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E x p 1 i e a ç_~ o preliminar 

EJ'ie opú.rculo contém "ário.r artigo.r publicadoJ' na 
"Re"úta FiloMgica" do Rio de Janeiro a re.rpeito da rutau
ração do texto tupi do Diálogo de Jean de Ury, jeita pelo 
P roje.r.ror Plínio Airosa. 

Reunindo-o.r, é minha intenção facilitar ao.r leitore.r 
um juízo imparcial .rôbre o pleito e demon.rtrar que não me 
moveu o intento de combater o catedrático de São Paulo mM 
tão .r6 o de ddender a integridade do tupi e a credulidade 
pública, ameaçada.r .com a.r Jua.r publicaçõe.r. 

Vem em primeiro lugar meu e.rtudo "O Diálogo de 
Lér.I/ ", e.rtampado no n. 16 daquela Re"i.rta. 

Para minha própria deje.ra, e prova de minha ah.ro
luta .rinceridade, incluo ne.rte opú.rculo a "Carta-aberta'' 
que o profe.r.ror Airosa me dirigiu (n. 19) e que motivou meu 
.rqpmdo artigo "dinda o Diálogo de Léry" (n. 25), no qual 
tive de exprimir com muito maior clareza o conceito exato 
que }aço da.r obra.r de Airosa. 

No dia em que .re conhecer melhor o tupi no Bra.ril, 
JÚ que o.r entendido.r julgarão .reverú.rimamente a.r ohra.r de 
Airosa e porventura e.rtranharão a benignidade de e;cpre.r.rõe.r 
de meu primeiro artigo. 

Em apêndice, publico, pela primeira vez, uma li
_geira re.rpo.rta à.r apreciaçõe.r .ra[da".r na Bibliografia da Lín
gua Tupi-Guarani de Plínio Airosa, a re.rpeito de meu.r ar
tt:go.r .rôhre tupi. 

''10TA - Por faltarem n~ tipografia as respectivas matrizes, não foi possh·el 
transcrever convenientemente o u, o i, o y e o e nasais, pelo qua apare
cem aqui essas letras seguidas de n: sun, cyn. peen, jabeo, etc., ao 
invés de su (til), ey (til), pee (til), jabe (til). 
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O "DIALOGO" DE LERY 

Poucos livros dêste ano terão sido mais bem aco· 
lhidos pela crítica do que a ''Viagem à terra do Brasil" 
de Jean de Léry (1), tradução de Sérgio Milliet, recente
mente dada a público pela Livraria Martins de S. Paulo. 
Consagrou-se destarte oêxito lite~áriodêssevol. VII da pre
ciosíssima "Biblioteca Hist6rica Brasileira", que se está 
formando sob a orientação esclarecida de Rubens Borba 
de Morais. 

Mas constituiu para mim grande decepção o capí
tulo XX da obra, que encerra o célebre diálogo ou col6-
quio em tupi, (2) e cuja publicação ficou sob a responsa
bilidade de Plínio Airosa, catedrático de tupi -na Univer
sidade de S. Paulo. 

1 - A decepção começa por uma grave falha, de 
caráter geral. 

Numa edição que pretende ser "cuidadosamente 
feita e comentada'', por se tratar de uma obra que "tem 
valor excepcional como documento hist6rico, etnográ
fico e até musical", era de esperar que o texto tupi viesse 
transcrito de acôrdo com as melhores edições, já que não 
as há perfeitas. Era o que merecia um dos documentos 
mais extensos e mais antigos do tupi. Mas, para desapon
tamento dos estudiosos, o diálogo s6 vem transcrito de 
acôrdo com a "tentativa" de restauração de Plínio Airosa. 
Sob êste aspecto, não há dúvida que a publicação da Li
vraria Martins se coloca abaixo de qualquer outra edição, 
mesmo popular, de Léry. 

2 - Apresentando-a, Rubens .Borba de Morais 
diz que a tradução "sai agora enriquecida com notas eru
ditas e preciusas de Plínio Airosa, que conseguiu também, 
e pela primeira vez, interpretar e reestabelecer o texto 
tupi do famoso diálogo". E Sérgio Milliet acrescenta: 

(1) Jean de Léry. "Viagem à Terra do Brasil". Tradução integral e notas de 
Sérgio Milliet segundo a edição de Pául Gaffarel, com o Colóquio na língua 
brasHica e notas tupinológicas de Plínio Airosa. São Paulo. 

(2) Colóquio de entrada ou chegada ao Brasil, entre a gente do país chamada 
tupinambá e tupiniquim, em linguagem brasílica e francesa. Restaurado, 
traduzido e anotado por Plínio Airosa, pp. 246-277. 

• 
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"O capitulo em tupi foi entregue à indiscutível competên· 
eia de Plínio Airosa, que o traduziu e sàbiamente anotou". 

A verdade, porém, manda dizer que são grandes 
as falhas e erros de Plínio Airosa, tanto na sua restaura
ção, como na tradução, como nas anotações. 

3 - Plínio Airosa lamenta que Batista Caetano, 
seu antecessor na árdua tarefa de interpretar o diálogo 
de Léry, tenha "tentado reduzir as frases e palavras de 
Léry, caracteristicamente do fácies brasílico da língua, 
às formas e peculiaridades que essa mesma língua havia 
tomado no Paraguai e regiões circunvizinhas". 

E:, por isso mesmo, curioso notar como também 
Airosa às vezes deixe passar formas guaranis em lugar 
das formas tupis, as únicas admissíveis na obra de Léry. 

Comparem-se as restaurações de Airosa com o texto 
de Léry e com as formas tupis correntes nos vocabulários 
e gramáticas: (3) 

AIROSA LÉRY TUPI 

Págs. 
250 henotn .renõi 
253 hepi!zk 

'• 
cepiak .repiak 

/" 
253 ea.roiah6g ea.r6ia11ok eia.rojabok 
258 ailyg aityh ailyk 
260 héra .rere .rera 
262 ja.úeóg 1z..r.reoc a.reoka 
263 .rapég .rapek 

Acrescente-se o uso da preposição upé, da _partí
cula de plural guér e da conjunção ha, que são específicas 
do guarani. 

4 - Frequentemente, de acôrdo com o dialeto 
guarani, Airosa omite a consoante final das palavras, 
quando o próprio Léry a registra: 

(3) Os números !lue precedem as palavras restauradas pór Airosa indicam as 
páginas da 'Viagem à Terra do Brasil". 

O texto de Léry citado neste artigo é o mesmo usado por Batista Cae
tano nos seus "Apontamentos sê>bre o abanheeng_a". Omito porém to' s os 
acentos inúteis, e corrijo, quando necessário, a divisão das palavras. 

l 
1 
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AIROSA LÉRY TUPI 
Págs. 
252 J'U (*) .ron .runa 
253 ey (*) tum eyma 
254 retã ref.am reiama 
256 uã ouam uama 
256 rã rem rama 
260 eporandú epaurendoup eporandub 
262 kã cam kama 
263 emojy emojip emojyb 
263 rakú racoup rakub 

5 - A restauração, para merecer tal nome, deveria 
visar, em quanto possível, à reconstituição do texto qual 
o recolheu Léry, e não como o teriam escrito outros au
tores. Destartc se poderia avaliar melhor o estado da 
língua na época e lugar em que o diálogo foi recolhido. 

Alguns exemplos. As palavras que em outros au
tores aparecem com a terminação r (4), figuram, normal
mente, em Léry, terminadas em t. Esse fenômeno, sempre 
facultativo no tupi (5), assume o aspecto de regra geral 
no Colóquio (6). Devia portanto ser respeitado. 

P. Airosa, porém, descura êsse fato. Na sua restau
ração, o t de Léry ora se converte em r (de acôrdo com a 
mais usual forma tupi), ora desaparece (de aMrdo com 
o guarani): · 

LERY AIROSA LÉRY AIROSA 
Págs. Págs. 

aioul 250 ajá rapoupit 262 rapypy 
aout 250 oú eueuit 262 ese.ry 
arout 151 arú mou:uacat 264 moJ'aká 
mo.uaput 251 mo.rapyr requeil 264 rykeyra 
guyapal 252 guyrapáf I lif.el 264 ietipé 
pot.at 253 potá 1 .ru~. 264 J'!f!J. 
iouaial 256 tuaiá · raul 264 ra; yra 
ourapat 259 ybyrapáf ! eyol, peiot 266 ejó, pejó 
ygat · 260 ygá,r : emooul 266 emoúr 

6 - Ocorre ainda em Léry a permuta do b final 
por p. E aliás também fenômeno facultativo, embora 
---··---
(4) Seguida de a no~ substantivos, adjetivos e infinitivos. 
(5) Anchieta, 8v. 
(6) Excetuam-se os dissílabos paroxítonos e seus compostos: jarq, tua, etc. 
(x) d!ROSd escren o u e o y com til. Por falta de matrizes. om.it;remo2 o til . 

