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EXPLICAÇÃO NECESSÁRIA 

~ste livrinho pretende focalizar o caráter da Segunda 
Conjugação no tupí e nos principais dialetos tupí-guaranís, 
que te111 sido encarada de várias maneiras, mas nt.11lca de 
acôrdo con1 os progressos atuais da LingUística. O que à. res
peito continua figurando nas gran1áticas vai pouco além da. 
repetição de ensinarnentos datando de três séculôs. A sua re-
f orrna é, pois, u1n imperativo pren1ente da fase univétsitárià 
dos Estudos Tupís no Brasil. 

... <\.s nossas considerações, embora visando espêclfiêa1nente 
a língua tupí,'\ pretende1n, além disso, fornecer aos estudiosos 
da Linguística Comparada algun1as achegas de ordem geral 
mais adaptadas ao ambiente americano. 
-'--º sistema conjugativo tupí é misto. Ocupa,, pela. sua a.s

cendência;fugar--íntemiediário · entre a tonjugáção objetiva e a 
subjetiva. 

Para situá-lo inelhôr achan1os de proveitó mostrar, numa. 
exposição um tanto desenvolvida, o que vêm a. ser exatamen
te a conjugação objetiva.. Socorre1110-nos para êsse fim do 
cariri, uma das nossas línguas indígenas de maior extensão 
geográfica nos tempos coloniais . 

..JA conjugação gubjetiva utiliza-se de u1n prõnônle ~ujeito 
exclusiva1nente pessoal, de uso geral ou restrito ao verbo. 

O pronon1e sujeito da conjugação o_pjetiva, entretànt~, é 
um possessivo puro, ou, con10 no tupí e no ca,rirí, urn nusto 
de pronome pessoal, tanto subjetivo como oblíquo, e. de adjé
tivo posse&aivo

1 
desempenhando indistiiitamenté qualquer das 

três f unç6e&. 
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Apelidamo-lo de possessivo-prono >ne. 

A .. denominação pode não ser n1uito ortodoxa, ma.s lembra 
pelo 1nenos o caráter duplo ainda associado. 

r Enquanto a primeira conjugação t upí pertence ao tipo 
subjetivo_, a segunda filia-se ao objetivo. _t\.quela compreende 
todos os verbos; . esta apenas adjetivos. 

"' Hn,\·erá quem, iniciahnente, não adn1ita conjugação de 
. nomes. l\1as, porque, se no tupí, tal qual os verbos, tomam 

· _ sufixos de ternpos e modos? Ou, será proibido consignar pe
culiaridades e caracterizá-las, só porque as línguas indo-euro
péias as desconhece1n '? 

Por ·outro lado, se tudo o que, a par de pronomes sub
jetivos, recebe índices de tempo e modo deve ser proclamado 

. · ve~bo, por ventura deixará o tupí de possuir a categoria dos 
adjetivos pelo sin1ples fato de, no particular, se aproximarem 

· dos · verbos ? · 
. . 

Inversamente., haverá que1n. ponha em dúvida a legitimi-
. · .d·áde dos nomes neolatinos por desconhecerern a declinação? 

E rigir adjetivos em verbos, porque verbalmente melhor se 
· · .tr~sladam a português, é, pelo menos, falsear a verdade. N e
. - nhurna palavra imediata1nente precedida de xe subjetivo está 
· em f unçao verbal. 

· Como no tupí não existe o conectivo ser (estar), que a 
· segun,da conjugação torna in~til, a co1nbinação dos possessi
vos-pronomes com algum nome conjugado constitui uma ora
ção nornina.l genuí·na. Isso levou-nos a ilustrar o nosso estudo 
com a exposição dos diversos aspectos do predicado noininal 
e a . ren1atá-lo com o seu desenvolvitnento histórico en1 alguns 
dialetos tupí-guaranfs mais estudados. 

Sll:bentender verbos relacibnais na segunda conjugação 
tupí é trair · a sua índole. Supõe-se nu1na oração o que en1 ou
tras sen1elhantes existe. Subentender nun1a língua o que nela 
é de_sconhecido é u1n absurdo que, de há n1uito, devia estar 

. eliminado das gra1náticas · tupís e guaranís. 
_Finalµ1ente, fizernos um apanhado dos principais têrrnos 

que s~gue1n a segunda conjugação, isto é, dos adjetivos, sirn-
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ples e compostos, que se nos depararan1 no vocabulário je
suítico. () seu núrnero é muitó maior, indeterminável mes1no 

' pois as cornbinações são variadíssimas e muitos substantivos, 
assim .como certos verbos intransitivos ou intransitivados, po
dem tornar-se adjetivos. 

O mais importante nesse vocabulário, ao nosso ver, é a 
tradução adjetival consentânea, ao invés da verbal, que se 
lhes vem atribuindo. N en1 sen1pre foi fácil achar o têrmo ade
quado dentro da sua categoria, o que, aliás, é freqüente, ntes-
1no entre línguas afins. Há, por exeinplo, os adjetivos tupís 
que indicarr1, nã-o apenas uma qualidade estática, rnas uma 
característica em progresso. E1n tais casos a boa versão exige 
a forma .do particípio presente ou do gerúndio do verbo cor
respondente. Em outros o recurso ao substantivo combinado 
corn o verbo ter é indispensável, por faltar o adjetivo em 
português. _ 

No inais, tendo dito uma palavra diferente, longe de nós 
a pretensão de ter dito a última sôbre o assunto. 

Apresentamos à consideração dos estudiosos um conjunto 
de diversos aspectos, numa tentativa quiçá enfatuada de su
plernentar, no domínio sulamericano, certos capítulos da psi
cologia lingüística. 

Outros farão mais e n1elhor. 

Bahia, l\1aio de 1957. 

F d . íl .,.,,dl . re erico r_:r. A , e weiss 
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A NOSSA ·GRAFIA 

Na reprodução dos têrmos indígenas continuamos obede
cendo às normas seguintes: 

As vogais: a, e, i, o, u t.êm o valor que lhes damos em 
português, sendo e, o sempre fechados. 

y representa o i gutural do tupí-guaraní. 
As vogais nasaladas levarn til (~): ã, e, 'l, I>, 

- fl,, y, quando não caracterizadas por m ou n, 
imediatan1ente antecedentes ou pospostos. 

Das consoantes não e~pregarnos: e, ç, f, l, q, v, n', z. 
k - substitui o q (qu), assim çomo o e antes de 

a, 0 1 'U. 

s - tem o valor de ç ou ss do português atual. 
g - sempre é oclusiva velar. 
j -- pronuncia-se à maneira portuguêsa. 
x - corresponde ao eh português ou francês. 

nh - é o fonema português nh; vale por ii espanhol 
ou gn francês. 

Si,nais Diacrítico~: 

~J\s palavras oxítonas, com exceção das 
terminadas em y e consoante, assim como as 
proparoxítonas, levam acento agudo ('). 

O acento grave (") marca as sílabas sub
t6nicas. 

' 
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As palavras paroxítonas não levam acento. 

As semivogais e a vogal decrescente dos 
di tangos distinguem-se pelo acento circunfle
xo ("). 

o treina e··) restringe-se ao e para desig
nar o y átono = e. 

o til e~) caracteriza as vogais nasaladas, 
das sílabas tônicas e da.quelas sílabas não acen
tuadas em que a nasalação não for indicada 
pela presença de m ou n. 

l 

• .. 

I 

DAS CATEGORIAS DE PALAVRAS E DE SEU CONTATO 

.t\ grande maioria das classes cultas acostun1ou-se nos 
bancos escolares a ver nas diversas categorias de palavras o 
resultado de uma classificação indiscutível, de critério solida
mente firn1ado desae os primórdios da Gramática. 

Entretanto, como tem sido 1nostrado en1 tantíssirrtos tra
tados modernos, nada é mais ilógico do que esta herança, 
que nos foi legada, con1 a gramática clássica, pelos lógicos 
gregos . 

. ~ guisa de encaminhamento para o nosso objetivo, ana
lise1nos, por nossa vez, o aspecto racional das categorias gra
maticais. 

Começarernos pela interjeição. 
Eis uma categoria irnportante, se1n dúvida, mas que se 

afasta cla:çaruente das outras em vários pontos essenciais: res
tringe-se a deterrninados setores da linguagem; é holofrástica; 
foge à 1norf ologia e chega a violar as próprias leis fonéticã"s 
da língua a que pertence. 

Façamos, porém justiça aos ntestres gregos. Não fora1n 
êles que criaran1 a categoria da interjeição; forarn os gramá
ticos latinos, para não se verem obrigados a diminuir o nú-
1nero delas, desfalcado no latim pela ausência do artigo. 

Entre as outras categorias distinguiremos, sem maiores di
ficuldades, palavras que representa1n idéias autônomas: de 
substância, de estado, de qualidade, de movimento ou ação, 
em tôrno às quais se agrupam as séries das partículas, desem
penhando n~ oração aquelas funções variadas co1n que o de
senvolvitnento das línguas acudiu às necessidades de clareza e 
ao senso estético dos que as falam. 
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As categorias autônomas compreendern: o s .. uhstantivo, o 
adjetivo (com o seu afim, o advérbio) e o verbo. - São os 
~ên1eritos vivos da linguagem, enquanto as partículas : o pro
nome, o artigo (onde existe), as preposições (ou posposições) 
e as conjunções não passam de meros a~xiliares gramaticais, 
de n1orf em as. . ,.,.... 

Não é agora o nosso escopo mostrar co1no estas últin1as 
descendem das categorias autôno:µias e, pelo menos en1 deter
rrlinados casos, se foram despojando, por inútil, do seu senti
do primitivo. Ocupar-nos-e1nos principahnente en1 confrontar 
as categorias vitais da oração normal: 

substantivo, adjetivo e verbo. 

capazes de, só por sí, enunciarern um pensamento completo e 
nítido, pôsto que rudimentar. 

Novas surpresas aí nos aguardam, desde os pritneiros pas
sos nessas tenta.tivas para determinarmos a. função especifica
rnente privativa de cada categoria. 
~ 

Não é sem fundamento que houve que1n reunisse adjetivo 
e substantivo numa categoria única - a do norrie. Os seus 
pontos de contato são estreitos e múltiplos, principalmente nas 
línguas indo-européias, onde ambos parece manarem da mesma 
fonte. 

Os tratados vê1n cheios de exemplos quase se1npre tirados 
das línguas clássicas, onde, con1 freqüência, substantivo e ad
jetivo, já sendo en1bora categorias distintas, ainda exigc1n 
tratarnento gra1natical idêntico e onde, e1n outros casos, a pa
lavra funciona indistintan1ente con10 adjetivo e substantivo, a 

· exemplQ de frio e negro em português. 

. Não falamos aqui na precedência histórica de uma das 
duas categorias sôbre a outra; aludimos apenas à sua íntiina 
relação, aos rnotivos que as irmanaram na categoria co1num 
do no·rne. 

Se passarmos dos nornes aos verbos, a linha divisória so
bressai n1uito n1elhor. Ern certas línguas indo-européias a di
ferença e11tre verbo e nome chega a ser tão pronunciada, pela 
simples desinência, que a sua discussão pareceria um dispa-

A 2.• CONJUGAÇÃO TUPI IS 

rate. A flexão dos nomes e verbos constitui ali, por seu turno, 
dois sistemas rnorf ológicos independentes embora paralelos. 

Seria, entretanto, precipitação indesculpável o querermos 
tirar conclusões generalizantes dos acanhados dados obtidos 
e1n campo tão restrito. 

Basta passarrnos do indo-europeu à família semítica para 
encontrar pontos de contato surpreendentes na flexão dos 
nomes e dos verbos. 

També1n no ugro-fínico as afinidades gramaticais entre 
nomes e verbos acentuan1-se de tal rr1aneira, que, afoitamente, 
se tern falado em sua indistinção. 

Finalrnente, línguas ha, e dentre elas costuma-se mencio
nar o chinês antigo, onde as duas categorias, v~~ e ~orne, 
se diferenciam, na escrita, apenas pela posição. . 

Aliás, não precisamos ir tão longe para encontrar palavras 
que funcionan1 normalrnente como verbos e nomes. Temos 
exernplos fortuitos no próprio português, entre outros em andar 
e olhar. 

No inglês a função verbal tende a impor-se a qualquer 
nome que ainda a não possui ou vice-versa. 

~ um refluxo moderno dezf azendo e1n parte os processos 
iniciais de distinção formal das categorias gran1aticais. 

Eis alguns exemplos: 

help 
lift . 
ra1n 
water 
etc. etc. 

ajuda; ajudar; 
elevador; elevar; 
chuva; chover; 
água; aguar. 

Demonstrada, desta forma, a íntima conexão ainda pa
tente entre as categorias autônon1as, nenhun1 impedime~to_ l~
gico nos proíbe de admitir1nos a probabilidade da sua 1nd1v1-
são na linguagem primitiva. Estaremos, no caso, em comI?a
nhia de autoridades de primeira ordem, como são: Frederico 
e Max Muller, A. H. Sayce, D. '\\7hitney, O. Jespersen, R. 
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de la Grasserie, A. Meillet, J. Vendryes e tantos outros, ainda 
qu~ divirjarn entre si, quanto ao cunho predominante dessa 
categoria inicial. 

l\1as, nós .não . pretendemos aqui pronunciar-nos, nem a 
favor dos que proclamam a precedência dos conceito de subs
tância ou de qualid~de, nem daqueles que defendem a predo
minância inicial do sentido verbal. Estando muito desenvolvi-

. das. tôdas as línguas hoje existentes, o ârnago da controvérsia, 
·o possjvel estado prünário de unicategoricidade escapou defi
nit~vamente à 11ossa investigação. Sempre pisare1nos, no que 

· lhe diz respeito, terreno escorregadio e fôfo; nunca transpore
n1os o don1ínio das hipóteses. 

. l1.,ocalizado o proble1na da caracterização progressiva das 
. · Qategorias gramaticais, procuraren1os agora surpreender alguns 

. · ·~1omentos dêsse processo evolutivo em certas línguas por 
meio de u1na série de teste1nunhos .. ~penas, ao invés de at.ra

: __ .. . vaiicar a nossa exposição con1 exemplos exóticos, tirados das 
. 9bras clássicas na matéria, cingir-nos-ernos a línguas indígenas 

.· . ·~assas. Sendo o fim dêste trabalho o estudo de um capítulo da 
. · grámatica tupí, parece aconselhável que, no tempo e no espa
.. . ço, dela nos afastemos o n1enos possível em nossas con1para

.. Ções. 

Con1ecemos, por un1 exe1nplo deveras impressionante, 
triais para fixar estranhas coincidê;ncias do que insinuar cone
xões diretas. 

' 
r--.. Pau, no havaiano, significa acabar e completo, pertencen-

. do, assim, sirnultànean1ente às categorias do verbo e do ad
jetivo qualificativo. 

Em dialetos tupís encontramos exatamente o mesmo ra
dical, pau, pab, pa'Üa, paba não apenas como verbo e adjetivo 

· qualificativo, mas ainda como: substantivo, adjetivo indefinido e 
advérbio, significando: acabar, completo, fim, tudo, todos e com

. pletamente, numa sugestiva série multicategórica de conceitos 
~afins. 

· Não precisamos de melhor exemplo em abono da possi-
.bilidade do pretendido cará ter multicateg6rico . das palavras 
primitivas pertencentes às chamadas categorias autônomas. 
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Com o volver dos milênios e pela exigência gradual de 
clareza, as categorias foram assumindo determinadas carate
rísticas exteriores e hoje, ainda mesmo nas línguas menos de
senvolvidas, são relativamente raras as palavras cujo âmbito 
excede a três categorias. 

No tupí, a despeito do ampliamento do seu vocabulário 
por meio. dos derivados! postos em circulação ou ~u~~ipli~ados 
para atender às necessidades da c:1'tequese ~ da. c1vil1z~çao, a 
indistinção mórfica de duas ou mais categ?r~as ainda é impr~s
sionante, como se depreenderá da perfunctor1a resenha a seguir. 

Tupí 

abá 
anhé 
aoba 
apara 
boka 
endy . .. 
1n1 
iebyra ' 
karú 
katú 

_, 
mamo 
mbaé 
mobyra 
nheenga 
pe 
pitanga 
pytá 

_, 
soo 
taté 
uuma 
YPY 

etc. etc. etc. 

Português 

homem; viril; quem ? 
pressa; apressado; às pressas; 
roupa; vestir; 
entortar; torto; 
fenda; rachado; fender-se; 
chama; aceso; brilhante; 
rede.; estar quieto; 
voltar; de novo; 
comer.; comilão; guloso; 
bom; bem; muito; 
por aí; onde ? 
cousas; rico; que? 
alguns; quantos? poucas vêzes; · 
falar; idioma; 
caminho; para, (em, a, por), em busca de; 
criança; tenro; 
pousar; calcanhar; . 
caça; convidar (para f ~stas, comedor1a); 
engano; extraviado; ao invés de; 
bôrra; macio; borrado; . 
começar; princípio; primeiro; pela pr1-

. 
me1ra vez. 

Estribados nestes poucos exem.plos, colhidos. a 'êsmo, fàcil
mente multiplicáveis e com frequência extensíveis ~ O\ltr~s cp,-
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t~gorias, podemos afirmar, sem cair no exagêro das generaliza
. çoes, ~pressadas, . qu.e ~a~bém o tupí ainda conserva sobejos 
vest1g1os dessa 1nd1st1nçao em certas categorias. O mesmo 
vocábulo continua amiúde funcionando, respectivamente, 

como: substantivo e verbo, 
substantivo, verbo e adjetivo, 
substantivo e posposição; 

como: verbo e adjetivo, 
verbo e advérbio, e, finalmente, como 
adjetivo e advérbio. 

_ P?r vê~es, as suas acepções nas diversas categorias já se 
vao distanciando sensivelmente. 

_ Para fugir a mer~s alusões, já que a sua concretização 
nao cabe nesta parte do nosso trabalho, diremos inicialmente 
que, no tupí, as categorias mais concórrentes na mesma forma 
vo?a~ular são as do substantivo e verbo, do substantivo e 
adJet1vo, do verbo e adjetivo; justamente as categorias autô
nomas. 

~ão. ha, portanto, nenhuma preponderância visível na 
ocorrenc1a das· categorias autônomas, muito embora o conceito 
verbal e mesmo o adjet~v~~ sejam muito mais simples em si 
do que ~ transcendente 1de1a de substância. Nem êsse proble
~a nos interessa no momento. O nosso intuito imediato, nàsl 
lmh,as preced~ntes, f?i .apenas deixar bem patente que, no 
tup1, substantivo, adJet1vo e verbo de sentidos afins são re-

. presentados, em ~uitos casos, pela mesma palavra. -
. Isto pôsto, a freqüente identidade mórfica de .duas ou 

ma1~ categoria~ ~ramati.cais, se ela de fato representa um res
quício de c~nd1çao a~ca1ca, sugere necessàriamente a possibili
dade de tais. catego:1as terem tido, em tempos recuados, trata

mento gramatical uniforme e dêle ainda conservarem vestrígios. 

E ·uma conclusão que se insinua e cujo exame se impõe. 

•. 

I L 

Dos PRONOMES PESSOAIS E DOS TIPOS DE CONJUGAÇÃO 

Ao examinarmos o tem.a referido, o tratamento uniforme 
das formas idênticas, em seus diversos aspectos, vemos de 
logo que existe, nas lÍnguas pouco desenvolvidas, importante 
ponto de contato entre as categorias de idéia.s autônomas: 
a conjugação. 

No tupí (e poderíamos dizer com igual propriedade: na- J 
família tupí-guaraní) não se conjuga somente o verbo, mas ., 
também o nome e êste tão diretamente quanto o verbo, ou ' 
seja ·Sem interferência de conectivos. ! 

Mas, a conjugação do nome difere da verbal no emprê-
go do pronome. . I 

O verbô, em seus modos de caráter legitimamente verbal; 
exige o uso de pronomes especiais, que chamaremos de par
tículas pronominais . 

O nome pede outros pronomes e êsses, além de comple
mentar obrigatoriamente a partícula pronominal em certas mo
dalidades conjugativas do verbo, preenchem ainda as funções 
de pronome oblíquo e de adjetivo possessivo. (1) 

Não carecemos de grande poder de análise para compreen
der que essa dualidade de pronomes para funções idênticas não 
representa um estádio primitivo. Só a diversificação categórica 
poderia suscitá-la. 

(1) - Fique dito aqui aos pouco familiarizados com o tupí ou o guarani ant~gos, qu_e, 
não se apresentando aí os possessivos desacompanhados de substantivos, nao 
existe pronome possessivo. 
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Dizemos poderia, porque o fenómeno da rnutação prono
minal, de acôrdo com a categoria, não se verifica em tôdas as 
famílias linguísticas. Em muitas línguas indígenas, principal
mente do nosso continente, conserva-se uma forma pronominal 
única, polivalente, na qual, predominando embora o sentido 
possessivo original, se desenvolveu também o pronominal de 
valor tanto subj etivo como oblíquo. 

No tupí, a despeito da citada diversificação pronominal, 
uma destas formas, a que se mantém na conjugação dos adj e
tivos, ainda possui êsse caráter polivalente de sabor arcaico. 

Somos, pois, de opinião, que o paradigma da conjugação 
nominal tupí, encarado através do pronome suj eito (xe, nde 
etc.) é mais antigo e que a partícula pronominal, (a, eré etc.), 
que aparece na conjugação do verbo, deve ser relativamente 
nova. É que, no tupí, essa partícula pronominal, um elemento 
exclusivamente subjetivo e verbal, não conseguiu banir total
mente da sua própria esfera o velho possessivo-pronome e essa 
duplicidade pronominal confere ao paradigma da conjugação 
verbal o cunho de misto, inacabado. (2) A conjugação dos no
mes,ao contrário, utilizando-se em tôda a linha do possessivo
pronome, apresenta o seu desenvolvimento concluído e perfeito 
na sua uniformidade. 

O f irri específico da criação da partícula pronominal foi 
certamente o de individualizar, para os verbos, o sentido sub
jetivo. Êste, se bem que a série polivalente xe também o 
tenha, ao lado do oblíquo e do possessivo, veio estabelecer a 
indispensável clareza, principalmente com os verbos transiti
vos. O advento da partícula pronominal ''a" etc. relegou, para 
com os verbos conjugados, a série xe etc. à sua função ·objetiva, 
caracterizando definitivamente as duas conjugações tupís atra
vés do seu respectivo pronome sujeito. 
s Coino a matéria ora abordada e nela certos têrmos, como 
conjugação nominal e possessivo-pronome, são novos aos estudio
dos, desenvolvamos algo mais o nosso pensamento por meio 

e confrontos. 

( 2) - Refcrimo-nos aos paradigmas de Anchiet& e Figueira, principalmente ao1 d~ 
Figueira. 
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Nas línguas indo-européias a diferenciação mórfica entre 
verbo e nome é tão completa, que, na maioria dos casos a 
categoria se revela por desinências ou sufixos. Não seria ~ois 
natural, se, na sua relação com as pessoas gramaticais, essa 
distinção fundamental sofresse qualquer enfraquecimento. 

Efetivamente, ela permanece inconfundível também aí. 
Com.paremos os dois têrmos afins portuguêses falar e fala 

relacionando-os da maneira mais simples com as pessoas gra
maticais. 

VERBO 

}alar 
(eu) falo, 
(tu) falas, 
(êle) fala, 
(nós) falamos, 
(vós) falais, 
(êles) falam, 

SUBSTANTIVO 

fala 
minha fala; 
tua fala; 
sua fala; 
nossa fala; 
vossa fala; 
sua fala. 

Nos exemplos ressalta que, no português, o verbo conju
gado isoladamente exige o pronorne pessoal, seja êle preposto 
ou subentendido e, neste último caso, indicado pelas desinên
cias verbais, apagados resquícios de antigos sufixos pronomi
nais. Portanto, trata-se aí de um nominativo, enquanto o subs
tantivo em enunciado similar se faz acompanhar dos adjetivos 
possessivos correspondentes: meu, teu, seu etc. que são geniti
vos em sua essência: de mim, de ti, d~le etc. 

O mesmo acontece, mais ou menos acentuadamente, em 
tôdas as línguas da família indo-européia, onde se desenvolve
ram, por assim dizer, dois sistemas relacionais independentes, 
embora paralelos. - O primeiro, o dos verbos, juntando ao 
sentido intrínseco os de pessoa e número, por vêzes os de as
pecto, duração e término e, principalmente, os de tempo e 
modo, desdobrou-se na conjugação. - O substantivo mantém, 
por seu turno, relações diretas com as pessoas gramaticais, 
como vemos no exemplo, mas adiciona-lhes apenas a idéia de 
posse, ambos os conceitos coexistindo irmanados no possessivo. 
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Esses dois sistemas análogos encontram-se em tôdas as 
línguas onde se desenvolveu o possessivo prôpriamente dito, 
isto é, pelo menos mórfica senão etimologicamente diverso do 
pronome pessoal. 

O português está no penúltimo caso, porque aí o possessi
vo se prende apenas pela raiz ao pronome pessoal em sua 
forma oblíqua: 

me -
te 

de mim 
de ti 

rneu; 
teu, etc. 

o que mostra, mais uma vez, a íntima ligação dos possessivos . 
com os pronomes pessoais. 

Entretanto, a conexão do pronome pessoal com o possessi
vo é muito mais íntima em certas línguas. Ha famílias lingüís
ticas inteiras nas quais, como aludimos acima, os pronomes 
pessoais, subjetivos e oblíquos, ainda se confundem na for-. 
ma com o possessivo. 

Muitas línguas indígenas da América pertencem a esta 
classe. 

Dentre elas merece referida a carirí (quirirí, kirirí), cujos 
dialetos eram falados nos tempos coloniais por todo o sertão 
do. Nordeste brasileiro, da Bahia ao Maranhão. 

Tiremos dela, do dialeto quipeá, (3) dois exemplos de cor
relação idêntica aos anteriores, quanto às pessoas gramaticais: 

Kotó 
hi kotó 
e kotó 
i kotó 

VERBO. 

Furtar 
eu furto; (4) 
tu furtas; 
êle furta; 

(3) - Quipeá, e t ambém Dzubucuá, são provàvelmente duas formas plurais em á do 
carirí. Escapando, porém, o valor. dêste morfema à nossa consciência lingüística 
vernácula, não temos a inenor dúvida em tomá-las, por a.na.logia, como singula
res, pluralizando-as por nossa vez à portuguêsa, a exemplo do que se processou, 
através do la.tim vulgar, com os plurais: ferramenta, folia, vela e outros nomes. 
Êsse proceder justifica-se tanto n1ais, quanto ambos os gentflicos já figuram 
nesta forma, como singulares, em diversos compêndioe. -
Veja Vicêncio Mamiani -- Arte de Gramática etc. p. 6. 

(4) - Não precisamos acentuar que, sendo o verbo invariável e muito transparentes 
as partículas indicadoras de tempos e modos, não há conjugação flexional, mas 
aglutinante. 
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hi kotó-dé 
ku kotó (-á) 
e kotó-á 
i kotó-á 

nós outros furtamos; 
nós todos furtamos; 
vós furtais; 
êles furtam. 

SUBSTANTIVO. 

Padzú 
hi padzú 
e padzú 
i padzú 
hi padzú-dé 
ku padzú (-á) 
e padzú-á 
i padzú-á 

Pai . 
meu pai; 
teu pai; 
seu pai; (dêle); 
nosso pai; ( excl.) 
nosso pai; (incl.) . 
vosso pai; 
seu pai (dêles). 

23 

Se nos e~emplos tirados do português (falar e fala) veri
ficamos dois sistemas paralelos, mas inteiramente autônomos, 
nas séries que precedem, ao contrário, só existe paralelisn10 au
tônomo se considerarmos a divergência de sentido no posses-' . sivo-pronome, porque, no carirí, verbo e nome aparecem muito 
mais aconchegàdos pelo tratamento uniforme que recebem ao 
contato com as pessoas gramaticais. 

Entretanto essa diferença de sentido no possessivo-pro-' . . 
nome só aparece, neste caso, na tradução e .não ~xist1a. para os 
Carirís. No carirí não ocorre apenas aprox1maçao ma.ior, mas 
íntima e completa identificação das duas séries: verbo conj~
gado possessivamente e substantivo acompanhado do possessi
vo, propriamente meu furtar e meu pai etc. 

Porém con10 o padre 1Vlamiani frisou que hi kotó tanto 
se traduz ~or eu furto, como por meu furtar e meu furto, (5) 
já se pode admitir sentido algo flutuante, n_iais ampl?, da par
tícula possessiva, em conexão com a própria categoria v~r~al. 

E, não é só. IIouve evolução 1nais nitidamente su?Jetiva 
em outra direção. Ao lado do arcaico sentido possessivo da 

(5) - Arte de Gramática da Língua Brastlica da Nação Kirirí; 2.ª edição, Rio de Ja· 
neiro, 1877; p. 40. 

. . 
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partícula desenvolveu-se, com os substantivos designando pes~ 
soas ou personificações, o sentido subjetivo. Assiin, hi padzú 
não sigi;iificava apenas rneu pai; mas ainda eu (sou) pai. Em 
tais casos hi aparece en~ duas funções diferentes e, portanto, 
com valores desiguais. No primeiro con10 possessivo, meu, cor
respondendo ao pronome oblíquo de mirrt. No segundo tem o 
valor subjetivo de eu. 

Estranho seria se assim não fôsse, porque essa bivalência 
da partícula, que procuramos realçar através da denominação 
possessivo-pronome, é unia das suas características em muitas 
Jínguas antigas, principalmente americanas. Também o tupí a 
possui, como veremos a seu tempo. . 

Exen1plos do sentido subjetivo âo lado do oblíquo ( == pos-
. sessivo, de mim = rrteu) dessa partícula, quando ela precede 
certo~ substantivos, nã.o falta.m no carirí, embora o desenvolvi
mento do pronome independente da série hiétsã, etc. lhe tenha 
cerceado o uso das primeiras e segundas pessoas nesta função, 
por uma restrição relativamente nova e que examinaremos a 
seguir, ao tratarmos dos pronomes absolutos. 

Seguem algumas construções onde ressalta o sentido subje
tivo da partícula anteposta a substantivos designando pessoas 
ou personificações em função predicativa: 
De --- (a) mãe; 
i de -- ela (é) a . mãe; também: sua mãe (dêle). 

Nesta construção a partícula é bivalente. 
i de hi nu - ela (é) a mãe do(s) meu(s) filho(s) = ela 

padzú · 
i padzú 

i padzú i nú 

(é) minha ·mulher. Aqui a partícula é sub• 
jetiva. . 

..,,.- pai; 
- êle (é) o pai; também: seu pai (dêle). 

Partícula bivalente. 
- êle (é) o pai do(s) filho(s) dela=êle é o ma

rido dela. A 1. ª partícula .é subjetiva; a 
segunda oblíqua. 

i padzú uplé te - êle (é) o pai das mentiras. Partícula subje-. 
tiva (6). 

