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pi-guarani para formar derivados e compostos. Os textos re
. presentam··um complemento útil no meritório esfôrço d.e um 
civilizado desiludido do mundo. 

Outro compêndio do dialeto nheengatu foi composto por 
Pr.otásio I. R. da Silva(34 ). Nêle reune, sem maiores preten
sões, as suas observações pessoais com aLgumas inocentes fan
tasias respigadas em escritos alheios. 

É possível que ainda não seja o último, porque parece não 
ter fim· a leg:ião daqueles . que imaginam ter no nheenga;tu a 
língua falada pelos nossos tupis quinhentistas. 

(34) - Tupi ou Nheengatu e Português; Manaus, 1945. 
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XI 

O TÊRMO "NHEENGATU" 

As freqüentes repetições do têrmo nheengatú · ·como deno
minação supostamente' histórica do tupi colon:ial' exigem de há 
muito uma análise retificadora(1). 1:sse exame retrospectivo é 
tanto mais oportuno;,,quanto diversos expoentes universitários 
se têm feito arautos da erronia, que assim vai tomando foros a 
que :p.ão tem direito. 

At:é o notável dentista Pirajá da Silva escreve na sua reedi
ção da Notícia do Brasil, de Gabriel Soares de Sousa: 

"Admira-se, mais uma vez, .............................. . 
a precisão etimológi,ca da língu{tbrasílica, o nheengJlctU(l~l~~ 

No Quarto Congresso Indigenista Interamericano, outro 
grande estudioso de assuntos brasileiros ·repetiu o mesmo con
ceito: 

" . . . . . . . . ao sul . . . . . . . . se difundia o gua.rani, enquanto 
to ao Norte e em grandes extensões do litoral se falava o 
nheengatú, uma "língua que é quase geral", como dizia o 
cronista Gabriel Soares de Sousa ( 2) . 

Nada menos verídico do que essas afirmativas. .Não hâ 
uma única ·referência a essa denominação de nheengatú que 
seja anterior a 1850. (3) 

I 

Verdade é que os vàcabulários jesuíticos do guarani e tupi 
antigos registram nheengatú com .o sentido de tala ·boa, falar 
·bem, mas não aplicam a expressão a dialeto algqm. 

(1) ~ Veja também o capítulo O Dialeto Nheengatu .. 
(la) - Vol. II. p. 215, nota 7; p. 244, nota 1. · 
(2) - Menezes, Prof. Djacir -; Herencia Idiomática InãJgena en 

ez Portugu.és del Brasil; § II . 
(3) -Leia-se a êsse respeito o que escreveu Couto de Magalhães 

no livro O Selvagem, p. XXXVIII. · 
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Não queremos com isso pô:r; em dúvida que os tupis tenham 
julgado boa a sua língua e más tõdas aquelas que lhes eram 
incompreensíveis. O têrmo nheengaiba prova, que essa concei
tuação era corrente, pelo menos quanto às incompreendidas. O 
que se contesta é o uso do têrmo nheengatú por qualquer autor 
coloniàl para designar o tupi, a língu.a brasílica e, principalmen
te, que os tupis o tenham usado nesse. sentido. 

Em contraposição o têrmo nheengaíba - malfalante( 4 ), 

era muito usado para os índios de línguas diferentes do tupi(5); 

era um apôdo genérico. Se nheengatu não chegou a usar-se, foi 
simplesmente porque todos os bemfalantes eram parentes e ti
nham nome próprio conhecido de todos, que tornava supérfluo 
qualquer denonlinação global; aliá1s, os genédcos são raros nas 
línguas essencialmente concretizantes da América. · 

Quem lançou o têrmo nheengatu_foi o general Couto de Ma-
·galhães pelo seu livro O Selvagem; Rio de Janeiro, 1876. -
. . 

