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I 

ESTUDOS COMPARArfiVOS DO VOCABULARIO NA 
LINGUA BRAS!LICA (VLB.) COM O VOCABULÁRIO 
PORTUGUÊS-BRASIL/CO (VPB.) E O DICIONÁRIO 
PORTUGUÊS E BRASILIA1VO (DPB.) CO.M O SEU 

REVERSO ORIGIN_:\L (DBP.) REPRODUZIDO NA 
PORANDUBA MARANHENSE (PM.) 

Diante da freqüência das SU% citações, nunca é demais 
repetirmos o que tantas vêzes temos afirmado: O tupi seten
trional contido no Dp·b. já é mui diver.s() do tupi fixago e polí-. 
ciado pelos jesuítas e mesmo do tupinàmbá ·falado no Mara:il'hão-~
ao tempo da conquista. Estamos convencidos de que os._ fami
Ia.rizados como Vlb. e o Dpb. não hesitar.~o em concordar co
nosco. Haverá mesmo quem tenha ido além e verificado que o 
Vp.b, também compilado no Norte,, se aproxima muito mais do 
Vlb. do que o Dpb, mas poucos parece terem ultrapassado o 
cotejo isolado dês te ou daquele caso. · 

A.l[sta comparativa, que apresentamos a seguir é uma re
senha de vocábulos extraídos do Vlb. do Vpb. e do Dpb. com oca
sionais lacunas. Visamos nêle ao ressaltar os diversos· metaplas
nlos, deperecimentos e influências estranhas, que, entre mesti
ços e índios aculturados, foram transformando progressivamen
te o vocabulá'rio original naquilo que nos apresenta o Dpb. 

Essa seqüência entre o Vlb. o Vpb. e o Dp'b. é fundamen
tal nos estudos comparativos do tupi por ser a única 
documentação que- nos mostra o ·caminho que levou, na mesma 
região, ao nheengatu dos nossos dias~. 

o simples cotejo é muito instrutivo de per si, ma~_tulga
mos que o seu alcance passou a ser grandemente realçado pelas 
extensas notas que acompanham a maioria das palavras arro-. 
ladas. Em muitas é flagrante o processo gradativo das mutações, 
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não raro devidas à visível oblitera,ç.ão do sentido das partes com
ponentes, fato aliás corriqueiro na formação de tôdas as línguas. 

Nesta tentativa de especificar as principais características 
das formas léxicas brasilianas comparadas com as tupis, veri
ficamos: 

1. ~ Cer,tas regras da eufonia tupi, principalmente as da 
apócope na composição, já não se observam. 

2. -A função dos índices de classe obJ.itera-se. 
3. - O sufixo aba assume crescente função extra verbal. 
4. - Míp.gua o sentido do sufixo pora. 
5. ~ Oircunlóquios, não r~ro desajeitados,· substituem com 

freqüência velhos têrmos caídos em desuso. _ 
6. - As antigas negações tão específicas cedem o lugar~ao 

têrmo nitio, estranho, mas de emprêgo muito mais 
simpl~s. 

-7. - Perde-se o alcance d~ certos modos verbais. 
8. -- Formas léxicas dúplices unificam~se. 
9. - MultipHcam-se os lusismos, não apenas os léxicos, 

mas também ·os sintáticos· e ideológicos. 
10. --- Neologismos vão surgindo, ·nem sempre por carência 

de têrmos adequa:dos. 

De vários dêstes pontos decorrem profundas alterações· gra
maticais, que talvez contribuam muito. mais para distanciar o 
. brasiliano do tupi do que tôdas as modificações léxicas .arroladas, 
pois estas raras vêzes desfiguram o vocálbulo ao ponto de o- tornar 
irreconhecível. 

Português 

abelha 
água de chuva ~ 

ESPÉCIMES DA EVOLUÇAO LEXICA 
NO 

BRASILIANO 

A 

Vlb. Vpb. Dpb. e Dbp. 

eiruba yruba, yraruba - yra maia(1) 

amana, aman-
dy -- amana-y amana-ry 

(1) -Como se vê naforma do Vpb. a queda do e inicial parece 
ter começado tentre os próprios índios. (continua) 
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Português 

aguá-lo 
águas-vivas 
ainda não 
altura 
amancebado 

amarelo 

Vlb. 

sepyia 
yapó güasú 
aani ranhé 

- ybaté 
aguasá 

iuba 

Vpb. 

:....._ sypyia 
:..__ ygapó güasú 
- ani -ni ranhé 
- ybaté 
- agüasá, agüa:-

. sàbora 

sepy-y(2 ); 

ygapó osú(3); 
nitio ranhé(4); 
ybatêsaba; 

:..._ 'agüasá, agüasaba 

tuba, taba, ta- - tagüá, iuba(5); 

güá. 

Em guarani eiruba significava .também abelha-:-mestra. A tradu
ção cabível em tupi é· pai do mel e em guarani: pai do mel e pai das 
abelha.8, já que ali eir tinha os dois sentidoo de: mel e abelha. 

Entretanto, como no tupi eiruba também significa enxame, é bem 
possível, que para essa ac.epção houvessé influência de uba- jazer, 
estar deitado. A tradução de eiruba - enxame interpretar-se-ia neste 
caso por o jazer (conjunto) das abelhas. 

. ( 2 ) - O têrmo brasiliano mostra, que se havia então confun~ 
dído a desinência ía com o substantivo Y - água, pois vem escrito 
cepJJ ·y,g. 

(3) - Dêste têrmo deduz-se o sentido de yapó no tupi - maré 
cheia. Note-se como o sentido prinütivo de yapó>ygapó -'.maré 
cheia tomou também o de terras alagadas na regiáo amaz;ônica. O 
-têtmo maritimo tornara-:-S:e. ali fluvial, -pelo menos em_Jins do sé-
culo· dezessete. . '- · · - -· - --'---

(4) -Veja o capítulo dedicado a nitio, que constitui uma~trans
formação profunda na velha fala, dos tupis,· e, por si só, mostra 
a distância existente entre o tupi e o brasiliano, . 

(5) __..As diversas correspondent~s ao adjetivo português amarelo 
representam todo um capítulo da dialetologia tupL No tupi (antigo) 
temos para íuba as acepções de côr amarela, s .. e amarelo, adj. 
empreg'ados indistintamente para pessoas e· cousas. Barro amarelO, 
entretanto, tem a denominação espe,cífica de taguá. 

No tupinambá do Maranhão do Vpb. aparecem_ três, têrmos: 
íuba, tagüá e (i) taba, que se empregam todos .para cousas, enquanto 
para pessoas, íuba era de uso exclusivo~ 

Taguá e taba são a nosso ver duas formas da m.esma palavra, pois 
a grafia taba é certament,e um êrro de transcrição, primitivo ou re
cente, por . tabá. Basta eliminar o g eufônico muito sua v e da .com
binação gú para têrmos taüá, a forma dialetal· nórdica de taguá no 
tupL Ora, correspondendo, · não raro o u do tupinambá maranhense 
ao b tupi, taúá (a forma nheengatu) e tabá tupi vêm a se:r sinônimos. 
No tupi tabá- aparece em tabà.tinga - barro branco; enquanto barro 
verm;elho é tagúá · piranga, .. a despeito de taguá isoladamente signi
:ficar- barro amarelo. Simples caprichos. d~ Un_guas! Tabatinga, que 
passou para o português é provàvelmente aforma .tupiregular; to~ 
b.àtinga, que figura :pas duas edições do Vlb. ·deve ser mera~v:ariação, 
se não for êrro ··.de cópia. 

-Tan1bém no nheengatu amarelo se traduz .de duas. maneiras-: 
zua (contração de íuua) para pessoas e tauá para cousas'. 
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Português· Vl.b. Vpb. Dpb. e Dbp. 

anil 
ano 

- kaá-oby - kaá-yby(6) ; _ 
roy, seixú - seixú, akaiú - akaiú(7); 

. (6) - Compreende-'-Se fàcilmente a razão de não existir. um 
têrmo tupi ~ra anil no Vlb: as 'plantas fornecedoras de índigo eram 
desconhecidas ou pelo mehos inaproveitadas entre os índios. 

O incentivo para extração do índigo veio da índia. O Vpb, en:.... 
tretanto, já . o traduz por kaá-oby, literalmente planta-azul, cousa 
azul de planta. Se no Dpb. ocorre kaá-yby não é necessàriamente 
um êrro por oby_, porque já o Vpb. tem ybybae - o que. é azul, em
bora logo a seguir também escreva oby - azul. 

O desenvolvimento fonético da palavra. seria. no caso: oby> 
uby>yby, de sul a norte. Em tupi a forma kaá-Oby é perfeitamente 
admissível e se encontra· mencionada nos Aditamentos de Eckart. 
para a !legião amazônica. 

Val.e acrescentar que o registo do têrmo, ·tanto no Vpb. como no 
Vlb. · coloca essas composições em. época posterior ao comêço da · fa
bricação do anil entre nós, visto como o qualificativo azul da deno
minação só pode vir do extrato e não das plantas em si, que nada 
têm de azu,l. 

Compare o capítulo relativo a o Anil no Léxico Tupi. 

(7) -:-A revolução de um ano devia ser necessàriamente um pe;.. 
ríodo delimitado por acontecimento periódico de certa influência na 
vida social.. Mas, como a natureza e as _e-stações da área ocupada 
pelos tupis divergem sensivelmente. não de·v:emos surpreender-nos 

--com a variedade das designações tupis para ano. 
Como vemos nos três vocábulos, que nos se:rvem de base às com

parações, ·há três têrmos nos dialetos costeiros ·para designar o· ano. 
Nas regiões meridionais, onde é mais sensível o frio do inverno, é 
roy- frio, inverno, que traduz o nosso ano. Mais ao norte, incluindo 
Bahia e Pernambuco, predominou o têrmo seixú - o Sete.-estrêlo, as 
Plêiades. 

Desde a mais recuada antiguidade o aparecimento da$ Plêiades 
·no horizonte ocidental, em novembro, marcava o início do ano 
entre grande número de povos. É também para nós a época· das tro .. 
voada$, uma das fases para plantar. 