--··----
• 

(f>), - Êste exemplo é do catecismo de frei. Bernardo de Nantes •. 
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, 
popo . , 
i popo 

- irmão mais velho; 
- êle (é) o irmão mais velho; também: seu 

i popó hi dé 
irrnão mais velho (dêle). Partícula bivalente. 
êle (é) o irmão mais velho de minha mãe. 
A partícula i é subjetiva, enquanto hi, 
(minha=de 'mi·m) é oblíqua. 

sinhã 
i sinhã 

- representante, vigário; 
- êle (é) o vigário; também: o seu vigário 

(dêle). Partícula bivalente. 
i sinhã Tupã - êle (é) o vigário de Deus. Partícula sub-

era Tupã 
s-era 1"'1upã 

jetiva. 
- casa de Deus; (6A) 
-- ela (é) a casa de Deus. S é partícula sub-

jetiva . 

Também com os adjetivos o sentido subjetivo do possessi
vo-pronome dificilmente poderá ser pôsto em dúvida, quando 
se considera a sua substituição corrente pelos pronomes inde
pendentes. 

Nem de outra maneira, em última análise, poderemos in
terpretar as palavras muito positivas do Pe. lVIamiani: 

'!Não tem esta língua verbo .substantivo, que cor
responda a sum, es etc. rna~, em lugar dêle usam 
dos nomes substantivos e adjetivos, que de nomes .· 
se f az~m verbos ... '' (7) 

isto é: que de per si constituem o priedicado completo e não ape-
nas o atributo, · exatam·ente como se j ôssem verbos. · 

I"' .... t\..dam não compreendeu o duplo sentido, subjetivo e 
oblíquo, da partícula'. Algumas das suas traduções são, por 
isso, de todo inadmissíveis. (8) 
...---: .. - · ___ .. _ 

0

(6A) - ·- 0s exemplos que não t.razem indic::tção especial _são tirados _do c_ate.ci_smo e ~a 
gramática do padre l\1amiani~ -· · · · · · · · . · · ·· · ; ·- · 

(7) - "flr!amiani, V icêncio -; A.rle de Gramática etc. p. 26. 

(8) - A~m, Luciett, ·-; Gram'!riaire _Gomp_aree 4e la Famille Kari,tj; · ~P· .13 e '.14. 
• 1 ,. • -: 
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O predicado substantiva! não carece de partícula oblíqua 
ou de possessivo, porém de pronome subjetivo, visto como 
sem sujeito neste caso não haveria oração. 

É o que se verifica, por exemplo, em i de nu, que, no enten
der de L. .A.dam vem a ser: a mãe dêle filho, o que evidente
mente não é oração. Se, ao invés do sentido exclusivamente 
objetivo, L. r\.dam admitisse também o subjetivo, que de fato 
tem e que é o único a dar uma oração completa em tais cons
truções, o resultado seria muito diferente, pois teria: ela (é) a 
mãe do f ilho, que é o verdadeiro sentido. 

l\ diferença entre o valor subjetivo e o valor oblíquo apa
rece nitidamente, quando uma dessas partículas funciona na 
mesma oração como sujeito e ainda como parte integrante de 
um complemento restritivo. Basta comparar os dois sentidos 
de i na oração seguinte: 
ide i nu - ela (é) a mãe dos (seus) filhos dêle = (ela é a mulher 
dêle). 

Como se vê do exemplo que precede, no carirí não ha 
distinção mórfica entre os pronomes subjetivos primitivos e os 
oblíquos, nem entre êstes e os (adjetivos) possessivos. 

Houve quem chama sse línguas de conjugação possessiva tô
das aquelas em que o pronon1e pessoal ainda se confunde com 
o possessivo. Para êsses autores vêm a ser línguas de conjuga
ção predicativa aquelas que desenvolveram uma partícula ex
clusivan1ente pessoal e subjetiva, etimológica ou môrficam.ente 
diversa do possessivo, ou nas quais a função subjetiva se dis
tingue da possessiva ao menos pela posição. 

Preferimos apelidar a primeira de conj'ugação objetiva, a 
despeito da deficiência aparente do têrmo, reservando para a 
segunda a designação de conjugação s·ubjetiva. Ambas as expres
sões já são correntes na terminologia lingüística para casos 
similares. (8.A.) 

Mas, nem tôdas as línguas pertencem exclusivamente a 
um dêsses sistemas. Ha também aquelas que possuem ambos 
e onde · cada qual dêles tem o seu domínio mais ou menos nl· 
tidamente delimitado. 
- - ----
(8A) - ComQare o verbete Conjugaiso-n, em: lv/arquzeau, · J. -; Le-.rique de la 'l'er• 

minoldfiie Lingui8tique, 3.• édição, Paris, 1951. · 
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Portanto, do ângulo das partículas pessoais usadas nas con
jugações, podemos classificar as línguas em três tipos princi
pais: 

a - Línguas de conjugação objetiva; 
b - Línguas de conjugação subjetiva e 
c - Línguas de conjugações objetiva e subjetiva. 

As primeiras utilizam-se de uma partícula de sentido pri
mordialmente possessivo, que chamamos de possessivo-pronome, 
porque acabou desempenhando a dupla função de adjetivo 
possessivo e de pronome pessoal, tanto subjetivo como oblí
quo, como vemos nos seguintes exemplos t irados do carirí: 

i padzú ,.- geu pai ( dêle); . 
kotó seu furtar; êle furta; i . 
padzú êle (é) pai; i . 
krodi êle (é) robusto; i . 
dehó com êle. (8B) i 

O carirí, cujos verbos e nomes se conjugam na sua tota
lidade com o possessivo-pronome, é assim u~a língua de con
jugação objetiva, ainda que na dos nomes a partícula pessoal 
tenha assumido caráter subjetivo. 

• 

A conjugação subjetiva distingue-se da objetiva pelas suas 
partículas pronominais ou pelos seus pronomes subjetivos cl~- · 
ramente distintos do possessivo. Essa distinção pode ser eti
mológica, mórfica, ou apenas posicional, sintáxica. 

(8B) - Para W. Hlandt a dualidade de acepção na partícula pessoal cn1 muitas lín
guas "primitivas" , a de pronom~ pessoal e a de a.djetivo possessivo, nada tem 
de extraordiná.rio, porque a especificação, o sentido. exato, st:rnpre decorre: 
sem deixar incertezas, do grupo vocabular e1n que figura. . . _ 

'Vundt baseia tal afirmativa principalmente nas su8:s verif1caçoes em 
línguas do Velho l\fundo. - - VoeUcerpsJJchologie; vol. I.0

, Die Sprache, PP· 42 
e seguintes. · . . . . _ p holog · 

Friedrich Kainz esposa-lhe inteiramente a. opm1a.o na sua syc ze 
der Bvrache, vol. J.0, p1 106. - , , .· d _.., , í 

L. Homburger - Le Langage et les Lan(Jues: p. 204, rcfenn o -;-e ao cg P-
cio antigo, particulariza e completa o mesmo pensamento: ."<?s sufix~s ~pes: 
soais) apostos a substantivos correspondiam aos nossos adJetivos pos~ess1vos, 
apostos a verbos representavam o sujeito .. Combinavam-~e da 6mesm~ forma 
com as preposições ... " (isto é, tomavam igualmente ,sentido o líquo,. 
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A família indo-européia pertence a êste grupo, tanto pelas 
primitivas partículas pessoais sufixadas aos verbos, cujos ves
tígios vieram até nós, como pelos pronomes antepostos nas 
suas línguas modernas. 

Finalmente, as línguas de conjugação objetiva e subjetiva 
são aquelas em que, ao lado de uma conjugação de partícula 
pessoal visceralmente subjetiva, ocorre outra de pronome pura
me~te possessivo ou possessivo-pronominal. 

Encontra-se .êsse tipo na família lingüística ugro-fínica 
dentro da própria categoria verbal, e, na família tupí-guaraní, 
onde o verbo se conjuga subjetivamente, enquanto o nome, 
inclusive o verbal (o infinitivo), pertence à conjugação objeti
va, seja pelo sentido atual da partícula ou ao menos pelas 
raízes possessivas do seu pronome. 

Essa divisão tripartida é necessàriamente perfunctória. 
Muitas outras particularidades· poderíamos apontar nessa cone
xão. Entretanto, como a sua enumeração ficaria sempre muito 
incompleta e de utilidade questionável, atenharno-nos ao es
tritamente essencial. 

A conjugação objetiva, de possessivo-pronome anteposto ou 
posposto, tem cunho muito primitivo. l\1esmo assim., a sua 
ocorrência ainda é freqüente, principalm.ente entre as famílias 
lingüísticas indígenas da .t\.mérica. Já se lhe nota, porém, nos 
verbos em geral, pronunciada tendência para a conjugação 
subjetiva. Inicialmente, esta parece ter-se manifestado em nu
merosas línguas pela simples transposição do possessivo-pronome. 
Se na conjugação objet1:va a partícula costumava ser posposta, 
ela passou a prepor-se na s·ubjetiva, ou vice-versa. (9) 

Evidentemente, o movi1nento atinge o seu ponto culmi
nante com a criação, em determinadas famílias linguísticas, de 
uma partícula exclusivamente subjetiva e etimologicamente di .. 
versa do possessivo-prono1ne. 

(9) - N ote:se um fato curioso: Enquanto na grande maioi'ia das línguas indígenas 
amcncana.s a pa.rtfcula pessoal costuma ser profixada nos outros continentes, 
co~ e~chisividade· nã.o menos iht,ensa, predo1nina a ; ua posposição. - Qom:; 
~~e R. de la G~~ssérie ::-:- _De ~ Conjuuaison Pronominu(e; p. 76, 
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Essa partícula, um pronome sujeito nado, não mostra en
t retanto, preferências uniformes. - Aqui se apega a c~rtos 
~erb~s, principalment~ intransitivos, deixando os outros sob a 
influencia do possessivo-pronome; ali se generaliza na esfera 
ve:bal, e~quar:to o possessivo-pronome se restringe aos nomes, 
?UJa conJugaçao permanece_; acolá o processo evolutivo ficou 
~ncompleto, n1antendo-se o velho possessivo-pronome em pontos 
is~lados da conjugação subjetiva, dando lugar a paradigmas 
mistos. .. 

Êsse é o desenvolvimento conjeturável ou manifesto da 
conjugação e~ numerosas línguas e que, por divergir profun
damente. do s1stem~ c?njugativo das línguas indo-européias mo
dernas, Julgamos indispensável delinear para mais fácil com
preensão dos próximos c&.pítulos. 

-
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TII 

No DOMÍNIO A .BSOLUTO DO POSSESSIVO-PRONOME 

Nas páginas precedentes f ic~u exposto o que entendet!lOS 
por possessivo-pronome, conjugações objetiva e subjetiva. 

Mencionamos sucintamente o movimento disjuntivo que, 
em certas . famílias lingtiísticas, partindo da conjugação objeti
va, originou a subjetiva. Porém, mesmo no desenvolvimento 
conjugativo dessas famílias, de tendências visivelmente seme
lhantes, não hft trajetórias uniformes, grupos estanques entre 
determinada fase mais primitiva e a atual. Ha tambérr1 os 
contatos fortuitos, as influências progressivas e regressivas, ·as 
adaptações completas e parciais, que, manif~stando-se ora des
ta, ora daquela m.aneira, deram origem a sistemas conjugati
vos intermediários entre os dois tipos extremos, representados, . 
de um lado, pela conjugação objetiva total, provàvelm.ente a. 
mais antiga, e, do outro, pela conjugação puramente sttbjet'ioo, 
exclusivamente verbal. 

A conjugação objetiva total encontra-se em grande.número 
de línguas da ... .\sia, Oceânia, África e ... .\mérica. O possessivo
pronome é regularmente preposto numas e posposto noutras. 
No continente americano encontramos a1nbas .as modalidades. 

Dentre as da ... t\mérica escolhemos, para serv1r-nos de ilus
tração, a conjugação car~rí (kirirí). 

Demos preferência à língua dos Carirís, em primeiro lugar, 
porque, a despeito de nela já se :Qaver iniciado a. diversificaç~ 
na coniugação dos substantivos, é um dos representantes ma.18 
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puros dêsse tipo. O segundo mot ivo é de ordem todo diferente, 
sentimental: o carirí é de casa, do nosso sertão. 

Os dois autores dos escritos antigos em carirí (10) ofere
cem-nos exemplos frisantes da unifor1nidade, que, segundo Ma
miani, se verifica na declinação de quatro categorias de pala
vras, ou, para não trairmos o pensamento do jesuíta, no em
prêgo dos mesmíssimos possessivos-pronomes das t rês pessoas do 
singular e do plural com verbos, adjetivos, substantivos e 
preposições. 

, . ; . . .. . .· 
Ha, entretanto, nessas partículas pequenas variantes da 

primeira declinação para a segunda e a quarta; diferenças 
maiores· na terceira e outras bem pronunciadas na quinta. 

' 

li. origem dessas variantes é obscura por enquanto; talvez 
seja fonética; também é possível que algun1as surgissem por 
influência das iniciais móveis de certas palavras, que, mal in
terpretadas, foram consideradas con10 parte integrante das par
tículas possessivo-pronominais, segundo pensava Batista Caeta
no de Almeida Nogueira. (11) 

São exclusivamente essas alterações nos possessivos-prono
mes, que, sem afetar-lhes a natureza, caracterizam as cinco 
declinações do padre Mamiani, as quais, por motivos óbvios, 
chamaremos de conjugações, em se tratando de verbos, adjeti
vos e substantivos. 

Tôdas as cinco séries do possessivo-pronome se usa.m com 
verbos, adjetivos e substantivos, enquanto o seu emprêgo com 
as preposições se acha confinado nas duas priméiras. 

Consideremos a seguir a primeira série e a sua função 
com as diferentes categorias de palavras. 

------ -

(10) - O jeflu íta Luiz Vicêncio Ivlamiani e o capuchinho Bernardo de Nantes. 

(11) - Mamiani, Pe. Luiz Vidncio -; Arte de Gramdtica etc. 2.6 ed. p. XXXVI. 

I 

A .2.• CON]UGAÇ . .iO TUPÍ 
. . . . ... 

, 4 Primeira Conjugação Carirí 

Os possessivos-pronomes d~ primeira conjugação carirí são 
• • I' • • 

os se&uin tes: 

hi . . . . . . . . . eu, me, mim, meu· 
' 

e . . . . . . . . tu, te, ti,, teu; . 
êle, dêle, 1 . . . . . . . . seu· 

' 
hi .... -de 

, 
nos, nos, nosso; (exclusivo) 

ku ... (-á) . 
, 

nos, nos, nosso; (inclusivo) 
e 

, 
.... -a 

, 
vos, vos, vosso; . 

-á êles, dêles, l . . . . seu. 

Vejamos agora a uniformidade do possessivo-pronome na 
primeira conjugação das três categorias de palavras conju-

, . 
gave1s. 

' 

a A Primeira Conjugação dos Verbos. 

kotó 

hi kotó 
e kotó 
i kotó 
hi kotó-dé 
ku kotó(-á) 
e kotó-á 
i k:otó-á 

jitrtar 

Indicativo Presente 

eu furto; 
tu furtas; 
êle furta; 
nós outros furtamos; (excl.) 
nós todos furtamos; (incl.) 
vós furtais; 
êles furtam. 



b 

FREIJERICO G. EDELWEISS· 

A Primeira Conjugação dos· .Adj-etivos. 

besí 

hi besí 
e besí 
i besí 
hi besí-dé. 
ku besí(-á) 
e besí-á 
i besf-á 

triste 

1 ndicativo Presente 

eu (estou) triste.; 
tu (estás) triste; 
êle (está) triste; 
nós outros (estamos) tristes; (excl.) 
nós todos (estamos) tristes; (incl.) 
vós (estais) tristes; 
êles (estão) tristes. 

e A Primeira Conjugação dos Subst,antivoi. 

padzu 

hi padzú 
e padzú 
i padzú 
hi padzú-dé 
ku padzú (-á) 
e padzú-á 
i padzú-á 

. 
pai 

1 ndicativo Presente 

eu (sou) pai; 
tu (es) pai; 
êle (é) pai; 
nós outros (somos) pais; (excl.) 
nós todos (somos) pais; (incl.) 
vós (sois) pais; 
êles (são) pais. 

No primeiro dêsses três exemplos a partícula ainda con
serva claramente o sentido possessivo, pois kot6 é propriamente 
o infinitivo, de onde 

hi kotó - mêu furtar, 
e, só por adaptação, eu furtar, eu furto etc. 

... .i\té certo ponto poder-se-á contrapor-lhe o substantivo do 
paradigma e, onde o sentido subjetivo do pronome ombreia . 
com o possessivo: 

hi padzú 
hi padzú 

eu (sou) pai;. . 
meu pai. 
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No paradign1a b, en tretan.to, a acepção natural do pronorn'e 
já é a subjetiva: 

hi besí -- eu (estou) triste, 

ainda que, segundo cremos, essa acepção nada Illil.is seja do 
que o desenv0lvimento semântico de 

hi besí -- minha tristeza. 

Vemos aí como, por uma espécie de fissiparidade, certas cate
gorias se destacam de outras sem alteração alguma na forma; 
neste caso o adjetivo do substantivo. · 

I 

Por outro lado, no paradign1a e, nesse tipo mais antigo 
da conjugação . substantivai~ o s~ntido subjetivo do possessivn
pronorne carirí confunde-se na construção com o do adjetivo 
possessivo, justamente por efeito do caráter duplo inerente a 
essa partícula. A dubiedade assim criada pela partícula poss:es
sivo-pronominal surge em tôdas as línguas onde ela entra na 
construção daquelas orações nom1:nais genuínas em que o pre
dicado é representado por um substantivo .serr1 verbo conectiv:o. 

Para remediar êsse inconveniente, algu1nas línguas, e den
tre elas o ·próprio carirí, iniciaram a diversificação léxica oa 
sintáxica das duas acepções. Tanto l\riamiani como Nantes só 
empregam a referida conjugação substantivai nas terceiras 
pessoas. Tornaremos a ela oportunamente para mais detido 
exame. 

-
d Os Possessivos-Pronomes da Primeira Conjugação 

Combinados com as Preposições 

· O possessivo-pronome carirí aparece ainda como pronome 
oblíquo e1n combinação com as preposições, sem alteração 
alguma na,, forma. ou .na colocação. 



FREDERICO G. EDELWEIS.~ 

Vejamos o seu emprêgo também aí. 

deh6 

hi dehó 
e dehó 
i dehó 
hi dehó-dé 
ku dehó (-á) 
e dehó-á 
i dehó-á 

com 
. 

comigo; 
contigo; 
com êle; 
conosco; (exclusivo) 
conosco; (inclusivo) 
convosco; 
con1 êles. 

A tradução simplista que apusemos em português a todos 
êsses exemplos carirís, exige pelo menos algumas notas com
plementares. 

Não se diferençando, no carirí, o primitivo pronome pes
soal subjetivo do oblíquo e do adjetivo possessivo, (12) não 
deverá surpreender-nos que o infinitivo não se distinga, nem 
da forma substantiva, nem mesmo do indicativo presente, 
como frisa mui claramente o padre l\tlamiani. (13) 

Traduzem-se, pois: amar ei t, meu arnar, 1neu amor e eu 
amo por uma forma única: dz-uká, (13A) que sugere qualquer 
dessas traduções, con10 já deixamos dito. 

Vimos ha pouco que o alcance das partículas possessivo
pronominais ainda vai mais longe, estendendo-se ao pronome 
oblíquo, com as preposições. 

Eis alguns· exemplos: 

hi penehó 
hi nhá 
d-uká-ri hi diohó 

diante de mim; . 
por mim; 
amando a rnim = amando-me. 

Essa constância mórfica das partículas possessivo-pronomi
nais em tôdas as suas funções, seja como possessivo, pronome 
pessoal subjetivo ou oblíquo, que lembra o linguajar infantil e 

- - ----
(12) - . O possessivo sempre vai acompanhado do substanti':'o; não passa, portanto 

de ~djetivo. 

(13) - A rt;, de Gramática etc. p, 40. 
(13A) - dzú, dz' - eu, é da quinta f!érie do possessivo-pronome carirí. 
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reduz a um tratamento único: verbo, substantivo, adjetivo e 
preposição, representa, sem dúvida, um estádio lingtiístico ru
dimentar. (13B) 

Ousamos afirmar linhas atrás, e a denominação possessivo
pronome reflete o mesn10 pensamento, que o sentido· inicial des
sas partículas deve ter sido um rnisto de possessivo e pronome 
pessoal, mais possessivo do que simples pronome pessoal. O 
possessivo, juntando às pessoas gramaticais uma idéia de posse, 
é mais cornplexo, menos abstrato do que o pronome pessoal 
puro e simples. 

Corrobora essa interpretação o fato de sempre conserva
rem essas partículas primitivas a sua índole ou função possessi
va nas línguas onde a conjugação subjetiva delas diversificou, 
etimologicamente, pronomes pessoais exclusivamente su.bjetivos. 

O processo. evolutivo ainda· transparece no tupí. 

i\lí os velhos vocabulos possessivo-pronominais da série . xe 
ainda conservam o seu caráter possessivo ao lado da sua cate
goria de prono1nes pessoais, enquanto os pronomes exclusiva:.. 
mente subjetivos da série a, eré etc. têm função muito mais 
litnitada e nem mesmo chegaram a suplantar totalmente os 
seus rivais na própria conjugação do verbo, para a qual foram 
criados. 

Seja dito aquí que a série possessivo-pronominal, taxionô
rnicamente bivalente, apreciada do ângulo da anfibologia e da 
nossa gramátíca cheia de preconceitos clássicos, nem sempre 
conduz a construções satisfatórias à primeira vista. Essa falha, 
entretanto, não pode ser atribuída ao original; é uma decorrên
cia da diferença de mentalidade. Ela certamente não existia 
para os Carirís, pelo menos no grau em que a sentimos nós, 
porque nós costuma1nos aferir os têrmos alienígenas menos 
pelo Ya.lor intrínseco, que em parte nos escapa, do que por 
aquilo que se nos afigura a sua correspondência em nossa 
língua. 

( 13B) - Não se trata, no caso, de mera hipótese, mas de um fato comprovado. Veja 
a nota n. 0 8B. 
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Só por êsse fato, o emprêgo sem dúvida rudimentar de 
uma série de partículas -abrangendo duas das nossas catego
rias de palavras: a dos prono~es p~ssoais e a dos ~dj~t~vos P?li
sessivos, não devia causar maiores incer~ezas aos C~r1r1s ..... .\.!em 
disso, os Carirís, como todos os povos ilet:ados, so con,s1dera
varn enunciados completas e não partes isoladas da oração, 
que na vida prática não ocorrem. 

Por outro lado sendo a língua um elernento cultural, e 
dos mais sensíveis, ~la sem.pre acode de perto às necessidades 
do povo que a fala. Se uma expressão se. ~orn~r a:nbígua em 
determinado estádio Cltltural, a sua mod1f1caçao nao tarda a 
. . . 
1n1c1ar-se. 

Dos exemplos citados, as mais desnorteantes, ainda mes
mo para os Carirís, foram indubitàvelmente as cons~ruçõ-es 
como hi padzú, que teve primitiva.mente o duplo sentido de: 
.meu pai e eu (sou) pa·i. 

Veremos no capítulo seguinte de que maneira o carirí 
sanou a dubiedade. 

,r •• 

IV 

§. I 

Os PRONOMES PESSOAIS INDEPENDENTES DO CARIRÍ. 

Além das partículas possessivo-pronominais, que, nas gra
máticas antigas, funcionam como verdadeiros prefixos, o carirí 
possui outra série, independent.e e de atribuições mais restri
tas, cujo caráter corresponde ao dos nossos pronomes pessoais, 
ainda que já não exclusivamente ao dos subjetivos. Trata-se, 
em sua forma integral, de pronomes compostos com auxílio 
das partículas possessivo-pronominais da primeira conjugação. 
São_, portanto, secundários, mais recentes. 

Faltam, porém, a esta série as f orm.as correspondentes às 
terceiras pessoas. Para preencher a lacuna também o carirí 
lançou mão dos demonstrativos como: eré - êste; eró - êsse; 
'Utó - isso; rohó - aquêle; koh6 - isto; êste, êsse; etc. 

Eis aí, ainda visível, uma fonte dos pronomes pessoais, 
cuja elaboração parece ter obedecido a diretrizes análogas em 
tôdas as línguas. 

Êsses pronomes pessoais independentes têm, no quipeá 
(kipeá), (14) as formas seguintes: 

(l!) - Os Carirís do Rio de São Francisco, das missões capuchinhas, chamavam-se 
Dzubucuás. Conhecemos o seu dialeto através do catecismo de frei Bernardo 
de Nantes. 
As facções do interior da Bahia, catequizadas pelos jesuítas, pertencia~ ao ra
mo dos quipeás (kipeás), de cujo dialeto temos a gramática e o catecismo do 
Pe. Vicêncio Mamiani. 
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hietsã, tsã 
eüatsã 
. . . . . . . . . . . . 
hietsã-de 
ketsã ketsã-á 

' eüatsã-á 
. . . . . . . . . . . . 

eu; 
tu· 

' 
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nós outros; (exclusivo) 
nós todos; (inclusivo) 
vós; (15) 
. . . . . . . 

.A.o contrário das partículas possessivo-pronominais, êstes 
pronomes pessoais independentes sempre se pospõem. 

Do seu err1prêgo colhemos alguns exemplos variados na 
gramática e no catecismo do padre Mamiani, que transcreve
mos a seguir, classificados segundo os pronomes. 

Para melhor ilustração da1nos em primeiro lugar a tradu
ção literal, por vêzes uma segunda mais consentânea ao sen
tido e, finalmente, o pensamento exato do missionário. 

Hietsã, tsã 

kangí hietsã 
bysaprí hietsã 
ui kri hietsã 
iaká uo tsã 

. 
Tupã hietsã 
pa proh hietsã 

te tsã bo hi bysaprí 

norí pa ne tsã 

sõ hietsã no uo 

do nunhé hietsã ená 

Eu. 

- bom eu =eu sou (estou) bom; 
- açoitado eu= eu sou açoitado; 
- ir já eu= eu fui; 
- cachorro talvez eu ? =Sou eu por 

ventura um cachorro ? 
- Deus eu = eu sou Deus. 
- morto ainda que eu = ainda que 

eu seja morto; 
-- vir eu para que não eu açoitado 

=eu vim para não ser açoitado; 
- não (ser) morto eu=não \seja) eu 

morto= não me mates! 
- mordido eu de cobra= fui mordi

do de cobra; 
- protegido eu por ti!= protege-me{ 

( 15) - Adam, Lucien --; Grammaire Comp:uée etc. p. 26, já chamou a atenção dos 
estudiosos para o sentido de adsé, atsé, no dialeto dzubucuá e de atsã, etsã no 
quipeá, que traduzem: o ser, a natureza, a substd.ncia. 
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Eúatsã 

kotó euatsã 
na té kri eua tsã 
k:angí krubí eítatsã 
norí kangí eúa tsã 
enete euatsã 
uodó kri kuné euatsã 

bysaprí kri euatsã enahó 

my euatsã hinhá 
uaikutsú euatsã hinhá 

do du nió-ri euatsã 

ui ketsã-á ' 
mo ketsã-á 

ketsã-á 

pa proh ketsã-á 

hietsã-de 

do nunhé hietsã-de· 

Euatsã-á 

moró euatsã-á 

Tu. 

- furtar tu = tu furtas; 
- trabalhar já tu?= trabalhaste tu? 
- bendita tu= tu es bendita; 
- porque bom tu = por seres bom· 
- solteiro. tu= tu es solteiro; ' 
- bebado já por ventura tu?= esti-

veste acaso bebado ? 
- açoitado já tu por tí =tu te açoi

taste? 
- levado tu por mim = eu te levo; 
- batizado tu por mim= eu te ba-

tizo; 
- o que criou tu= o que te criou= 

de ti o criador= teu criador. 

Nós Todos 

- ir nós todos= vamos todos; 
corno nós todos; 
mortos ainda que nós todos= ain
da que nós todos sejamos mortos. 

}.,
7 ós outros 

- livres nós outros por ti - livra
nos. 

Vós 

. , 
assim vos; 

Diz Mamiani (16) que êsses pronomes independentes se 
empregam tão somente como nominativos e genitivos; mas, os 
exemplos que pudemos respigar através do catecismo e dos 

(16) - Arte de Gramática, p. 7 . 
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quais transcrevemos alguns obrigam-nos a considerar a afirma
tiva do mestre jesuíta com certa prudência. Na esmagadora 
maioria dos exemplos o pronome independente tem, de fato, 
caráter nitidamente subjetivo. 

Só as expressões onde entram substantivos verbais agen-
tes, como: 

di-kotó-ri - o que furta= o ladrão, 
d-uk:á-ri - o que ama = o amante, 
du-pá-ri - o que matai = o matador, 

parecem constituir exceção. 

No exemplo citado: do du ni6-ri e11atsã - teu criador = 
de ti o criador e em outras expressões semelhantes teríamos, 
pois, o genitivo a que se refere Mamiani e que transparece 
melhor em construções como 
âaré du-di-ri udzá = o padre que deu a faca = o padre dador 
da faca. 

Não discutiremos a genuinidade dêsse genitivo. O que im
porta no momento é o fato de surpreendermos aí o pronome 
independente a transpor os limites subjetivos iniciais, em vias 
de assumir, por sua vez, caráter oblíquo. 

O papel primordial dêsses pronomes é, porém, o subjetivo 
e como sujeito tende a substituir as partículas possessivo~pro
nominais cada vez que a clareza o requer. 

' 
Hi padzú reserva-se, assim, de preferência para traduzir 

meu pai. enquanto eu sou pai se exprime mais 
claran1ente por: 
padzú hietsã - pai eu = eu sou pai. 

A criação do pronome pessoal independente possibilitou a 
distinção nítida entre o sentido possessivo de certas construções 
e o puramente pessoal das orações nominais genuínas de pre
dicado substantival. 

lia porém, como dissemos, a falha das terceiras pessoas, 
para as quais não existem pronomes independentes. Para essas 
a carirí continuou a utilizar as partículas possessivo-pronominais. 

Eis a razão de estarern todos os exemplos das pâginas 24 e 
25 nas terceiras pessoas! 
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Os missionários, ciosos de clareza en1 sua linguagem acima 
da vulgar, só não eliminavam construções um tanto ambíguas~ 
quando isso era impossível no linguajar usual, como acontece 
nas referidas citações nas terceiras pessoas. 

Serão êles os criadores dessa diferenciação, como os je
suítas em caso idêntico no tupí '? (16A) Será ela anterior à 
catequese? 

Não nos atrevemos a responder pela afirmativa. Os pro
nomes independentes já existiam antes da sua chegada e, as
sim também, os meios para diferençar do possessivo o sentido 
puramente pessoal, quando a distinção parecia útil ou neces
sária à com preensão. 

I § II 

o VERBO CONECTIVO NO CARIRÍ. 

Da conjugação dos adjetivos e substantivos no carirí res
salta a inexistência do verbo conectivo ser (estar) . • ~ ligação 
entre sujeito e atributo prescinde da sua interferência. 

