCUROIG.ORO

POúRO
Rio, afl. m.e. do P ogubo-xorêu, t r ibutário do Pogubo, da
bacia do P araguái.
Éti1no : do borôro pô, água e úru, quente.
Bibliografia: Colbacchini, B oróros, 436 ; Or ozi111bo, A guas
terniais, 111.

Rio, afl. m.e. do Arô1-pár-0, tributário do Itiquira, da bacia
do Paraguái.
É tin10: do borôro q11idog11rói, alt11eceguei ra (nome con1utn
de vários arbustos da f arn '. i ia das Bu rseráceas, gên: ro Protiwni)
e gúro, sufixo que indica reunião. coleçã-o.
Bibl iografia : C<Jlbacchini, B oróros, 31, 47; Boanerges, E.'r-

POXOR:au

plorações, 167.

No1ne de um distrito, de un1 m unicípio e de un1 rio. afl.
m.e. do Porube, da bacia do Paraguái.
É t imo : do borôro pô, água e xorêu, preta, escura.
Bibliografia : Boteiho de Magalhães, lrnpressões1 413; Colbacchini, B oróros, 436.

QUI~GUE-IAO

ia.
Rio, afl. n1.e. elo Garças. d1 bacia do .A. raguá
. ....
,
.,
Étin10 : do bcr ôro quiêg11e, plural de qzuogo, passaro e tao,
no .

•
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Bibliografia: Basílio, B orôros, 57 ; Orozimbo, A g11as ter1nais,
11 120 ; Barbosa de F aria, B orôros, 137, 147.

Q Uf -J ARI
R io, a fl. da nLe. do Cógue-iáo, t ributário do P ogubo, da
bacia do Paraguái .
Ét imo : quí, anta, jári, buraco.
Bibliografia : Orozin1bo, A guas ter111ais, 120; Basílio, B o1'Ô1'os, 41.

T A RIGAR A
Nome de um braço do r io S. Lourenço, da bacia do Para,.
g ua1.
Étimo : do borôro tarigára, faca de pau.
Bibliogra fia: Virg ílio Corrêa, Cuiabá, 9 e 13.

Bibliografia: Basílio, Borôros, 42; Barbosa de Faria,
1'Ôro, 132.

T O GOGO
Rio, afl. m.e. do Gar ças da bacia do Araguáia .
Étimo : do borôro togôgo, coruj a.
Bibliografia : Orozin1bo, Ag1.1as tennais, 114 ; 11issão, B o-

QUIUABO
Rio, af l. n1.C. do Por ube, conribuinte do P og ubo, da bacia
do P araguái.
Étin10 : cio borôro qufua, capivara e bô, rio.
Bi bliogra f ia : Barbosa de Far ia, Borôro, 147 ; Basílio, Bo rôros, 42 ; Botelho de 11agalhães, In1.pressões, 413 ; Orozitnbo,
Âg1tas terrnais, 120.

rÓ1'os, 65.
'rOl\1UGODó GUE-I AO
Rio, a·fl. 111.cl. do Garças, da bacia elo Arc~ guái a .
Étin10: do bororo to1·nugodóg 11 e, pl ural de tolll úgo, p1 un1 e
.'
.
1ao, rio.
Bibliografia : ()rozin1bo, .A .(; 11as tcr111ais, 118 ; Barbosa de
F aria, B orôro, 147; Bas ílio, Borôros, 59.

I~ECUDóE-IAO

Ri o, a fl. 111.d. do Garças, da bacia do P araguái.
.'
Éti1no : do borôro r ecudoe, plural de recttdo, un1 peixe e tao,

n o.

rr O:tvIUGó RE
:rvf orro situado à 111.c. cio Aturéboe-iáo, trjbutá rio do P ogubo,
da bacia do Paraguái.
É tin10 : do borôro to11111go, piu111 e ri, 111or ro.
Bibliografia : Colbacchi11 i, Boróros, 438; Basílio, Borôros,
59.