Na costa central brasileira temos ainda a épocª' --das chuvas in
vemais, que começa normalme·nte em fins de marÇo. Também el~ é 
assinalada pelo aparecimento do Sete-estrêlo, porém no hor-izonte 
oriental. É essa a melhor época das sementeiras e plantações do Cen
tro para o No,rdeSte. 

Akaiú - os cajU$. O comêço da sua maturação nas regiões do tCen-
. tro costeiro para o Nordeste cai igualmente no fim do nosso ano ci
·vil e aproxima-se, portanto, do surg.imento ocidental das Plêiades 
com as suas trovoadas. A safra do cajú d::).va lugar a festas mais ou 
menos prolongadas, em que o consumo do akaíú-y- ·v~nho. de cajú 
era espanto.so. C. d'Abbeville dá para vinho de ca-jú o têrmo de 
akazú..,..kaúi, que diverge do Vlb. e da tendência geral nas denomi-
nações das bebidas fermentadas. (continua) · 
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-~ Português 

antepassados 

apartação 
após, atrás 

(de gente) 

Vlb. Vpb. 

tamyipaguama- tamyia, tamu
nha 

rnoiaokaba 

takypúeri 

- moiaokaba 

- takykúera 
takypuera 

Dpb. e Dbp. 

senondeguara
etál(8); 

moiaokasaba; 

sakakuera(9); 

No tal reverso dó Dpb, publicado em 1934, que, por ser uma 
compilação posterior, feita sem critério, não tem nenhum valor cien
tífico, aparece para ano - acaju-royg! Naturalmente se deve ler: 
akaiú ou roy. 

Note-se a coincidência entre a maturação dos cajus. e o nascimen
to ocidental das Plêiades- e, por outro lado, entre o comêço do frio 
na região meridional, ocupada pelos tupis, com o reaparecimento das 
Plêiades no horizonte oriental anunciadoras também das chuvas in
vemais mais ao norte. 

Divergia, portanto, entre os tupis, tanto o inicio dó anó, como
ainda o seu nome, de acôrdo com a região, porqUie ês.te lembrava umà 
peculiaridade estacionai, que depende m~ito da latitude. Nos, cate
cismos tupis· os jesuítas deram preferência à denom:inaçã(f:seixú'Fsem= · 
di~er a qual dos dois aparecimentos das P1êiades se referiam. ·O 
mais provável é que, em seus escritos roy e seixú~ além da acepção pró
pria, designavam o ano civil. 

(S) - Tamyipagilama decompõe-se em tamiíía - avós e pa
gilama (contração de paba- todos,e úama ....-sufixo de futuro) que 
se poderá traduzir literalmente por todos que viriam a ser avqs da 
gente. · 

o termo senondegilara do Dpb. corresponde ao tupi senondesilara 
- o que está na sua dianteira; tem portanto s:entido mais~vago. O 
índice· de· classe vai-se embotando 'no brasiliano, pois aqui fôra de 
esperar a forma absoluta tenondegilara, como no guarani, onde Res
tivo também lhe dá, ao lado de outros sinônimos, o sentido de ante-
passados. " 

Aqueles que, atrás d:e Batista Caetanot vêem no guarani uma 
língua. primária recomendamos o exame da sua engenhosa hipótese 
etimológica, no Vocabulário da Cooquista Espiritual.etc;·verbete tamõi. 

(9)· - Note, em ·primeiro lugar, a forma Qupla .do sufixo _kfle.ra, 
püera, no Vpb. o primeiro usado n9 tupi e o segundo no· guarani ~ 
b:rasiUano. O a final indica a forma substantiva!: Parte traseira. Para 
formar o advérbio .. o tupi substitui o a final pela pr~posição i -
tàkypueri. O t inicial é o índice de classe superior. A forfiia saka
k,üera, no brasiliano, onde as regras da euf<?nia . já não se observam 
e. os índices de classe vão perdendo o sentido, significa propriamente 
a sua varte tras·eira, · · 
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J!ortuguês Vlb. Vpb. Dp-b. e Dbp .. 

aprender nhemboé 

à tarde 
vessá-lo 

ave de. rapina 

karúk-enie 

sasaba 
guyrá-güasú 

- karuk-me 

- sasaba 
- guyrá-güasú 

karuka rame ;·· 
sasaft(ll); 
gúyrá osú(12); 

avô 

azul 

- -tamyia, tamuia- tamyia, tamu-
~ nha 

oby (r-, s-) _,_ oby (r-, s-) 

B 

tamula.; 
- ·sugüy(1e); 

Português Vlb. Vpb., Dpb. e Dbp. 

baía, enseada küa, p~ranã
güá 

baleia 

baluarte 
barba 
barriga 

p:iràpüama 

mytá pukú 
tendybá-aba 
tyé, tygé 

sabaá, saüaá 

? 

mokab~oka 

tendeu-aba 
tegé, vulg. ma-
rika 

sabaá; 
Pal"aná osú(14); 

pirá osú paraná-
ósú pora(15) 

moká oka osú; 
tino aba( 16) ; 

niarika(17]_; 

. .· .. (10) - Nhemboé ~ é literalmente ensinar-se. No bra.siliano se 
nota a incipiente confu.Sãó entre nhemboé ·e .mboé que é ensinar. 

(11) -Note: o b tupinambá transforma-se. em ú no brasjU~no. 
(lZ) ----' Compare o nosso estudo sôbre gfla.sú, usú. 
(13) ___,.O brasiliano suguy nada tem que ver com uguy (kr s-, r~) 

sangue, mas é uma alteraÇão da 3.a pessoa: êle (é) _azul ~ ~oby> 
soily>sogily>s'l!-gily. No brasilia.no é comum a transérição na terce·i
ra pessoa, que parece assum.ir sentido absoluto no correr <fo t~g1po. 

· . (14) - Sabaá, sauaâ deve ser um têrmoregional. Conservou-se· no 
nheenga:tu. · · 

(15) ~ () têrmo tupi se traduz por peixe empinante, .~. erner
,gente;. àe aptíama --. .. leva11,tar-se, empinar~se, _· emergir . •. Compare 
a denominação tupi com a ctesaj<eitada descrição do brasi~iano. -~ 
A ambos. releve-se . a classificação de pe.ixe. . . 

(16) - Aoforma ,brasU,iana é l.lm. eloqüente exemplo do .. g:rau· p.~ 
e.sfarelam~nto. a que. nêle chegaram certas palàvras. , . ·~ 

, (17) + A~ formas do Vpb. e Dpb~ en.tremostram a influência 
gradativa do português sôbre o falar dos índios. 
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Português. Vlb. Vpb. Dp·b. e Dbp. 

bicb,o-de-pé tunga tunga, tumbu""' 
r a tumbyra.(1S); 

bigodes - apuã-aba apüã-aba, 

apyá-aba amotaba(19) ; 
bondade angaturamà angaturama ka.tusaba(20); 

bostela mereba, pereba - pereba mereba .... pirera(-21) ~-

branco, cristão- karaiba karaiba karyba(2'2); 
briga; maramonhan- maramonhan- maramonhan-

ga ga gaba; 

c 
Português Vlb; 

cabana _.__ teyi~upaba ---"--teiupaba teiupaba.(23); 

_ (18) - Tumbu:a e tumbyra são têrmos de difícil interpretação, a 
nao ser. que se queira fantasiar, como faz Batista Caetano no verbete 
tumbi. Não é impossível que se trate de uma combinação de tunga, 
com ura,- berne. - .. _ · 

" <1 9) - A tradução literal do têrmo -tupi- é ~pêlo do lábz1rsu~pe~ier-~ 
À:_pYá-aba -~ traquz por, pêlo de homem. Amotaba é o têrmo gua:ra;.. 
n1, que BatiSta Oaetano quer cmnposto de ·amá (na) _:_ cercar e' taba 
(por aba) --'- cabelo do corpo. Infelizmente·\ taba não existe neni 
no guarani, nem no tupi com o sentido de pêÍo, cabe'lo, embora' Mon.,. 
toya, . teórica, mª.s enganadamente, mencione o t inicial. Batista 
Caetano também não toma em cm:isideração que, admitindo· a sua 
etimólogia, ·o t devia abrandar-se para ·nd . por efeito dos fonemas 
na&alaçlos de am.ã(na). Amotaba que o Vlb. não re~stra pode· s.er 
m,ais uma indicação do contato de certas trlbos s·ettentrionrus com 
os guaranis antes do ·seu· r:etomo ao norte referido por Abbeville. · 

. (20) - Angaturama não significa apenas bondade, mas ainda b.om. 
A. forma brasiliana em saba, sufixo formador de substantivos verbais•. 
a9-ui trans:f.\erido para o adj:etivo katú, elimina·a duplicldaqe. do senJ 
t1do. - Veja o nosso es1tudo referente·. ao sufixo aba, $aba. 
. . (21) - Pirera, em tupi, é o pretérito de pira ~ peie· e significa 
pele tora do corpo, o couro. No brasiliano o sentido de pirera desen....., 
volveu-se para, pele. estragada,. casca, e~cama, de onde: .mereba pi.;... 
rera - chaga · casquen.ta, escamosa, já· que os substantivos incluem. 
o sentido adjetivai. · · ·· 

( 22 ) - Só muito tardee no Norte se deu a contl'àÇão de karaibà 
P!tra kariba .. ~sse_ fato é importànte para a etimologia. Cariboc·a,·tini 
termo relativam,ente novo; pode assim ser traâuzido por descendente 
àe b~anco (e. índip),. mas carijô e cariocc:t nada têm que ~er com 
karatba por .terem exi.SMdo -antes de sincopar ... se êste em· kar.iba. 

(28) _..:. De teyza - multidão, comunidade; público, e upaba --. 
pouso. Quem melhor expõe o desenvolvimento semântico é Montoya:: 
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Português V.lb. Vpb. Dpb. e Dbp. · 

cabeceira - akang-upaba akangapaba akangapaba.(2'4); · 

cadáver - teõmbuera teõmbúera, teõgúera{ 2'5) ; 

teõgúera 

corrente itàsama itàsama itàxama(26); 

cadeira apykaba apykaba üapykaba(2.7); 

capoeira, 
(roça velha) - kopuera - kaapúera kokuera ( 28) ·; 

Teyi upaba- lugar público, lugar de muitos, de onde: teiupã. ..;:;__ 
o rancho pelos caminhos". 
Como velno.s por essa citação, a forma contrata, que temos no 

Vpb. e no Dpb. já existiu no guarani antigo, itambém apocopada; 
t~zupá·. Parece que essa forma oxítona n1al interpretada deu a de 
tujupat, na Jornada do Maranhão, de Figueira; tixupar, tixipar, nas 
Carta&. Avulsas, pp~ 220 e 312, e tijupar, nos Doc. Históricos,. vol. 72; 
p. 108. O r final não tem aí razão de ser. 

