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Abaúna e o lugar de fala.

Este livro foi escrito por um homem branco.
A linguagem escolhida para contar essa história, os quadrinhos, é uma linguagem
criada por brancos.
Você, leitor, provavelmente é alguém que está, de um modo o outro, inserido na
cultura branca.
Nestes tempos em que a expressão “lugar de fala” passou a fazer parte da sociedade,
em uma legítima preocupação cultural de dar oportunidade para que todos os
segmentos, sobretudo das minorias, sejam ouvidas diretamente, sem
“intermediários”, fazer este álbum de quadrinhos poderia ser temerário.

Mas, então, por que um autor branco se aventuraria a entrar nessa seara, talvez
“roubando” ou se “apropriando” da cultura de povos necessitados de serem ouvidos
através de suas próprias vozes?

Aqui entram dois fatores pessoais.
Um deles é do menino que sonhava desenhar quadrinhos.
Há algumas décadas, ainda criança, quando li e descobri Asterix pela primeira vez, fiz
um paralelo imediato entre a história daqueles gauleses resistentes e corajosos com
os povos indígenas que dominavam essas terras quando da chegada dos europeus.
Havia um imenso universo favorável para criação de narrativas heroicas, e a
fabricação de personagens carismáticos.
Sonho de um jovem pré-adolescente que pensava em ser autor de quadrinhos, e que,
com eles, poderia ajudar aos seus pares a entender e enxergar mais a importância das
culturas que aqui existiam, e, mais ainda, o quanto ainda estavam presentes em nós
mesmos.

O segundo fator, fruto do que acabou de ser dito, é digamos, mais cultural.
Desde menino, morador da região de Interlagos, em São Paulo, às margens da
represa de Guarapiranga, me fascinava a origem indígena dos nomes que encontrava
na cidade. Seja da própria represa, dos bairros da cidade, rios, ruas, morros. De
alguma forma eu tinha a compreensão de que nossa “civilização”, ou o que se
convencionou chamar disso, estava toda construída sobre bases que eram em grande
parte indígenas.
Andávamos pelas terras que eles já tinha nomeado, olhávamos para a geografia que
eles já tinha batizado, comíamos e apreciávamos animais e vegetais que eles já tinha
rotulado. E, caminhando feito bárbaros sobre destroços, não percebíamos o quanto
de nós só existia por causa deles, e o quanto fomos beneficiados pelo nos deram,
seja por generosidade ou pela força. Havia um imenso hiato, um vale de
desconhecimento que nos separava deles. Nossa cultura e nosso “mundo” parece
distante do mundo deles, mas por baixo desse vale o que nos sustenta é o que eles
deixaram..
O detalhe é que, nessa relação, eles nos conhecem. Sabem quem somos e o que
fazemos. Eles enxergam e compreendem os dois lados. Absorvem e experimentam,
seja por necessidade ou por opção, os dois mundos.

A imensa ignorância está apenas do nosso lado.
Como diminuir esse fosso?
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Há uma oferta relativa de literatura e produção cultural indígena. Nomes como Ailton
Krenak Daniel Munduruku, Davi Kopenawa são como pequenas pontes jogadas do
“lado de lá” que buscam, quase que desesperadamente, diminuir esse abismo. Eles
trazem a força e a legitimidade da mensagem original, portada pelos reais donos da
voz e da verdade indígena. Mas essas pontes são, infelizmente, muito pequenas para
preencher o imenso vácuo de ignorância a que estamos submetidos (vácuo onde,
aliás, nos sentimos confortáveis).
Para diminuir a distância, cabe a nós irmos até o meio do caminho, recolher as
pérolas que nos atiram, a produção que nos é oferecida diretamente da fonte. Lê-
las, compreendê-las, absorvê-las, e, sempre que possível, repercuti-las e reparti-las
entre os nossos.

Mas, como autor, cartunista, escritor, fico imaginando: e se o impacto que um
“Asterix” causou em mim quando criança pudesse se repetir em um menino ou
menina branca de hoje? E se eles se apaixonassem por um personagem indígena que,
mesmo sendo feito por um branco, trouxesse ingredientes de sedução que o leve a
conhecer, se interessar, absorver, respeitar e, talvez, futuramente, compreender
melhor esses verdadeiros donos destas terras? Será que esses meninos e meninas,
lendo esse herói poderiam, quando adultos, ajudar na massa crítica de como a
sociedade branca e urbana enxerga essa relação? Será que eles, andando pelas suas
cidades, seus bairros, ou nas aulas de geografia estudando sobre seu país, não teriam
uma compreensão muito mais abrangente e completa sobre, afinal, o quanto somos
resultados dos milhões de Abaúnas que existiram e foram sacrificados até hoje?
Tenho algumas vantagens. Faço parte desse mundo daqui, conheço alguns
mecanismos da comunicação daqui, recebo certo privilégio de ser escutado com mais
atenção aqui, já que não sou tomado como “exótico”.

Talvez como autor de quadrinhos eu possa contribuir para uma futura geração da
nossa sociedade mais consciente e esclarecida.

Mas também existe uma terceira razão, e ela é externa.

Este livro digital foi concebido durante um período histórico que junto dois efeitos
trágicos para o planeta e para o Brasil: uma pandemia global, que arrasa com sua
força invisível populações de todo planeta, mas especialmente indígenas, e a
ascensão da mentalidade e da ação prática de extermínio, seja aberto ou
dissimulado, das populações, culturas, modo de vida e territórios indígenas apoiados
por forças e órgão oficias que deveriam protegê-los.