O carirí possui, assim, o que se tem chamado de sentença 
nominal pura ou genuína. 

i lcrodí - êle forte= êle é (está) forte; 
padzú eúatsã -- pai tu = tu es (o) pai. 

Esta construção, por mais est~anho pareça a muitos, é a 
primitiva na ma.ioria das famílias linguísticas, inclusive a indo
européia, onde o russo a conserva até hoje. 

O fato mais interessante na oração nominal pura é, po-· 
rém, o desenvolvimento divergente do sentido do atributo. 
O atributo substantivai de muitas dessas línguas traduz-se 
principalmente com o auxílio do verbo ser (estar), ou ter. E~ 
outras, como no quêchua, o atributo substantivai e o possess1-

(16A) - Veja a nota 20 e o texto a ela referente. 
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vo-pronome combinados produzem 
dos mais variados sentidos, como 
guintes: 

- . . , oraçoes nom1na1s genu1nas 
se verá nos exemplos se-

Ruru 
ruru-nv 

V 

l{utk:u 
kutl{u-ny 
l{hipu 
k:hipu-ny 
miiu 

. " muu-ny 

fruta; (16B) 
fruta eu = eu colho frutas; 
buraco; 
buraco eu = eu cavo buracos; , 
no· 

' nó eu= eu calculo por meio de nós; 
veneno; 
veneno eu= eu dou veneno, eu en
veneno. 

A vista dessa mobilidade de acepção poderia talvez dizer
se, com igual propriedade, que certos substantivos quêchuas 
são bicategóricos, já que se tornam verbos complexos pela 
simples posposição do possessivo-pronome. (16C) 

A oração no1ninal genuína do carirí corresponde, porém, 
ao padrão clássico; subentende (para nós) um dos verbos ser 
(estar) e parecer, que nessa língua não chegaram a ter corres
pondentes expressos. 

Não quer isso dizer que o carirí tenha ficado alheio ao 
desenvolvimento de verbos conectivos. O emprêgo peculiar dos 
verbos: 

tsohó haver, existir, 
itú começar, estar fazendo, e 
seré querer, 

mostra que também o carirí havia iniciado a sua elaboração. 

- ------
(16B) - 1'schudi, J .J. von -; Organismus der Ketschua-Sprache; Lípsia, 1884; p. 329. 

(16C) - Entrará nlesmo verdadeiro sent ido verbal nesses predicados ? Não seria -ca.so 
virgem. l\tlas, não teremos aí antes uma simples translação na acepção nomi
nal, de substantivo para adjetivo, correspondendo êste 1n ais ou n1enos a um 
nosso part icípio presente ou gerúndio concretizado: fruta-colhente, buraco
f azendo, nó-calculante, envenenante 1 
Não é o lugar para tais indagações. A nossa pergunta quer apenas consignar 
uma vaga desconfiança, aliás de pequeno alcance, a despeito da ponderosa 
advertência de Homburger, que, nas línguas dravídicas e nalgumas africanas 
a mesma palavra é, com freqüência, tanto nome quanto verbo. - Le Langaqe 
et les Langues; p. 154. 
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Entretanto, não existindo o verbo ser, como distinguiam 
então, no carirí, o adjunto atributivo: o homem bom, do ad
junto predicativo: o homem (é) bom? 

Nem sempre se fazia a distinção; mas, para os adjetivos 
qualificativos l\1amiani indica a diferença pela colocação: 0 
atributo era preposto e o epíteto posposto. Só no emprêgo do 
particípio passivo essa diversificação sintáxica não se praticava. 

Vejamos uns exemplos: 

mas: 

Eré xi 
i ro kotsó 
kangí 'J:'upã 
xedé sutú 

siriianeté udzá 

-

homem alto; 
o seu vestido preto; 
Deus (é) bom; 
a fruta (está) madura; 

f aca afiada e ta.mbém a faca 
(está) aj iada. 



AS DUAS CONJUGAÇÕES TUPÍS. 

§ I. 

Agora que já vimos como no carirf as categorias de pala
vras designando movimento ou ação, estado e qualidade são 
postas em relação com as pessoas gramaticais, ou, em outros 
têrmos, como se conjugam verbos e nomes numa das línguas 
de conjugação mais rudimentar, se a formos analisar através 
do seu aspecto pronominal, podemos abordar melhor as conju
gações tupís do mesmo ponto de vista. 

~ possível que alguns interessados julguem demasiada
mente polixo o nosso preâmbulo, - que disso não passa tudo 
quanto vimos de alinhavar até agora. Mas, considerando per
tencer a conjugação tupí a um sistema intermediário, muito 
distante do processo conjugativo da família indo-européia, de 
índole pronominal tão diversa, precisávamos achar-lhe pontos 
de referência mais aproximados e, tanto quanto viável, mais 
elementares, afim de surpreendermos o tupí, por assim dizer, 
a caminho do aperfeiçoamento. 

Os antigos mestres dos dialetos tupí-guaranís são acordes 
quanto à existência de dois sistemas conjugativos nessa famí
lia lingüística. 

A mesma concordância ainda se verifica nas definições 
fundamentais, que dizem respeito ao primeiro dêles. ,. ·· 
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i\o tratar do segundo, entretanto, começam a surgir di
vergências capazes de modificar o seu conceito, desde então, 
se fôsse concebível, naquela era, que houvesse alguem com 
ânimo bastante para investir contra os intangíveis cânones 
clássicos da Gramática. 

Ficaram por isso quase em suspenso as indagações sôbre 
o verdadeiro caráter da segunda conjugação tupí-guaraní. 

Retomar o fio de tão palpitante capítulo, esmiuça-lo à 
luz da moderna Ciência da Linguagem, cabe assim à nova 
fase dos estudos tupís encetada em nossas Universidades. É 
a ela que a exposição a seguir quer servir de despretenciosa 
sugestão. 

Todavia, a nossa análise pairaria, por assim dizer, no ar, 
se de ch~~re entrassemos no assunto sem uma recapitul~ção 
iri t.rod u tória~ o f • .~ 

Lan~emos, pois, uma vista d'olhos preliminar ao materi~l. 
que nos oferecem para o nosso estudo os mestres do tupí, d~ 
guarani' e de alguns outros dialetos mais estudados. 

§ II. 

Afirma Anchieta (17) que existem, quanto ao pronome 
sujeito utilizadd, duas conjugações. A primeira compreenderí~ 
tdãós 'os '1verbos ativos e muitos neutros, com os quais ) s.e __ 'êill_::. 
pregam as seguintes partículas pronominais por êle chamadas 
~~tf~l!lO§: 

------

(17) - Anchieta, JQaeph de -; Arte etc. fl. 20v. 

A 2.• CÓ!VJtlGA.ÇÃO 1·lfpJ 

A 
eré 
o 
ta , 
oro 
pe 
o 

eu· 
' tu; (17.A.) 

êle, ela; 
nós todos; (inclusivo) 
nós outros; (exclusivo) , 
vos· 

' êles, elas. 

O vérbo escolhido para servir de paradigma é: 

/ ( 1uká rnatar. 
I 

r Digamos de passagem que a escolha foi infeliz, porque, 
cf mo verbo transitivo, iuká deve aparecer na conjugação com 
o seu objeto direto í, o que daria na primeira pessoa: 

' 

a-i tuká eu o mato (matei). 

Como, porém, no exemplo em apreço o í objeto direto se 
encontre com o 1, inicial de iukd, êste último acabou por ab
sorvê-lo, dando a conjugação irregular de: 

a iuká 
eré tuká 
o tuká 
ta iuká 
or6 luk.á 
pe iuká 
o iuká 

eu o mato (matei); 
tu o matas (mataste); 
êle o mata (matou); 
nós todos o matamos;. 
nós outros o matamos; 
vós o matais (matastes); 
êles o matam (mataram). 

A outra conjugação abrangeria aquêles verbos neutros, 
que, ao invés de artículos, pedem as seguintes pessoas expressa.a, 
que são os prono'tttes: 

--------
(17A) 

.. ' :.. .# ... " , ~ 

- Pensou Batista Caetano, e outros Jhe aceit.am a eupoeição, que eré e oró são 
f OI'II188 inventadas pelos gramáticos do guaraní e tupf antigoe, ~do. ~ co~ 
tu ré e ró. - ~ mais uma afoiteza do conceituado mestre. 

Se a.saim fôsee, as formas negativas correspondentes e por ê!e pró~~!? 
aceitas não seriam nunca. .nd'eré, nd'oró, mas nda ré, nda ró~ Antes~ c6nsoa.ir _, 
te a partícula negativa nda (na) não se altera, como se v~ e1n Jl.~4 ,'!!!3: ou n,a. , .· 
pe - vós não. -- Esboço Gramatical, § 11, p. O; in: Ana'8. da Yibt«>teco. N.&. 
cional, Rio de Janeiro, 1879. 
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xe 
nde 
i, s (t) 
1andé 
oré 
pe 
i, s (t) 

eu· 
' tu· 
' 
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êle, ela; 
nós todos;· 
nós outros; ,. 
vos· 

' êles, elas. 

Co1no paradigmas Anchieta traz aí maendúara e oryba, 
1 

que êle traduz, respectiva1nente, por lembrar-se e ale )rar-se. ( l S 

xe maenduar 
nde maenduar 
i maenduar 
1andé maendftar 
oré maendftar 
pe maendftar 
i maenduar 

xe roryb 
nde roryb 
soryb 
!ande roryb 
oré roryb 
pe roryb 
soryb 

A. 

eu me lembro, (lern brei); 
tu te lembras (lembraste); 
êle se lembra (lembrou); 
nós todos nos lembramos; 
nós outros nos le1nbramos; 

\ 

vós vos lembrais, (lembrastes); 
êles se len1bram, (lembrararn). 

B. 

eu n1e alegro, (alegrei); 
tu te alegras, (alegraste); 
êle se alegra, (alegrou); 
nós todos nos alegramos; 
nós outros nos alegramos; 
vós vos alegrais, (alegrastes); 
êles se alegra1n, (alegraram). 

~\.Iais longe (19), ao tratar do verbo ser, Anchieta inclui 
nessa segunda conjugação também adjetivos e substantivos, 
quando diz: 

------
(18) - Anchieta, Pi. J08eph de -, 1rte de Gramd.tica, etc. ff. 20Y. e 21. 

· (Í9) - iJ~m, Ibidem, fl. 46. 

Â 2.ª CONJUGAÇÃO 1'VPI 51 

"Os nomes conjugados como verbos incluem em si 
. o verbo sum, es, fui em duas significação (si e!): ser e 

ter ............................................ '' 
"Quanto à primeira significação, s~r, com adjetivos 

ou substantivos (!) (conjuguemos) ka.tu - born: 

xe katú 
nde katú 
i katú 

• 
!ande katú 
oré katú 
pe katú 
i katú 

eu sou bom; 
tu es bom; 
êle é bom; 
nós todos somos bons; 
nós outros so1nos bons; 
vós sois bons; 
êles são bons." 

Anchieta, embora tenha incluído na regra dêste paradigma, 
que subentende o verbo ser, ta1nbém o substantivo, evita de 
dar um exemplo conjugado, corno fôra de esperar. - ·- Veja
mos porque. 

A ff. 4Jv. e 48 lemos o seguinte: 
"Da segunda significação de surn, que é ter, .noss1J,ir, 

ut: est rnihi jilius, tenho filho". 
"Nesta significação se conjugam todos os nomes, as

sin1 adjetivos ( ?) como substantivos co1n seus supostos 
(pronomes), tirando sen1pre a última vogal aos que têrn 
o acento na pen(iltima, ut: 

pindá 
xe pindá 
ixé xe pindá 
xe pindá ixé 
na xe pindai 
aoba 
xe aob 
na xe aobi 

anzol; 
tenho anzol; 
idem; 
idem; 
não tenho anzol; 
roupa; 
tenho roupa; 
pão tenho roupa; 

" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Excluido o 
xe pindá 
xe aoba 

sentido possessivo: 
n1eu anzol; 

- . ·minha roupa, .: · 

_ . .. .... ~-·- .. ' . ... 
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que nada tem que ver com a conjugação, te1nos aí, segundo 
Anchieta, duas acepções da série pronominal xe, nde etc. com 
os nomes conjugados; 

xe katú 
xe aob 

- eu sou bom; 
- eu tenho roupa. 

Porém, o segundo significado, o de ter, parece ter-lhe dado 
algumas preocupações, que certarnente não existiam, na práti
ca, para os Tupís. 

De fato, se os tais pronomes, ao lado de ter, também tra
duziam, quando prepostos a substantivos, o sentido de ser, 
conforme à regra na fl. 46, como distinguir um. do outro em 
exemplos como: 

, . , 
ore paJe, 

que tanto significava, originàriamente, nós outros somos paj~s, 
como nós outros ie'rnos pajés ? 

E então, Anchieta, no afã de policiar o rude lingua.jar dos 
seus Tupís, recorreu a outra construção não ntenos castiça e 
sentenciou, que, para exprin1ir o sentido de ser com os subs
tantivos, é rnelhor usar a forn1a enfática dos pronon1es e de 
preferência pospô.:los, traduzindo, por exemplo, e·u sou padre 
por ixé abaré, ou melhor ainda por abaré ixé ao invés de xe 
abaré (20). 

Esta regra dá corpo à tendência da distinção sintáxica 
dos sentidos ter e ser inerentes ao pronome subjetivo na con
jugação dos nornes. 
pronome preposto: oré abaré - - nós outros temos padre; 
pronome posposto: abaré oré - nós outros so·1nos padres. 

l\'Ias que tal diversificação taxat iva não existia primitiva . 
mente, nem no tupí, nem no guaraní, vê-se claran1érite nas 
.. .4.rtes de Anchieta e ' de l\1ontoya. 

, 

(20) --.. Anchieta, Joaep1& de --;." Âr~ eft&~ · ff. 46v. 

_. 2.ª CONJUGAÇÃO TUPI 

São de Anchieta os exemplos seguintes: 

eu sou padre; 
--- eu sou pajé; (21) 

xe abaré 
xe pa.jé 
nde abaré umé 

' 
- não sejas padre. (22) 

Quatro foram, assim, na opinião de Anchieta, as acepções · 
d.o pronome anteposto na segunda conjugação: 

1.ª -- Puramente pronominal com alguns verbos in-
transitivos. 
xe maenduar - eu me lembro. 

2.• - Com os adjetivos traduz o pronome subjetivo e 
o verbo ser (estar) na pessoa correspondeu te. 
xe katú - eu sou bom. 

a.a e 4.ª- Com os substantivos conjugados o seu sentido 
primitiv6 foi duplo. Um correspondia, como no 
caso dos adjetivos, à combinação do pronome sub
jetivo com o verbo ser e o outro se traduz por. ter. 

xe pajé -· eu sou pajé; e'U tenho pajé. 

Sob a influência dos mestres jesuítas o pronome anteposto 
· aos substantivos restringiu gradativament~ o seu duplo senti
do: ser e ter, a êste último, reservando O! prono~e pospos~o, 
na sua forma enfática, quando existe, para traduzir o conceito 
de ser. 

·xe pajé 
pajé ixé 

eu tenho pajé; 
eu sou pajé. 

§ III. 

Figueira pouco acrescenta à maneira anchietana de enca
rar as conjugações tupís: 

"Duas são somente as conjugações afirmativas de ~odos 
os verbos, salvo alguns irregulares, que poremos em particular 
. . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

(21) - A·nchüta, Joaeph de -; Artt etc. fl. -t7. 

(22) - Idem, ibidem; fl. 46v. 

•••••••••••••• 
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E havemos logo de advertir, que dos verbos uns começam 
por artigos, outros se começam por pronomes; e pelos artigos e 
pronomes se conhecem ......... ...... ....... .... ..•..... '' 

"Mas, os artigos e os pronomes respondem igualmente aos 
pronomes latinos: ego, tu, ille, nos, vos, illi". (23) 

Figueira, menos em contato do que Anchieta com o ge
nuíno falar tupí e tendo aprendido o seu mecanismo já siste
matizado pelos primeiros línguas jesuítas, dá-nos todo o para
digma da segunda conjugação, que não encontramos em An
chieta. (24) Nela inclui todos os verbos 

"verdadeiramente neutros (25) .......... e ...•...... 
os verbos compostos de nomes .......... ;ut dêste .. . 
nome tuba se forma e compõe êste verbo xe rub, 
que significar eu tenho pai". (26) 

O sentido de ser do pronome anteposto ao substantivo, a 
que Figueira não se refere, parece não haver mais sido corrente 
na sua época . Evidentemente havia prevalecido o preceito de 
Anchieta. O tupí evolvera com as exigências da civilização, 
particularizando cada qual das duas acepções, ao menos na 
linguagem culta, pela colocação do pronome. 

§ IV. 

Se passarmos dos prin1eiros gramáticos tupís aos guaranís, 
veremos que o n1ais conhecido, Montoya, pouco destoa dos 
seus antecessores do Brasil. 

------

"Os verbos dividem-se em ativos, passivos, neu
tros e absolutos. Todos êles têm o seu negativo 
e se conjugam com sete notas, três para o singu
lar e quatro para o plural, que são: 

(23) - Figmira, Pe. Luís -; .4rte de Gramática etc. pp. 10 e 11. 

(24) - Idem, ibidem,· pp. 36 a 53. 

(25) - Idem, ibidem; p. 87. 

<26) - Idem, ibidem; p. 66. 

A 2.• toNjUGAÇÃO TUPI. 51 

a 
eré 
o 
ia,nha , 
oro 

1 

eu; 
tu· 

' êle, ela; 
nós todos; 
nós outros; 

pe 
o 

-· vós· 
' êles, elas." (27) 

"A (segunda) maneira de (se conjugarem certos) 
verbos neutros é com pronomes em lugar das 
notas dos verbos ativos ..................... . 

xe rnaenduá - eu me lembro; 
nde maenduá - tu te lembras; 
......................... etc. (28) 

"A terceira maneira de (se conjugarem) verbos 
neutros (é a que se aplica) àqueles que se fazem 
de substantivos, ut: 

abá - homem; 
xe abá eu sou homem; 
ou de adjetivos, ut: 

bom; 
eu sou bom." (29) 

rnarangatú 
xe maranga tú 

Montoya ateve-se aí estritamente ao linguajar dos seus 
CariJ'ós que como os Tupís, també1n davam ao xe do pro-

' ' 'd d meiro exerr1plo, e mui naturabnente, o senti o e ser, q.ue. cer-
tamente é tão primitivo nos substantivos como noR adJet1vo~. 
Essa construção representa en1 tôda a linha, para subst~n.t~
vos e adjetivos, a verdadeira oração nominal pura, de suJeito 
pronominal. 

(27) - "}.,[ ontoya, A. ntônio Ruiz de - ; Arte etc. p. 13. Veja a not& 17 A. 

(2S) - Idem, ibidem; p. 46. 

(29) - lihm, ·ibidem; p. 47. 
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Mais longe, todavia, J.Vibntoya mostra a .mobilidade dêsse 
xe também entre os Guaranís~ ao versar o verbo ser: 

"Con1 êstes verbos (feitos dé nomes), que deno
tam sum, · es, fui, os pronomes antepõem-se ou 
pospõem-se. ad libiturn, ut: 

abá marangatú xe e1.l sou homem honrado; 
ou .xe abá marangatú - eu sou homem honrado." (30) 

Porém, o outro signif icad.o do pronome ante posto ao subs
tantivo, que é ter, Montoya só refere ligeiramente, no ir1esmo 
trecho, afirmando: .. 

"Todos os no1nes que conjugados com pronomes 
se fazem verbos, incluem em si: su1n, es, f 'ui, 
na significação de ser e ter." 

Urn exemplo do sentido de ter l\1ontoya só traz ao explicar 
as 1naneiras de se construir o negativo dessa conjugação: 

na xe rnbaei - não tenho bens= sou pobre, que 

pressupõe a forma a.firrnativa 

xe mbaé -- · tenho bens= sou rico. 

§ V. 

O padre Restivo, acabando embora por fixar, ·e1n sua es
sência, as verdadeiras raízes da segunda conjugação tupí-gua
raní, ainda tolhido pelos preconceitos clássicos, pouco se afas
tou dos anteriores em suas definições iniciais : 

"Duas são as conjugações; uma se constroi -com 
os pronomes xe, nde etc. . . . . . . . . . . . . e a outra 
com notas." 

' 

(30) - I dern, ibidem; p. 49. - Notemos nesses dois exemploe & forma ein1plet1 do pro
nome, xe, onde Allchieta diria ixé. 

A 2.ª CONJUGAÇiO TUPi 51 

"As notas com as quais se conjugam todos 
os verbos ativos e muitos absolutos e neutros 
são sete: a, eré, . ................. " (31). .- . . . 

"Dois gêneros ha de verbos absolutos e neu
tros; um conjugado com as notas: a, eré, o etc. " . ·. 

' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O outro gênero é de absolutos ou neu·tros 

conjugados pelos pronomes: xe, nde etc. - "· · : " 
Esta conjugação em todo o rigor é de nomes(!!), 
que, conjugados por pronomes, se jazem verbos, .. 
os quais incluern regularrr1ente o verbo ser oú 
ter da seguinte forma: 

kisé 
xe kisé 
marangatú 
xe marangatú 

faca; 
(é) minha faca= tenho faca; 
bom; 
sou bom. 

"Aos substantivos costumam pospor ( ! ) o 
pronome e, assim, não dizem: 

xe abá sou ho,rnem, senão abá xe (nixé). 

Da 1nesma forma não se dirá: 

xe abá marangatú 

porém: 

abá marangatú xe ( nixé) - sou ho1ne·m de bem. : 

"Entretanto, querendo traduzir o sentido de ter, 
o pronome ha de antepor-se ao substantivo, ut: 

xe abàetá tenho muitos índios. -

''A êste gênero de verbos se reduzen1 os demais 
absolutos ou neutros de pronomes, ainda que na 
língua castelhana não lhes seja inerente o senti
do de ser ou ter. Assim, 

\ 31) - Restivo, Pe. Paulo - ; Arte, etc. p. 29. 
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xe maendúá eu me lembro, 

sai do non1e maendit.á, que significa le1nbrança, e 

xe maendúá hesé - eu tenho lembrança dêle 

é o mesmo que eu me lembro dêle e assitn por diante" . (32) 

Note-se através dessas cit ações que a individualização do 
sentido de ter pela anteposição do pronome subjetivo e o de 
ser pela sua posposição ao substantivo é. ~ma propos~a ~o~u

. n1entada de Anchieta, (33) visando corr1g1r a velha ind1st1n-
ção sin táxica das duas idéias. 

A sua aceitação é notória, e, uns vinte anos depois da 
morte do Apóstolo do Brasil, e]a se havia generalizado no 
tupí, pelo menos no falar mais culto, confo1me o testemunho 
t ácito do Pe. Figueira, em 1620. 

No Paraguai ainda corria a. indistinção dos dois conceitos 
ao tempo de Montoya, em 1640. Porém a conveniência de 
diferençar expressamente duas significações tão diversas devia 
ilnpor-se ·na prática também no Paraguai e, em 1722, . se
gundo Restivo, o preceito anchietano estava igualmente vito
rioso nos. domínios do guaraní. 

Dos ensinamentos de Restivo 1nerece acentuado, entre
tanto, que a chamada conjugação de prono1ne, em rigor, nada 
mais é do que a conjugação dos nomes. 

Infelizn1ente, esta lição de verdadeiro mestre caiu mais. e 
mais no olvido, ou então foi mal compreendida pelos estudio
sos, cujas afirmativas a ela atinentes passarr,mos a examinar. 

§ VI. 

Começaremos por Batista Caetano de Almeida Nogueira . 

Ê sse notável cultor do guaraní entre nós, que tantas su
gestões proveitosas consigna em seu Esboço Gramatical (34) e 

- --- - -
(32) -- Restivo, Paulo - ; Arte etc. pp. 42 e 43. 

(33) - Anchieta, J oseph de - ; A rte etc. ff. 46v. e ').7. 

(34) - AnaiB da Biblioteca Nacional; vol. 6; Rio de Janeiro, 1879. 

A 2.ª CONJUGAÇÃO TVPÍ 

no seu V oca.bulário, (35) exclusiva e sist emàticamente confere 
sentido pacie·nte aos pronomes da série xe. (36) Êstes, prepostos 
aos adjetivos, formariam, por meio de complicado circunlóquio 
e sujeito subentendidos, o que apelidou de verbos adjetivos. (37) · 

Evidentemente, Batista Caetano não t eve a mínima idéia 
do laborioso desenvolvimento do verbo substantivo, dos pro
nomes pessoais e dos possessivos nas línguas indo-européias. 
Admitir a sua interpretação, negando o duplo caráter, subjeti
vo e oblíquo, das partículas xe, nde etc. ao menos por desenvol
vimento semântico, é querer encarar as línguas vivas como 
organismos fossilizados e n egar ao tupí as construções rudi
mentares das orações nominais genuínas de sujeito pronominal, 
con10: tu, (es) hornem,; ~le (é) mau. 

' 

E sta maneira de analisar a segunda conjugação tupí é 
tanto mais estranha em Batista Caetano quanto êle se dedi
cara algum tempo ao carirí, cujas divergências da família tupí
g4araní, justamente na parte dos pronomes e do possessivo, 
são de molde a alertar qualquer espírito, que não esteja obnu
bilado por idéias preconcebidas. 

.A.lém do mais, é dêle esta frase de concepções muito menos 
estreitas em terreno idêntico: "Em kirirí ( carirí) os designativos 
pessoais servindo de sujeito são os rues1nos servindo de pa
ciente e são também os possessivos'' . (38) 

É realmente estranho que não tenha aplicado êsse critério 
sereno aos idiomas t upí-guaranís . 

Len1os Barbosa, que, num adrnirável esfôrço, nos deu a 
p rimeira gramática moderna do tupí, (39) m enciona, por sua 
vez., duas conjugações: 

(35) - I dem; vol. 7; Rio de .Janeiro, 1879. 
(36) - Idem; vol. 6; pp . 10 e 11. 
(37) - l dem, ibidem; pp. 22 a 25, § 34 e 35. . "" 
(38) - Marn'iani, L . V. - ; Arte de Gramát1:ca Kirirí; 2.ª ecl. Rio de Janeiro, 1871; P· 1 

X LVII. Veja também· a · nossa ' nota 8.B. 

(39) - Barbosa, Pe. A . Lemos -; Curso de Tupí Antigo; São Paulo, 1956. 
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a dos verbos de pron.omes pacientes xe, nde, i etc. e a 
dos prefixos ou pronomes agentes a, eré, o etc. (40) 

Aos verbos de pronomes pacientes chama também verbos 
predicativos e aí dá ao pronome valor subjetivo. ( 41) 

Quer nos parecer que essa contradição provém de etapas 
diferentes de seus árduos estudos. A denominação verbos de 
pronom,es pac'ientes tem visivelmente as suas raízes na de verbos 
adjetivos, de pronorne paciente, de Batista Caetano. Em época 
posterior ter-lhe-á apôsto, com o mesmo alcance, est'outra de 
verbos predicativos, de pronome sujeito. Aliás, em estudos pio
neiros, e os de Lemos Barbosa o são na plenitude do têrmo, 
estas mudanças de apreciação, fruto de análise progressiva 
n1ais acurada, só com o tempo se conseguem· apagar. 

Devemos, entretanto creditar-lhe em relêvo o reconheci
mento claro, à p. 396, por exemplo, de não serem verdadeiros 
verbos, os que foram por êle apelidados de verbos predicativos. 

Adam ( 42) foi o primeiro autor depois de Restivo que no
tou corretamente o duplo caráter dos pronomes pessoais. 

Com os infinitivos e os substantivos classifica-os, em pri
meiro lugar, de oblíquos, chamando a relação entre ambos mui 
corretamente de genitivo: 

xe so 
xe angekõaiba 

o ir de m,1:·m (o meu ir); 
a aflição de m,im (minha aflição). 

Depois acrescenta que os nomes e os adjetivos se conju
gam por meio de pronomes pessoais, que, nêsse caso, estão no 
absoluto (isto é: são subjetivos): 

- - ----

xe katú 
abá xe 

( 40) - 1 dem, ibidem; p. 65. 
(41) - Idem, ibidem; p. 57. 

eu (sou) bom; 
eu (sou) homem. 

(42) - Adam, Lucien --; Gr°'tmmaire Comparée des Dialectes de 
1896 . 

la Farnille Tupí; Paria, 

Â 2.• CONJUGAÇÃO TlJPI 61 

Entretanto, 1\.dam também não conseguíu mostrar-nos 
como, de xe maendúara - a lembrança de mim., se chegou ao 
sentido de eu 1ne lembro. ( 43) 

. Bot.tignoli, .autor de uma gramática do guarani moderno 
muito citada, ainda ensina em nossos dias: 

"H d . -a uas conJugaçoes em guaraní: 
A pronominal e a não pronO'minal. 
A pronominal é f armada pelo pronome pessoal 
(xe etc.) e o radical do verbo. 
A não pronominal é formada com umas partícu-
las- impropriamente pronomina.is . ...... e o radical 
do verbo." ( 44) 

A esta lacônica informação Bottignoli acrescenta mais al
gumas, sempre incompletas, quando trata do verbo ser e da 
f ormaç~o dos verbos. ( 45) 

_ Recalde (46) ~ão versa diretamente a segunda conjuga
çao em suas resumidas notas gramaticais. Ha nelas, entretan
to, algumas observações que valem fixadas. 

Para êle, xe, nde etc. são os pronomes pessoais, enquanto 
a, re etc. são prejixos verbais. 

Notável é uma sua observação. 

"Podemos adiantar desde já que uma palavra 
guaraní que não aceite tais prefixos (verbais) não 
pode ser verbo." (47) 

(43) - Idem, itn:dem; pp. 38 e 39. 
(44) - 3ottignoli, Pe. Justo - ; Gramática Razonada de la J .. engua. Gua.raní, Turim; 

s. d. p. 34. 
(45) - Idem, ibide'ln; pp. 52, 53 e 66. 
(46) - Recalde, Juan Francisco -;Nuevo ~iétodo de Ortografia Guaraoí Sã,o Paulo 

1924. ' , 

( 4 7) -- Idem, ibidern; p. 88. · 
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Ela mostra que Recalde distinguia perfeitamente os ver
bos de outras palavras conjugadas, baseado exclusivamente nos 
índices pessoais, o que revela perspicácia e convicções próprias. 

Saguier ( 48) deve ter sido alertado, com algum atraso, 
pelos ensinamentos de Recalde. Tira-se tal conclusão das s_uas 
modificações da segunda para a terceira edição da sua gra
mática. ( 49) Nesta admite apenas três grupos de verbos, con
tra quatro na anterior, e justifica a mudança com a transcri
ção da advertência de Recalde acima reproduzida. 

infelizmente, Saguier deixou-se iludir pelo paradigma de 
R.ecalde xe karaí, (50) e concluíu afoitamente que os chamados 
verbos pronominais de certos gramáticos do guarani moderno 
não passam de substantivos, (51) o que não chega a ser meia 
verdade. Isso não obstante, Saguier deu um passo para frente, 
em direção à futura emenda total. 