.. 
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raro, em tupi. (7) Nas mãos de P. Airosa, êsse p ora se 
converte em h (de acôrdo com o dialeto tupi), ora se con
serva (de acôrdo com o texto), ora desaparece (de acôrdo 
com o guarani): 

LÉR Y AIROSA LÉR Y AIROSA 
Págs. Págs. 

toup 251 júb opap 258 opá 
mocap 252 mokáh atoura.rJ'ap 258 afura.ráp 
pep 253 péb coioua.uap 258 kofuasáp 
kuap 253 kybáb CJerap 259 "eráb 
rorup 256 rory epourendoup 260 eporandú 
couap 256 kuáp e.rcendoup 261 e.rendúb 
tereicouap 256 tereikuáp emojtp 263 ' emojy 

7 - O a final átono não vem assinalado por Léry, 
nem pelos outros autores franceses, que, em geral, o subs
tituem por e, outras vezes o omitem simplesmente. Na 
sua reconstrução, P. Airosa em geral o proscreve, mas 
também, às vezes, o admite: 

LÉRY 

ak 
Sapopem 
ygerre 
couap (ger.) 
raíre 
aouatre 
rouag_erre 
roupiare 

1 • 
reca.r,rart 
rere 
fa1Je 

AIROSA 
Págs. 
252 
254 
255 
256 

áka 
Sapopéma 
iguára 
kuáp 

LÉRY 

ta1Je 
aCJe 
at0ure 
ape 

AIROSA 
Págs. 
261 

262 
" 

la1Ja 
áva 
ajúra 

á1Ja 
2 r:.s v rayra enc!I. ang 

aú guéra reutre rebyr 
robajára encggouere " an,guéra ,, 
rupiára porracauare 264 poraka.rára 
reka.rára rerecouarre " rerekuára 

259 réra rebure rybyra 
Tá1Jà renadire r~indyra 

fere porenc 260 Téra poráng reue (rwe) rt.11ra 
gerre guára gnenga1Je neengáva 

E introduz o a mesmo em casos em que êle não . é 
admitido nem sequer nos dialetos setentrionais: 

LÉRY AIROSA TUPI e GUARANI 
Pág. 

iav OU.fCOU 260 favau.r'tL fabu.rú 

Em dois casos, entretanto, conserva o e de Léry: 

(7) Anchicta, Sv. ,,. 
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LÉRY AIROSA TUPI 
Págs. 

engatoure.rme 256 angaturáme angaturama 
pbueture '259 ybylyre .vb.vtyra 

8 - Uma das peculiaridades de Léry, que P. 
Airosa teve a explícita intenção de respeitar, é a permuta 
do b pelo ''· Mas essas mesmas letras não são tratadas 
igualmente pelo restaurador. Normalmente Airosa res
peita o " de Léry, mas, mais de uma vez, sem regra fixa, 
substitue-o pelo b: 

LÉRY AIROSA 
Págs. 

a11é 260 jabé 
remitfuá-a11e 262 rendybtt-á"a 
reuire 262 rebyr 
lUIJa 262 jybá 
auo11aritin 267 a.robaitin 

9 -- Diante disto, deve necéssàriamente admirar 
a declaração de P. Airosa: "O nosso trabalho, exaustivo 
sim, mas sem pretensão alguma, orientou-se no sentido 
de manter as restaurações tão pr6ximas quanto possível 
do texto" ... 

A cada passo nós o vemos alter ar o texto sem a me
nor necessidade: 

LERY AIROSA TUPI 
Págs. 

icatoupaué 252 ikatâ pá o.f ikatupabé (8) 
guyapai 252 guyrapár jyapara (9) 
at'Ollrl 252 arúri a1urin (10) 
igapen 252 .vapen ygapema (11) 
icho 252 iclwé ixó (12) 

----
(8) Em nota (16) Airosa informa: "A tradução ao pé da letra, diria: tudo que é 

~ssível". - É inexata a observação. O Vocabulário na L. Bras. registra: 
'Copia ou multidão. - ... Catupabê". Sendo o í pron. da 3.• p., a tradução 

literal é: "são muitos, é uma multidão". 
\Y) .\irosa confunde jyapara (foice, Voe. na L. Bras., 242) com guyrapara, .vby

rapara, urapara (arco, Voe. na L. Bras, 109). O mesmo hro cometeu Ba
tista Caetano. Léry distingue bem guyapaf e 011rapat. Fica assim prejudicada 
a nota (26) de Airosa. . 

(10) O in final é o prefixo de que falam Anchieta, 54, Figueira, 140s. 
(11) A escrever .vapm, Airosa deveria grafar tambem yar, não ygar. 
112) Não há necessidade de substituir ichó por ichoé: ambas são formas tupi~: 

Anchieta, 22. O i é sufixo negativo; c/zó ou chpé (.~ó ou xoé) partículas do fu. 
turo negativo. 

• 
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aue 252 oé jab! (13) 
icho 253 iché ixó (14) 
tirouen 253 tetimã (te)tiruã (15) 
J'Cheh 253 che .ré ( 16) 
nan 254 nã-eyn nan (17) 
remtceco 256 rembirekó remirekó (18) 
iclw 261, 256 iché ixó (19) 
gru 256 gué nhé (20) 
pe 256, 258, 261 peen pr (21) 
me 257 bis eyn umé (22) 
ou eh 257, 258 oé (.g)ué (23) 
porraO.t' J'OU11ocart 258 poria.ráb okár porauJ'uboka-

ra (24) 
ny rekoib 258 ndirekuáói n(d)jarekói (25) 
tirouen 259 ietiruã tiruã (26) 
uh ecouap 259 y 4 akuã yekoaba (27) 

(13) 

(14) 
(15) 

(16) 

(17) 

(18) 
(19) 

(20) 

l21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 
(26) 

{27) 

Em sua nota (11) Airosa explica: "Oé (aué no texto) parece-nos contra~o 
de oaé, o-aé, êle djz, o que diz, aquêle,.o qual, êsse mesmo, tal qual, etc. Vide 
Gonçalves Dias, Figueira, Ferreira França, Dicivnário Brasiliano, Vocabu
lário na Língua Brasílica, · etc.". 

Não é mais simples admitir que·aué seja alteração dejabé (como) do que 
propor uma forma âesconhecida em tupi (ol), que "parece" ser contração 
de outra forma desconhecida (oaé) l Convém notar também ~ue das obras 
alegadas, nem Figueira nem o Vocabulário na Língua Braslhca autorizam 
essa hipótese. Os outros, obras mais recentes e de muito menor valor, não 
conhecem oaé na acepção de "êle diz, o que diz". 
Airosa substitue icho por iché, sem necessidade. (V. nota 12). 
E provável êrro tipográfico a restauração tdimã, em vez de teliruã. (Mas v. 
nota 26). 
Airosa, fugindo da tradução de Léry (je ne sai), restaura: clze (eu). No en
tanto, às pp. 256 e 258, reronhece nas grafias de Léry, .reilz e J"CeÍI, a inter
jeição "não seil sei lá!". V. Vocab. na L. Bras. 260 e 307 
Sôbre nanou nã (tantos), v. Anchieta, lOv., Figueira, 5. - Airosa abandona 
o texto e a tradução de Léry, tão claros, e propõe nã-eyn, que significaria pre· 
cisamente o contrário, se tivesse uso em tupi. 
E mais usual em tupi remirekó do que rembirekó. Para quê alterar? 
Não tem cabimento iché (ixé) "eu", já que o verbo está na 2.• p. O texto de 
Léry é que está certo. (V. nota 12). Só no guarani é que i.--.:é serve no fut. neg. 
Na ortografia francesa gue=nlze. Sôbre esta partfoula, v. Anchieta, 54, etc. 
- Gué nada significaria no contexto. . 
O restaurador corrige o que está certo e introduz uma forma errônea. Pun 
nunca é possessivo nem prefixo pessoal de verbos. Para essas funções só 
serve pe, como vem em Léry. - Airosa confirma o seu êrro na nota (117). 
A partícula negativa do permissivo é umé, não eym. V. Anchieta, 18, 23; 
Figueira, 29. 
E a partícula de vocativo gué ou ué (melhor wé). Figueira, 9; Araujo, 91, 
passim. 
Não há em tupl o verbo okár. - A forma correta seria poreau.ruh, no dia
leto tupi.I 
Ndirekuábi., além de distar mais do texto, não é palavra tupi. 
Léry emprega várias vezes a _palavra tiruã, em lugar de ieiiruã. É sinal de que 
exis~iam am,~as, as form~. Tiruã.pelos outros documentos só se conhece no 
sentido de ate, mesmo . 
Léry traduz uh ecouap "riviere ou eau courante". O Vocab. na L. Bras., 376, 
registl.'a: "Ribeiro, ou ribeira dagoa menos q. riacho. - [gecoaba". 
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n.omognot 260 namoíiói ttamonlzote (28) 
aué 260 jahé ahé (29) 
engaya-pe ... ? 261 bis ánga jahen ... ? anga já-pe •.. ? (30) 
quereme 262 koromó kerrmé (31) 
rementien 262 ramatiá ramaú"ã (32) 
u.t.reh 262 !J .réi u.léi (33) 
reutre 262 rebyr rrb1:ra (34) 
upe 262 y U.pé ypc: (35) 
rapoupit 262 rapypy rapup.IJra (36) 
che remyou recoap 263 che rembiú erekó 

. , 
erokoa-Xl.'remtu 

(ou racoap) épe pa (37) 
carouc a.r.ti 263 kaarú. a.ry karuka.ry (38) 
remil}reco 267 remirekó remierekó (39} 

(28) Sôbre namonhole, v. Vocab. na L. Bras., 400. 
(29) À p. 252 Airosa restaurara aul por ol, quando o certo era jabl (como). Aqui 

restaura aul por jat•é, <mando o certo é abl (desde). "Desde" é a tradução âo 
pr6prio Léry. Sôbre ahl, v. Vocab. na L. Bras., 184, 188; Araujo. 112, etc. 