Eis, o que escreve a pp. 38 e 39 da sua Introdução: 

"'Assim, pois, dizíamos, que a palavra guarani não é o nome 
de uma língua, (entre os índios)· e que a ·ungua que nós de
signamos por essa expressão, êles designam com a de língua 
de gente oú ava nhehen. o mesmo diremos a propósito de 
ling'Ua tupi. Tupi era o nome de uma tribo que, ao tempo 
da descoberta, dominava grande parte da· ·costa(6) • 

Se dissermos a qualquer índio civilizado (!) do Amazo
nas (!): "fale em língua tupi", - êle não entende o que lhe 
queremos dizer. Para que êle ent_end.a, que queremos que 
êle se expresse_ na_ $Ua própria língua, mister é dizer-lhe: 

· Renhehen nhehengatú rupí, lit: fale lingua boa pela, isto· é: 
fale pela língua boa. 

(4) ;___ T. Sampaio não soube interpretar. convenientemente o 
apelido que não se explica, nem pelo substanti:vo,-nem _pelo ·verbo. 

Nheeng-aiba é língua má, falar mal, e, como todo yerbo in
transitivo também se usa adjetivamente, ainda se traduz por mal
falante. . ' '! i ·i ii! 

o adjetivo é a chave do verdade.iró significado; íNDIO NHEEN
GAíBA se traduz corretamente tão só por índio malfalante, ou de 
língua má, que lhe é sinônimo. 

(5) - Conforme declaração expressa, entre outros, do P. Vieira, 
Cartas; vol. I. p. 556. 

(6) -O que não é verdade, como deixamos bem claro em Tupis 
·e Guaranis. Primitivamente eram chamados tupis tão só os tupini
quins Q.e São Vicente. 
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ÊStes fatos jize.ram-me adotar (!) os, vocábulos ava . nhehen 
e n!J,ehengatú para exprimir, o primeiro, a iíngua guarani; 
·o segundo, a lingua tupi"(7) ~ · 

Nada precisamos acrescentar às palavras tão claras de Couto 
.Magalhães. 

Porque os índios civilizados do Amazonas (!) achavam boa 
a sua língua, - nhehengatú, C. de M. j'ulgou que devia substi~ 
tuir também o têrmo genérico tupi por nheengatu .. 

Mas, que não estava muito convencido da. conveniência des
ta sua generalização mostra logo ·após,· no cabeçalho do capí
tulo seguinte: Nheengatu o-u "Tupi Vivo" (!), onde evidente
mente exclui o tupi antigo do litoral, que de longa data era 
língua mor.ta. · · ' 

Essa restrição d~ s_ó entender por nheengatu a língua-:geral 
amazônica dos nossos dias,. Couto de Magalhães a ·confirma no 
.cabeçalho de 139 páginas da sua gramá ti c a e em tôda uma 
sérle de títulos às partes em que a dividiu, pela repetição do_con
ceito: "Língua tupi viva ou nlie~ngatti''. 

Batista Caetano, que. era amigo do. general, não ·confunde 
os dois. Só emprega nheengat·u no seu verdadeiroc~sentidQ t~-
trito, quarido define: ', · ------

" nhee-ngatú - falar bem,. . ......................... ~ . 
boa fala· -........ _ -~ .. ·: .. · ....... -........ · •......... ·:··· 
e no Amazonàs ( ! ) , língua de índio ( 8) .. 

Des.sas acepções, as duas primeiras são tiradas d~ Mon:.. 
toya(9) e a última é visivelmente inspirada nos mencionados 
ensinamentos de Couto de ·Magalhães, constituindo; portanto, 
uma excrescência, estranha nl.as esclarecedora num v~cabulárío., 
que. se declara ser relativa à versão guarani da Conquista Espíri~ 
tual no Paraguai, do pe. M ontoya. . 

Entretanto, Couto de Magalhães, :nada inventou no parti
cular. O seu êrro foi generalizar algumas vêzes . 

(7) - Não precisamos frisar que essas designações gerais nã'? 
correspondem às necessidades científicas -dos' nossos dias. Há . fases 
bem distintas tanto no guarani como rio tupi propriamente ditos. · 
. (8) ~Vocabulário etc. Rio, 1879; no respectiv~ V'erbete, p. 319-. 

