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Autores franceses 
Guanabara e 

Maranhão 

pindo(230) 
porrenc, poram(231) 
sarigoy(232 ) 

seouassou(233 ) 

tin(234) 

ton(235) 
toucan(236 ) 

vua-ouassou(237 ) 

Autores 
holandeses 

pindoba 
poranga 
carigueya 
cuguacu 
tinga 
tunga 
tu cana 
inaia guacu 

Tradução 
português a 

pindoba, palma; 
belo; 
sarigüê; 
veado; 
branco; 
bicho-de-pé; 
tucano; 
côco. 

(230) - Léry, cap. 14,. 17, 18; Évreux, p. 53; Abbeville, fl. 66; The
vet, fl. 916v. pindo,· porém, fl. 914v. pindona por pindoua. Marcgra
ve, p. 133 e tupi, pindoba. 

(231-) -.,- Léry, cap. 20, II. p. 135, porrenc; - Évreux, p. 115~ 
poram; Marcgrave, p. 276, poranga, como no tupi. 

(232) - Léry, cap. 10 sarigoy; Marcgrave, p. 222~ carigueya, onde:; 
como em todos os casos; falta a cedilha; tupi, sarigueza. - Veja a 
nota 213. · · 

(2'33) ...:_ Léry; cap. 10 seouassou (se-ouassou) ; Abbeville, fl. 140, 
143, sou ouassou; fl. 182~ 249 e 251v. souassou; amba~ as formas apa
recem aí tão só em compostos; Thevet, Cosmographte, fl. · 936v. sou
vassoub. Marcgrave, cuguacu, ·em diversos compostos, __ se~pre sem 
cedilha. É interessante notar, que o Vlb. com a forma syguasu se apro
xima de Léry. Compare o que dissemos a êsse respeito num es
tudo sôbre gilasú. 

(2!34) - Léry, cap. 18 e 20; Thevet, fl. 937v. em composto. Marc
grave, p. 276 e· tupi, tinga. 

(2'35) - Léry, cap. 11; Évreux, p. 113; Marcgrave, p. 249 e tupi, 
tunga. 

(236) - Léry, cap. 11; Abbeville, fl. 237v; Marcgrave, p. 217 e tupi, 
tukana. 

(2'37) - Abbeville ainda não regista o têrmo tupinambá da Or
bignya Speciosa, que. de acôrdo com . a sua grafia, seria uva-ouassou, 
correspondente a ybá-gilasú em tupi. · 

Etimolôg'icam(mte ybá-gúasú significa truta grande·.· De fato. a 
Orbignia devia ser a fruta grande por excelência dos tupinambás do 
Norte. 

Com a introdução do côco (da India), ainda maior do. que a 
Orbignia, os tupinambás aplicaram-lhe a mesma denominação, que 
aparece no Dpb. e . no Dbp. da Pm. transformada em ybabaçu. No 
português do Brasil, .entretanto, babaçu voltou a designar apenas a 
Orbigniq, speciosa. Mais ao sul . da . nossa costa,. onde o babaçu era 
desconhecido, os tupistransferiram ao côco (da India) o nom~ d_o ~o
quilha das pindôbas, chamado inalá, acrescentando-lhe o diStintivo 
guasú - grande, de onde inaiá-·guasú, que é o nome específico· do 
côco em tupi registrado no Vlb, por Marcgrave e Piso, respectiva
mente a pp. '133 e 63, da edição original. 
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O DIALE'TO BRASILIANO 

CONSIDERAÇõES PRELIMINARES 

São as m1ssoes do antigo território do Maranhão e Grão
Pará, que nos fornecem os elos indispensáveis à reconstituição 
do desenvolvimento histórico do tupi sob a influência de outraS 
línguas indígenas e do português. 

S,ão dessa região (1) todos os quatro léxi·cos impressos qUe 
nos entremostram= como do tupi foi surgindo o brasiliano precur..:. 
sor do nheengatu. Dêles, o mais chegado ao tupi antigo e; por
tanto, ao Vlb. é o Vpb. de que temosduas edições(2J. Segueri:r--~ 
se-lhe mórfica e porventura cronologicamente o Dicionário por
tuguês e brasiliano (Dpb.) (3 ), p Dicionário brasiliano.;.portu
guês, ( Dbp. ) reproduzido na Poranduba Maranhense( 4 ) ··e o 
Caderno da Língua (Cl.) (5). · 

Nenhum é anterior ao fim do século dezessete; ao .contrá
rio, há indícios veementes de pertencerem todos às primeiraS 
décadas. do Setecentos{ 6 ) e nenhum dêles é obra de jesuita. 

(1) -Se a procedência fôsse ignorada, bastariam para indicá-Ja 
verbetes como: cacaual, castanha, castanhal, igapó - (alagadiço) 
igarapé, anil etc. etc. · 

(2) - A da C1·estomatia da Língua Brasílica, de E. Ferreira 
França; Lípsia, 1859, e a segunda edição de São Paulo, Boletim 135 
da Faculdade de Filas. C. e L. 1951. 

(3) - Editado em 1795 ,por Frei Veloso e reedita.do por diversos. 
Veja o prefácio da edição de São Paulo, na Revista do .Museu .Paulis
ta; tomo 18; S. Paulo, 1934. 

(4) -.,- Revista do Inst. Hist. e Geogr~ Brasileiro; tomo 54, par
te I. Rio, 1891. Frei Francisco de N; S. dos: Prazeres Màranhão in-
titula-o Dicionário Abreviado Tupinamb_á - Português. · 

(5) - Revista do Museu Paulista; tomo 21; São Paulo, 1937. 
. (6) - Teste_munhos dessas :afirinativas· vêm expostos nos res-., 

pectivos capítulos e nos dedicados aos têrmos anil e xeringa. 