Nesse sentido, fazer o livro me pareceu uma apelo inevitável.
E como fazê-lo?

O primeiro cuidado a ser tomado é saber meu lugar.
Qualquer representação de uma cultura de um povo específico necessitaria de
extremo conhecimento de sua essência. E, talvez, isso excluísse todos os outros que
não estariam ali.
Nesse caso a solução seria não me utilizar de uma nação ou cultura indígena
específica. Criar um “povo fictício” é um recurso antiquado, mas dá ferramentas para
que o leitor branco veja símbolos e significados que abram sua compreensão,
mesmo que por vias mais genéricas.

Tomar ou usar a cosmologia de qualquer nação específica seria também um caminho
arriscado, para quem não tem sua existência baseada nesse universo. Novamente,
uma cosmologia genérica como ferramenta de narrativa (recurso básico de
contadores de histórias) seria talvez necessário.

Por talvez sorte, o desenvolvimento desse personagem não aconteceu quendo eu
ainda era jovem. Algumas versões podem ser vistas nas páginas após a história, mas
tenho absoluta consciência da minha imaturidade como pessoa e como autor para
abordar esta tarefa nos anos de juventude.

Mas quem é Abaúna?

Abaúna é um herói da negação da civilização como conhecemos.
Ele e sua tribo, os Tupinhemim (a tribo fictícia dos Tupis escondidos) carregam
significados e mensagens de como seria uma hipotética tribo que se recusasse a
integração e fosse bem-sucedida nisso por séculos.
Mas Abaúna é também um personagem pop, aventuroso, que vive histórias onde o
humor e certas ações afirmativas (como o papel das mulheres) também ganha
espaço. É necessário que o leitor de hoje veja ali um pouco do que vê em seu tempo,
e um autor não pode se abster de abordar isso.

Como dito, o primeiro passo de respeito de um autor ao abordar uma cultura que não
é sua, é a consciência de que seu conhecimento é pequeno. Ele precisa saber que
qualquer coisa que mostre ou fale, será sempre parcial e limitada.

A partir daí, com a liberdade que o fazer artístico lhe permite, construir uma obra que
seja interessante, divertida e que melhore a compreensão do leitor sobre o tema
proposto já é uma boa empreitada.

Aliás, parte desse álbum virtual é dedicado a um pequeno dicionário de palavras, ao
final, de origens tupis que fazem parte no vocabulário cotidiano brasileiro.

Muitas dessas palavras estão no próprio texto da história, grafadas em negrito. Não
têm “tradução” nem legendas no próprio quadrinho porque são, em sua maioria,
lidas como “português”corrente em quase todo o Brasil. Muitas delas vão
surpreender o leitor pela origem tupi.

Este álbum digital é o resultado de um prêmio sobre uma verba residual do ProAc de
Quadrinhos da Secretaria de Cultura de São Paulo de 2019. A rigor, esta é uma
adaptação do projeto original para a verba remanescente disponível.
O período de pandemia impediu este autor de fazer uma peregrinação desta história
levando-a para debater com representantes indígenas, tarefa fundamental antes de
uma edição definitiva.
A idéia é que esta fase seja retomada após o período de isolamento, quando
futuramente seja publicada na sua versão impressa, com as devidas correções e
alterações sugeridas. Mas esta etapa digital foi o passo mais importante dos últimos
25 anos para que o projeto ganhasse corpo.

Então, é isso.
Seja você um representante da nossa “civilização” ou não, espero que embarque com
prazer nas aventuras de Abaúna.
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Quem me dera ao menos uma vez
Fazer com que o mundo saiba que seu nome

Está em tudo e mesmo assim
Ninguém lhe diz ao menos obrigado

Renato Russo
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PEQUENO DICIONÁRIO ADAPTADO:
TUPI (ANTIGO)  PORTUGUÊS
No processo de formação da língua Portuguesa Brasileira falada hoje, muitas
palavras de origem tupi que foram incorporadas, adaptadas, modificadas,
mescladas, transpostas para o idioma “oficial”.

Este fenômeno é compreensível, na medida em que nossa civilização, nossa
cultura, nossa vida, mesmo moderna, como dito no começo deste álbum, é toda
construída sobre as heranças dos muitos povos que aqui estavam. Deles herdamos
como viver, nos locomover, como dar nomes a quase tudo que existia por aqui, seja
na geografia, fauna, flora ou até mesmo elementos abstratos. Em resumo, nossa
civilização foi construída sobre as bases culturais dos habitantes desta terra, em
vários níveis.

A língua tupi antiga era predominante no litoral do Brasil, e a primeira com que os
Europeus tomaram contato. Foi usada do Amazonas ao Sul, derivando alterações
regionais (as chamadas Línguas Gerais) e utilizada por quase dois séculos como
língua mista em São Paulo (o nheengatú, já modificado pelos jesuítas).

Andar pelo Brasil, ou mesmo pela capital paulista, com os ouvidos e olhos atentos
para influências do tupi é uma experiência fascinante. A quase onipresença da
língua e dos costumes causa um afrontoso hiato entre o que somos e como
vivemos e o quão pouco damos de atenção, reconhecimento ou mesmo estudo
para isso.
Como diria Renato Russo na sua música Índios, “seu nome está em tudo e ninguém
te diz ao menos obrigado”.