O padre Guasch, um dos mais recentes codificadores do 
guaraní moderno, aproximou-se gradativamente de Restivo, 
seu irmão de Ordem. Na terceira edição da sua gramática, ( 52) 
que traz algumas alterações, manteve-lhe os ensinamentos sete
centistas, tornando mesmo, em alguns pontos, mais nítido o 
pensamento do mestre colonial. Diversos acréscimos são- dis
cutíveis. 

De acôrdo com a característica pronominal, divide os ver
bos em dois grupos: os xendales (de pronome :te) e os areales 
(de índice pronominal a). 

Os areales seriam os verbos propriamente ditos, enquanto 
os xendales proviriam de substantivos ou adjetivos, que, atra
vés da justaposição dos pronomes, se verbalizaram. (53) 

(48) - Saguier, Eduardo --; El i dioma Guaraní; 2.ª edição; Buenos Aires, 1946. 
(49) - Idem, I dern; 3.• edição; Buenos Aires, 1951. 
(50) - R ecalde, J uan Francisco ·- ; Op. cit. p. 95. 
(51) - Saguier, Eduardo -; El Idioma Guaraní; 3.ª ed.; pp. 98 a. 1oa. 
(52) - Guasch, Pe. A.ntônio - ; El Idiorna Guaraní; Asuncion, 1956. 
(53) - Idem, ibidem; pp. 114 a 11.6. 

A 2.° CONJUGAÇÃO TUPI 'ª 
Finalmente acrescenta com Restivo: "Todos os verbos 

xendales são intransitivos ou neutros." (54) 

Passem?s agora às línguas ~~identais. ~~. !~~í~a tup!-gua
raní das quais possuímos gramáticas, ao chJrtguano e ao guáraio. 

Frei Giannecchini (55) divide os verbos chiriguános erii 
dois gru.pos de caracterização ~ronominal: o~, ,~'erbos propria
mente ditos e os verbos suhstant~vos ou pronominais. 

Os primeiros distinguem-se pelas notas antepostas: a, nde 
u, · ía, ru, pe, u. (56) · ' 

"Os últimos são adjetivos (!), que, unidos aos pronomeJS 
che, (chi), nde etc. formam verbos por nós chamados substantivos 
ou pronominais. Rigorosamente são nomes e não verbos; aten
dendo, porém, ao sentido e à sua cónstrução, merecem o nome 
de verbos". ( 57) ~ notável essa apreciação dos mestres do 
chiriguano. 

Alfredo Hoeller, em sua gramática gtiaraia, (68) mostra 
por sua vez que apreendeu a origem da cha~ada conjugação 
de pr,onome; (59) mas, depois de falar em conjugação dos subs
tantivos e adjetivo·s, também cede à tentaçãd de considerá-IQs 
verbos. (60) 

Além disso, o guaraio já se afastou, quanto ao sénti<;io de 
ter, da construção dos antigos dialetos tupÍ-guar~nís·, pela in-

(54) -- Idem, ibidem; p. 146. 
(55) - Regias E lementales de la Lengua Chiriguana; Obra ,miúftià àel Pe. AlejtJll(fr• 

Maria Corrado, revisada, corregida y dada a luz por el Pe. Dqroúo Giannecchini; 
I,ucca, 1896. 

(56) - Idem, ibidem; p. 15. 
(57) ·- Idem, ibidem; p. 30. 
(58) - l~oeller, O. /l. }.!/.; Frei Alfredo -; Gram·matik dér 0#'.,,;fl.1/t>-Spraç}I,,; Hall iD 

·Tiro], 1932. 
(~9) - l dem, ibidem; pp. 35 e 36. 
(60) - Idem, ibidem; p. 37. 
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trodução, como no nheengatú, do conectivo reko - ter, con
servando, embora esporàdicamente, a forma antiga. (61) 

No nheengatú, ainda que os autores ignorem a segunda 
conjugação, conservou-se todavia a justaposição do pronome 
sujeito ao predicado nominal representado por um simples 
adjetivo ou substantivo. 

se rasy . 
ne apygáua 

eu (estou) doente; 
tu (es) homem. 

O velho sentido ter, que essa construção dava também 
aos substantivos, perdeu-se, no entanto, inteiramente pela ado
ção do conectivo rikú - ter, por influência portuguêsa. 

§ VII. 

Das transcrições feitas ressaltam dois fatos persistentes e 
unifor1nes em suas linhas gerais, tanto no tupí e guaraní an
tigos, como no guaraní moderno e noutros dialetos ainda fala
dos por tribos que se esgalharan1 do mesmo tronco: (62) 

A - Na família lingüística tupí-guaraní a conjugação, 
considerada através do seu pronome sujeito, caracteriza-se por 
u1n sistema duplo: 

O primeiro compreende aquêle que se utiliza das partículas 
pronominais: a, .eré, o, ía, oró, pe, o, de uso restrito a verbos. 

O segundo recorre à série pronominal independente: xe, 
nde, i (s, t), íandé, oré, pe, i (s, t), à qual demos a denominação 
de possessivo-pronome, porque, além de função de pronome pes
soal, exerce também a de adjetivo possessivo. 

-------

(61) - Idem, ibidem; p. 86. 

(62) ·- Não é o caso do nhe'engáttí, êsse dialeto falado pela heterogénea população indí
gena e mestiça, que cigana pela bacia do Amazonas. 

A estrutura gramatical do nheengatú é um mísero molambo da que osten-
ta o tupí de Anchieta a Betteudorff. . 

A 2.ª CONJVGACÃO 1'UPI ... 

B - Todos os gramáticos antigos se acordam em atribuir 
à segunda série exclusiva1nente verbos absolutos ou neutros 
enquanto relegam à primeira certos neutros ou absolutos ~ 
todos os transitivos. 

Quanto ao caráter verbal dos transitivos não pode haver 
dúvidas. 

Não menos significativa é a verificação de se conjugarem 
todos os verbos transitivos justamente pelas partículas prono
minais da primeira série, que repelem qualquer ligação com 
outra categoria de palavras, que não seja a do verbo. 

O mesmo não acontece com os chamados verbos neutros, 
que se distribue1n por ambos os siste1nas. E ssa discrepância 
não pode deixar de causar espécie, e1n face da uniformidade. 
observada nos verbos transitivos. -

Quando a consciência ou antes a subconsciência linguística 
se decide a favor de um tratamento gramatical, sempre existe 
uma razão coerciva, automática, embora oculta. Ora, as duas 
séries pronominais, diferentes entre si, pela origem e pelas· 
funções específicas, não seriam, assim, atribuidas indistintamen
te a verbos da mes1na espécie, no caso presente, aos neutros; 
e, se o foram, deve haver um motivo ponderável para o seu 
tratamento bipartido, por todos referido, ainda que interpre
tado de maneira diversa. - Essa causa fundamental é que nos 
cabe fixar para dela tirar as conclusões finais. 

Anchieta cita como exemplos de verbos neutros da segunda 
conjugação: 

maenduara - lembrar-se, e 
oryba (s-, r-) - alegrar-se, 

sem entrar em out.ros pormenores. (63) 

Figueira faz de maendúara o paradigma da segunda conju
gação, transcrevendo-lhe todos os modos, tempos e pessoas, 
como fez para a prilneira, à imitação da latina. (64) 

(63) - Anchieta, 'Joseph de -; Arte etc. ff. 20v. e 21. 
(64) - Figueira, P. Luís -; Arte etc. pp. 36-53, 
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Cita ainda ôutrós "verbõs"desta segunda conjugação para 
fixar-lhes determinadas particularidades: (65) 

"opara 
osanga 
roba 
ro , 
ruru 
r<?ysanga . 
iyra 
tuba 

estar perdido; 
estar conformado, paciente; 
ser amargo; 
ser vesgo; 
estar inchado; 
estar frio; 
ter sobrinhos; 
ter pai". 

O que ressalta desta lista última é que as traduções dos 
tais verbos neutros constam, em seis casos, de um adjetivo com 
um dQs conectivos ser, estar e, em dois, de um substantivo co1n 
o verbo ter. 

Nem todos s~ terão dado conta de que os significados 
d~stas duas combinaçõ~: adjetivo com ser (estar) e substantivo 
com ter se equivalem, ainda que não exista para cada subs
tantivo um adjetivo correlato como :µos exemplos seguintes: 

ter paciên.Cia. 
ter foibe · 
ter padrinho 
ter f azendà · 

= 

ser paciente; 
estar faminto; 
estar apadrinhado; 
estar afazendado. 

O fato de na citação acima do P. Figueira, sobrinho e pai 
não disporem no português de um adjetivo, legítimo ou verbal, 
não é culpa do tupí e nada altera na sua correspondência. 

Neste ponto convém voltarmos ao mestre Paulo Restivo, 
afim de fixarmos, a respeito da segunda conjugação, os seus 
ensinamentos muito claros: 

------

''O o_utro gênero é de absolutos ou neutros 
conjugados pelos pronomes xe, nde etc. -· Esta 
conjugação em todo o rigor é de nomes (!!), que, 

' ' 

(65) - Idem, ibidem; p. 38. 
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conjugados por pronomes, se jazem verbos, os 
quais incluem regularmente o verbo ser ou ter, da 
seguinte forma: 

kisé 
xe kisé 
marangatú 
xe marangatú 

faca; 
(é) minha faca e tenho faca; 
bom; 
sou bom''. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'-

"A êste gênero de verbos se reduzen1 os de
mais absolutos ou neut ros de pronomes, ainda 
que na língua castelhana não lhes seja inerente o 
sent ido de ser ou ter. 

Desta for1na, 

xe maendúá - - eu me lembro, sai do nome· 
maenduá, que significa lembrança e xe rnaendúá 
hesé - eu tenho lembrança dêle, que é o mesmo 
que eu me lembro. dêle e assim por diante". (66) 

Sente-se nessas explicações de Restivo a sua convicção de 
que as divergências en.tre as duas conjugações existentes no 
guarani provinham do fato de serem as palavras conjugadas 
pela segunda de categoria diferente, pois o que, em resumo, 
êle afirma, é que esta se reduz à conjugação de nornes e não 
de verbos propriamente ditos. 

É exatamente a verificação a que se chega pelo exame dos 
exemplos aduzidos por Anchieta e F,igueira. - Apenas, êsses 
nomes não se jaz.em verbos, como supunha Restivo corn os seus 
predecessores no tu pí. · 

Mas, não caiamos em anacronismos. O padre Restivo e~
crevia numa época em que a Ciência da Linguagem não havia 

(66) - Restivo, Pa~tlo -; Arte etc. pp. 42·-43. - Em tupí lembrança é maendaara e 
eu me lembro, xe maendtl.ar. 
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nascido · nu1na era em que os preceitos da escola aristotélica 
ainda e~am tão sagrados entre os gramát icos, quanto os evan
gélios para os cristãos. -

Ora os lóO'icos haviam reduzido a oração verbal e a no
minal a' um ti; o ünico, erigindo co1n plicada teoria ern t ôrno 
à onipresença do verbo substa'ntivo. Sem dúvi~a, foram .ê~ses 
preconceitos uniformizadores. que levaram Rest1v~ a class1f1~ar 
de verbalizados os nomes conJugados, con10 tambem antes dele 
já haviam feito dizer a Anchieta, Figueira ~ l\~?nto!a que êles 
incluiam o sentido de sum con1 a dupla s1gn1f1caçao de se1· e 
ter (!). 

l\ilesmo assim, comparado com os out ros gra1náticos dos 
dialetos tupí-guaranís, antes e depois dêle, R estivo, classifi?~n
do de no·minal, em sua essência, a conjugação que se utiliza 
dos pronomes xe, nde etc., destaca-se notàvelmente, dentre 
todos, pela sua argúcia. 

Hoje sabemos, através dos ensinamentos da Lingüística 
Geral Comparada, que a oração nominal primitiva, na grande 
maioria das línguas, desconhecia o verbo ser e, mesmo na 
família indo-europêia, o chamado verbo sitbstan_tivo só apareceu 
tarde. Predorninava geralmente a orr;ição no1ninal genuína, na 
qual suj eito e atributo vêm sirnplesrnente justapostos à ma
neira dos exemplos seguintes: 

eu homem= 
tu bom -

eu (sou) homen1; 
tu (es) bom; 

tal con10 acontece na oração verbal simples: 

êle escreve. 

A oração norninal genuína, como já dissemos, mantém-se, 
dentro da família indo-européia, nas línguas eslavas. O russo, 
por exemplo, possui o verbo relacional biit - ser (estar) e tam
bém o emprega em muitos casos. No presente, entretanto,. o 
tempo n1ais usado nas orações nominais, dispensa-o até hoJe; 
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gora viisokaia 
more spokinoe 

1nonte alto e o n ionte é alto; 
1nar cal1no e o mar é calmo. 
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É exatamente o caso do adjetivo tupí; mas no russo nin
gue1n se lembrou de proclamar verbo o que é adjetivo e adje
tivo permanece, ainda mesmo em função predicativa. 

A oração nominal genuína é muito freqüente nas línguas 
indígenas da .l\mérica. 

Nas velhas línguas indo-européi.as, muito mais do que nas 
famílias americanas, a oração nominal genuína padecia, entre
tanto, de vários inconvenientes : não exprimia o tempo e o mo
·do senão por circunlóquios, às vêzes complicados, e a diferen
ciação entre o epíteto e o atributo apresentava outra dificuldade. 
- Por isso, a maioria dessas línguas supriu as deficiências 
apontadas pela int rodução do verbo relacional ser (estar), pro
vocando transforn1ações idênticas às que vemos nos exemplos . 
a seguir: 

eu homem > 
tu bom > 
o homem bom 
o homem bo1n > 

E o conectivo ter ? 

eu sou homem; 
tu es bom; 

· o homem bom, (bom é epíteto); 
o homem é bom, (bom é atributo). 

Uma das grandes funções do verbo ter nas línguas neo
latinas é traduzir, junto com o substantivo, uma idéia equi
valente ao predicado verbal ou adjetival, principalmente quando 
não existe, nem o adjetivo, ne1n o verbo intransitivo corres
pondente: 

eu sou idoso 
nós esta1nos famintos -
êle está enojado 
a casa é alta 
êle brilha 

eu tenho idade; 
nós temos fome; 
êle te1n nojo; 
a casa tem altura; 
êle é brilhante = êle tern brilho; 
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(sem correspondente) -
(sem correspondente) 
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tu tens dó; 
nós temos razão; 
nós ternos pai. 

Como vemos: os verbos intransitivos, a combinação dos 
conectivos ser (estar) com adjetivos, e ter (haver) com $Ubstan
tivos corresponderr1-se de certa maneira e, como equivalências, 
pode~1 substituir-se livremente em muitos casos. Em outros a 
preferência ora se decidiu a favor desta, ora daquela das três 
variantes. Casos ha em que urna ou duas não chegaram a ser 
usadas. Isso, porém, só se aplica às línguas onde se desenvol
veram os conectivos ser, (estar) e ter, (haver). 

Nas outras, como no tupí, a ausência do conectivo ter 
impossibilita a substituição d~s adjetivos por subst:1ntivos. 
lVIais ainda. O grande desenvolvimento de palavras derivadas e 
compostas impediu geralmente,. no . tupí, o surgi~e~to de .ex
pressões sinonímicas de categoria dif ~~ente: de adJeti~os si~
ples quando havia um verbo intransitivo, de verbos intransi
tivos onde existia um adjetivo correspondente. 

Daí decorre, à primeira vista, que muitas vêzes deve~os 
ter em português , três elocuções equivalentes para uma única 
no tupí, c.:como em 

beraba 
o berab 

resplandecer; 
resplandece; é resplandente; tem 
resplandor. 

J.~ impossibilidade de se valer do substantivo em lugar de 
adjetivo ou verbo intransitivo por ventura inexistentes, parece, 
pois, reduzir consideràvelmente a cambiância e a variabilidade 
de expressão na língua tupí. lVIas, qualquer língua, como ele
mento cultural mais sensível que é, sempre tende a suprir as 
necessidades dos grupos que a falam e para tôda exigência 
nova ela dispõe de meios variadíssimos, cada qual n1ais ef i
ciente. 
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No caso vertente, o grande recurso do tupí reside no ca
ráter bicategórico, não só dos substantivos, mas ainda dos ver
bos intransitivos. 

Com efeito, o tupí possui na verdade, muito mais do que 
tantas outras línguas, uma categoria de nomes no sentido lato; 
não porque todos os adjetivos podem ser substantivados, como 
na família indo-européia, mas porque todos os substantivos po
dem tomar um sentido adjetival ou foram mesmo adjetivos 
antes de serem, também, substantivos. (67) 

E, não é só. O tupí ainda vai mais além. i\ sua faculdade 
adjetivadora invade o domínio dos próprios verbos, erigindo 
em adjetivo qualquer verbo intransitivo ou intransitivado, 
quando lhe apraz, pela simples mudança do pronome (!), como 
veremos no parágrafo oitavo. 

Eis, aí, o segrêdo da segunda conjugação tupí-guaraní, que 
os gramáticos arrodearam sem penetrar-lhe o âmago. (68) 

O seu verdadeiro caráter, depois dos preceitos de A nchieta e 
Restivo, reservando para o pred,icado substantival o pronome su
jeito posposto, i' única e exclu,sivarnente adjetival. 

Obedecem ao paradigma da segunda conjugação tupí-guaraní 
tão so1nente adjetivos. Os adjetivos propriamente ditos, os subs
tantivos e os verbos intransitivos tornados adjetivamente. - Em 

(67) - Ternos justificado escrúpulo de fala r <~m substantivos adjetivados, sobretudo 
e1n se tratando de abstratos. -- Nos dialetos tupí-guaranís o conceito abstrato .é 
certamente posterior ao adjetivo. O que o índio fixou primeiro foi a particulan
dade do conceito expresso pelo abstrato: anhé - a.pressad-0; akuba - · q1:"tmte, 
febril; oryba - alegre. Os substantivos ahRtratos: pressa, calor, febre, alegria de
vem ser concepções posteriores. 

Com os substantivos concretos o caso é <liferente. . 
Apó - raíz; apysá -- orelha, ouvido e e8à.IJ - lágrima são nomes de .cousae vi
síveis que, neces~àriamente, precc<leram o sent ido adjetival respecttvo de en
rcdzado, bem-oullido e lacrimoso, que se Jhes agregou no tupí. 

68) - De quando en1 vez nos servimos do têrmo genérico tupí-guaraní. i;:aze~o-Jo 
quando, em casos especia.is, nos parece conveniente frisar q~e as. af1rmahva.s 
valem para todos os dialetos puros da família. --- Não ~lu~r isso dizer que, ao 
usarmos o têrmo tupí

1 
queiramos sistemàticamente restnngir o alcance ao nosso 

dialeto colonial prilnitivo, que é o que entendemos por tupí. . .. 
Em hipótese algurna empregainos tupí-guaraní para s1~mh~ar tupí ou 

guarani isoladamente, ou mesmo o conjunto restrito dêstes dous dialetos. 
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qualquer dos casos trata-se de adjetivos, e, êstes não se tornam ou 
permanecem verbos pelo fato de se conjugarem, porque nos i dio
mas tupí-guaranís, como em tantas outras famüias lingüísticas-, 
os adjetivos também se conjugam, tanto quanto em tais línguas 
se pode falar em conjugação. (69) 

Nem é admissível outra hipótese. 

A primeira conjugação tupí, a dos verbos, representa, como 
em qualquer língua, a oração verbal mais simples de sujeito 
pronominal. 

Porém, o tupí, na qualidade de língua concretizante, divi
de a oração verbal em duas classes. 

~~ primeira compreende os verbos transitivos, os pronorni
nais inclusive, com· o seu objeto pronominal direto indispensá
vel. 

a! monhang eu o faço; 
a nhe-monhang eu me faço = eu me torno; 

A outra abrange os verbos intransitivos e os relativos, ou_ 
sejam todos aquêles que não recebem objeto direto. 

a güatá eu ando; 
a nheeng . .. .,stlpé eu falo com ... . ; 

Ambas as conjugações verbais pertencem ao tipo subjetivo. 

Em contraposição às duas modalidades dessa primeira, 
que representa a oração verbal mais simples, a segunda conju
gação tupí constitui a oração nominal genuína; portanto, a ela 
só poderiam pertencer adjetivos e substantivos. - Não ha 
língua que não distinga -nitidamente a oração verbal da. nominal, 
mesmo aquelas em que as forma verbais e adjetivais são 
idênticas, como prova Meillet. (70) . 

- ·-----

(6.9) - Não isomos o primeiro a falar · em conju.gação dos adjet.ivos. - Conjurµwi-se come 
a<ljetivos são palavras de Anchif~ta nun1as transgressões ocasionai~ doe c!'inonee 
clássicos, a f f. 46, 47 e 47v. da sua Arte. 

(70) - Em: Mémoires de la Société Linguistique; voJ. 14, p. 1 ~ se1uintea. 
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Pela igualdade originária do seu pronome sujeito com o 
possessivo, tão só pela origem e não pelo sentido posterior, 
que se bifurcou mui claramente, a segunda conjugação tupf 
filia-se ao tipo objetivo. (70A) 

Tanto para os adjetivos como para os substantivos, a ora- · 
ção nominal subentende o verbo ser (estar), isto é, para nós, 
que a encaramos com a mentalidade de tradutores. E, como 
lhe seja inerente o sentido de ser, embora subentendido, qual
quer tradução outra não passa de recurso, de circunlóquio, 
aliás não raro indispensável. · 

Em ambas as conjugações tupís a anteposição dos prono
mes sujeitos era a usual e, na segunda, para substantivos e 
adjetivos. 

A prescrição de ... .t\nchieta, para o tupí, e de Restivo, para 
o guaraní, exigindo, por motivos de clareza, a posposição do 
pronome (70B) ao substantivo conjugado traduzível com o 
verbo ser, não somente dividiu a oração nominal genuína em 
dois tipos: o substantival, de pronome sujeito posposto, e o 
adjetival, caracterizado pela sua anteposição, mas criou, assim, 
ainda uma sorte de terceira conjugação, a dos substantivos re
presentando pessoas ou personificações. Anchieta a ela se re
fere perfunctôriamente (70C) e, na ocasião oportuna, espera
mos tratar também dêsse capítulo. 

Voltemos, porém, à segunda conjugação, na parte que se 
refere aos adjetivos ou substantivos adjetivados, exemplifica~
do-a nas quatro modalidades que, pela sua tradução costumei
ra, se nos apresentam nos compêndios antigos: 

l.ª A de um adjetivo tomado como tal. 

(70A) - Veja a nossa exposição de pp. 22 a 25. 
(70B) - Anchieta prefere, além disr:io, as formas enfáticas: ixé - eu; endé - tu; peé 

- vós, que são as ónicas existentes. 
(70C) - .Arte de Gram;ática etc. ff. 46v. e 47. . 

R. de la Grasserie revela, pois, n1uita afoiteza, quando afirma que tal conJ.U· 
gação dos substantivos só existe na língua na1na (hotentote). De la Con3u
gaison .Pronominale; p. 27. 
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2.ª A de um nome tomado adjetiva.mente e que em por
tuguês tem adjetivo correspondente, .mas que se cos
tumava traduzir por urr1 verbo. 

3. ª ... t\. de um non1e empregado adjetivamente, ao qua 
também corresponde um adjetivo português. 

4.ª Finalmente, a de um nome tomado no sentido adjeti
val e traduzido por um substantivo com o verbo ter, 
única maneira de o trasladar a português. 

l.ª - Adjetivo traduzido por adjetivo. 

katú 

xe katú 
nde katú 
i · katú 
iandé katú 
oré katú 
pe k:atú 
i katú 

bom. 

eu (sou) bon1; 
tu (es) bom; 
êle (é) bom; 
nós todos (somos) bons; 
nós outros (somos) bons; 
vós (sois) bons; 
êles (são) bons. 

• 
2. ª - Adjetivo tupí tendo adjetivo equivalente em portu-

guês, mas geral1nente interpretado como verbo. 

maenduara 

xe maenduar 
nde maenduar 
i maenduar 
iande maenduar 
oré maenduar 
pe maenduar 
i maenduar 

lembrado ( = lembrar-se). 

eu (estou) lembrado; 
tu (estás) lembrado; 
êle (está) lembrado; 
nós todos (estamos) lembradàs; 
nós outros ( esta;mos) lembrados; 
·vós (estais) lembrados; 
êles (estão) lembrados. 

Á 2.° COlVJlJGAÇÂ.ó TUPÍ '15 

3.ª - Adjetivo tupí a que corresponde um adjetivo portu
guês, mas traduzido geral,mente pelo substantivo 
com aiixílio do verbo "ter". 

useía 

A xe usei 
nde usei 
• A 
i usei 
1andé usei 
oré usei 

A pe usei 
• · A 

i usei 

.. 

sedento ( = ter sêde). 

eu (estou) sedento; 
tu (estás) sedento; 
êle (está) sedento; 
nós todos (estamos) sedentos; 
nós outros (estamos) sedentos; 
vós (estais) sedentos; 
êles (estão) sedentos. 

' 4. ª -- Substantivo tupí adjetivado, traduzível tão somente 
por substantivo português com o verbo "ter". 

ko 

xe ko 
nde k.o 
i ko 
iandé ko · 
oré ko 
pe ko 
i ko 

ter roça. 

eu tenho roça; 
tu tens roça; 
êle tem roça; 
nós . todos temos roça; 
nós outros temos roça; 
vós tendes roça; 
êles têm roça. 

O sentido adjetival do primeiro exemplo não pode ser pôsto 
em dúvida. O mesmo acontece quanto ao segundo e ao ter
ceiro, embora a mesma forrna vocabular, por ser bicategórica, 
tanto é substantivo corno adjetivo: 

rnaenduara 
A use1a 

lembrança; lemb~ado; 
sêde; sedento. 

É beni verdade que, rnesmo depois de vitoriosa a regra 
~nchietana, aconselhando a posposição do pronome na conju
gação dos substantivos indicando pessoas ou personificações, 
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ambas as categorias ainda podem ocorrer com o possessivo
pronome: xe, nde etc. Êste, porém, anteposto aos adjetivos, 
funciona como pronome ·subjetivo: eu, tu etc. - um nomina
tivo, enquanto, preposto aos substantivos, é pronome oblíquo: 
de mim, de ti etc. - um .genitivo, .geralmente traduzido pelo 
adjetivo possessivo: meu, teu etc. (70D) 

xe maenduara 

nd.e useia 

xe maenduar 
nde us.tii 

a lembrança de mi1n =minha lem
brança; 
a sêde de ti= tua sêde; 

eu (estou) lembrado; 
tu (estás) sedento. 

Como vemos nestes exemplos, o substantivo permanece in
variável, enquanto o atjjetivo conjugado, t.al qual o verbo, se 
apocopa. Mas a apócope só é praticável nos vocábulos paroxí
tonos. Nos agudos não ha distinção possível a não ser pelo 
sentido da oração: 

nde ko 
nde ko 

tua roça; 
tu tens roça. 

No que tange à tradução do sentido adjetival por meio 
do verbo ter, já vimos que aí se trata de n1ero circunlóquio, de 
recurso cômodo, principalmente para casos em que o vernáculo 
não dispõe de adjetivo correspondente, como no último exemplo: 

ko 
xe ko 

roça; ter roça; 
eu tenho roça. 

Se, porém, substituirmos na tradução o têrmo roça por 
est'outro de sentido algo mais lato: fazenda, conseguiremos uma 
construção muito semelhante à tupí, porque o português pos
sui o qualificativo correlato ajazendado. Xe ko ·- passaria 
então a ser traduzido mui simplesmente por eu (estou) aja
zendado. 
----- -
(70D) - Cabe aqui um~ pe~gunta. Será admissível falar em .genitivo, de mi·m etc. ne

gando a existência d-o -sentido 1tomira1tivo, eu etc? 

A: 2.• CON]lJGAÇÃO Tlf Pl 

En-tretanto, como vimos nas citações: de Anchieta e-Mon
toya, os nomes con1uns de pessoas ou persnnüieações, ao se
rem conjugados no chamado presente do indicativo, conforme 
o uso primitivo, tinham duas acepções: uma 3ubstantival, ex
primindo a essência; outra adjetival, conferindo a qualidade a 
êste inerente, como ficou dito acima, quer houvesse ou não 
um adjetivo português para traduzir-lhes o sentido. Quando 
inexistente êste, recorria-se, também aí, ao verbo ter· ou a: ex
pressões equivalentes, na tradução. 

Com êsses nomes o possessivo-pronome: xe, nde etc. confe
ria, assim, três significações, como vemos nos dois exemplos 
seguintes: 

sy 

nde sy (subst.) 
nde sy (subst.) 
nde sy (adj.) 

tapuyía 

nde tapuyia (subst.) 
nde tapuyia (subst.) 
ride tapuyi (adj.) 

mãe. 

tua mãe· 
' tu es mãe; 

tu tens mãe. 

índio escravo. 

teu índio escravo; 
tu es índio escravo; 
tu tens índio(s) escravo(s), s:: tu es 
escra vista. 

ltste último exemplo, tapuyía, mostra que a forma paroxí
tona adjetivada se distingue, na oração, perfeitamente do subs
tantivo pela apócope obrigatória, atenuando a anfibologia por 
ventura decorrente do sentido m.últiplo da mesma construção. 

Idêntica facilidade não ofereciam as formas monosilábicas 
ou oxítonas, por aí ser impraticável a supressão da sílaba tô
nica (sy, agúasá) etc.- Em tais casos, ainda que pouco nume
rosos, a dubiez ocasionada pela acepção tríplice devia ser in
tolerável à mentalidade exigente do letrado. - Para saná-la 
os gramáticos socorreram-se mui acertadamente da mobilidade 
iner~nte aos pronomes independentes, erigindo em regra a pos
posição, dantes ocasional dos mesmos, na oração substantivai. 
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Foi essa regra, e tão somente ela, que cindiu definitivamen
te a velha construção uniforme da oração nominal genuína de 
sujeito pronominal em: oração adjetival, conservando o prono
me. sujeito preposto, e em oração substantival, cujo pronon1e 
sujeito passou a ser posposto, como vemos nos dois exemplos 
seguintes: 

sy endé (nde) (subst.) 
nde sy (adj.) 
tapuyia endé (nde) (subst.) ~ 
nde tapuyi (adj.) 

tu (es) mãe; 
tu tens rnãe. 
tu (es) índio escravo; 
tu tens índios escravos, = tu es 
escravista. 

~.t\.ssim, o que outras famílias lingüísticas conseguiran1 por 
meio de verbos relacionais, foi obtido na família tupí-guaraní, 
para o presente do indicativo, através do caráter bicategórico 
dos nomes e da colocação dos pronomes, completados para os 
outros tempos e modos pelas respectivas partículas, que subs
tituem sofrivelmente as nossas desinências verbais. 

Quanto às expressões em que a série possessivo-pronominal 
. funciona como adjetivos possessivos: 

xe sy - minha mãe, 

o seu sentido pràticamente se não confunde na oração com o 
subjetivo de 

xe sy eu tenho inãc. 

