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NOVIDADES 
, 

TUPINOLOGICAS 

HERBERT BALDUS 

Com o interesse pela etnologia 
no Brasil, interesse cujo crescimento 
se manifesta pelo número cada vez 
maior de publicações e estudiosos 
dessa matéria, aumentou também o 

amor pela língua índia que mais con
tribuiu para o vernáculo, isto é, pelo 
tupí. Há cêrca de ct'm anos, mais 
exatamente em 1840, Francisco Adol
fo de Varnhagen, na sua "Men1ória 
sôbre a nect'ssidade do estudo e ensi
no das línguas indígenas do Brasil" 
(Revista trimensal de História e Geo- · 
grafia ou Jornal do Instituto Histó
rico e Geográfico Brasileiro, t. III, ' 
Rio de Janeiro 1841, p. 60), ainda 
podia dizer com referência ao seu te
ma: ". . . quase prevejo que a serie
dade com que trato êste assunto, que 
julgo transcendente, podé'rá trazer sô
bre mim o escarneo da geração pre-

t 
,, 

sen e ... 
Se be'm que hoje não se ensine 

ainda linguistica índio-brasileira em 
_gei:al, foi oficialmente compreendida, 

pelo menos, a necessidade do estudo 
universitário do tupí registrado pefus 
quinhé'ntistas e seiscentistas e de suas 
sobrevivências no português do país. 
O resultado principal desta compre
ensão é, indubitavelmente, a criação 
da Cadeira de Tupí-Guaraní na Fa
culdade de Filosofia, Ciências e Letras 
da Universidade de São Paulo com 
Plínio Airosa con10 professor. Pois é 
êste distinto cientista incontestavel
mente uma das maiores figuras con
temporâneas da tupinologia e aquêle 
que mais se dedicou ao seu ensino en
tre nós. Para ver isso basta folhear 
o seu recente livro intitulado "Apon
tamentos para a Bibliografia da lín
gua tupí-guaraní", onde encontramos 
nas páginas 25-45 as obras do próprio 
autor. Delas convém destacar as se
guintes: 

"Dicionário Português-Brasilia
no e Brasiliano-Português". Reim
pressão integral da edição de 1795, se· 
guida da 2.ª parte, até hoje inédita,, 

• 
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ordenada e prefaciada por Plínio M. 
da Silva Airosa. Revista do Museu 
Paulista X\VIII, São Paulo 1934, pp. 
17-232. 

Airosa atribue a autoria dêsse di
cionário ao Frei Onofre. 

"Termos tupís no português do 
Brasil". Coleção do D€partan1ento de 
Cultura, XIII, · São Paulo 1937, 233 

. 8º pp. 1n- .. 
Esta erudita a11álise de 33 pala

vras tupís ·contém preciosos dados fi
lológicos e folclóricos. 

"Os Nomes das partes do corpo 
humano ,pela língua do · Brasil" de 
Pero de Castilho. Texto tupí-portu
guês e português-tupí do século XVII. 
Coleção do Departamento de Cultura, 
XIV, São Paulo 1937, 130 pp. in-8.0 . 

Afrosa prefaciou e anotou êste 
importante vocabulário. 

"Vocabulário na língua brasíli
ça '~, Manuscrito. portug~ês-tupí do 
século X 1VII,_ coorâenado e prefàcia
do por Plínio Airosa. Coleção do 
D~partamento de Cultura, . XX, São 
Paulo 1938, 433 pp .. in-8.0 • . 

;: Escreve o prefaciador {p. 68) : 
_" .... ,com os dados de que dispon1os, 
e em face do que forneceu o longo es
tudo desapaixonado cl:o manú.scrito, 

- 'A • •· t -não podemos, em sa conc1enc1a, nt:gar 
as grandes possibilidades de ter sido 

~ Ancl:iieta o autor primeiro dêste pri
meiro valiosíssimo Vocabulário''. 

1'Dos índices de relação determi
nativa de posse no tupí-guaraní. S. 
Paµlo, 1938, 95 pp. in-8.0 ". 

:este! trabalho, apresentado por 
Airosa eomo tese para concorrer ao 
'cargo de professor catedrático da 
Universidade de São Paulo; tem gran
d~ importância para ~ gramático ver-
sado em tupí. .. _ 

Além disso são notáveis os co
. mentários com que. Plínio Airosa en
riq~eceu a última edição brasileira de 

• 
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Léry e a versão portuguesa de Marc
grave (Jean de Léry: "Viagem à 
Terra do Brasil". Biblioteca Histó
rica Brasileira VII, Direção de Ru
bens Borba de Morais. Tradução in
tegral e notas de Sérgio MiUiet, cot· 
o Colóquio na língua brasílica e no
tas tupinológicas de Plínio Airosa. S . 
Paulo 1941. - Jorge Marcgrave: 
"História Natural do Brasil". Tra
dução de Mons. Dr. José Procópio de 
l\r!agalhães. Edição do Museu Pau
lista. São Paulo 1942). 