(9) -- Tesoro etc. fl. 247v. 
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Como sinônimo de língua guarani, a.bànhee(l0 ) ocorre na 
fôlha de rosto da versão guarani da Conquista Espiritual, de 
1'733(11 ) • 

Por outro lado, nheengatu, para designar a língua-geral mo
derna do Amazonas, já foi empregado pelo padre M. J. Seixas, 
em 1853(12). É o testemunho mais antigo que achamos dessa 
acepção da palavra. 

Não sabemos, se por aquela época Araujo Amazonas regis
trou o têrmo nheengatú no seu Dicionário Túpico-Portugués( 13), 

que se deve achar no Instituto Histórico, do Rio de Janeiro. 
De outro livro seu, o Dicionário Topográfico e.tc. {14) não 

consta, embora dedique três ·páginas e meia ao 5erbete língua
geral. 

Tampouco o empregam o coronel Faria(15), em seu livrinho 
pomposamente chamado de Compêndio da Língua Brasílica, de 
1858, ~· Gonçalves Dias no resumido vocabulário colhido no 
Alto-Amazonas(15a), ou em seu mistifório do ano de 1858, a que 

(10) - "Língua de índio", "li;ngua .de gente". A tradução de 
língua de gente nobre que lhe dá Capistrano ·de Abreu no I. vol. 
da História Geral do Brasil, de Pôrto-Seguro, p. · 17, nota 7, é pura 
fantasia. 

(11) -- Veja o vol. VI. dos Anais da Biblioteca Nacional, Rio de 
Janeiro; p. 91. A Conquista Espiritual foi escrita, em castelhano 
por Montoya epublicada em Madrid, no ano de 1639. Em 1733, os 
jesuítas publicaram a tradução guarani algo modificada, no Para
guai. - O volume VI referido contém o texto guarani e a tradução 
portuguêsa feita por Batista Caetano de Almeida Nogueira sôbre 
o texto guarani, pois ignorava então a existência do original es
panhol. 

(12) - Vocabulário da Língua Indígena Geral para uso do_ 
Seminário Episcopal do Pará; Pará, 1853; verbete nheenga, p. 37. 

(13 J - Veja a seu respeito o estranho parecer de Braz da Costa 
Rubinll, na II. parte, pp. 397-401, do tomo 29 da Revista do Insti
tuto Histórico, Rio, .1866, que Sacramento Blake proflig'a com justa, 
embora algo. exagerada indignação, no seu Dicionário Bibliográjicq, 
vol. 5. pp. 325-26. __ . 

(14) - Lourenço da Silva Araújo Amazonas -.Dicionário Topo
gráfico, Histórico, Descritivo da Comarca do Alto-Amazonas; Recife, 
1852; pp. 175-178. . 

(15) - O Coronel Francisco Raimundo Corrêa de Faria foi o 
~ucessor do pe. Manuel Justiniano de Seixas na Cátedra da Língua 
Geral do Amazonas, no Seminário Episcopal de Belém do Pará, 

. instituídá pelo bispo D. José Afonso de Morais Torres, em 1851. 
,Faria roi o seglJildo e último lente da Cadeira, que o seminário 
não tardou em suprimir, por falta de recursos. 

(15a) --- Vocabulário da Língua-Geral usada no Alto-Amazonas; 
Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Brasileiro; tomo· 17; Rio, 1854; pp. 553 
e seguintes. 

200 

deu o enganoso título de Dicionário da Língua Tupi chamada 
Língua-Geral dos indígenas do Brasil(15b). 

Charles Frederik Hartt recolheu, em 1870, alentada série de 
observações etnográftcas e exemplos de frases correntes na lín~ 
gua-geral amazônica(1G). 