Este pequeno dicionário é uma forma de despertar a curiosidade e o interesse do
leitor nesse universo quase oculto de nós mesmos. Nele há palavras do Tupi Antigo,
a língua mais “original” que foi esquecida a partir do Século XVII, mas também há
palavras de suas ramificações posteriores, como o nheengatú, a Lingua Geral e do
próprio Português Brasileiro.

Alguns poucos verbetes são, digamos, apostas este autor sobre termos ou palavras
que utilizamos no português e que, embora não tenha sido encontradas
dicionarizadas como sendo de origem tupi, achei que podem ter forte relação, e
pretendo futuramente apresentar a especialistas para sanar a dúvida da
possibilidade de terem sido “esquecidas” nos compêndios publicados até hoje.

Este Pequeno Dicionário não deve ser utilizado como fonte de informação ou
confirmação definitiva, mas sim como uma pequeno anexo à historia em
quadrinhos aqui publicada.

Para confeccionar este dicionário foi consultado majoritariamente o Dicionário de
Tupi Antigo, de Eduardo de Almeida Navarro (Editora Global).
Hove consultas secundárias, apesar das restrições aplicadas pelos especialistas à
estas obras, ao velho Vocábulário Tupi-Guarani (Silveira Bueno, BED), Dicionário
Tupi-Português (Luiz Caldas Tibiriçá, Traço Editorial) e Glossário Ilustrado de Tupi
(Mouzar Benedito e Ohi, Melhoramentos).
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O HISTÓRICO DE ABAÚNA
Como dito na introdução, desde muito jovem a ideia de fazer este personagem está
presente na vida do autor. Nessas décadas de amadurecimento e espera para que
finalmente virasse realidade, ele teve muitas versões prévias e tentativas de
desenhos.

Cometo a imprudência de mostrar estes desenhos imaturos e juvenis para mostrar
ao leitor e eventual entusiasta dos quadrinhos que o tempo é um grande aliado na
maturidade tanto do conteúdo quanto do desenho em si.



Arara: ave. Ara é dia, luz do dia. Talvez seja a designaçõ de aves (uirá) do dia, que anunciam o dia.
Elas fazem muito barulho ao amanhecer, anunciando a luz do dia (hipótese levantada por este autor).

Ariranha: irara + anha, dente. Irara dentada.

Avaré: padre. Abá, homem, (ekoé, diferente)

B

Babaca: o que treme, se debate. Vira de um lugar para outro. Estrebuchar. Talvez a conotação de
alguém perdido, que não sabe o que faz.

Babaçu: ybagûassu, fruta grande. fruto de palmeira.

Babau: paba, acabar (como verbo), fim, esgotado como adjetivo.

Baiacú: peixe que se infla, sapo do mar.

Bartira: de mbotyra, flor, nome de mulher.

Barueri (bariri); m’bae, coisa, ryrî, que treme. Encontro de águas. Seria a razão do município logo
após Pinheiros encontrar Tietê?

Beĳú: bolo indio feito da massa da mandioca espremida e cozida, seco e torrado.

Bertioga: buriqui’, macacos, + oca, casa. Lugar dos buriquis.

biboca: yby, terra, bok, rachada, lugar precário, ou de acesso difícil, esconderĳo simplório, toca.

Biriba: ybiriba, nome de árvore mirtácea, platas da família anonáceas, (índios usam como velas). Será
daí a “bombinha”?

Bituca: pytu, bafo, hálito.

Bobok: fender-se em diversas partes.

Bok: rachar, fender, arrebentar.

Boiçucanga: mboi, açú, canga. esqueleto de cobra grande.

Boitatá: mbá’etatá, coisa de fogo. Ou mboi, cobra.

Boraceia: poraceîa. cantoria, reuniao festa.

Butantã: yby, terra, atã atã, dura dura. Muito dura.

Butuca: de mutuca, furo picada (mosquito). O esporão. Ficar à espreita preparado para reagir como
se esporado fosse.

C

Caatinga: caá, mato, tinga, seco, ou branco.

Caboré: variação de coruja.

36 37

A

Abá: índio, homem, pessoa.

Abaúna: abá- pessoa, una, preto. indio escuro, não miscigenado

Abaeté: homem honrado, digno.

Abacaxi: yba, fruto, catinga, cheiro forte, fedor.

Abaporu: antropófago (aba + poro (gente, pessoas) + u, pur’u- comer pessoas). Fazer piada com
quadro.

Açaí: “fruta que chora” (não achado no dicionario)

Acará (ou kará), peixe cará ou acará.

Acocar: akok, apoiar a cabeça, encostar a cabeça, manter abraçado pela cabeça. Daí fazer carinho ou
mimo. (Seria origem de fazer “coquinha” em passarinhos?)

Aguapé: (yg, agua e peba, chato) mozaart: agua, redondo, pe, de peba, chato.

Ãia (anha): dentado (piranha)

Aiká: boto, golfinho.

Aió: saco, saca.

Aipim: aîp˜i, mandioca, macaxera.

Amana: chuva.

Amendoim: mandubi, mandubin.

Ananá: (naná) abacaxi.

Anhanga: entidade mítica, sobrenatural. Protege os animais da mata, sobretudo se acontece alguma
morte de filhotes, em época de defeso, etc... (ver essas referências melhor). Teoricamente vem em
forma de um veado, com olhos de fogo. (Fenômenos de luminescência da retina de animais
noturnos).

