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APRESENTAÇAO 

Graças d iniciativa do Diretor do Instituto de Estudos Brasileiros, então o 

Prof. Dr. Egon Schaden. que sugeriu a reedição de uma coletdnea de trabalhos 

do Professor Plínio Marques da Silva Ayrosa, coincidindo com veemente dese;o 

nosso, damos à publicidade êstes "Estudos Tupinológicos" da autoria daquêle 

saudoso professor da extinta Cadeira de Etnografia e Língua tu.pi-guarani da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, hoje 

Cadeira de Línguas Indígenas do Brasil. 

Tendo por ob;etivo reeditar o qu~ de mais interessante para os leitores em 

geral havia sido publicado pelo Prof. Pllnio Ayrosa, inicialmente selecionamos, 

dentro da vasta bibliografia deixada pelo insigne mestre do tu.pi-guarani. alguns 

artigos insertos nos seus " Têrmos tupis no português do Brasil" (vol. XIII da 

coleção do Departamento de Cultura, São Paulo, 1937). Fêz aí erudita análise 

de trinta e três palavras oriundas do tu.pi, com valios~ dados fitológicos e fol

clóricos. Mereceu. então, de Juan Francisco Rec.alde em "Estudos Crítico" 

(Rev. do Arquivo Municipal de São Paulo, vol. XLII. pp. 39-77) as seguintes pa

lavras: 

"Cada uma das trinta palav ras analisadas constitui uma pequena mo

nografia filológica e histórico-geográfica destinada a fundir as discre

pâncias em uma verdade nova. apoiada em novas considerações". 

Os verbetes destacados para reedição fOTam os seguintes: Caboclo, Capoeira, 

Coivara, Mameluco e Muchirão. 

Em segundo lugar, dado seu permanente interêsse e relativa raridade, ea
colhemos o trabalho '4\Subsídios para o estudo da influ4?ncia do tu.pi na fonologia 

portuguêsa" (publicado in Anais do Primeiro Congresso da Língua Nacional 
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Cantada, realizado em São Paulo, em 1938), no qual o Prof. Plínio Ayrosa pro

curou. demonstrar que algumas modalidades de pronúncia de têrmos portu.gu&es. 

no Brasil, podem ser conseqüência do antigo contacto entre colonizadores e ín

dios de fala tu.pi-guarani. 

Finalmente, considerando de difícil acesso aos estudiosos de assuntos perti

nentes aos primeiros moradores do planalto paul~ta o que é valiosa contribui

ção ao ainda insolúvel problema dos índios guaianá, achamos de interêsse reedi

tar os artigos que o Prof. Ayrosa publicou no jornal O Estado de São Paulo, 

sob o título de "Tupi-guaranis e guaianás" (seis capítulos: cap. I - 9111138; 

cap. II - 23/11 / 38; cap. III - 7112/38; cap. IV - 21/12/38; cap. V - 28/12138; e 

cap. VI - 1811/39), bem como a "bibliografia relativa aos tu.pi-guaranis e guaia

nás'', igualmente divulgada no mesmo jornal - (20/1139). A propósito, desejamos 

esclarecer que, por não têrmos em mãos os originais dos artigos publicados na

quêle periódico. é po·ssível que ocorra ·algum engano sôbre datas, páginas ou 

títulos de obras, pois a transcrição, embora cuidadosa, foi feita diretamente do 

jornal. 

Escritos há aproximadamente trinta anos. é natural que algumas das asserti

vas ou idéias expostas pelo Prof. Plínio· Ayrosa. possam merecer reparos por 

parte de estudiosos do assunto, principalmente, supomos. no que diz respeito à 

influência do tu.pi na fonologia portuguêsa, ais:pecto discutíve~ e bastante con

troverso (v., p . ex.: Introdução ao estudo da língua portuguêsa no Brasil, por 

Serafim da Silva Neto, Rio de Janeiro, 1951) ou no que concerne ao problema dos 

guaianá, pois tôdas as provas e argumentos até agora apresentados, tendo por 

objetivo resolver o problema da filiação lingüística dêstes índios do planalto 

pau.lista, . não são de todo convincentes, a ponto de ainda< não, ser possível categó

ricamente afirmar se os guaianá pertenciam ou não à família tu.pi-guarani. Asse

gurava-nos o Prof. Plínio Ayrosa, quando por muitas v~zes discutíamos o pal

pitante problema, que não havia dúvida serem{ os guaianá índios tupi, e reme

tia-nos à leitura dos artigos agora reeditados. nos quais. havia deixado clara 

não só a sua posição, bem como acreditava haver resolvido o problema. 

Para nós, entretanto, a questão continua de pé. 

Embora alguns reparos possam :ser feitos a êste ou àquele conceito, a esta 

ou àquela definição, insistimos em que os trabalhos agora reeditados revelam 

cabalmente a profunda erudição do A., aiiada a um grande devotamento à lín

gua falada peios primitivos habitantes do litoral brasileiro. Seus estudos, no 

campo da lingüística tupi-guarani, são verdadeiro pioneirismo, principalmente por 

divulgar preciosos documentos inéditos, além das valiosas monografias que êle 

escreveu sôbre diferen tes aspectos desta l íngua. 
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A reedição patrocinada pelo Instituto de Estudos Brasileiros, representa assim, 
um serviço de grande valia para os estudos da lingüística e etnografia bra
sileiras. 

Carlos Drumond. 
São Paulo, 1966. 
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SUBStDIOS PARA O ESTUDO DA INFLUf;NCIA DO TUPI 
NA FONOLOGIA PORTUGUi:SA 

Os estudos realizados até agora sôbre a colonização portuguêsa no 
Brasil demonstram com absoluta evidência que à companhia de Jesus fica
mos p. dever, pelo menos, a utilíssima coexistência de uma sociedade 
ameríndia ao lado de uma sociedade européia para cá transplantada. Não 
houvessem os missionários jesuítas orientado os seus trabalhos como de 
fato orientaram, e é certo que o ameríndio ter-se-ia internado nos sertões 
interiores sem deixar vestígios de sua cultura ou, na melhor das hipóteses, 
teria perdido todos os seus caracteres etnográficos no servilismo forçado 
a que os sujeitariam os colonos. 

Numerosos autores e variadíssimos aspectos da história da colonização 
confirmam plenamente essas asserções, bastando lembrar que só· posstúmos 
documentos lingUfsticos, de real valor, dos povos aborígenes que estiveram 
sob a proteção benéfica dos catequistas da Companhia. 

Dos inumeráveis grupos étnicos que povoavam tõda a vasta região 
até hoje inóspita dos sertões iqteriores, ficaram-nos apenas algumas infor
mações sôbre as línguas praticadas, e muitas invencionices de viajantes 
assustadiços e improbas. 

De seus usos e costumes e, principalmente, de suas línguas não rece
bemos influxo digno de nota. 

Foram, por isso, apenas os grupos étnicos que no inicio da colonização 
regular se achavam no litoral brasileiro e nas reduzidas zonas banhadas 
pelo Paraguai, os únicos a receber os benefícios e a proteção dos jestútas 
e, por consequência, os únicos que de certa forma puderam deixar traços 
de seus caracteres ~tivos no soma e no noo do agrupamento étnico bra.. 
sileiro atual. 

Reunidos em aldeias, se perdiam os aborígenes alguma coisa no setor 
espiritual, ganhavam muito no setor social, mantendo-se unidos, falando 
a sua própria língua e mantendo os seus próprios hábitos antigos. 
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A técnica da catequese jesuítica jamais se modificou nos longos 
a.nos de emprêgo proveitoso: os catequistas, tanto quanto possível, adapta
vam-se aos modos indígenas, falavam-lhe a língua com perfeição, respei
tavam, sobretudo, as suas tendências étnicas. Mesmo sob o aspecto espiri
tual o processo de domínio foi brando e inteligente: nunca impuseram ao 
catecúmeno, de maneira brusca, os preceitos da fé cristã e nem mesmo 
os símbolos sagrados e altos do cristianismo eram apresentados direta
mente, com as manifestações rituais de costume; antes, pelo contrário, 
com os nomes e com a simpleza rude dos deuses e semi-deuses da inci· 
piente teogonia ameríndia. 

Assim, sem violentar inutilmente a mentalidade nativa, faziam-se os 
Jesuítas compreender e estimar, sem esfôrço e de modo definitivo. Assim, 
também, e em função de sua forte ascendência moral, aldeavam e orien
tavam cada vez maiores massas humanas, mantendo uma sociedade que, 
sem desdouro e sem humilhações, se sentia bem ao lado da outra que 
viera da Europa e que se reforçava com novos elementos .já aqui nascidos. 

l!:sses dois núcleos sociais perfeitamente definidos e delimitados pelas 
linhas da ação dos dirigentes reinóis e pelas normas dos catequistas se, 
em verdade, se foram pouco a pouco distanciando materialmente com o 
correr dos anos, não deixaram de, como velhos vizinhos, manter· prolon
gadas relações de amizade e definitivos contactos de sangue. 

Quando, por f õrça de fatõres históricos, que não vêm ao . caso relem
brar, aquelas relações de amizade se adelgaçavam e o ódio e a cizânia 
f óram semeados entre ameríndios, europeus e jesuítas, já mais de um 
século de vida comum havia uniformizado as idéias, reduzido os desníveis 
sociais e impõsto uma linha geral de conduta mental a ambos os grupos. 

Os hábitos do português colonizador dos fins do século XVII diferia 
já, em muito, dos do português do Reino, tanto quanto o aborígene aldeado 
dessa época diferia do seu antepassado dos começos do século XVI. 

Ganhando e perdendo ambos, acabaram por se equivaler nas manif es
tações ergológicas, sociais e animológicas. 

Tanto um guaianá aprendera a bat~r a taipa das capelinhas cristãs, 
a rezar o Padre-nosso e a representar papéis teatrais nos autos de An
chieta, como o colonizador a caçar com arco e flecha, a temer o mboitatá 
e a se alimentar com a aipim ... 

-
Ora, claro é que no campo lingüístico as influências reciprocas não 

deixaram de se manifestar com notável expressão e como índice dessa 
longa convivência. 

E, como f ôssem os tupi-guaranis os senhores quase absolutos da faixa 
litorânea em que tiveram de se localizar os colonizadores, dêles, dos tupis, 
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tiveram de receber também influxos de tôda ordem por intermédio dos 
aldeamentos jesuíticas, transmitindo-lhes, da mesma maneira, os caracte
rísticos essenciais de sua cultura européia. 

Os motivos que levaram os catequistas a se concentrar em determi
nadas regiões do litoral prendem-se a fatôres de várias ordens, mas é in
teressante notar, entretanto, que de todos os núcleos de catequese, São 
Vicente e Piratininga assumem desde logo importância capital e decisiva. 
Piratininga, principalmente, dada a sua situação privilegiada e única de vila 
posta serraracima e isolada por completo de contactos estranhos, recebe 
com maior fôrça a influência da cultura tupi-guarani durante dezenas de 
anos. Nóbrega e Anchieta são os dois luminosos traços de união entre o 
colono e o aborígene. 

A História demonstra ainda, com argumentos insofismáveis que, nestas 
plagas, o contacto de duas sociedades foi íntimo, duradouro e pacífico. Em 
·fins do século XVII, afirmou o Padre Vieira: 

... "as famílias dos portuguêses e índios de São Paulo estão 
tão ligadas hoje umas com as outras que as mulheres e filhos se 
criam mística e domesticamente, e a língua que nas ditas famílias 
se fala é a dos índios e a portuguêsa a vão os meninos aprender 
à escola;" . .. 

(Obras Várias, 1, 249) 

Alteraram-se por isso, diz Teodoro Sampaio, ao contacto da língua 
bárbara, a prosódia e a sintaxe portuguêsas. Desapareceram as vogais mudas 
ou breves e prevaleceram as graves e agudas. Os verbos tupis-guaranis mo
delaram-se pelos do português, incorporando-se em grande número a êste 
último, como incorporaram-se os nomes das plantas, animais, frutas e 
objetos de uso doméstico. Fazia-se a conquista tendo por veículo a própria 
língua dos vencidos, que era a língua da multidão. As "bandeiras" quase que 
só falavam o tupi. E se por tôda a parte onde penetravam estendiam os 
domínios de Portugal, não lhe propagavam, todavia, a Ungua a qual, só 
mais tarde, se introduziria ·com o progresso da administração, com o co
mércio e os melhoramentos. 

Se no Maranhão, segundo Aires do Casal, "a língua portuguêsa começou 
a ser geral ou, para melhor dizer, a ter uso em 1755"; se por todo o litoral 
atlântico a toponímia põe em evidência o predomínio do tupi sôbre o 
português; se no Rio de Janeiro há um equilíbrio das duas línguas, em 
São Paulo, nota ainda Sampaio, o predomínio da língua indígena é quase 
completo. 

Nessas condições, por mais pobre que fôsse o tupi, e por menos aces
sível que se mostrasse às possibilidades fónicas dos europeus, não poderia 
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deixar de imprimir à fala portuguêsa de São Paulo, principalmente, o sêlo 
de sua infiuência exercida por tão dilatado tempo. 

Mas, nem era pobre e nem era inacessivel a quem quer que falasse 
o português ou castelhano. Muito ao contrário, apresentava-se cheia de 
recursos para a manifestação do pensamento europeu e extremamente agra· 
dável à pronúncia dos colonos. São numerosíssimos os testemunhos que 
comprovam até a preferência que todos lhe davam em face do português. 
Simples na sua estrutura, isenta de flexões substantivais e adjetivais, capaz 
de exprimir os modos e os tempos dos verbos com muito maior simpleza 
que o português, não opôs aos que dela usaram nos primeiros tempos, 
por necessidade, o menor impecilho ou a mais leve dúvida na expressão 
das idéias. 

A toponimia paulista aí está, sedutora e doce, a nos encantar até 
hoje, numa proporção, relativo à portuguêsa, que nos deve convencer de 
pronto à respeito de sua adaptabilidade aos nossos órgãos de fonação. 

Da influência do tupi ainda não nos libertamos e, para honra nossa 
e da língua, jamais nos libertaremos. Cada vez mais e insensivelmente nos 
volvemos para o tesouro inesgotável que ela nos fornece quando, no cosma. 
politismo e no ambiente moderníssimo de nossos dias, queremos batizar 
uma usina, uma estação de rádio, um avião, uma fazenda, um nôvo pro. 
duto farmacêutico, uma estação ferro viária etc. Por que será, poderemos 
perguntar, não recorremos ao latim cheio de tradições e que nos ensinam 
pacientemente as escolas, mãe da língua que falamos, ou ao inglês que 
ouvimos todos os dias e que invade todos os lares através das ondas dos 
rádios e -dos discos gramofônicos, ou mesmo ao francês que há vários 
séculos usamos com evidente prejuízo de nossa prosódia e de nossa sin
taxe? Por que preferirmos os fonemas do tupi, do modesto tupi que os 
colonizadores oficiais procuravam afogar na garganta dos mamelucos de 
todo o Brasil; do tupi tido por bárbaro e rude pelos implacáveis inimigos 
do que é nosso, e pela onda grande dos ignorantes cheios de impáfia que 
falam francês e inglês tão mal ·quanto o português? 

Simplesmente porque o tupi nos vem do berço com o sangue; sim
plesmente porque os seus fonemas nos soam aos ouvidos como cadências 
familiares e meigas; simplesmente porque o tupi nos evoca qualquer cousa 
que, embora não saibamos qual seja e onde existe, sentimos que pertence 
a uma tradição e que é uma partícula de nosso passado ... 

E êsse tupi, rico sem ouropéis estranhos e prelerido por todos espon
tâneamente, divergia completamente do português, quer na sua estrutura 
basilar, quer na emissão de seus fonemas. Deixando de lado todo o vasto 
quadro de influências que exerceu sôbre o português, examinemos em 
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breves traços as suas características fonéticas para que possamos, com 
exatidão, estudar os traços que deixou indeléveis na pronúncia nossa, no 
português de nossos dias, "falado com açúcar" na expressão de um estu
dioso português contemporâneo. 

J 
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CARACTER1STICOS FON~TICOS DO TUPl·GUARANI 

O idioma falado pelos tupis-guaranis, como pelos grupos étrucos que 
na época da colonização lhe estavam sujeitos, e por assim dizer tupi-guara
nizados, caracteriza-se foneticamente: 

a) - pela sutileza com que são emitidas certas consoantes que, em 
rigor, não podem ser representadas gràficamente. "Como que 
soam e não existem; não se evidenciam senão como simples 
acento nasal ou gutural de vogal". Se se quisesse atribuir-lhes 
o valor léxico de consoantes, não encontraríamos na gama foné
tica dos idi~mas europeus nenhum equivalente, nem mesmo apro
ximado. Anchieta na sua "Arte da língua mais falada na costa 
do Brasil", nota a propósito dessas consoantes: 

"Os tupis de São Vicente que são além dos Tamoios do Rio 
de Janeiro nunqua pronunciam a última consoante do verbo af-

... -
firmativo, ut pro Apáb, dizem Apã, pro Acêm e Apên, Ace e Ape, -pronunciando o til somente; pro Aiúr, Aiú. Alguas partes d.3. ora-
ção se acabão em til, o qual não he m nem n, ainda que na pro-
. -nuciação diffirão pouco, ut Ti, Ainupã, ruã;" 

b) - pela não existência de consoantes seguidas de outras, excetuados 
os grupos mb, nd, ng que, em rigor, deviam ser representados 
por sinais gráficos especiais; 

·~-·----c) - pela não existência dos sons representados em português pelas 
letras d, f, 1, z, r forte ou dobrado e pelo grupo lh; 

d) - pela existência de uma vogal especial que Montoya representa 
V 

por i e que os outros . autores procuraram representar pelo i tar-
tarico, i, ou com auxílio de consoantes ligadas ao i puro europeu: . 
hi, hy, ig, ic, etc.; 
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e) - pela não existência de palavras proparoxítonas e pela grande fre
qüência de palavras oxitonas.; · 

f) - pela nasalação corrente de vogais finais, nasalizadoras de suas 
antecedentes mediais; 

g) - pela existência de uma semi-vogal, representada geralmente pelo 
y grego, c.om som de dj; 

h) - pela existência de consoante dupla eh, cuja pronúncia se apro
xima do grupo sh do inglês ou txe, com t breve; 

i) - pela pronúncia especial do b, que fica entre a do b e do v por
tuguêses, com tendências' a aproximar-se do w inglês; 

j) - pela facilidade de permuta entre si das labiais p, b e m. 

Baseados nessas normas gerais de fonética tupi-guarani, e nos textos 
que nos deixaram os grandes mestres da língua brasílica, poderemos com 
facilidade perceber as razões pelas quais se distinguiram, lingülsticamente, 
os dois grandes ramos da família tupi-guarani. Um, o do litoral atlântico, 
o que cobriu tôda a ·larga faixa que se desenrolava do extremo norte de 
nosso país até o sul extremo, a se perder nas águas do Prata; o outro, o 
que predominou essencialmente no Paraguai 'e nas circunvizinhanças. Em
bora nos interesse de preferência o ramo litorâneo, não deixa de ser inte
ressante verificar até que ponto iam as divergências fonéticas entre um e 
outro. 

Dispondo uma forma média, realmente perceptível no conjunto dos 
textos, é de notar-se que o guarani paraguaio como que sistemàticamente 
suprimia o som nasal de alongamento final, p.a-.-a emitir a nasalação simples, 
ao passo que o tupi completava aquêle alóngamento com uma vogal bre
víssima, quase imperceptível aos ouvidos pouco afeitos a êsse como que 
balbucio rápido. E não só êsse fenômeno se observou nas palavras termi· 
nadas em vogal nasal, mas também nas que terminavam por consoante 
susceptivel de receber alongamento. Assim: 

Som nasal final 

Pronúncia média Guarani Tu pi -cem ce cem-a 
"" coem coe coem-a 

tin -ti tin-g-a 
ram rã ráma 
an ã an-g-a 
piran pi rã pirán-g-a 



Pronúncia média 

tetam 
poran 
tupan 
acan 

hab 
apáb 
ayúr 
cuér 

... 
apir 

.... 
ap1ter 
por 
og 
berab 
endúb 
apár 
caruc 
péb 
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Guarani 

tetã 
porã 
tupã 
acã 

Consoante final 

há 
apá 
ayú 
cué 

.... 
ap1 

V 

ap1té 
pó 
ó 
berá 
endú 
apá 
carú 
pé 

Tupi 

tetáma 
porán-g-a 
tupán-g-a 
acán-g-a 

çáb-a (t) 
apáb-a 
ayúr-a 
cuér-a 

.... 
ap1r-a 

V 

ap1tér-a 
pór-a 
óc-a (2 ) 

beráb-a 
endúb-a 
apár-a 
carúc-a 
péb-a 

17 

Como êsses, dezenas de outros exemplos poderão ser citados, todos 
demonstrando claramente porque dizemos ainda hoje, em São Paulo: 

" 
"' Piracema e não pirace 

"" Ipanema ,, " ipane 
Pirapora ,, ,, pira pó 
Anhanga 

,, ,, 
anhã 

Ipiranga 
,, 

" ipirã 
Ituberaba 

,, ,, ituberá 
V 

Guapira ,, ,, guap1 
"" Piratininga " ,, piratiru -Itatinga " " itati 

Itaporanga " 
,, itaporã 

"" Piraçununga " " piraçunu 

Mas, além dessas observações da mais alta importância para nós, dois 
outros fatos aparecem a reclamar algumas palavras rápidas: a fixação 

1 - No original : háb-a 
2 - No original : óg-a, óe-a 
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dos sons do v e b puros, o primeiro no. guarani e o segundo no tupi, 
quando na realidade nem um dos sons representados por essas letras existiu 
com a pureza com que surgem na vernaculização. 