(30) Sôhre ja, v. Figueira, 149; Vocah. na L. Bras., 399, 260, etc.; Araujo, 113, 
etc. A restauração de Airosa suprime também o interrogativo pe. 

(31) Airosa confunde kereml com koromó. Sôbre kr:reml, evidente alteração de 
eker uml ou eker iml (não durmas! anda depressa!), v. Figueira, 135. Vocab. 
ua L. Bras., 114. Sôbre koromó, v. Vocab. na L. Bras., 174 9is, 278. 245. 
Léry distingue. Sôbre koromó, v. p. 252. 

(32) V. Vocab. na L. Bras., 292. 
{33) V. Vocab. na L. Bras., 388. 
(34) V. Vocab. na L. Bras., 394. 
(35) Na ortografia francesa upe era a melhor forma de repreise11tar o tupl ype 

{à fonte). Y upl é inaceitável: a preposição upl no dialeto tupi s6 aparece sob 
a forma .rupé. Aliás nem .rupé em tupí, nem upl em guarani têm o sentido de 
direção para lugar. V. Anchieta, 43, Figueira, 121, 122, Montoya, Tesoro, 
406v./400v.; Arte, 76. 

(36) V. Vocab. na L. Bras., 292. Em Léry o r que se segue ao acento tônico se 
converte em t. 

(37) O verbo usado por Léry está arrolado no Vocab. na L. Bras .. 174: "Dar de 
cQ1ner. - ... Llcemiuerocoab. act ... , significa pprie. aquele ato de lhe por 
o comer diante ou servir a mesa". Precisamente o gue diz Léry na sna ver· 
são: "Vicn moi donner à manger". Cfr. a tradução latina: "Veni ut mihi cihum 
praebeas". A aparente diferença provém de que no Vocabulário os verbos 
ativos costumam vir acompanhados do pron. obj. da 3.• P· logo ªfÓS o 
prefixo verbal da Lá p., ao passo que em Léry e verbo esta no gerw1dio 
(exigido pela anteposição de kereml). 2.• p., com o pronome objetivo da l." p. 

Airosa, demonstrando mais uma vez pouca familiaridade com o Vocabn· 
lário na L. Bras., "restaura" inteiramente a frase. Introduz o verbo rekó. 
que não significa "dar" mas precisamente o contráfio "ter, reter, guardar, 
conservar,. segurár". 

í38) Sôbre karu.rka.ry, v. Voe. na L. Bras., 387. Airosa em nota (125): "Mais cor· 
retamente dir·se-ia: che kaarú ha.ry" ... 

(39) O verbo rekó (ter, guardar, etc.), precedido do prefixo (i)emi faz (t)emierekó, 
de acôrdo rom a regra dos verbos compostos do prefixo ro. Assim "o que tenho, 
o que eu guardo" diz-se ;u remierekó, como escreveu Léry. Pode-se dizer 
~e remirekó, mas neste caso o verbo está substantivado e já significa "minha 
mulher". Sôbre esta regra, v. Restivo, Arte, 95. Léry distingue bem: v. p. 256. 
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Como se vê, as restaurações, em dados casos, dis

tam do tupi mais do que o pr6prio texto mutilado da 
obra de Léry. 

10 - Além disso, muitas restaurações são errô
neas. Um ou outro _exemplos: 

LERY AIROSA TUPÍ 
Págs. 

.roouar oUJ.ron 255 .rób ijaru.rú .roguer uJ'â (40) 
kariau-piarre 256 karió-peár karió-piara (41) 
auge (ou ange) 256 angé aujé (42) 
gué (ou qué) 256 ké nhé (43) 
.rtcouae 256 .rekuaiil ,pekóbae ( 44) 
iende ramouyuremiepúu: iandé ramui re- jandé ramui · re-

pofaiegue aouaire 258 miepiák potá, miepiak potá te-
teinhé aú guéra nhé pue1a (45) 

iende co oua.r.rou gerre 258 iandé kó gua.râ jandé ko !JWUU 

guér jara (46) 
mbrerohiarem 258 mori'robiarã morerobiarey-

Ot4m 

(40) 
(41) 
(42) 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

147) 

(48) 

260 oin 

Soguua: folha caída; .rogueru.rá: léllha caída grande. 
Sôbre piara, v. Vocab. na L. Bras., 142. 

ma (47) 
uim (48) 

P. Airosa na nota (2) dá augé como correspondente tupí do guarani a11gé. 
Na verdade. são duas palavras distintas. Aqui se trata de augé, ou melhor 
aujé, alteração de aguyjé. Signilica "bem, perfeitamente". 
Ké proposto por Airosa não vem ao caso. Léry deve ter escrito gne (n.he). 
l\1ais de uma vez no texto ocorre u em vez de n. Sélbre nlie, v. nota 20). 
Sôbre .rekóbae, v. Voe. na L. Bras., 167: "Costume ser em alguem, ou de 
costume o ter êle". Cfr. 308, 420. 
Léry traduziu: "ce que nos grands peres voudroyent a uoir veu et toutes 
fois ne l'ont point veu". A tradução de Airosa exigiria o verbo na forma 
o.repiapofar. A palavra guéra fica sem sentido. Teinlié tem um ia mais, o que 
no caso prejudica a restauração. Propus a final pulra como correspondência 
do aoU11ire de Léry. Mas é possível que por hro Léry tenha acumulado os 
dois particípios (t)emi e .raba (no pretérito: (.r)a_quera). 
Léry verte: "qui nous fait auoir de grands iardins". Airosa transforma gerre 
em guér e traduz: "nossas grandes roças". Mas gerre em Léry corresponde 
sem:i;>re a jara (v. nota 49), e por outra parte não há exemplos de _quér como 
parhcula de plural no dialeto tupL A única versão possível é pois: "os senho
res das nossas grandes roças". 
A versão de Léry é: "C'est une nation ne craignant rien". E a versão latina: 
"Est gens impavida". Airosa propõe a restauração: morerobiarã, e traduz: 
"serão impávidos". Mas morerobi.arã, suposto que seja o futuro de morero
biara, significaria exatamente o avesso de "impávido", isto é, "obediente, 
respeitador, confiante, sujeito, submisso".-A restauração é: morerobiareyma: 
"orgulhoso, soberbo, altivo, insubmisso". V. Vocab. na L. Bras., 393. 
Airosa propõe oín. e traduz: "É uma grande aldeia?". Mas oín significa "e.star 
(quieto, sentado)". O interrogativo pe deveria, na hip6tese, seguir-se a oln. 
- Sôbr~ uim, ou guin;! eguim, ebuim etc. (aquêle, aquela), v,. Figueira, 
85, Anchieta, 2lv., ArauJO, 241, Vocab. na L. Bras., 268. · 

• 



gerre 260 
,Qure 257 
gerN 258 
gerre 261 
porace 262 
ateo tren 265 
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bis, 255 gu.ára 
bis (meen) ,Qara , 

,quer 
guéra 
poro.ré 
aikorâ 

jara (49) 
jara (49) 
jara (49) 
jara (49) 
puraké (50) 
aikó irã (51) 

11 -·Certas palavras aparecem na restauração 
ora sob uma forma, ora sob outra: 

LÉRY 
Págs. 

pega.r~ou 252 
roua,qu.errt 256 

258 e 261 

AIROSA 

apik;a.rú 
ruajára 
guéra 

Págs. 
254 
258 
258 

pyka.tú 
robajára 
guér 

12 - Em dados casos, para reconstruir, Airosa 
propõe palavras que não se conhecem em tupi, pelo menos 
na acepção que lhes atribue. Alguns exs.: 

Págs. Págs. 
252 oé 258 okár 
252 rupé 258 tirekoáb 
253 mutimuli 258 toerekoáb 
254 eá 258 mã retá 

f49) Sete vezes ocorre em Léry a palavra gerre, e equivale'sempre ajara (senhor): 
1) nw.r.reii ygerre. Léry traduz: "garde des médlocines, ou à qui medecine 

apartient; et 91 usent proprement quand ils veulent appeler une femme 
sorciere, ou qm est possedee d'un mauvais esprit; car i"1o.uen, c'est medecine 
et _qerre, c'est apartenance". A tradução coincide substancialm,ente com o 
verbete "Feiticeiro" do Vocab. na L. Bras., 234: "Também se chl\ffia llfoçan· 
,quijara, senhor das mesinhas ou feitiços, pollos q. faz para matar". O têrmo 
figura também no Catecismo de Araújo, 222. 

2) nuze gerre. Em quatro casos _qerre se acha precedido de mae. Traduz-se 
"senhor das cousas": mbaé }ara. Airosa duas vezes restaura: meengara (ben
feitores). De outra feita: "possuímos bE:ns" (ori imaéguára). Finalmente num 
caso !?repõe: nuúguéra (bens}. V. pp. 257 bis, 260, 261. 