Anhangabaú: anhanga (entidade protetora da selva?), obá, rosto, y, rio. Rio do rosto do diabo. Há
outras interpretações.

Anhanguera: diabo velho.

Anhembi: rio dos anhemb, rio das perdizes. (Futuramente o bairro próximo)

Araçá: yba, fruta, iça, olho. Fruta

Aramaçá: peixe com os dois olhos do mesmo lado. Xxx iça.

Araponga: guyrá, pássaro, ponga, que bate, percussão. Pássaro de sons metálicos.

Arapuã: abelha de bola. Abelha melíflua com colmeias redondas.

Arapuca: uyrá, aves, puka, buraco, fenda, abertura. Buraco de aves. Armadilha.



Carnaúba: tipo de palmeiras.

Caru (karu).: comer. Caru + rob (amargo), comida ruim. (Gororoba)

Caruana: gênio benfazejo e serviçal que habita fundo de igarapés, pajés convocam para curar
doentes, esconjurar feitiçarias, fumando e cantando monotonamente.

Caruara: dor nas. Juntas, no PB mal, quebranto, doença reumática.

Catapora: tatapora, tatá, fogo, pora, 1- que contém o que está dentro. 2- sinal marca. Tatapora é
febre com bolhas e crostas.

Cateretê: katuetê, muito bem, muito melhor. Dança de batidas de pé no chão.

Catinga: cheiro ruim, forte.

Catu: bom. Bonito.

Catuaba: catu + aba, homem forte, viril, potente.

Catupiri: catu (katu), bom, piryb, muito, um tanto. Algo muito bom.

Caubi: caá, mato, oby, verde.

Caraíba: 1- profeta indígena que ia de aldeia em aldeia anunciando a Terra Sem Mal. 2- santidade,
santo, bento, divino. Homem branco (pela admiraçào na chegada).

Cauim: kaû˜i, bebida feita de cajú, mandioca, fervido e fermentado pela saliva das mulheres.

Cipó: ysy- fio, cordão, +pó, mão. Corda de mão, corda em que coloca a mão, corda útil (pendurar,
apoiar, enrolar)(dedução do autor).

Corimbatá: peixe

Coroca: kuruka: resmungão.

Cotia: akuti, nada em navarro.

Cuara (kuara), buraco, furo. Vagina. Refúgio, abrigo, toca (jabaquara)

Cuia: cabaço, cabaça, fruto da cuieira, vaso feito do fruto maduro depois de esvaziado o miolo.

Cuíca: rabo longo.

Cumbuca: cuia partida ao meio.

Cunhatã: menina firme. Moça jovem antes de casar.

Cunhã: mulher.

Cunhambebe: Cunhã, mulher, mbebe, peb, chato, achatado. Kambeba quer dizer mulher estéril. Para
homem, seria um homem musculoso, com peitorais, portanto um paralelo com uma mulher que não
dá filhos. Cunhambebe foi o nome de um histórico cacique tamoio, provavelmente ddo a ele por ser
muito musculoso.

Curau: creme de comer.

Curió: passarinho.
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Caboclo: kuriboca, filho de pai indígena e mae negra, ou vice-versa.

Caiçara: cerca rústica de varas que protege a taba. Também, talvez, armadilha de ramos ou palha
para pegar peixes. Talvez pela proteção rústica das aldeias ou da pesca com o tal cesto, o termo para
nativos do litoral. Como caipira, mas da praia.

Caiobi: ka’i, tipo de macaco, oby, verde. Nome de pessoa.

Caipira: kopir, roça, kopira, roçado, o que vem da roça.

Caipora: caá, mato, pora, habitante. Entidade mítica.

Caititu: cateto, porco-do-mato pequeno

Cajú: akaiu. Aka, chifre, iu, juba, amarelo.

Cambuci: camucim, pote, jarra, também nome do fruto pelo formato.

Canga: cabeça. Crânio.(seria escangalhar, quebrar a cabeça, descabeçado?) provavelmente daí vem
quengo.

Caninana: cobra. Pode dizer também pessoa ruim (portugues).

Canindé: ave parecida arara, cor predominantemente azul.

Capão: kaá, mato, ypa’˜u, ilha, ilha de mato em meio ao descampado.

Capenga: akanga, osso, pen, quebrado, partido.

Capiau: kopir: roça, aba (navarro dá casa, mas não seria pessoa?). Kapi, capim, u- comer, comedor de
capim, caipira.

Capim: kapi’i, erva fina, erva qualquer.

Capivara: capim ibara, comedor de capim.

Capoeira: kaá, mato, puer, que já não é mais.

Caraíba: karaíba: 1-profeta indígena que ia de aldeia em aldeia, anunciando a Terra sem Mal. 2-
Cristãos. 3- santidade, poder do espírito, virtuoso. 4- homem branco.

Caracu: pasta mastigada de aimpim-macaxeira cuspido para produção de caium. Em guarani, vinho
de raízes e tutano de boi.

Caraminguás: karamemûã, cesto (de taquara) com tampa.

Caramurú: enguia.

Carnaúba: espécie de palmeira. Dela se aproveita desde o tronco, folhas, amêndoa, raízes, (mozart).

Carcará: karakará- karãi, escavar com as mão, com unhas. Ave falconídea.