No que tange ao pronome sujeito, a conjugação adjetival 
tupí-guaraní diferencia-se da verbal em dois pontos básicos: 
pertence à série possessivo-pronominal e o seu domínio é abso
luto através de tôda a conjugação. 

Comparado cem as heterogéneas partículas pronominais de 
mobilidade e funções limitadíssin1as da conjugação verbal, o 
possessivo-pronome tem cunho mais primitivo e rr1ais acabado, 
servindo plenamente às mais variadas exigências. 

A 2.ª CONJUGAÇÃO TUPI 79: 

§ VIII. 

A ADJETIVIDADE DOS VERBOS INTRANSITIVOS E DE ALGUNS 
INTRANSITIVADOS. 

O problema da bicategoricidade, no que tange à segunda 
conjugação, não se restringe, entretanto, aos nomes. Ha tam
bém verbos que podem funcionar como adjetivos e nisso te
mos outra prova dos vastíssin1os recursos da linguagem. 

Uma vez bipartida a conjugação em verbal e nominal, 
através de duas séries de pronomes, êstes de per si indicam a 
categoria da palavra que lhes serve de predicado. 

Diz Anchieta a respeito do sentido adjetival dos verbos: 

" .. , . . . com o artículo (os pronomes verbais ou 
índices pronorninais: a, eré etc.) significam acto, é" 
sem êle (isto é, com os pronomes independentes.~ 
;re, nde etc.) potência, ou ciência, ou inclinação 
e costume ...... " (71) 

Esta declaração resume-se ao seguinte: 

Certos verbos podem ter duas acepções, uma verbal e ou
tra adjetival, de acôrdo com os pronomes que lhes apomos, 
como veremos nos exemplos abaixo transcritos. 

Pertencem a esta classe verbos intransitivos e os transiti
vos intransitivados pela anteposição de mbaé e rnoró,.(p). 

Nheenga 
a nheeng 
xe nheeng 

Ytaba 
a ytab 
xe ytab 

(71) - Arte de Gramática etc. fl. 51. 

falar; 
eu falo; 
eu tenho fala, eu (sou) falante; 

nadar; 
eu nado; 
eu (sou) nadador; 
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Mbaekuaba 
a mbaêkuab 
xe mbaêkuab 

Mbaepotara 
a mbaêpotar 
xe mbaêpotar 

moronupã (p) 
~ -a poronupa 

xe porônupã 

FREDERICO G. EDELWEISS 

saber (cousas); 
• eu sei; 

eu (sou) entendido, instruído, co
nhecedor. 

querer (cousas); 
eu quero; 
eu (sou) querençoso, exigente, vo
luntarioso; 

açoitar (gente); 
eu açoito (gente); 
eu (sou) açoitador (de gente). 

... -'\.inda aqui ressalta, pela antecedência do pronome xe, na 
segunda construção dos exemplos, não apenas o caráter nomi
nal, mas o especificamente adjetival da segunda conjugação 
tupí, visto como ... i\nchieta prescreve a sua posposição, em se 
tratando de substantivos. 

§ IX. 

Os SuesTANT1vos CoMPosTos ADJETIVADOS. 

No parágrafo VII vimos que os substantivos tupís podem 
tomar sentido adjetival onde a conveniência o requer e que a 
tradução portuguêsa se faz, ora por um verbo intransitivo ou 
acidentalmente pronominal, ora por um adjetivo com o verbo 
ser ou estar, e, em muitos casos, por um substantivo corn o 
verbo ter. 

E claro que essa mobilidade categórica não se restringe 
aos nomes simples. Os substantivos compostos são muito mfl,is 
numerosos e é justamente nessas formas descritivas tão da ín
dole tupí que a adjetividade encontra a sua grande aplicação. 

Entre os substantivos compostos avultam os formados por 
dois substantivos, por um ou dois substantivos e um adjetivo, 
podendo êste ser um adjetivo propriamente dito, ou um verbo 

A 2.ª COlVJUGAÇÃ.0 TUPI 81 

intransitivo adjetivado. Ainda ha substantivos compostos e 
derivados ao mesn10 tempo, mas êsses não trazem feição nova 
alguma que interesse ao nosso objetivo. 

A seguir daremos alguns exemplos de cada qual dessas 
modalidades de substantivos compostos que acabamos de a
pontar. 

a -- Substantivos compostos por dois substantivos. 

po 
kytã 
pokytã 

mbo (p) 
mbiruá (p) 
rnbopiruã 

obá (t-,s-,r-) 
kuruba 
obàkuruba 
(t-,s-,r-) 

uaia (s-,r-) 
asyka 
uaiasyka 

mby (p) 
aba (s-,r-) 
mbyaba (p) 

fio, , 
no, 
nó de fio, corda etc. 

mão, 
bolha, 
bolha das mãos. 

rosto, 
espinhas, 

espinhas do rosto. 

rabo, 
, pedaço, côto, 
côto do rabo. 

pé, 
pena, penugem, pêlo, 
penas dos pés. 

Nestes nomes compos tos por simples aposição de dois sub
stantivos, o primeiro desempenha a função de genitivo. 

b - Substantivos compostos por dois substantivos e um adjetivo. 

endybá (t-,s-,r-) 
aba, a' 
tinga 

. 
queixo, 
cabelo, 
branco, 



endybàatinga 
(t-,s-,r-) 

uuba 
eé 
ypyoka 
uubaee-ypyoka 
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barba branca. 

cana, 
doce, 
precipitado do caldo, 
precipitado do caldo da cana doce, 
açucar. 

Também nestes complexos, o primeiro substantivo com o 
seu adjunto atributivo, se houver, tem função de genitivo. 

e - Subst.antivo cornposto por S'ubstantivo e adjetivo. 

esá ( t-, s-, r-) 
tinga 
esàtinga ( t-,s-,r-) 

obá ( t-,s-,r-) . . 
p1n1ma 
obàpinirna (t-,s-,r-) 

embé (t-,s-,r-) 
· A , 

guasu 
e1nbegâasií (t-,s-,r-) 

aba, a' 
tinga 
atinga, a' tinga 

ôlho, 
branco, 
catarata; 

rosto, 
salpicado, 
sardas do rosto; 

beiço inferior, 
grande, 
beiçola; 

cabelo, 
branco, 
cãs· 

' 

d - Substantivo cornposto por substantivo e verbo intransitivo 
adjetivado. 

1urú 
boka 
iuruboka 

bôca, 
f ender(-se), entreaberto, 

- bôc~ ~Dt:f~aoerta, fenda; 

• 
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endy (s-,r-) 
iaba 
endyíaba (s-,r-) 

endy (t-,s-,r-) 
syryka 
endysyryka (t-,s-,r-) 

ajyka (t-,s-,r-) 
A ieapara 
ajyk-íeapara (t-,s-,r-) -

esà v (t- s- r-) 
V ) ) 

tyk:yra 
esàytykyra (t-,s-,r-) 

chama, brilho, 
desabrochar, desabrochante, 
brilho desabrochante, fulgor; 

saliva, 
escorrer, escorrente, 
saliva escorrente, baba; 

nervo, 
encolher(-se), encolhido, 
nervo encolhido; 

lágrima, 
gotejar, gotejante, deslisante, 
lágrima deslisante. 

8.1 

Citemos ain.da., dentre os substantivos compostos, um tipo 
formado de substantivo, posposição e uma espécie de pronome 
relativo, que faz as vêzes de sufixo, como: 

mo (p) 
pe 
suara 
rnopesâara. (p) 

mão, 
na, 
o que (está), 
o que está na mão = arma ofen-. 
s1va. 

Todos êsses nomes compostos e quaisquer outros de com
posição quiçá diversa, tanto são substantivos como adjetivos, 
de acôrdo com a índole dos nomes tupís em geral. É uma cara
cterística da língua a ser constante1nente relembrada. 

Como adjetivos traduzem-se por uma das formas aponta
das no início dêste parágrafo. Para indicar uma qualidade em 
surgimento ou evolução, as formas do particípio presente e do 
gerúndio são amiúde particularmente adequadas. 

Eis a lista dos exemplos precedentes na~ duas acepções . . 
norn1na1s; 

' . 
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Nome tupí 
subs. e adjetivo 
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Tradução 
substantival -

Tradução 
adjetival 

pokytã -- nó (de fio ou --- nodoso (fio, corda.); 
corda) 

mbopiruã (p) (72) - bolha, empo- - empolado (mãos); 
la (das mã.os) 

obàk:uruba ( t-,s-,r-) - espinhas (do -- ter espinhas (rosto); 
rosto) 

ua!asyka (s-,r-) ---- côto do rabo - rabão; 
mbyaba (p) - penas dos pés - calçuda, (ave); 
endybàatinga (t-,s-,r-) - barba branca - - ter barba branca; 
uubaeê-ypyoka -- açucar - açucara~o; 
esàtinga (t-,s-,r-) - catarata (do catarate1ro; 

ôlho) 
obàpinirr1a (t-,s-,r-) - - sardas do sardento, (no rosto); 

embeguasú (t-,s-,r-) 
a tinga 
iuruboka 

endyiaba (s-,r-) 
endysyryk:a 
ajyk-!eapara ( t-:s-,r-) 

esàytyk:yra ( t-,s-,r-) 

mopesuara (p) 

rosto 
- - beiçola 
- ·- cãs 
- bôca entrea-

berta, fenda 
-- fulgor 
- baba 
- - nervo enco-

lhido 
-- lágrima es

corrente 
arma ofen-. 
s1va 

-- beiçudo; 
- encanecido; 
- boquiaberto, fen-

dido; 
- fulgurante; 
-- babante, babado; 
- ter nervo encolhido; 

- lagrimejante, de lá
grimas d eslisan t es; 

- armado. 

Todos os nomes compostos, quando em pregados como adje
tivos, seguem a segunda conjugação, a conjugação exclusiva de 
todos e quaisquer adjetivos, segundo ficou demonstrado. 

(72) - Nos nomes de iniciais mb, m 1n6veis, estas se restringem aos substant ivos abscr 
lutos; a forma relativa. ou adjetival começa sempre por p. 

r 
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E is, pois, a tít ulo de ilustração, a forma adjetival, na ter
ceira pessoa do presente do indicativo, dos exemplo~ que aca
ban1os de transcrever: 

i pokytã 
i popiruã 
sobàkurub (r-) 
suaiasyk (r-) 
i pyab 
sendybàating (r-) -
i uubaee-ypyok 
sesàting 
sobàpinim (r-) 
sembêguasí1 (r-) 
i ating 
i 1urubok 

sendyiab (r-) 
sendysyryk (r-) 
sajyk-íeapar (r) 
sesàytykyi· (r-) 

• A 

1 popesuar 

êle (é) nodoso; 
êle tem as mãos empoladas; 
êle tem espinhas no rosto; 
êle (é) rabão; 
ela (é) calçuda; 
êle tem barba branca; 
tem açucar, é açucarado; 
êle tem catarata; 
êle (é) sardento do rosto; 
êle (é) beiçudo; 
êle (está) encanecido; 
êle (está) boquiaberto; está fendi
do; 
êle (está) fulgurante; 
êle (é) babão; êle (está) babado; 
êle tem nervo encolhido; 
êle está lagrimejante, isto é: de lá
grimas deslisantes; 
êle tern arma na mão; êle (está) 
armado. 

Ha quem queira ver orações verbais nesses nomes compostos 
com verbos intransitivos adjetivados e até em nomes compos
to com adjetivos, confundindo os componentes de uma única 
palavra com sujeito e predicado de uma oração. 

Eis as traduções que tais autores dão a alguns dos nossos 
exemplos: 

i iurú-bok 
sendy-syryk 
i a'ku1 
sajyk-~eapar 

ty-pab 

a bôca dêle abre-se; abre-se-lhe a bôca; 
a saliva dêle escorre; escorre-lhe a saliva; 
os cabelos dêle caem; caem-lhe os cabelos; 
o nervo dêle encolheu; encolheu-se-lhe o 
nervo; 
secou-se a água (de rio, vasilha, etc.) 
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Traduções como estas, rnuito embora o sentido pouco se 
afaste do real, não tomam em conta um ou mais pontos de tóda 
uma série de jatos gramaticais importan.,tes e, principalmente pela 
pouca ilnportância dada à bicategoricidade dos possessivos, dos 
nomes e dos verbos intransitivos, olvidam: 

1. º, que os verbos intransitivos podem ser empregados como 
adjetivos: bebé - voar; voante, voador; 

2. º, que o adjetivo na função de adjunto atributivo se justapõe 
ao substantivo e pern1anece inalterado; que, entretanto, em 
função predicativa, o adjetivo se conjuga e não dispensa o 
pronome subjetivo, nem na terceira pessoa, ainda mesmo 
tendo outro sujeito substantivai: 

. 
y p1ranga rio vermelho; . . 
y i p1rang o rio êle (é) verrnelho; 

3. º, que certos substantivos, especialmente os que indicam par
tes corporais, formam nomes compostos com os adjetiv9s 
qualificativos e que tais compostos não devem ser confun
didos com os respectivos substantivos acompanhados do 
seu adjunto atributivo ou predicativo, por insignificante 
seja, na prática, a diferença de sentido; daí: 

esá banga 
sesá banga 

sesá i bang 

ôlho torto; do ôlho torto; 
o seu (dêle) ôlho torto; (banga é 
adjunto atributivo); 
o seu ôlho (é) torto; (ban.,g é adjun
to predicativo e, con10 tal, conju
gado); 

que a tais substantivos com os seus adjuntos correspondem, 
porém nomes compostos : 

esàbanga 

sesàbanga 

ôlho-torto; estrabismo; estrábico; 
(nome composto, substantivo e 
adjetivo); 
o seu estrabismo (dêle); (substan
tivo composto); 
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sesàbang -- êle (é) estrábico; (adjetivo com
posto); 

que, portanto, a distinção entre nome com adjunto e nome co·m
p.osto é de i~portância capital para a compreensão da gramá
tica tupí, pois que lhes dá tratamento diverso; 

4.0
, que o verbo intransitivo conjugado não dispensa a partí

cula pron?i:r1inal subjeti:ra, ainda quando vem acompanha
da de SUJe1to substantivai, com exceção única de certos 
casos da conjugação chamada relativa: 

amana 
kyra 
o kyr amana 

nuvem de chuva; 
cair, abater, desabar; 
desabam as nuvens - chove; 

na conjugação relativa temos, porém: 

pytún-eme amana kyri - à noite choveu; 

5.0
, que, assim sendo, com exceção dêste último caso, um ver

bo intransitivo em sua origem justaposto a um substan
tivo sem partícula pronominal, é empregado adjetivarnente, 
de acôrdo com os pontos I. 0 e II. º: 

6.º, 

abaré bebé - padre voador; 

que a série a, eré, o, etc. compreende as partículas prono
minais subjetivas da oração verbal; não é verbo, simples 
ou composto, a palavra que as repele: 

eré nheenga tú - tu falas bem; 

7.º, que os pronomes absolutos xe, (ixé), nde, (endé), etc. tam
bém representam elementos subjetivos: 

a - de orações norninais, tanto nas de adjunto 
predicativo adjetival, como nas dos raros 
substantivais de pessoas ou personifica
ções: 



88 

. 8º . ' 

nde nheengatú 

nde abaré 
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tu (es) bem-falante= tu (es) elo
qüente; 
tu (es) padre; 

b - de orações verbais em que a construção não 
permite ao verbo ser imediatamente pos
posto à partícula pronominal subjetiva, 
simples ou combinada com o objeto prono
minal direto: 

ixé oró mombak - eu te despertei; 

que xe, nde, etc. seguidos imediatamente de verbos em fun
ção verbal nunca são pronomes subjetivos. 
Quando precedem algum verbo transitivo representam o 
objeto direto: 

xe mombaka 
nde pousub 

despertar-me; 
respeita-te; 

Onde xe, nde, etc. aparecem imediatamente antepostos a 
verbos intransitivos correspondem aos nossos adjetivos 
possessivos e os verbos tem sentido substantivai: 

xe puká 
nde só-reme 
eboktlei i xot1 

. 
o meu rir; 
quando da tua ida; 
eis o seu ir;(= eis que vai); 

O fato de, em muitos casos, não ser viável uma boa tra
dução substantivai em português, não invalida idiotismos 
tupís; 

9.º, que os verbos intransitivos adjetivados precedidos de subs
tantivo, tal como acontece com os adjetivos propriamente 
ditos, podem formar com êle um nome composto, fato que 
nem sempre apreendemos à primeira vista; êsse nome, 
tanto na qualidade de substantivo, como na de adjetivo, 
requer o ernprêgo do possessivo-pronome: xe, nde, etc. 
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10.0
, 

11. º, 

era ( t-,s-,r-) 
puana 
eraptlana (t-,s-,r-) 

nde rerapuana 
nde rerapuan 

nome; 
ultrapassar; ui trapassante; 
nome ultrapassante,= fama; subst. 
- ter nome ultrapassante,= ser 
famoso, afamado; adj. 
tua fama; 
tu (es) famoso; 

que, por outro lado, o verbo transi,tivo, quando precedi
do de substantivo, forma com êle um verbo co1nposto, 
que, perm.anecendo verbo, sempre exige o pronome sub
jetivo verbal, ou sejam as partículas pronominais a, eré, 
o, etc. Apenas o objeto direto pronorninal passa, por 
vêzes, a ser representado, na conjugação ativa, pelo pró
prio substant ivo que serviu para forrr1ar o verbo compos
to; na conjugação passiva, entretanto, volta êle a ser 
pronominal: 

ugúy ( t-,s-,r-) 
kutuka 
ugüy-kutuka 
a sugúy-kutuk 
xe ruguy-kutuk 

sangue; 
punçar; 
punçar sangue;= sangrar; 
eu lhe tiro sangue,= eu o sangro; 
tiram-me sangue, =sangram-me; 

que a série possessivo-pronominal xe, nde, etc. de caso 
oblíquo traduz tão somente o objeto direto, o acusativo. 
Só aparece, assim com verbos transitivos; nestes, a 
conjugação passiva dispensa a partícula pronominal sub
jetiva: 

xe amotar 
xe rugüy-kutuk 

quere(m)-me bem; 
sangra(m)-me. 

O objeto indireto, o dativo, para sermos conciso, é sempre 
expresso pelo pronome seguindo das posposições be ou bo: xe 
be, ie bo etc. =me= a m.im etc. Portanto, xe, em orações como 

' ! 
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xe íurubok, xe akui, nunca se poderá traduzir corretamente por 
me,= a m1:m, mesmo querendo ver erradamente verbos em 
1,uruboka e akuía. 

Em compostos que tais o possessivo-pronome é sempre ad
jetivo possessivo com substantivos, que não sejam nomes d.e 
pessoas ou personificações; com adjetivos tem função pronomi
nal subjetiva: 

xe 1uruboka 
xe 1urubok 
xe aku!a 
xe akui 

minha bôca entreaberta; 
eu (estou) boquiaberto; 
minha pelada, minha alopecia; 
eu (estou) p~lado, eu (estou) alo-, . 
pec1co. 

Não nos esqueçamos, porém, que a sas combinações no
·minais corresponde uma verbal, como vemos nos exemplos se
guintes: 

!uruboka 
!uruboka 
íuru boka 
akuta 
akula 
aba kuia =a' kuia 

bôca entreaberta; s. 
boquiaberto; adj. 
entreabrir a bôca; v. 
pelada, alopecia; s. 
pelado, alopécico; adj. 
cair o cabelo; v. 

Costumamos distinguir, na escrita, o sentido verbal pela 
separação das palavras, tanto mais, quanto na oração verbal 
comum tal prática se impõe pela intromissão obrigatória da 
partícula pronominal: 

xe iuru o bok 
xe aba o ku1 

minha bôca entreabriu-se; 
meu cabelo caiu, (cai) . 

Mesmo na chamada conjugação relativa, a separação do 
verbo permite distinguir melhor o predicado adjetival do verbal: 

xe iurubok eu (estou) boquiaberto; 
ebokué xe iurú boki eis quê minha bôca se entreabriu; 
xe akut eu (sou, estou) pelado; 
kanunduk iré xe a' kut depois da febre meu cabelo caiu. . ' 
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Ã primeira vista pode parecer a alguns que certos comple
xos opõem obstáculos intransponíveis à distinção entre o sen
tido verbal e o nominal. Tal, porém, não acontece. As dificul
dades no particular não excedem as com que nos defrontamos 
para certas versões fieis em quaisquer línguas e elas valem ser 
enfrentadas a bem da lógica e da compreensão perfeita da es
trutura de um idioma tão diverso do nosso. 

Comparemos ainda os exemplos seguintes: 

ty paba 

ty o pab 

typaba (73) 

typab 

tyata syryka 
tyata o syryk 
tyata-syryka (73) 

tyaia-syry k 

ybytú peiú 
ybytú o peiú 
ybytú-peiú 

yboty iaba 
yboty o iab 
yhoty-iaba 

------·- .. 

acabar-se, esvair-se, secar (água 
ou qualquer outro líquido); 
acabou-se, entranhou-se, esvaíu
se, secou (água, rio etc.) 
esvaimento, evaporação, entra
nhamento, secamento; o seu seca
mento etc. - esvaínte, esvaído, 
sêco; (água, rio, etc.) 
(está) esvaído, acabado, sêco, (á
gua, rio, líquido, etc.) 
escorrer o suor; 
escorre o suor; 
o escorrer do suor, o suor escorren
te· 

' suado (com o suor a escorrer), -
está suando; 
soprar o vento, ventar; 
sopra o vento, venta; 
vento, o soprar do vento; haver 
vento, ventante, ventando; 
desabrochar a flor; 
a flor desabrocha; 
o desabrochar da flor; desabro
chante; 

(73)-Uniinos os compostos relativamente curtos, empregando o hífen para os maia 
comprid&. t um procedimento arbitrário, mas é ótil. 



92 

yboty-iab 

yboty-iábamo 
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(está) desabrochando, abrindo a 
flor; 
(estando) a flor desabrochante. 

Atentemos em que o sentido verbal nem sempre cobre 
exatamente o dos qualificativos correspondentes. Enquanto o 
verbo indica sempre, pelo 1nenos relativamente, por fôrça da 
sua própria condição, o desenvolver de uma ação, de um es
tado, aos adjetivos tupís nem sempre corresponde, como aos 
nossos uma particularidade estática, acabada. 

E~ adjetivos compostos mediante verbos intransitivos ad
jetivados, tais como ara - cadente, tykyra - gotejante, ~' em 
outros simples, çomo teioka--soluçante, a progressão cont1nu.a
da ou a característica iterativa são patentes. Em alguns mais, 
tais como kyrá; o sentido exato deve ser gordo, qualidade es
tática, e não engordando, qualidade em desenvolvimento, pois 
a continuidade do processo se traduz melhor pelo verbo nhe-
1nongyrá - tornar-se gordo. 

Dêstes ex;emplos ressalta que os adjetivos tupís indicando 
o desenvolvimento de uma qualidade, traduzem-se razoàvel
mente pelo gerúndio e o particípio presente, que lhes corres
pondem ao sentido. 

§ X. 

o ADJETIVO NO ''VOCABULÁRIO NA LÍNGUA BRASÍLICA". 

Ainda mesmo incorrendo repetições, não poderí.amos dei
xar de ref erir,..nos aos adjetivos contidos no V ocabu"lário na 
Língua Brasílica, dos jesuítas. É no vocabulário, muito mais do 
que nas gramáticas, que sentimos a extensão da perene tor
tura dos línguas· jesuítas no seu tentame de harmonizar, quan
to aos adjetivos, a realidade tupí com os preceitos clássicos. A 
Lingüística Comparada ainda não nascera e a origem comum 
da linguagem desautorizava qualquer outra solução. 

Sabemos que os nomes, principalmente os adjetivos, têm 
uma das suas principais. funções no . adjqnto predicativo, 
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Ora, a Gramática Clássica não admite predicado sem ver
bo expresso ou subentendido. 

Êsse princípio inviolávei, de :um lado, e a inexistência, no 
tupí, dos conectivos ser, (estar) e ter, de outro, obrigou os gra
máticos tupís, co.mo vimos repetidas vêzes, a erigir nomes em 
verbos, quando eram ernpregados predicativamente. 

Já que o predicado clássico, tido , então como paradigma 
universal, não .dispensa o verbo, e, não aparecendo êle no tupí, 
arraigou-se-lhes a convicção de que o conectivo se encapsulava 
nos nomes ao assumirem êstes função predicativa e que, as
sim, os verbalizava automà ticamente. 

Desta forma, para os gram.áticos tupís., tanto os substan
tivos como os adjetivos podiam transforrnar-se em verbos in
transitivos de pronome. Para fechar o círculo bastava que ainda 
se . declarasse de âmbito verbal o pronome subjetivo da série 
xe, que, evidentemente, não o tem. 

Qu~n to aos adjetivos, predominando nêles a f unç'ão pre
dicativa, muitos entraram no Vocabulário apenas como verbos 
intransitivos de pronome, da segunda conjugação. 

É, pois, o predicado nominal, sem conectivo, da oração 
nominal genuína, que deu origem à segunda conjugação tupí ·e 
verbalizou, segundo os compêndios antigos, muitos substantivos 
e todos os adjetivos. 

Para a categoria dos substantivos, de atribuições mais va
riadas, essa interpretação não trouxe maior abalo. Os adjeti
vos, entretanto, aparecem muito reduzidos no citado léxico 
jesuítico, pelo menos à primeira vista, em benefício da :nume
rosa classe dos verbos de pronome, que lhes usurparam o lugar. 

Não completam uma dúzia as palavras expressamente clas
sificadas como adjetivos. Cêrca de três dezenas mais ainda apa
recem como tais apenas pelo que se conclui da sua tradução. · 

Mas, essa verificação, desnorteante pela pouquidade, en
contra explicação cabal na gramática do P. Figueira, à p. 69: 
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"Adjetivos são os que não podem estar na ora
ção sem substantivos, clara ou ocultamente, 
ut: tinga -- cousa (!) branca." 

D e acôrdo com essa definição, a palavra cousa não faz 
parte do sentido de tinga~ que é branco, mas aí figura simples
mente para indicar que não se trata do substantivo correspon
dente e para confirmar a restrição de que o adjetivo não pode 
estar sem substantivo. 

Em plena conformidade com essa maneira de ver o V oca
bulário traz, entre outros: 

negra cousa, adjetivo, - una, p. 309; 
dura cousa, adjetivo, -- atã, p. 196. 

Portanto, todos os têrmos tupís, traduzidos no Vocabulá
rio na Língua Brasílica por cousa mais adjetivo, são também 
verdadeiros adjetivos. 

abaiba confusa cousa - confuso; p. 161; 
aembêguasú áspera cousa - áspero; p. 115; 
akyma molhada cousa - molhado; p. 298; 
eté verdadeira cousa - verdadeiro; p. 425; 
pysasú nova cousa - novo; p. 311; 
ybaté alta cousa - alto; p. 99; 
etc. etc. 

A categoria dos adjetivos propriamente ditos, no entender 
dos mestres jesuítas, aparece, pois, indicada de três maneiras 
no seu vocabulário tupí: 

a - Somente pela tradução adjetival: 

apuá 
kyá 
oby 
etc. etc. 

esférico; p . 369; 
sujo; p. 171; 
verde; p. 425; 
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b -- Pela palavra cousa, acompanhada da respec
tiva tradução: 

aiba 
apara 
tininga 
typyaka 
etc. etc. 

ruim cosa; p. 380; 
curva cousa; p. 172; 
sêca cousa; p. 387; 
coalhada cousa; p . 156; 

e -·- Em alguns casos, pela indicação expressa 
de adjetivo: 

akuba 
una 
etc. I 

quente, adjetivo; p. 363; 
_,..- negra cousa, adjetivo; p. 309; 

A língua tupí seria, entretanto, bem pobre de adjetivos, se 
o seu número se restringisse aos arrolados por essas três formas. 

A grande maioria dos adjetivos figura no Vocabulário como 
verbos intransitivos de pronome, que, pelas repetidas demons
trações nos capítulos anteriores, nada mais são do que nomes 
considerados através da sua função predicativa: 

substantivos adjetivados e adjetivos legítimos. 

Pelo exposto, o V ocabttlário considerou-os verbos, tão so
mente porque representam um predicado completo e, assim 
sendo, supunha-se conterem verbo relacional subentendido: ter, 
os primeiros, e ser ou esta.r, os últimos. 

Porém, até certo ponto, os lexicógrafos do tupí foram con
seqüentes. Se consideravam verbos os adjetivos conjugados, em 
função predicativa, por desconhecimento geral, na época, de 
serem os verbos conectivos uma inovação relativamente moder
na também nas línguas indo-européias, respeitaram-lhes pru
dentemente a categoria na relação atributiva. Conferiam, pois, 
aos qualificativos dois carateres: quando eram çonjugados e 
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-constituiam o predicado, chamavam-nos verbos, só os conside
rando adjetivos quando inalteradós ou na função de adjunto ' 
atributivo. 

Isso, aliás, não parece destoar muito da índole da gramá
tica tupí, que reduz, inversamente, verdadeiros verbos int ran
sitivos a adjetivos. 

Quase tôdas as palavras registrados como adjetivos en
contram-se, assim, repetidas, supostamente verbalizadas, na 

-primeira pessoa do indicativo, e traduzidas por meio do verbo 
ser (estar), porém no infinitivo. 

Vejamos alguns exemplos: 

tuba, (adj.) 
xe iub, (v.) 
tepy.kexuera, (adj .) 
xe 1epykexuer: (v.) 
membeka, (adj .) 
xe membek, (v.) 
asanga, (adj.) 
xe asang, (v.) 
etc. etc. 

amarelo; 
ser amarelo; 
vingativo; 
ser vingativo; 
mole; 
ser mole; 
rechonchudo; 
ser rechonchudo.: 

Mais outro esbulho, como também já ficou dito, sofreu a 
categoria dos adjetivos, ao serem considerados verbos de pro
nome também os substantivos adjetivados e, como tais, figu
ram no 11 ocabulário, geralmente traduzidos pelo substantivo 
com o verbo ter, mais raramente por um adjetivo com ser ou 
estar e, em poucos casos, por um verbo intransitivo. 

Os verbos intransitivos adjetivados, com idêntica violação 
dos fatos, continuavam, por sua vez, a ser tidos como verbos, 
pois verbalmente vêm traduzidos. 

Vejamos, também dêstes casos, alguns exemplos: 

abebó grenha; 
xe abebó grenha ter; ( = grenhudo); 

ambyasy fome; 
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xe ambyasy 

aguasá 
xc agúasá 

mbaeasv 
~ 

xe mbaeasv 

eu 
A xe eu 

atiama 
xe atiam 

ytaba 
xe ytab 

... 

mbaekuaba 
xe mbaekuab 

nheenga 
xe nheeng 

fome ter; ( = faminto); 

manceba; 

91 

amancebado estar; ( :z: amanceba
do); 
doença; 
doente estar; ( = doente); 

arrôto; 
arrotar; ( = arrotante, arrotando); 

. 
espirro; 
espirrar; ( = espirrante, espirran
do); 
nadar; 
saber nada.r; (=nadante, nadador); 

saber; 
saber (por ter aprendido); ( = ins
truído); 
falar; 
saber falar; ( = fa.lante, falador). 