3) kaa ,qerre. P. Airosa restaura kaá guára "silvestre" (J?. 260). Tal hi
p6tese é inadmiss(vel. O suf . .11uara sb se usa quando precedido de preposição 
ou advérbio. V., por ex., Restivo, Arte, 153. A única exceção (apar<-nte ?) é 
quando está depois da palavra y (rio). -'- A verdadeira restauração é: lmá 
1ara: "senhor do mato". 

4) Finalmente, ã p. 258, Airosa restaura gerre por guér. Sôbre ~ste caso, 
v. nota 46). 

Em resumo, para Plínio Airosa gerre é, conforme o caso, _quara, guera. 
quer. Ora em Léry guara figura como gou.aaire (Apontamentos sôbre o Aba
neenga, 26), ou gouare (ib., 36); guera figura como _qouere (ib., 70). - Que 
·1f.rr:e c;or~~ponda '.l jara se in!ere ta!llbém da palavra r~uagerre (ib., 42, 50), 

m1migo , conhecida em tup1 (tobapira, com os possessivos da 1. • e 2. • pp.: 
robajara). 

(50) Sôbre purnké, v. Vocab. na·L. Bras., 167; Nomes das Partes do cor{><', 37, 48. 
(51) A forma exata é a de Léry, iren (na nossa ortografia: irã ou ,·ran). 
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256 gué 260 namon.6i 
260 jaé 257 an[ apé 

257 pororakaá 
258 ndirekuábi 

261 éi 
261 inln 

13 - Por vezes existem as palavras, mas não nas 
formas que lhes dá: 

AIROSA 
Págs. 
250 Rery 
252 amõ 
253 karã-mo.ré 
253 jetik 
253 to piru.rú 
253 fapiitf 
254 mutún 
255 .relá-gué 

TUPI 

reri 
amó 
karamo.ré 
jetyka 
tapiiru.rú 
tapitf. 

mufun 
.retá nhé 

AIROSA TUPÍ 
Págs. 

255 ojepeky aubé ojepé nhott 
256 kuáp kuab, ku4u6 
256 
257 
257 
257 

puyr 
iijerobiák 
tipc,f 
faperekói 

258 poruwú 
258 afura.ráp 

pyra . 
tijerobiar 
tipói 
laoerekó 
pÓreau.rub 
alua.raha 

14 - A reconstrução labora em erros, às vezes 
graves, contra a gramática tupi: 
Págs.: 256 .- Che rory gatú nde rúra ári. 

Devia ser: nde rara ri. Ari significa 
"s8bre, encima, na parte superior de'' . 
O mesmo êrro comete à pág. 257. 

" 256 - Nâ peen amotarympe ... ? 
Devia ser: na peiamofareymipe ... 7 

" ·256 - Nde rerúpe ... ? "Trouxeste ... ?" 
Não há tal forma em tupi. "Trouxes

te ... ?'" se diz, ererurpe? ou mesmo ererupe ?. 
"Não trouxeste?" se diz ndererúripe? · ou 

., 
257 

ndererúipe? 
Te! ojoaé pororakaá pabén iandéfJe. 

Te no sentido de "emfim", anteposto 
ao verbo, levaria êste ao gerúndio. 

" 257 - Ap6 oé imeengara iandéCJe. 
o pron: i é inadmissível como sujeito 

do particípio .rara com verbos transitivos. 
" 257 - Em trê~ casos emprega e~1n em vez de umé 

ou ymé. 
'·' 257 - iandé mbaé reko.rára. 



" 258 -

" 258 -

258 -

•• 260 

261 

• J 262 -

,, 
263 

,, 
264 .. 
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Devia ser: rereko.Jara, ou melhor rere· 
koara, rerekuara. 
toire

1

k6i. 
Só podia ser toguerek6 (ou também· 

toerek6. Cfr. Anchieta, 38 v.). 
dpo6 mbaé ri jajerobiá. 

Labora em vários erros a frase. Para 
corresponder à tradução de Airosa, devia 
estar assim redigida: mbaé xe remipo6 ri 
ajerobiar. Mas não é essa a frase de Léry. 
Máramo .Jantã gatú eymone? 

Em vez de eymone devia estar eyma
mo: (r)amo é o sufixo da conjugação subor
dinada ou relativa dos verbos predicati
vos, exigida aqm pela anteposição do 
advérbio. V. Anchieta, 38-40; Figueira, 
91-98. Ainda aqui, portanto, o texto está 
mais próximo da verdade: euin-amo . 
Narerek6i. 

Só pode ser noroerek6i ou n(á)oro
guerek6i! Léry: moroerechih. 
Mobyr távape rerik6ni maé? Quantas al
deias ~xistem ?" 

Rerik6ni não existe em tupi ... nem em 
guaram. Plínio Airosa deve ter querido 
escrever rerek6u. Mas ainda neste caso a 
frase fiça incompreensível. 
C'h , "t I li e reru y: ragas-me agua . 

Em tupi a frase significa: "a água me 
trouxe" ... 
Sapég ku[ am6: "torra alguma· farinha". 

Falta o prefixo da 2.ª p. do impera
tivo e: uapek k:µt am6. 
Che remibojá: "meu criado". 

Airosa confunde mimhuáia ou mtm
hoáia com bojá. Este não se compõe do 
prefixo (t)emi. Não se dirá portanto xe 
remibojá mas xe bojá. O que Léry escreveu 



" 

- 18 -

foi xe remimbuáia (na sua grafia francesa: 
chere miboye). V. Vocab. na L. Bras., 169. 

264 - Che roák (roár): "meus prisioneiros". Es
clarece em nota: "agarrado, preso, vencido, . . . ,, 
prisioneiro . 

Nada disso há em tupi. Há xe reroar, 
que significa: "agarra-me, agarram-me, ar
rebatam-me, caem sêbre mim" . Mas clze 
roiac de Léry é adulteração de xe bojá, 
" "d"(Lé" . t meu cria o . ry: ceux qm son pour 
me servir"). V. Vocab. na L. Bras., 169. 

266 - Che reikó riré: "estando eu". 
A forma correta é: .-r:e rekó riré. Cfr. 

Léry: chere coruré, "moi estant''. 
'.!b7 - Túramo: "vindo" . 

A conjunção em tupi é reme, que com 
o verbo no jnfinito faz lúreme. É aliás a 
forma que mais se avizinha do texto: 
Ü>uume. Na linha seguinte vem che rourme: 
" t" t r· comme en venan , o que na or ogra ia 
usual equivale a xe rúreme. Airosa torna 
a restaurar erradamente: che rúramo ... 

15 - Não é de admirar pois que a maioria <las 
frases restauradas fiquem sem sentido: 
Págs.: 250 - Te, oú relé heno[n Rery-u.rú, imé. 

" 252 - dugé elé ramo. 
" 253 - ... fiepiak ipó eyn. 
" 254 Nã-eyn. 
" 256 - Sekuái aip6 oé nungá angaturáme tporo-

rek6 gatú. 
" 257 Te! ojoaé pororakaá pahén iandéí'e. 
" 257 lporáng-eté-mo rek6 iandé1Je. 
" 257 Tirú mbaé tiruã an[ apé. 
" 258 - /lã .ra.ry pirã iandé remimenõ upé. 
" 258 Ti.raáng ap6 oé marã iandé irun. 
" 258 Te! oipotár-eté iandé ramw· rekobiár etl 

iandé1Je. 
26 l dnga iabé .peen rók inln ? 
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Estou certo de que nenhum índio entenderia essas 
frases. E como essas, iuúmer~ outras. 

16 - Também as traduções de 
muito a desejar. Alguns exemplos, além 
nados ocasionalmente: 

Airosa deixam 
dos já meneio-

Págs.: 256-Se rek6 gatú puyr eyn etémo ... "Não sendo assunto 
realmente reservado ... (dever-se-ia dizer ... )". 

" 

,, 

257 

258 

258 

Léry escreveu: Serecogatou pouyr elm 
eté mo: "Si ce nestoit une chose qu'on 
doit bien garder ou devrait dire." 

A forma exata é: "Serek6 gatú (ou 
katú) pyr eymetémo. .. "Como se não fosse 
cousa para se guardar bem ... ". Sôbre 
eymeté v. Vocab. na L. Bra.r., 387, An-
chieta 26 v., Figueira, 148. 
Timarangatú apó oé pe: pertençamos a elesn . 

Em tupi não há isso. 
taé.. "di l li gamo- o . 

86 pode ser: "que eu o diga''. 
tiamongetá iandé reka.rára ri: "Converse-

" mos com os que nos procuram . 
Devia ser: "Conversemos sôbre os 

que nos procuram". Cfr. Léry: ''C9llo
quamur de iis quae nos invisunt". No 
pr6prio texto de Léry falta aliás o refle
xivo recíproco jo. A forma exata seria: 
tjajomongetá. 

258 - jajerobiá: "vanglorio-me" . 
A tradução exata é: "vangloriam.o-nos" . 

· ' ' 260 - .Jlarã piang peen? "Estais satisfeitos?" 