Carioca: de carĳó, a tribo indígena, ou casa de branco, pela feitorai instalada lá logo no início. Há o
rio carioca, hoje morto.

Carĳó: nação indígena.

Carimã: bolo de farinha de mandioca.



Ibirapitanga: ybyra, árvore, piting, vermeha. O pau brasil. (Ibirapinima, pau pintado?)

Ibirapuera: ibir, árvores, puer, velhas, antigas, não há mais.

Igara: yg, água, iara, dona, a que domina. canoa.

Igarapé: igara, canoa, apé, caminho. Caminho das canoas, riachos navegáveis que se comunicam com
mar ou rios maiores.

Iguatemi: igara, canoa, t˜i, ponta, y, rio. Rio das canoas de ponta.

Imirim: rio pequeno.

Ingá: árvore e o fruto dela.

Inhaca: cheiro mal, fedor, aby’aka

In˜i: rede de dormir.

Iperu- tubarão. Vai dar em Peruíbe.

Ipiranga: y rio, pyrang, vermelho.

Iracema: eyra, mel, sema, saído. Lábios de mel não pocede.

Irãmaîé: personagem mitologico que teria sobrevivido ao antigo incendio que salvou o mundo, deu
origem a todos os homens que viveram antes do diluvio Irã (ram) é futuro, maié é pajé. Seria pajé do
futuro, ou o que deu futuro aos indios.

Itá: pedra.

Itacoatiara: ytá, pedra, kûatiar, pintada, escrita. Registros pré-historicos brasileiros.

Itaim: pedrinhas.

Itaquatiara: ita, pedra kuatiara, livro, pintura, inscrição, letra. Inscrições de indios pré-históricos.

Itaquera: ita, pedra, quera, dormente (navarro).

Itararé: ita, pedra, ror˜e, encovado, curos sobterraneo de agua por pedras encovadas.

Itororó: ver toró.

J

Jabá: fuga, fugir.

Jabaquara: îabab, fugir, kûara, toca. Toca dos figitivos, refúgio dos escravos

Jabuticaba: îaboti + kaba, gordura da jaboti.

Jaburu: ave ciconiforme.

Jacá: cesto de taquara.

Jaçaña: iasanã.

Jacarandá: árvore de tronco muito pesado e forte, de cheiro bom.
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Curitiba: curi, pinheiros, tyba, muitos. Lugar de muitos pinheiros, araucárias.

Curumim: (kunum˜i)- menino.

Curupira: Habitante das florestas com pés ao contrário.

Cupim (kup˜i): o inseto.

Cururu: (kururu): sapo.

Cutucar (kutuk)- espetar, furar, ferir,

E

Ekocatu: vida boa, felicidade.

Embira: cipó, também utilizado para amarrar, corda.

Emboaba: Mbo, mão, ab, peludas, vestidas, penosas. Aves com penas nas pernas, e/ou brancos não-
índios por se vestirem, posteriormente forasteiros em MG.

Embú: mbôia, cobra. Ou mais Y, rio. Rio das cobras.

G

Gabirú: rato, roedor.

Gambá: ygué, barriga, ybyi, oco.

Garopaba: ygara: canoa, upaba, local de remanso. Remanso das canoas.

Garuva: ygara, canoas, yba, pau. Árvores boa pra canoas.

Genipapo: îanypaba. Fruta de esfregar, por causa da tintura.

Gororoba: karu (comer, comida) roba, amargo. Comida ruim.

Grajaú: karaîa, trubo indígena, y, rio.

Graúna: guyrá, ave, una, preto.

Gravatá: planta

Guaraci : kó + ara+ sy, origem deste dia. O sol.

Guarani: povo guarani. Guerra, guerreiro, soldado.

Guarapiranga: guará, ave, pyrang, vermelho. Guará nasce preto, e vai mudando de cor até ficar todo
vermelho.

Guariba: macaco. Bugio

Guarujá: aguarausá, tipo de caranguejo.

Guri: bagre magro pequeno. Pode ser a origem do nome, assim como curumim.

I

Iara: (também “jara”): senhor, senhra, o que preside, domina.



Macaxeira: aipim. Mandioca.

Maguari: (hipot- m’begué é lento, uirá, ave) ave, “cisne brasileiro”. Baguari é
adjetivo para pesado, lerdo no português.

Maíra: nome de antigo profeta. Homem branco. Francês.

Maloca: viria de maroca, marã, guerra, oca, casa. Casa de guerra, onde se
improvisava uma construção, talvez temporária, precária, onde todos se
juntavam, muitas famílias.

Mamangava: manganga, tipo de abelha, ferroada dolorida.

Mandioca: mandi’oka. Aipim. Há a madioca brava, ralada para fazer farinha e cujo
sumo é venenoso. A mandioca mansa não tem. Ver com mãe.

Maracá: maraca. Instrumento de chocalho, usado para marcar passos nas
danças.

Maracanã: passaro.

Maracujá: fruto, navarro nao dá etimologia. Mozart diz bom de beber. ?
Muru’apora é carregado de feto, gravida. Talvez carregado de sementes. Tibiriça
não dá etimologia.

Maritaca: m’bae, coisa, tak, barulho. Ave barulhenta (hipotese do autor).

Miçanga: posanga, enfeite. (Posanga também feitiço, ver proximidade com
objetos de enfeite)

Mingau: aquele que é empapado

Mirim (mir˜i): coisa miúda, pequena, infantil.