Mas, o que, em tudo isso, parece ter escapado aos gramá
ticos tupís, é que o pronome subjetivo da série xe só se casa 
com nomes ! Os próprios verbos tornam-se nomes ao seu con
tato e nenhuma junção lidimamente verbal o admite. Ainda por 
êsse motivo a segunda conjugação tupí é exclusivamente no
minal, mais exatamente, adjetival, e, por isso, domínio vedado 
a qualquer verbo. 
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VI. 

A DIVERSIFICAÇÃO SINTÁTICA DO PREDICADO NOMINAL. 

Nas línguas indo-européias, onde não existia a conjugação 
dos nomes, a simples justaposição do sujeito ao atributo era 
insuficiente para transmitir um.a das noções mais importantes: 
a do tempo gramatical. 

O recurso mais simples para solucionar a dificuldade foi 
introduzir um verbo na velha oração nominal genuína. 

Passando, porém, o encargo principal de tais verbos ao 
de simples indicador de tempo e modo, é compreensível que 
perdessem, a pouco e pouco, a verdadeira acepção primitiva e, 
finalmente, vazios de sentido, predominasse nêles a mera fun
ção relacional. 

É o caso dos verbos ser e estar em seu papel no predicado 
nominal. 

As línguas tupí-guaranís estão no particular em situação 
privilegiada. Conjugam-se nelas também os nomes e raros são 
os casos em que a falta de verbos de ligação ocasiona dubie
dade de sentido. O principal dêles, como vimos ha pouco, ori
gina-se da identidade do pronome pessoal absoluto com o adje
tivo possessivo, porque o possessivo-pronome, quando pôsto em 
relação com um nome oxítono, não revela o seu caráter espe
cífico, isoladamente, fora da oração. No exemplo dado: xe sy, 
não ha nenhum meio de se conhecer qual das duas acepções 
lhe quer dar o enunciante, se minha mãe, ou se eu tenho mãe; 
em outras palavras, se o nome sy é tomado substantiva QU 

adjetivamente. 
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A mais outra anfibologia de menor porte dá origem a in
distinção entre o predicado nominal e o adjunto atributivo a
posicional. Santa Jl.f aria Tupã sy admite duas interpretações : 
Santa Maria, a mãe de Deus, e, Santa Jl.f aria é a mãe de Deus. 
- E verdade que na língua escrita ha o recurso da vírgula 
entre o sujeito e a aposição; porém, tal expediente não se 
t ransfere à língua falada. 

Sendo o idioma o elemento cultural mais sensível de um 
povo, co1no já frisamos, não seria conc~bível fic~s.~em. inertes 
as línguas tupí-guaranís em face de man1f esta def1c1enc1a. Ten
tativas haveriam de forçosamente ser feitas, no correr do tem
po, para sanar as ambigüidades apontadas, e, o result~do dev_e 
ser verificável naqueles dialetos modernos em que maiores exi
gências de clareza se fizeram sentir com a civilização. 

Admitida a pr1:ori a coercitividade de um desenvolvimento 
ú til, convém ajuizarmos inicialmente os primórdios que para 
o mesn10 existiarn na linguagem primit iva, afim de podermos 
delimitar a seguir a extensão a ser a t ribuída às influências 
alienígenas. 

Dos exemplos acima ressalta que, no português, a distin
ção do sentido se estabeleceu por meio de ser e ter. Ora, de
vendo as deficiências da construção tupí sobressair principal
mente pela sua comparação com o português, não se nos afi
gura impossível haja o tupí dado ao caso uma solução de sabor 
português. É , pois, de tôda conveniência seja examinado o de
senvolvimento histórico, dos têrmos ikó e rekó, que, no t upí, 
correspondeu àq uêles verbos. 

§ 1. 

0 DESENVOLVIMENTO SEMÂNTICO DO VERBO "IKÓ". 

'l'ekó, ekó, i kó são formas da mesma palavra, que tradu
zem as idéias de existência; existir, ser ou estar. 

O emprêgo de· tais conceitos abstratos, enquanto isolados, 
é porém muito restrito nas línguas essencialmente concretizan
tes da Arnérica. Geralmente o seu sentido aparece individuali
zado a t ravés de idéias acessórias. ABsim, a forma absoluta 
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tekó, que, . para nós abstracionistas, te111, na sua ·-raiz posta a 
nu, ·o sentido de: o ser, o estar, -era para o índio antes o tronco 
~n~!spensável,. o isto, o suporte P.ara o desenvolvimento de 
ideias algo n1a1s complexas: a maneira de ser (estar), a condição, 
a norma, o costume. 

Do têrn10 tekó formam-se outros, do alcance mais defini
do, pelo acréscimo de sufixos, subs tantivos, ou qualificativos . 

. Somente uns poucos sã.o .derivados; a grande maioria é cons
tituída pelos con1postos. 

Vejamos alguns exen1plos: 

tekuaba ( = tekó-aba) 

tekuara ( = t ekó-ara) 
tekó-aiba 
tekobé 
tel{ó-eté 
tekó-katú 

t ekó-memuã 

tekó-pukú 
tekó-tebê 
ang-ekó-tebê 
tekó-tenhé 
n1arã-tekó 
etc. etc. 

lugar, modo e te1npo de estar ou 
ser; estado, profissão, ofício; 
o que está, o que mora; 
a má condição, menstruação; 
(o ser manente) = vida; 
(o ser genuíno) = coragem,valor; 
o bem-estar; sossêgo, felicidade; 
paz; 
injustiça, desonra, trapaça, disso
lução; 
existência longa; 
necessidade, aflição, angústia; 
tristeza; triste; 
vadiação; vadio; 
trabalho, ocupação, luta, ba talha. 

Quando tekó assume funções legitin1amente verbais, não 
perde apenas o t, distintivo do absoluto, mas torna-se i kó. 

ik:óbé 
ikó-é 
ikó-katú 
ikó-marã 
ik.ó-memuã 
ikó-pukú 
ikó-tebe 

. 
v1ve1--

' - diferir (ser diferente); 
estar bem, estar bom; 
trabalhar, servir, lutar, bat.alha.r; 
trapacear, errar, pecar; 
durar, demorar-se; 
afligir-se, estar necessitado; 
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ik6-tenhé 
ikó tubixábamo 
ikatupe ikó 
ikó soó resé 
kaá bo ik:ó 
sekobiáramo ikó 
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vadiar; 
(estar como presidente)= presidir; 
andar nu; 
andar à caça; 
caçar; ( = andar pelo ma to); 
substituí-lo; suceder-lhe. 

Entretanto, por niais que se procure ver nesses complexos 

0 
cunho genuinamente verbal que lhes é próprio, a sua cons

trução ap.,,roxin1a-se tanto da portuguêsa ou. c~stelhana, ~ue. a 
tradução por meio de ser, estar. e de um AadJ~t1~0 ou adv:rb10, 
parece aconchegar-se mui to mais ao modelo ind1gena, senao no 
sentido, ao menos quanto à forma. 

Senão vejamos. 

ikó auié 
ikó-é 
'k' t' i o e -e 
ikó katú 
ikó koi 
ikó marangatú 
ikó memuã 
ikó nhe 
ikó nhote 
ikó potara 
ik:ó pukú . 
ikó tenhé 
ikatupe ikó 
oiepebê ikó 
etc. 

estar bem; estar à VOll tade; 
ser diferente; 
ser bravo, ser valente; 
estar bom, estar bem; 
estar pertinho; 
estar bem. disposto; 
ser mau, ser trapaceiro; 
estar quieto; 
estar parado; estar à toa; 
estar resolvido a; 
estar demorado, estar atrasado; 
ser vadio; 
estar nu; 
estar só, ser solitário; 

Ern quase todos êstes exe1nplos o verbo ikó exprime se~pre 
a maneira de ser, a condição, a norma e, portanto, não é ainda 
mero conectivo vazio. Todavia, a construção dupla que se usa 
em alguns casos como, por e.xemplo, em xe mararigatú ao lado 
de a ikó ·1narangatú dando-sé para ambos a tradução de eu 
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e~tou, bom, eu estou disposto (74), ainda que o seu significado 
não seja bem o mesmo, bem poderia vir a ser, sob a influên-· 
eia do português e do castelhano, uma porta aberta à O'rada
tiva transforn1ação de ikó em simples verbo de ligação

0 

entre 
sujeito e atributo. . . . 

A mesma influência pode ter tido o gerúndio dos adjeti
v.os formado com auxílio de ikó. Nêle o gerúndio adjetival 
simples em ramo, amo é substituído pelo adjetivo combinado 
com teko~o, ikobo, formando uma modalidade perifrástica que, 
pelo sentido, poderemos chamar presente de continuidade. Essa 
construção aparece com freqüência no l! ocabulário na Língua 
Brasílica, ao lado do presente co111uni. · 

.A. construção com ikobo, pelo que se depreende de indi
cações esparsa.s, deve marcar a norma; a outra o fato aciden
tal ou não especificado'. 

Vejamos alguns exemplos.: 

aguasá 
maramotara 
teyia 
• A , 

i aguasa ' 
i aguasá o ikobo 

xe rr1aramotar 
xe maramotar gui tekobo-

seyi o ikobo 

amancebado (75); 
furioso (76); 
numeroso (77); 
êle está amancebado; 
êle v1:ve amancebado, (êle amance
bado êle estando); 
estou irritado; 
eu vivo irritado, (=eu irritado eu 

. estando); 
êles são numerosos; 
êles viverr1 em comunidade, 'êles 
são gregários, (êles numerosos êles 
sendo). 

Desta construção por meio de ikobo, que tambén1 é usual 
com verbos, l\tiontoya diz expressarnente que serv.e de pre
sente (78). 

(74) -- Vocabulário na Língua BrasíUca; São Paulo, 1938; p. 284. 
(75) - Vocabulário na Língua Brasílica; S. Paulo, 1938; p. 100. 
(76) - 1 dem; p. 245. 
{77) - Idem; p. 232. 
(78) - Tesoro de la Lengua Guaraní; Lípsia, i876; fl. i7v. 
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Itàvia p· ortanto nos velhos dialetôs tupí-guarãnfs divérsas , ' . . 
construções idiomáticas, que poderiam representar meio. can11-
nho àndado para conferir a -ikó também a função de sunples 
cón.ectívo., tão logo recebessem, a par de algurn incentivo pon
derável, um sôpro de influência ibérica. E recebera1n-no. 

Seria pueril o querer negá-lo de modo absoluto e tern1~
nante à vista de constrtições como as seguintes, para as quais 
temos outras indubitàveirnente tupís, como reconhece o pró ... 
prio ·Vocabulário jesuítico: 

koi a ik6 . 

ko be a ik6 
koé a ikó 
mbegtié katú emonã a ikó-

korí eré ikó xê ro.rypá 
pe ..... ne 

a.pyri a il{@ 

etc. etc. 

eu estou pertinho; (Voe. L. Br. p. 
339); 
eu estou aqui; (ibidem, p. 108); 
estou aqui mesmo; (ib.id. p. 198); 
sou de fato muito vagorosó; (ibid. 
p. 421); 

hoje ainda estarás na minha gl6-
ria; (Ara.ujo, Catec. p. 91); 
eu sou t.eu criado; (V oc. L. ,l3r. p. 
390); 
eu estou junto; eu estou pegado; 
(Voe. L. Br. p. 426); 

Porém, é forçoso reconhecermos, que o influxo port~g~~s 
ou espanhol na sintaxe dos escritos tupís e guaranís dos m1ss10-
. nários antigos foi espantosamente reduzido; tão diminuto, que, 
por yêzes, nos perguntamos perplexo, se e1n. caso~ con~o nos 
apontados não seria mais acertado vermos convergências ao 
invés de iberismos. 

No brasiliano (79) houve certa ampliação no emprêgo dé 
ik·ó como relacional. Citemos apenas alguns dos muitos exem
plos que se encontram. no Dicionário Português e Brasiliano: 

(79) -- Chamamos brasilidno o t.upí alterado pelas ~~raçõ~s 1nestiça~ a p;trtir. ~o sécµ]~ 
dezesseie. O seu repositório principal é o Dicionário Portugues e Brasiliano. Da1 
o nome. 
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o apyk o ikó 
o a pyxai o ikó 
o ikó i pupé 
o ikó mbaé-asy 

êle está sentado; (80) 
êle está enrugado; 
êle está incluído; 
êle est,á doente; 

1ó5 

o 1emaman o ikó êle está dobrado; êle está enrola

o nharõ o ikó 
A , ~ A 'k, 1uru-1a1 o I o 
nitio 1nbaé o ikó (!) 
pereba (r)aiba o ikó 
sesá pe katú o ikó 
sobasy o ik:ó (!) 
soryb o ikó (!) 
etc. etc. 

' 

do· 
' êle est~ embravecido; 

êle está boquiaBerto; 
não é nada; 
a ferida está . arruinadtt; 
êle está bem à vista; 
êle está triste; 
êle está 1

alegre; 

A par de uns lusismos de i!lgf'nuidade verdadeiramente in-
fa.ntil, parece que temos aí o deperecin1ento generalizado do 
gerúndio tupí 1'.kobo para ikó, f or1na tão usada no cha_µiado 
presente 'de atualidÇtde dos verbos nheengatús. (81) As raras 
ocorrências de tekobo e iJcobo são pro:vàvéln1ente enxertQS co
lhidos nos velhos autores jesuítas. 

Aliás, a f orrna gerundial do guaraio 

Entretanto, na maioria dos exemplos o brasiliano çonser
va no adjunto predicativo a çonstrução ~ntig~, justapondo-o 
ao sujeito: 

E interessante notar que o autor do Dicionário Brasiliano 
traduz aé por ser, sou, es, é etc. 

(80) - A 1nes1na forma vale para o feminino e o plural 

(8,1) ,_ Dá-se o de nome nheengat~í, nã0 ao tupí antigo da cos~a, c.om9 fl.l~uns vê~ 
afirniaQ.d_o sem base, rp.as .:). língua geral moderna c,lo Am~oµ~~· --. . 9ompare 
Tastevin C. - ; La Langue r.çapyhyia; Vier.1.a, liHO; pp. 72-73. 
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Evidentemente não se trata aí de verbo, embora alguns 
autores do guaraní moderno lhe tenham atribuido êsse caráter 
(82), porém do velho pronome rnes1no, êsse, êle. - Ixé aé é 
propriamente: eu rnesmo, eu êsse, ou, com o relacional ser 
cujo sentido se acha, para as nossas traduções, incluído no 
pronome pessoal absoluto: sou eu mesmo, êsse sou eu. 

No guaraní moderno diversas construções peculiares dif e
rençaram o adjunto predicativo do atributivo. 

Quando o sujeito é um pronome pessoal, justapõe-se-lhe 
o adjetivo predicado: 

xe rasy 
nde poriahú 
hasy xe prin10 

eu (estou) doente: 
tu (es) pobre; 
meu primo (está) doente. 

Ãs vêzes repete-se o pronome sujei to, podendo-se ainda in
tercalar ku ou ko: 

xe karapé 
xe, xe karapé 
xe ko xe karapé 

eu (sou) baixo; 
idem: 
idem. 

Sendo o sujeito um pronome ou um substantivo e o pre
dicado um substantivo, intercala-se l~u, ou ko: 

peê ko gua tahara 
nde ko militar 
Papa ko Cristo rekoviá 

vós sois viajantes; 
tu es militar; 
O Papa. é o representante de 
Cristo. 

Tan1bém se pode acrescentar ina com a respectiva partí
cula pronominal: 

(82) -- Guasch, P. A. --; El Idioma Guaraní; 2.• ed. B. Aires, 1948; Nota à p . 58. -
M ontoya à íl. 137 do Tesoro dá duas forn1a~; umit delas, surpreendentemente, 
com ikó: xe haé, ou haé ikó xe - ê8se sou eu. 
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xe ko n1boehara a irra 
xe ru delegado hina 

eu sou professor; 
meu pai é delegado. (83) 

O guaraní moderno, a despeito da grande influência do 
castelhano, resolveu assim, à sua própria maneira, o problema 
predicativo, lançando n1ão de diversos recursos, alguns dêles 
diferentes dos paradigmas neolatinos e, o que é surpreendente 
ignorando certos contatos, que, no caso, parece terem existid~ 
entre o guaraní antigo e a língua castelhana. Mesmo onde 
por visível influência ibérica, aparece ko, (ku), o antigo verb~ 
ikó, êle nem sempre afugentou a forma primitiva, principal
mente o verbo i, como se vê nos dois últimos exemplos. 

O chiriguano parece achar-se a caminho de análogos afas
tamentos das legítimas normas do guaraní antigo. 

Giannecchini (83A) assevera que os neófitos, portanto os 
índios ainda no inírio do seu contato com a civilização, cos
tumam apor o sujeito diretamente ao nome predicativo, po
dendo o prono1ne sujeito ser repetido ou não: 

che chi oochi ... eu (sou) mau; 
nde rori tu (estás) alegre. 

me 
A posposiç.ão do substantivo sujeito ou do segundo p1;ono~ 
dá mais ênfase ao enunciado: 

chi pochi che eu (sou) mau; 
i pochi k:ua kunha - ela (é) má, essa mulher. 

Porém, muitos dos exemplos outros já trazem o conecti
vo alienígena kó, ikó - ser, estar: 

che chi rubicha ma kó - --
1"'un pa si kó l\1aria San- -
tissima 
chi pochi a ikó 

eu já sou grande; 

1\1. SS. é a mãe de Deus. 
eu estou aborrecido. 

(83) ·-· Guasch, P. A. -; El Idioma Guaraní; 2.ª ed. B. Airt>s, 1948; PP· 51-5~. 
(83A) - Regla$ Elementa.les de la Lengua Chiriguar1-a; pp. 28-32. 
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Giannecchini mostra aí claramente que a influência do es
panhol no chiriguano é um tanto proporcional ao contato dos 
índios com a civilização. 

Tendências muito parecidas encontramos no guaraio, ainda 
na Bolívia, paralelamente com as formas antigas. 

Eis as construções do p~edicado nominal: 

J{uimbae-ete che eu (sou) heroi; 
che kuimbae-ete idem; 
kuimbae-ete a iko idem; 
nde katupyry _,..., sê bom; 
nde katupyry e iko idem. 

Frei Hoeller diz expressamente que é usual e mesmo acon
selhável socorrer-se do verbo iko para efeito de clareza, naque
les casos em que as outras dicções não sejam satisfatórias. (84) 

Como vemos aí, o guaraio não se desfez das construções 
antigas e até mantém a primitiva anteposição do pronome 
sujeito com o predicado substantiva!; entretanto, lançou mão 
de iko, reduzindo-o a simples conectivo, não só quando a cla
reza o exige, mas até em casos dispensáveis como êste que 
, . 

a1 vai: 

nde pe ko ere ~ko? ~ Então es t u? 

O nheengatú do _.i\.mazonas, que alijou tantas peculiarida
des do velho tupí, parece ter tido certo escrúpulo em reduzir 
ikú a simples instrumento relacional. r\té hoje a construção 
do adjunto atributivo se confunde com o predicativo em 
mui tos casos. 

Comparemos: 

iautí inira katú 
tapihira iuruparí 

o jabutí é gente boa; 
o tapir diabo; o tapir é o diabo; 

(84) ·- Grammatik der G11aray1>-Sprache; Estugarda., 1932; p. 35. 
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puterà poranga 
ne rury 
iné apyhaua 

flor bonita; a flor é bonita; 
tu ( es) alegre; 
t u (es) homem. 

Para efeito de clareza pode-se mesmo caracterizar o pre
dicado antepondo-o ao sujeito : 

porém: 

puranga l{uá putera 

ktiá putera puranga 

esta flor (é) bonita; 

esta flor bonita. 

Para outras expressões o nheengatú preferiu introduzir o 
verbo i kú, imitanto parcialmente o linguajar português: 

pytuna u ikú ana 
mamé ta u ikú 1au tí ? 

já é noite; 
onde está o jabutí? 

Por outro lado, existe no nheengatú uma construção ape
lidada, com muito acêrto;"_de presente de atualidade por Tas
t.evin. (85) 

Nêle o verbo ikú traduz exatamente o auxiliar estar da 
conjugação perifrástica: 

xa ú xa ikú eu estou cornendo; 
u pe1ú il{ú semimy _:._ êle está tocando sua flauta. 

Comparando o preserite de atualidade do nheengatú com o 
de continuidade do tupí expresso pelo ger(1ndio, tem-se a im
pressã.o de ser aquêle o desenvolvimento dêste, alterado na for
ma e no sentido por influência do português. 

§ 2.º 

0 DESENVOLVIMENTO SEMÂNTICO DE "REKÓ" 

Tendo étn vista o desenvolvimento semântico do verbo 
rekó em alguns dialetos modernos, a sua trajetória histórica 

-...------

815) - Tastevin, P. Constantino -- ; La Lan(!ltt 'l.'apyhyw; Viena, 1910; pp. 72 e 73. 
Outros escrevem ikó. 
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não poderia deixar de ser examinada num estudo como o 

nosso. · ·f· 
E timolôgicamen te, rekó, ·de ro-ikó > r-ikó s1gn1 1ca estar 

com e daí: ter, possuir, deter, rete1·, guardar, tomar conta. 
. Em acepção mais lata significa : tratar, lutar etc. 

Rekó aparece ainda numa série de compostos com os mes-
n1os significados. 

rekó-aiba 
rekó-katú 
rekó-marã 
rekó-memuã 
rekó-rekó 
rekó-ukara 
etc. 

maltratar, dif arriar; 
tratar bem, favorecer; 
castigar; 
humilhar, oprimir; 
confundir, con t radizer-se; 
entregar, confiar; 

T omado em seu sent ido mais elementar: ter, possuir, ne
nhum impedimento de mont a se opunha à transformação de 
rekó em conectivo, t raduzindo o nosso ter. 

Outro fator havia, ent retanto, capaz de neut ralizar qual
auer t endência nessa direção: a bicategoricidade do substantivo. 
~1elhor, talvez, diríarnos do riorne, que tan to abrange os subs
tantivos quanto os adjetivos. 

Como já frisamos, uma das funções do verbo ter é f.or~nar 
um predicado substantivai de sentido equivalente ao adJet1val 
com o verbo ser (estar), principalmente naqueles casos en1 q;ie 
não exista, não seja usual, ou não se queira empregar o adje
tivo. E ra a princípio um recurso a preencher uma lacuna; 
depois erigiu-se a variant e, às vêzes com leve alteração de 
sent ido. 

Assim eu tenho arma (ter com substaritivo) corresponde prô
priamen te ' a eu estou arma.do (estar com adjetivo) e constitui 
nessa acepçã.o restrita, mera duplicação desta. Poré~, na pro
posiçã.o similar eu ten,ho faca não temos nenhum meio de subs
tituir o predicado por outro em que figure o verbo ser (estar), 
porque no português nos falta o adjetivo. A combinação pre
dicatiYa de ter (ou de outro conectivo equivalente) e do subs
tantivo constitui aí recurso único, indispensável. . 
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Em tupf, onde os substantivos funcionam também como 
adjetivos, onde, portanto, nunca falta o adjetivo, a constru-- , çao e sempre a mesma: 

mopesuara (p-) (subst.) 
xe popesuar (adj.) 

kisé (subst.) 
xe kisé (adj .) 

arma; 
eu (estou) armado ( = eu tenho · 
arma;) 
faca; 
eu tenho faca. 

Como vemos, trata-se de orações nominais genuínas, sem
pre formadas de sujeito e atributo, sem o verbo de ligação 
ser (estar), que o tupí não conhece. Êsse atributo é, nos dois 
exemplos, um adjetivo, ainda que na tradução portuguêsa apa
reça, por deficiência, :uma expressão apenas equivalente, for
mada pelo substantivo com o verbo ter. 

A existência, no tupí, do verdadeiro nome bicategórico dis
pensa, pois, êsse recurso de ter como verbo relacional. Entre
tanto, como palavra alguma tenha significado sem o respecti
vo exemplo e não haja regra sem exceção, é natural que se 
encontrem no tupí e no guaraní umas construções, aliás raras, 
onde rekó desen1penha exatamente o referido papel de ter, em 
português. 

São de l\1ontoya os exe1nplos seguintes: 

a rekó hetá mbaé 
nhatey a rekó 

que ombreiam com: 

xe mbaé etá 
xe nhatev 

V 

t enho muitos bens; sou rico; 
tenho preguiça, 

sou rico; tenho muitos bens; 
• sou preguiçoso. 

O segundo dêstes exemplos: nhatey a rekó, onde rekó ul
trapassa mesn10 o sentido da posse material, é deveras surpre
endente, e distancia o guaraní do tupí, onde tal construção 
seria inconcebível. 
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O l' ocabulário na JAngua B1·asílica dos jesuítas registra po
rém a seguinte frase: 

Y tirtlã n'a rekoi - mesmo água não tenho, . . 
que se aproxima vis1velmente do exemplo de 1\!Iontoya Já citado: 

a rek6 hetá mbaé. 

Seja qual for a justificativa dessas construções e.oro rekó, 
elas constituem precedentes que não convém esquecidos. 

Na fase do brasiliano a despeito da forte influência do 
português, a construção d~ predicado nominal fic~u relativa
n1ente fiel ao padrão indígena, pelo que podemos Julgar atra
vés do Dicionário Português e Brasiliano. Dos poucos exemplos 
respigados apenas o primeiro é realmente expressivo; todos tra
duzem a posse material: 

o abastado, o rico 
tenho-o ao colo 
tem-no à revelia dêle 
teve-o através de pedidos-·
etc. 

abá o pabinhé mbaé o erikó uaé; 
xe ambyi a rekó; 
semimotara rupí o erikó _; 
o erikó jururêsaba rupí; 

O guaraní moderno traduziu o verbo ter d~ diversas ~a
neiras. Em certos casos manteve as praxes do dialeto colonial, 
ora dispensando o verbo, ora lançando .mão de .rekó. Para ~u
tros criou modalidades novas assás variadas. Fixemos as prin
cipais em exemplos: 

' 
hõvêtã hetá pe oga 
na hõvêtã hetái 
ko tupaó hoke peteinte 
ko tupaó o glierekó pe
tei okê11te 
xe ku xe resá hovy 
ha'e ]{u ta'yra hetá 
xe ko xe sapatú 
nde ne namixãi re ina 
nde ko ne hamixãi re ina -
ne namixãi re ina 

essa casa tem inuitas janelas; 
não ten1 mui tas janelas; 
esta igreja só tem uma porta; 

idem; 
eu tenho olhos azuis; 
êle tem muitos filhos; 
eu tenho sapatos; 
tu tens argolas; 
idem; 
idem. 
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Algumas dessas expressões aproximam-se das que tradu
zem o verbo ser, outras, como xe ko xe sapatií são perfeita1nen
te idênticas àquelas: xe ko a;e karapé. Ressalta daí que sapatú, 
fiel à velha índole, tern aí, tanto quanto karapé, sentido adje
tival. 

O chiriguano manteve-se fiel ao modêlo .guaraní, usando 
os substantivos adjetivamente, quando indicam um estado ou 
uma condição: 

chi mana 

. 
i roy 
ipoti ma abati 

tenho vergonha = estou envergo
nhado; 
êle (tem= está com) frio; 
já (está em) flor o milho = já 
(está) florido o milho. 

Porém, para indicar a posse material, o chiriguano empre
ga o verbo reko - ter, ou a combinação da forma antiga com 
o verbo i, ( = i no guarani e in (sena) no tupí), indicando o 
primeiro a posse em geral e o segundo também a presença 
da cousa possuída: 

kise a reko 
chi kise a i 

tenho faca, possuo faca; (86) 
tenho faca à mão, estou munido 
de faca. 

Nesta acepção da posse material, o tipo clássico. do u.so 
adjetival dos nomes para traduzir ó sentido de ter, caiu, pois, 
em completo olvido. 

O gu,araio acompanha de perto o ch!riguano, tanto no eni
prêgo adjetival de certos substantivos, como no uso de reko 
e i para exprimir o nosso ter. 

che maendua 

a reko kyse 
o i me che repanaku 

<s6) ·- Giannecchini, P . . D. 
1896; pp. 32 e 33. 

eu tenho lembrança = eu 
lembrado; 
eu tenho faca; 
eu tenho cesta. 

(estou) 
, . 

, Wo 

-; Regla3 Elementales de la Lengua Chiriguana; Lucca, 
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O P. Hoeller, dando-se porém conta da divergência com 
outros dialetos assim surgida, acrescenta ser provável que, em 
tempos idos, o mesmo sentido haja sido expresso pela simples 
justaposição do substantivo ao pronome sujeito, como em 

che repanaku - eu tenho cesto. (86A) 

Finalmente, no nheengatú nada mais existe da velha for
ma. Rekó erigiu-se a dono absoluto do terreno em tôdas as 
expressões que se referem à posse material: 

xa rekó miapé 
in tí mahã xa rekó 
1ahé o rekó será kisé ? 
iautí o rekó semimy 

eu tenho pão; 
não tenho; 
tem êle a faca ? 
o jabutí tinha a sua flauta. 

Entretanto, nos casos em que não ha idéia de posse, o 
nheenga.tú atém-se até hoje à faculdade de reduzir qualquer 
substantivo a adjetivo: 

. ixé xe reposy eu tenho sono= eu (estou) sono
lento; 

re ti será? tens vergonha? = (estás) tu en
vergonhado ? 

intí mahã re sel{ylé tu não tens medo = tu não (es) 
medroso. 

A resistência do nheengatú, pelo menos neste particular, 
não deixa de surpreender, quando jà em l\1ontoya encontra
mos exemplos como o que acima citamos: 

nhatey a rek6 eu tenho preguiça, 
a par de: 

xe nhatey eu (sou, estou) preguiçoso. 
1 • \ , . r ·· < , .•. 

• • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • T • • • • • • • • • • • e t ' ' ~ • • 

Nas ruínas ha sempre um pano de muro, que por entre 
escombros ainda teima em afrontar a corrosão dos tempos . 

..... ---·---
(86A) - Grammatik dtr Guarayo-Spracht; p. 36. 