Como vimos, o som verdadeiro era o correspondente muito próximo 
do que tem o w inglês, ou do ditongo ua em português. Como os exemplos 
anteriores, êstes servem para dar a perceber as divergências fonéticas entre 
os dois ramos: 

Pronúncia média Guarani Tupi 

awá, auá avá abá 
áwa, áua áva ába 
awatf, auatf avatf abati 
waerã, uaerã vaerã baerã 
waecuér, uaecuér vaecué baecuér-a 
weráb verá beráb-a 

O outro fato refere-se ao som absolutamente estranho aos idiomas 
castelhano e português, representado gràficamente de vários modos e de 
acôrdo com as preferências dos autores que escreveram o tupi-guarani. 
Além de ser um fonema de difícil emissão é êle também uma palavra de 
largo emprêgo, pois significa,. de modo genérico o fluido, o liquido, o sumo, 
etc. Entrou, por isso, em numerosos · topônimos e causou pela sua particu
laridade f õnica mil e um embaraços e confusões na vernaculização dos 
têrmos tupis. Ora transforma-se em u ou em i, puros, ora passa por o ou 
y grego, na ortografia da época colonial. Mas, como se não bastassem 
essas confusões, outras surgem nos documentos, as que visam precisar-lhe 
a pronúncia, antepondo consoantes auxiliares. Esquemàticamente teremos, 

V 

ad9tando o sinal gráfico 1 para a representação simbólica de sua exata 
enunciação: 

V 

i 
u 
o 

i y 
ig 
hy 
hu 

que se comprovam com os seguintes exemplos: 
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V 

1piranga ipiranga ou ypiranga 

ipanema . . . . . . . . . . . ipanema ou ypanema 
V 

quarac1 ... ....... .. quaraci ou coaracy 
V 

aracl . . . . . . . . . . . . . . . araci ou aracy 
V 

anbangabai ... ...... anhangabahú 
V 

1tinga . . . . . . . . . . . . . . utinga 
V v 

iroiçanga . . . . . . . . . . . oriçanga 
V V 

1peru1 . . . . . . . . . . . . . . iperuig 
V 

paratpeba . ......... paraopéba 
.., 

ava.l . . . . . . . . . . . . . . . . avahy 
V 

1tu otú, itú, ytú. 

Se levarmos em conta a. existência, no tupi-guarani, do i puro idêntico 
ao do português, fácil será imaginar o verQadeiro caos ortográfico criado 
com a adoção dêsse mesmo i e do y grego para representar o som do i. 

Mas não queremos sair do limitado campo em que estamos. 

Conhecidos os característicos fonéticos da língua ameríndia e lembrados 
os acidentes vários que a vernaculização provocou, parece-nos possível uma 
tentativa de confronto com o que se observa na linguagem não só de nossos 
caipiras atuais, como também nas classes populares das cidades. Se nestas 

" não se manifestam as possíveis influências fonéticas do tupi com tôda a 
sua intensidade, é porque o contacto com a já vultuosa classe culta as 
encobre quando não as evita de vez. 

Mas daí não é licito concluir que elas tendem a desaparecer; ao contrá
rio, tendem a se perpetuar no vocabulário dos escritores regionalistas, nas 
canções populares e na poesia chamada hoje "verde-amarela". 

Dentro de alguns anos, formas hoje tidas por incultas e indesejáveis, 
forçarão as tôrres de marfim em que se acastelam os puristas que ainda 
não perceberam que há algo em tômo de seus minaretes . . . 



r 

J 
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POSS1VEIS ALTERAÇÕES FONÉTICAS E PROSóDICAS DOS FONEMAS 
PORTUGmSES SOB A INFLUi;;NCIA DO TUPI 

As breves palavras antecedentes procuraram demonstrar que a língua 
tupi-guarani foi falada, pelo menos, em São Paulo, pela totalidade de seus 
habitantes durante quase dois séculos; que dispunha de elementos capazes 
de exercer influências e criar um ambiente de simpatia em tôrno de suas 
vozes; que predomina até hoje largamente na toponímia, na zoologia e 
na botânica brasileiras; que dos dois ramos distintos pela fonética, foi o 
tupi que mais contacto teve com o português e, finalmente, que tudo nos 
tempos atuais leva a crer na perpetuação dos aspectos lingüisticos decor. 
rentes da fôrça e da doçura da língua ameríndia. Assim, sem desejarmos 
de maneira alguma apresentar pontos de vista novos e talvez prematuros 
neste assunto; limitar-nos-emos a sugerir possibilidades da influência tupi 

V 

surpreendidas nos têrmos portuguêses usados pelos que mais próximos se 
acham do antigo ambiente colonial, e mais afastados se encontram dos 
centros em que predomina evidentemente o português do velho reino lusitano. 

Lembraremos, por isso, as ocorrências fonéticas vulgares que se podem 
enquadrar sem violência alguma no esquema geral da fonética e prosódia 
tupi-guarani. Se de um lado encontramos fatôres favoráveis a um dos 
ramos referidos da língua, e desfavoráveis ao outro, isso se explica per
feitamente, pois jamais mantiveram os nossos antepassados contactos 
selecionados, mas contactos gerais, ora com os tupis da costa, ora com 
as multidões de guaranis que, provindo do interior, se dispersavam e se 
confundiam com a massa já por si heterogênea aqui fixada. Um topônimo 
muito nosso prova êsse fenómeno: Piratininga evidentemente tupi, em São 
Paulo, e Piratini, positivamente guarani, no Rio Grande do Sul. 

Mas procuremos na multiplicidade de exemplos que surgem ao menor 
apêlo, alguns poucos que sirvam para esclarecer o quanto deixamos nestas 
notas despretenciosas. Para facilidade citemo-los seguindo o esquema das 
características fonéticas do tu pi-guarani: 
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, a) pronúncia brevíssima ou elisão de consoantes finais: 

f azémos . . . . . . . . . . . . fazem-o 
démos . . . . . . . . . . . . . . dem-o 
temos . . . . . . . . . . . . . . tem-o 
pires .. : . . . . . . . . . . . . pir-e 
viajem ............. viaj-e 
homem 
comem 

hom-e 
com-e 

com . . . . . . . . . . . . . . . . co 
bom ..... ........ .. . hã-o 

b) a não existência, na lfngua, de consoantes seguidas provocou o 
abrandamento dos grupos pela intervenção de uma vogal brevíssima: 

cruz . . . . . . . . . . . . . . . . c-u-ruis 
prato . . . . . . . . . . . . . . p-a-rato 
braço . . . . . . . . . . . . . . b-a-raço 
trevo t-e-revo 
trens . . . . . . . . . . . . . . . t-e-rens 

c) o d puro não existindo, caiu nas formas portuguêsas em ando, 
endo, indo, etc.: 

falando . . . . . . . . . . . . f alano 
comprando . . . . . . . . . comprano 
pensando . . . . . . . . . . pensano 
quando . . . . . . . . . . . . . quano 
vendo . . . . . . . . . . . . . . veno 
tendo . . . . . . . . . . . . . . teno 
correndo . . . . . . . . . . . correno 
saindo . . . . . . . . . . . . . saino 
caindo . ............ caino 
Vl.ndo vino . . . . . . . . . . . .. . . 
pondo ... .... ..... .. pono 

d) o som representado por 1 sendo inteiramente desconhecido, poderia 
ter ocasionado a queda dessa letra no português roceiro, quando não 
substituída por r brando: 

sol . . . . . . . . . . . . . . . . . só 
jornal . . . . . . . . . . . . . . jorná 
mel ............ .. .. mé, mer 
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papel . . . . . . . . . . . . . papé, paper 
alina ............ .. . arina 
alferes . . . ... . ...... arfere 
flôr . . . . . . . . . . . . . . . . frô 
tal . . . . . . . . . . . . . . . . . tar, tá 

e) da Inesma maneira o grupo lh, também inexistente no tupi, voca
liza-se ein i: 

Inulher . . . . . . . . . . . . Inuié 
malho . . . . . . . . . . . . . . Inaio 
filho . . . . . . . . . . . . . . . fio 
molhar . . . . . . . . . . . . . Inoiá 
espelho . . . . . . . . . . . . espeio 
olho . . . . . . . . . . . . . . . oio 
Inilho . . . . . . . . . . . . . . mi o 

f ) a não existência do z ou do s final coin soin de z, abrand.a-.se em is: 

rapaz . . . . . . . . . . . . . . rapais 
faz . . . . . . . . . . . . . . . . . fais 
ananã, ananaz . . . . . . ananais 
guianã, guaianaz . . . guaianais 

~ paz . . . . . . . . . . . . . . . . pais 
capaz . . . . . . . . . . . . . . capais 

g) o i característico do tupi, Inuda-se nas palavras provenientes dessa 
língua, em i ou u puros ou em y, ig, hi, hu, hy etc.: 

V 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i, u, y, hi, hu, hy etc. 
V 

pott . . . . . . . . . . . . . . . . poti 

arac1 . . . . . .. . ; . . . . . . aracy 
v V 

tbl . . . . . . . . . . . . . . . . . ibí 
V 

iára . . . . . . . . . . . . . . . . igára 
V 

iapó . . ..... . ... . ... . igapó 
V 

gutra . ......... . .. . guirá 
V 

aval 
V 

y:8Cl ••• • ••........• . 
V 

avahy 

jacy 

anhangabal ........ . anhangabahú 
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h) a não existência de proparoxitonas no tupi, acarreta a supressão 
de letras ou silabas médias ou finais: 

ridículo 
legítimo 
cócega 
música 
rápido 

ridico 
legite 
cosca 
musga 
rapi 

árvore . . . . . . . . . . . . . arve 
trêmulo . . . . . . . . . . . . tremo 

i) o som dj do tupi, oscilante entre g (seguido de e ou i) e j portu
guêses, poderá justificar o seu uso: 

gente .......... . ... djente 
já ....... . .......... djá 
junto . ...... .... .... djunto , 
jurar . . . . . . . . . . . . . . djurá 
gigante ........... . djigante 
jogo .... . ......... . djogo 

j) a existência do som tx pode provocar a mudança do eh ou x palatais 
chiantes em tx, sendo o t brevíssimo: 

chave . .. ... ..... .. . txave 
chamo . . . . . . . . . . . . . txamo 
cheiro . . . . . . . . . . . . . . txero 
chego .. ' . . . . . . . . . . . . txego 
chiar . . . . . . . . . . . . . . . txiar 
chifre . . . . . . . . . . . . . . txif re 
chove . . . . . . . . . . . . . . txove 
chora . . . . . . . . . . . . . . txora 
chwnbo . . . . . . . . . . . . txumbo 
chuva . . . . . . . . . . . . . . txuva 

k) a facilidade da permuta das labiais p, m, b, pode justificar as 
formas duplas correntes na toponímia e nos vocábulos de origem tupi: 

peréba 
pagé 
pará 
poranga 

meréba 
magé 
mará 
moranga 

beréba 
bagé 
bará 
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1) o som aproximado do expresso pelo w inglês, pode dar origem ao 
uso das ocorrências b ou v, e mesmo u, puros: 

borbulha 
verruga 
vassoura 
tá boa 

burbuia 
berruga 
bassõra 
tá voa 

vurvuia 
verruga 
vassõra 
táwa 

vevuia 

táua 

Enfim, numerosos outros éxemplos poder-se-iam alinhar em prol de 
nossas sugestões. Convictos embora da grande influência que o tupi exer
ceu sôbre o português falado no Brasil, pensamos que as conclusões defini
tivas só poderão ser formulados quando dispusermos de sérios e comple
tos estudos a respeito das línguas africanas e das várias outras ameríndias, 
que foram praticadas ao lado da língua dos tupis-guara.nis. De fato, a geo
grafia lingüística do Brasil não se apresenta sem acidentes notáveis repre
sentados pelas variantes fonéticas hoje já fixadas, que só se explicam em 
face de influências de origens diversas. 

As tribos ameríndias do grupo G~ deixaram, por exemplo, na toponí
mia do nordeste brasílico, traços evidentes de sua existência colonial, e 
não poderiam deixar também de influir no linguajar das gentes daquela 
região. Sem a intensidade do contingente tupi, deve a influência dos 
grupos Gê ser levada em linha de conta para a boa marcha dos estudos.· 

Lembrando a!qui muito de passagem o quanto nos ocorreu nos ins
tantes rápidos -de que dispusemos para a organização destas notas subsidiá
rias, fazemos votos para o congresso de tantos especialistas nesta matéria, 
oriundos das várias regiões de nosso país possa permitir uma linha de 
conduta científica, capaz de evitar dispersões sempre prejudiciais e de 
orientar os pesquisadores sábios e pacientes. 

Sem pretenção de qualquer espécie, êste pequenino trabalho não visa 
senão demonstrar a nossa boa-vontade e o nosso espírito de cooperação nr 
instante em que, por entre dificuldades sem conta, se instala o primeiro 
Congresso de Língua Nacional Cantada. 



, 



TUPI-GUARANIS E GUAIANAS 

I 
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Cap. 1 

É no caótico aglomerado ameríndio, em que se confundem, se destacam 
e se superpõem índices antropológicos, aspectos lingüísticos e facies cul
turais, não raro antagônicos, que vamos encontrar a grande família tupi
-guarani da era do descobrimento do Brasil. 

Possui ela caracteres suficientes, para que não se dilua na massa povoa
dora do continente americano? Possui sem dúvida, ao menos no quanto 
diz respeito à civilização e à língua. Dominadora e altamente expansionista, 
ocupa em 1500 não só tôda a ourela atlântica brasílica como largos tratos 
de chão às margens dos grandes rios interiores. 

Oriundo dos primeiros sedimentos colonizadores ou não, é fato incon-, 
teste que se constitui aqui tal qual etnia Q.e vastas proporções, realizando 
através dos séculos movimentos migratórios enormes que não encontram 
similares na vida dos outros grupos americanos, historicamente conhecidos. 

A carta de seu predomínio geográfico geral naquela época prova insofis
màticamente essa asserção; e prova sugerindo intrincados antecedentes his
tóricos que se perderam nas sombras de um passado milenar. 

Mas, teriam tido os tupi-guaranis, ·em outras eras, um foco único de 
origem, cujos elementos pudessem se ·ter irradiado em quase· tõdas as dire
ções a ponto de apresentar, nos fins do século XV, o esquema de um 
verdadeiro plano de domínio territorial sul-americano de aquém Andes? 
'J!:sse foco de irradiação, se existiu, poderá, em face de nossos conhecimen
tos atuais, ser situado com relativa precisão? As variantes nos índices de 
civilização, observáveis ao longo dos roteiros, indicarão marcha no sentido 
da adulteração crescente? Os tipos antropológicos não superponíveis ao 
tipo médio tu pi-guarani teriam pertencido ao foco referido ou a um tipo 
diverso, tupi-guaranizado? 

Variam as opiniões e não são suficientemente abundantes os documentos 
de que dispomos para afirmações categóricas, nuns casos, e menos para 
sugestões plausíveis em outros. 
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A admissão de um foco inicial único, dotado de pujança necessária a 
realização do avassalamento do litoral atlântico e de numerosas faixas flu
viais do interior, sem perda de contacto com as linhas de caminhada e sem 
estacionamentos é, parece.nos, injustificável e simplista demais. Além disso, 
onde situar êsse núcleo primordial? N'ás inóspitàs regiões do Titicaca? 
Dentro dos atuais limites da República do Paraguai? Nas Antilhas ou nos 
sertões das Mesopotãmias do sul do Amazonas? 

Apegados à carta de distribuição de certas "raízes" que aparecem no 
idioma tupi-guarani, querem alguns fixar os marcos das antigas passagens 
migratórias, esquecendo-se de provar em primeiro lugar, a autoctonia dessas 
raízes do idioma e, em segundo, a possibilidade de indicarem elas sôbre a 
linha que traçam pelos topônimos compostos por essas raízes ou palavras 
fio, a direção de avanço. 

"A partir das praias do Oceano Pacífico, diz Afonso de Freitas, encon
traremos o vocábulo "guayá", legltimamente guayani (guarani), pois é râdi· 
cal do próprio nome com que se nomeiam os povos "guayánis", denomi
nando uma das mais adiantadas províncias equatorianas cuja capital é 
"Guaáquil"; mais para o oriente encontraremos as "guayá-nas'', que parece 
terem adotado o nome dos "Guayá-unos", povos cujos restos ainda subsis
tem na antiga Guayana espanhola, hoje Venezuela, e o encontraremos tam
bém no Brasil, de norte a sul, ora nas denominações geográficas, ora na 
nomenclatura das sub-raças Guayanis. Pelas afinidades glóticas demons· 
tradas parece-nos perfeitamente admissível supormos serem os Guayanis 
os povos que, emigrados dos Andes, se espalharam por todo o oriente ven
cendo os homens que porventura ali encontravam e que pertenceriam a 
outra raça. O êxodo dos Guayanis do planalto peru-boliviano traçado pelo 
vocábulo "Gtiayá", está em perfeito acôrdo com a tradição divulgada por 
Couto de Magalhães, de que os povos emigrados das altas montanhas, "onde 
o sol morre", tomaram as terras plainas "onde o sol nasce" a.o grito de 
guerra: "Yasó Pindorama Kotí, itamarána pó afiantin, yaráma aé resé!" 

Ora, os mesmos argumentos apresentados para provar a divergência 
de roteiros migratórios, iniciados nos altiplanos peru-bolivianos serviriam 
aos olhos de outro observador, para provar a convergência dêles no pont<> 
referido, admitida a hipótese de focos múltiplos espalhados de norte a sul 
do continente sul-americano. 

·Sob o critério lingWstico, muito mais razoável se apresenta a hipótese 
de Recalde, .embora adn\itindo também um tronco comum, cujos três gran
des esgalhos se teriam estendido em direções diversas: a primeira abran
gendo tôda a Amazônia, a segunda a bacia do Prata e a terceira a costa 
marítima do Atlântico. Traçando uma linha reta, diz êsse ilustre autor,. 
entre Iquitos, do rio Marafion, no Peru, e a ·cidade de S. Paulo, teremos 
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ao sul a "raça" guarani, que preferiu a zona temperada, e ao norte a "raça" 
tupi, que preferiu a zona tórrida. · Entre ambas, debaixo de suas influên. 
cias lingüísticas, desenvolveu-se a "raça'' marítima falando a "língua-geral"; 
língua-ponte, cujos limites podem ser traçados sempre aproximadamente, 
na linha histórica de Tordesilhas, entre Belém do Pará e cananéia." 

Sem exagêro algum é-nos lícito afirmar que as variantes de opinião 
sôbre as directivas da expansão tupi-guarani correm, em número, propor
cionalmente ao número dos que se dedicam a tais pesquisas. l!:sse fato 
é suficiente para provar a instabilidade dos fundamentos essenciais do pro
blema e a precariedade de dados idôneos para uma tentativa de solução. 
Ao lado dos que admitem o ponto de irradiação situado na cordilheira 
andina, outros optam pela bacia do Amazonas ou pelas ilhas antilhanas, 
não se opondo à consideração da existência de vários focos. Ao mesmo 
passo que uns admitem migrações do extremo norte para o sul, outros 
pensam em marchas de sul para o norte quando não, premidos , pelos fatos, 
fazem essas duas linhas mestras de penetração, abrirem-se em leque: uma 
a cobrir tõda a região dos grandes rios que do interior do continente atiram 
suas águas na margem sul do Amazonas e outra a abranger, desdobrando-se 
nas proximidades do médio Araguaya, todo êste imenso território que, li
dando com os contrafortes andinos através da Bolívia, Paraguai e Argentina, 
vem entestar com o Atlântico ao longo dos litorais que correm, da lagoa 
dos Patos às alturas do atual Estado do Espírito Santo. 

Emaranham-se assim e se empastam visivelmente os roteiros que teriàm 
determinado a ~ situação dos grupos tupi-guaranis na época das grandes 
descobertas. Hipóteses e sugestões feitas ao sabor de idéias de momento 
e falta de visão panorâmica do problema, levaram numerosos estudiosos 
a traçar, com aparente firmeza, as curvas oscilantes das suas trajetória~ 
de avassalamento pré-colombiano, sem documentos escritos de qualquer 
espécie, de proveniência ameríndia, e em face do baralhamento e desarticu. 
lação inevitáveis dos grupos costeiros, verificados desde o momento em 
que colonizadores europeus puderam iniciar a coleta de informes orais 
aceitáveis, só a análise cons~ienciosa do pouco .que se salvou graças ao 
registro das crônicas coevas, aliada à análise de fundo etnográfico e lingüís
tico, permitirá indicações para a fixação aproximada de alguns pontos dos 
rumos perdidos das migrações sem história. Demais, é de se notar que, 
se em fins do século XV os tupi-guaranis empenhavam-se ainda nas mar
chas que os fariam ripários no âmago Amazônico, como já o haviam feito 
campeiros e praianos, a colonização "longe de sustar suas migrações, deu 
motivo a novas, contribuindo à dispersão dessa "raça" pelas regiões que 
ela não ocupava outrora." 
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Cap. II 

Da própria situação em que se achavam os tupi-guaranis, quando en
traram em franco contacto com os europeus, induz-se, evidentemente, que 
tôda a costa do Brasil por êles dominada, em tempos não muito distantes, 
devera ter pertencido a outros povos chamados vulgarmente tapuias. 