Mobok: estourar, fazer rachar. Dá pra usar em explosao ou pancada.

Mokaba: instrumento de estouro. Artilharia. Mokabusú, grance canhão.

Mocó- pequeno roedor. Talvez por se esconder bem virou mocó, esconderĳo, e
mocozar, esconder.

Mocotó: mbaé, é coisa, algo. kotok é balançar, manear, oscilar. Junta, tornozelo
dos animais.

Moema: mo’ema, mentira

Mokanhem: fazer sumir, desaparecer. (Mocozar?)
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Jacaré: îakaré. crocodilo. îaîa é esparramado, aberto, que tá;vez valha para o andar e para a boca do
animal.

Jacú: iaku, ave galinacea. (Sem etimologia navarro) Desconfiado, segundo mozart. Nada parecido em
navarro.

Jacuba: y, água, akub, quente. água quente. Nome de papa de farinha com raparuda e água. Segundo
moart, era a alimantação básica para quem ia de barco para o interior via tietê. Ainda servida pelo
brasil.

Jacutinga: jacú branco.

Jaguar: onça. Jaguaretê depois que os cães foram traidos e o ëte” foi acrescentao para
diferenciação. Talvez a palavra tupi mais difundida no mundo, servindo inclusive para designar outros
felinos de outros continentes. Virou marca de carros de luxo.

Jambú: erva usada em receitas típicas (tacaça). Deixa a língua dormente. Talvez penas amazônica,
ver isso.

Jandaia: iandaia, pequena ave familia papagaio grasnador.

Jandira: eíra é mel. segundo navarro, termo da lingua geral meridional, tipo de abelha. Tibiriça nao
menciona. Para mozart abelha melífula.

Jararaca: iararaka, a cobra. Navarro nao etimilogia. Mozart, “que agarra ou ataca com veneno”.

Jequitibá: árvore fruto alto, forte e bonita. (Não achei ainda em navarro)

Jenipapo: nada em navarro? Fruto de esfregar segundo mozart.

Jerimum: iurum˜u, abóbora.

Jiboia: iy’yba, cabo, ferramenta, mboîa, cobra. Talvez por sua forma de matar por estrangulamento e
constrição.

Jirau: armação de varas e forquilhas. Serve de assento, grelha, etc

Jucá: quebrar o pescoço, matar. (I juca pyrama, o que será morto).

Juçara: iusuara, palmeira. Ela dá bom palmito.

Juá: árvore que não perde folhas nem inverno nem verão.

Jurú: boca. Joru-boka, boca aberta

Jurubeba: planta que dá frutos como bolas de gude, serve para fazer bebidas.

Jurupari: entidade dos antigos tupis.

Jururu: aruru, triste, melancólico.

M

M’boi: cobra. Daí m’boi mirim, m’boi guaçu (mogi guaçu), mogi mirim, boiçucanga,
etc etc



Ocaia: choça, onde os índios se recolhem e falam com jurupari, provavelmente
antes dos combates. Tocaia no uso de hoje seria daí, o lugar onde se espera pelo
combate.

Ocara: praça. O centro da taba.

Oî: interjeição. Pode ser uma resposta a um cahado e também uma expressão de
dor. Navarro: provável origem “oi” e de “ui” no PB.

P

Pá: sim. (Se pá, dá certo, origem?)

Pá (mbá): total, completamente, todo. (Origem do “e então, pá”.?)

Pab: acabar, terminar (origem do “então, pá”, de repente, pá?).

Paca: mamifero rodeor.

Paçoca: mbá, coisa, sosok, socada, amassada. (Mozart)

Pacova: banana. Sujeito pacova.

Pajé: feiticeiro, curandeiro.

Pak: acordar.

Pamonha: apá + mimõia, totalmente cozido.

Pan: lavrar, bater.

Paquera: mozart, aguardar a paca. Em Navarro, arõ, esperar, aguardar.

Pará: rio grande, mar.

Paraná (ã)- mar, rio grande.

Paraguai: rio dos paraguás (aves).

Peabirú: pe é caminho. Mozart, caminho estreito ou conservado.

Peba: achatamento, achatado, plano. Pode ser, por referência, baixinho.

Pereba: ferida

Perereca: pererek, saltar, ir aos pulos. Daí a rã e o verbo pererecar. Até a
dentadura.
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Monhag: fazer, fabricar. Pindamonhangaba, lugar onde. Se faz anzóis.

Moóca: casa de parentes ou (m˜u - oca) ou construir casa. (Mo-oca).

Moquear, moquem: assar no móquem.

Moquém: assar carne, técnica indígena de preparo de carne.

Moranga: mbo, coisa, poranga, bela. Abóbora grande.

Morubixaba: chefe de gente. Cacique.

Morumbi: marumbi, rio das marombas.

Muiraquita: amuleto

Muçurana: corda com que se amarrava cintura dos prisioneiros no sacrificio.

Muriçoca.: beru, mosca, mosquito, sok, que frere ou fura.

Mutirão: potyrõ, trabalhar em conjunto, em grupo.

Mutuca: furo, picada. Espécie de mosquito. Por associação, espora. Ficar de
butuca, à espreita, pronto pra correr ou agir.

N

Nhandú. Ema. Nhan e’correr. Ema é a que corre.

Nhemi: ver o peixe-sapo, venenoso.

Nhemim: esconder-se, escondido.