Não menciona aí o têrmo nheengatu. Isso mostra, que o 
seu uso, testemunhado por outros, ainda era esporádico entre 
os civilizados. Entretanto, no texto, nas frases 684, 686 e 687, 
ocorrem as expressões: 

nheenga katu 
tapuya nheena e 
tapya nheena(17), 

com o sentido de língua geral. Elas testemunham, que, mesmo 
entre a população indígena e mestiça, o têrmo nheengatu ainda 
era vacilante e não ~corria com exclusividade. 

~utros estud"iosos parecem confirmar essa impressão. 
Pedro Luís Sympson, ainda em 1877, intitula a .sua gramá

tica: "da língua brasílica geral, falada pelos aborígenas das pro
víncias do Pará; e Amazonas". Não aparecem nela as denomi
nações tupi e nheengat'u, que vemos ·no frontispício das edições 
posteriores. · · · · =·---··--- -

O cônego Francisco Bernardino de Souza, que ignorava a 
língua-geral, também não cita o têrmo nheenga.tu nas suas Lem
branças. e Curiosidades do Vale do Am.azon.as; Pará, 1873, e nos 
seus relatórios da Comissão do Madeira - Pará .e Amazonas, 
Rio, 1874/5. Só -emprega: língua indígena, língua geral ou tú.;. 
pica. 
. Quem deve ter baralhado as idéias de muito curioso~ é Bar-
bosa Rodrigues. · 

(15b) - Lípsia, 1858. Segundo a sua própria declaração, tomou 
·por base o vocabulário da Porandupa Maranhense, remaniando-o 
com ajuda do Dicionário Português e Brasiliano, de vários manus
. critos, da gramática do pe. Figueira, da deixa de Alexandre RO
drigues Ferreira etc. É . o velho de mistura com o mais recente e não 
poucos erros de transcrição; o todo de valor científico precaríssimo. 

(16) -Notes on the Língua Geral or Modern Tupi oj the Ama
zonas, New York, 1872. ~ Em 1938 apareceu uma tradução brasi
leira,. no vol. 51 dos Anais da Biblioteca Nacionai, Rio, pp: 305-390. 

(17) - A tradução é respectivamente: língua boa e lín:gua de 
tapuio ou índio. Note-se na primeira expressão ·a falta de fusão 
e ab.r~ndamento eufônicos. ~ Aliás, ainda em 1909, D. Frederico 
Costa também a registra ao lado de nheengatú. · 
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Êsse grande . botânico e arguto observador da ·natureza foi 
uma das maiores negações no ·campo Ungüístico. 

Tão ousado quão desastrado e contraditório era nas suas 
·afirmações lingüístieas, que nos obriga a olhar com certa des
confiança para tudo quanto escreveu no parti-cular. 

Examinaremos aqui tão somente alguma~ das suas referên
cias ao têrmo nheengatu para mostrar que não exageramos e. ao 
mesmo tempo para alertar aquêles que1 por acaso, ainda o 
consultarem. 

1. "Quando emprego a palavra abanheenga, ,cumpre-me 
advertir, quero com isso dizer a língua do índio, a ma
triz anterior à escrita por Anchieta e Montoya, conser
vando a de nheengatu para o ·tupi do Amazonas; a de 
guarani para a do Paraguai"(18). 

Não atinamos até hoje com a fonte arcana, em que Barbo
sa Rodrigues hauriu o conhecimento dêste seu abanheenga pré~ 
histórico. Nem Barbosa Rodrigues estaria em condições de no-lo 
dizer. Em seu arrazoado substitui simplesmente as provas por 
afirmativas peremptórias, esperando 'com certeza que cegamen;.. 
te as aceitemos, fiados no saber do mestre. 

•remos ainda mais e melhor: 
2. " . . . . a pronúncia nheengatu é a verdadeira dos tupis 

antecabralianos (! )· ...... "(19). 
3. " . . . . . . a do abanheenga,. que deu com mais pureza o 

nheengatu" (20 ) • 

4. " .... ~ . porque tirada a pronúncia do o ........ e-uma 
ou oUJtra corrutéla tem-se (no nheengatu) quase o aba
nheenga, a língua dos nossos avós"(21). 