De fato, para além da faixa marítima, relativamente estreita, encon
travam os catequistas e povodores, com uma constância impressionante, 
gentes de línguas diversas e de hábitos estranhos, como que a esperar 
o momento oportuno para quebrar a linha tupi estendida incrivelmente 
por milhares de quilómetros, quase sem· solução de continuidade. É Ga
briel Soares, o minucioso cronista do último quartel do século XVI, quem 
o diz, referindo-se à Bahia: 

"Até agora .- tratamos de tôdas a:s castas de gentio que vivia ao largo 
do mar da· costa do Brasil, e de algumas nações que vivem pelo sertão, 
de que tivemos notícias e deixamos de falar dos tapuias, que é o mais 
antigo gentio que vive nesta costa, do qual ela foi tôda Senhoreada desde 
a bôca do rio da Prata até a do rio das Amazonas, como se vê do que 
está hoje povoado e senhoreado dêles; porque da banda do rio da Prata 
senhoream ao longo da costa mais de cento e cinquenta léguas, e da 
parte do rio das Amazonas senhoream para contra o sul mais de duzentas 
léguas, e pelo sertão vem povoando por uma corda de terra por cima 
de tõdas as nações do gentio nomeadas, desde o Prata até o das Ama
zonas, e tôda a mais costa senhorearam nos tempos atrás, donde por 
espaço de tempo foram lançados de seus contrários; por se êles dividi
rem e inimizarem uns com os outros, por onde se não favoreceram, e 
os contrári9s tiveram fôrças · para, pouco a pouco, os irem lançando da 
ribeira do mar de que eram possuidores". 

' 

Por outro lado, e muito recentemente, Nordenskiõld provou que os 
Carijoná, que. são Caraíbas, emigraram das costas das Guyanas para o 
Japurá em época post-colombiana, tal como Karl von den Steinen havia 
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já suposto. Os Palmella, que Severino da Fonseca encontrou no Guaporé, 
também Caraíbas, provàvelmente vieram da mesma região, ainda segundo 
sugestão do mesmo sál;>io. 

Temos assim, como que a barrar a marcha dos tupi-guaranis, no es
tremo norte e estremo sul da costa brasílica, gentes do grupo Gê de 
Martius, como temos na sua própria faixa de domínio os Tremembé, no 
Maranhão, e os Guaytacá, no Espírito Santo. 

Os Tremembé, afirma Metraux éom tõda razão, incluídos por Martius 
e por Rivet entre os tupi-guaranis, não pertencia,m certamente a esta 
família lingüistica, falavam uma língua que lhes era própria (Betendorf) 
e se distinguiram radicalmente de seus vizinhos tupi-guaranis por seus 
costumes; eram nômades, não cultivavam o solo e não construiam senão 
cabanas-abrigos. Erravam sôbre a costa entre o Camocim e o Parnaiba 
até as vizinhanças da ilha de Santa Ana. ·(Claude d' Abbeville, Yves d'Evreux, 
Betendorf). 

Mas, as duzentas léguas contadas "da parte do rio Amazonas para 
contra sul" a que se refere Gabriel Soares, ocupada por Tapuias, foram 
dominadas pelo~ Tupi-Guaranis já após a descoberta. Baseados. nos test& 
munhos dos cronistas antigos podemos dizer que o assenhoreamentp. das 
costas do Maranhão deu-se provàvelmente em fins do século XVI, pois 
se Soares afirma que eram elas sujeitas aos Tapuias e se Cardim não 
se refere a Tupis, porventura existentes, Claude d'Abbeville em 1612, vi
vendo no Maranhão entre Tupinambás, afirmou que haviam êles ai che
gado há pouco tempo, vindos "de uma região situada entre o Trópico de 
Capricórnio chamada Cayeté, onde eram já conhecidos pelo nome de 
Tupinambás". · 

Premidos pelas constantes perseguições dos colonos, ter-se-iam locali
zado na ilha de São Luiz e ao longo da costa entre o Pará e o Parnaiôa_ 
completando assim, por f õrça de fatõres nov·os trazidos pela descoberta 
do país, a marcha secular que se dirigia do sul para o norte, beirando 
o Atlântico. 

O avanço perceptivel que ai se iniciou em direção ao ocidente, para
lelo à margem sul do Amazonas, provocado segundo álguns autores por 
motivos de ordem mística, é de larga envergadura e de grande interêsse 
etnográfico. 

Conquanto seja comparável em suas linhas gerais ao avanço ao longo 
do litoral, anteriormente levado a efeito, foi muito mais penoso e de 
muito maior significação. Buscassem ou não o Peru, seguindo a orientação 
do tal Matheus português, ou buscassem a "Ybymará·eyn", a "Terra-sem-
· mal" referida por Gandavo e Nimuendayú, o fato isofismável é que 
dessa linha firme de caminhada rumo ao sertão interior, cortada por 
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imensos caudais, poder-s&iam ter esgalhado aqui e ali, dando origem aos 
núcleos tupi-guaranis ripários, encontradiços em pleno domínio de outras 
gentes, muitos dos quais existentes até hoje. 

Em linhas muito gerais, admitido o predomínio tupi na costa média 
do Brasil, é de se supor que, após marchas e contra-marchas provocadas 
pela presença de inimigos nativos ou pelos primeiros ensaios de coloni
zação européia, tenham seguido, do Maranhão, o curso do Amazonas, com 
a inevitável fixação de grupos na embocadura dos grandes afluentes. 

Necessidades económicas ou sociais acarretariam ainda a subida dêsses 
afluentes e a formação de novos agrupamentos às . suas margens, já afas
tadíssimas do roteiro Amazõnico. Dentre êles, em todo caso, convém des
tacar o dos Tupinambarana, encontrados por Acufta em 1639 na ilha que 
tem êsse nome, provàvelmente provindos do curso superior do Beni, e em 
marcha de retrocesso, pois é quase certo que, a partir de Pernambuco, 
haviam já realizado a prodigiosa peregrinação através de todo o sertão 
amazônico. 

Em direção ao litoral sul, do Espírito Santo para além de Cananéia, 
distribuem-se Tamoyo, Guayaná, Carijó e pequenos grupos mais ou menos 
tupi-guaranisados. Teriam descido. de determinado ponto de dispersão lito
rânea? Tudo nos leva a crer que, partindo do interior das margens do 
Paraná (Brasil-Paraguai), tenham avançado em direção ao mar, tal como 
outras correntes migratórias subiram em direção à Bolívia e desceram 
buscando Corrientes e Missiones na Argentina. 

Documentos .,Jingüf.sticos e etnográficos sugerem essas três grandes ra
mificações de uma linha tronco, nascida nos contraí ortes andinos ou resul· 
tante, por sua vez, de linhas secundárias que, em tempos passados, haviam 
descido do sul da Amazõnia em direções convergentes, e ai unificado. 

O traçado· das migrações interiores, desenvolvido através dos séculos 
e dos sertões ainda hoje impenetráveis, dificilmente poderá ser reconsti
tuído. 

Dos estudos lingüísticos, dada a tupi-guaranização de grupos tapuias e 
a tapuização de grupos tupi-guaranis, por processos pacíficos ou violentos, 
muito pouco se pode esperar nesse caótico cenário interno que a ação das 
Bandeiras veio ainda mais obscurecer e complicar. 

Em comêço do século XVI, segundo se colhe de excelentes informes 
históricos, dominavam os tupi-guar.anis as grandes regiões que, com alguma 
exatidão, ·aparecem no mapa que publicámos (3). Aí podem ser lançadas as 
linhas prováveis de migração, procurando justificar a existência em pontos 
tão afastádos de grupos dessa gi:ande família lingüística sul-americana. 

3 ~No artigo publi cado no O ESTADO DEJ SÃO PAULO, havia a reprodução de um 
mapa de distribuição de.s tribos tu_pi-guarani. 

' 
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Uma simples análise da carta de distribuição dos tupi·guaranis, na época 
da colonização, põe em evidência três fatos de grande importância para a 
etnografia brasileira: a) predomínio quase total da faixa litoranea do Brasil; 
b) predomínio das margens dos grandes rios com desembocadura no Atlân
tico ou na margem direita do ~mazonas; c) predomínio total de imensa 
região limitada: pelo rio Paraguai a oeste, desde o sul de Mato Grosso 
até a confluência dêsse rio com o Paraná, pelo paralelo de 30º, desde o rio 
Uruguai até o Oceano, ao sul; ao norte, aproximadamente, pelos cursos do 
Tietê e do Paraíba, com inflexão a atingir o sul do Espírito Santo e, final
mente, a leste, o Atlântico. 

Os contingentes tupi-guaranis que aparecem como que destacados do 
grande bloco, para além dos limites sensíveis de sua área de predomínio: 
Emerillon, Oyampis, Caripunas, Parianás etc., à margem esquerda do Ama· 
zonas; Chiriguanos e Guarayú para além do rio Paraguai, e um ou outro 
grupo ao sul, nada mais devem lembrar senão postos avançados de uma 
invasão tupi-guarani estancada pelo evento da descoberta da América ou 
pela rutura da linha de avanço, tal como ocorreu no Espírito Santo com 
a iI?-filtração de inimigos em plena orla atlântica. 

As idéias relativas à vinda de contingentes ameríndios das Antilhas para 
a margem esquerda do Rio Mar e a conseqüente marcha ao longo dos 
grandes afluentes da margem direita, visando justificar a presença de 
núcleos tupi-guaranis no sertão interior e sugerir a zona acima delimitada 
como verdadeira zona de refúgio, opõem-se não só as características geo
gráficas das áreas de domínio como, principalmente, as suas características 
culturais e lingüísticas. 

Para citar um exemplo de cada um dêsses aspectos, poderíamos lembrar 
a técnica pictorial da cerâmica e o emprêgo do "i" peculiar à língua tupi
-guarani. Pensamos que à densidade de população da zona delimitada e à 
sua extensão territorial juntam-se numerosos outros fatõres, todos a re
forçar a hipótese da localização de um núcleo primário tupi·guarani no 
interior, nãó muito afastado do Trópico de Capricórnio. Nessa região en. 
contravam·se, de fato, maior população, maior pureza lingüística, mais avan· 
çados índices culturais ergo lógicos, sociais e animo lógicos e maior unif or
midade antropológica. A carta mostra ainda, a~itida esta ou aquela di
reção ou 'direções de avassalamento, que os tupi-guaranis, seguindo o litoral 
e o curso dos grandes rios amazôpico~, dentro de algum tempo teriam 
fechado o perímetro descrito por suas rotas de migração com a chegada 
às nascentes do Madeira, Tapajós e Xingú. No âmago dessa área imensa, 
balizada através dos séculos e das mais variadas e ásperas regiões da Amé
rica do Sul, teria ficado tôda aquela multidão de grupos ameríndios e~ 
tranhos, genericamente chamados tapuias pelos colonizadores. 



Cap. III 

Focalizadas as grandes áreas de max1ma densidade de população tupi
-guarani nos começos do século XVII, podemos tentar o estabelecimento 
de linhas delimitadoras de seus aspectos lingüísticos. De fato, se a história 
das migrações demonstra que ao longo dos anos aquêles ameríndios se 
haviam dividido em grupos mais ou menos autónomos, situados no inte
rior sul, na costa atlântica e no interior norte da América Meridional, a 
lingüística põe em relêvo flagrante as divergências idiomáticas que os 
caracterizam fàcilmente. 

Recalde sugere, com muito critério, o traçado das linhas Belém do 
Pará, Cananéia e São Paulo-Iquitos, no Peru, para determinar os setores 
em que se locali~ram êsses grupos. Pensamos, entretanto, que uma pe
quena modificação no esquema é indispensável em face das notícias se
guras que temo§ dos primitivos habitantes da costa brasílica. Informam-nos 
os antigos cronistas, por exemplo, que apenas das alturas do atual Estado 
do Maranhão até o Rio de Janeiro. eram constantes certas modalidades 
fonéticas da chamada língua geral. 

"Há alguma diferença na pronunciação, diz Anchieta, e o uso de diver
sas partes do Brasil será o melhor mestre. Porque des dos Pitiguares do 
Paraíba até os Tamoios do R.io de Janeiro, pronunciam inteiros os verbos 
acabados em consoante, ut "apáb", "acem", "Apen", "A1úr". Os Tupis de 
Sam Vicente, que são além dos tamoios do Rio de Janeiro, nunca pro
nunciam a última consonante no . verbo afirmativo, ut pro. "apáb", dizem 

N -"apá", pro "acem" e "apen", "ace", "ape", pronunciando o til sàmente, pro 
aiúr, "aiú". 

Por isso, com as devidas reservas, supomos ser mais razoável indicar 
os respectivos setores por meio das linhas São Luiz do Maranhão-Rio de 
Janeiro e Rio de Janeiro-Iquitos. 

Dentro de cada uma dessas. imepsas regiões cabem, com sólidos fun
damentos, os três grupos que apresentam, em seus facies lingüísticos, ín
dices diferenciais relativamente precisos. 
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Se denominarmos "A" o setor que olha para o Atlântico; "B" o medial 
e "C" aquêle que se abre para a cordilheira andina, teremos: no primeiro, 
o conjunto das tribos que praticavam a chamada língua geral da costa, 
ou tupi da costa, com as peculiaridades anotadas pelos velhos gramáticos; 
no setor "B", e quase exclusivamente nas regiões amazônicas, as tribos que, 
após longas e penosíssimas migrações, se fixaram às margens dos grandes 
rios, praticando o chamado nheengatú e, finalmente no setor "C", as que 
falavam o guarani. 

Claro é que a êsses três aspectos de uma mesma língua (tupi da costa. 
nheengatú, guarani), correspondem aspectos culturais também diversos, 
impostos, sem dúvida alguma, por fatôres mesológicos. 

Em rigor, porém, a divisão da família tupi-guarani nesses grupos só 
se justüica lingillsticamente e, mesmo assim, tendo em vista que muitas 
das variantes de linguagem podem ser decorrentes do contacto dêles com 
os colonizadores e catequistas. Algumas tribos encontradiças hoje no Pa
raguai, na Bolívia e na Argentina, são possivelmente de formação recente. 
isto é, construidas de elementos provenientes do recuo forçado dos antigos 
moradores das zonas compreendidas pelos setores "A" e "B'', são frisante
mente heterogêneo; aí se encontram tribos tapuias tupi-guaranizadas, como 
outras, tupi-guaranis tapuizadas, falando o mesmo nheengatú. Entre elas, 
como é notório, já não se ouve mai.s aquêle som parti.cular do "i" naso
-gutural que tanto trabalho deu aos primeiros missionários e que é, ainda 
em nossos dias, o característico essencial do guarani do Paraguai. 

Mas, sem levarmos em conta os detalhes relativos às denominações dos 
grupos, à história de sua constituição e à época em que aparecem no 
cenário etnográfico sul-americano, sinteticamente podemos distribuir as 
tribos de maior destaque pelos três setores, da seguinte maneira: 

Setor "A" ( tupi da costa) 

Tamoio 
Tupinaquí 
Tupinambá 
Tupiná 
Amoipira 
Caetê 
Potiguára 
Tobajára 

Setor "B" (nheengatú) 

Emerillon 
Oyampi 
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Mauê 
Mundurucú 
Jurúna 
Parintintin 
Omagua 
Apiacá 

Setor "C" (guarani) 
... 

Tupi de São Vicente 
Carijô ·---------
Guaianá 
Tupinequí 
Guarani 
Cainguá 
Chiriguano 
Pauserna 
Guarajú 

39 

Neste setor encontram-se ainda numerosos grupos esparsos, uns de 
feição guarani pura e outros positivamente guaranizados. Dentre êles des
tacam-se: Chanês, Tapietês, Sirionos, Guaiaquis, Tanyguás, Oguaivas, Apa-
pocúvas etc. / 

Os Guaianás., estão, como se vê, situados no setor guarani, abaixo da 
linha divisória Rio de Janeiro-Iquitos. Há, todavia, entre os autores que 
de maneira geral estudaram os índios do Brasil, sérias e antigas diver
gências sôbre a classificação dêsses guaianás, primeiros habitantes dos 
campos de Piratirúnga. Confundindo-os com outros homõnimos, que vive
ram às margens do Alto Paraná e no eJ:tremo norte do Brasil, teimam al
guns estudiosos, em os considerar como pertencentes à familia tapuia, 
isto é, ao grande aglomerado de tribos de língua estranha ao tupi-guarani 
ou língua geral. 

"Os cronistas e historiadores, diz Theodoro Sampaio em 1897, que 
dêste assunto se ocuparam, são obscuros e, por vêzes, contraditórios. Os 
mais antigos, exceção feita de Gabriel Soares, são de um laconismo deses
perador quando enveredam pelas questões de etnografia. 

Os do século XVIII, como Pedro Taques e Gaspar da Madre de Deus, 
já sob a influência da tradição legendária, não inspiram a mesma con
fiança. Frei Gaspar conta-nos histórias tais que um ilustre critico (Capis
trano de Abreu), dos mais competentes entre nós, não trepidou em taxá-las 
de ridiculamente f a.Isas. 

\ 
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"Mas de serem falsas as histórias inventadas por Frei Gaspar da Madre 
de Deus, em que entram João Ramalho, Martim Afonso e Tibiriçá não 
se segue que nos campos de Piratininga não existissem guaianás, nem que 
êstes só nestes campos penetraram em estado de guerra ou como prisio
neiros, como opina o ilustre crítico. 

Segundo Gabriel Soares, a nação guaianá ocupava o território maior 
da Capitania de São Vicente, habitando, preferencialmente, a região dos 
campos. 

Muito antes, porém, do célebre autor do Roteiro do Brasil, já An
chieta e Hans Staden assinalavam Guaianás em São Vicente. António Knivet 
também, relatando as suas "admirable adventures and strange fortunesn, 
em 1595, refere-se a uns Wayanasses ou Vaanasses moradores da Ilha 
Grande e do recôncavo de Parati, descrevendo-os como "um povo de baixa 
estatura, muito barrigudo, pés chatos, muito covarde e de regular com
pleição. Não matava ou mutilava o corpo, nem se gloriava tanto como 
os Tamoios, os Temiminós e outros canibais de comer carne humana. As 
suas mulheres eram corpulentas e mui disformes, porém de belo sem
blante. Pintavam-se no corpo e faces com a tinta do urucú .. Os cabelos 
nos homens como nas mulheres, caiam-lhes pelos ombros, mas no alto da 
cabeça cortavam-nos em coroa como os frades franciscanos. Dormiam êsses 
canibais em rêdes feitas de cascas de árvores, assim também quando via
javam pelos sertões, tudo quanto possuíam transportavam às costas em 
pequenas rêdes.º 

Um leve confronto dessas . informações de Knivet com as palavras de 
Gabriel · Soares sôbre os verdadeiros Guaianás de Piratininga, é suficiente 
para afastar, em absoluto, quaisquer possibilidades de identificação dêstes 
com os possíveis habitantes do Paratí. 

Em São Vicente, considerados como vicentinos o litoral de Angra dos 
Eeis a Cananéia e os campos da Serra acima até algumas léguas para o 
sertão, aparecem freqüentemente grupos nômades de nomes vários, quer 
destacados das nações litorâneas, quer da massa Gê do interior. Simão de 
Vasconcelos, comenta Sampaio, assinala a presença de tupis para os lados 
de Cananéia e fala em Tupinaquis, muito provàvelmente senhores da região 
entre Itanhaen e o vale de Iguape; descreve os Maramimis ou Guaramomis 
de língua diferente da geral, situados para além da Bertioga, na costa 
entre São Sebastião e São Vicente; dá os Tamoios como habitadores do 
vale superior do Paraíba e menciona tupis-do-sertão confederados para ata
car Piratininga. 

Jean de Lery, ao descrever os Kariós (Carijós), fala nos Tonaire que 
viviam entre os tupis de São Vicente e os Carijós do sul. Ka..riós, diz êle 
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textualmente, "ce sont une autre maniere de gens demeurans par delà 
des Tonaire, vers la riviere de Plate, qui ont une meme language que 
les Toupinenquin". Fernão Cardim, além de citar as Ja referidas 
tribos, diz que aqui viviam também os Tupignães, aparentados dos Tupi· 
nequis; Carajás provenientes do norte e Amacás, inimigos dos primeiros. 

Farta documentação sôbre ameríndios aqui residentes nos primeiros 
tempos da catequese encontra-se ainda nas "Actas da Camara da Villa de 
São Paulo". Só uma delas, a de 7 de julho de 1591, fornece várias referên
cias a tribos concentradas em Bairi para futuro ataque à aldeia de Pira
tininga. Lá estão: Enxoás, Mairairas, Japoaçabis, Jetaribas, Aibacerús, Aça
guacerús e Cuikaguorinis. 

Ademais, no livro de Vereanças da Capitania de São Vicente, título 
1565, encontrou Azevedo Marques esta passagem altamente interessante: 
"Esta Capitania de São Vicente está entre duas gerações de gentes de 
várias qualidades e fôrça que há em tôda a costa do Brasil, como são. 
os Tamoios e Tupininquins, e dos Tupininquins há 15 anos a esta parte 
que sempre matam no sertão homens brancos .. . ". 

Aproveitando-se da mesma fonte (Livro de Vereanças) revelada por 
Azevedo Marques, lembra Sampaio que em 1585 as câmaras de Santos, 
São Vicente e São Paulo pedem a Jerónimo Leitão para fazer a guerra aos 
Carijós e Tupininquins, "porque a terra estava muito pobre, não tinha es
cravaria" e, mais, que em 1590 a Câmara Municipal de São Paulo manda 
fazer fortificações, no lugar Emboaçaba, para se defender contra os ataques 
dos Tupinãés é Tupiniquins, que poucos meses depois investiram contra a 
vila e, nos seus arredores, queimaram a Igreja de N. Senhora do Rosário 
de Pinheiros. 