(24) - Nos dois. vocabulários maranhenses não se apocopou 
· akanga, como é de praxe no tupi. Em compensação, a segunda pa.rte. 

do composto sofreu uma aférese apenas concebível pela perda do 
seu significado primitivo: uba - estar deitado, jazer, de onde: upaba 
lugar de esta1· deitado, que finalmente composto com akanga·- ca-• 
beça, dá a.kang-upaba - lugar da cabeça (estar deitada>, - almo
jada, travesseiro. A supressão do u deixou a segunda parte pràti
c~ente ... sem sentido, por privá-lo da raiz indispensável à identifi
cação. 

(25) - As .formas do sufixo do pretérito: puera, mbuera; kuera, 
guera, não podem ser consideradas meras variantes próprios a qual
quer dos dialetos tupi-guaranis. Os dois primeiros são formas exclu ... 
sivamente tupis. Kuera não é sufixo admiltido no tupi. Nos raros VO
cábulos tupis terminados em kuera, o· k pertence ao tema. Guera, em 
tupi, a não ser que O- .g .. pertença ao tema como em angfl,era, (pret. 
de anga), é o sufixo do pretérito das palavras terminadas tão só em 
ba: aba - cabelo,. aguera - cabeleira, peruca. 

O Vpb. fixou no ca:so o duplo desenvolvimento, e.nquanto o Dpb. 
se identifica na forma com o guarani. . 

(2'6) - A substituição de s por x, nos casos em que ó s não é 
precedido de i,_ é uma tendência, que se nota esporàdicamente no 
brasiliano. No nheengatu é algo mais pronunciada. 

( 2'7) - A forma brasiliana incorporou o il inicial eufônico, que 
aparece no tupi precedido por um g muito. suave (gu>, apenas quan
d~ o antecede um dos pron~mes a, o, oró. 

(28) ....... Capoeira vem de kopuera ·e ~gnifica o que foi roça e não 
o que foi mato, porque a capoeira já é novamente mato, embora 
mais novo do que a mata virgem. Não é o único ltêrmo em que 
kaá, ·.palavra mais freqüente do que ko, substituiu esta. Compare o 
vetbete ·roçado~ 
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Português Vlb. Vpb. Dp·b. e Dbp. 

cidade tabusú tab(a)-usú 

? 

- mairy(29) ; 

ybàbasú(BO) ; 

tiara-osú; 

pekusaba( 31 ) ; 

côco, coqueiro - inaiá.-gúasú 

comilão - ( abá.-) karú -tiara 

pukú comprimento - mukú, . (p-) 
I . ,.. 

irunarrtogúara(32); 

kuab, kuáub 

companheiro - iru ililnamogüara 

kuaba conhecer, sa- kuaba 
ber, 

couro pirera, piruera - pirera - soó-pirera(33); 

(2'9) -Querem T. Sa!llpaio e outros atrás dêle que Mairy sejaagul
tinação de Maíra e reyia -- multidfl,o, reunião de franceses, o que é 
pedir muito do brq,.síltano onde as contrações diminuem senslvelm;ente. 
- Mairy como. nome indígena de Olinda é mera hipótese de Pôrto 
Seguro (Secção 11), repetídà por outros. As· denominações -indíge
nas documentadas de Olinda foram Marim e Mirim ... Mairy ...;......,· cidade. 
aparece pela primeira vez no Dpb. Au e.timologia de Pôrto Seguro -
maira-y --:- rio ou água, dos jra.ncetses é perfeitamente ácEütável, por
que mairy como nome geográfíco antigo só a, parece e·m _ c_QI1exão com 
água, designando: rios, lagos ou lugares à beira d'água. ~--='====c-e 

(30) - O côco (Cocus Nucifera) foi introduzido pelos portuguê:- · 
ses. É por isso que não tem nome próprio ·entre os· tupis. O. Vlb. 
comparou o côco da índia com o coquilho da pindoba ~ o inaíá .e, 
por ser· maior, apelidou-o inaíá-guasú. No Norte denominaram-no 
simplesmente truta grande - ybàbasú,' de: ybá-guasú>ybá..;úasú> 
ybá-basú, que' passou para o português na forma reduzida por afé
rese a babaçu. É interessante a consonantização do il por influência 
do b na sílaba anterior. · 

(31) -Parece que, mesmo no dialeto tupinambá do Vpb,. as for
mas substantivais de inicial móvel m estavam em franca decadência. 
No brasiliano a sua ocorrência está, muito l'leduzida. Veja a nota 20. 

(32) - Note-se a superfetação do têrmo irÚ-namo-guara ~ o· que 
está à guisa àe companheiro. As duas sílabas de namo são ambas 
átonas. · · 

(33) ,_No tupi, ·pirera é, ao-lado de piruera, a forma pretérita de 
mbira, pira, - pele ·.viva, pele no corpo. Pirera · significa, àSshn: 
pele tirada, couro, em tupi. No brasiliano, por estranha evolução se
mânt~ca, pirera tomou o sentido de pele,· casca e escama em qualquer 
estado. 

Para couro ou pele tirada de animais fixou-se o . genérico soó-
pirera, propriamente pele ou couro· animal. · 

~. No Dpb .. vem se~ pirera :por soó-pirera, que o reeditor não corri-
giU, a clespe1to de figurar corretamente no reverso da P M. ' 

215 



D 
Português Vlb. Vpb. Dp·b; e Dbp. 

dedo (da mão)- tnoã, {p.) poakanga po(34); 
demorado, 

~ comprido pukú ___:_ pukú pekú; 
de oride umã suí umã sui, 

mã SUÍ mã sui; 
derramar e na iusene('35); -

eu 
. ra nhoen, 

o. derramo a nhosen ~a nhosen 
La iosen 

(34) -Os têrmos correspondentes a mão e dedo mostram desen
volvimento deveras interessante. 

Temos no tupi: mbo, po- mão; 
moã, poã - dedo da mão~· 
moã:-gftasú (p. ). ~ polegar; 
moã-kanga (p.) - dedo (no Vpb.) literalmen
te: Ossos do dedo. 

No brasiliano: po -mão, no Dpb. também dedo; 
poam (=poã) - polegar (Dpb. e Cl.); 
poakanga ...;___ dedo (V p-b. e Çl. ) ; 
poakanga-oçú - polegar (Dpb. ) 

Poâ-kanga passou a significar dedo, no 'Vpb. têrmo que ainda 
aparece no brasiliano, ao lado de poã, em poãkanga-osú, correspon...:.. 
dendo, porém, ambos a dedo polegar. · -. 

O sentido genérico de poã ;tende, pois, a desaparecer completa,_ 
mente dos vocabulários nórdicos citados. · · . · .. 

A evolução semântica daquele lado junta.:se outra fonética. no 
extremo oposto. No guarani antigo poã alterna com kúã, forma que 
m·erece visível preferência de Montoya, enquanto Res.~·ivo só menciona 
puã. · 

(35) "---Nada: mostra mais nitidamente a transformação da estru
tura tupi primitiva do que certos verbos transitivos dir.etos. Nêles, Jl. 
pouco e pouco, o sentido pronominal do s e d_a sílaha ío, nho iniciais 
r.epresentando o objeto direto, de enunciado sempre obrigatório, se foi 
perdendo, s-endo incorporados ao~· verbo1 que se torna-absoluto. 

Está neste caso o verbo ena, que se conjuga 
a nhosen - eu o derramo (derramei) , 

onde nho é o objeto direto pronominal o (a, os, Çts) eo s um fonema 
puramente ·eufônico. 

o verbo derramar aparece, assim, no brasiliano e depois no nheen
gatu na forma zusene ou iusen.a, onde passa· então a conjugar:..se 
absolutamente pelo paradigna n.eolatino: 

a zu,sen - eu derramo e não eu o derramo .. 
Além dessa incorporação do pronome oblíquo ·deu-se a. desnasa;.;~ 

lação de nho para iu (io), que $eria. inadmissível, no tupi; ao lado da 
sílaba sen,. que ·contém som· nasal. 
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derramar-se nheena ieiusena ieiusene(36); 
derreter moykú momembeka momembeka, 

tykyr(37); 
desatar, soltar raba, (a iorab) a iorab - ioraü(3B); 
descanso mutuú, mutu-

güaba (p.) mutuú {p.) putuusaba(39); 

desprezar moeteyma moeteyma nitio moeté(40); 
diabo anhanga anhanga, 

iuruparí i uruparí ( 41 ) ; 

difí.cil abaiba abaiba guasú; 
doença mbaêasy mbaeasy mbaêasysaba(42J; 

(36 J -,_-' O efeito da incorporação do objeto direto pronominal apa
rece nesse _verbo íeíusena, íeiusene, que, traduzido literalmente, dá 
se o derramar. Parece pe!a forma do Vpb. que até no tupinambá a in,.. 
corporação já se havia gene·ralizado. 

(37) - Temos aí três têrmos diferentes, para traduzir derreter; 
liquefazer, de acôrdo com os três dialetos. Todos são legítimas pala
vras tupis, cuja tradução lit,eral é a seguinte: 

momembeka - tornar mole, derreter: 
moykú tornar-liquefeito, liquefazer; 
tykyra -~- gota, goteira, gotejar; " ._. . 
(SS) - •Compare a nota 35. No br~siliauo o b final.-=vocali~PJI~s_e_,c_ 

permutando por ú, que parece ter predominado em alguns dialetos 
e se manteve no nheengatu. · 

(39) - A forma putuusába doobrasiliano mostra que a regra da 
transformação do sufixo aba em gúaba nos 'verbos . terminados em ú 
e óprecedidos de outra vogal, já não se observava. 

(40) - As duas primeiras formas são compostas _de acôrdo com 
a prax:e tupi. Sôbre o estranho desenvolvimento ·da forma negativa 
do· verbo no brasiliano, leia o capítulo dedicado a nitiO. 