Nhenga: palavra, falar. Discurso. Nhengatu veio de liingua boa, mas é posterior.

Nhénhénhém: nheng, falar. Falar demais. Sermão.

O

Oba: folha. Pacova vem de folha das pacas, a bananeira.

Obá: rosto, face, cara. caiová, cara de caí (macaco). Anhanbabaú (Navarro:)
“água do rosto do diabo”. Poderia ser Rio do rosto do anhanga.

Oca: casa, cabana.



Pipoca: pir, pele, pok, estouro. Pele estourada, o que aocntece com o milho
quando aquecido.

Piracema: pira, peixes, sema, saída dos peixes.

Piranha: pirãîa. Pira, peixe, anha, dentado.

Pirarucu: peixe urucum, peixe da cor do urucum.

Piripaque: (não dicionarizado, dedução do autor) pyryb: com ar de (como cara
de), pak, acordar. Paralizado, com ar de quem acordou.

Piranga: vermelho.

Piranha: pira + anha, peixe dentado

Pirar:(abrir boca, pernas etc). Pirar a a cabeça seria abrir a cabeça?

Piriri: pyryryma, peão, rodopio. Daí quando a barriga está em convulsão, dor de
barriga.

Piroca: pelar, arrancar a pele. Debulhar o milho. Piroca acabou o significando
calvície, e por extensão...

Pitanga: criança, feto. Pitangui é criancinha. Mozart dá como vermelho, a frutinha
vermelha. Ver também piranga

Pitomba: fruto da pitombeira.

Pocema: grito de guerra dos índios. Virou sentido de algazarra.

Poka: pok. Estouro. Estalo.

Poti: camarão.

Poraquê: enguia elétrica.

Poropotara: poro, gente pessoas, potar, desejo, querer. Desejo de gente, luxúria.

Pororoca: explosão, por extensão, encontro das águas.

Puçá: rede de pesca.

Pururuca: puruk, estalar. Pururuk, ficar estalando.

Pytanga: cor pastel, cor clareada pelo branc, tambem rosa avermelhado, rosa,
yba pytanga, fruto, ybyra pytanga pau brasil, ... chorar as pitangas
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Peró: português. Provavelmente de “pero”, nome comum dos portugueses.

Peroba: casca amarga. Fazer piada com óleo. (Îandi).

Peteca: petek, golpear, bater, bofete de mão aberta.

Petitico, pititico, pequitico, piquitico, pequitinho: pikitinga, família de peixes
pequenininhos dos rios. Daí o termo, coisa miúda. não de pequenininho.

Piá: pi’a: meu filho. Daí o termo menino.

Piaba: pequeno peixe. Mozart dá como surra, sem equivalencia em navarro.

Piaçava: peir- varrer, peir+ saba, instrumento de varrer.”navarro

Picada: vem de peká, abrir (sem cortar, fazer buraco sem romper).

Pindaíba: mozart, anzol ruim. Navarro: vara de pescar. Estar a pescar pra comer
é estar sem dinheiro. As duas interpretações são possíveis ,porque íba é ruim, e
yba é madeira.

Pindorama: terra de muitas palmeiras.(mozart)

Pipoca: pira, pele, pok arrebentada. O milho estourado.

Pinhão: pinhã.

Pirão: papa grossa.

Piripiri: junco. Taboa-do-brejo.

Pitar:? Petin, fumar.

Poraquê: enguia eletrica.

Posanga: poção

Potar: querer, desejar. Viria daí “tara”tarado? Poropotara é desejar gente.

Peri-peri: piripipri, junco. Daí jardim peri-peri, pirituba.

Pindaíba: (pindá- anzol, iba, vara) vara de pescar. Estar na pindaíba: Quando
acabam mantimentos, você precisa pescar pra comer. Sem recursos.

Pinimba: pinima, mancha e sardas. O significado de “implicância”, achar feridas
pra se coçar.
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Q

Quati: nariz é t˜i. Mozart diz nariz pontudo. Navarro nào da.

Quirera (quirela): kuruera- kuruba + era, o que foi grão. Resto de grãos, milho e
arroz quebrados.

S

Sabiá: pássaro família turdídeos. Segunto. Mozar, cantador. Nada a ver em
navarro.

Saci pererê: nada em navarro. Mozart, ecá, olho, aci, doente. Pererê vem de
perereca, pular. Como é negro, deve ser posterior ao periodo indicado.

Sagui: macacos pequenos cinza-prateados, cauda longa.

Samambaia: sama, corda, (paîa, pesos, pingentes). Corda de pingentes.

Sambaqui: nada em navarro!. Mozart “deposito de ostras”. (Tamba é ostra
emalgumas palavras em Navarro, ms não aparece com designação própria).

Samburá: cesto feito de cordas. “Pescar para seu samburá”, alguém que se
preocupa apenas de si e dosseus interesses.

Sanhaço: saiuasu, sanhaço grande.

Sapé: îasapé, navarro nao da etimologia. Mozart dia ver ou iluminar caminho,
pois é usado para tocha.

Sapecar: apek. Queimar de leve os pelos. Sapeca: levado (não encontrado mas
suposto correlação)

Sapucaí: bradar, gritar, cantar (o galo, etc)

Saracura: ave gruiforme

Sarará: inseto himenópetro (formiga)? de cor castanha com pernas ruivo-
avermelhadas. Daí o uso posterior.

Sarigué: gambá. Relação com seriguela?