:Esses Tupinãés e Tupininquins, conclui, habitavam para os lados dos 
Carijós, com quem às vêzes se aliavam, mui provàvelmente para a ribeira 
de Iguape, cujas cabeceiras mais .setentrionais davam passagem para os 
campos de Piratininga, isto é, pelo vale do Juquiá e São Lourenço êsses 
índios transpu.ajlam a Serra do Mar junto às cabeceiras do Mboyguassú, 
desciam pelo vale dêsse rio até Ibirapuera e pelas várzeas do rio Pinheiro 
e campos visinhos atacavam a Vila de São. Paulo, do lado do Caaguassú. 

Em face dos testemunhos absolutamente insuspeitos de cronistas e his
toriadores, bem como de numerosos documentos oficiais do primeiro sé
culo, podemos afirmar, sem dúvida alguma, que pelo menos cinco grupos 
ameríndios viveram nas proximidades de Piratininga: Guaianás, Tupis, Tu
pinães, Tupinaquins e Maramomis. Como apenas os Guaianás nos inte
ressam neste momento, a êles voltaremos para um estudo de detalhes. 





Cap. IV 

Os nossos Guaianás do século XVI, de acôrdo com os informes de 
vários documentos históricos, ocupavam efetivamente os chamados cam
pos de Piratininga e se estendiam pela faixa de terra que, da Serra do 
Mar - aqui denominada do Paranapiacaba - descia até o litoral, cobrindo 
as praias e obras existentes entre São Vicente e Bertioga. 

A oeste desta faixa localizavam-se os Tupis como principais ocupantes 
da costa vicentina, até Cananéia, e os Tupinães e Tupinaquis como senhores 
da região de serra acima, terras que se estendiam de Pinheiros para o 
interior. A leste situavam-se os Tamoios e Tupinambás do Rio de Janeiro 
no litoral, e os Maramomis ou Miramomis, nas fraldas da Serra do Mar, 
fronteiriças da ilha de S. Sebastião. 

No sertão interior, para além da corda imensa que se desenvolvia para
lelamente à costa de todo o Brasil, baralhavam-se grupos vários, conhe· 
cidos de modo geral por Tapuias. 

Esta distribuição esquemática do gentio vicentino nos primeiros anos 
da colonização, embora susceptível de pequenas modificações, coaduna-se 
com os documentos e crõnicas da época e superpõe-se, mais ou menos, 
ao esquema que Teodoro Sampaio traçou no mapa da Capitania de S. 
Vicente, de Johannes Blaueu - Capitania S. Vicenti cum adjacentibus, 
1553-1597. 

A afirmação de posse do litoral santista pelos Guaianás encontra ainda 
apoio decisivo nas referências de Anchieta, de Nóbrega e Gabriel Soares; 
no fato inconteste das descidas habituais de João Ramalho ao mar e, 
sobretudo, no designativo de uma das ilhas atlânticas apegadas ao con
tinente, conservado pela cartografia antiga. Em Reine! aparece a Ilha dos 
Gayonazes, ou dos Gayonos, ao mesmo tempo que o Atlas de Kunstmann 
registra a Ilha dos Goanás, no primeiro quartel do século XVI. 

"O conhecimento por êsse litoral da Ilha dos Goanás, diz Eugênio de 
Castro em seus sábios comentários ao Diário de Navegação de Pero Lopes 

\ 
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de Souza, em dias tão remotos da conquista, vem nos dar a certeza de 
haverem tais indigenas habitado as praias da Ilha de São Vicente ou de 
Santo Amaro". 

A localização dos famosos Maramomis, não pertencentes à família tupi
-guarani, baseia-se também em farta documentação e lembra, evidentemente, 
possibilidade de infiltrações periódicas por entre Tamoios e Guaianás, quando 
não ateste o antigo predomínio Tapuia de tôda a costa do Brasil. 

Pensamos, por isso, que não há de estar longe do balizamento original 
do rincão guaianá a linha que, partindo de Bertioga, venha alcançar os 
contra! ortes do Jaraguá, passando por São Miguel e, a seguir o curso 
do Tietê, atinja Carapicuíba para descer ao litoral e fechar o perímetro 
em São Vicente. Boigy, Maniçoba ou Jabyuba, como lhe chama Simão de 
Vasconcelos, Mairanhaia, etc.,em terras de Maramomis, Tupinaquis e · Tu
pinães, teriam sido, após o início da catequese, postos avançados na vigia 
ou simples aldeiamentos em que se misturaram, desde logo, guaianás e 
ameríndios de diversas origens, catequizados ou sujeitos à escravidão. 

A propósito dos marcos extremos - Carapicwõa e S. Miguel - lembre
mos que Azevedo Marques encontrou no Cartório da Provedoria da Fazenda 
de S. Paulo, livro 2.º de Sesmarias, um documento de alta relevância, datado 
em 12 de outubro de 1580. Diz êle em sua cronologia, pág. 218: Jerónimo 
Leitão, capitão-mór locotenente do donatário Pedro Lopes de Sousa, concede 
aos índios Guaianás, oriundos de Piratininga, uma sesmaria de três léguas, 
na paragem chamada Carapicuíba, e outras tantas aos índios de São Miguel, 
em Ururaí. 

l!:sse documento, indicando claramente a possibilidade de permanência 
pacífica de guaianás em pontos afastados de Piratininga, indica também 
dois rumos opostos de marcha: um visando descer o Tietê e outro o Pa
raíba: ambos, porém, sôbre a larga faixa paralela à costa, como seria fácil 
prever. 

Demais, é razoável supor que o estabelecimento dêsses núcleos guaianás 
nos extremos da vila piratiningana, centro notável, já em 1580, de concen
tração de catecúmenos e de escravos provenientes de todos os quadrantes 
da capitania, ofereceu as primeiras oportunidades para o fracionamento 
da tribo e estímulos fortes para as desavenças e inimizades irreparáveis. 
O ataque à vila, naquele ano trágico de 1562, a desinteligência reinante entre 
os chefes ameríndios e membros de suas famílias, a designação pejorativa 
de "guaianá do mato", dada pelos que ficaram com os padres, na,, vila, 
aos que dela se afastaram e a f armação dos numerosos aldeiamentos ao 
longo das margens dos dois grandes rios referidos, são alguns dos frutos 
maus produzidos pelo regime de isolamentos a que se submeteram os 
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habitantes primeiros do planalto, logo após a fundação de São Paulo pelos 
Jestútas. 

"Conquanto, comenta Theodoro Sampaio, na totalidade não fôssem 
guaianás os índios que os padres jestútas catequizavam em Piratininga, 
para onde, segundo Vasconcelos, desceram tantos índios de seus sertões 
que não cabiam já em a aldeia, mui provável é que o fôssem em sua 
maioria, como a nação mais considerável de quantas então habitavam o 
distrito da capitania de São Vicente e dominavam nos campos. É possível 
que êsses índios, repartidos em pequenas tribos, não obstante sua índole 
pacífica, se guerreassem, por vêzes, entre si, e que os ·destroçados ou ven
cidos se refugiassem nas matas até a ocasião propicia da desforra. Dai 
provàvelmente, os Guaianás-do-campo e os Guaianás-do-mato. Por isso, Aze· 

vedo Marques, que estudou o Arquivo da Câmara de São Paulo, firmado 
em dados que ali colhe,ra, nos dá o Guaianá como aliado dos Tupis e C~ 
rijós no primeiro ataque à vila de Piratininga. 

Temos para nós que o "habitat" dos Guaianás da Capitania de S. 
Vicente foram os campos de Piratininga, e que dêsses índios, já por ne
cessidade de viver, já por motivos de gue~ra, se encontravam tribos dis. 
persas no beira-mar, ou nas matas do sertão. Neste ponto parecem-me 
acordes os cronistas e historiadores. 

Vêm de longa data, entretanto, as dúvidas sôbre a localização e con
seqüente classificação dos Guaianá. Alguns historiadores dos fins do século 
passado, . desconhecendo ou fingindo desconhecer a vasta bibliografia rela. 
tiva a assuntos etnográficos e lingüísticos americanos, situaram muito mal 
os primitivos habitantes de São Paulo e perderam-se em conjecturas em
baraçosas quando os quizeram classificar como Tapuias. 

Uns tentaram a reconstituição da carta de distribuição dos aldeia
mentos piratininganos apoiados na situação da residência dos chefes 
ameríndios ao passo que outros, sem o indispensável critério cronológico, 
quizeram enxergar ordem e coerência nos caos criados pelos trabalhos 
de catequese e de apresamento do índio, já nos fins do século XVI. 

Ora, é óbvio que nenhum dêles poderia satisfazer às exigências de 
uma análise rigorosa. Além disso, a multiplicidade de grupos descritos 
com o mesmo nome e a multiplicidade de nomes dados a um mesmo 
grupo, foram sempre impecilhos que os historiadores jamais conseguiram 
vencer completamente. 

Desprezados por impertinentes a cronologia das migrações, a questão 
do povoamento geral da América, os informes de ordem etnográfica e 
lingüistica e mesmo os de ordem antropológica, à natural complexidade 
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do panorama antigo agregaram-se motivos desnecessários de obscurecimento 
e de dúvidas. 

A respeito dos próprios Guaianás de Piratininga, por exemplo, descritos 
em 1587 por Gabriel Soares, e sôbre os quais as obras dos cronistas dizem 
o suficiente para um esbõço etnográfico quase perfeito e dão indicações 
preciosas para sua localização, graças à . mania de novidade de certos 
pesquisadores, surgiram dúvidas e engraçadissimas hipóteses etnográficas 
só porque êles, os pesquisadores, descobriram que em vários pontos da 
América do Sul viveram outros grupos, não pertencentes à familia tupi
-guarani, com a mesma denominação de guaianás ou com designativos 
foneticamente assemelháveis. Não estivessem todos os lances dêsse triste 
mistifório nas páginas de livros e revistas de grande prestigio, seria o 
caso de considerá-lo como simples brincadeira de mau gôsto ou despeito 
de historiógrafos irônicos. 

Foi João Mendes de Almeida, parece-nos, quem primeiro chamou a 
atenção dos estudiosos para a malfada.da questão: "Baseado num documento 
manuscrito e sem assinatura, lembra Afonso de Freitas, encontrado na 
Biblioteca de Évora, de autoria atribuída ao padre José de Anchieta, afir
mou o insigne indianista Dr. João Mendes de Almeida, em sua conferência 
realizada a 7 de setembro de 1888 na Sociedade dos Homens de Letras 
de São Paulo, que Tibiriçá e a sua gente pertenciam à raça tupi-guarani 
e que esta nação assenhoreou-se dos campos de Piratininga depois de bater 
e repelir para o interior dos Tapuias Guaianás, pri.mitivos habitantes da
quela região, isto em contr~rio à doutrina por êle adotada e exposta no 
seu monumental trabalho. 

Algumas notas genealógicas - publicado em 1886, pelo qual os Guaianás 
seriam o produto do cruzamento dos Guaiás, povo emigrado das Antilhas, 
com os Tupis e, portant~, um ramo dessa grande nação. 

Deixando de parte um sem número de pequenos trabalhos de amadores, 
publicados logo depois da comunicação de João Mendes, encontramos no 
primeiro tomo da revista do Museu Paulista, o substancioso estudo de 
Hermann von Ihering sõbre os Guaianás, estudo êsse que, em verdade, 
desencadeou a tempestade de lamentabilíssimas conseqüências nos arraiais 
da etnografia e da lingüistica brasilica. 

. Von Ihering, escudado em vultosa documentação e orientado pela tra
dição quadrisecular, afirmou categoricamente que os Guaianás de Pirati
ninga pertenceram à raça Tupi-Guarani. Isso bastou para receber de Ca
pistrano de Abreu a mais formal contradita e para provocar uma acesa 
polêmica em que se envolveram os nomes de maior projeção no setor 
indianista. Capistrano de Abreu, evidentemente levado por uma idéia de-
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corrente de suas pesquisas históricas, e sem o tempo necessário para 
averiguações etnográficas e lingüísticas, de pronto afirmou que o cientista 
de São Paulo errara redondamente porque - os Guaianás deveriam ser in
cluídos no grupo Gê de Martius ou, melhor, na massa dos brasílicos de 
"língua travada". "Se precisássemos, argumenta o grande historiador, de 
outros testemunhos além do acôrdo unânime dos cronistas, teríamos o 
testemunho do inglês Thomas Knivet que a partir de 1590 mais de uma 
vez foi do Rio a São Paulo, em bandeiras, a capturar indios cuja língua 
falava. Knivet diz claramente que os Guaianás não eram tupis. Em São 
Paulo assegura-se o contrário por causa de umas histórias inventadas por 
frei Gaspar da Madre de Deus em que entram João Ramalho, Martim 
Afonso e Tibiriçá; tais histórias são ridiculamente falsas, como já o de
monstrou o nosso erudito geógrafo Cândido Mendes de Almeida. 

Em geral parece-me que o Dr. Hermann von Ihering estende muito 
longe a zona em que dominaram os Tupis. Em São Paulo e Rio Grande do 
Sul sem dúvida êles estavam muito alastrados pelo interior, mas no Paraná 
e Santa Catarina só os encontramos na falda oriental da serra do mar. 
Segundo tôdas as probabilidades os coroados atuais são descendentes dos 
Guaianás". 

Pesando cuidadosamente essas afirma<;ões somos compelidos a concluir 
que Capistrano de Abreu ao se referir a "acôrdo unânime dos cronistas" 
e a citar Knivet como autoridade nesses assuntos, fala apenas como iro
nista e jamais como historiador ou etnógrafo. 

Aliás, a ironia está patente naquelas palavras sôbre o pobre do Frei , 
Gaspar, inquinado de ridiculamente falso ... 

Não nos sendo possível entrar em detalhes sôbre o escandalosíssimo 
caso do ataque profundamente injusto dirigido por Cândido Mendes, Mo
reira de Azevedo e Capistrano de Abreu contra a obra honesta de Frei 
Gaspar e Pedro Taques, aconselhamos aos nossos leitores não deixem de 
ler a Biografia de Frei Gaspar, de lavra de Afonso Taunay, anexa à 3.• 
edição das Memórias para a História da Capitania de São Vicente. 

Ali estão devidamente analisadas as falsidades e definitivamente des
mascarados os falsificadores ... 

Apesar de tudo, porém, Capistrano de Abreu não quis receber a tre
menda. lição dos documentos insofismáveis, magistralmente comentados 
em 1920. Em 1927, no Prefácio à edição crítica do "Diário de Navegação" 
de Pero Lopes de Sousa, como se nada houvesse acontecido, refere-se ainda, 
com a mesma ironia antiga, à mesma obra de Frei Gaspar. 

Mas deixemos os teimosos com as suas teimas e continuemos. 



, 



Cap. V 

Capistrano de Abreu impressionou-se, evidentemente, com as referên· 
cias de Ruy Dias de Gusman aos guaianás do Alto Paraná e com a pre
sença de gente estranha à família tu pi-guarani no litoral e interior fron
teiriço à Ilha de S. Sebastião. 

Articulando depois uma série de hipóteses engenhosas, chegou a insi
nuar que "os coroados atuais são descendentes dos guaianás." 

Dos guaianás de · Gusman, talvez; dos Maramomis que Knivet devera 
ter encontrado durante as suas "admiráveis aventuras'', é possível; . dos 
"guaianás que, confundidos com os Kaingangs, aparecem no século XIX 
a sudoeste de São Paulo, estamos a crer; dos guaianás que Brinton localizou 
no Uruguai, que Felix de Azara viu no Paraguai, que um jeswta anônimo 
!obrigou na Ba.J:íia em 1854, é provável. .. 

Mas o grande historiador não se contentou com as suas primeiras 
idéias, expostas em . 1896; voltou, 21 anos passados, com novas sugestões e, 
já agora, cercado de documentos visando pulverizar de vez a tradição 
paulista e reduzir definitivamente ao silêncio os historiadores que não 
concordavam com as suas afirmações improcedentes a respeito de Pedro 
Taq.ues e de Frei Gaspar da Madre de Deus. O estudo de 25 de janeiro 
de 1917, publicado no "Jornal do Comércio", é como que a última pá de 
cal atirada desdenhosamente sôbre a questão incômoda que êle julgou 
morta desde 1896. 

Logo no comêço dêsse trabalho, à guisa de resposta geral aos que o 
arguiram sôbre a toponímia da antiga Capitania de São Vicente, gritan
temente tupi-guarani, afirma e pergunta ainda com esta lógica de desafio. 

"Os nomes das localidades de Piratininga não podiam ser dados senão 
pelos faladores da língua geral sem dúvida; mas se não era est~ a língua 
dos guaianazes (sic) como poderá provir dêles a toponímia piratiningana?" 
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Ora, aí está fechada a questão: os guaianás não falavam a língua geral! 
Logo, não pertenciam ao grupo Tupi-guarani. 

Se o notável historiador possuiu realmente documentos idôneos. capazes 
de tornar indiscutível tão séria afirmação, cometeu falta irreparável em 
os não dar à publicidade; deixou de grangear para o seu luminoso acervo 
de descobertas históricas preciosas mais esta, de ordem etnológica, de uti
líssima valia. 

Embora nos pese uma contradita, pondo-nos inteiramente à margem 
de quaisquer pretensões e ao abrigo da mais longínqua idéia preconcebida, 
sentimos ter o direito de duvidar de uma afirmação categórica dêsse jaez, 
inteiramente pessoal, feita à revelia de provas e sem dúvida prejudicada 
pela sensível antipatia que o autor sempre manifestou pelos que ousaram 
pensar de maneira oposta, à luz de documentos. Frei Gaspar e Pedro 
Taques, mesmo depois de provas sensacionais aduzidas por Washington 
Luís e Afonso Taunay em prol da sua probidade histórica, não passaram 
nunca, aos olhos de Capistrano, de dois contadores de patranhas históricas, 
inverosímeis endeusadores das gentes de São Paulo. 

Com essa atitude, em lugar de pôr uma barreira aos absurdos veicula
dos pelos viajantes e cronistas que jamais tiveram intuitos de resolver 
problemas etnográficos em definitivo, Capistrano proporcionou, dado o seu 
grande e justo renome de pesquisador emérito, novos elementos de dis
córdia, atirando braçadas de palha à fogueira acesa por Mendes de Almeida. 

E o pior é que a confusão de guaianás de Piratininga com outros gru
pos absolutamente estranhos, vinha de longe, carreada por descuidos resul
tantes da falta de tempo para exame minucioso e largo. Os próprios 
ameríndios que Varnhagen e Saint-Hilaire visitaram nas primeiras décadas 
do século passado em Faxina e Itapeva, foram considerados descendentes 
dos antigos guaianás. Saint-Hilaire chama-os guanhanaus e dêles publica 
um vocabulário que, por si só, demonstra a incoerência daquela suposição. 

A identificação de guaianás com Kaingangs e coroados é emprêsa à 
qual muita gente se tem devotado sem o mínimo resultado. 

Dos trabalhos de Martius, Saint-Hilaire, Ewerton Quadros, Hensel, Am
brosetti, Visconde de Taunay, Telemaco Borba, ~f onso de Freitas e outros 
que se apoiaram em passagens de Anchieta, Nóbrega, Hans Staden, Ruy 
Dias de Gusman, Lery, Knivet, Gabriel Soares, Cardim, Madre de Deus, 
Pedro Taques, Val Floriana etc., induz-se sem dificuldade alguma que 
os nossos guaianás só têm em comum com Maramomis, Guarulhos, Kai
gangs ou Coroados e quejandos, a vaga denominação - guaianá -, tão 
vaga quanto o será a denominação - paulista - se aplicada para le~ 
brar parentesco da gente do Estado de São Paulo com os originários de 
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São Paulo de Loanda na Africa, com os filhos da capital do Estado de 
Minnesota, na América do Norte ou com os que nascem e vivem num 
célebre e mal afamado bairro de Hamburgo, na Alemanha. 

Seria realmente muito interessante que tribos indiscutivelmente fala
dot;'as de línguas estranhas se dessem designativos tirados da língua geral, 
tal como êsse - guaianá. 

Guaianá era possivelmente denominação dada pelos tupi-guaranis a 
todos os grupos com os quais não mantinham relações de amizade ou 
que viviam em regiões distantes, embora pudessem ser considerados como 
seus parentes. 

Aliás, é o que diz Sampaio .na 3.ª edição de 1928 de "O Tupi na Geogra
fia Nacional". Lá está: 

"Guaianá, corr de "guaianã", indivíduo parente, gente aparentada. Tra
tamento, de certo, dos tupis do litoral para com os do campo de 
Piratininga." 

Isto em 1928, note bem o leitor! 

Um manuscrito de 1612, publicado por Pedro Gay em sua História da 
República Jesuítica do Paraguai, confirma também, lisamente, o quanto 
avançamos. Diz êle: "Em suas margens (da Lagoa dos Patos) estão esta
belecidos mais de vinte mil índios guaranis que naquela terra chamam 
arachánes porque trazem os cabelos alçados, encrespados para cima. É 

gente corpulenta e bem parecida, que tem guerra com os charrúas do Rio 
da Prata e com outros índios que moram no interior, chamados guaianás, 
se bem que êste nome se dá a todos os índios que não são guaranis e 
que não têm nome próprio." 

Ora, quem conhece o vezo antigo dos paraguaios, de considerar os 
guaranis como superiores culturalmente aos tupis, e quem prestar atenção 
às palavras finais do documento transcrito por Gay - todos os que não 
são guaranis e não têm nome - pode avaliar bem a inocuidade da asser
ção como comprovante da qualidade Gê dos guaianás de Piratininga, em 
face de outros guaianás . .. 