(41) ___, As entidades mitológicas pertencem geralmente a ciclos 
antigos da cultura. li:sse núcleo originai sofreu com o tempq as múl
tiplas influências das aculturações. Tais enxertos são fàcHmente 
reconhecíveis pela expansão menor. As figuras iniciais encontram,....se, 
via de regra, em todos os galhos da família, enquanto as adoÇões pos
teriore-s s·empre traem a sua procedência pela reg'ião em que se gene
ralizaram. Anhanga é figura legítima da mitologia tupi, enquanto 
íuruparí lhe veio da região amazônica, onde ·o foco mais vivo existia 
no rio '(Jaupés, ocupado principalmente por índios panos e aruacas. 
Desconheciàm-no, as tribos tupi-guaranis do Sul. 

Eis o motivo por que as etimologias tupis do nom~ jurupari deve·m 
ser olhadas com justificado ceticismo, ;.;_ A forma oxítona anhangá, 
que Varnhagen advogou, não encontra apoio algum em qualquer dia~ 
leto tupi-guarani. 

(42) - A forma brasiliana, na qual aparece um sufixo verbal 
apenso a um substantivo composto, formado de dois nome~. é um 
neologismo incori.c.ebível 'DO tupi. É, -como tant.os outJ:os, o -fruto da 
tendência brasiliana· para diferençar morficamente O> substantivo do 
adjetivo. Compare o nosso estudo sôbre o sufixo verbal aba; 
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Vlb. 

angaingaiba 
iesyia 

Vlb. 

mongyrá 
mboé 
tyma (nho-) 
mytá-mytá 
apé, pé 
nhemima 
pepytera 
mamôygúara 

E 

Vpb. 

akangaiba 
? 

Vpb. 

Dp·b. e Dbp. 

akangayba(43); 
iisei; -

JJp·b. e Dbp. 

mokyrá mokyrá( 44) ; 
mboé jimboé(45); 
tyma(io-, nho-)- jotyme(46); 
mytá-mytá - mutá-mutá; 
piréra · pirera(47); 
nhemime jejomime(4sr; 
pe pe osú; 
amó-ybyigúara ·-:- amó abá retama .. 

· gúara(49); 

(43) - Já parec·e haver influência européia em ambos os voca
bulários maranhenses: "estar mal da cabeça". 

(44) - As regras do abrandam.ento das consoantes surdas depois 
de sílabas nasaladas parece ter-em sido desprezadas no brasiliano 
desde as suas origens tupinambás. 

(45) - Mboé é literalmente: faze1· dizer, ou sejà ensinar. No Vpb. 
mboé tomou também o sentido de ap1·ender. A forma reflexiva tupi 
nhernboé -~ estudar, d.ecorar, modificou-se em jimboé no Dpb, onde 
passou a significar não apenas decorar, mas ainda e.nsinar e· rezar etc. 
o Cl. diverg!e um pouco do Dpb. e do Vpb. 

(46) . - E·timolôgicamente a forma brasiliana jotyme significa 
enterrá-lo, embora traduzam o verbo por· enterrar . . Note-se a desna
salação de nho para io(jo), que já se anuncia no Vpb. Compare a 
nota 35. · 

(47) - Pirera em tupi é, ao lado de pir·uera, o pretérito de pira ~ 
pele tirada, couro. Em tupi pirera não significa escama, sentido .. que 
lhe deram os tupinambás do Norte. Compare a nota 33. 

(48) .,..--:- Essas formas brasiliattas, que acumulam ~ó -pronome· refle-::
xo com outro oblíquo, mostram claramente que já se· havia nelas 
olvidado o .verdadeiro alcance da partícula ío, nho· pela- sua incor
poração ao verbo. - Compare as notas 35 e 36. 

( 49) - Os têrmos dialetais aqui consignados representam três ma-
neiras de enunciar a mesma idéia: · 

mamõygüara- o que mora fora d'aqui; 
amó-ybyigüara- o que- mora em outra terra; 
amó-abá retama-:g-ftara - o que mora em. ~erra de outros homens. 
Note-se o desajeitado circunlóquio do Dpb, comparado com a su~ 

cinta expressão tupi. Veja também o que a respeito de ygíiara. diz 
O Caráter da Segunda Conjugação Tupi; p. 150, nota 6. 
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Português Vlb. Vpb. Dpb. e Db_p. 
---~------------------------------~----~--------~ 

falador nheengexura nheengtara, 
nheengúera(50); 

farelo, crueira (rn.indó-) 
kur-q.era 

nheengetá 
- (minqú-) 

korera korera (51) ; 
fastio · iulileyma 
fechar (a porta)- okendaba 

? 
okendab 

nitio iurusé(5Z); 
okendá; moxaví; 

ferir (na ca-
beça) 

ferreiro 
- apixaba - apixaba 

jy-monhangar~ jy-monhangara 
iapixau(M); 

fome 
(e outros) (e outros) 
ambyasy - ambyasy 

pererú (54) ; 
iemaasy; 

(50) - Ao que, parece~- os tupinambás do Norte, por volta de 1700, 
quase não usavam o sufíxo do costume: súera (xíiera, ndíiera>. A 
não ser no verbete agastadiço não- me lembra tê-lo encontrado no 
Vpb. preferindo---se ali o sufixo simples da série ara. Mas, a forma 
tara, que aparece em~nheengtara, nãg encontra nenhuma j'\lSftifica
tiva no tupi. Nheengetá é o substantivo nheenga - palavras, seguido 
de etá, muitas. O sentido adjetivai, que podem assumir todos os 
substantivos mesmo compostos, s-erá verboso, que vemos no~V11P_:_._ ___ ~--

A suera e suas variações eufônicas xíiera, -ndíiera corresponae-no 
brasiliano do Dpb. a partícula gilera. Trataremos dês.ses sufixos em 
estudo mais desenvolvido no cap. J.V desta III parte. 

(51) - o composto mindókuruera, que veínos reduzido nos vaca ... 
bulários ,maranhenses a korera, é a aglutinação eufônica de: mi-so
ka.-kuruba-úe.ra, que, em tradução literal, são os restos (da peneirada) 
dos grãos . pilados. :a:sse complexo vocabular passou para o . portu
guês nas formas: caue.ra, crueira, quirera e outras mais. 

Existe no tupi também o têrmo kuruera ·para· restos da peneirada 
de causas outras que não farinha. ' 

(52) - O tupi zurú-é pode ser traduzido por gôsto ou sabor do 
bocado, - do trago, ou seja estar com apetite. - O antônimo tupi 
em ambos os casos é íurueyma, contração de íurú-é-eyma - fastio, 
sem apetite. . 

A simples análise da forma· brasiliana bastaria, com sobras, para 
desmentir todos aquêles· que· pretendem estabelecer qualquer contato 
do Dpb. com os velhos tupinistas jesuítas. 

COnsulte também o · capítulo dedicado à negação nitio. 
(53) - O têrmo tupi se decompÕe em: a-pira-sciba que, de trás 

para a frente, se tra,duz: ferir o couro da cabeça. A. forma brasiliana 
mantém-se no nheél'lgatu íapi:tttíia, com o sentido lato· de: ferir, 
ferimento. Compare a nota 11 . c _ · 

(54) -Em tupi, jy é o genérico para ferramenta; daí jy-monhan
gara - fabricante de ferramenta. No brasiliano adaptaram . a pa
lavra portuguêsa ferreiro <>pe.reru>, o que faz presumir convivên"~' 
cia de duração um tanto longa. 
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Português Vlb. Vpb. Dp'b. e Dbp. 
fôrça, vigor --'-- myatã, pyat.ã myatã, pyatã pyralntãsaba(55); 
forno. (de fari- · 
nha) nhae-p:yuna nhaepuna 

francês aiurú-iuba ? 
iapuna(56); · 
tapuy-tinga(57); 
iemú{58); 

tuy(59); 
frechá-lo nhybõ nhybõ 
frio roy roy 
f~ligem -apepokumã ·? tatatinga-repoti; 

tatatinga mo..;;. · {umegante - tatatinga tatatinga 

fusco, moreno ,_., pitanga pytanga, 
tanga 

pu-
-· 

nhang( 60); 
{ tugüir 
} pixuna serane,· 
.) piranga ~sera
t -ne(61); 

(.55) - Compar-e o. estudo do Sufixo Verbal "aba" 
(56) -Note-se a sucessão de cóhtra<;õ~s, que sofreu o têrmo tupi 

tão. transp_arente: n-haé-py-una - alguidar largo preto. · 
No nheengatu puna é contração de PY>pu e u_na. O Dpb. tem 

ía por. nhae, e ia puna tomou até o sentido genérico de torno. - E, 
houve . quem pretendesse . enfronhar-:-se: no tupi através de· semelhante 
confusão! · -

(57).- Em tupi aíurú é o genérico.para.papagaio. Papagaio ama
relo é uma alcunha alusiva ao cabelo louro dos bretões. 

Como se vê pelo. têrmo ·brasiliano, tapyyia, que o _Vlb. traduz por 
escravo, evolveu nara o séritido genérico de homem. Aliás. temos dessa 
tendência o teStemunho. do pvóprio Vlb. no verbete negro de Guiné 
,_ tapyyí-una ____:.: homem preto e da TI. edição. do Ça tecismo de Araú
jo,. que,· à p. 138; também usa tapyyitinga ----: ·homens branco:s. Na 
Amazônü:i., já (!Ue havia tapuios pretos e tapuios brancos, o velho, têr..., 
mo t,apyyía,_ contrato em tapuio, passou a _ designar o índio,. dando 
ensejo falaz ao presumido pe. Tastevin de se perder no enrêdo das 
suas próprias fantasias. (Edição brasileira, -~ 12-17) . , 

(58).- As .. iniciais nh <=i) representam o objeto dir•eto prono
minal, que incluímos para melhor compreensão da forma brasilia..., 
na ·quase inidentificável sém ·essa indicação. O Cl. tem jabon. ·· · 

(59)- ~ Que o··r· finà.l permuta com o t, sabe-se de numerosos 
exempQos; · mas da identidade do brasilian<J tuy cqm -crtupi roy pode
ríamos duvidar,_ se a palavra não se. achass.e também no dicionário 
da Poranduba Maranhense, no 'Cl. e em outros vocabulários~=brasi-
Uanos na forma de toig. . 
.. (60) -o têrmo brasiliano trai a influência doportuguês e mos

tra,. que o sentido adjetivai dos norires tupis já se ia perdendo nesse 
dialeto de ·franca aculturação. · · 

(61) - Ne;rn o Dpb. riem o vocabulário de frei Onofre; nem o 
Cl. trazem o verbete pitanga -fusco; que nêles v-em substituído por 
tuguí1· {sangue?) , pixuna serane;. pexuna katú e piranga .serane. Isso 
pode ser considerado ·como ·indício de· que o adjetivo pitanga já tinha 
caído ou.estava caindo em .desuso, o que não impediu a sua inclusão 

· · · (continua) 
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Português 

gago -

garganta 

gato 
gêmeos 
gente 
gentio, selva
gem 

girar, rodar 

Vlb. 

nheeng-eruerú 

aseoka 

marakaiá 
kõla 
abá, asé 

apyabaiba 
- babaka (it.) 