RESENHA DOS PRINCIPAIS ADJETIVOS 

contidos no 

"VOCABULARIO NA LÍNGUA BRAS1LICA" 
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A 
aba (r- s-) 

' ' 

abá, abàgüasú 

abaeté, veja abaité 
abaiba (3ª. p. i iabaib) 

- frutífero, frutando; 
- emplumado, empenado, em-

plumando, peludo; 
- adulto, viril, homem feito, tor

nando-se viril; 

- difícil, trabalhoso, íngreme, a
trapalhado, confuso, intrinca-
do; 

abaibeyma (3ª.p.i iabaibeym) - claro, fácil; 
abaité, abaitekatú - disforme, espantoso, medonho; 
abangaba . - desanimado, esmorecido, aco-

abangaiba 
abangatú 
abaraba (r-,s-) 
abebó, abebõguasú 
abeiú (r-,s-) 

• abusú (r-,s
abyaka r-,s-) 

abyara 
abyareyn1a 
abybyra (r-,s-) 
abyrarú 

vardado; 
- desprezível, (homem); 
- elegante, distinto; 
- malhado; 
- grenhudo; 
- emplumado, emplumando, pe-

nugento, áspero; 
- peludo, felpudo; 
- tresandante a bodum; chôco, 

(urina); 
- diferente; 
- semelhante, parecido; 
- arrepiado, encrespado; 
- embolorado, cheirando a mô-

f o; 
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aembé, aembêkatú (r-,s-) 
aembé, aembeguasú (r-,s-) 
aembeé (r-,s-) 
aemheeyma (r-,s-) 
aembêkoroia (r-,s-) 
aeté (3ª. pessoa: i iaeté) 

aguá, aguàaguá; 

aguar ai 
aguasá 
aguy, aguyaguy 

A A ' aia, a1usu 
aia (r-,s-) 

aiba, aibusú (3ª. p. i iaib); 

ãibara, ãibaim.bara (r-,s-) 
ãibaú, ãtmaú (r-,s-) 

aibi 
ãibitira (r-,s-) 

aiereba, aierebi 

ãteyma (r-,s-) 
ãtmbaú, ãimaú (r-,s-) 

ãiguyryia (r-,s-) 
airi, ayri (r-,s-) 
airii, ayrii (r-,s-) 
aitek.atun.hé (r-,s-) 
atú (r- s-) 

' ' 
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- ter fio, ter corte; 
- áspero; 
- afiado; 
- cego, rombo, bôto, (faca etc.); 
- áspero; 
- fino, artístico, ~primorado, 

magistral, sutil; 
apostemado, tumoroso, lom
budo; 
grelado, (grão); 

-- amancebado, (homem); 
- cambaleante, oscilante; 
- papudo; 
- azêdo, ácido; forte, (vinho 

etc.); 
- ruim, estragado, gasto, podre, 

contaminado; grosseiro, áspe
.ro, íngreme; fechado, cerrado, 
(mato); perdido, (mulher); 
enfrestado, (dentes); 

- banguela, desdentado na fren-
te; 

- desprezível, vil; 
- - arreganhado, arreganhando, 

(dentes); 
- aparado, cortado rente (sem 

ficar saliência); raso, liso, li
nheiro, sem nó; livre, sem o
brigação; 

- desdentado; 
- banguela, desdentado na fren-

te· 
' 

- rangente (dentes); 
- pequeno, miudo; 
- pequenino, miudinho; 
- muito forte (vinho etc.); 
- fibroso, (tubérculos, . pau etc.); 

' 
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alú 

atuã 
a1uba 

a1ubesavrana .. 
~ 

a1ubyra 

aiurupyguasú 
a1usú 
ajereba, veja aiereba 
ajyka (r-,s-) 

aj y kiea para ( r-,s-) 
ajytataka (r-,s-) 

aka 
akamby (r-,s-) 

akangaguá 

akangaiba 
akangatyrá 
akanguyra 

akangusú 

akanundubora 
akanunduka 
akaràxixã 
akasanga 
akãtyrá 
akuábamo (r-,s-) 
alcuanhaiba (r-,s-) 

akuara (r-,s-) 

ll9 

- importunado, molestado, a
borrecido; 

- liso; 
- louro, ruivo; inchado, madu-

ro, (fruta amarela) 
- - inchado, (fruta amarela); 
- capaz de levantar a cabeça 

(o doente); 

- cachaçudo; 
- barbudo, (ave); 

- nervudo, cheio de nervos, 
(carne); rijo, duro; 

- de nervo encolhido; 
- tremente, batendo o queixo, 

(de frio); 
- amargo; 
- f o reado, bifurcado, forquilha-

do; 
- munido de tacape; cabeçudo, 

grosso na extremidade; 
- crespo, ondulado, (cabelo); 
- capeludo, topetudo, (ave); 
- cabisbaixo, prostrado, desani-

mado, sem ação; 
-- cabeçudo, grenhudo, desgre-

nhado; 
- febricit.ante; 
- febril; 
- - áspero, grosseiro; 
- hesitante, duvidoso; 
- capeludo, topetudo, (ave); 
- pubescente; 
·- cancroso, que tem cancro ou 

doença venérea, (homens); 
- febril, caindo de febre; 
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akuaúramo (r-,s-) 
akuba (r-,s-) 
akubaiba (r-,s-) 
akubora (r-,s-) 
akuí 
akuia 
akuixai 
akuraá 
akure, akurêi, akurekurei 
akyma 
akymaiba 
akyra 

akyrara 
akytã 
akytaba 
akytãi 
amandaba 
amaraneyma 
ambú 

ambyasy, ambyasybora . 
a.mop1reyma 
amykysuruba 
amykysyma 
anama, anamusú 

anangatú 
anameyma 
a.namusueyma 

andara 
anga, angatú 

angaiba 
angaibab!ara 

angaibara 
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- pubescente; 
- quente, esquentado, febril; 
- môrno, tépido; 
- esquentado, (de esfôrço); 
- sêco, enxuto, farinhento; 
- calvo· 

' - sêco, farinhento, esboroante; 
- remansoso, empoçado; 
- coleante, serpeante, sacudido; 
-- molhado; 
- úmido1 mofado, embolorado; 
- verde, imaturo, (cousa arre-

dondada, fruta etc); 
- abortivo, abortado; 
- miúdo, curto; 
- afilado no rr1eio; 
- baixo, baixote, (estatura); 
- redondo, circular; 
- quieto, imóvel; 
- barulhento, ruidoso; roncante, 

grunhidor; 
- faminto; 
- circuncidado; 
- brotante, desabrochante; . . 
- VISCOSO, pegaJOSo; 
- grosso, espesso (cousa chata: 

tábua, pano, etc.) 
- muito, numeroso; 
·- fino, (tábua, papel, pano, etc.) 
- não mu\to grosso, (tábua, pa-

pel, pa lo, etc.); 
- abraçado, (na dança); 
- recordado, ocorrente; abrigo- · 

so, (ilha, costa); 
- · mau magro· 

' ' - emagrecido, emagrecendo, de-
finhando, tuberculoso; 

- magro, emagrecido; 
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angaibora 
angaingaiba, angaingaibora 

angaipaba 
angaturama 

angekó 
angekôaiba 

angekôtebê 
angerasó 
angetá, angetàetá 
anhana 
anhangeara 
anhasy (r-,s-) 

anhé (r-,s-) 
anhé, ãjé (anjé) (r-,s-) 
anhesyia (r-,s-) 
anhuri . . . 
anmga, an1nganmga 
anhé, anjé, ãjé (r-,s-) 
aobeyma 
apaié, apaíeguasú l 

apaiereba 
apaiugüá 

apaku1a 

apapuba 
apara, apari 
aparàiereba 
aparara 

aparatã, aparatãguasú 
.· 

.. 

12l 

- magro, sêco, (de natureza)· 
- maníaco, doido, louco, fora' de 

si, desatinado; 
- mau, depravado, velhaco; 

afável, bondoso, honrado, vir
tuoso, bom; 
inquieto~ triste, condoído; 
tris~e, molestado, aflito apre
ens1 vo; 

- atribulado, desiludido; 
- apavorante, assustador; 
- irresoluto, hesitante; 
- empurrado, corrido; 
- enlutado, de luto; 
- venenoso, peçonhento, (denta-

da); 
- temporã; 
- apressado; 
- bôto, entorpecido, (dentes); 
- delgado ou afilado para o meio; 
- arrepiado, excitado, lascivo; 

apressado; 
' - despido, nu; 
· "-

1 
inclinado, vergado; incliaâo~ 

1 
' maduro, (fruta); 1 

- · .. , . ' - rolante, revolutante; 
grumoso, engodilhado,, mistu-
rado; · . 1 

gasto, estragado, desmsntela
do, desn1antelando-se, (com o 

) uso); ... , 
:--- frouxo, fôfo, mole; 
- abaulado, curvo, torto; 
- caíndo rolando; 
- cadente, vergando, desmoro-

nando; .. 
têsq, e11tesado,i hirto, emp1n,a-
do· > 

' 
·'· 
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apatynã 
' . -&,paX1Xa 

apé 
apeba, apebi 

apekera 
apepú,apepupepú,apepui 

apererá 

. , 
ap1a 
apiàg(1asú (r-,s-) . 
ap1na 

apiraiba 
a pi ti tinga 

. -ap1xa1 
apixara (r-,s-) 

apó (r-,s-) 

apoá (r-,s-) (1) 
apoai 
apoanã 

apoanama 
apomonga 
aponga 
apopora (r-,s-) 

apora 

aporeyma 

--...----
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grumoso, engodilhado; 
grumoso, engodilhado; 
torto; 
achatado, aparrado, largo e ar
redondado; 

- liso, igual, aparado; 
- leviano, conversador, faroleiro, 

fiteiro, jactancioso; 
baixo7 raso, aparado, nivela
do, grumoso; 

- circuncidado; 
- herniado, quebrado; 

raspado, pelado, (tope, cabe
ça); 
atacado de usagre; 
manchado de branco, (couro 
cabeludo); 
crespo, encaracolado, (cabelo); 
semelhante, próximo, homôni
mo· 

' enraizado, enraizante, radi-
cante; 
amontoado; 
curto; 
junto, unido, reunido, conjun
to· 

' denso, fechado, (n1ato) ; 
viscoso, macio, t enro, inole; 
opila.do; 
emplumado, empenado, em
plumando; 
acomodado, conf or1nado, cor
dato; 

- t eimoso, obstinado, insistente 
irn portuno; 

(1) - A. balhórdia entre as gr~fias: apod, apoã, aptlá e ap11ã, por incômoda que seja, 
iiãõ teni achado quem'Jhe· quise!ée pôr algu1na orde1n, Por motiVOl! várioe reeer--· 
vamos a forma apód para des~~ montão, amontoado. 
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apuá (2) 
apuá, apuàobira (r-,s-) (3) 
apuã 
apuàturú (r-,s-) 

A apuana 

apuba 
apué, apuêkatú 

A' apueeyma 
apyama 
apyambaba, apyambàkatú 

-A apy1a 

apyreyrna . 
apyr1 
apysá 

' apysaeyma 

apysàkuateõ 
apysàkuakanhema 
apysàkuaraby 

apysanga 
apysyka 
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- redondo, esférico: , 
pontudo, aguçado; 
saliente, formando cabo· 
bôto,. rombo, rombudo; ' 
andeJo, veloz, que tem muita 
correnteza; 
mole, maduro, (fruta); 
distante, afasta do; 

- próximo; curto (caminho) 
pendente, inclinado; 
t er apeiraus, ter poços, (rio, 
mar etc.); 
circular e fino, (como: hóstia, 
tampa etc.); 
infinito, infindo; 
pegado, unido; 
bem-ouvido, ouvinte, cordato; 
surdo, mal-ouvido, obstinado, 
recalei tran te; 
surdo; 
surdo; 
entreouvido, percebido confu
samente; 
coalhado, espêsso, compacto; 
farto, satisfeito, contente, cal~ 
mo, grato, bem-impressionado, 
cheio, repleno, sossegado, quie
to, constante; 

(2) - Ê difícil a tinar com os motivos que levaram alguns autores a preferir a grafia 
nasalada apuã à forma antiga apuá, que os jesuítas usaram regularmente, tanto 
no t upí como no guaraní, para: bola, redondo, novelo, arredondar etc. No Voca· 
bul~rio na Língua B rasíli ca só notamos até hoje um exe1nplo divergente: apy
kab apuã, -- banca redonda. - Apenas no brasiliano e no nheengatú predomina 
apuã. 

O sertanejo da Bahia, entretanto, ainda pronuncia irapuá o nome eira.· 
puá, que, entre os Tupís, designava uma abelha que suspende a sua casa redonda 
nas árvores. 

3) -- O u de apuá -- pontudo é semivoga.I, valor pleua1nente confirmado pelos corres
pondente! guaranís: ákiki e ak'dá. 

. . 
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apysykeyma 
apytagüá 

apytajyka 
a_pytêkuia 
apytera 
apytereba 
apyterybyia 

ara~í, araàka tú 

araàkasyka 
areá 

arõ, arõgatú 

- - , aroana, aroane 

arõanevma . 

aruaba (r-,s-) 

arúaiba 
1 • ' 1 

arúaibora 

, 
aruru 

arvbé .. 

, 
asanga, asangusu 

.. asang1 
asema (r-:s-) . 

1 ' • • aseot1n1nga 
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- enfastiado; 
- grosso na extremidade, cabe-

çudo, (tacape etc.); 
- viscoso, mole, (massa etc.); 
- calvo; 
- ter âmago; 
- calvo; 
- de um vão, indiviso, (inte-

rior); 
- açodado, decidido, sôfrego, 

lampeiro; 
- garrido, lampeiro, jactancioso; 
- alejjado, (com a planta dos 

pés voltada para cima); 
-- bem-sentado, bem-feito, har-. 

mo1uoso; 
- apropriado, merecido, digno, 

acertado; jeitoso; 
- desacertado, impróprio, incon

veniente; 
- frustrado, malogrado, im.pedi

do· 
' - - garrido, janota, jac.tancioso, 

rufião; 
· - garrido, janota, jactancioso, 

rufião; 
- tristonho, soturno, acabru

nhado; 
acabado, parado, quieto; ali
viado, sossegado, bonançoso, 
calmo, acalmado; 

- baixo e gordo, aparrado, atar
racado; curto; 

- rechonchudo, aparradinho; 
clamante, gen1ente, gritando, 
(de dor ou raiva); gritador, ui-

, vante, ganindo; · 
_:... sêco, (garganta);· 
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asoka (r-,s-) 
asura, asusura 
asy (r-,s-) 

asyka 
asyma, asymi 

asyrõ (r-,s-) 
atã, atãgatú (r-,s- ou t-) 

ataíaia 

atãgatueyma (r-,s- ou t-) 
atãnhé (r-,s- ou t-) 
atàpuana 
atàtinga (r-,s-) 

atee 

a ter é 
ateyma 
ati 

' 

atiaia, atiàtiaia (r-,s-) 
atiama 
a tinga 
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- bichado, (fruta, carne, peixe)· 
desigual, ondulado, lombudo~ 

- dorido, dolorido, sentido; er~ 
vado, (flecha); árduo, penoso; 

- cortado, decepado; 
- liso, raso, nivelado; limpo, 

(campo); 
derreado, moído; 
duro, têso, árdego, forte, rijo, 
resistente, endurecido, valente; 
endurecendo; 

- escarranchado, escarrapacha-
do; 

- fraco, pusilânime, moleirão; 
- reto, linheiro; 
- apressado, forte, (passo); 
- fumegante, vaporoso, vaporí-

fero; 
- coxo, (pisando na ponta dos 

pés); 
- môcho, aparado, raso; 
- indolente, preguiçoso; 
- pontudo, aguçado; 
- irradiante, fulgurante; 
- espirrando; 
- encanecido, de cabelos bran-

cos· 
' atybaka - de rosto voltado para trás; 

atypygüasú (r-,s-) - bochechudo; 
atyra - amontoado, acumulado; 
atyrá, atyràguasú, atyràtyrà - eriçado, arrepiado, grenhudo; 
atyrõ - bem-arranjado, enfeitado; 
auba - falso, fingido, mesquinho; 
afíbaraba - pintado, pintando, (fruta pre-

ta); 
auié, aujé - pronto, acabado, maduro, tem-

porão; vencido, rendido, sub
juga;do 
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auiekatú 
auiêparaba 

a una 
aura 
ãura 
axixã 
ay 
aybú, aybugüasú 
aybúsema 
aypaba (r-,s-) 
aypyasura 
aypygtlasú 
ayri, airi (r-,s-) 
ayrii, airii (r-,s-) 
aysó, aysôkatú 

aysyka 

banga 
begué, mbegtlé, beguei, 
beguekatú 

boiá, boiànhote 

bosyta 

e, ekatú (r-,s-) 
ebinhynga (r-,s-) 
ebiri (r-,s-) 
ebobõ (r-,s-) 
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conveniente; 
- pintado, pintando, (fruta em 

geral); 

- maduro, (fruta preta); 
- emplumado, emplumando; 
- aliviado, sossegado; 
- áspero, sarabulhento; 
- aguado, (tubérculos etc.); 
- ofegante, resfolegante; 
- ofegante, resfolegante; 
- esfalfado; 

carcunda; 
cachaçudo; 
pequeno,. miúdo; 
pequenino, miudinho; 

- bem-feito, vistoso, agradável, 
polido, formoso, artístico; 

- latífero, resinoso, leitoso; 

--B-

- torto, virado, vesgo; 

- lento, tardo, calmo, manso, su
til; baixo, abafado (fala); 

- médio, mediano, meão, regu
lar· 

' 
- carre~ado, pesado; 

--E-

- gostoso, saboroso; 
- esgueirado, escaf edendo-se; 
- esgueirado, escafedendo-se; 
- retumbante, tininte, vibrante, 

ecoante; 
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eburusú (veja turusú); 
ebyka.sy (r-,s-) - disentérico, diarréico; 
ebykasypiranga (r-,s-) - disentérico, (de sangue); 
ebykatã, ebyk:atãguasú (r-,s-) -- en1pant urrado; 
ee, (r-,s-) - gostoso, sápido temperado, 

eema (r-,seê) 
e.emboxy (r-,s-) 
eembyl{a (r-,s-) 
e.eyma, eyma (r-,s-) 
eikuarugúy (r-,s-) 
ek:ateyma (r-,s-) 
ekôapepú (r-,s-) 
ekôauié (r-,s-) 
ekobé (r-,s-) 
ekôeté (r-,s-) · 
el{ôeteyma (r-1s-) 
el{o1nbegué (r-,s-) 

ekôporausubi (r-,s-) 
ekôporeausuba (r-,s-) 
ekôposyia (r-,s-) 
ekôposyieyma (r-,s-) 
ekôpotara (r-,s-) 
ekôsuera (r-,s-) 
ekôsuereyma (r-,s-) 

ekôtenh6 ( r-,s-) 
elzuaba, ekuabaé, 
ek.uabanhé (r-,s-) 
ek:uateyrna (r-,s-) 
ekúateymeyma (r-,s-) 
emhcgüasú (r-_,s-) 
embeirj (r-,s-) 
embetataka (r-,s-) 
embiara, emiara (r-,s-) 
ernbiú, emiú (r-,s-) 

' 

doce; salgado, (por natureza, 
como água do mar etr.) _; 

- doce; 
- salgado demais; muito salgado; 
- salobro; 

desinxabido, insôsso, insípido; 
-- disentérico, (de sangue); 
-- avarento; 
- bravateiro, jactancioso; 
- · pronto, aparelhado; . 

vivo, perene; . 
- coraJoso; 
- tírnido; 
- fleumático, vagaroso, indolen-

te· 
' 

- fleun1á tico, vagaroso; 
- fl8umático: vagaroso; 
-- grave, ponderado, persistente; 
- leviano) inconstante; 
- disposto, deterrninado; 
- · longevo, duradoiro; 
- efêmero, de pouca duração; 

ro.orto pren1aturan1ente; 
--· yadio, c~csocupado; 

- - UôuaJ, habitual, natural; 
-- avarento; 
- liberal, generoso; 
- beiç-udo; 
- boquiaberto, espantado; 

tiritante; 
capturado, pegado; 
comido; 
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embó (r-,s-) 

embykãia (r-,s-) 
embyra (r-,s-) 

emirekó (r-,s-) 
emirekôeõ (r-,s-) 
emoema (r-,s-) 
endy, endyendy (r-,s-) 

endy, endyendy (r-,s-) 
endybaàiuba (r-,s-) 
endybàguyaia (r-,s-) 
endybàguyraia (r-,s-) 
endy!aba, endytàiaba (r-,s-) 

endy]apyryba (r-,s-) 

.endyiuia (r-,s:.) 
endypuka (r-,s-) 
endysyryka (r-,s-) 
enhui (r-,s-) 

enhuma (r-,s-) 

eõ (r-,s-) 
eõara (r-,s-) 
epotí (r-,s-) 
epyetá (r-,s-) 
epyeté (r-,s-) 
epyeteyma (r-,s-) 
epymarangatú (r-,s-) 
epymokonhoi (r-,s-) 
era (r-,s-) 
erapuana (r-,s-) 

erapttanaiba (r-,s-) 
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brotante, grelado; esguio, es
pigado, (pessoa); 

- esgueirado, escafedendo-se; 
- excedente, restante, remanes-

cente; 
- casado, acasalado; (homem); 
- enviuvado, (homem); 
- mentiroso, mentindo; 
- brilhante, cintilante, chan1e-

j ante, reluzente; 
-- salivando, enjoando, salivante; 
-- louro, (barba); 
- papudo; 
- papudo; 
- fulgente reluzente, cintilante, 

chamejante; 
-- chispante, ferindo fogo, (ma-

chado, ferradura etc.) ; 
- espumante, escumand0; 
- brilhante, reluzente; 
- babado, baboso, babujante; 
- - pegado, grelado, desabrochan-

te, revcrdecido; 
- doente de adenite ingüinal, 

doente de bubão venéreo; 
- morto; tolhido, aleijado de; 
- demaiado, desmaiando; 
- ·· enferruJ· ado· . ' 
- caro, valioso; 
-- caro valioso· 

' ' - barato; 
- caro, valioso; 
- barato; 
- nomeado, apelidado, chamado, 
-- afamado, ilu8tre, famigerado; 

corrente, (rumores); 

- malafamado; 
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esàarilaiba (r-,s-) 

esaba (r-,s-) 

esàbanga (r-,s-) 
esàbika (r-,s-) 
esàeküaboka (r-,s-) 
esàeté (r-,s-) 

esàguyrurnbyka (r-,s-) 
esàg(iyryba (r-,s--) 

esài (r-,s-) 
esã!a, esãigatú (r-,s-) 
esàinã, esàinana (r-,s-) 

esàiuba (r-,s-) 
esàkanga (r-,s-) 
esàkoí, esàkuí (r-,s-) 
esàkorõia (r-,s-) 

esàkt1anh yrõ ( r-, s-) 
esàküarasy (r-,s-) 

esàkuarore (r-,s-) 
esàkuarun1by ka ( r-,s-) 
esàkuasó (r-,s-) 
esàk:uasôpukú (r-,s-) 
esàkué, esàkoí, (r-,s-) 
esàkl'1êkué (r-,s-) 

esàl(uruba (r-,s-) 
esàkytã (r-,s-) 
esangá (r-,s-) 
esàoby (r-,s-) · 

- espevitado, irrequieto, preten
sioso, distraído (olhar)· meti-
diço; ' · 

- vesgo, vazado, torto, cego, 
(ôlho); zarolho; 

- vesgo; 
- piscante, pestanejante; 
- mudado, transformado; 
- - arisco, espantadiço, irrequieto 

metidiço, (olhar); · ' 
·- olheirento, olheirudo; 
- enjoado, tonto; enjoando, en-

tontecendo; 
- vivo, esperto; 
- · alegre; 
·- preocupado, irrequieto; disso

luto, garrido; voluvel, saído, 
assanhado, (olhar); metidiço; 

- garça, (olhos) ; 
transparente, claro; 

- cauteloso, vigilante; 
- caroçudo, grosso, (farinha 

etc.); 
- afável, bem-encarado; 
-- son1brio, aborrecido, n1al-en-

carado; 
- fundo, encovado, (olhos); 
- olheirado, (por golpe etc.); 
-- fundo, sumido, (ôlho); 
- fundo, sumido, (ôlho); 
-- vigilante, acautelado; 
-- irrequieto, arisco, (olhar); n1e-

tidiço; 
- caroçudo, granulado, grosso; 
- encaroçado engodilhado; 

chorão; 
- - catara teiro; -



esàpitanga, esàpitã,pitanga 
(r-,s-) 

6sàpysó, esàpysôkatú (r->s-) 
esàpysôey ma (r-,s-) 

esàpytum byka (r-,s-) 
esà.raia (r-,-s); 
esaraípotar·a (r:_,s-) 
esàtinga (r-,s-) 
esàtunga (r-,s) 
esày, esàysay (r-,s-) 

esàynhusú (r-,s-) 
esàytylzyra (r-,s-) 

etá (r-,s-) 

eté 

eté, etébae (r-;s-) 
et eeyma (r-,s-) 
etepiringa. (r-,s-) 
etobapegüasú (r-,s-) 
etobapepyryba (r-,s-) 
etymãnhemanga (r-,s-) 

, A 

eu, eua 
' eu rema 

eyía (r-,s-) 

eyma, eeyrna (r-,s-·) 
ey1nbal'la (r-,s-) 

A á A ' A á gua , guaagua · 
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- · lacrimoso, lagrimeja.nte, rasos 
cl'água; 

- penetrante, (vista); 
- fraco, amortecido, (vista); ce-

o·o · 
º' 

- - tonto, desmaiando; 
- esquecido, olvido; 
- esquecidiço, desme1noriado; 
- garço, cata.rateiro; 
--- fecl1ado, torto, (ôlho); 
- · choroso, lagrimejante, lagri-

n1oso; 
esbugalhado; 
lagrimejante, de lágrimas es~ 
correndo; 

- - numeroso, ter gente, ter pa
rentes; 

-. genuíno, legítimo, verdadeiro; 
doce, (água); festivo, feria.do; 

- corpóreo; 
- in corpóreo, irnaterial; 
- - lascivo, lúbrico; 

boch echudo; 
bochechudo; 
perni torto; 
arrotante, arrotando; 
arrotando a.7iêdo ou fétido; 
nun1eroso, abundante, gregá-. 
r10; 
insípido; 
dCJ1né;::)tico, domesticado, 
do; eriador; 

G--

. 
cria-

desigual, con1 altibaixos1 (va
ra et c.); 
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guaibi 
A '" guari 

güas(1, usú 
guetepe 
guyryba 

guyrygúana 

ikatupe, ikattipesuara, 
ikatupendúara etc.; . , 
1r1 
isii (r-,s-) 
itaté~ itateé 

ia, iakatú 
íababexftera 
iaevn1a .-
iaka tú, ia 
A ianungara 
A ' /\ 1anypaguera 

A ' • 1anypap1xuna 

A , 

iao 
iaseôpygoúa 
A A 'A , iasura, iasu1asura 
A A /\ 1 ease1 xu era 
ieiaia 

A A l 1e10 <:a 

ieko t yarexl"tera 
iekotyarexuereyma 
1epykexúera 

-- velho, (mulher); 
- espiralado, torcido; 
- · grande, largo; 
- inteiro, completo, p·e:rfeito· . ' 
- palpitante, convulso; escur.e-

cendo, (a vista); (é usado em 
compostos.) 
- . 

- - 1na1s moço; 

-1--

- público, nu, notório; 
- aberto, entreaberto, separado; 
- - miudinho, pequenino; 
- errado, transviado; 

igual, se1nelhante; 
fujão; 
desigual, desproporcional; 

"--· i o-ual parecido· 
t:i ' ' - igual, semelhante; 

- rnanchado, pintado de jenipJ,-
po (por outro); 
pintado ou manchado de jeni
papo; 
chagado; 
rouco· 

' desigual, ter al ti baixos; 
- ríspido] zangado; 
- esquivo, medroso, acanhado, 

suscetível; 
soluçante; 
amigueiro, sociável; 
solitário, misantrópico; 
ving-a,tivo; 
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ierekuaba 
iereraguaia 
iesyia 
ieysàpuk(1 
iosara 

iuba 
íuka 
iuraragilaia 
iuruara, iuruaruara 

iuruboka 

íurué 
iurueyma 
A A A iuru1a1a 
iuruiarui-aia 
iurumemuã 
iuru pikeyma 
iuruposykyié 
iuruposykyieyma 

iurupuki 

jyka 

jykeyma 

. 
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- condescendente, indulgente; 
- mentiroso; 

dormente; 
-- alto, crescido; 
- cáustico, ardente, travante, re-

queimante; 
-- amarelo· 

' - podre, poído; 
-- mentiroso; 
··- murmurante, queixoso, maldi

zente; 
- -- fendido, entreaberto, boquia-

berto; · 
- faminto, com apetite; 
- enfastiado; 
- boquiaberto; boquejante; 
- boquejante, boquiaberto; 

careteiro; 
- guloso, comilã.o; 
- brando, suave, (na fala); 
- reclamador, impiedoso, inti-

morato, atrevido, (no falar); 
boquiaberto, embasbacado, es
pantado; 

- fibroso, nervudo, duro, resis
tente; 

- - fraco, fácil de romper, quebra
diço; 

- - K-

kaabonduara, kaaygúana ( 4) - inontês, mateiro; 
kaaguasú - encapoeirado, sujo, (roça, etc.) 

(4) - Veja a nota dos verbetes yguana, ygfuU'a . 
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kaba 
kae 

kaguaiba 

kamambú 
kambeba 
kambuseia 

. kandura 

kaneõ 
kanga 
kanguera 
kanherna 
kanhembara 
kanhembora 
l{anhemexuera 
kanuguá 
karaiba 
karasy 
karasyryryía 

karú 
karukasy 
katinga 
katú 

katueté 
katueyma 

katunhé 
keraiba 
kerambú 

keraparara. 

1-33 

- gorduroso, gordo; 
- tostado, sêco, moqueado· liso . ' ' unido, fechado, (superfície); 
- arrebatado, exaltado, valente, 

brigão; 
- bolhoso1 (água); 
- mani.nha, estéril; 
- - desejoso de mamar, faminto 

(criança); 
-- desigual, desnivelado, lombu

do, torto; 
-·-- cansado· 

' - enxuto, (pano, etc.); 
- magro, descarnado; 
- perdido, extraviado; 
- fugido; 
- fujão_; 
- fujão; 
- - furta-cor; 
-- bento, santo; 
-- maleitoso, impaludado; 
- iinpaludado, tremendo de f e-

bre palustre; 
guloso, comilão; 
saudoso, triste; 
catinguento, raposinho; 

- bom; calmo, bonançoso; linhei
ro; polido, bem-feito; são, per
feito, disposto; 

-- rnuit.o born, (melhor); 
-- ruim, estragado; achacoso, in-

disposto; 
- - ligeiro, expedito; 
- gemente (estremunhado); 
- roncante, ressonante, (no so-

no); 
- cabeceante (de sono); 
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kerara, keràkerara 

kerasema 
k iriri, kyriri 
koakatú 
koema 

k,õia 
koroia, korôkoroia 

kororõ 
kúabapuana 

kuabepyreym a 
kuaguasú 
kuaia 
kúara 
kuarurú 
kuarusú 
kúarusu eyrn a 
kuarybyia 
k A A uary1nuana 
kunda.ba 
k unusãia 
kupeasura 
kuruba 

kuruka, l{ururuka 

kyi 
k yra 

kvrá 
" 

kyreyma 

kyreyrnbaba 
kyriri, kiriri 
kytã 
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- caindo de sono, cochilante, so
nolento; 

- gritador ( estre1nunhado); 
calado, pensativo: silencioso; 
sereno, claro (dia).: 
amanhecente, amanhecido; 
claro (dia); 
gen1inado; 
áspero (ao tato); granulado, 
grosso, (farinha etc.); 
roncante, rosnante, (cão); 
corrente, veloz, rápido, impe
tuoso; 
desconhecido, secreto; 

- volumoso, grosso e roliço; 
- raro, singula.r ; 
- furado; esburacado, deflorado; 
-- saído: no cio; 
- largo (buraco. furo); 
-- estreito (buraco, furo); 
- - ôco, de um vão só (casa etc.) ,; 
-- corruto, perdido (rnulher); 

enroscado, retorcido; 
- modesto, inoderado, sisudo; 
- carcunJ.a; 
-- borbulhento (pele); granulado, 

grosso (farinha etc.); 
resmungante, rezingante, re.s
mungador; . 
SUJO; 

- verde, t enro, in1a t uro, desa
jeitado; em forrr1ação) (féto); 

-- gordo, engordando ; 
--- destro, hábil, esperto, vivaz; 

terrível ; serviçal, diligente; 
valente; 

·- - calado, silencioso, tacit urno; 
·-· nodoso (pau), verruguento; 
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maenduara 
maenduàpoxy 
marã 
n1araara, maraari 

maraabora, 1narabora 
n1aramotara 

maraneyma 

marangatú 

marangatueyma 
matueté 

mbaé mbaeetá 
mbaeasv , .. 

mbaeasyaiba 
mbaeasyara 
mbaeasybora 
n1baeasypotara, 
mbaeasypotareiá 
mbaêeyma 
mbaekoyté 
mbaekuaba 
mbaemoasy, mbaemoasytá 

mbaeporanga 
mbaepúera, mbaepúereiá 
mbegué, mbeguei, 
mbegúêka tú, beg<té 

ias 

M--

lembrado; 
ter lembrança baixa ou torpe; 
doente; 
doente, adoentado, adoecendo; 
envergonhado; 
doente, achacoso; 
briguento, valentão, feroz, fu
rioso; erguido, em pé de guer
ra· 

' 
quieto, imóvel, sossegado; sã.o, 
disposto, incorruto. 