Essas questões, em todo caso, levantadas por mero capricho pessoal 
de alguns estudiosos ou pela ocorrência impressionante de grupos homõ
nimos não pertencentes à família que predominou por tõda a costa bra
silica ao tempo da descoberta, se por um lado deu motivo a uma maior 
confusão no já confuso campo etnográfico do Brasil, por outro provocoi ' 
um largo movimento da revisão histórica e lingüística sob todos os pontos 
de vista útil e produtivo. 
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A revista do Museu Paulista, a dos Institutos Históricos de São Paulo 
e do Rio de Janeiro e os Jornais diári<>S da época encheram-se de traba
lhos realmente dignos de leitura. 

Como .era de esperar, formaram-se ao calor das discussões duas "es
colas", como se disse, perfeitamente definidas: uma "chefiada" por CapiS·· 
trano de Abreu, e outra, a de São Paulo, por Afonso de Freitas. 

Não há dúvida que, em número e valor dos adeptos, a "escola" do sábio 
cearense levou vantagem sõbre a de Piratininga. Mas em número e valor 
dos adeptos, apenas; na argumentação e na defesa de' seus pontos de vista, 
São Paulo dominou completamente o campo. Demais há a considerar que 
nem todos os que afoitamente apoiaram as idéias de Capistrano fizeram-no 
por convicção haurida no estudo e no exame dos documentos. Capistrano 
era a figura máxima de nossa historiografia, e isso bastou para que rece
besse logo adesões incondicionais. 

Dêles, porém, um homem quis justificar de público a sua conversão, 
porque sentiu o imperativo dêsse dever. Com a mesma honestidade com 
que defendera a doutrina antiga, procurou alinhar provas em prol da 
nova. l!:sse homem foi Teodoro Sampaio. 

"Não nego, disse êle em artigo publicado pela Revista do Instituto 
Histórico de São Paulo (vol. 8, págs. 159 e segs.), que opinei pela tradição 
paulista, pois que então (em 1897) não consegui destruir o que tão minu
dentemente escreveu Gabriel Soares no seu "Roteiro do Brasil" a propó
sito dos guaianás de S. Vicente, com documentos de maior valia e que -
categoricamente o refutassem." 

A simples leitura dêsse trecho evidencia que, em 1897, Teodoro Sam
paio já tentara "destruir" o que vinha assentado desde fins do século XVI. 
Qual seria o motivo que o levara a tão ingrato mister, apenas em relação 
aos guaianás, quando a obra de Gabriel Soares, em relação a outros índios 
se apresenta muito menos resistente aos golpes dos que gostam de 
destruir? 

Mas, por motivos de amizade a Capistrano ou por compromissos toma
dos com os que se haviam empenhado na "destruição" do tradicionalismo 
paulista, buscou e rebuscou com afã, nos livros dos historiadores e nas 
páginas dos cronistas antigos, algo em que apoiasse a defesa do credo 
nôvo. E tal foi o jeito de procurar que se lhe apresentou límpido e sinté
tico um argumento insuspeito por quantos já haviam lido e relido as cartas 
e as informações de Anchieta. 

Anchieta, a contar despretenciosamente as coisas da terra e da gente 
do Brasil, a certa.altura informa que "Caiubi'', velho de muitos anos deixou 
uma mulher de sua nação, também muito velha, da qual tinha um filho 
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homem, muito principal, e muitas filhas casadas, segundo seu modo, com 
índios principais de tôda a aldeia de Jeribatiba, com muitos netos e, sem 
embargo disso, casou com outra que era guaianá das do mato, sua escrava 
tomada em guerra, a qual tinha por mulher". 

Percebendo nessa informação, isolada entre milhares de outras o argu
mento capaz de impressionar os que enxergam pouco e ouvem por ouvidos 
alheios, pô-lo em forma sintética e disse: "como se vê da citação, a nova 
mulher do chefe Jeribatiba não era da sua nação, mas guaianá das do 
mato, sua escrava tomada em guerra". 

Não fôsse Teodoro Sampaio o homem honesto que sempre foi; não 
tivesse como sempre teve a noção precisa da probidade científica e, com 
muita facilidade, trataria de exp-lorar o argumento apenas no que êle tem 
de favorável à sua emprêsa. Agiu com lisura, porém, embora na defesa 
de uma causa má, senão indefensável. 

Antes de iniciar o seu libelo, baseado na informação anchietana, per
guntou e respondeu à sua própria consciência de historiador que, por im
posições do momento, se viu obrigado a negar tudo quanto afirmara anos 
antes, com firmeza e lucidez. 

"Não se pode concluir daqui que havia duas espécies de guaianás, os 
do mato e os do campo, e que uns e outros eram inimigos e se faziam 
guerra? Não se infere também daí que Caiubi seria um guaianá do campo, 
do tipo descrito por Gabriel Soares, e que sua mulher era também guaianá 
do campo?" --

"A hipótese é perfeitamente cabível e favorável à tradição paulista, e, 
sendo assim, eram "guaianás do campo" os índios aldeiados pelos jesuítas 
ao fundarem S. Paulo de Piratininga. Neste caso, porém, o nome de "guai
nás" designaria apenas um ramo de raça tupi, porque, de fato, do tupi 
eram a Arte e o Vocabulário escritos por Anchieta, e porque os nomes dos 
chefes e principais entre êsses índios e bem assim os das localidades na 
região por êles ocupadas eram todos procedentes desta língua. O guaianá, 
portanto, a prevalecer esta hipótese, era uma nação tupi como o era o 
tupiniquim do litoral, com diferenças dialetais no falar, não compreendendo 
bem o tamoio, mas entendendo-se com os carijós, como diz Gabriel Soares. 
Aceita, porém, esta hipótese, o nome "guaianá", dado aos de cima da 
serra pelos outros índios do litoral, traduz.se muito legitimamente "aquêle 
que é parente". Esta é a tradição paulista que até agora tem sido geral .. 
mente aceita" . 

"Entretanto . .. • . 

. . ' 
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Cap. VI 

"Entretanto, prossegue Sampaio, fôrça é considerar outra hipótese não 
menos cabível, a de serem Caiubi e sua primeira mulher Tupiniquins, sendo 
tão somente guaianá e, portanto de nação diversa da dêles, a segunda 
mulher. Quer isto dizer que, ainda quando se admita a existência dos 
guaianás do campo e do mato, os índios de Jeribatiba, da tribo de Caiubi, 
como os de Piratininga da tribo de Tibiriçá, isto é, os catequizados pelos 
padres da Companhia em São Paulo, eram todos da nação Tupiniquim e, 
assim sendo, essa nação estendia o seu domínio. do litoral aos campos de 
cima da serra e pelo sertão dentro" . lf: de supor então que, tendo come 
çado a invadir êsse território pelo lado do mar, o Tupiniquim, em época 
precedente à chegada dos europeus conseguiu expulsar o gentio primitivo, 
o guaianá provàvelmente, repelindo-o para o interior, forçando-o a refu
giar-se nas matas sôbre a serra, nas montanhas, onde permanecia ilhado, 
em núcleos dispersos, diante da invasão inimiga para êle irresistível." 

Com essas considerações, firmadas apenas em hipóteses fragilimas que 
as próprias palavras denunciavam, vai o ilustre historiador juntando fl'ases 
sôltas dos cronistas para constituir um ·corpo de provas contrário "à tra
dição paulista", a tal "tradição paulista" com tanta inoportunidade posta 
em circulação pelo sábio Capistrano. 

Os que sabem existir atrás dessa tradição, muito pouco paulista, por
que se funda em depoimentos de cronistas estranhos a São Paulo, uma 
farta documentação insofismável, percebem o constrangimento de Sampaio 
na defesa de suas novas idéias. 

Lançando mão de uma referência sôbre o casamento de Caiubí para 
concluir que se o chefe se ligou a uma escrava esta não podia ser tupi
-guarani, ou de sua nação, deixou incompreensivelmente de citar outra do 
próprio Anchieta, muito significativa e digna de ser transcrita também. 

Cá está, por exemplo, à pág. 448 das "Cartas", na edição da Academia 
Brasileira de Letras, na mesmíssima página em que vem o caso de Caiubí. 
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HO mesmo fêz Araguaçú (o mesmo que. Caiubi) indio também principal 
e velho (como Caiubi) que casou com uma escrava Tamoia, que havia pouco 
tomara em guerra, sem fazerem caso disso nem o tomarem por afronta 
outras duas mulheres que tinha, e filhos já homens, e uma filha já casada.'" 

. Como argumento contrário à tese de Sampaio duvidamos que haja 
outro tão forte, tão rasante e tão ligado· ao que foi invocado nesta questão 
para fins opostos. 

Vejam bem os leitores: Sampaio admite como razoável classificar os 
guaianás como tapuias porque a segunda mulher de Caiubí, sendo guaianá 
era sua escrava tomada em guerra, admitindo ao mesmo tempo os Tamolos 
como Tupi-Guaranis, apesar do casamento de Araguaçú com uma sua 
escrava Tamoia, tomada também em guerra ... 

Onde a coerência dessas afirmações? Como pôde o grande pesquisador 
chegar a conclusões opostas partindo de premissas idênticas? 

Caiubí e Araguaçú estão rigorosamente em casos idênticos sob vários 
aspectos. Ambos são velhos e principais; ambos casaram com suas escra
vas tomadas em guerra; ambos são considerados como membros das gentes 
tupis. Um se liga a uma guaianá, outro a uma tamoia. Porque a guaianá 
há de ser tapuia e a tamoia há de ser tupi? 

Mas, para reforçar os seus argumentos, Teodoro Sampaio cita ainda 
algumas passagens incolores de Simão de Vasconcelos e de Hans Staden. 

Sentindo, porém a precariedade das achegas históricas, e percebendo 
os pontos fracos de sua nova tese, não consegue furtar-se a esta afirmação 
característica ditada pela honestidade de seu espírito culto: 

"Guaianás, certamente que os havia na Capitania de São Vicente, não 
como Senhores e possuidores de seu litoral e dos seus sertões, mas como 
vencidos refugiados, nas montanhas". 

Ai está! Nem o mais bisonho dos estudantes da etnologia brasileira seria 
capaz de escrever semelhante absurdo. Onde se viu um grupo étnico qual
quer dominar, como Senhor e possuidor, litoral e sertões das imensas Capi 
tanias do século XVI. Jamais isso seria possível em face da organização 
social dos ameríndios, das suas tendências nômades e, principalmente, em 
face da baixíssima densidade de população, relativa à extensíssima área 
geográfica em que se desdobravam os litorais e sertões das Capitanias. Os 
maiores e os mais notáveis dos grupos pertencentes às grandes famílias 
aborígenes conseguiam, no máximo, dominar como senhores e possuidores, 
estreitas e pouco alongadas faixas litorâneas ou reduzidos trechos de rios 
e campos interiores. 

A citação da página em que Simão de Vasconcelos fala no festim pre
parado pelos índios de Piratininga para devorar um guaianá contrário pode 
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impressionar, de fato, os que desconhecem o valor relativo da crõnica da 
Companhia de Jesus e a série enorme de .documentos de muito maior valor. 
Se a guerra e matança entre membros de um mesmo grupo fõssem provas 
idôneas de diversidade de origem ou de "nacionalidade", então seria o caso 
de dizermos que não há, nos nossos dias civilizadíssimos, dois grupos hu
manos de origem comum. Quem se recordar um pouco das lutas armadas. 
em que houve matança grossa, ocorridas aqui mesmo no Brasil até há 
poucos anos, sorrirá ao ouvir a alegação de Sampaio. 

Sem necessidade, porém, de recordarmos as revoluções e as matanças 
modernas entre irmãos, cumpre-nos lembrar que nos próprios cronistas 
coevos, e no próprio Anchieta, abundam documentos contrários. 

Vejamos alguns, ao acaso, colhidos na edição das obras do Santo do 
Brasil, feitos pela Academia de Letras: 

1} 

"Nesse mesmo tempo estavam êstes meus amigos de Iperoig, que antes 
eram vindos ·e outros muitos do Rio, em Piratininga, onde assim dos por-· 
tuguêses como dos tupis discípulos nossos eram mui bem tratados, e dali 
os levaram ao campo bem longe a uma guerra, onde tomaram alguns dos 
tupis inimigos". . . (pág. 234). 

"Na de São Vicente (Capit~a), que é de Martim Afonso de Sousa, à 
qual êle mesmo foi ter com ·a armada, depois de haver nela/ alguns poucos 
e antigos moradores e acrescentou muito, houve capitães ordinàriamente 
assim como nas capitanias postos pelos senhorios: nunca nelas houve 
guerras com os índios naturais que chamam tupis, que sempre foram 
amigos dos portuguêses, salvo no ano de 1562, que uns poucos do sertão, 
por sua maldade deram guerra a Piratininga" ... (pág. 206). 

"Dos Tamoios do Rio de Janeiro, que são inimigos mortais dos Tupis, 
foi sempre combatida a Capitania de São Vicente, em que matavam muitos 
homens e levavam cativas as mulheres, filhos e escravos". (pág. 307). 

"Mas o desejo grande que têm os Tamoios de guerrear com seus ini
migos Tupis, que até agora foram nossos amigos etc." (pág. 199). 

Como se vê, é o grandP Anchieta quem desmente categoricamente os 
que pretendem fazer passar por excepcional o que era geral e, por documen
tos comprobatórios, de diversidade racial, os informes sôbre inimizades 
comuns entre filhos nas mesmas tabas. 

Nessas poucas frases Anchieta fala claramente . em tupis, "discípulos 
nossos que em guerra tomaram . tupis inimigos: em tupis amigos dos por
tuguêses e em tupis do sertão que atacaram Piratininga: em tamoios (tupi
-guaranis, sem dúvida) inimigos morta.is dos tupis de São Vicente. 
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Onde o valor daquela referência de Vasconcelos, escolhida com muito 
cuidado e posta em foco para sentir o efeito desejado pelos que se puseram 
ao lado de Mendes de Almeida e Capistrano? 

Mas Teodoro Sampaio lança mão ainda do trecho seguinte de Hans 
Staden: 

"Os principais que aqui moram (na Capitania de S. Vicente, 1553/ 54) 
têm por amigo uma nação brasilica de nome Tupin-Ikin, cujas terras se 
estendem pelo sertão· a dentro cêrcá de 80 . léguas e ao largo do mar umas 
40 léguas" . 

Analisando essas palavras, mostra "que Staden, de ordinário tão ver
dadeiro, dá aos tupiniquins exatamente o que Gabriel Soares dá aos guaia
nás, acrescentando que aquêles tinham por inimigos do lado do sul os 
carijós e do lado norte os tupin-Inbás". 

Esqueceu-se Sampaio, entretanto, de dois fatos interessantes: um rela-
tivo à denominação Tupinaqui, dada muito provàvelmente pelos carijós aos 
guaianás e outro à situação em que se achava Staden quando se referiu 
a uns "Wayganná", habitantes da serra que se estende ao longo do mar, 
da Bahia até a altura de 29º graus, do lado do sul da linha equinocial, 
onde termina". 

Mesmo que se deixe de parte a diversidade absoluta notada por Staden, 
entre êsses Waigannás e os guaianás de Piratininga, é forçoso verificar que 
êle os situa em relação aos Tupinambás ou Tamoios dizendo: 

"Têm os Tupin-Inbá as suas habitações em frente da Serra grande, já 
mencionada, junto do mar. Também detrás da mesma serra estende-se o 
seu domínio, cêrca de 60 milhas. Um grande rio. desce da serra e corre 
para o mar; em um lugar dêste rio moram êles e chamam Paraeibe. A ex
tensão do terreno que êles aí ocupam pode ser de 28 milhas, e estão rodea"I 
dos de inimigos. Do lado do norte confinam com uma casta de selvagens 
que se chamam Weittaka, e são seus inimigos; do lado do sul chamam-se 
seus inimigos Tupi-Ikin, e do lado da terra a dentro os seus inimigos são 
chamados Karaya. Depois vêm os Wainganná, que moram na serra perto 
dêles, e mais uma nação que se chama Markayá etc." 

Vê-se, por af, que a situação geográfica dos Waigannás é dada em rela
ção a dos Tupin-Inbá. Ora, os guaianás de Piratininga não poderiam de 
forma alguma ser vizinhos dos Tupinambás. Os informes de Staden, por 
isso, devem referir-se, lbgicamente, aos chamados Maramomis. 

Leia-se, em abono dêsse fato, a passagem de Pero Rodrigues, escrita 
em 1599, e revelada recentemente por Serafim Leite: 

"Os anos passados, em tempos do. Padre Marçal Beliarte, Provincial 
que foi desta Companhia, começou o Padre Manuel Viegas de tomar notí-
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eia da lingua de um gentio, mui fero e bravio, a que chamam Maramomis. 
Vive esta gente em uma Serra que está sõbre o Rio de Janeiro e São Vi
cente, em espaço de obra de duzentas léguas. Como tem diferença do 
gentio que vive pela costa em algumas cousas etc." 

.l!:sses Maramomis são positivamente os Waigannás de Staden e os 
Guarú-Miramomis-Guaianás que Capistrano lobrigou nas cercanias de Cunha 
com auxílio do aventureiro Knivet. Não há meios, por isso, de se os iden
tificar com os Guaianás de Piratininga, mesmo com grande dose de boa 
vontade, e mesmo à custa de interpretações maliciosas dos textos claros 
e numerosos. 

Não nos sendo possível analisar e desfazer, ponto por ponto, a imensa 
trama de confusões, de sofismas e de arranjos que a "escola" chefiada pelo 
grande Capistrano de Abreu atirou sôbre o pequeno e amorável grupo 
ameríndio, conhecido tradicionalmente por Guaianá - de - Piratininga. 
bastem-nos estas rápidas considerações feitas à margem do muito que já 
se escreveu para provar tão pouco: o Tapuismo impossível do primitivo 
habitante de São Paulo. 

Quem se der ao trabalho, realmente árduo, de percorrer a vasta biblio
grafia sôbre êsse assunto possivelmente concluirá conosco que o Guaianá 
de Piratininga não deve ser confundido com os outros encontradiços em 
épocas e regiões diversas; que pertenceu à família Tupi-Guarani e, mais pre
cisamente, que foi parte do grupo Guarani dominador de extensos litorais 
brasílicos, do sul, e de largas zonas geográficas do Paraguai, da Argentina 
e da Bolívia. 
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nos servimos, certos de que aí encontrarão os detalhes indispensáveis ao 
completo esclarecimento do assunto. Procedendo . assim pensamos satisfa
zer cabalmente a curiosidade dos estudiosos que nos honraram com suas 
consultas e, mais, pensamos contribuir para o melhor conhecimento dêsse 
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CAATINGA 

Caatinga ou catinga, como vulgarmente se diz, segundo o Dicionário 
de Brasileirismos de Rodolfo Garcia, é a região denominada Hamadryades 
na Tabula Geographica Brasiliae, de . Martius, caracterizada pelas florestas 
de árvores de pequeno porte, de fôlhas frágeis, e que abrange o norte do 
Brasil, a partir do vale superior do Rio São Francisco, ainda pertencente 
a Minas Gerais, grande parte da Bahia, Pernambuco, Alagoas,. Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Piauí, a parte norte de Goiás e a sul do Maranhão. 
Em Pernambuco, é particularmente a zona compreendida entre o agreste 
e o sertão, isto é, a do primeiro dos planaltos que se sucedem, a partir 
da costa. 

Philipp von Leutzelburg, citado por Bernardino de Sousa, diz que ca
tinga é uma associação de plantas lenhosas de pouca altura, apinhadas para 
o máximo ·proveito da luz, e que se contentam com todo e qualquer solo. 
Forma uma espécie de mato desprovido dos dois mais importantes fatôres: 
elevação das árvores em procura da luz e falta de humidade do solo. 
A catinga é, pois, um mato xerófilo, denso, composto de árvores e arbus
tos, de fôlhas caducas, pinatas ou multipinatas, rico de espinhos e cactá
ceas, constituído de elementos munidos de todos os meios protetores con
tra a demasiada transpiração. -Para nós, do sul do Brasil, essas definições dão vaga idéia da zona 
das catingas. Só quem as viu de perto, dizem, é capaz de descrevê-las, 
quando, no período das sêcas tremendas, com o galhame retorcido e espectral 
imploram, em vão, a graça suprema de uma gôta de água ... 

A palavra catinga, que se não deve confundir com a sua homógraf' 
derivada· de catim, segundo quase todos os tupinólogos não é mais que 
caá·tinga, o mato esbranquiçado, a folhagem alvacenta, o mato cinzento
.claro, característico das regiões sêcas do nordeste brasileiro. 

Se, realmente, êsse mato tiver a coloração esbranquiçada, nada mais 
há a acrescentar: catinga é caá-tinga. 
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Dois grandes estudiosos e filhos do norte do Brasil, Teodoro Sampaio 
e Rodolfo Garcia, garantem que isso em verdade se dá; o mato chamado 
catinga é alvacento, a região das catingas apresenta-se sob o aspec~o ge
ral esbranquiçado. 

Acontece, porém, que outro grande conhecedor de nossas cousas, Beau
repaire Rohan, contesta terminantemente a etimologia do têrmo, baseado 
no fato da catinga nada ter de branco ou de alvacento, que justifique o 
emprêgo do adjetivo tinga. 

"O que as torna notáveis (as catingas), diz Beaurepaire, como pude 
observar nas minhas viagens pelos sertões, é que, passada a estação das 
chuvas, perdem completamente a folhagem e ficam, durante parte do ano, 
com aspecto de matas sêcas." 

É realmente desconcertante verificar-se em homens de vasta cultura, e 
conhecedores todos das regiões assoladas pelas sêcas, tal desencontro de 
opiniões, tão opostos pontos de vista! 