G 

Vpb. 

? 

aseoka, kuru
kaba 

bixana 
kõia 

-mirá 

apyabaiba 
babaka 

Dp·b. e Dbp. 

nheeng-pitàpi
tá(62); 

- kur~).{aba(63); 

pixanà ( 64); 
- monaxi( 65); 

mirá; myra(66) ; 

-tapuia kaapora; 
baboka; 

na tal II. parte do Dpb. publicada em 1934. serã7 ne é um velho têr- · 
~o tupi, que :r;o brasili_ano conservou ~a acepção de: algo~ algum tanto; 
tzrante a. Da1 temos hteralmente: pzxu.na ..sera111e- algo escuro e pi
ranga serane _;, · um tanto vermelho. O correspondente guarani é 
herã (ne). 

. (62) -: Enq~~nto o. brasiliano caracteriza· a gagueira como o. gua
rani, . pelo 1tera tiVo do verbo pytá -_; ficar ·ou .. e[)tacar r-epé~idamen.te~ 
o Eup1 o· faz da m:esma forma com· rura _-:- trazer ou proferir tepe1t'idas 
vezes; aos pedaços. Temos assim literalplente: est·açar r~petidamente 
a fala, no b!asil_iano, e proferir as paJàvras repetidamente-~nt>=tupi~ 
Ambos os termos retratam o gaguejar com expressiva fidelidade. 
O Cl. regista nheenga putá putá. · · 

(63) - O têrmo antigo é aseeka. Kuru.kaba que se generalizou 
np Nor~e, ~ qm ver~al ,.,der~vado de kuruka ~ rosnar~. rb'(l,car e. signi
flca propr1am,ente orgao com que se· r-onca. 

(64 ). 7 Pelo con~ato ~om os c_ol~nos _os índios adotararn a pala:
vra famillar portuguesa bzchano, diStmgmndo assim o gato caseiro dos 
silvestres, do marakaíá, segundo nos informa o jesu~ta Eckart _..:. zu-
satze etc. p. 543. . · · . 

(65) - o têrmo tupi significa duas causas pegadas naturalmente. 
Menos tr~nsparente é. o brasiliano monaxy e não. ·monoxi como vem 
no J?Pb~. O que es·tá ~ora fie dúvida é .que na sua formação. entrou o 
voc~bulo_asy (n? tup1: asyka) -pedaço, que no guarani aparece. na 
desig~açao do g~e-~eo que n~ce em segundo lugar, na forma de ahy, no 
pret~nto ahygue (= asykuera no :tupi) ~ Comp. R:estivo verbete 
1n:ellzzos ; · . . ~ 

; ( 66) ----' Asé e·p.contra-se no tupi como no guarani: e, embora não 
flgur_e, nem no Dpb. nem :na Pm. foi também arrolado na tal TI. 
parte do Dpb. editado inconsideradamenrte no tomo"18 da Revista~do 
Museu Paulista. _ · · 

Mirá, myra e mira (Cl). correspondem; nos vocabulários rnara.:.. 
nhenses, ao tupi Mé e mantém-se no nheengatu na .forma mira. 
~ote-se porém, que Bettendorff só empn~ga asé. (aliás: ase·r-no cate-
cismo que traz o .. seu. nome. . . . ·. · · ·. ' · 

_No guarani .antigo, há _outro têrmo.para gente: mby, ·que·no gua-
ranl modlerno tomou a acepção de inimigo, .estrangeiro' ·· ·. · 

221 



Português Vlb. Vpb. Dp·b. e Dbp. 
gral, pilão 
grosso {fio, 
pano) 

grossura ( ") 

unguá 

pogüasú 
pogüasú 

- ·induá enduá1(67); 

- pogüasú, poasú - poosú (68) ; 
- poasú - poosusaba(68); 

H 
Vpb. Portugu~s--~----~·_V_lb_. ____________ _ Dp'b. e Dbp. 

horta, quintal J;nityma --: mityma - kindara ( 69)-; 
hospedar~ aco-
lher mombytá - ,;nombytá, mo-

pytá mopytá(70); 
= 

I 
Po1·tuguês Vlb. Vpb. Dpb. e Dbp. 

11ha ypau - kaapoó, vulg. 
·kapaó - kaapoã(71); 

.· (67) -É um dos têrmos tupi--:guaranis presente em todos os dia.;. 
letos, pois designa. um dos elementos básicos da sua cultura. A despei
to disso é um tanto instável na forma. A unguá, induá enduá cor-
responde anguá no guarani. · · ' 

(68) -Nestes correspondentes a grosso e grossura temos um bom 
ex:emplo com . que mostrar o desenvolvimento mórfico e semântico 
que vai do tupi ao brasiliano. ' 

Po-gilasú; originàriamente um substantivo concreto, designava o 
fio grosso e, por evolução semântica, os artefatos "de fio grosso"~ 

Do sei_} tido adjet.ival inerente a . qualquer substantivo tupi, no 
caso: de tzo grosso, des·envolveu-s~. com a elevação da cultura, o no
me }>$euda-abstrato grossura mas de. sentido ainda confinado no do
mínio restri~~ de fiado e tecido, lembrando a· progêinie. 

~No brasiliano prevaleceu por fim a influência da língua portu
guesa, . que, . por . meio de . sufixos deriva substantivos a·bstratos de 
adjetivos. E, assim, de po~9sú, adj. -.de fio grosso formou-se ali po
osu-saba --::-. grossura de tzado ou t.ecido' distinguindo morficamente 
o substantiv<? abstrato do seu adjetivo, utna caracterização inexiS:
~e~te no· ~up1, on(L~ o nome (adjetivo e substantiyo) - ff- de fato 1lfu.'a 
un,Ic_a entidade mórtica. A dive:r;sificação -está, em casos que tais, a 
.serviço da clareza. -:._-

(69) ~ Note-se, que ao particípio mityma - plantado. (o plan
tado) corresponde no brasiliano o lusismo kinàara, adaptação de 
quintal. . 

(70) - A regra do abrandamento (p>mb) por influência de som 
nasal, aqui mo, vai perdendo a sua primitiva rigidez, como vimos em 
outros casos. · 

(71 ) - Não há d'Ó.vida, quanto à ·designação primitiva para ilha, 
no tupi-guarani, que foi paÜ, embora a formação dos compostos, que 
tanto· atrapalhou Batista Caetano, nem sempre· obedeeesse ao mesmo 
racíocínio. Compare: (continua) · -. 
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Português Vlb. Vpb. Dpb. e 

inqUietar, bolir - abyky abyky - auky(72 ); 

inverno roy amana ara - amana ara (73) ; · 
ira, raiva nhemoyrõ nhemoyrõ --- nharõsaba(74); 

1 
Português Vlb. Vpb. Dp·b. e 

joelho tendypyã ? - jenepyã; 
jogo, brinca-
de ira nhemosaraia - nhemosaraia ,;_ nhemosaraitaba; 

L 

Português Vlb. Vpb. 

largo py tepupyr 

kaá-paÚ- ilha de mato (em campo) com 
y-pau - ilha (em rio ou mar). 

Dp·b. e Dbp. 

- tepopyr(75); 

No primeiro têrmo, kaá indica o material de que é formada a ilha, 
e, no segundo, y indica o lugar onde se acha a ilha. ~c4s_línguas 
têm a sua própria lógica. , ·· · - ~---c=~ 

O que se não pode negar é que, no Maranhão, ainda entre os 
indios relativamente segregados, :kaá,-pau, propriamente ilha de mato, 
o capão, tomou o sentido genérico de ilha, modificando;,se a palavra 
para kaapaó e kaapoó no Vpb. para kaapoã (cdapoám) nó Dpb. e no 
Dbp. e campán no Cl. - Houve aí confusão não apená.s na primeira 
parte do composto, mas também na segunda, baralhando-se 

paÜ -ilha com 
apilã - ponta de terra ou mato. 
Em tais desenvolvimentos, em lugar de corrigir fatos consuma

dos, convém antes apo11tar te.ndências. Mas não se queira apregoar 
como tupi original o resultado dessas transformações, semeando 
confusão e desalento no espírito dos estudiosos. Daí a nossa divisão 
do tupi em três fases distintas: a tupi, a brasiliana e a. neengatu, 
destinadas a indicar, cronologicamente, o desenvolvimento do tupi, su
j·eito a cresc~ntes influências alienigenas • 

(72) --- Note-se a evolução mórftca: abyky>ailyky>auky. 
(73) - São exclusivamente as condições climáticas~ que impuse

ram a escolha do nom.e: roy- frio, nas regiões meridionais e cetntrals 
da área tupi e amana ara - tempo de chuva, ao Norte. 

(74) - Ambos são legítimos têrmos tupis, traduzindo-se o pri
meiro por o enraivar -Se e o segundo por bra-veza. - Note;,se o uso 
êrescente do sufixo aba com certas variações, no brasiliall.O. ~~~ 

.(75) -o dialeto do Maranhão conservou aí um composto de py 
___;.largura interior, largo por dentro, que também se encontra no gua
rani(!), mas cuja etimologia é obscura. 
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Português Vlb. Vpb. Dpb. e Dbp, 
nitio,_teka.te~~,.. .: 
ftaé( 76); 

liberal,. dadi
voso. 

longe, muito 
distante 

lua nova 

Português· 
madeira, pau 
mãe 
ma.is (um 
pouco) 

mau, mal;- ve-
lha·co 

mamar 
meL 
mergulhar, 
afundar 

·tekateym-eyma.- tekftateyma.y-
tekfta.teym- ma 

eyma 
-:-- apué-katú 

- iasy-sémamo 

Vlb. 
ybyrá 
sy 

pyryb 

memftã 
kambú 
eira 

pum1 

apé katú 

iasy-posasy, 
iasy-sémamo 

M 
Vpb. 