5. "eu afirmo (! !) que êstes dois (o tupi e o guarani) 
são o nheengatu do norte ( ! !) corrompidos pela escri
ta, pela má pronúncia, por sotaque e vícios estrangei
ros"(22) . 

I 
Com afirmativas tão. categóricas fôra de esperar que pelo · 

menos o próprio . Barbosa Rodrigues estivesse convencido das 
excelências insuperáveis do nheengatu do Amazonas. 

(18) ___,. A Língua-Geral do Amazonas e o Guarani; R~v~ do Ins-
tituto Hist. e Geogr. Bras. Rio; Suplemento ao vol. 51; p. 101. 

(1~) - Ibidem; . p. 102. 
(20) -Ibidem; p. 104. 
(21) - Ibidem; p. 103. 
(22) -Ibidem; p~ 103. 
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Nada disso! 
6; " o nl!-eengatú - tala boa, primitiva e adultera-

da (!!) por aportuguesamento e cruzamentos"(23). 
7. para mostrar como se· tem adulterado o aba-

nheenga, que deu o nheengatu .......•.. ''(24). 

8. "Essa língua adulterada é que conservou o nome de· 
nheengatu · (!!) no vale do Amazonas"(~'5). 

'9. "Em eonclusão, o -nheengatu está completamente modi
ficado ( ! ! ) pelas pronúncias de estrangeiros ·e . pela o r..:. 
tografia ...... " ( 26) . 

Nestas citações devemos ter a conclusão final a que chegou 
Barbosa Rodrigues, e assim, embora confusas, procuraremos re
sumí-;las: 

"O nheengatu é o-1iescend.ente mais chegado da fala primi
tiva dos tupi-guaranis, ao mesmo tempo adulterado, com
pletamente .modificado e sinônimo de tupi moderno do Ama
zonas". 

Compreenderam? 
Se mesmo assim não conseguirem penetrar as profJ.U}!d._eza&, 

do pensamento barbosiano, recomendamos que leiam novamente 
a citação n.0 1, comparando os seus dizeres muito claros com 
os ·da seguinte: 

"Aquela nação (dos tupi-guaranis) falava uma Só língua: o 
abanheenga ou nheengatu" (27) . 
Contradição manifesta entre as duas! ? 

Não se impressionem! Barbosa Rodrigues em lin.güí.stica 
é dis~o para pior: des-conhecimento e mistificação entretecidos ( 
num emaranhado tal(28), que muitos ainda hoje titubeiam 
quanto ao verdadeiro significado do têrmo nheengatu, que, desde 
a sua adoção, há pouco mais de um século, sempre foi: 

(23) - Ibidem.; p. 104. 
(24) -~ Ibidem; p. 101. 
(25) --- poranduba Amazonense; . p. XII; Anais da Biblioteca 

Nacional; vol. XIV. fase. II. Rio, 1890. 
(26) - A Língua-Geral do Amazonas e o Guarani; p. 109. 
(2'7) - Poranduba Amazon.ense; p. VI. 
( 28) - Aquêles que acham êsse julgam.ento m.uito severo, ofereço 

mais a seguinte ·afirmativa de Barbosa Rodrigues: · 
". . . a língua kiriri, que não é mais do que o tupi falado por tribo 

nheengaíba. (!!) in: A língua-geral do Amazonas e o guarani, p. 90" 
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"a língua-geral moderna do Amazonas, um tupi de lé
xico desfigurado em grande parte e de estrutura gramatical 
não menos desnaturada, que nunca foi língua própria de 
tribo tupi alguma". 

O nheengatu desenvolveu-se (do tupi médio, ou seja dobra
siliano, um dialeto tupi, a tal língua-geral, que se formara en
tre colonos, mestiços e índios aculturados) , de fins do século 
dezoito em diante e ainda subsiste em alguns rincões amazôni
cos mais afastados, como língua de intercâmbio. 
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