B ibliografia : Colbacch ini, Boróros, 437; Barbosa de F'a ria,
13orôros, 134.
IZO COE -JAO
R io, afl . m.c. do ri o Garças da bacia do A raguáia .
Ét in10 : do bororo 1'0CÓe, plural de rôcô, curirnbat á e jáo,
1norada.
Bibliogra fi a : Colbacchini, Boróros, 437 ; Bar bosa de F ar ia,
B orôro, 147 ; Basílio, B orôros, 56.
T ADARE-IAO
A principal cabeceira do P ogubo-xorêu, a fl. do Pogubo da
bacia do Parag uái.
Étimo: do borôro tadáre, plural de tadári, cará silvestre e iáo,
n o.
Bibliografia : B arbosa de Faria, Borôro, 137; Colbacchini,
Boróros, 438 ; Oroziinbo, Aguas tern·iais, 115.

\

1' 0RIBIGôD O
~1fo rro siuado nas proxi1n idadcs da aldeia J arudóre, situada
à s n1argens cio rio P oguho, ela bacia do Pa rag uái.
Étimo : do borôro tó1-i, ped ra e bigôdo comprida.
Bibliogra fia : Fer nando Aln1eicla, S . L ourenço ; Basílio, B orôros, 59; Barbosa de Faria, Borôro, 139 ; Colbacchini, Bo1·óros, 415.
'f ó R I -CURIR ~U

Toponí1nia histórica borôro cio 111or ro chatnado at ualn1ente
Paredão Gran de, no rio Pogubo, ela bacia do Paraguái.
Ét i1no : do borôro tóri, pedra e curÍ:rêu, grande.
Bibliogra fia : Colbacchini, .B oróros, 438.

rrA D AREMA N A
~foponímia histórica do atual rio Vermelho, afl. m.e. do
P ogubo, da bacia do Paraguái. Foi o goiano Antônio Cândido
que deu o no1ne de rj.o Vermelho ao que os borôros cha111an1,
há séculos, de rf adaren1ana.
Étin10 : do borôro tadáre, plural de tadári, cará silvestre e
11iá11a, que significa se111 elhante a, tal como no tupí ra11a.

TORIGúRO
A ldeia, situada nas 111argens do n o P ogubo-4orêu, tributár io
do Pogubo, da bacia do P araguái.
'

(/
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Étimo: do borôro tóri, pedra e gúro, sufixo
quant'.dade, isto é, p1:clreira.
Bibliografia: Colbacc-hini, Boróros, 438; B1sílio,
59; Barbosa de Faria, Borôro, 139.

Boro os,
('

TóRI-IAO
Rio, afl. n1.e. do Garças da bacia do Araguáia.
Étin10: do borôro tóri, pedra e iáo, rio.
Bibliografa: Orozin1bo, Aguas tennais, 114; Basílio, Borôros, 59; Bar bosa de Faria, Borôro, 139.
TóRI-110RóRA
Cachoeira do rio Cugibo, afl. m.e. do Garças, da bacia do
Aragliáia.
É tin10: do borôro tóri, pedra e 111oróra, 1peito.
Bibliografia; Basíli·o, B orôros, 47; Colbacchini, E oróros,

431.
TORIPARO
Alde!a borôro, situada entre Rondonópolis e Lageado, uma
pequena povoação de garirnpeiros.
Étin10: do borôro tóri, tnorro e f)áro, ao pé <le.
Bi bli ografia: BaJdus, Ensáios, 115; Barbosa de F ari!t, Borôro, 147; Colbacchini, Boróros, 435.
TORIXORP-U
}J on1e de u.m tnunicípio e de um distrito de 11ato-Grosso.
Éti1110 : do borôro tóri, 1norro e xorêu, preto, sujo.
Bibliografia : Colbacchini, Boróros, 438 ; Basílio, Borôros, 61.
TORô A-JARI
R io, afl. 111.e. do Pogubo, da bacia do Paraguái.
Étim-0 : do borôro torôa, grande gavião e jâri, buraco.
Bibliografia: Colbacchini, Boróros, 438.
TORO.A.RI
11orro nas proxi1nidades de Cuiabá, já 1nodernamente conhecido por m orro de Santo Antônio.
Étim>0: do borôro torôa, gavião e ri, mor ro.
B ibliografia: C-0lbacc-hini, Boróros, 243, 438; Botelho de
1vfagalhães, lnipressões, 424.
TUBOREl\RI
R io, af 1. m.cl. elo Pogubo-xorêu, tributário do Pogubo, da
bacia cio Paraguái.
É ti1no : cio bororo titboreari, apito usado •pelos Apiboreg.
Bibliografia: Colbacchini, B oróros, 438.
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TUBóRE-IAO
Rio, aí!. m.d. P ogubo-xorêu, tributá rio do Pogubo, da bacia
do Paraguái.
Étimo : do borôro f1,i,bore, plur al de t'ubóri, lambarí e iáo,
r10 .