~- bondoso, virtuoso, afável; bom, 
em bom estado; 

- enfermi<:o, adoentado1 
- agradável, vistoso, elegante, 

bem-apessoado; distinto; exce
lente, ótimo, suave; 

- rico, opulento; 
- doente, adoentado, indisposto, 

adoecendo; 
adoentado, enfermi'.;o; 
indisposto, adoecendo; 
doentio, doente, enfermo; 

doentio, achacoso; 
indigente, pobre; 
rico, enriquecendo; 

- instruído, versado, conhecedor; 
- melindroso, melindrado, sensí-

vel, suscetível, queixoso, in-
conformado; 
ditoso, privilegiado, de sorte; 

- rnexeriqueiro, intrigante; 

- vagaroso, fleumático, frouxo, 
manso, sutil; 



membeka 

me;rnbykambú 

1nembykõia 
membyrakyrara 
membyrara 
membyrasy 
-1nembyrey.ma 
inemüã, merr1úã.iá 

memuãeyma 
memüãporatiga 
meneõ 
mi ri 
mondá, mondàiá 

• A m 1rang1guana 
morerekuara 

moro tinga 
muetá 

FREIJERICó (;. EDELWEf SS 

- n1ole, amolecido, flexível; mo
leirão, covarde; 

-- arna1nenta.ndo; de leite, (mãe, 
ama); 

- parturiente de gêmeos; 
-- abortante; 
- parturiente; 
- parturiente, ter dores de parto; 
- ·- estéril, n1aninha; 
- chocareiro, zornbeteiro, mor-

daz, malicioso; rr1anhoso, re
falsado, infiel, velhaco; 
fiel, dedicado; 

-- n1alicioso, sarcástico; 
enviuvada; 

- pequeno, miúdo; 
- ladrão, aladroado; 
- agoureiro, supersticioso; 
- cuid2doso, atencioso, acolhe-

dor; 
- branco, alvo; 
- - aparentado, ter parentes; 

--N - -

nambyasyka - desorelhado; 
nambyguasú - orelhudo; 
nambyxoré - de orelha caída; 
nema, rema - fedorento, malcheiroso; 
nhearõ - risonho; 
nheêbyia, nheembyia - falador, tagarela; 
nheegúyryguana - -- fingido, hipócrita, (conversa); 
nheekuruka, nheêkurukuruka, 
nheékururul{a ·- rezingante, resrr1ungador; 
nheemarangatú - favorável, simpatizante~ apoi-

ante, afável; 
nheêmatueté - burilado, rebuscado (fala, pa-

lavras), bem-falante; 
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nheêmemuã, nheêngn1emüã --- resmungador, rnaldizente, cri
ticante: 

nheendoka 
nheengaiba 
nheengaparatã 
nhêengapuana 

nheengaruaiba 
nheengaryryia 
nheengasy 
nheengasypyryba 
nheengatanduera 
nheengatú 
nheenga turama 
nheengembyia 
nheengeruerú, nheeeruerú 
nheengetá 

nheengeté, nheengetekatú 
nheengexuera 
nheengmaramotara 

nheengrnarangatú 

nheengmatueté 
nheengmemuã 

nheengpokaruguara 

' 

- calado, calando, fechado; 
- linguarudo, maldizente; 
- ardente~ incisivio, (fala); 
-· altifalante; (voz) que se levan-

ta, que sobressai; 
- rufião, pedante; 
- trinante, gorjeador; . 
- áspero, ardente, incisivo,(fala); 
- - um tanto áspero, (fala); 
-- gri talhão; 
- bem-falante, eloqüente; 
- afável, bondoso; 
-- apressado, ligeiro, (fala); 
-- gago; 

desatinado, alucinado, varian-
do, (fala) ; 
verboso; 

- falador, palrador; 
- brioso, animador, encorajador, 

(fala); 
- apoiante, favorável, simpati

zante; 
- eloqüente, bem-falante;. . 
- caçoador, criticante, r1d1r.ula-

rizante· .! 

- - manhoso, matreiro, sutil, (fa-
la) ; 

nheengporanga, nheeporanga - bem-falante, eloqti~nte; . 
nheengporangaiba - namorant,,e: namoricante, can-

nheengporangeyma 
nheengporo!ukaiba, 
nheéporoiukaiba 
nheengpygo~a, pheépygo'Cta 
pheen~ 

tando, (g1r1a); 
enfadonho, fastidioso; 

·- soberbo, brioso, encorajador; 
- · rouco; r ! 

~ mudo; 
\ . 
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nheépokarugt1ara, 
nheengpokaruguara 
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- manhoso, matreiro, sutil, (fa-
la); 

nheeporanga, nheengporanga - eloq.üente, bem-falante; 
nheeporoiukaiba - soberho, brioso, animador; 
nheêposyia, nheengposyia, 
nheengposyika tú 
nheeposy!eyma etc. 
nheêposykyieyrna 

nheêpura.ké, nheengpuraké 
nheêtekokuaba, 
nheêtekokuàkatú 
nheiuru posykyteyma 
nhernovronduera .. 
nhuri 
nhuyguana, nhubondt1ara, 
nlrürnenduara 
nhyrõ 
nungara 
nungareyma 

·- apaixonado, insistente; (fala); 
- leviano, incon8iderado; 
- impávido, cruel, impiedoso; 

reclamador; 
- fingido, hipócrita, refa.lsado; 

- · ponderado, prudente, (fala); 
- afoito, (no falar); 
- agastadiço, irascível; 

afilado para o meio; 

. 
campe1ro; 

- indulgente, benigno; 
-~ comparável, parecido; 
-··· incomparável, ímpar; 

--·o --

oba (r-,~-) 

obàesãia (r-;s-) 
obàiuba (r-,s-) 
obàkuruba (r-,s-) 

obàkyá (r-:s-) 
obàpinima (r-,s-) 
obàpiranga (r-,s-) 

obàpupuka (r-,s-) 
obàpykae, 
obàpyl~aensat\l (r-,s·) 

- enfolhado, enfolhando, verde
jante; 
alegre, risonho; 

- pálido, amarelo, (rosto); 
- bexiguento, borbulhento, ter 

espinhas, (rosto); 
- enublado, brusco, sombrio; 
- sardento, (rosto); 
-- rubro, vermelho, (de vergo"'! 

nha); 
- bexiguento; 

- unido, fechado, isual, sem fa~ 
lha, ~uperftoie); 
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obasy (r-,s-) 
obàtütbae (r-,s-) 
obeba (r-,s-) 
obira (r-,s-) 
oby (r-,s-) 
obymandisoba (r-,s-) 
obyuna (r-,s-) 
oiepebê, o!epebêngatú 
ol(ateyma (r-,s-) 
okateymeyrna (r-:s-) 
okuia (r-,s-) 
okyra (r-,s-) 
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- f erhado, feio, (rosto); 
- envelhecido; 
-· largo, (fôlha, faca etc.); 
-- pontudo; 
- azul, verde, roxo.: 
- verde; 
- azul-escuro, verde-escuro; 
- só, solitário; 
- avarento; 
- liberal, generoso; 
- desfolhado, desfolhando-se; 

enfolhecente, enfolhado de no
vo, reverdecido; 

oosysyia (r-,s-) estremecente, (carne, pele); 
opara (r-,s-) - perdido, extraviado, errante; 
opé (r-,s-); - criando vagem; . 
opebyka, opebypebyka (r-,s-) -- pestanejante, cochilante; 
opekyra (r-,s-) - criando vagem, (planta); 
opêpiryryia (r-,s-) - de pálpebras estremecentes; 
opepisysyia (r-,s-) - de pálpebras estremecentes; 
opepitanga (r-,s-) - brotando, enfolhando;. 
opêpungá (r-,s-) - com vagem desenvolvida, 

opesyia (r-,s-) 
opetininga (r-,s-) 
oryba (r-,s-) 

osanga (r-,s-) 
osangeyma (r-,s-) 

opyreyma (r-,s-) 

pa!a 

(planta); 

- sonolento; 
- - com vagem madura, (planta); 
-- alegre, satisfeito, ledo, con-

tente; 

- paciente, conformado; 
- impaciente, inconformado, 

discordante; 

- ausente, (de casa, do lugar); 

P-

- carre1ado, aobrecarresado, pe· 
j1do; 
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panem a 

paraba, paràparaba 

pari 
pe 

peba, pebusú 

pebura 
pegúy 

pen1a 
pepoka 

pereba, percpereba 
. pesê 

pesyma 
peu (5) 

peyba 
·-pia 

pindàporanga 

p1n1ma~ pinipinima 

piraiba 
pirakubora . 
p1ranga 
p1r1ana 
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infeliz, sem sorte (na caça, 
pesca etc.) desaquinhoado; es
téril, sem peixe (águas); sem 
caça (lugar); 

- malhado pintalgado, mancha
do: , 
aleijado, torto, manco, coxo; 
escamoso, casquento, cascudo, 
bostel en to; 
chato, largo e chato; espaçoso, 
(casa, can1inho); 
escamoso, cascudo, casquento; 
seroso, lançando serosidade su
purante; 
esquinado, arestoso; 

- cascudo, casquento, bostelen
to· 

' 
- perebento, bostelento; 
- incompleto, começado, parti-

do· 
' 

·- liso, duro e liso; 
- apostemado, purulento, supu

rado, supurante; 
trilhado, batido (caminho); 
boubento; 
feliz, bem sucedido, (na pesca 
de anzol); 

- salpicado, pintalgado, sarden-
to, manchado, pintado; 

leproso; 
febril, f ebricitante; 
vermelho; 

- listado; 

(5) - O Vocabulário na Ltngua Brasílica, dos jesuítas, tr:1z tnbeú, que ilnplioa peú. 
Devemos ter a( outro êrro de cópia., poia Anchieta, a ff, 1 e 13v. da sua. Arte, 
afirma ser a palavra paroxítona e essa pr0tódia ~ 90Qfirmada pela araíia 4o têr .. 
mo peqa1;, µm compo"tq de pea, · · • · 

A 2.ª CONJIJGACÃO 1'UPI 
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. . 
p1r1nga 

piruá, piruàruá 
• ' A p1ruapuera 

piryty 
pitaí, pitaitaí 

pitanga 

pititi~ga 

pixé 

poà1obaia 
poàk:atú 

~A poape1ara 
poanama, poanamu .. "ú 

' " poapy1 

poasema, 
pobebé 
pobebei 
pobebuia 
poé 

poasêasema 

poeraia, veja pueraia. 

- arrepiado, assustado'. lascivo 
lúbrico, luxurioso; ' ' 

-· bolhoso, empolado (pele)· 
- caloso, calejado; ' 
- leproso; 
- borbulhento, arrepiado (de 

frio); 
- avermelhado, pardo, castanho, 

moreno; 
-- acrômico, discrômico atacado 

de impigem; ' 
cheirando a chamusco ou assa
do; 
ambidestro; 
certeiro, seguro, (atirador); 
avarento, sovina; 

-- ~ro~so, c~c?rpado, (tecido); 
- h ge1ro, rap1doJ destro (no ati-

rar); 
- gemente, gemebundo · 
- f~n?, ralo, leve, (tecÍdo); 

~1n.1nh?, ~evezinho, (tecido)_; 
ag1l, hge1ro, (das mãos)· 
imobilizado, prostrado, ~em a
ção; 

-A 

poe~a1a,, ligeiro, destro (das mãos); 
Pº?uas~~ - grosso, encorpado (pano)· 
po1, po11 -- fino (linha, cordão); ' 
po!aha;,ba - destro, ágil (das mãos); 
po1esy1a - dormente (mão); 
pokanga -- ralo, aberto, pouco unido 

cido); 
pokaruguara, pok:.aruguàkatú - hábil, destro, ágil, sagaz, 

pokopy, 
pokyá 
pokytã 

pyk:opy 
genhoso; 
demorado, duradoiro· . ' 

- SUJO (pano, fio etc.); 
-- nodoso (fio, corda); 

(te-

en-



pomonga 
ponheai 
popeba 
popesuara 

. . 
pop1n1ma . , . ' , 
pop1rua, pop1ruarua 
popyatã 
popyí, popyilá 
popytuna 
pora, porebé 

poranga 

porangeyma 
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. . 
- viscoso, pega3oso, grosso; 
- encolhido; 
- largo (fita, tira); 
- armado, munido, ter arma na 

mão· 
' 

sardento (das mãos); 
-· empolado, bolhoso (mãos); 
- forte, resistente (mãos, braços) 
- ligeiro , destro (das mãos); 
- unido~ encorpado (tecido); 
-- cheio, contendo; acontecido, 

realizado; 
belo, formoso., elegante, distin .. 
to; ditoso; bem-sucedido; 
exagerado, desengraçado; atre
vido; 

porausubara, porausubàkatú - benigno, compassivo, clemente, 
inisericordioso; 

porausubareyma 
poreausuba, poreausubi 
porerobiara 

· porerobiareyma 

poreyma 
porôausubara 
porôiukaiba; 

poromborybeyma 
porôrnongetá-puk:usúertl. 
porômopueraia 

' A A poropoa1xuera 
porôpotara, porôpotareiá 

porôpotareyma 
porôpousuba 
porôpousubeyma 
poroyrõ 

- inexorável, rigoroso: cruel; 
- desgraçado, mísero, infeliz; 
- confiante, submisso; 
- contumaz, rebelde, atrevido, 

soberbo; 
- vazio, despejado; 
-- misericordioso; 
- arrebatado, briguento, orgu-

lhoso, valentão, feroz; 
- austero, fechado, introvertido; 
- verboso, prolixo; 
- enfadonho; 
- autoritário, mandão; 
- devasso, sensual, libidinoso, lu-. 

xur1oso; 
- casto, abstinente; 
- temente, respeitoso; 
- atrevido, ousado; 
- ressabiado, encruado, avelhan-

tado; 

A 2.ª CONJUGAÇÃO TUPI 

porypaba 
posakara 

posubexuera 
A posy1a 

A posy1eyma, posyeyma 

posyky!é 

posyky1eyma 

poteguama 
potyra 

poxy, poxykat1í 

poxyaiba 
poxykatú 

A > pu, puguasu 

puba, pukatú 

puera 
pueraia., pú.eiraia 

pukàsuera 
pukú 
pukusama 
pungá 

pupuka 
puruá 
pusuãara; 
pusuumukai~ 
putue, pytue, putuetue 
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- absorvente. hidrófilo· 
' ' 

- muito carregado, sobrecarrega- · 
do, (pêso); 

- visitador, amigueiro, sociável; 
- pesado (carga); ponderado, ti.-

ferrado; . 
- leve (carga); leviano, irrefleti

do; 
- - clemente, hurnanitário, transi"! · 

gente; 
- F>cvero, implacável~ rigoroso· 

franco, cruel, atrevido; ' 
- - insalubre; 
- florido, florescente, (planta 

otr. ); 
- feio, torpe, nojento, desonesto, 

repugnante; 
-- feio: 

I 

·- disforme· 
' 

. . 

-·- estrondeante, ruidoso, ressoan-
te, retumbante; . 

-- rna.cio: mole, maduro, frouxo 
fôfo; 

-- passado, ido; 
enfadado, esgotado, extenua-. . .. , 
do; 
risonho; 
comprido, alto; prolixo; 

- peado; 
- incha do, in tumecido, hidrópi-

co· 
' 

-- esburacado, bexigoso; 
grávida, prenhe; 

- de espinhela caída; 
·-- sofrendo de azia; 
- aliviado, resfolegante, toman

do alento, bafejante; 



putumukú 

putupaba, pytupaba, 
putup~k:atú 
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longânim.e, paciente, insensí
vel; 

- espantado, inaravilhado, pre
vidente, preocupado, provente 
cuidadoso; 

putupaheyma, 
putupora 
putusoka 
putuú 

pytupab~ym_a -- negligente, imprevidente_; 
- reanin1ado, fortalecido; 

A , 

py, pyguasu 

pyaba 
pyàekotebe 
pyambú 

pJ:apyra 

pyatã 

pyatãeym;3, 
pyàtekó-tebetebe 
p~àtytyk.a 

pybanga 
py.eyma 

pygoúa, ygoua 
A A pygua1a 
A ' ' 

P.vauasu 
V l;) • 

pyí, pylpyí 

A A py1esy1a, . 
py1ra 
pyka 
pykoê 
pykopy, 

A A / py1esy1usu 

pok:opy 

- - a1nainado, arnainando; 
- descansando, tomando fôlego; 

largo, espaçoso, (casa, caminho, 
tábua); 

- calçudo, (ave); 
- atribulado, angustiado; 
- ruidoso, ressonante (andar, 

passo); 
- levantado, erguido, (na ponta 

dos pés ); 
- esforçado, forte, resistente, vi-

goroso, constante; 
- débil, fraco, enfraquecido; 
---- ansia.do~ ansiante; 
- palpitante (coração), com pal-

pitações; 
- pernitorto; 
- estreito, acanhado, apertado, 

pequeno (casa, baú, can1inho 
etc). ; 

- - sujo, impedido; 
- goivado: côncavo; 
- - largo, espaçoso; 
- f reqüente, amiudado, rápido, 

apressado; 
- - dormente (pé); 
- resvalante, escorregante (pé); 
- - apertado, oprimido; 
-- côncavo, goiva,do; 
- - de1norado, duradouro; 

pykopyeyn1a, pokopyeyn1a 
pykúaba . , 
pyp1rua 
pyra 
pysakanga 

' pysaporanga 

" pysasu 
pysyryka 
pytaama, pytaãtaama 

pyteen1a 

pytinga 
pytiú 

pyt(1 
pytubapuana 

pytubara 

pytue, putue 

pytumbyka 
pytumimbyka 
pytumuk.ú 
pytuna, pytíipytuna, 
pytunusú 

pytusoka, putusoka 
pytu\lrft7 putuura7 pytuuri 

ramb'tlerl\ 
ramel 

- ligeiro, rápido; 
atolado, atolando (pé); 

·-- en1polado (pé) 
--- crú, verde, (carne etc.); 
- -- dando topada; 

l4.~ 

feliz, bern sucedido (na, pesca 
de rede); 
novo, fre3co, recente; 

- resvalante, deslisante (pé); 
- levantado~ erguido (na ponta 

dos pés); 
- ··- coxo, manco (que anda na pon

ta dos pés); 
- turvo· 

' --- cheirando a peixe fresco e cru, 
cheirando a sujo; 

--- respirante, bafejante; 
- cansado, moído, alquebrado, 

aborrecido, triste, inelarrcólico; 
-- prostrado, desalentado, sem a

ção, fatigado; 
- aliviado~ resfolegante, toman

do alento: , 
-- pardo, lívido, escuro; 
- muito escuro; 
- resistente, de grande fôleg-0; 

- sombrio, enublado, cerrado, en
coberto (tempo}; escuro; 

- - amainado, amainando; 
- ~oprante, uivante, (vento), tem.-

pestuoso, ter correnteza de ar; 

R - -

- f~lhn,do, gorado, desapra~ado; 
... ~ i~ual1 s~melhl'li te; 
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, 
rana, ranusu 

rema, nema 
ro • 
roba 
robiarevma ... 
roy 
roybora 
roysanga , 
.ruru 

rurunhynga 
rybobõ 

sarna 

sookuaba 
A A A • sugua.ra1y, suguaraJ y 

supinduara 
supinduareyma 
sura, asura, susura 

, 
susua 
syma 

tabatatyba 
tabeyma 
tagaiba, taigaiba 

taia, taiusli ( t, t) 

tatyba 
tatybey~a . ' 
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- - parecido, aproximado, tosco, 
grosseiro, falso; 

- malcheiroso, fedorento; 
-- vazado, furado, (ôlho); 
- amargo; 
- descrente, desconfiado; 
- frio, fresco; arrefecido; 
- friorento; 
- - fresco, frio; arrefecido; 
- - inchado: ensopado, pôsto de 

môlho; 
desinchado, desinchando; 
trepador; 

- -S--

·- viscoso (no ponto de formar 
fios); 
caçador (cão); 

- depravado, perdido (1nulher); 
~ verdadeiro, certo; 
- falso] duvidoso; 
- desigual, torto, lombudo (ré-

gua etc.); 
-- apóstemado, tumoroso; 
- escorregadio, liso e duro; 

--"-.. T --

povoado, ocupado por tabas; 
despovoado, sem tabas; 
á.gil, destro~ vivaz, desenvolto, 
diligente, valente, temível; 
a.rdente, c~íustico (piment9i 
etc.); 

- povoado; 
- despovoado, êrmo; 

. ' 
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taygaiba, taigaiba, 
tagaiba 

te 

teé 

teguama 

tekôkuaba, tekokuàkatú 

tekôkuabara 
tekôkuabevma 

" 

tekuaraibora 

tena 

tibaraba, timharaba 

tinga ( t, t.) 
tinga (Figueira: t. t.) 

tingaiba, (t.t.) 
tininga 
titinga, titititinga 

tubyra 

tunga (em compostos) 
turusú, reburusú, seburusú 

- ágil, destro, vivaz, desenvolto 
diligente, serviçal, valente, te~ 
roível; 
diferente, mudado, desfigura
do· 

' 
muito diferente, inuito muda-
do· 

' - venenoso, peç-onhento (ani-
mal); 

- ponderado, discreto, prudente, 
ladino, sabido, inteligente, sa
bedor; 

- · reajuizado (o louco) ; 
- tolo, néscio, parvo, estúpido, 

ignorante, desatinado, desas
sisado; 

- fugitivo, embrenhado, refugi
ado· 

' 
firme, fixo, bem fincado (es-
teio, estaca); 
pintado, entremeado de fios 
brancos (barba); 

- branco; 
- desenchabido, enjoativo, fas-

tidioso; 
trigueiro; 

- ressequido, sêco, maduro; 
- acrômico, discrômico, que tem 

impigem,' manchado de bran
co (pele); 

- - empoeirado, poeirento; fü10, 
(farinha etc.); 

- quebrado, torto, fechado; . 
- ·- grande, grosso, volumosoj mui ... 

to; 
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turusunhot e, rcburusúnhote, 
seburusunhote 

t.vba 
~ 

tvbeyma • 
V ' 

tyia, tyit.yia 

t.vrá ., 

FREDERICO G. EDELWEtss 

- pequeno~ medíocre ( q uantida-
de); 

- abundante; 
- escasso, faltante; 
- disúrico, padecente de reten-

ção de urina; 
---- penugento, áspero, arrepiado; 

·--- u ---

uaiasyka. (r-,s-) 
uaibabak a (r-:s-) 
uba (r-,s-) 
ubàgOasú , ubàubàgúasú 
ukuara, ukuàkuara 
umby (r-,s-) 

A A um11ana, ymuana 
una (r-,s-) 
li.na tat?ttinga suí (r-}s-) 
ura 

useia, useíbora 

, A ' usu, guasu 
, 

uu 

uul{uara, uk uàkuara 
uuma, uun1u::;ú (r-,s-) 

y (r .. ,t-) 
yáia (r .. ,s ... ) 
raiba \r0

, ) 

---- rabão, de rabo cortado; 
- rabeador, (cão); 
-- contendo ovas, (peixe); 
-- enrocado, (mangas etc.); 
- -- leven1ente ofegante; 
- - abaulado, torcido ou levanta-

do em arco; 
- antigo, velho, passado; 
- escuro, preto, negro; 
- defurr1ado; 
-- bichado, que tem bichos, (cor-

po, carne); 
··- ' desejoso de com.er ou beber 

faminto, sedento; 
- - grande; 
- catarrento, tossindo, escarran-

do; 
- arquejante; 
- grosso; pastoso, (lodo); enla-

meado, lodoso, borrado, sedi
mentoso, fôfo; 

Y ---

- úmido, sumarento, líquido; 
- suado, transpirando; 
,,._, agitado, br'*bo, \mar etc.) i 

À 2.~ C01VJVGJÇ.1.0 TUPI 

yakuraá (r-,) 
yapenunga (r-,) 

yapira (r-, i t-) 
yapopeba (r-~) 
yapôtitinga (r-) 

yapú (r-,s-) 

yapúana (r-,s-) 
yapúanusú (r-,s-) 

yarebé, ygarebekatú (r-) 
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- remansoso; 
- picado, encapelado, (lago, mar 

etc.) ; 

- contendo mel, (favo); 
- largo, extenso, (água); 
- coberto de ovelhas ou 

ros, (mar); 

-- barulhento, sonante, 
bante, rumorej àn te; 

- cheiroso, aromático; 
-· tresandante a farturn 

eo· 'j ) 

. 
carne1-

retum-

ou ran-

- · bonançoso, tranquilo, (mar' 
et c);. 

ybakapora, ybakiguara, 
ybakependúara, ybakpend-C1ara, 
ybakepesuara, ybakpesuara celestial; 
ybaté, ybatekatú - alto, elevado; 
ybi adelgac:ado, esguio; 
ybyboi -- baixo, raso, de pouca altura; 
ybyía - ôco; va.zio, de um vão único; 
ybyiusú - largo, (furo, parte ôca); 
ybyiusueyma estreito, apertado, (parte ôea, 

como de flauta, rano etc.); 

ybypiara 
ybyra 

ybyra (r-,s-) 
ybytybytyra (r-) 

ybytyra (r-) 

ybyy (r-) 
yeaiba, ygeaiba (r-,s-) 
ygaiba, yaiba (r-) 

opilado, doente do baço; 
verde, (ant. de sêco); fresco, 
(peixe, carne); 

- fibroso, filamentoso.: 
m.uito acidentado, montanho-
so serrano· 

' ' 
acidentado, enladeirado, mon-
tanhoso; 

- úmido, fresco, (terra, chão); 
- disentérico; 
-- picado, encapelado; 
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ygàpenunga (r-) 
ygapopeba (r-) 
ygapôtitinga (r-) 

ygarebé, ygarebekatú (r-) 

ygeaiba, yeaiba (r-,s-) 
ygoua 
ygú.ana, ygúara (6) 
yguasú ( r-, t-) 
ygeasypuãpuama (r-~s-) 
yguyrõ (r-,s-) 
yguyrombora (r-,s-) 
ygynõ (r-,s-) 
ykatú (r-) 

- · ykú (r-,t-) 
ykuabapuana (r-) 
ymuana, umúa.na 

ynysema. (r-, t-) 
ypaba (r-, t -) 
YPY (r-,t-) 
ypyabyka (r-, t -) 
ypyaka (r-, t-) 

FREDERICO G. EDELWE1SS 

picado, encapelado; 
- largo, extenso, (água); 
- coberto de ovelhas ou carnei-

ros, (mar); 
-- bonançoso, tranquilo, (mar, 

lago etc.) ; 
- disentérico; 
- sujo, sarrento; 

morador, natural, oriundo, (de); 
muito úmido; 
ter puxos, ter tenesmo retal; 
ciumento, no cio, saído; 
no cio, saído; 
mofado, embolorado; 
bonançoso, calmo; 

- liquefeito, derretido, ralo; 
- -· corrente, rápido, impetuoso; 
- antigo, velho, avelhantado; re-

quentado, (notícia); 
- cheio; 
- entranhado, enfiltrado, sêco; 

fundo, profundo, crescido, (rio); 
- lodoso, sedimentoso, (líquido); 
- coalhado, precipitado, coa-

lhando; 

.. 
(6) -- A respeito de yguara, yg'Oana vejamos os três verbetes seguintes do l' ocabulá

rio na Língu.a Brasílica, p. 300. 

a. - llíorador ou natural (de) ·-· Ygúara, ut: Pakatàygúara - natural de Pürio
Seg·uro. -

b - }t,f orador de campo, ou (o) que nele se cria, ora seja animal, ora erva etc. 
·--:- ygú_ana, ut: nhit:IJ{JÚana; et sic de aliis, com esta partícula junto (à de
s1gnaçao _ pa .. r a) campo, mato, 'mar; também se diz: nhubondúara nhünien-
duara. - ' 

c -- Montês, ou animais monteses - kaàig(Lana (sic, com i!); kaabondítara. 

Destas definições conclui-se que ygâara se empregava para gente; ygaana, 
bonduarai mend'U.ara etc. p ::i.ra animais e cousas. 
~ ote1nos a~oda que, em <li versos con1postos, o Vocabulário regista ig~ara e 
ig-aana, ao invés de ygílara e ygúana, certamente por inadvertência dos copiRtas. 
E, ;ri~ e~tan~o, gra:r;ide a tentação de identificamos êsse fonema y com a pos
pos1çao i CUJO sentido cabe perfeitamente em todos os casos. 
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ypyapyambaba (r-, t-) - ter apeiraus, ter poços, (rio, 
mar); 

ypyeyma (r-, t-) - baixo, raso, (rio, água); 
ypygftaia, ypyg(laikatú (r-,t-) - t~r canal ou álveo no fundo, 

(rio, lago); 

ypygftasú (r-, t-) - muito fundo, muito crescido, 

ypykyryrá (r-, t-) 
ypytena 
ypytinga (r-,t-) 
ysy (r-,s-) 
ysyka 
ytaba 

' 

(rio etc.); 

- lodoso, sedimentoso, (líquido); 
fixo, firme, (esteio etc.); 
turvo, (água); 
enfileirado, enfiado; 
lactífero, resinoso; 

- nadador; 
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