263 

· A tradução latina é que exprime a 
idéia do texto: "Vos vero quid ?". 
Korom6 che rembiá erek6 épe: "Dá-me, 
afinal, de comer". 

Korom6 significa: "daqui a pouco". 
Erekó: "tem, guarda, conserva (tu)". A 
verdadeira restauração e sentido da frase 
de Léry é inteiramente outro. 
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17 - Em nota prévia, P. Airosa estabelecera como 
norma ufugir sistemàticatnente das interpretações dadas 
em francês pelo autor". 

Nos casos em que realmente foge, não se sai bem 
da tradução. Exs.: 

LÉRY 

.rcluh (je ne sai) 
nan (il y en a autant) 
ien de porrauouou"oca're (e' est 

ce qui nous met hors de 
tristesse) 

AIROSA 
Págs 
253 che (eu) 
254 nã-eyn (não muitos, não assim) 
258 iandé poriasá okár (nossa tris-

teza suprimem) 

18 - Uma palavra ainda s8bre algumas das no
tas finais de Plínio Airosa. 

Diz a nota 8: "Quanto ao fato de s6 contarem, os 
índios, até cinco, é êle tão verdadeiro quanto o que se 
referisse a não contarmos n6s além de dez ... s6 porque 
dizemos dez-e-nove, etc. 'Sendo cinco a base de sua nume
ração hão de dizer chep6-ha-peldn (cinco-e-um), chep6-ha
mokõi (cinco-e-dois) para exprimir seis e sete. Tal como os 
franceses, que dizem qua tre-vingt-deux ( 4 X 20 + 2) para 
exprimir 82, os tupis diziam mbohapyr-opá-ha-mokõi 
(3X25+2) para enumerar 77 ... ". 

Tudo isso é de uma i~genuidade só comparável à 
d S 't' h t, " t " · e ympson, que na sua grama 1ca n eenga u encon rou 
tradução para os números mil, dois mil... 

Na nota 10: "Piriáng é transcrição do que se acha 
no texto, e que supomos conexo com piráng ... " 

Para resolver suas dúvidas, basta recorrer ao 
Vocab. na L. Bras., 278: ''Listrada cousa ... - Xepirian", 
Listras: .. - Pirian,a, etc." (52). Aliás já Montoya no seu 
Te.roro, 240, ,indica a forma primitiva, p'ínã. 

Na nota 13: "Léry escreve ... am6 por amõ". 

(52) diro.ra demonstra um conhecimento muito supc.r!icial do Vocabulário na L. 
BrasHica, bem como de Anchietá, e em geral dos autores clássicos no estudo 
do dialeto tupí. Quanto ao Vocabul.1rio na L. Bra.rílica essa superficialidade 
se torna muito estranhável, quando consideramos que foi Plínio Airosa quem 
prefaciou, coordenou e publicou aquêle preciosíssimo inédito. 



- 21 -

Não s6 Léry, mas em gerál os autores que regis
tram o dialeto tupi. 

Léry, à p. 253, usara o advérbio caramouJ-ee na 
acepção de "mais tarde" (quelque autre fois). Na nota 
29, Airosa observa: "Karamo.ré ou karambohé, segundo 
Montoya equivale a antigamente. Não nos parece bem 
empregado com o sentido que se colhe no Colóquio". 

No entanto, o Vocab. na L. Bra.r. diz "Algum dia, 
ft e ""T .d C """ u ~ ... aramocen... , empo v1n ouro.-... aramoce ... 

Na nota 63, Airosa, que restaurara a palavra heuou 
de Léry por eú, explica êste último têrmo, ignoto no tupi, 
como "provável contração ou adulteração de eúbae, os 
tais, os que ai estão, etc.". 

Já de si difícil, a restauração é impossível, por não 
existir eúbae no tupi. Dado que existisse, muito mais 
plausivelmente eúhae é que seria composto de eú+hae. 
- E há vantagem em restaurar êrros tipográficos por 
expressões cuja existência é apenas "provável"? 

Léry, à p. 261, escrevera: "Y can: "sa teste". 
Airosa restaurou: lakã: "sua cabeça". Até aí bem. Mas 
em nota 116 acrescenta: "Coi;-retamente seria ijakã, sua 

be 'd"l " ca ça, e e . 

Não vejo porque o j. A regra de Anchieta, (p. 6), 
completada pelos seus exemplos, é que se junta um j 
eufônico entre o possessivo i e as palavras começadas por 
t ou y. 

Léry, à p. 251, escrevera .pe acan, "votre teste". 
Airosa transcreveu: pe akã "vossa cabeça''. Mas em nota 
117 adverte: "Melhor seria peen akã ou pendé akã". 

Ambas as formas apresentadas por Airosa são 
errôneas.Peen nunca serve de possessivo. E os substantivos 
começados por r é que convertem essa letra em nd, quando 
precedidos de pe: pe+re.rá = pe nde.rá. 'Não é pois o caso 
de akã. E aliás êste um metaplasmo raro no tupi, mais 
comum no guarani. - A única forma certa é a que consta 
do texto do Diálogo. 

J 
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Nas notas 19, 27, 28, 70, 149, Airosa propõe eti
mologias inaceitáveis. 

19 - Mui ta cousa ficaria ainda por esmiµçar no 
trabalho do dr. Plinio Airosa. Basta dizer que de t8das 
as suas frases em tupi, não há talvez dez completamente 
isentas de reparos. 

Certo que P. Airosa é o primeiro a confessar: 
"Sendo esta a primeira tentativa que se faz de trasladar 
para o português o texto integral de Ury, diretamente 
do tupi-guarani, é de esperar-se apresente inúmeras fa
lhas e senões". 

E indiscutível a dificuldade da emprêsa assumida 
pelo catedrático de tupi. Acho-a mesmo irrealizá,rel. 
enquanto não tivermos uma edição crítica do cap. XX da 
obra. O pr6prio Airosa considera a sua uma "tentativa, 
evidentemente ousada". 

Penso porém que a tentarmos restaurar o tupi por 
semelhantes processos "ousados,., será preferível ficarmos 
na eterna ignorancia do verdadeiro conteúdo dos seus 
primeiros documentos. 

Não há dúvida que a publicação da Livraria Mar
tins assinala um retrocesso no estudo do tupi. 

ÜBRAS 1CITADAS 
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gundo Opusculo. O Diálogo de Ury. Rio, 1876. 

ARAUJO (P. António de) - Cateci.rmo Bra.J'ilico da Dou
trina Cre".rtãa - Edição de J. Platzmann. Lei
pzig, 1898. 
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CARTA ABERTA AO Pe. LEMOS BARBOSA* 

Snr. Rev.: 

Acabo de ler, embora com algum atrazo, o seu ar
tigo sôbre o "Diálogo de Léry". Quanta injustiça, quanta 
deslealdade e quanta pretensão conseguiu o Snr. reunir 
em tão poucas páginas1 Oue mal lhe fiz eu para merecer 
tratamento tão áspero? Não o recebi em minha casa com 
todo o carinho; não lhe dei todos os informes solicitados 
sôbre o Vocabulário na Língua bra.Ytlica; não puz à sua 
disposição os meus livros particulares; não citei o seu _no
me, como o de um amigo, no Prefácio daquele Vocabulá
rio; não tolerei, em sil~ncio, algumas tolices suas publi
cadas pelo "O Estado de S. Paulo"; não deixei passar 
em branco as suas afirmações maldosas e insultuosas à 
memoria de Teodoro Sampaio? Quer ainda o Snr., à 
viva força, arrastar-me a uma polêmica para que possa 
pôr a sua pessoa em evidência ? Pensa o Snr. que a dene
grir e a amesquinhar a obra alheia é que ha de conquistar 
o renome que as suas vitinias conquistaram trabalhando 
e estudando honestamente e sem alarde? Não tenho 
tempo, Snr. Rev., a perder, e nem geito para meter-me 
nessa triste campanha de difamação que pretende chefiar 
com intuitos evidentemente subalternos. Não defendo os 
meus mestres,· achincalhados pelo Snr., porque os seus 
achincalhes não os atingem; são mesquinhos demais 
para serem levados a sério. Quanto ao meu Diálo.,qo de 
Léry, que o Snr. reputa de valor nulo, eivado de erros 
grosseiros e indigno de figurar numa edição da Livraria 
Martins, eu o desafio, com toda energia: 

) bl. "D. 'l " -a - a pu 1car esse mesmo ia ogo em versoes 
francesa e latina, superiores as de que se serviu Batista 
Caetano, e nas quais baseei as minhas pesquizas; 

(*) Publicada na "Revísta Filol6gica" (Rio), n.• 19, de junho de 1942. 
(Conserva-se a grafia do Autor). 
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b) - a publicar a .rua restauração do texto tupí; • 
a Jua tradução e os .reu.r comentários, para que possamos 
discutHos convenientemente. 

Para que o Snr. não se recolha ao silêncio, alegando 
não lhe convir responsabilizar-se pelos gastos de impressão 
do .reu Diálogo, declaro que correrão por minha conta 
esses gastos, se assim o desejar. 

Tupã tomaê nde rehé, 

Plynio diro.;a 

• 

.. 
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AINDA "O DIALOGO DE LÉRY"• 

Em artigo estampado nesta Revista (n. 0 16), sob o 
título "O Diálogo de L~ry", chamei a atenção dos estu
diosos para os gravíssimos erros cometidos por Plínio 
Airosa no "Diálogo de Léry" (tradução, restauração e 
comentários). 