109 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú 
http://biblio.etnolinguistica.org



Como fàcilmente se conclui das publicações encaminhadas 
pelo pe. Bettendorff, durante a sua permanência em Lisboa, 
de 1684 a 1688(7), os jesuítas continuavam a cultivar o 1egí
_timo tupi, ainda que, como catequistas êles próprios fôssem co.
responsáveis no seu progressivo aviltamento _através dos aldea
mentos conjuntos de índios de diversas famílias lingüísticas, 
nos quais impunham o uso do tupi{8 ), mas que viria a ser um 
tupi estropiado no léxico e abastardado na construção da frase . 

As cópias do· único léxico tupí dos jesuítas, do qual temos 
notícia, extraviaram-se com a sua expulsão. Os que apareceram 
em conventos franciscanos, ou com êles se relacionam: O Vpb, o 
Dpb. o Dbp. e o Cl. foram elaborados por mio$sionlários fran
ciscanos durante a sua convivência com ajuntamentos de índios 
de tribos diversas(9 ), por efeito dos desCimentos tão em voga 
na região. 

Poucos frades capuchos estudavam o tupi original, segun
do assevera o pe. Monteiro(10). É ·a essa aversão que devemos 
os vocabulários citados, coligidos ao vivo, que nos ·mostram o 
verdadeiro estado da língua-geral do Norte, na época. Já não 
pode mais ser confundida ·com o tupi dos .compêndios jesuíti
cos divulgados(11), ou com os dialetos das tribos puras da famí
lia, ainda em meados do século dezoito, ao que nos informa o 

(7) ---:-São em número de três os compêndios publicados na oca
sião: o Catecismo Brasílico do pe. Araújo, 2.a ed. em 1686; a Arte 
de Gramática do pe. Figueira, 2.a · ed. em 1687 ·e o Compêndio da 
Doutrina Cristã na Língua P.ortuguês·a e Brasílica, ·que saiu em nome 
do pe .. Bettendorff; em 1687. 

(S) - Informação do pe. Eckart --- Zusiitze etc. p. 562. 
(9) - Quanto ao Vpb. veja o argum·ento irrefutável, da autoria 

franciscana no capítulo especial a êle dedicado. ---:- Pa;ra o Dpb. e o 
seu reverso da Potanduba Maranhense, se _não bastarem as suas 
éonexões com frei Onofre e o convento de Santo Antônio, do Mara
nhão, a êl·es ligados, há ainda o refôrço de verbetes como: frade de 
missa, jrade leigo (Dpb.) e hábito de frade (CZ.l; que não nos 
fnstnuam pena de jesuíta. 

(10) - Arquivo Hist. Ultramarino, Lisboa; Maranhão, Papéis 
Avulsos. Segundo Kiemen - The Indian Policy; p. 121. O pe. 
Monteiro diz -lilngua-geral, mas evidentemente quer ref·erir-se. ao tupi 
primitivo a que os jesuítas nunca deixaram de aplicar-se. 

Compare: Lúcio d' Azevedo - Carta;s do P. -Antônio Viezra, vol. 
L p,, 360, que dá um exemplo frisante. 

(11) - As gramáticas de Anchieta e· Figueira; as obras poéticas 
de Anchieta; os catecismos de Araújo - Leão e Bettendorff; 
o Vocabulário ~a Língua Brasílj.cct e os Nomes qas Partes do Corpo 
Humano, de Pero de Castilho .. 
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pe. Eckart(12). A êsse fato, geralmente esquecido, precisamos 
dar o devido valor em nossas apreciaç.ões. 

Individualizamos êsse dialeto aculturado, com tudo que lhe 
diz respeito, pelo têrmo sugestivo de brasiliano, que já figura 
no título do seu representante mais conhecido, o Dicionário Por
twguês e Brasiliano (Dpb.). Além disso, brasiliano se aconchega 
naturalmente, e, sem. com êle se confundir, a brasílico, epíteto 
dado pelos jesuítas ao tupi original. 

Brasílico e brasiliano, formam um par seguido, expressivo e 
dist.into, de fundo histórico respeitável, na lingüística tupi. 

Entretanto, os nossos conhecimentos do dialeto brasiliano 
não se restringem aos compêndios já publicados. Existe mate ... 
rial complementar importante, ainda· inédito, e representado 
pelos manuscritos de números 69, 81, 94 e 1089 da Biblioteca 
da Universidade de Coimbra, de três dos quais possuímos mi .... 
crofilmes ( 1a) . 

Constam de gramática, vocabulários e catec-ismos. Êstes úl
timos, .através dos seus textos, mostram muito melhor do que 
as listas de palavras soltas, o verdadeiro estado da língua fa
lada pelo grosso do povo, ainda que certos . têrmos do ensino 
religioso não tivessem~ acompanhado o desenvolvimento do dia-
leto com a mesma amplitude. · · 

O conjunto dos três códices aqui citados fornece aind~-~a=.-=c==~ 
liosos esclarecimentos cronológicos e locais, como veremos na- sua 
rápida análise, no fim desta parteodos noss.ç>s estudos, por onde 
se vê também, que as datas apostas aos códices podem levar 
a conclusões errôneas. 

(1Z) ___,. Pe. Eckart .,..-- Zusiitze etc. p, 538. 
( 13) - Obtidos por nímia gentileza através dos bons ofícios do 

Pe. Doutor Avelino de Jesus, prof. da Faculdade de ·Letras da Uni
versidade de Coimbra, a pedido do pror-. Tales de Azevedo. 
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