~ ybyrá 
,.:__ sy, may, máia 

- pyry 

- memftã 
- kamby {!) 
-ira 

-- pom.t 

apé-katú; 

jasy-pesasú(77); 

Dpb. e Dbp. 
ymyrá; 
mála(78); 

pyr, puryb; 

meftã; 
kamby-uú(79); 
yra(80); 

so ipy pe(81); 

(76) -Veja o capítulo sôbre .nit~'o. Grafamos uaé por oaé. 
(77) - Se não tivessemos .também no guarani (!) a expressão 

zasy pyahú, estaríamos tentados a ver um lusismo nos têrmos tup~
nambás: 

iaey posasy e f,asy . pysasú. . . .· . \ .. ·-.~······ .... . 
Um caso· .interessante de· bifurcação m-órfica temos no Vpb. onde 

o adjetivo nova isolado é pu.s.asú e combinado com lua: posasy, en,;. 
quanto o Dpb. tem jacy pesasú e o Cl. jaci.pesasú. 

(78) -·um expressivo exemplo dó nascimento de certas formas 
nheengatus. ' . , 

(79) - Ajulgar pelo Vpb. os próprios tupinambás'do Maranhão 
já haviam olvidado o antigo v·erbo mamar - kambu.· Êste é uma. 
contração muito àntiga de kamb'y-u ~beber líquido do peito, J(amby 
em tupi é, pois, apenas leite e não mamar. __. 

No brasiliano, por outro lado, o vel"bo concretizado uú, alterna~ 
ção de y-u be·ber água tomou o sentido geral de. beber e assim, tra.,:. 
duziu mamar por ·kamby-uú. Etimolôgicament.e o _têrm:o nheengatu 
para mamar se compõe das palavras kama + y + u + u, ou seja beber 
·(.água) o líquido: do pedto. . . · . 

São tais mostrengos que valeram ao tupi as múltiplas restrições, 
nas épocas em que, _por incrível pareça,_ o Dpb~·-. era .tido ·como legíti-:

. mo vocabulário do tupi antigo. 
(SO) - o têrmo eir.a entra na denominação de várias castas de 

abelhas·. · 
(81) __:_.Note-se o cunho· portug1iês do circunlóquio brasiliano, 

literalmente: ir ao fundo (dà água~ do rio). , 
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Vlb. Vpb: Dp.b. e Dbp. 
mostrar 5 kuameenga, 

1 kuabeenga 
nheengú 

- kuab-meenga, .,;._ kftameeng, 
kameenga komeeng; 

mudo -~ nheengú, 
nheengayma n.itio o nheen-

güaé(82); 

mulher velha 
murchar 

gftaibí· 
nhynhynga 

- guaymí, ftaomí- kunhã guaim.l(83) 
- nhynhynga tening serane ( 84) 

N 
Português Vlb. Vpb. Dp.b. e Dbp. 
nada aani aani; vulgar: niti 

nadador ytaba 
mbaé, nambaé- nitio mbaé(85); 

- ytab, utasara(!) uitabo ftaé(86); 
aani, vulgar: - nitio(87); não aani 
nitibi · 

. (82 ) - Gomo se vê, ao estranho têrmo primitivo nheengú- en:
gultr u fala, o Vpb. já opõe nheengayma (=nheeng-eyma) - não 
falar que é verbo, como, aliás, também nhee.ngú. o brasiliano· obtém 
o mes1n:o sen~~o co~ a per~frase-: nit~ ·o nll,eeng uaé •:"'='·•o=q'Ml3cJJ§,Q_ 
tala. Sobre nttzo veJa o cap1tulo respeetivo. -

( 88 ) -O têrmo para velha aparece repetido no Vpb. e no Dpb. 
o v pb. registrou duas formas cléxicas: . 

-q.aomí ( = fta ftmí) - mulher velha. 
guaymí - velha. 

O Dpb. por sua vez tem: 
guaimim .- velha 
kunhã goaimin;t _:_ mulher velha. . 

É possível que· a repeiição provenha. da cópia de outros vocabulá-
rios. A expressão kunhã guaim~ pleonasmo evidente, indica certo 
esfumar do sentido de guazbÍ, guaimi, que já inclui ·o sentido de mu-
~.. . . 

O Cl. tem goaimim e goamin. 
(84) - O têrmo brasiliano tening, aliás tining como vem- escrito 

n~ _lugar respectivo, é ~rôpriamente sêco, sendo a ·tradução exata de 
tzmng serane - algo s~co, que se aproxima sofrivelmente ao sentido 
do verbo murchar. O Cl. traz: tining - murcha cousa e jetining ......,.. 
murchar-se. 

(85) - Note-:se o desaparecimento gradativo de· aani- ao Norte. 
Veja o capítulo que trata de nitio, desenvolvimento brasiliano do 
tupi n'i tybi- não ha. _ 

(86) - T.ambém se vai enfraquecendo a função adjetiva:T~dos ver;.. 
bos intransitivos,· substituídos aos poucos pelos verbais em. ara e bae 
êste grafado oae no Dpb. · · , 

(87) ~ Veja o capítulo: A Negação Brasiliana "Nitio". 
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Portuguê's Vlb. Vpb. Dpb. e·Dbp. 

navio ygarusú ygarusú marakati( osú) (88) 

negro, S. tapyyiuna, ,_ tapyyiuna, 
tapanhuna(89); tapyynhuna tapyynhuna 

negro, adj. una - una, pixuna una, pixuna(90); 

nevoeiro ybytinga ybytu,Mnga ybyturana(91); 

ninguem aani nabá, nitiabá nitio abá(92); 

ninho sayty - sayty sobatim(93); 

nuvens claras ybytinga, - ybytutinga, { ybytutinga, 
ybatinga yuut'Utinga ybake tinga, · 

ybytu nane(94); 

(88) _ o têrmo brasiliano tem o sentidd literal de_ proa de ma
racá. que lembra as grandes canoas de guerr~ dos tupis, q11e l,e':'a
vam· um maracá sagrado na proa. ,-:-. Jabo~tao des~reve a pratica 
indígena (vol. I. p, 154). José Ve~ISSimo ,ainda ouviU o ~ome com 
sentido de navio, em 1882, (Populaçoes Indígenas. pp. 335,{6 da ,Rev l· 

; do Inst. Hist. ie Geogr. Bras. tomo 50). O Cl. tem m:aracanttm a9u. -O 
Vlb. não sanciona a for:r.na pernambucana ygara~u por ygarusu. 

(89) _É a palavra tapyyíit, tapujjfa """':""escravo, acrescid~ do adjer 
tivo una _:... preto literalm·ente o escravo negro. Por evoluçao seman
tica tapyyfa vai tomando o sentido geral: de homem; Compare a 
nota 57~ 

(90) _ Ao Norte o têrmo pytuna - escuro! noite·, diversificou-se 
em pyxuna, que. ao lado de una, tomou o sentido de preto. -Com-
pare o verbette preto e a nota 110. . . 

(91) _ o tupi distingue 'as nuvens brancas _;_ ybá-:t!nga (céu õ:a~ 
co) do nevoeiro baixo- yby-tinga (terra branca). ~ao cabe. p~Is, a 
nota de Ayrosa a nevoa. no Cl. O Vpb. tem ybytuttnga, yvututtnga. 
literalmente vento branco, tanto para rz,uvens brancas. como para ne-
t,oeiro . . . . . / · -

o Dpb. eo seu reverso da Pm. tem ybytú rana <parecido a _Eento) 
para nevoeiro e. ybytú tinga, ybytú rana e ybake ttnga para nuvens 
brancas. 

(92) - Note~se a crescente intromissão do têrmo . nitio. Veja· os 
verbetes: nada - não e o capítulo sôbre nitio. · · 

(93) - Forma intermediária temos em .sobaiti do Cl. 

(94) - Ybytinga - (terra branca) seri~ as nuven~ bra'Tl.:cas 
baixas e ybatinga __;_ (céu branco) as alta~. . . . ·.· . 

Compare a nota 91. - A forma rana. Q.ue o brasiliano conservou 
no correspondente a nevoeiro. aparece aqui alterado para nane. 
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o 
Português Vlb. Vpb. Dpb. e D 

óculos tesâ-gftarugüá, 
tesá-arugftá - tesá-gftaruá 

operário morabykyara - morabykyara 
sesàroá (95) ; 
mora ukysara; · 

( 95) - Comparando os correspondentes tupis para óculos e es
pelho com os guaranis, não há como furtar-se à impressão, por vêzes 
manifestada, de que arugilá, g1larugilá - espelho, também aprovei
tado em tesá-arugilá, tesá-gilarugúá - óculos, provenha do francês 
mzroir. Tanto o espelho como os óculos eram .dE~sconhecidos dos tu
pis. Quand<;> com êles tomaram contato, tiveram, pois, que designá-los,· 
ou conservando-lhes os nomes estranhos, ou criando neologismos des
critivos. li:stes seriam necessàriamente formados de palavras usuais 
e, portanto, transparentes. 

É o que se verifica no guarani antigo, onde temos, entre outros: 
tesá-y1·ú - óculos (continente ou prato dos olhos); 

· zeechacaba ( ieetxakaba)- -:- espelho (=objeto para se olhar). 
nheang-etxakaba - espelho (objeto de ver a sua sombra, o re-. 

flexo). v c 

Nenhuma dessas Çienominações. que fixam o uso dos objetos. se
gundo a praxe do índio, oferece dificuldade à· compreen~ão. 

o mesmo não se dá no tupi. Não conhecemos nenhuma palavra=
tupi que possa ter dado origem a arugilá ou gilarugúá, com sentido 

· aplicável tanto a espelho, como a óculos em tesá-arugilá, tesá-gua-
rug1lá - eS,JJelho dos olhos. " · 

Nos Ensaios de Ciência, II, nota 20, pp. t06j07. Batista Caetano 
sugerju o étimo aruã (aliás. aroana ~m tupi), que no Vlb. significa 
apropriado, acertado, jeitoso, e, portanto, nada exprime, que se re'

, !acione. com a utilidade dos dois objetos,. ficando inteiramenw·. à 
margem da índole indígena. . . . . 