No tocante aos acima citado:.: 
"Apontan1entos . para a Bibliografia 
da. J~11gua tu:pí-·guaraní"' ( S. Paulo, 
1943, 306 pp. in-8.º) é preciso men
cionar que _..\irosa acrescenta às indi
cações bibliográficas que pela sua 
exatidão satisfazem as exigências do 
bibliófilo e bibliotecário, comentários· 
reveladores da sua competêàcia de tu
-pinólog..o. · 'E' verdade que; -interes· 
sando-se, antes de tudo: pela língua 

- :-conser\Tada nas obras · dos ántigos je
suítas ( i\nchi-é'ta, Figueira, MontoYa., 
Res~tivo etc.) -e pelo que disso ficou 
·no vocabulário dos brasileiros e para:-, . . 
_guaios modernos, trata so ~acessoria-
mente de alguns dialefõs falados por 
t ; ibus de índios ainda existentes. 
Apt'sar disso, porém, o seu tra~alho 
é u1na fonte de informações valiosas 
paxa todos aquêles que estudam ?~ 
ou outro membro da grande fám1ha 

, 
t upi. . . 

Falando dêsse mestre bras1le1ro 
que é PI1-nio Airosa, não podtmos dei-
4ar de lembrar o seu predecessor no 
~nsino do tupí-guapaní etn São Paulo, 
o n1estr~ P-araguaio Juan~ Francisco 

- R eêalde. ·Foi êste ilustre sábio t: es-
- tadist~ da nação ·irmã que;, em 1925, 

no 'Instituto Histórico e Geográfico 
~ de Sã:o Pãulo, lançou-co~1 um brilhan
te_ ctrrso da língua de sua pátria a se· 
men-~ê· dàs flôres que agora estão bro-

' 

-
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• tan:do entre nós. 'Eram us seus alu
nos Afonso A. de Freitas; o saudoso 
presidente do Instituto; Spencer Vam
pré·; Dácio t Pires Correia; o autor 
dt'stas linhas e vários outros estu
diosos. No ano anterior tinha apare
cido · ein São· Paulo o seu •' N uevo me
toâo de ortografia gua-rani" ( 1O1 pp. 
in-8.0 ) que além do trabalho 'indicado 
pelo título, contém ainda textos de 
leitura e1n guarani e espanhol e1 um 
val ioso estudo sôbre verbos guaranís 
em geral. Em 1937, a Revista ~o _Ar
q uivo ~Iunicipal de São Paulo publi
cou o texto da interessante conft'rên
cia realizada pelo Dr. Recalde na So
ciedade de Sociologia sôbre "V ocábu
los designativos de relações e conta
ctos sociais, nas línguas tupi e guara
ni " ( vol. XXXIX, pp. 29-68) , e o 
seu excele'nte " Etudo crítico sôbre 
Termos tupís no português do Brasil'' 
(Vol. XL.II, pp. 39-77). En1 1940 
apareceu na Revista de! Ateneo Para
guayo, Assuncion, I n. 1, pp. 8-27, o 
seu ensaio sôbre "El guarani de los 
Guarayos de Bolívia". · . 

Por fim, acaba d t: ser publicada, 
em São Paulo, e edição mimeografada 
da tradução de Recalde do célebre tra
balho de Curt N imuenda1u Unkel sô
bre os Apapokuva-Guarani cujo ori
ginal alemão apareceu na Zt"itschrif t 
fuer Ethnologie, vol. 46, Berlim 1914. 

. Esta obra, uma das mais in1portantes 
da Etnologia Brasileira, principaltnen
te com referência aos índios do sul de 
Mato Grosso, de São Paulo e do Pa
raná, é indispt'nsável para o estudo 
das religiões sul-an1ericanas e das lín
guas da família tupí-guaraní. A abun
dância de dados .psicológicos evidencia 
0 padrão de comportamento etnÍco dos 
Apapokuva. O autor passou vários 
anos com os Guaranís do sul de Mato 
Grosso e dô Estado de São Paulo, fa
lando correntwnc:'nte sua língua. No 
referido trabalho estuda a história das 

. 

migrações . de· algumas hordas guara-
nís em proc~1ra da "terra sem mal", e 
os conceitos da ·alma, os deuses, de
mônios, hc:rois e médicos-feiticeiros ~de 
uma ·dessas hordas, a saber, dos Apa
pokuva. O s mitos da criação e des
truiÇão do mundo que forn1am a base 
da religião dêstes índios, são réProdu
zidos no texto original e em ·versão 
alemã. Ihtert::ssantes são tan1~m as 
comparações con1 .as n1itologias ca!n
gang e ofaié. 