Pelon.0 19desta mesma Revista o Professor Plínio 
Airosa me endereçou violenta carta-aberta, da qual extraio 
alg!·ns t6picos. fazendo-os seguir da devida resposta. 

"Quanta inju.rtiça, quanta dulealdade e quanta 
preien.tão con.Jeguiu o Sr. reunir em tão pouca.r página.ri" 

Tôda vez que lhe imputei algum êrro, documen
tava minha afirmação com a doutrina ou exemplos das 
maiores e mais antigas autoridades da língua tupi, s6 
deixando de o fazer quando o êrro era primário ou por 
demais evidente. Deslealdade é acusar-me de desleal, 
sem o provar. 

Pretensão minha, por mais que dela procure vestí
gios em meu artigo, não na encontro. A não ser que o Sr. 
Airosa considere pretensão qualquer crítica às suas lições. 

"Que mal lhe .fiz eu. para merecer tratamento tão 
L J" a.rpero. 

A mim o Sr. Airosa não fez mal algum, mas tem-no 
feito e muito ao estudo do tupi, com suas publicações 
irresponsáveis. A todo e qualquer leitor cabe o direito, se 
não o dever, de criticá-las. Eu procurei usar de franqueza, 
mas também de serenidade, com o único fito de orientar 
os novatos no estudo do tupi, matéria na qual Plínio 
Airosa vem de longo tempo semeando confusão. Em meu 
estudo não há uma s6 palavra áspera. Há sim a indicação 
objetiva, diria mesmo fria, dos seus êrros. O Sr. Plínio 
Airosa pode-se zangar, mas ... consigo mesmo. 

*) Paralisada a publicação da "Revista Filológica", esta resposta se en
contrava há mais de ano na Redação. Já desistira mesmo de imprimí-la, a 
conselho <le vários amigos, que viam na carta-aberta de PHnio Airosa a me
lhor prova da objetividade de minha crítica. Sou agora obrigado a pedir no
vamente a sua publicação, já que o Sr. Airosa, em sua recente Bibliografia 
da Lin,qua Tupf-Guarani, se gaba de meu prolongado silêncio. 
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''não tolerei, em .rilêncio, algumaJ" toliceJ" .ruaer pu
biicada.J pelo "O E.Jtado de S. Paulo" ... ?" 

Refere-se o Sr. Airosa a meu artigo "Os índices de 
classe em tupi", publicado naquele- peri6dico (25-8-40). 
Nesse estudo demonstrei, com numerosos exemplos de 
Anchieta e do Vocabulário na Ltngua BrMilica, que havia 
em tupi, como em numerosas outras línguas, o conceito 
e o processo gramatical de classe. 

Minha idéias e provas, para o Sr. Airosa, são toli
ces. Talvez porque me referi nestes têrmos à sua pessoa: 
"Tudo indica que ºtambém a Airosa passou despercebida 
a lição de Anchieta e do Vocabulário." 

Pergunto entretanto se tem direito de se admirar 
das tolices alheias quem escreveu passagens sublimes 
como esta: "De qualquer forma, porém, nestas que consi
deramos iniciadas por consoante, há encapsulada a idéia 
de não possessão, e semivelada a· idéia de relações de 
mim, de ti, etc., porque semi-expressa está· ela graças a 
presença dos pronomes che, nde, etc." (P. Airosa. Do.t 
1 ndicu de Relação Determinati11a de Poue no Tupi-Gua
rani, tese de concurso, p. 44). 

"não deixei pauar em branco M .rucu a}irmaçõe.t 
maldo.Ja.J e in.JultuoJ"M à mem6ria de Teodoro Sampaio?" 

Refere-se o Prof. Airosa a meu artigo na Revista 
do Arquivo Municipal de S. Paulo (vol. LXVII, ju
nho de 1940), intitulado "Teodoro Sampaio e Hans 
Staden". 

Comecei aquêle estudo tributando uma· homena
gem a Teodoro Sampaio: Definia a sua obra "a maior 
síntese do influxo tupi em nossa nomenclatura geográ
fica". Acrescentava: "Os capítulos introdut6rios do O Tupi 
na Geografia Nacional têm páginas definitivas s&bre o 
assunto." (p. 223) Mas fazia uma ressalva: " ... quando 
Teodoro Saropaio,abandona as posições seguras da evolu
ção das palavras indígenas nos documentos antigos para 
se aventurar pelo campo perigqso das etimologias ou da 
gramática indígena, raramente se sai bem. E isto por uma 
razão muito simples: Sampaio não aprofundou o tupi.', 
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A seguir provo meticulosamente que "a restauração e ex
plicação que propõe para as frases indígenas (de Hans 
Staden) são tôdas deficientíssimas." 

Vejo agora que as restaurações propostas por mim 
foram integralmente aceitas na nova edição alemã de H. 
Staden (Zwei Rei.ren nach Bra.rilien, S. Paulo, 1941). 

''Quer ainda o Sr., à PiPa jôrça, arra.rtar-me a uma 
polémica para que poua pôr a .rua pe.r.toa em ePidência 1 
Pen.ta o Sr. que a denegrir e a ame.rqutnhar a obra alheia é 
que há de conqui.rtar o renome que a.r J'ua.r Pítima.r conqui.t· 
taram trabalhando e e.rfudando hone.rtamente e .rem alarde ? 
Não tenho tempo a perder, e nem jeito para meter-me ne.r.ta 
tri.rte campanha de dijamação que pretende chefiar com in
fuito.r ePidentemente .rubalterno.r." 

Se não mereço que me responda, por que me res
ponde ? Se mç responde, por que não se digna defender 
os seus erros ? 

"Não defendo o.r meu.r me.rtre.r, achincalhado.r pelo 
Sr., porque OJ' J'eu.r achincalhe.r não o.r atingem; .rão me.r· 
quinho.r demai.r para . .rerem lePado.r a J'ério." . 

Releio atentamente meu estudo sôbre Teodoro 
Sampaio e pergunto onde há frase ou expressão alguma 
que possa parecer achincafüe. 

Na realidade tudo isso não passa de artifício do 
Sr. Airosà: confundir o seu caso com o dos seus mestres e 
atribuir-me a preocupação de agredir . 

. Mas eu distingo bem entre Sampaio e Airosa. O 
pouco que há de aproveitável, p. ex., nas Primei~·a.r No
çõe.r de Tupi (P. Airosa) é haurido discretamente em O 
Tupi na Geografia Nacional (T. Sampaio). 

E não tenho a preocupação de denegrir. Quando 
o Sr1 P. Airosa publicou o célebre inédito de princípios 
do séc. XVII, Vocabulá.rio na Língua Bra.rUica, eu, em ar
tigo no "O Diário", de B. Horizonte ( 10-10··38), saudei 
com entusiasmo o aparecimento daquela obra. A opinião 
que naquela época eu formava sôbre P. Airosa se baseava 
exclusivamente no seu renome. As muitas falhas do seu 
livro Primeira.!' NoçõeJ' de'4Tupi eu levava à conta de d~s-
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cuidos de grande catedrático, que escrevesse às pressas 
uma obra superficial de divulgação. Essa impressão pos
teriormente se foi -desfazendo, à medida que P. Airosa 
em sucessivas publicações definia a sua ignorância. Hoje 
me fica apenas uma sensação de d6, ao ver a audácia ou 
irresponsabilidade com que o catedrático corrige textos 

t b ''d " -"íl cer os, su shtmn o-os por restauraçoes asas, e a 
imperturbabilidade com que inµenta palavras e frases 
inteiras e atribui-as à língua tupi. 

"Quanto ao meu "Diálo,gode Léry, que o~r. reputa de 
11alor nulo, eiµadode erro.r groueiro.r e indigno de jigurar 1ull1Ul 

edição da Liµraria /11artin.r, e•l o de.rajio, com toêia energia: 
a) - a publicar b-.re me.rmo "Diálogo" em íJer.rõe.r 

.f rance.ra e /ai ina, .ruperiore.r à.r de que .re .rer1Jiu Bati.ria 
Caetano, ,, na.r quaú ba.reei a.r minha.r pe.rqui.ra.r; 

b) - - a publicar a SU .d re.rtauração ,do fe.x:to tupi; 
. a SUd tradução e t>.r SE[' S comentário.r, para que poua~ 
mo.r di.rculi-lo.r convenientemente." 

Esses dois desafios são uma dupla deslealdade. 
O primeiro me deixa perplexo. Onde foi que eu escrevi 

pàlavra alguma contra as traduções francesa e latina de que. 
se serviu Batista Caetano? Se, pelo contrário, mais de 
uma vez, eu as citei para corrigir as traduções ou restaura
ções de Airosa! Ou o Sr. Plínio terá esquecidoque foi êle, 
e não eu, quem se propôs a "fugir sistemàticamente das 
interpretações dadas em francês pelo autor'' (p. 248)? 

Não é deslealdade atribuir-me uma opinião que 
nunca foi minha, mas .rua, e desafiar-me a defendê-la ? 