No Vocabulário da Conquista Espiritual Batista Caetano reconhece 
a .. inconsistência de aruã, substituindo:..o por gúaruã {=oãruã) 
aglutinação engenhosa, mas no tupi ainda mais impossível do que no 
·guarani, de: 

O -seu, ou seja seu próprio; 
ã = anga no tupi -:-- sombra, reflexo. 
ro =partícula comttativa - jaz consigo~· 
-a = ara no tupi - nascer ou 
ã = ama no tupi ~ estar de pé, erguer. (p. 316) . 

Além . de ser um tanto àrtificiosa, falta a essa . etimologia: sua 
própria sombra jaz consigo (em si) nascer, o pronome re:Iativo inicial 
aquilo que, elemento que· nunca se dispensa em tais "Compostos tupi
guaranis, ou seja o sufixo bae. 

Entretanto,· se virmos em arugúá, · guarugúá o têrmo francês 
miroir; amanhado a seu modopelos tupis. o problema etimológico 
deixa de existir; apenas teríamos no tupi, ao lado dos lusismos, tam
bém um ·galicismo. 

Aqueles que acharem improvável .a transformação miroir em 
arugúá ou gúaruguá lembramos estoutras·: · 
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Português Vlb. Vpb. Dp.b. e Dbp. 

órfão de pai tubeyma ? nitio paia úaé(96)_~ 

ostra. rerí - - rerí iriry, yrirí; 
ovas (de peixe) - suba --- pirá rupiá pyrá ropiá(97) ; 

p 
Português Vlb. Vpb. Dp.b. e Dbp. 

pai tuba tuba, vulg. 
pat.a. tuba, paia; 

pano aoba pana,pano - pana; 
papagaio aiurú ? ierú; 

- karuaba; pasto karuaba karuaba 
mbaeusaba(9S); 

pedaço pesembuera pesenguera --- pesenguera(99); 
pelá-lo, depe-

saboka; ná-lo saboó sabooka 
pele pira 

Francisco 
Lôurenço 
Pires 
sal vagem 
etc. 

pira pirera(100); 

__,.... Pancicú. 
- Rore, 
--'- Piribira, 
_- sara vaia, 

O têrm.ó aparece pela primeira vez no Colóquio _de Léry, na 
.forma aruá. Já e·ra corrente na época. Isso não deve surpre,ender. 
porque havia então meio século que os francêses freqüentavam ·as 
nossas costas e ·os espelhos foram sempre um dos seus artigos de 
resga-~e mui to apreciados pela faceirice índia. . · 

É também muito eloqüente o fato de -o têrmo ter sido documen
tado em tôda a crista visitada pelos franceses. 

(96) __, Bastaria êsse nitio 'paía uaé do Dpb. em face ao tupi 
tubeyma, para aquilatar o estado. de deshaturação a que havia che
gado aquela fala mestiça do Norte. Mesmo o Cl. ainda tem um hl
bridismo menos rebarbativo em paya yma. 

(97) __,_ o têrmo upiá, (s-, r-) é prôpr.iamente ov-o:--Nem no tupi, 
nem no guarani é aplicável às ovas de peixe·. Deve ser lusismo ideo-
lógico. · 

(98) __,_ Note-se êsse verbal usaba, derivado de mbaeú - .comer. 
Em tupi só .-é admissivel a forma mbaeguaba. No brasiliano as va::
riações eufônicas de aba, saba tendem a desaparecer .. 

(99) - o sufixo do pretérito guera lembra, como outras feições 
do dialeto maranhense, tendências . guaranis, a que repetidamente. ., 
nos referimos .. 

(100) - Nos dialetos maranherises fixou~se aos poucos a forma 
pirera, que no tupi é o pretérito irregular de pira - pele; pirert;t . .,....... . 
pele tora do corpo, couro. O Vp'b;- Cita claramente a distinção: ___.; 
Comparé a nota 33. 
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., 
... J 

Português 

pente 
pentear, c ar
dar 

perdão 
peregrino, 
viajante pe-
destre 

perguntado r 

·perpassá-lo 
pestana 
poente, oci-

Vlb. 

kygúaba 

abyky 
nhyrõ 
r 
1 atara 
L 

morandupara, 
p. 

sasaba 
topêaba 

Vp·b. 

kyuaba 

akapyka 
nhyrõ 

Dp.~. e Dbp. 

kybaba ( 101) ; 

kapyk ( 1o2) ; 
nhyrõsabapoza); 

atara, atasara, - gúatasara(10S); 
vulg. gúata-
sara 

porandusara. 
sasaba 
tesàraba 

porandusara(toa); 
sasaú(104); 
tesá-saba; 

dente -- küarasy-ikêaba- ? mamé kftarasy 
kanhemo; ' 

polegar 

ponte 
pôr, vestir 
põrto, ancora-

douro 

. -possuir, ter 

moã-gúasú, 
poã-guasú 

n~arybobõ 

mondeba 

ygá-rupaba 

rekó 

? 

- myt,á~motá,, 

- mondeba 

--- ygara-rupàba 

--- rekó 

poã, poakanga osú 
(105); 

ygasapaba(106); 
mondé; 

yg:i:..rop-aoa;~ - = 

ygarap~ba; 

- oerikó; 

(tó1) -Vimos que muitas ·vêzes ·corresponde no brasiliano·um u 
ao b tupi. Aqui temos o inverso: gu tupi eu do Vpb. vêm substituí~ 
dos por b no brasiliano. Fato idêntico se dá com babaçu do tupi 
ybá-guasú - fruto (côco) grande. ~ 

(102) -Notem-se os estranhos metaplasmos que distanciaram a 
forma nôrtista da tupi e da guarani. · · · · · · ' ·' 

(102a) - Note-se mais êste exemplo do crescente aparecimento 
dos derivados em saba. no brasiliano. 

(103) - Veja o estudo "O Sufixo Agente ara safa" onde trata-
mos extensamente dêsse e de outros verbais. ' ' 

_ (104) -Temos aí mais um exemplo da mudanÇado b tupi em u 
no brasiliano. Veja também a nota 101. . " · 

(105) - Veja a nota 34. 
~1o~) -:- o têrmo tupi, ,que se encontra no.:guarani --na forma de 

yrybobo. parece haver caído em desuso pelo Norte. Mytá-motá do 
Vpb .. é uma pequena alteração de mytá-mytá ....:.... escada. No Dpb. 
temos· ygasapaba, que literalmente é passagem do rio-_ que- pode ser 
ponte ou vau. ' 
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Port-uguês Vlb. Vpb. Dp.b. e Dbp. 

tá-.·monhanga tá-monhanga porakar( 107 ) ; 

(mo e-
itaiutinga itàtinga it.àiuba.(10S); 

i tàpygüá, i tà-
pyua itàpygüá, ità-

pyá etàpuá (1°9 ) ; 

una (s-, r-) una, vulg. 
pixuna una, pixuna(110) ;· 

Jpr:Lm<>gê:nito tayr-ypy, h. 
membyr-ypy, 
m. ? ~ ·senondegüara(lll).;. 

(107) - Enquanto ta-monhanga (:=; taba monhanga) é criar 
aldeias, porakara é propriamente encher, aqui: encher de gente. 

· (108) "'- O verbete prata é um tanto desnor,teante nos vocabulá
rios tupis. Prata,. no sentido próprio' é itá-tinga, em tupi, como vem 
no Vpb. Itaiuba do Dpb. e itá-iu-tinga do Vlb. têm acepção secun
dária e significam dinhetro de prata. O seu desenvolvimento é deve
ras interessante. A princípio, quando as· moedas ·de ouro eram re·
lativamente comuns, o índio -traduziu dinheiro simplesmente ···por,· 
ouro-itá-íu.ba (metal amare·lo) . Mas, aos poucos, a eterna. inflação 
do nosso meio circulante· fez com que as moedas de ouro fôssem 
substituídas por outras cte· prata· e o índio, para cuja. mentalidade 
o sentido predominante de itá-iuba já era então dinheiro, passou a 
denominá-lo itaiutinga - dinheiro branco. 

Essa designação constituiria verdadeiro contra-senso, se não ti
vessemos presente o desenvolvimento semântico do têrmo, pois lite
ralmente: ztá-iuba-tinga --"-- significa metal amarelo branco. 

. O Dpb. dando i-taj'l{,ba como tradução de prata, baralhou tudo. Pa-
ra êle __ ptata . teni o sentido de dinheiro, mas o têrmo tupí, que· dá~ 
como equivalente itajuba, nunca significou prata ou dinheiro de pra-
ta em tupi mas tão somente ouro e moedas de o?J,ro. . · 

V.eja também o que dissemos a respeito de metais e dinheiro no 
capítulo: Os Lusismos nos vocabulários Brasílicos. 

(109) - .É outro exemplo das sucessivas contrações. O Cl. ·.tem 
itapyá, como o Vpb, -~ 

(llO) - Pixuna é composto de pira- pele, cascrãmole e de !f-na 
(s-, r-) ·~ preto. Encontra-se no Vlb. no verbete: tingido ou tinto 
estar (de jenipapo) - xe · ianipá-pi-xun, propriamente:· e.stau . àe 
pele preta de (suco de) jenipapo. Neste exemplo sun ....,... e$tá preta 
transniuda:....se em xun por· efeito· do . i antecedente. - No brasiliano 
o sentido de pixuna ampliou.;;se ao lado de una, que vai' rareando até 
desaparec·er completamente no nheengatu .. 

(lU ) ......::- Os têrmos ·.tupis correspondem exatamente a primogê~ 
nito, sendo o primeiro usado com relação ao pai ~ o segundo à mãe. 
O brasiliano senondegilara quer ··dizer o. seu dianteira:, que. rião,, é n~~ 
cessàriamente o. primogênito, a não ser que subentendamos; da. fa .... 
mília. 
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Português Vlb. Vpb. Dp.b. e Dbp .. -

sobaia; rabo 
raio 

süaia 
amã-beraba 

süaia 
amamberaba itá ybytú aiba sui 

güara (Dpb.) ttá 
tupã suí o sémo 
üaé (Pm.) (112); 

rapariga, mo
cinha kunhãtai 

itaky- (nhat.i
mana) 

kunhãtai kunhate; 
rebolo 

redondo 
resíduos 
(da peneira) 
roçado 

- apuá 
- j.-. (mindó) .... 