Aliás, Martius, que também conheceu de visu essas desoladas zonas do 
nordeste, contraria por sua vez o autor do Dicionário dos Vocábulos Bra
sileiros quando, no seu "Pflanzennamen in der Tupisprache", assim define 
a catinga: contractum, caá-tinga, folium album, silva alva, perlucida, aestu 
aphylla. 

Para maior edificação nossa, consultando pessoa nascida no próprio 
chão catingueiro, dela ouvimos textualmente: 

"Jamais notei esbranquiçamento nas fôlhas ou ramos das ma
tas chamadas catingas, nem durante o verão bravio e nem na 
época feliz das chuvas ... " 

Como se percebe fàcilmente a questão da brancura das catingas é 
fato contestável, e depende ainda de melhor exame ou de mais positivas 
verificações. A nós, não compete afirmar, no momento, qual dos grupos 
está com a razão. 

Em resumo: se nas catingas não há côr branca ou alguma de suas 
tonalidades, não se justifica, de fato, a etimologia caá-tinga; se a mata 
tôda se transforma, no verão, em galha.ria sêca, o que se dá indubitàvel
mente, é razoável a filiação a caá-tininga, mas estranhável a. pronúncia 
catinga. 

Beaurepaire Rohan e os que aprovam a sua idéia, têm a seu favor a 
justeza de uma observação pessoal - o ressecamento do mato - mas 
contra si o uso geral da pronúncia catinga e não catininga. Em vetrdade, 
pode-se admitir que a frase caátinga se tenha contraído em catinga, por 
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fôrça da celebrada lei do mínimo esfôrço, lei ou hábito perruc1oso que 
tanto aborrecimento tem causado aos etimologistas. Pode-se admitir, mas 
quase como exceção, pois na toponímia nacional raros serão os casos de 
redução de tininga em tinga. 

Aqui mesmo em São Paulo, o topónimo Piratininga, que vem das som
bras da pré-história do Brasil, jamais se pronunciou Piratinga. Itapeti
ninga é outro exemplo frisante da não corrupção do vocábulo tininga. Se 
fôssem ao menos usuais as duas expressões - catinga e catininga - não 
nos furtaríamos a dar fôrça à sugestão de Beaurepaire. 

Embora reconheçamos que o ilustre cultor do tupi tenha grandes 
probabilidades de estar com a razão, não nos arriscamos a acompanhá-lo 
integralmente, em vista da pronúncia do têrmo e dos argumentos expedidos 
pelos outros estudiosos. 

Cremos que a etimologia a adotar-se depende dei uma averiguação rigo
rosa, de uma análise definitiva das características essenciais da vegetação 
e da zona, uma e outra denominadas catinga. No caso de concluir-se pela 
inexistência de tonalidade alguma que lembre a côr branca, deve preva· 
lecer o sugerido por Beaurepaire Rohan, embora forçada a contração de 
tininga em tinga. 

É possível ainda que as duas - catinga e catininga - se apliquem 
razoàvelmente, pois é provável que em certa época a característica prin
cipal seja a côr esbranquiçada, e que em outra, no verão, por exemplo, 
seja mais choca11,te a secura da galharia retorcida e áspera. De uma forma 
ou de outra, porém, a expressão , já consagrada pelos dicionários não sairá 
dos limites dessas duas possibilidades. 

Bernardino de Sousa estuda em sua "Onomástica geral da Geografia 
Brasileira", vários tipos de catingas: 

catinga alta, catinga baixa, catinga brejada, catinga carras
ca!, catinga legítima, catinga mestiça, catinga de igapó, etc. 

Do vocábulo derivam-se catingai, empregado pelo sábio Capistrano de 
Abreu, e catingueiro, isto é, o homem que percorre ou habita a zona das 
catingas, ou ainda, o local que produz matas ou capoeirões semelhantes à 
catinga. 





CABOCLO 

Rodolfo Garcia, no seu Dicionário de Brasileirismos, tão interessante 
quanto minucioso, não registra o vocábulo caboclo que, parece-nos, deveria 
lá figurar. Em verdade não é uma "peculiaridade pernambucana", mas no 
Dicionário aparecem inúmeros outros de uso geral no. Brasil, e bem ficaria 
entre êsses o brasileiríssimo caboclo. 

Aulete, consignando-o, supôs que fôsse designativo de uma nação indí
gena ... suposição inteiramente falsa e lamentável na obra de tão ilustre 
filólogo. 

Valdomiro Silveira, no seu esplêndido livro - Os c.aboclos - cita a 
forma cabôco e, com inteira razão, afirma que o têrmo assim pronunciado 
está mais conforme com a sua origem tupt. 

No - O Dialeto Caipira - Amadeu Amaral inclina-se a admitir como 
mais geral, em São Paulo; a forma cabôcro, m~s não quis se definir sôbre 
a origem da palavra. Sugeriu, no entanto, a possibilidade de provir de 
curibóca ou de cabôuco. Beaurepaire Rohan dá-nos interessantes informes 
sôbre as várias acepções em que é empregada a palavra, mas nada adianta 
também sôbre sua etimologia. Informa, por exemplo, que caboclo "é nome 
que dão, não só aos descendentes já civilizados dos aborígenes do Brasil, 
como também aos mestiçados com a raça branca". 

Em algumas províncias do norte, continua, aplicam êsse nome tanto aos 
aborígenes civilizados como aos selvagens, designando-se aquêles por ca
boclos mansos e êstes por cabolcos bravios, aos quais nas províncias me
ridionais chamam bugres ·e, no Pará, tapuias. Nas províncias de São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro chamam ainda caboclo à gente de infima 
plebe, que vive espalhada pelos campos e margens dos rios, correspondendo 
ao que no Ceará e outras províncias do norte chamam cabras. 

Morais, citado por Rohan, lembra o alvará de 4 de abril de 1755, em 
que se fala de cabôuculo em lugar de caboclo, "proibindo o uso dêsse têrmo 
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como nome injurioso dado aos portuguêses casados com índias ou aos que 
nascem dêstes matrimônios". 

Outros autores vários referem-se à palavra e registram formas vá.rias 
- caboclo, cabôco, cabôuculo, cabôcolo, cabrôco - mas não estudam a 
sua origem e nem justificam por que aceitam e empregam esta ou aquela 
variante. Em São Paulo, parece-nos, a mais corrente é cabôcro, anotada 
por Amadeu Amaral. 

Grafada ou pronunciada desta ou daquela maneira, o certo é que ca
boclo não significa, pelo menos etimologicamente, o mestiço, o filho de 
branco e índia. E isso Teodoro Sampaio demonstra com a clareza que lhe 
é característica. 

Ao gentio manso, diz êle, ou reduzido à civilização, começou-se desde 
logo a dar a denominação de caábóc, que quert dizer tirado ou procedente 
do mato, donde nos veio o vocábulo cabôco, como ainda hoje o pronuncia 
o homem rústico, ou caboclo, como já o adotou o português-brasilico. 

Ao mestiço, diz ainda, oriundo do branco e do selvagem, deu-se, nos 
primeiros tempos, o nome de mamaluco, que é como se lê em Gandavo. 
em frei Vicente do Salvador e em Simão de Vasconcelos. E a vropósito 
dessa afirmação, em duas linhas o ilustre tupinólogo refere um fato ex· 

I 

traordinàriamente significativo. Certa velha sertaneja, a quem ouviu em 
São Paulo, disse-lhe, no desenrolar da palestra, que milho branco com 
milho vermelho sai mamaluco ... 

O mestiço de branco e índia foi chamado, não há dúvida, mamaluco e 
caribóca; mamaluco com cheiros árabes, caribóca evidentemente tupis ... 
nunca, porém, ao mestiço se atribuiu a designação de caboclo. Caboclo é 
simplesmente o homem saído do mato, tirado do mato, o índio escravizado 
ou catequizado que vinha residir nos aldeiamen.tos. 

A decomposição da palavra demonstra-o com clareza: caárbóc, do mato 
tirado, arrancado do mato. Bóc, óc e uóc aparecem também em outras 
expressões, tais como em caribóca, que no norte do Brasil diz o rústico, 
o filho mestiço do europeu, em canoc ou carioca, que também com êsse 
significado ficou denominado o habitante do Rio de Janeiro, segundo a 
opinião geral . .. 

Stradelli, ao escrever com latitude talvez demasiada o seu valioso Vo
cabulário Português-nheengatu e Nheengatu-português, dá à palavra ca
boclo uma interpretação que nos parece algo casual, embora engenhosa. 
E tanto assim é que, êle próprio, dando na segunda parte de seu trabalho 
a tradução da palavra cauóca, acrescenta que "talvez" dela se originasse, 
no Pará e no Amazonas o têrmo caiboclo. 

Cauóca, diz êsse autor, significa depenado, raspado, pelado, e, como 
aos índios trazidos do sertão cortavam rente os cabelos, ficavam conheci-
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dos por cauócas, isto é, pelados ou raspados. Dêsse fato quis induzir a ori
gem do têrmo caboclo. Não parece aceitável essa sugestão; cauócas sei:iam 
apenas, na melhor das hipóteses, os caábóc de cabelos aparados à esco
vinha . .. 

E, demais, na Amazónia mesmo, é aceita a interpretação - vindo do 
mato, tirado do mato - e comumente registrada por profundos conhece
dores daquelas plagas tão decantadas e tão misteriosas. 

No - O Meu Dicionário de Cousas da Amazônia - de Raimúndo de 
Morais, há pouco publicado, lê-se: caboclo, vindo do mato, originário das 
selvas. 

J!:sse o verdadeiro significado do têrmo apesar de contrário aos cata
dores de novidades etimológicas. 

Por extensão, é natural, caboclo pode ser indicativo de todo indivíduo 
de côr morena carregada, de pele requeimada e, portanto, do mestiço de 
branco com índia ou mesmo com negra, embora para êsses casos haja 
nomes especiais e já vernaculizados. 

outrora, como faz evidente o alvará de 4 de abril a que nos referimos, 
caboclo era têrmo de alguma forma depreciativo. Dizia-se com certo des
dém: não dê confiança a caboclo: isso é gente ruim; caboclo se não toca 
violão, rouba galinha, e outras frases correntes em obras regionais. 

Hoje, porém, a expressão vestiu-se de elegância, civilizou-se, digni.ficou-se 
e, caso estranho, passou a ser doce palavra. de carinho, cheia de ternura e 
amor. 

Raimunqo dê Morais, citado acima, diz com visível satisfação: todos 
nós na Planície (na Amazõnia), nos orgulhamos de ser caboclos. 

Como expressão de ternura e de denguice amorosa ai estão, pelo Brasil 
inteiro, as frases adocicadas das "modinhas'', pronunciadas com requebros 
moles pelos cantores e cantoras elegantes das estações de rádio . . . Suspi
ram todos: "cabocla minha! meu caboclo cantador! caboclo mau, tu não 
me deixa, não?" 

Foi a modinha popular que, ao esgueirar-se pelos salões afidalgados, 
impôs a reabilitação e a valorização do têrmo. O próprio Rui Barbosa, o 
inigualável purista Rui Barbosa, manifestou-se em documento escrito, en
cantado com os versos puramente caboclos do sr. Catulo da Paixão Cea
rense, versos que focalizam a todo momento o caboclo e a cabocla do 
nordeste, cantando e chorando no barbarismo de um linguajar incrivel
mente corrupto, embora pitoresco e cheio de côr local. 

À palavra caboclo, incorporada já aos nossos léxicos, deu inúmeros deri
vados, mais ou menos tidos e havidos, também, como elementos de nosso 
acervo lingüistico. Lembramo-nos dos seguintes: acaboclado, caboclagem, 
acaboclamento,. caboclice, cabocleiro, caboclama, caboclada e caboclismo. 





-o 

• 1 CAPOEIRA 

A propósito da informação que Domingos Borges de Barros,. Barão e 
Visconde de Pedra Branca, forneceu a Adrien Balbi como subsidio à sua 

·obra notável - Introduction à l' Atlas Ethnograpbique du Globe - tece 
João Ribeiro interessantes comentários sôbre brasileirismos e sugere al· 
gumas observações relativas à palavra capoeira. 

De fato, o Barão de Pedra Branca ao preparar a lista de palav.ras 
que eram diversamente empregadas em Portugal e no Brasil, incluiu o 
vocábulo capoeira, explicando que, no Brasil, tinha o significado de "brous. 
sailles" e que em Portugal valia. "cage à poules". 

Como bem fêz notar João Ribeiro, ai enganou·se o prestadio Barão, 
embora desculpàvelmente, por ser talvez o primeiro que, com algum cri· 
tério cientifico, procurou estudar os têrmos brasílicos chegados aos léxicons 
portuguêses, quase sempre revestidos de ouropéis lusitanos. A êsse trabalho 
massante e mais ou menos inglório, entregou-se o Barão da Pedra Branca 
por volta de 1825, há cento e vários anos, portanto. 

Mas, com atenuantes ou não, a verdade é que o colaborador de Balbi 
ao mencionar o têrmo capoeira, não cuidou de verificar que, no Brasil, 
com o sentido de mata, brenha, etc., só por f ôrça de errônea grafia e de 
não menos errônea pronúncia pode ser tido como homográfico e homof ô
nico do têrmo capoeira português. Não se trata aí, como supôs o Barão, 
de "changement de signification", mas tão so~ente de confusão gráfica e 
fonética. 

Como brasileiro sabia Borges de Barros que, no Brasil, capoeira signi
fica mato pouco denso e nôvo, e, como homem culto residente na Europ~, 
sabia também, tanto quanto o nosso velho Morais, que capoeira em portu
guês é "uma espécie de cesto fechado onde estão as galinhas e outras aves". 
Assim, com muita naturalidade, in"formou que capoeira era "broussail!es" no 
Brasil e "cage à poules" em Portugal. 



84 PLíNIO A YROSA 

Se houvesse anotado o têrmo mais ou menos correlato - capão 
teria provàvelmente caído em engano idêntico, senão maior, afirmando 
que capão no Brasil é bosque existente no descampado, mato insulado, e 
que em Portugal é "môlho de vides que se cortaram na poda". Poderia 
ainda dizer que capão, português puro (do gr. kapon) é no Brasil el em 
Portugal galo capado, e em Ormuz "casa em que se pesam as mercadorias" 
para efeito alfandegário, casa essa também chamada caxão. 

Não fôra o mascaramento dos têrmos de origem tupi pela vernaculi
zação desenfreada, e por certo nem o Barão e nem centenas de outros 
curiosos se enganariam tão fàcilmente. Capoeira e capão brasílicos, nada 
têm a ver com capão e capoeira portuguêses, apesar das aparências. 

João Ribeiro, no entretanto, ao comentar os informes fornecidos a 
Balbi, sem mais considerações afirma que a confusão do Barão proveio 
de uma homonfmia ·casual. Até certo ponto isso é exato, mas até certo 
ponto somente. Basta pronunciar-se a palavra capoeira corretamente, isto 
é, não só de acôrdo com sua etimologia como de acôrdo com o processo 
seguido geralmente na vernaculização de têrmos tupis, para que aquela 
homonímia deixe de existir imediatamente. 

É velho hábito nosso vernaculizarmos os étimos que nos vêm da lín
gua brasílica sufixados pela partícula cuéra, sem a intervenção do i que 
aparece entre o e e o r, em capoeira, muito embora a índole do português 
nos sugira a similitude fônica do sufixo eiro, eira. 

Poderíamos citar dezenas de casos, mas os seguintes são suficientes 
para demonstrar o quanto de excepcional existe na pronúncia de capoeira. 
Assim, dizemos: 

tapéra e não tapeira 
caputéra e não caputeira 

cuéra e não cueira 
quiréra e não quireira 

anhanguéra e não anhangueira 
tiguéra e não tigueira 

tabatinguéra e não tabatingueira 

Ora, seguindo essa mesma norma de adaptação, deveríamos, evidente
mente, dizer capoéra ou capuéra e não capoeira. Dessa forma sempre pro
cedemos, respeitando as variantes da partícula sufixante tupi-guarani que, 
como se sabe, são numerosas: ouér, cuéra, coér, coéra, cué, oéra, uéra, 
uér, goéra, guéra, guér, boér, boéra, poér, poéra, puér, puéra, éra, etc. 

Mas, João Ribeiro, em lugar de apenas pôr em evidência êsses fatos 
para concluir que o engano do Barão foi casual, enveredou pela etimologia 
a dentro e complicou seriamente o caso. 
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Em certa altura de seus rápidos comentários, afirma que capoeira é 
vernaculização de ca-poan-êra, literalmente - mato redondo que existiu. 

O grande filólogo deveria ter desconfiado logo do desaparecimento do 
ã tônico de poan, na vernaculização, cedendo lugar ao ê do sufixo êra. 
Sendo a queda de uma vogal acentuada final, fato positivamente raro, era 
curial que à frase tupi não se apegasse sem meticuloso exame. Aliás, sena 
facílimo encontrar, mesmo sem consultar o trabalho exaustivo de Macedo 
Soares, na Revista Brasileira de 1880, a verdadeira etimologia de capoeira. 
Ai leria o ilustre autor um pequenino trecho altamente elucidativo, capaz 
de o pôr a coberto das mesmas críticas que sofreu José de Alencar em 
conseqüência de descuido mais ou menos semelhante ao seu. 

Numa das passagens do belo trabalho de Macedo Soares, inserto na
quela Revista, encontra-se estas palavras: 

"José de Alencar, no Gaucho, 1, not. VII, anunciando as suas 
inovações filológicas, sempre infelizes, opina que se deve escrever 
capoão, e não capão, e assim faz. Pois dizemos e escrevemos ca
poeira, observa o ilustre romancista, porque havemos de ser in
corretos deixando de pronunciar e escrever capão? capoeira, diz 
êle, vem de caá, apuam, êra, mato raso, por já ter sido cortado. 
A conseqüência era lógica, se não fôra falso o princípio. O nosso 
exímio romancista sabe muito do idioma português, pouco do 
dialeto brasileiro e menos ainda da língua dos brasis. Capuêra, 
capoêra, têrmo brasileiro, que êle dá noutra parte como corruptela 
de caá, apuam, ê~ ilha de mato já cortado uma vêz (lracema, 3.• 
ed., 212), é pura e simplesmente o guarani caápuêra, mato que foi, 
atualmente mato miúdo que nasceu no lugar do mato virgem que 
se derrubou. Compõe-se de caá, mato, mata, floresta, mato virgem 
e puêra, cuêra, coêra, pretérito nominal, o que foi." 

Mas, por isto ou por aquilo, afirmou João Ribeiro que capoeira pro
vinha de ca-poan-êra, sem medir possivelmente a fôrça que essa afirmativa 
recebia de sua pena acata.díssima e, sob todos os pontos de vista, auto
rizada. 

De José de Alencar pôde Macedo Soares dizer que era um excelente 
romancista ... mas de João Ribeiro não se pode dizer senão que foi um 
dos mais profundos conhecedores da nossa língua. A sua etimologia 
merece, por isso, ser analisada minuciosamente . 

Não é preciso, aliás, ter severos tratos com o tupi-guarani para notar-se 
imediatamente que a frase ca-poan-êra está erradamente escrita e pessima
mente traduzida, sõbre não ser a que deu origem ao brasileirismo capoeira. 
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Está errada porque mato, em tupi, é caá e não ca, e mais, porque 
em tupi não existe a palavra êra mas cuér ou cuê ( 4) que, em casos de con
tração ou vernaculização apenas, aparece sob aquêle aspecto. Está mal 
traduzida porque poan não significa redondo como supôs João Ribeiro, mas 
simplesmente levantar-se, erguer-se, pôr-se de pé, etc. Não é a frase que 
deu origem à palavra capoeira porque, traduzida rigorosamente, após feitas 
as correções daria: mato erguido que existiu, mato velho erguido ou equi
valentes absurdos. 

Batista Caetano, em seu Vocabulário, diz muito a propósito: "caã.-puan, 
nesga de mato, vulgo capão, que por aí explicam caá-puan, mato redondo, 
aliás mato erguido, mato alto." 

Vê-se que João Ribeiro leu em algum dêsses que explicam por ai mato 
redondo por caá-puan; que grafou mal a palavra caá; que tomou êra pelo 
sufixo cuéra, e que forçou o sentido de capoeira em português para 
adaptá-lo ao falso sentido da frase tupi, tida por boa. Caiu, em suma, 
no "conto", em 1933, já desmascarado em 1876 por Batista Caetano. 

Se isso tudo é estranhável em tão lúcido quão sábio espírito, mais 
estranhável ainda é verüicar-se que êle, ao escrever as notas finais de seu 
livro - Língua Nacional - não houvesse querido corrigir o que. escrevera 
~as primeiras páginas do texto. Comparem-se êstes dois períodos do 
mesmíssimo livro: 

Pág. 35 

. .. cá-poan-êra literalmente mato redondo que existiu 

Pág. 246 

Definição exata (de capoeira) é a que dá, p. ex., Ama
deu Amaral no Dialeto Caipira - 107: 

"Capuêra, s. f . .-:. mato que nasceu no lugar de outro der· 
rubado." A capoeira é sempre uma renovação da flo
resta primitiva onde esta foi queimada ou desapareceu. 

Ora, o próprio João Ribeiro que afirmara na página 35 que capoeira 
era o "mato redondo que existiu", ao concordar com Amadeu Amaral na 
página 246, que capoeira é o "mato que nasce em lugar de outro que já 

não existe", bem poderia ter desconfiando do redondo que uma falsa frase 

( 4) Cué, em verdade, é sufixo guarani e nheengatú desde o Dic. Português e Bra
sillano, não ocorrendo no tupi antigo do litoral (C.D.). 