Bibliograf ia : Basílio, Borôros, 6ú; Barbosa de Faria, Borô·ro, 147 ; Botelho de 111 agalhães, 11npressões, 413; Orozi1nbo,

Aguas ter11iais, 120.
TUGóRE
lvi orr·o, situado à m.e. do Poguho-xorêu, da bacia do Paraguái.
Étimo: do borôro túgo, flexa e ri, morro.
Bibliografia: Barbosa de Faria, Borôro, 140; Colbacchini,
B oróros, 438; Basílio, B orôros, 60.
TUGOR~U-IAO

Rio, afl. m.e. do Pogubo-xorêu, tribut ário do P c gubo.
É tin10 : do borôro tugorêu, sapê e iáo, rio.
Bibliog r afia : Basílio, Borôros, 60; Colbacchini,
Boróros,
439; Barbosa de Faria, Borôro, 140.
UAI-IAO
l(io af l. m.e. do A rôa-páro tributário do Itiquira, da bacia
do P araguái.
Étin10 : do bororo uá·i, jacaré e iáo, rio.
Bibliogra fia: Missão, Boróros, 65; Barbosa de Faria, Bororo, 142; Basílio, B orôros, 62; B·oanergcs, Explorações, 167.
UfBO
Rio, a fl. m.cl. do Pogubo-x-orêu, tributário do Pogubo, da
bacia elo Paraguái.
Éti1no: do borôro ttí, peixe do mes1no nome e bô, rio.
Bi bliog r af ia: Botelho de l\1agalhães, l1n/)ressões, 412; Colbacchini, Boróros, 439 ; Barbosa de Faria, Borôro, 142.
URúGO-JA O
Ri-o, afl. 111.d. do Pogubo, da bacia do Paraguái.
Étin10 : <lo borôro unígo, luz, clarão e já.o, 111orada.
B ib liogr afia : Colbacchini, l:Joró1'os, 439; Orozi1nho, Aguas
ter111ais, 114.
UTóE-Ii\O
l(io, a f I. 1n.e. do Arôa-páro, tributário do Iquira, da bacia
do P a raguái.
É ti1no : do borôro iitóe, plural de úto, traíra e iáo, rio.
Bibliografia: Basílio, B orôros, 63.

-- 428 XIBAEB O
Rio, afl. m.e. do P ogubo, da bacia do Paraguái.
Étimo: do borôro xibáe, arara e bô, rio.
Bibl iogra fia : Colbacchini, B oróros, 444.
XIBAE-J ARI
~lf orro no rio P ogubo, da bacia do Paraguái.
Étin10 : do borôro xibáe, arara vermelha e jári, buraco.
Bibliografia: Colbacchini, B oróros, 440.
XI OXIóI- P ARO
Porto a m.e. do Pogubo, ela bacia do Paraguái.
fltiino : do horôro ,1:io:riói, tarurneiro, e páro, pôrto.
Bibliografia: Barbosa de Faria, Borôru, 144; Colb:1cchini,
JJoróros, 440.

PAR1'E III

X UABO-IAO
Rio, af l. in.d. Pogubo, da bacia do Paraguá i.
Étin10 : cio borôr-0 :i:uábo, japú e ·iáo, rio.
Bibliografia : Basílio, 13or8r(J s,
61; Orozi111bu, / ly·11c1s fcr 111ais, 114.
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