Saruê: idem acima.

Saúva: mozart, iça, formiga, o resto pode ser uba, mestre ou iba, ruim.

Serã: 1-talvez, porventura, 2-sem dúvida, 3- poracaso, será? (Procrar etimoligia
portugues, é muita coinidencia.

Seriema: navarro: sariama, mas deveria ser cariama, mas foi lida como çariama.

Siri: talvez de syryk, escorre, corre, escorregar, maré que vaza. Navarro não dá,
mozart vai nessa direção. expressão “usar boca de siri”.

Siririca: esfregar, arrastar. Também syryka, escorregadio. Daí o termo siririca, e
também tiririca, erva daninha que se arrasta pelo chão rapidamente, dificil de
errradicar.

Siricutico: siriri, esfregar-se, kutuk, cutucar. Alguem que nao para quieto (deducao
do autor)

Socar: ver abaixo.

Soco: de sok, socar, ferir, dar pancadas (sem entrar na pele, sem furo). Também
socar.

Socó: ave. Mozart “bicho que se sustenta em pé.

Sororoca: romper, irromper, pode ser relacionado a desmoronamento de terra
por agua ou tempestade.

Sucuri: sukuriîu, sem etimilogia navarro (su’u é morder), mozart äquele que
morde rápido”.

Sumé: entidade mitologica que trouxe conhecimentos (agricultura) ao índios.
Cristàos imaginaram que foi São Tomé que veio até aqui.

Supimpa: verdade, bem. Daí vem supi (verdade) + pá, toda.

Surubim: surubi, peixe grande. Parecido (ou igual) pintado.

Surucucu: maior cobra venenosa do país. Su’u, morder,

Sururu: caranguejo que vive amontoado..

T

Taba: aldeia.

Tabajara: os que dominam as tabas

Tabaréu: (mozart: ) morador da taba. Pejorativo hoje para caipira, vindo dos
grotões.

taboa, taboão, taboca, tipos de bambus, nada em navarro, mas sim em mozart.

Taiassú: porco selvagem.
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Taínha: tãia, dentada, dente.(?)

Taquara: bambu. Também as flechas feita dela.

Tapera: taba + puer, casa ou aldeia abandonada.

Tamanduá: caçador é ka’amondoara. Formiga ysá, tasyba... ysá +mondoara?

Tapir: a anta.

Tapuia: índio não tupi, índio atrasado.

Tebiró: tapa bunda. Homossexual passivo.

Tibiriça: olho das nádegas. Olheiras.(navarro) (silveira tb?) tibiriça e mozart, eby
terra. Eça o que olha, aquele que guarda pela terra ou algo assim.

Tietê: tyeté, “rio verdadeiro”, ou seja, o rio que fica dentro das margens, em locais
em que ele inunda em volta.

Tĳuco, tĳuca, atoleiro, pântano.

tinga: branco, coisa branca, claridade,

Tininga: coisa mirrada e seca.

Tipití: cesto ou cilindro feito de folha de palmeira para espremer a massa da
mandioca ralada.

Tipóia: pano ou saco aberto em cima e embaixo, em que se pode vestir ou aopiar
crianças junto ao corpo.

Tiririca: tirik, estalar, estalido de algo que está rompendo. Daí vem a expressão de
quem perde a paciência, rompe a calma.

Toró: tororoma- jorro, jato, borbotão. Daí itororó, bica d’agua (fui no itororó, beber
água não achei.).

Traíra: tare’ira: o peixe. É espinhoso e com dentes. (Se o pescador não tomar
cuidado, leva uma mordida à traição. Hpotese do autor).

Tukano: mozart: bico grande, bico duro, bico proeminente (mozaart). Nada em
Navarro

Tunga: bicho-do-pé.
Tupã: entidade que faz chover ou trovejar. Depois, nome pelos quais os
missíonarios fizeram os índios entender conceito de Deus.

Tupi: o povo. Nome de perosnage mítico de onde provém todos os povos tupis.

Tupinamba: tupis, anan, mbá, totalment parentes dos tupis. Os öriginais..

Tupiniquim: tupi- ykyi, os que invocam tupi.

Turiassú: turús grandes (tutú é minhoca, assú grande, minhoca d’agua. (Navarro.
Já mozart dá fogo. Grande, turí, fogo. Mas fogo é tatá. Tibiriça nada.

X

Xará: xe rera, meu nome. Designa alguém que tem o mesmo nome que você.



Dizem que em 1500 havia no Brasil uma tribo que era chamada de
“Os Tupenhemim” (em tupi, os tupi escondidos). Essa tribo,
lendária até mesmo entre os outros índios, se caracterizava pela
recusa em desistir de sua cultura e hábitos em prol do contato com
os europeus invasores. Sua resistência a essa integração cultural é
atribuída a um poderoso segredo que possuíam: o “fogo de ver o
futuro”.

Abaúna, guerreiro valoroso dos tupinhemim, foi designado para
buscar alguns ingredientes que faltam para fazer este fogo e, a
partir daí, permitir que a tribo possa decidir seu futuro. Para isso terá
que ir até os Campos de Piratininga, encontrando no caminho
vários personagens e aventuras.

Esta ficção em quadrinhos digitais, feito com auxílio do ProAc-SP,
contém também um pequeno dicionário com palavras do Tupi que,
direta ou indiretamente, caíram no uso dicionarizado da Língua
Portuguesa Brasileira.
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