O segundo desafio é uma segunda deslealdade. Ao 
criticar o trabalho do Prof. Airosa eu declarara: "É in
discutível a dificuldade da emprêsa assumida pelo cate
drático de tupi. Acho-a mesmo irreaLizá1Jel, enquanto não 
tivermos• uma edição crítica do cap. XX da obra." Palavras 
e frases inteiras estão de tal forma desfiguradas pelos erros 
tipográficos que em muitos casos não se podem mais iden
tificar, nem mesmo com o auxílio das velhas traduções. O 
pr6prio Sr. P. Airosa informa: " ... ocol6quio nãopodia dei
xar de sofrer deturpações e de eivar-se de erros tipográfi-
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cos à medida das reedições e traduções da obra." (p. 247) 
E nos seus comentários: "O texto aqui está deturpadís
simo" (p._ 275), "Os erros tipográficos e as adulterações 
das frases tupis aqui se tornam clamorosos .. . " (p. 276), etc. 

Diante dêsses mistérios tipográficos, se o Sr. Airosa 
tivesse confessado a sua ignor!ncia, muito honrosa, eu 
não o teria repreendido. Ter-lhe-ia também perdoado se, 
para substituir os pastéis, houvesse proposto frases des
cabidas no texto, mas pelo menos gramaticalmente certas. 
Mas que faz o Sr. Airosa? Re.rfaura todos os erros tipográ
ficos, substituindo-os por palavras e frases que nunca 
existiram em tupi. E, o que é pior, muita vez risca o que 
está certo e introduz formas errôneas. 

Não é deslealdade desafiar-me a fazer uma restau
ração que de antemão eu confessara "irrealizável"? 

Não, o Sr. Airosa bem sabe que eu não lhe vou 
fazer companhia nessa ingl6ria tarefa de decifrar misté
rios de imprensa e de inventar tupi. Não posso ser obrigado 
a isso, s6 pelo fato de ter denunciado as suas mistificações. 

Não quisera terminar sem dirigir um desafio ao 
catedrático de tupi. Mas, como sei que o Sr. Airosa nãoJ·e 
dignaria ouvir-me, prefiro instituir um prêmio. Comprometo
me a pagar a quantia de cinco mil cruzeiros a quem demons
trar que existem em tupi as seguintes palavras usadas por 
Airosa na sua restauração (na acepção que lhes atribui)_: 

p. 252 - oé 
p. 257 - an[ apé 
p. 257 -. pororakad 
p. 258 - ndirekuábi 
p. 258 - okár 
p. 258 -- lirekoáb 
p. 258 - foerekoáb 
p. 258 - mã retá 
p. 260 - narrwn6i 
p. 260 - jaé 
p. 261 - éi 
p. 261 - inln 
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ou as seguintes' usadas pelo mestre de Airosa, Teodoro 
Sampaio: 

p. 61 - pipig (ferve) 
p. 61- mocecy (faça mal) 
p. 66 - oquara (recolhe-se) 
p. 67 - ichebe (eu) 
p. 67 -- pipike (vingo) 
p. 91 - omô (trouxe) 
p. 156 - t' mbaeraba (suceda) 
p. 156 - ambol (má) 

Igual prêmio a quem analisar e comprovar cada 
palavra das seguintes frases de Airosa: 

p. 250 -- Te, oú relé henoín Rery-u.rú, imé 
p . 252 - Au.gé eté ramo 
p. 253 - ... hepiak ip6 eyn 
p. 254 - Nã-eyn 
p. 256 - Seku.ái aip6 oé nungá anga_turáme tporo-

rekó gatú 
p. 257 - Te! ojoaé pororakaá pabén iandéíle 
p. 257 - lporáng-eté-mo rek6 iandé11e 
p . 257 - Tirú mbaé tiruã aní apé 
p. 258 - Aã .ra.Jy pirã iandé reminenõ upé 
p. 258 - Ti.raáng ap6 oé marã iandé irun . 
p. 258 - Te! oi'potár-eté iandé ramuni rekobiár eté 

iánaéµe 
p . 261 -· A11ga iabé peen r6k ·inín? 

A lista poderia ser multiplicada muitas vêzes. 
Se, para concluir, me fôsse lícito dirigir-me ao orá

culo de S. Paulo, s6 uma cousa lhe pediria, a bem das le
tras pátrias: que fizesse a restauração e nos desse a tradu
ção comentada daquela enigmática frase tupi do século 
XVI: . 

Afadna .ro Jomp me.r .rotapa.r 

.d. LEL110S BARBOSA 
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OS PROCESSOS CRlTICOS DE PLlNIO AIROSA 

NOTAS Â MARGEM. DA SUA "BIBLlOGRAFIA DA LÍNlTUA 

TUPI-GU ARANI" 

Na absoluta impossibilidade de defender os seus 
erros, o sr. Plínio Airosa decidiu vingar-se de mim, na crí· 
tica que fez aos meus estudos, em sua "Bibliografia da 
Língua tupi-guarani". (*) 

Acompanhemo-lo passo a passo. 
l. - O locati1Jo iupi na toponímia braJ'iieira. ln 

RellÚia do /Írquillo llf unicipal de São Paulo, ano IV, vol. 
XXXVIII, São Pauto, 19J7. 

Nesse meu estudo o Professor Airosa só chama a 
atenção para uma referência minha à ob1-a de Teodoro 
Sampaio. "Aquela a}irmação - valiosíssima obra -- reje
rindo-J'e à obra do inoLf.lidá1JeL Teodoro Sampaio, é utranhá
f.le/," diz Airosa, em vista de outro artigo meu "Teodoro 
Sampaio e Hans Staden", publicado na mesma Revista. 

Em ambos os artigos eu tecera as melhores refe
rências a Teodoro Sampaio, embora em ambos lhe fizesse 
as devidas ressalvas. Que faz o Prof. Airosa? Com refal
sada má fé, trunca o meu pensamento nos dois artigos, 
para opô-los um ao outro. Do primeiro extrai só as 
referências boas, e do segundo só as ressalvas. E isso pro
cesso elegante de criticar? 

2. - Teodoro Sampaw e Ha1u Staden. Repar<>J' 
J'Ôhre aJ' anofaçõe.J de T-eodoro Sampaio àJ' palawaJ' e }ra.su 
tupi.r conlida.J na "Via.qem ao Bra.Jil" de HanJ' Staden. 
In Re1JÚfa do /Írqui1Jo /Jfunicipal de São Paulo, ano VI, 
ilof. LXVI l, São Pau.lo, 1940. 

t~) Apontamentos pa1·a a Bibliografia da língua tupi-guaraní. Boletim 
XXXIII da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de. 
São Paulo, São Paulo, 1943, pp. 146 e 147. 
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Começa o Professor a su~ crítica dizeI].do de minha 
pessoa: "caracteriza-J'e nitidamente pelo tom do,qmático que 
dá ao.r J'CUJ' ucrifoJ'". · 

Ha algum mal nisso, desde que o tom dogmático 
se assente na verdade? Não é até de desejar que a verdade 
se manifeste por afirmações bem definidas ? 

Mas o Prof. Airosa, que chama "tom dogmático" 
ao estilo claro e preciso, tem suas preferências por outra 
modalidade literária, que se poderia qualificar de "tom 
nebuloso". 

Em duas espécies de circunstâncias êsse tom presta 
.relevantes serviços ao catedrático de São Paulo: 

1.0 ) Quando o Professor não sabe bem o que vai 
escrever. Lendo a Airosa, tem-se a cada passo a impressão 
que o autor pega da pena, começa a frase, enuncia o su
jeito, sem saber exatamente qual vai ser o predicado. 
No meio do período começa a titubear, a tactear, a correr 
de um para outro lado, procurando o predicado ou algum 
complemento, como quem estivesse brincando de escon
der com as idéias. 

2.0 ) Quando o Professor, para sua pr6pría gl6ria 
de sábio, quer tornar o tupi mais difícil do que o é na 
realidade. Incapaz de uma observação pr6pria acertada 
(ha anos que em vão eu a proçuro nos seus livros e artigos), 
Airosa se especializou na ciência de complicar as cousas 
simples, de dificultar o que é fácil, e de obscurecer o que 
já está claro, para depois poder apresentar-se como 
esclarecedor. Quem ler as páginas 52, 53 ou se· 
guintes de sua tese de concurso, desistirá definiti
vamente de estudar o tupi, ao dar com êstes e outros 
enigmas algébricos: 

a) Pr+r{a)TR, 
b) Pr+r(e)TR, 
c) Pr+rTR(-ç), 

h(a)T, gu(a)T, Tr+r(a)TR 
h(e)T, gu(e)T, Tr+r(e)TR 
hT(-ç), guT(-ç), Tr+rTR(-ç) 

(p. 58) 
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a) J?r+TR, iT, oT, Tr+TR (hó) 
b) Pr+TR, iT, oT, Tr+TR (bebé) 
e) Pr+rTR, hT, guT, Tr+TR (ayhú) 
d) Pr+TR, iT, oT, Tr+TR (páb) 
e) Pr+TR, iT, oT, Tr+TR (beráb) 
f) Pr+rTR, hT, guT, Tr+rTR (ar) (p. 68) 

Mal sabe o ingênuo iniciante que tudo isso é fu
maça que encobre a indigência intelectual do autor, e 
"farol" para deslumbrar os leigos na matéria. Espero ainda 
ter oportunidade de analisar acuradamente aquela indi
gesta tese de concurso, que, adestrado na difícil arte de 
escrever muito e de dizer pouco, o Professor Plínio 
Airosa redigiu tôda nessa toada. A preocupação de im
pressionar, de ser confuso e difícil ·já começa pelo 
título empolado: "DoJ' [ndicu de relação deferminativa de 
poue no tupl-guaranl", que outro,~ menos nebuloso e 
mais "dogmático" redigiria simplesmente: "OJ' poueuiílo.r 
em fupi-guarani" (1). 