ESTIJDOS TITPINOLóGICOS 8'1 

tupi lhe sugerira; deveria ter percebido que a idéia de redondez era in
compatível com a "definição exata" de Amadeu Amaral. 

Não percebeu ou não quis alterar o que já havia escrito e, dai, tôda a 
confusão que provocou ao pretender esclarecer ... 

Mas não foi só João Ribeiro que cooperou para levantar dúvidas onde 
apenas existe certeza; Teschauer, especialista em brasileirismos, e que 
conhecia algo de tupi-guarani, lança também sua pedrinha ao telhado de 
vidro dos outros. . . No seu valioso Dicionário distingue capoeira de 
capueira, provàvelmente com o intuito de frisar que a forma capoeira é 
portuguêsa legítima, e que capueira é de origem tupi. Até ai nada de 
condenável, admitindo-se que o célebre i possa figurar no brasileirismo. 
A primeira atribui os significados que. todos léxicos consignam, e à segunda 
wna explicação que não prima nem pela clareza e nem pela originalidade. 
Diz o ilustre jesuíta: 

capueira - mata (virgem) extinta, que foi roçada ou 
destinada a roçar-se. 

Procurando-se conhecer o pensamento de Cândido de Figueiredo sõbre 
capoeira, topa.se com êste esclarecimento em seu Nôvo Dicionário: 

capoeira - mata que sucede à mata virgem, que foi 
roçada ou destinada a roçar-se. 

Sabemos todos que êsse final - destinada a roçar-se - que aparece 
em Figueiredo e Teschauer, é absolutamente inexpressivo e quase absurdo. 
Capoeira, capueira não pode ser em caso algum, como vemaculização, mata 
destinada a roçar-se, sendo como é mato que surge depois de roçada ou, 
melhor, derrubada a mata antiga, virgem, velha. 

Noutro passo, porém, em vez de melhorar, piora extraordinàriamente 
as suas afirmações. Diz com tôda simpleza que capueira confunde-se com 
capoeira. Não estivesse tudo isso impresso, e por vários motivos autenti
cado pelo Dic. de Beaurepaire Rohan_ e seria o caso de supor-se o digno 
lexicógrafo vítima de um descuido ou de um êrro de cópia. Tais hipóteses 
não se verificam e a afirmação sua_ aliás de Rohan_ pode ser compreendida 
fàcilmente. 

Foi por saber que cô significa em tupi a roça, a plantação etc., que 
Teschauer se aventurou a tornar confundíveis as expressões copoeira e 
capoeira; a primeira proveniente de co-poéra e a segunda de caá-poéra. 
Mas, como é possível confundir-se eô com caá, roça velha com mato velho? 

E como confundir copoeira com capoeira, se copoeira é palavra des-
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conhecida em nosso acervo . de tupismos; se nem o próprio Teschauer que 
os registrou aos milhares lhe dá uma modesta linha de abrigo? (5) 

Deixemos, porém, de lado a copoeira e notemos que Teschauer grafa 
o brasileirismo, capueira c.om u e i ao mesmo tempo que diz ser êle pro
veniente de caá-poéra com .o e sem i. Quanta incoerência! 

Teodoro Sampaio que, nesses casos emaranhados pelos etimologistas 
apressados costuma ser lembrado para exercer as funções de água fria 
na fervura, incrivelmente não pode atender ao nosso apêlo; no seu tão 
consultado Vocabulário não aparece a mal-assombrada capoeira. Lá estão: 
capão, capim, capoártle, capoava, caputéra, etc., todos com cheiros silvestres, 
menos capoeira ... 

Foi, naturalmente, por lamentável descuido que o meu bondoso e sábio 
amigo negou abrigo ao vocábulo que, por todos os títulos, tinha direito 
de figurar entre os que lá se acham, mesmo sem direito nenhum. (6) 

Para contrabalançar essa falta, entretanto, temos José Veríssimo a con
signar com toda correção o sentido de capoeira: 

capoeira - mato novo que cresceu em lugar onde extstiu 
uma mata virgem; mato ralo. Nos dicionários .cit• 
dos <Grande Dic. de Fr. Domingos Vieira e Dic. Con
temporâneo de Caldas Aulete) vem com significação 
errada. 

De kaá, mato, e forma de pretérito poêra=coéra=êra: 
mato que já não é o mesmo que foi. 

Se os. autores modernos tivessem consultado a obrinha de José Verts
simo, publicada em 1887, não teriam incorrido nos erros em que incor
reram, baralhando e confundindo idéias e fatos. 

Bernardino de Sousa, · transcrevendo trechos de Philipp von Luetzelburg, 
Henri Coudreau, Leôncio de Oliveira e Tomaz Pompeo Sobrinho sôbre os 
vários aspectos que tomam as capoeiras por êsse Brasil a fora, concorre 
tá.mbém para Ó bom entendimento do significado exato do têrmo em 
questão. Depois do exame dos textos, conclui: "tem-se assim a capoeira, 
mato baixo e variado, ou, na expressão elegante do indígena - mato que 
existiu - caá, mato~ e coêra, que passou". 

(ó) Parece-nos que a troca do o por a não era tãó diflcll de ocorrer na vernaculi
zação. V., p. ex., a palavra capixába por copi:l:ába (C. D.). 

(6) Ocorre na 4.• edição publicada em 1955. 

/ 
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Para não nos alongarmos em citações que daqui por diante correriam 
o risco de se irem repetindo, lembremos somente mais dois autores, e dos 
mais probos em matéria de brasileirismos: Beaurepaire Rohan e Chermont 
de Miranda . 

Beaurepaire Rohan ilustre e conhecido escritor, pelos modos, foi o 
inspirador de Teschauer na lembrança de confundir capoeira com copoeira. 
Começa êle grafando capueira, com u, para citar logo depois Montoya em 
abono de suas idéias. Lembra que Montoya fala em co-cuêra, roça velha, 
e que, portanto, co-cuêra = co-puêra é que se confundiu com capoeira. 

Como se vê, repete-se a velha. história das confusões ou, 'Como já dis
semos, dos esclarecimentos confusos. 

Analisemos ràpidamente a concepção de Rohan. 

:S:ste autor, quando fala em co-cuêra e em co-puêra, não o faz senão 
em conseqüência de uma concepção tôda sua de capoeira. Para êle, , 
capoeira não é o mato que 1surge no lugar em que existiu a mata virgem, 
tal como entendem quase todos e tal como afirmam inúmeros pesquisa
dores, mas apenas "o mato que nasce e se desenvolve em terreno outrora 
cultivado". Ora, ai está a razão de suas afirmativas. Se capoeira é o 
mato que nasce e se desenvolve onde outrora havia cultura ou havia roça, 
Justo é que a essa mata se dê o designativo de co-cuêra ou co..puêra. 
Admitida como boa essa definição, boa será logicamente a etimologia de 
Beaurepaire Rohan! Diz êle: 

"capueira é corruptela de copuêr~, significando, em lin
guagem tupi, roça extinta, mato que já foi roçado, 
corruptela devida, sem dúvida, à semelhança fonética 
dêste vocábulo com o vocábulo português capoeira." 

Mas só por hipótese é possível admitir-se que capoeira seja o mato 
que nasce nas roças abandonadas; capoeira é positivamente o mato que 
nasce onde existiu a mata virgem, a mata que fo~ derrubada etc. 

Foi por considerar o têrmo com um significado muitíssimo restrito 
que o sábio autor do Dicionário de Vocábulos Brasileiros aceitou cocuêra 
como origem de capoeira, desviando-se por completo do bom caminho e 
do bom senso, e levando atrás de sua inconteste autoridade não poucos 
registradores de etimologias apressadas. Quando Macedo Soares chamou 
a sua atenção para êsses fatos, em artigo publicado pela Revista Brasileira, 
em 1888, Beaurepaire Rohan, com visível mau humor, e irónicamente, em 
meia página da mesma Revista, ·procurou defender-se sem resultado apre
ciável. Manteve o seu ponto de vista, insofismàvelmente errôneo . 
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Dentre os que não acompanharam o severo Rohan, conta-se Chermont 
de Miranda, autor de . apreciado Glossário Paraense. Chermont aceita, 
paclficamente, caá-puêra, como frase originária de capoeira. 

Apesar disso, poder-se-á observar que, se o pesquisador paraense andou 
bem optando pela etimologia caá·puêra, andou mal ao redigir o verbete de 
seu Glossário. Quem o ler despreocupadamente suporá com tôda razão 
que "grande gaiola de talas ou varinhas em forma de paneiro, larga e 
achatada, para o transporte de aves domésticadas" ou que "vadio, turbu
lento etc.", são variantes de significado do brasileirismo capoeira. E isso 
porque, sem comentário de qualquer espécie, Chermont de Miranda houve 
por bem colocar no final do verbete apenas estas palavras: etim: caá, poêra. 

Sem a mais leve referência à palavra portuguêsa capoeira, faz supor 
que todos os significados que registra têm base ou provêm da mesma 
expressão tupi. Embora dêsse modo algo confuso, está de acôrdo com a 
verdade. 

Enfim, estas simples notas, parece-nos, são suficientes para demonstrar 
que há enorme confusão entre os especialistas, e vários modos de entender 
o modestó têrmo de origem brasilica. 

O que mais surpreendeu sempre os curiosos dêsses assuntos foi· o fato 
de se designar por capoeira, mato antigo, mato que existiu, exatamente o 
mato nôvo, o mato ralo que vem após as grandes derrubadas. Por que, 
poderiam perguntar, nomear-se mato nôvo por meio de uma palavra que 
significa mato velho? 

A essa pergunta, sendo razoável, poder-se-ia ·responder desde logo que 
capoeira não indica mato nôvo, mas tão somente mato velho. A idéia de 
mato nôvo é decorrente da idéia de mato velho. Quando o velho deixou 
de existir, isto é, quando derrubado, da região em que existiu diz-se 
caá-puêra, assim como se dissesse - a do mato antigo. 

Sendo fato verificado que no local das velhas matas extintas aparece 
sempre mato nôvo, de pequeno porte e altura, faz-se referência a êle lem
brando a antiga floresta que aí existiu. No próprio português, como 
judiciosamente sugere Macedo Soares~ é comum a designação de um ser, 
não pelo que êle é ou representa na atualidade~ mas pelo que foi outrora, 
em tempo pretérito. Para êsse processo de determinação socorre-se ~ 

nossa língua do prefixo ex latino que, guardadas certas reservas, corres
ponde perfeitamente ao sufixo cuêra tupi-guarani. Diz-se comumente: o 
ex-deputado, o ex-presidente, o ex-teatro etc. designando pessoas e cousas 
atuais pelo que foram no passado. Da mesma forma poderíamos dizer 
a ex-mata, a caá-puêra, designando a mata atual não pelo que ela é, mas 
pelo que ela foi . . . 

f 

/ 
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A designação, portanto, de capoeira, dada ao mato nõvo, não pode ser 
tomada ao pé da letra, mas em sentido figurado ou translato. Se pudés
semos nos estender um pouco, tentaríamos provar que capoeira, em 
última análise, tem a fôrça de um topônimo. 

como além dessas sutilezas tiveram os pesquisadores de se haver 
ainda com um têrmo português mais ou menos homofônico, com signifi-• 
cados absolutamente diversos, não foi difícil a formação dêsse pequenino 
caos em que gostosamente nos metemos. 

Antes de tentarmos a síntese de quanto se refere à capoeira, registremos 
ainda uma interessantíssima explicação de conhecido dicionarista. 

No Dicionário da Língua Portuguêsa de Eduardo de Faria, edição de 
1858, o verbete que nos diz respeito está assim redigido: 

Capoeira - s. f. (Cast. caporiera) espécie de cesto fecha
do, ou de grande gaiola, na qual se criam e guardam 
galinhas; pequena casa destinada ao mesmo fim; mata 
que se corta, ou derriba para lenha, ou se roça para 
lavrar a terra. Tira o nome de ser o matagal de 
arbustos similhantes aos de que se fazem as capoeiras. 
li': têrmo usado no Brasil. 

Pensa Eduardo de Faria, como se vê, que a palavra capoeira provém 
do castelhano caponera, e mais, que a designação do mato ralo por êsse 
nome, se deve ao fato de ser êle composto de arbustos que, pelo porte e 
delgacidade, se assemelham às varinhas de que se fazem as gaiolas para 
guardar galináceos. . . Confusões sôbre confusões! 

Mas tentemos, agora, reunir aqui tudo quanto diz respeito à palavra 
capoeira, destacando as variantes de sentido e derivados que assume quando 
se a considera proveniente do tupi e quando se a considera como têrmo 
vernáculo. Teremos: 

Capoeira - do Tupi ( caá-puêra) 

capoeira - mato ralo, de pequeno porte, que nasceu em lugar de mato 
velho derrubado. 

capoeirão - capoeira já incorporada ou que ocupa grande extensão de 
terreno. 

capoeirinha - capoeira muito nova, que começa a se formar. 
capoeiro - matuto, indivíduo que vive na capoeira. 
capoeira - lenha que se retira .da capoeira, lenha miúda. 
capoeira - certa ave também chamada urú no Rio de Janeiro. Segundo 

Antonio Serrano (Etnografia de la Antigua Provincia dei Uruguay) 
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a urú, "pequena gallinaeea, algo parecida a la perdiz, que abunda en 
el alto Uruguay" é a Odondophorus capueira. 

capoeirenta - zona coberta apenas pelas capoeiras. 
capoeireiro - designativo de certo veado. 
capoeirada - conjunto de capoeiras. 
capoeirar - andar pelas capoeiras, bater capoeiras. 
encapoeirado - metido na capoeira, escondido na região das capoeiras. 
encapoeirado - terreno já coberto de capoeiras. 

Capoeira - do Português 

capoeira - cesto grande onde se guardam ou criam capões e outras aves, 
gaiola grande . 

capoeira - espécie de cesto com que resguardam a cabeça os defensores 
de uma fortaleza. 

capoeira - escavação ou fosso guarnecido de seteiras . 
capoeira - velha sege, carro velho desarticulado. 

· capoeira - casa destinada à guarda ou criação de galinhas . 
capoeirão - homem velho e pacato pela idade. 
capoeiro - larápio; o que rouba as aves da capoeira. 
capoeirar - prender as aves em gaiolas grandes ou capoeiras. 
encapoeirar - o mesmo que capoeirar. 

Vemos ai, nesse simples apanhado rápido, quantos motivos existem 
para confusões grandes e pequenas... Interessantes observações podería
mos fazer a propósito do emprêgo de cada um dêsses modismos, mas tal 
estudo ultrapassaria aos estreitos limites destas despretensiosas notas_ 

Dentro, porém, dessa ordem de idéias, não nos será lícito esquecer 
uma série de têrmos de uso corrente no Brasil, embora não os possamos, 
com segurança, filiar ao étimo tupi ou ao vocábulo português. Queremos 
nos referir aos que se prendem à designação do conhecido "jôgo atlético" 
que deu fama a muitos desordeiros do Rio de Janeiro e de outros Estados. 
Não há quem não conheça a capoeira, aquela arte complexa de pôr no 
chão o adversário desorientado pelos golpes rápidos de pés e mãos. 

Ligar-se-ão, o nome do jõgo e os seus derivados, à capoeira tupi? 
Terão alguma afinidade com capoeira, têrmo português, ou com capão, 
que Cândido de Figueiredo diz provir do grego kapon? 

Se quiséssemos puxar a brasa para a nossa sardinha, poderíamos 
lembrar que 'ª tal arte da capoeiragem foi sempre praticada por indivíduos 
mais ou menos capoeiros, e, parece, só no Brasil. 

Preferimos, entretanto, deixar a porta aberta aos pesquisadores que se 
especializam em descobrir origens interessantes de vocábulos banais. 
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Consignemos tão somente os vocábulos usuais referentes ao chamado 
"jôgo atlético", lembrando que as expressões capoeiragem e capoeira apa
recem em nosso Código Penal, promulgado em 1890, pomposamente situa
das no artigo 402, e respectivo parágrafo, fato êsse que representa alguma 
cousa em matéria de oficialização ... Lá estão elas assim arrumadas: 

Art. 402 . . . Fazer nas ruas e praças públicas exercí
cios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela 
denominação de capoeiragem; etc. Pena de prisão celu 
lar por dois a seis anos. 

Parágrafo único - É considerada circunstância agra
vante pertencer o capoeira a alguma banda ou malta. 

Sinteticamente, são os seguintes os significados e variantes dessa 
modalidade do têrmo: 

capoeira - espécie de "jôgo atlético, introduzido pelos africanos" no 
Brasil. (Teschauer) 

capoeira - indivíduo que pratica o jôgo da capoeira. 
capoeira - designação genérica do indivíduo desordeiro, da ralé. 
capoeiragem - ato de capoeira, de indivíduo desordeiro. 
capoeirar - burlar intentos, ladinar, enganar. 
capoeirar - ter vida de capoeira, de vadio, de rixento. 

Assim, sem pretendermos. ter esgotado o assunto que sabemos ser 
extremamente produtivo e perigoso, estamos convictos de que conseguimos 
pôr um pouco de ordem onde só havia confusão. Estudos mais minuciosos 
podem, evidentemente, vir a contrariar alguns de nossos ·conceitos, mas 
jamais alterar a afirmativa nossa · e de alguns de nossos antecessores sôbre 
a etimologia do brasileirismo capoeira: capoeira, palavra de origem tupi
guarani, vemaculização de caá-puêra. 

Para não terminar sem uma sugestão de interêsse geral, lembraríamos, 
em face do exposto e na suposição de ter bem esclarecido o caso, que o 
vocábulo capoeira, de origem tupi, fôsse sempre grafado sem o i, isto é, 
capoêra ou, melhor ainda, capuêra, de acôrdo com as normas correntes de 
vernaculização em casos análogos. 





COI VARA 

Os vários autores que registram o têrmo, não estão inteiramente de 
ncôrdo, quer quanto à sua origem, quer quanto ao significado único que 
deve ter em português. 

Uns dão coivara como procedente de coybá ou cigybá, adotando a 
opinião de Batista Caetano; outros de co-uára, baseados em Teodoro 
Sampaio. 

Os primeiros querem que coivara seja apenas: o mato sêco, os gra
vetos da roça, a galharada da roça, ou, melhor, da roçada; os segundos, 
a queima dos tassalhos incombustos, isto é, dos tassalhos que escaparam 
à ação do fogo nas queimadas. 

Da significação das partes componentes da expressão, na realidade não 
se colige idéia alguma de queimada ou de sobras de queimada, tanto se 
admita a palavra como originária de coybá quanto de co-uára. 

Cô e côg significam tão sbmente a roça, a plantação, a chácara, como 
se lê em Montoya e no mesmo Batista Caetano; ybá deribado de yb, a 
árvore, significa o fruto da árvore ou, na mais favorável das hipóteses, os 
galhos, os ramos, a madeira etc. Uára, finalmente, de u ou ub, jazer, estar 
deitado, significa jazente, estendido, deitado. Assim, se coivara provier de 
co-ybá significará: galharada da roça, galhame da chácara, paus da roça 
e, se provier de co-uára, dirá: o jazente da roça, de referência ao mato 
cortado ou roçado que espera pela queimada, depois de sêco, como textual· 
mente explica Teodoro Sampaio. Mas, no mesmo passo, êsse autor diz: a 
coivara, entretanto, é a queima dos tassalhos incombustos. 

Como se percebe fàcilmente, não há concordância lógica entre essas 
explicações. De um lado "mato cortado que espera pela queimada", de 
outro "a queima dos tassalhos incombustos" ... 

Parece-nos que coivara deve provir de co-uára, significando de modo 
geral a roçada, o galhame, o madeirame derrubado, estendido no solo, à 
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espera naturalmente da quei.mada. Se os tessalhos escapos ao fogo deno.. 
minam-se também coivaras, é porque êles continuam a jazer na roça, em· 
bora meio carbonizados, como diz Amadeu Amaral. Essa denominação é 
conseqüência de uma extensão da idéia principal do têrmo. 
G~~-_:-· 

Comélio Pires, nosso poeta "caipira", tão simples e tão exato sempre 
em suas descrições, entre os versos do livro - Cenas e Paisagens de Minha 
Terra - inclui êstes: 

De cócoras, no terreiro, 
sôbre uma pedra curvado, 
o lavrador prazenteiro 
vai afiando o machado. 

Ei-lo na mata cerrada; 
a luta travar-se vai. 
Começou a derrubada; 
sôbre um tronco um outro cal. 

Adeus clareira; adeus fronda! 
Adeus ninhos de sabiá! 
- Que é que na gruta estronda? 
Jt o ancião jequitibá. 

Depois é o fogo que estala; 
na mata há grande clareira 
e a labareda resvala 
nos galhos da perobeira. 

Jt o vegetal que perece, 
o fumo o espaço enegrece; 
Do fogo é dia de gala 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. ......... . 

Sôbre a cinza o lavrador 
vai alegre e sorridente, 
com a cavadeira na mão, 
a distribuir a semente. 

Brota a planta entre a coivara ... 
faz a roça; e o dono ao vê-la, 
vê, por onde vaga ou pára, 
em cada cova uma estrêla. 
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Coivara. vernaculizado, é, em todo o Brasil, a galharia semi-combusta 
que resta de uma queimada. Não há dúvida alguma. Assim o entendem 
Teschauer, Amadeu Amaral, Cornélio Pires e Raimundo de Morais. Tes. 
chauer registrou o têrmo no Rio Grande do Sul; Amadeu e Cornélio Pires 
em São Paulo, Raimundo de Morais na planície Amazônica. 

