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  frustrada tentativa de mudança da grafia do nome de Foz de Iguaçu 

para Foz de Iguassu, feita pela Câmara Municipal dessa cidade em 

2005, inspirou-nos a traçar estas linhas, com o fito de questionar até 

que ponto é conveniente afrontar o sistema ortográfico vigente em nome de um 

sentimento de nostalgia, de uma tradição toponímica ou de coisa que o valha. 

                        A atitude tomada pela citada Câmara Municipal não é tão incomum quanto se 

pensa e nem deixa de estar estribada em legislação que reconhece o direito de 

autodeterminação dos estados e municípios na escolha da grafia dos nomes das 

respectivas cidades (Formulário Ortográfico da Língua Portuguesa, Cap.XI, parágrafo 42, 

de 1943). O caso mais célebre é sem dúvida o do estado que chegou a ter durante certo 

tempo (1911-1931) o nome apresentado sob a forma de Baía, situação que os 

tradicionalistas conseguiram depois reverter, retornando-se à “Bahia com agá”. Outro 

caso bastante conhecido é o da simpática cidadezinha histórica de Parati (RJ), cujos 

moradores fazem hoje questão de grafar Paraty. 

                        No Estado de São Paulo, e na própria Capital, também ocorreram casos 

semelhantes. Chamamos a atenção para um caso específico em que uma grafia 

esdrúxula, baseada na tradicional, criou um grave equívoco fonético. Equívoco esse que 

se encontra fortemente enraizado na pronúncia local, mas nem por isso é ele, a nosso ver, 

menos digno de lástima. 

                        Trata-se de M’Boi Mirim. Na Grande São Paulo, até há pouco havia Embu, 

Embu-Guaçu, Embu-Mirim e o execrável M’Boi Mirim.  Embu (antigo Mboy, também 
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grafado henbou nos primeiros tempos da colonização, ao modo fonético), de origem tupi 

(mboî’y, rio das cobras ou rio sinuoso como as cobras segundo os especialistas), é nome do 

antigo e venerável aldeamento jesuítico, cidade oficialmente conhecida desde 2011 como 

Estância Turística de Embu das Artes.  Embu-Guaçu (na grafia atualizada Embuguaçu) é 

um município vizinho da cidade de São Paulo que deve seu nome ao rio de mesmo nome. 

E Embumirim é outro curso d’água que corre dentro dos limites do município paulistano, 

na região próxima à divisa de Itapecerica da Serra, no bairro de Jardim Ângela, na altura 

do Parque Ecológico Guarapiranga.   

                          Esse bairro é cortado por um velho caminho, em certo trecho denominado 

Estrada do M’Boi Mirim e a seguir Estrada do Embu-Guaçu. A Estrada do M’Boi Mirim 

transpõe o Rio Embu-Mirim (que hoje deve ser grafado Embumirim),  curso fluvial que 

conferiu o nome à via, mas a grafia arrevesada há tempos adotada para o nome da 

estrada gerou um notável equívoco de pronúncia, que se tem perpetuado por gerações 

entre os paulistanos desavisados. 

                         Na verdade, do indígena mboî’y resultaram duas formas europeizadas: Embu 

e Moji (Mboigy ou Boigi, e depois Mogi). Com efeito, no Estado de São Paulo existem hoje 

Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu e Mogi Mirim, grafias oficiais de topônimos que contrariam 

as regras ortográficas do acordo de 1990, em vigor no Brasil desde 2009 (regras que 

determinam a grafia Moji das Cruzes, Mojiguaçu e Mojimirim, respectivamente). Moji 

Guaçu (desde 1943) tornou-se Mogi Guaçu por força de uma lei municipal de 1991, mas 

conservou anacronicamente o Guaçu com o recente “ç”, ao contrário do que os 

vereadores de Foz de Iguaçu pretendiam, pois tencionavam voltar à arcaica grafia com 

dois esses. E Moji Mirim, por sua vez, retrogradou a Mogi Mirim por lei municipal de 2010. 

                        Com relação à forma Embu, a partir de determinado momento criou-se uma 

divergência na tradição fonética. Os habitantes paulistanos passaram a não mais 

reconhecer a relação etimológica entre os atuais topônimos Embu das Artes e Embu-

Guaçu e o esdrúxulo M’Boi (versão pseudomodernizada do velho Mboy), nome de  antiga 

região incorporada à Capital no século XX e de recente Prefeitura Regional paulistana, 

criada pela Lei 13.399/02,  e começaram a pronunciar este último topônimo como Emeboi 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=02082002L%20133990000
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ou Emebói, confundindo o som do “m” mudo (que deu em... na pronúncia moderna) com o 

próprio nome da letra “m” (eme).  O Manual Técnico de Convenções Cartográficas, T34-

700, edição do ano 2000, por seu lado, recomendava grafar Miboi, mas isso também é um 

disparate, pois a forma correta atual para o topônimo é simplesmente Embu, que 

sobrevive no nome do Rio Embumirim, grafado de acordo a convenção de 1990. 

                         Não é necessário grande esforço de pesquisa para chegarmos à conclusão de 

que essa quebra de tradição fonética aconteceu na segunda metade do século passado, 

quando a cidade de São Paulo ao mesmo tempo em que era submetida a uma grande 

renovação e aumento populacional, de que resultou a tremenda expansão física da 

metrópole, era fustigada pelo fenômeno contemporâneo da drástica decadência do 

ensino da lingua vernácula.  

                        Atualmente, mesmo as pessoas mais cultas estão acostumadas desde a 

infância a pronunciar Emeboimirim. E quando alertadas do engano que comentem, 

reagem com surpresa a um erro que depois lhes parece evidente. Não há dúvida de que é 

uma incongruência atribuir ao nome da estrada e da nova Sub-Prefeitura a pronúncia de 

Emeboimirim, ao passo que o potanônimo de mesma origem etimológica continua a ser 

chamado Embumirim. 

                       A opinião geral, contudo, é de que um hábito já tão disseminado só pode ser 

visto hoje como consagrado; afinal, “a voz do povo é a voz de Deus”. Admitimos que 

dificilmente a toponímia recuperará a pronúncia tradicional, mas este pequeno artigo 

pretende, apenas, chamar a atenção dos paulistanos para o fato de que quando 

pronunciam o extravagante Emeboimirim devem ter em mente que seus avós diziam 

simplesmente Embumirim.  

 

 

 

 