"Anchiefa, Teodoro Sampaio, Batúta Caetano, de., 
etc., .rão todoJ', para o A., .rimple.r aufo-didata.r que mal per
ceberam OJ' J'egredoJ' do fupi"/}uarani ... " 

Para formar esta frase, que não é minha, e lançá-la 
contra mim, o Professor Airosa teve de recorrer a várias 
manobras. 

Em artigo sêbre "Os índices de classe no tupí", 
eu escrevera: "Os especialistas de nossas línguas selvagens 
não empreenderam ainda uma síntese completa da gra
mática tupi. Todos autodidatas, os seus conhecimentos 
ressentem-se frequentemente de notáveis deficiências. Mw
tos se limitam a repetir, com adaptações de forma e sem 
a devida crítica, as velhas lições de Batista Caetano, Couto 

(1) Em vários estudos Airosa demonstra supor que exista uma Iingua tupi-
9.uarnni. Eu só conheço a.; lín11u u ou melhor, os di.,iletos tupi e guarani. 
U>nhtço lambem a J.imília ou grupo (de <lialetos ou linguas) tupi-gua
rani. Mas não coheço a língua tupi-guaranL Ainda bem que neste parti. 
cular o Profes.~r não erra sozinho .. . 



de Magalhães ou Teodoro Sampaio. Os grandes mestres, 
Anchieta sôbre todos, e Figueira, continuam pouco co
nhecidos. Assim explico porque se apresentem às vezes, 
como novas, soluções de problemas já p:ropostas pelos 
velhos gramáticos, e por que lições inteiras daqueles 
mestres sejam ignoradas pelos autores recentes". 

Quem confronta esta passagem com a afirmação 
que me atribui o Professor Airosa, vê logo a desonesti
dade do crítico. Referia-me aos ·especialistas afuai.r (e 
pensava no catedrático de S . Paulo), que se limitam a 
remoer eternamente as lições de Batista Caetano, Sam
paio, etc., e que ignoram os grandes mestres, Anchieta, 
sôbre todos, e Figueira. 

Longe de menoscabar a obra de Anchieta, eu sempre 
a exaltei como fonte de informação, baseando nela todos 
os meus estudos, e citando-a a cada passo. 

De Batista Caetano eu dissera: "O pr6prio Batista 
Caetano, tão perspicaz, não vislumbrou a existência dos 
índices de classe" - respeitoso reparo, que mais exalta 
do que diminua o grande americanista. 

Coincide que Teodoro Sampaio e Batista Caetano 
foram realmente, e tiveram de ser por fôrça, autodidatas. 
O mesmo Anchieta até certo ponto o foi, enquanto que não 
teve professor, a não ser o índio. Mas eu não dou um sen
tido necessàriamente pejorativo a '"autodidata". Pois se 
eu mesmo o sou .. .l Ha duas classes de autodidatas. Há-os 
que por si mesmos chegaram ao conhecimento de uma 
matéria, sem auxilio de mestres. A maior desvantagem 
que levam é a do desperdício de tempo: por vezes gastam 
anos em conquistar aquilo, que depois serão capazes de 
transmitir em meia hora. Correm também o perigo de se 
julgarem · "descobridores" de fatos já explorados por ou
tros. E ha os autodidatas aventureiros,., que mal come
çando a estudar o assunto, já se põem a escrever e a fazer 
conferências. Se por qualquer circunstância, pelo lugar 
que ocupam ou pela ignorância do público, logram obter 
certa fama, tornam-se perniciosos. Obrigados a falar, 
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entregam-se à faina de semear o êrro e de desorientar os 
incipientes. 

O primeiro autodidatismo, evitados os perigos, em 
vez de diminuição, é uma gl6ria. Para os da segunda 
classe, s6 haveria um remédio: conseguir que êles estu
dassem ... 

Prossegue Plinio Airosa: "E.fie artigo, como o.f' 
demaú·, é de crítica acerba, "oltada para a.r pe.rquúa.r exau.r
ti"a.r e hone.rta.r de Teodoro Sampaio". 

V. resposta em meu artigo "Ainda o Diálogo 
d L

, ,, 
e ery . 

"Não cabe aqui, e nem apro'!_eitaria a ninguém a 
análi.re da.t re.rtauraçõe.r, alguma.r realmente injantll' -
declara o Professor Plínio - as quais eu julguei "digna.r 
de .rub.rtituir a.r deficientíssimas re.rlauraçõe.r e explicaçõu 
d " . ,, e oampato ... 

Outra atitude deselegante para um crítico: desme
recer o trabalho criticado, sem aduzir provas e sem espe
cificar um s6 êrro que seja, tornando destarte impossível 
qualquer defesa. Abusando do seu renome e da confiança 
do público, o Professor se esquece de que está preparando 
para a sua lealdade um juízo tão severo, dos entendidos, 
quanto o que espera a sua obra. 

3. - J uká, o paradigma da conjugação lupi. E.r
tudo etimológico-gramatical. · ln Re"i.rta Filol6gica, n.º 12, 
ano 11, no"emhro de 1941, Rio de Janeiro, 1941. 

"O A. é, e"identemenle, uma da.r "tlima.r do auiodi
dati.rmo, por êle me.rmo tão cen.rurada.r em arügo que publi
cou no jornal "O E.rtado de S. Paulo". E.rte e oulro.r peque
no.r e.rcrito.r do .d., muito jo"em ainda, re"elam a .Jua preocu
pação de encontrar no"i'dade.r e erro.r no.r trabalho.r do.,- ,qran
du me.rtre.r da llngua, já .falecido/'. 

Da "preocupação de encontrar novidad~s e erros" 
já me defendi (V. "Ainda o Diálogo de Ury"), bem como 
das censuras ao autodidatismo (V. êste mesmo capí
tulo, mais atrás). 
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Que eu procure alvejar especialmente osjdjalecido.r 
é malévola e injusta insinuação, desesperado recurso de 
contra-ofensiva do Professor Airosa. Está aí, íltíJo, o pr6-
prio Professor Airosa, para atestar que escrevi um longo 
artigo de crítica à sua restauração do "Diálogo de Léry". 
Além dêsse, s6 publiquei um estudo crítico, à obra de 
Teodoro Sampaio, s&bre cujo "O Tupi na Geografia Na
cional", quando ainda vivo o autor, eu já estampara 
uma apreciação imparcial. Não conheço outros escritores 
vivos que tenham trabalhos apreciáveis sôbre a língua tupi. 

"A prop6.rito do verbo juká Jaz o A. uma .Jérie de 
con.Jt'deraçõe.r de ordem hútórica, para concluir que juká 
não J'Ígnijica matar, mM quebrar o pescoço ... , ele., ba.Jeado 
na )alta hipólue de lerem .Jido, o.r lu.pi~guaraniJ' do BrMil, 
o.r criadoru do verbo · j uká". 

Em meu artigo, depois de considerações àe ordem 
histórica e jilol6gica, concluí que juká primitiílamenie .Jig
nijicaíla "quebrar o pescoço". Em outras palavras, dei a 
-etimologia da pdavra. O sr. Plínio Airosa, não sei se por 
cúmulo de desonestidade ou se por sofrer a um tempo 
de presbitismo e de miopia intelectuais, desvirtuou total
mente as minhas palavras, tão explícitas. 

Quanto à hipótese a que alude o Professor, eu não 
a formulei nem subentendi, nem vejo em que poderia 
servir à demonstração de minha tese. Pura imaginação 
do crítico. 

"O trabalho utá cheio de incoerência.; e de ajirmaçõu 
apre.JJ'ada.I'. 

Quais? Um exemplo, sequer ?l 

Em resumo. São os seguintes os estratagemas de 
que se socorre Plínio para desacreditar-me: 

1) colocar-me em contradição comigo mesmo 
2) atribuir-me opiniões que nunca adotei 
3) truncar as minhas frases para combiná-las com 

outras frases truncadas 
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4) acusar-me vagamente de erros, não dizendo quais 
sejam, sob o pretexto de que são infantis e de que não 
aproveitaria a ninguém examiná-los 

5) desmoralizar o valor de minha crítica, alegando 
que tenho o v~zo de encontrar erros nos grandes mestres, 
já falecidos. 

Etc. 
Suponho que em meus trabalhos deva haver erros. 

Ficaria agradecido se o Professor Airosa, depois de estudar 
melhor o tupi, se ... ervisse indicar-mos, um por um. Para 
mim seria proveitosa lição, e para Sua Senhoria uma 
lida mais distinta que essa de alterar criminosamente os 
escritos alheios. 
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