De coivara deriva-se o verbo coivarar ou encoivarar, isto é, reunir as 
coivaras, os tassalhos, para a requeima definitiva ou, como o registra J. 
Galeno: para queimar em fogueiras os ramos que escaparam do incêndio 
geral do mato. 





MAMELUCO 

O têrmo mameluco, no Brasil, designou sempre o mestiço, filho de 
pai europeu e mãe índia. Gandavo já o registra em 1576, como o registram 
Gabriel soares, Frei Vicente do Salvador e inúmeros outros cronistas e 
historiadores. 

Os mais antigos escreviam mamaluco, sendo a forma mameluco relati· 
vamente moderna. Essa variação de grafia e pronúncia não alterou, abso
lutamente, o significado do vocábulo, devendo-se notar que, ainda em 
nossos dias, o habitante do interior de São Paulo diz muitas vêzes mama
luco e não mameluco. E foi exatamente êsse fato que levou Teodoro Sam
paio a confirmar a sua opinião sôbre a origem tupi da palavra; mamaluco, 
diz êle, é forma original, e mameluco não é senão uma corruptela. 

De uma maneira ou de outra, a verdade é que o têrmo desde os tem
pos da conquista, até hoje, tem uso corrente e tem a mesma significação. 
Autores e dicionários estão todos de acõrdo: mamaluco ou mameluco, no 
Brasil; é o produto do cruzamento euro-americano. 

Quanto à origem, porém, o desacôrdo é positivo e sem possibilidades 
de ser dirimido. Dois grupos se formaram e ma.ntêm-se em campos opostos, 
irredutivelmente. Quer um dêles que o têrmo seja árabe, ou pelo menos 
de origem árabe, e que o outro seja tupi ou de origem tupi. 

Lembram os do primeiro grupo a existência na língua árabe, de mam
louk, que é particípio passado de malalka, isto é, governar, possuir, ter 
sob ordens, etc. Sendo assim, mamlouk dirá evidentemente: o governado, 
o possuído, que equivale ao servus dos latinos, como lembra Basllio de 
Magalhães. De mamlouk para mameluco vai apenas um pequeno passo. 

Mas não são só êsses os argumentos. 

Lembram ainda que a História consigna, já no ano 1250 de nossa era, 
a existência de uma milícia de mamelucos, criada pelo sultão egípcio que 
se chamou Melik-Salek, massacrada em 1811 pelo vice-rei Mehemet-Ali. 
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Tudo isso é verdade. Dava-se, de fato, o nome de mameluco aos mem
bros dessa guarda especial e, sabe-se, chegou ela a governar o Egito por 
larguíssimos anos, constituindo as três dinastias que vieram das sombras 
do século XII aos dias áureos de Napoleão Bonaparte. 

Os bahris, antigos escravos comprados na Geórgia e no Turquestão, e 
os bordjis, sucessores daqueles na governança, eram todos mamelucos. Des
tronaram sultões, anarquizaram o país, governaram militarmente, foram 
dominados pelo otomano Salim, submeteram-se a beys despeitados, cur
varam-se ante a figura trágica de Napoleão, e acabaram: uns fuzilados em 
1811 por Mehemet-Ali, e outros, os que se haviam enfileirado na Guarda 
Imperial do grande soldado corso, assassinados miseràvelmente, em Mar
selha, durante os dias borrascosos do Terror Branco. 

Basílio de Magalhães afirma com razão, é claro, que êsse apelativo 
existia em nossa língua, "muito antes que os portuguêses tivessem ouvido 
qualquer fonema do abanheênga", e Varnhagen, comentando a obra de 
Gabriel Soares, aceita insofismàvelmente a sua origem arábica. Referin
do-se muito especialmente aos paulistas, isto é, aos mamelucos paulistas, 
Charlevoix, o jesuíta historiador do Paraguai, diz textualmente, segundo 
citação de Afonso de Taunay: 

"Dessa mistura, (sangue po·rtuguês com brasílico}, saiu 
uma geração perversa cujas desordens em todos os sen
tidos atingiram tais proporções, que a êsses mestiços se 
deu o nome de mamelucos, por causa de sua semelhança 
com êsses antigos escravos dos soldões do Egito." 

Diante dêsses argumentos, parece-nos, a palavra mameluco teria . sido 
empregada desde o inicio da colonização do Brasil, não só para denominar 
o. produto do cruzamento do sangue europeu com americano, mas para 
designar também aquêles indivíduos que eram como que escravos, que 
eram os "possuídos", os "governados". Que há certa relação entre pos
suídos ou governados e os nascidos de mãe índia e pai europeu, não se 
pode contestar. Os infelizes que provinham dêsse conúbio, deveriam ter 
sido, pelo menos nos primeiros tempos, simples possuídos, para se não 
dizer, abertamente, escravos. A êles, aos pobres corumins mamelucos, bem 
se poderia ter aplicado a designação de mamelucos no sentido árabe. 

Como os de Melik-Salek, os nossos souberam também se impor e 
dominar na terra em que haviam nascido. Se não tiveram um Napoleão 
que os arregimentasse em guardas imperiais, tiveram inúmeros cabos de 
Tropa que os levaram, em "bandeiras". ao terror verde da floresta. Simples 
questão de nomes, de épocas e de regiões. 
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Só assim se pode compreender o uso do vocábulo no Brasil, pois 
não é possível que se exprimisse a idéia de mestiçagem por meio de uma 
palavra que, rigorosamente, exprime servilismo ou escravidão. 

Mas vejamos o que dizem os do grupo tupinófilo, representados por 
Teodoro Sampaio, Teschauer e muitos outros. 

Dizem que nos antigos escritos sôbre o Brasil não se encontra a pa. 
lavra mameluco, mas mamaluco, que é ainda a forma preferida hoje pelos 
nossos sertanejos; dizem que, no tupi, a frase mamãrúca se decompõe em 
mamã, misturar, mesclar, e rúca ou yrúca que quer dizer: tirar, extrair 
etc. Dessa maneira, mamãrúca significará aquilo que é tirado da mistura, 
o que tem procedência mista. De mamãrúca se fêz mamaluco, como vem 
nos cronistas, e mameluco, como se diz atualmente ... 

Postas as coisas nesse ponto, não repugna aceitar a derivação do têrmo. 
Acontece, entretanto, que mamã não significa, com precisão, misturar ou 
mistura, segundo se colhe dos informes dos três maiores dicionários tupi
-guaranis que conhecemos: o de Montoya, o de Batista Caétano e o de 
Stradelli. Nêles aparece o têrmo mamã com os seguintes significados: re> 
dear, ligar, atar, cingir, cercar, amarrar, enrolar, dobrar, envolver, em
brulhar, circunscrever e enlear. Com o sentido de misturar, mamã, não 
pode ser traduzido sem que se recorra ao artificio das idéias aproximadas .. . 
E não deve também, porque no tupi e no guarani há um têrmo próprio 
para traduzir mistura ou mescla. Nos mesmos dicionários referidos, en· 
contra-se a palavra monã ou monáne que, rigorosamente, exprime: mis
turar, mesclar, ôonfundir, fazer misto .ou mesclado. 

Não é razoável supor, portanto, que o aborígene usasse de uma palavra 
de sentido apenas aproximado, quando tinha no seu vocabulário uma outra 
que clara e fàcilmente lhe exp:i;imiria o pensamento, se. é que era seu 
pensamento dar ao filho do branco e ~ mulheres de sua grei o apelido 
de mamãrúca ou derivado de mistura. 

Na melhor das hipóteses êle diria: monãrúca ... 

Se de fato a expressão mamãrúca era empregada pelos que falavam 
a língua geral, ela deveria ter um s!gnificado muito diferente dêsse que 
lhe atribuem os propugnadores do mameluco tupi ... 

Quando Batista Caetano, de passagem, disse que mameluco ·era mem· 
byrúca, êle realmente não quis dizer que a palavra mameluco provinha de 
membyrúca.. Batista Caetano não formou ao lado dos que querem ver no 
têrmo árabe dois fonemas tupis. 

Demais, bastava a presença . do têrmo memby para evidenciar que o 
grande tradutor da "Conquista" não concordava com a interpretação -
tira.do da mistura. 
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O têrmo, pensamos nós, é realmente árabe. Foi dado ao filho da 
mulher indigena, na época da conquista, ·com a mesma acepção que .tinha 
em árabe. Era um velho vocábulo que, como tantos outros, encontrava nas 
terras novas da América clima próprio para viver ... 

Com o correr dos tempos e com a ascendência dos mamelucos em 
nosso meio social, aquela idéia de servilismo se diluiu e desapareceu. Ma
meluco exprimiu, desde então, apenas a qualidade de descendente do euro
peu e da índia. E foi com êsse sentido, que se pode chamar brasileiro, 
que o têrmo árabe se incorporou ao nosso idioma. 



MUCHIRAO · 

Muchirão é a reuruao de roceiros para auxiliar um vizinho nalgum 
trabalho agrícola - roçada, plantio., colheita; terminando sempre em festa, 
com grande jantar ou ceia, danças e descantes. 

Assim o definiu Amadeu Amaral e assim o descrevem, mais ou menos, 
quantos têm tratado de tão interessante costume de nosso povo. 

Em todos os Estados do Brasil o muchirão tem as mesmas caracte
rísticas de fraternidade, de alegria e de espontaneidade. A êle concorrem 
nomens, mulheres e crianças, dispostos a atender com a. máxima solicitude 
ao apêlo do vizinho. 

O muchirão não é propriamente um socorro, um ato de salvação ou 
um movimento piedoso; é antes um gesto de amizade, um motivo para 

.J 

folganças, uma forma sedutora de cooperação para executar ràpidamente 
um trabalho agrícola. E também não é original do Brasil êsse costume. 
Quase todos os povos, sob nomes vários e vários aspectos, sempre prati
caram o muchirão. 

Em Portugal, para só nos referirmos ao pais com que tivemos mais 
íntimo contacto, é tradicional a Festa da Esfolhada, tão maravilhosamente 
descrita por Julio Diniz em seu romance - As Pupilas do Senhor Reitor. 

Aquela alegria sã do muchirão brasileiro, aquêle ambiente de boa 
vontade em que trabalham todos, sorrindo e brincando, é a mesma ale
gria, é o mesmo sorriso feliz dos campônios de Portugal reunidos para a 
Esfolhada. 

A festa em casa de José das Dómas, sob o luar muito claro, pontilhada 
de ditos chistosos e de promessas de amor, é o mesmo muchirão em 
casa de Nhô Tico, a mesma festança de nossos cai.piras, entremeada de 
modinhas ingênuas, amorosas e de meneios cadenciados de cateretês. 

Diferenças algumas, se existem, são pequeninas e produzidas apenas 
pelas naturais diferenças de ambiente. 
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No Pará, em Pernambuco, na Bahia, em São Paulo, no Rio Grande do 
Sul, pelo Brasil inteiro, houve sempre dêsses trabalhos festivos, todos idên
ticos, todos visando as mesmas finalidades. 

As denominações variam conf onne as regiões, mas não tanto que pos
sam sugerir diversidade de muchirões. 

Na Amazônia diz-se: potirom, potirum, putirum, puxirum e mutirum; 
no Ceará, adjutório; na Paraíba do Norte, bandeira; em Pernambuco, ad· 
junto; na Bahia e em Sergipe, batalhão; em Minas Gerais, mutirão e ban
deira; em São Paulo e no Paraná, muchirão, pucbirão e mutirão; no Rio 
Grande do Sul, finalmente, pichurum, puchirão e ajutório. Em certos pon
tos do extremo norte brasileiro, diz-se ainda: ajuri e ajuricaba. 

Temos, assim, designando a reunião d:_e amigos e vizinhos para o tra. 
balho confraterno, as seguintes expressões, colhidas por nós em grande 
númerq de obras regionais, escritas por filhos do norte, do centro e do 
sul do Brasil: 

muchirão potirom bandeira 
pichurum potirum adjunto 
batalhão putirum motirão 
muxirom puxirum puchirão 
mutirom, mutirum mutirão 
ajuri ajuricaba ajutório 
adjutório motirom motirum 
putirão putirom puxirão 
muxirum michurum 

Uma simples análise dessas palavras permite, desde logo, a organização 
de três grandes grupos, o que muito facilitará o estudo que temos em vista. 

O primeiro grupo será composto daquelas que se iniciam pela letra 
p, o segundo pelas que têm m inicial, e o terceiro pelas palavras restantes. 
Veremos mais, e isso é altamente interessante, que as do primeiro grupo 
correspondem com exatidão às do segundo, mediante simples permuta das 
consoantes p e m. 

Assim, teremos: 

1.º Grupo 2.• Grupo 3.º Grupo 

puxirom rr.uxirom ajuricaba 
puxirão muxirão ajuri 
putirom mutirom a.jutório 
putirão mutirão adjuntório 
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1.· Grupo 2.º Grupo 3: Grupo 

puchirão muchirão adjunto 
pichurum michurum batalhão 
puxirum muxirum bandeira 
putirum mutirum 
potirum rnotirum 
potirom motirom 

Se notarmos ainda que várias dessas vozes diferem apenas pelo em
prêgo arbitrário das letras o e u; pelo uso das correspondentes eh e x; 
pela substituição do ditongo ão, português, que ocorre em algumas delas 
pelas terminações um e om, podemos reduzir os dois primeiros grupos desta 
maneira: 

potirom 
potirum 
putirum 
putirão 
putirom 

puxirum 
puchirão 
puchirom 
puxfrom 

potirom 

pochirom 

pichurum - pichorom 

motirom 

mochirom 

motirom 
motirum 
mutirum 
mutirão 
mutirom 

mu:xirum 
muchirão 
muxirom 
muchirom 

michorom - michurum 

Resumindo, poderemos assim considerar os dois grupos: 

1.º Grupo 

potirom 
pochirom 
pjcborom 

2.º Grupo 

motirom 
mochirom 
michoro1n 

~stes dois grupos, como é fácil de ver, ainda se reduzem a apenas 
um, pois as letras iniciais que os distinguem, p e m, são daquelas que em 
tupi se confundem ou se permutam usualmente. Inúmeras palavras da 
Língua Geral, começadas por p, aparecem também grafadas com m e, às 
vêzes, com b. 

É lição das gramáticas tupis que "as labiais p, b, m se substituem 
cu se confundem, não raro, na composição dos vocábulos, quer por motivo 
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de uma articulação indistinta, quer por ação dialetal". Por isso, pagé trans
forma-se em magé e em bagé, peréba em meréba e beréba, paranã em 
maranã, pará em mará; pokéca em mokéca. 

· Motirom, portanto, não é mais que potirom; mochirom, mais que 
pochirom e michorom, mais que pichorom. 

Com essas considerações, as três formas que resumem aquêles dois 
grupos, são: 

potirom 
pochirom 
pichorom 

Potirom e pochirom, evidentemente, não passam de duas maneiras de 
pronunciar uma e única palavra. Pocbirom, em sua forma caipira, ou antes, 
não alterada, deveria ter contido o som tch, isto é, deveria ter sido pcro
nunciada potchirom, como aliás é comum ouvir-se ainda no interior, pelo 
menos de nosso Estado. 

Embora sem ser possível justificar rigorosamente a pronúncia da ter
ceira palavra, pichorom, parece-nos que é equivalente a pichirom, e, por
tanto, a pitirom. Sendo assim, chegaremos finalmente a concluir que todos 
os têrmos dos dois grupos se reduzem a estas duas palavras: 

potirom e pitirom 

Que são palavras de origem tupi, não resta dúvida alguma. Todos os 
autores que consultamos, com maior ou menor justeza de interpretação 
registram uma dessas formas ou outras das muitas que anotamos, como 
originárias do tupi-guarani. 

Em verdade, o fato de todos os autores concordarem com a origem 
brasílica, não é grande áfrica, pois em geral muitos copiam de alguns, 
cegamente, sem corrigir ao menos os evidentes erros tipográficos. Mas isso 
não vem ao caso. Os têrmos são realmente provenientes do tupi-guarani. 

Amadeu Amaral, sem discutir a questão, pergunta desconfiadamente se 
muxirão não estará ligado à palavra - multidão - ou a - muchedumbre _. 
conforme lembrança de Carlos da Fonseca. 

Com tôda a certeza poderemos responder que, diretamente, não há 
ligação alguma, mas que indiretamente, isto é, considerada a significação 
dos têrmos tupis, é possível estabelecer entre êles uma certa afinidade. 
Mas insiste, e pergunta ainda se o têrmo botirão, que designa uma nassa 
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de pesca, de um dado feitio, usada em Portugal, nada tem com o muxirão 
brasileiro. 

Achamos inteiramente descabida a pergunta, e não compreendemos 
como o autor do Dialeto Caipira foi levado a supor possível alguma relaçW,o 
entre o mutirão, uma festa campesina, e o botirão, um artefato português, 
de pesca. Voltemos, entretanto, ao que interessa. 
~--- -

Montoya, no seu "Tesoro", consigna o têrmo potirom, e lhe dá a se-
guinte tradução: "poner manos a la obra", sendo pô, como se sabe, a mão, 
as mãos. 

Batista Caetano registra potyrom, mbotyrom e mbopotyrom, todos cor
relatos, e cujos significados são assim textualmente expressos: 

potyrom - trabalhar juntos, reunidos; 

mbotyrom - trabalhos juntos, fazer súcia para os trabalhos da roça 
ou para caçar e pescar; 
:~ .. :-

mbopotirom - fazer mãos juntas, isto é, fazer união de muita gente 
para o trabalho ainda hoje chamado motyrom, em que se reunem vizinhos 
e trabalham em comum, terminando o trabalho por festa à noite; comu
nismo racional e prático, feito pelo salvagem muito antes que as teorias 
subversivas dos sábios pretendessem ir de encontro às leis naturais, pre
gando a negação da propriedade. 

Cremos que com essas duas abalizadíssimas opiniões, podemos dar 
por definitivamente assentado que potirom, com tôdas as suas variantes 
iniciadas· por po ou mo, não só é têrmo tupi, como também que ingressou 
em nosso vocabulário com a significação rigorosa que tinha na língua 
de nossos íncolas. 

Quando fizemos a redução dos grupos, convém lembrar, chegamos a 
duas expressões; uma, acabamos de analisar, e a outra, pelo fatb de conter 
em si a palavra pi ou py, que significa pé em português, deve ser estudada 
separadamente. 

Talvez, com um pouco de ginástica etimológica e algo de boa vontade, 
fôsse possível liquidar sumàriamente êste vocábulo. Bastaria mesmo dá-lo 
como corruptela ou variante de potirom. Mas nós estamos estudando, e 
por isso, iremos até o fim. 

Da mesma forma que potyrom e potirom, sinteticamente exprimem 
mãos juntas, mãos diversas, reunião de mãos, muitas mãos, pityrom e piti· 
rom significarão pés diversos, reunião de pés, muitos pés . 

... 
O fato de se dizer muitos pés para traduzir o agrupamento de . tra-; 

balhadores que roçam, capinam ou colhem, nada tem de estranhável. Po-
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der-se-ia empregar com a mesma propriedade: braços, almas, peitos, cora· 
ções, enxadas, foices etc. 

O emprêgo de uma dessas palavras apenas frisaria uma impressão do 
observador. Os capinadores, por exemplo, tanto usam no seu mister as 
mãos como os pés, êstes para espalhar a porção de terra que a enxada 
deslocou do terreno. 

Potirom e pitirom, portanto, são expressões equivalentes: ambas tr~ 
duzem o congresso de amigos e vizinhos para o trabalho comum. 

Explicadas e aceitas estas, ficam, ipso facto, aceitas e explicadas tôdas 
aquelas outras dos grupos 1.º e 2.º, simples alterações fônicas ou gráficas 
das duas. 

são: 
Cumpre-nos finalmente examinar as do 3.º grupo que, como vimo8, 

bandeira 
batalhão 
adjunto 
adjuntório 
ajutório 
ajuri 
ajuricaba 

Bandeira, batalhão, adjunto, adjuntório e ajutório, são palavras por
tuguêsas. que se explicam por si mesmas, sendo de se notar, apenas, a de
nominação - bandeira - que não deve ser senão uma reminiscência da
queles lendários muchirões que se não formavam para roçar ou colhêr 
na pacatez de um sitio, mas para "roçar" também, e "colhêr" em sentido 
figurado. Raposo Tavares e Guairá, o grande "roçador" e a grande '"roçada", 
que o digam . .. 

Ajuri, que supomos ser têrmo empregado apenas na Amazônia, é alte
rado de aiuri, segundo Sampaio, e significa: o auxilio, a ajuda etc. 

Ajuricaba, como indica a própria palavra, composta de ajuri e hába, 
quer dizer: o modo ou o lugar da ajuda, do auxilio, e ainda: o tempo 
propício para ajudar ou auxiliar. 

O verbo ayúr ou ajúr em rigor diz: tomar pelo pescoço, laçar, enlaçar, 
estar sob o mesmo jugo. Compreende-se fàcilmente a sua aplicação neste 
caso. 

Estão assim estudadas, ràpidamente, tõdas as denominações dadas no 
Brasil ao muchirão. 
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Essa tão simpática e tradicional manüestação de solidariedade hu
mana, quando de todo desaparecer, anulada pela máquina agrícola que 
avança dominadoramente, deixará no entanto, e para sempre, a lembrança 
de que houve neste pais i.menso um povo bom, generoso e alegre, às 
vêzes ... 

Entre os motivos de festas e folguedos, como a Farinhada, o Rodeio, 
a Queimada, a Feira, o Casamento e a Moagem, lembrados por Alberto 
Rangel, deve ser incluído o Muchirão com seus bailados monótonos, com 
seus descantes sentimentais, com suas violas, com suas promessas de amor 
e, por certo, com suas tristes desilusões também. 
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