Juan Francisco Recalde, no seu 
trabalho publicado há poucos dias, não 
se limitou a tradtizir a parte alemã 
para o castelhano e a reproduzir os 
textos em apapokuva, tnas também 
vt'rteu êstes últimos para o gúaraní 
dos paraguaios n1odernos e acrescen
toY, além de numerosas notas filológi
cas espalhadas pelos diversos capítu
los, um erudito ensaio lexicológico de 
29 páginas sôbre termos t'n1pregados 

. nos textos dos mitos. Assim, tradu
z.indo a obra-prin1a de Nimue.ndajú 
citada tão frequente1nente e tão ina
cessível até agora, por ser hojê .. rarís
sima no original, nunca reed.itada e 
nunca traduzida em outra parte, e en
riquecendo-a co1n os menciona~os 
complementos de sua autoria, o emi
nente linguista paraguaio prestou un1 . . - , importante st'rv1ço nao so aos seus pa-
trícios e aos leitores brasileiros; como 
também a todos aqueles que estqdam 
os índios sul-americanos e a etnologia 
e filologia em geral. A ~<lição é .de 100 
exemplares numerados ( S. Pau} o, rua 
Xavier de Toledo, 210) , e cada exe1n
plar consiste em 142 folhas mimêogra
fadas, nas gravuras do origi12al em 
pranchas fora do t~xto, e num tnapa 
da zona migratória dos Guaranís do 
Brasil meridional, tudo isso en1 bonita 
encadernação. 

Na presente resenha de ~ovida
dt's tupinológicas não podem faltar os 
trabalhos de dois jovens autores, in-

• 
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sertos recentemente na revista "Socio
logia". No volume V dêste importan
t€ periodico publicado em São Paulo 
sob a direção dos Professores Roma
no Barret{) e Emílio Wille1ns, há um 
estudo de Carlos Drumond, assistente 
da ·cadeira de Tupí-guaraní da Uni
v~rsidade de São Paulo, sôbre "Desi
gnativos de parentesco no tupí-guara
ní" (n. 4, pp. 328-354, 1943). Con
siste nun1 vocabulário alfabético portu-

"" , , . . 
gues-tup1-guaran1 e tup1-guaran1-por-
tuguês, seguido por notas etimológicas 
e con1parativas. O autor se baseia em 
Montoya, Restivo, Batista Caetano de 
Almeida Nogueira, Ferreira França, 
Barbosa Rodrigues, Stradelli, no "Vo
cabulário da Língua Brasílica" e no 
"Dicionário Português-B rasiliano ". 

O outro artigo en1 questão é de 
Virgínia Drew Watson, tendo o tí
tulo ''Notas sôbre o sistema de pa
rentesco dos índios cayá" (" Sociolo
gia", vol. VI, n.0 1, pp. 31-48, 1944). 
Os dados apresentados neste valioso 
trabalho foram colhidos pela autora 

, 
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durante os meses de julho a dezembro. 
de 1943 em Taquapirí, aldeia daquela 
tribu tupí-guaraní, situada no Terri.
tório Federal de Ponta Porá, a umas 
duas léguas da fronteira paraguaia. 
O artigo divide~se no estudo da ter
n1inologia de parentesco; do ciclo de 
vida e do comportamento ·recíproco 
dos parentt's. Para o linguista é es
pecialmente interessante a tabela IV 
(!-'. 48) , na qual a pesquisadora nor
te-americana enumera os termos de 

O , A 

parentesco em ca1ua e portugues. 
_Não pode1nos deixar de manifestar 

por fin1, o desejo de ver empreendida, 
quanto antes, a grande tarefa de rt'
unir num estudo comparativo o ma
terial linguístico já bastante volun10-
só que até agora foi recolhido entre 
as diversas tríbus da família tupí-gua
rani. Será uma obra que exige a vida 

· inteira de um homem. Mas vale a 
pena. 

(D"O Estado de S. Paulo" -
22-6-1944). 
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