1 kuruera 

comp. "quinta"- kopisaba 
roupa aoba 
roxo - oby (s-, r-) 

itaky itàbaboka(l13); 
apuá apuã; 
(mindú}-kore- - korera(l\,"); 
ra, karuera 

kopixaba 
aoba, oba 
oby, vulg. pi-
xuna 

kapixabà(115); 
oba; 

pixuna serane(HG) 

(112) ·-Veja: Lusismos•Idealógicos,_2;-no __ capítulo: Os•Lus.is,mthS~ 
nos Vocabulários Brq,sílicos; onde tratamos desta expressão. No Cl. 
vem ybác itapora - pedrada do céu. . 

(:US) - Itaky é apenas a pedra de ajia_r. Nhatimana_é rodar, 
rodante. O Dpb. preferiu baboka (em tupi 'babaka) ,. um iterativo 
que significa revirar, revir ante. · ' 

No Cl. temos· itacui por itaky e itakibaba por itaky babaka. 
( 114} ;..._ Mais um exemplo ilustrativo do crescente deperecimento 

do tupi por influências alienígenas. ·veja o. verbete farelo e a sua 
nota 51. - ·- · 

· (115) -o vocabulário da Pm. tem kopixaba, como também o pe. 
Eckart .. - Mas, a troca de · kopisaba ou kopixaba em. kapix·aba ope
rou-se muito cedo, como se vê em Serajim Leite - Novas Cartas Je~ 
suíticas; pp. 219 e 224, pelo menos entre os portuguêses. Es.sá forma 
entrou em nosso vocabulário para designar os habitantes do Estado 
do E~pírito Santo em geral. A razão da troca do o em a é fàcU .... 
mente compreensível, pois há em tupi dois parônimos de ·sentido 
muito aconch~gado: , 

kopisaba - roçado derrubada da mata para fazer roça e 
kaapisaba- monda, limpeza da roça; · . · 

Em ·capoeira, do tupi kopuera, temos outro caso ,d.e. apofonia da 
mesq1a orig~m. Prevalece o têrmo mais usado, no caso, kaâ. A con
ve:rsij.o do s em~x· depois de i é da índol~>do tupi.--:::-' Veja no Vlb. II. 
ed.. os :verbe~s: mato que 1"4 foi roçado e r;oçddo. · 

(1.~6) - Já_ temos agora três acepções tupis de .. oby: verde-, azul e . 
roxo. Pixuna é propriamente .negro, preto, nos dialetos nórdicos; v .. a 
nota 110. - Quanto a serane, compar_e ·a nota 61. 
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Português 

salobro 

salto 
saúde 
sebo 

senhora, dona 
sobrenome 

sogro (do h.) 
surdo 

Português 

tanger, tocar 
terra firme 
tingir 

Vlb. 

.;.._ eembyka 

~ pora 
.:.....; tekobekatú 

kagO.era 

i ara 
te-moieapy
saba 

tattluba 
apysá~eyma 

Vlb. 

mopú, py 
yby .. ·eté 

.....;. não há. têrmo 
geral 

s 
Vpb. 

· eembyka 

por a 
tekobé 
kagüera 

tara 
tera apyra, 
tera ioapyra 
tatuuba 
apysakayma 

T 

Vpb. · 

mopy, py 
yby eté 

Dp.b~ e Dbp. 

- seembuka (Dpb~) 
caembuc ( Cl. ) 

(116a) 
pore; 
katilsaba(117); 

kaba, kaba':" 
kúera; · 

iã.ra, mayting{t; 
- sera arpe gúara 

(118) ; 
ta tuba; 
nitio i apysá üaé 

(119) ; 

Dp.b. e Dbp. 

moapy; 
- yby reté(120); 

mundé tinta pupé 
(121); 

(116a) -A segunda letra do último verb~te deve ser e (ceembuc). 
Ée é sápido, gostoso, aqui salgadinho, enquanto byka signifi(!a 

aproximado, quase, do verbo tocar em. Eembyka tem o sentido de 
quase salgado, um tanto salgado. 

, (117)- Coteje o estudo dedicado ao ve·rbal em aba, Baba. 
(118) ~ Como o interessante complexo vocabular te~moíeapysaba 

cedeu o lugar ao lusismo ser.a arpe guara expusemos no.§ 6 do capí-
tulo Os Lusismos nos Vocabularios Brasílicos. ~ -

. (119) .,:._ Tendo o brasiliano banido a. velha riegação eyma - não, 
sem, pelo surpreendente nitio, os compostos tupis com eyma não 
puderam 1nanter-se. Já no Vpb. temos yma em vez de eyma, como 
se vê também em outros exemplos. 

(120J ---- Note"""'"se a transformação de eté em reté, estabelecendo 
certa confusão com eté (t-, r-, s-) - corpo, corpóreo. 

(12i) ---- Um dos caracteres das línguas americanas é sereni cO!ll
cretizanues. Os conceitos· genéricos e gerais têm nelas. desenvolvi
mento muito limitado. É por isso que os verbos transitivos não · dis
pensam o. seu objeto direto. No· caso· em lide não havia tingir, mâ.s 
tingir de certa côr: (continua)· 
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Português 

todos juntos 
tornozelo 
tosquiar 
eu tosquio 
trabalhar 

Português 

valente 
varanda 
vazar 
êle vaza 
vazio 

veado 
veia 

Vlb. 

oiepé gúasú 
pynhuã-kanga 
pina 
a nhopin 
porabyky 

Vlb. 

kyreymbaba 
iuraybaté 
e na 
o nhosen 
por-eyma 

sygúasú 
- tajyka 

mopiranga 
motinga. 
mo una 
etc.~ 

v 

Vp·b. 

oiepé gúasú 
? 

pina 
a nhopin 
porabyky 

Vpb. 

kiribab 
? 

e na 
o iosen 
porayma 

- sugüasú, suasú -
tajyka 

- tingir de vermelho, 
- tingir de ·branco, 
'- tingir de preto, 

Dp.b. e Dbp. 

iepé osú; 
pygúá; 
iupine; 
xa iupin; 
porauky; 

Dp.b, e Dbp. 

karimba'ba(l22r; 
kopiara ( 12õ) ; 
iusene; 
o iusen; 
ni tio i por úaé 

(124) ; 
suasú ( 125) ; 
sajyka; tugüy
rapé(1Z6); 

E, não existindo, em tupi, genérico para côr, o brasiliano recorreu 
à palá vra portuguêsa tinta, formando. com ela um ·.circunlóquio -
meter na tinta, - no corante. 

(122) - Outro exemplo do embotamento lexical. No Vpb. deve-se 
ler kiNbab, ou kirimbab. A queda do e antes do y nota-se também 
na negação yma por eyma. A correção do editor no verbete citado 
não tem razão de ser, porque' o Vpb. retrata o tupinambá do Mara
nhão por volta de 1700 e não o tupi clássico. 

(123) - Copiara é um têrmo tupi setentrional, ao qua\ Batista 
Caetano, Voe. p. 76, já procurou debalde achar uma etimologia. -
Parede ter sido o nome· do alpendre, que dava para o fundo da casa: 
kope ara - o que está- nas costas, o que e-stá no fundo, ou ainda, 
o que está para a roça, para o quintal. 

(124) - Veja o capítulo que trata da origem de nitio. Poreyma 
é Ilteralmente não conter, não contendo. 

(125) -Remetemo-nos ao que deixamos dito em" nota ao mesmo 
· têrmo nos comentários a Léry, no estudo Guasú- U.sú e suas· varia
ções, etc. 

(12'6) - Tajyka, em tupi, tanto significa n~rvo como veia do êorpo 
humano. No brasiliano. aplica-se o têrmo sajyka, sajuka exclusivamen
te aos nervos, designando-se as veias por tugúy~tapé .,:._ caminhos do 
sangue, o que indica um progresso sinão ·nos conhecimentos, pelo me_. 
nos, na denominação das funções fisiológicas. 
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Por-tuguês Vlb. Vpb. Dpb. e Dbp~ 

vela (de ·bar-
CO) 

velar 
verde 
vesgo 

.aob-usú soting~ sotinga(127.); 

............., ker-eyma ker-eyma ni tio o ker( 128) ; 

oby, (s-, r-) oby, (s-, r-) akyra( 129); 

esabanga - r o torotó( 130) 

(12'7) ~o nome' tupi para vela de embarcação ~QLalgo instáveL 
o Vlb. já traz dois têrmos: aoh-úsú e ok-usú, O" último dos quais 
considera impróprio. So--tinga é outro usado no Norte. ~ntre so !~oba) 
e aoba parece haver certo contato etimoliógico. -

(12'8) - Enquanto ker-eyma significa literalmente não dormir~ 
a expressão brasiliana nitio o· ker significa êle não dorme. 

(129) - Veja as notas 13 e 116. Oby designa a côr, enquanto 
akyra é verde no. sentido de imaturo (fruta etc.) pelo menos no 
tupi. 

( 130) __ Em tupi, ro ·significa ( ôlho) vasado, furado, . e não vesqo. 
o têrmo brasiliano é a pronúncia indígena da palavra portuguesa 
torto. 
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II 

DIGRESSÃO EM TóRNO DAS FORMAS NOMINAIS 

A. Da· origem do adjetivo tupi. 
B. Do infinitivo tupi~ 
C. A desinência a dos nomes e verbos paroxítonos tupis. 

A. DA ÓRIGEM DO ADJETIVO TUPI. 

Um dos capítulos mais interessantes da língua tupi é o que 
apelidamos de bicategoricidade dos ·nomes(!) e que tem cau
sado certa surprêsa entre o _limitado circulo dos afeiçoados à 
lingüística indígena da América, êmbora apenas no 4-es_dob;&a~ 
mento da tese houvesse algo de original. ' 

Lastimamos então, que o setor, ao qual se restringia ·o estu
do, não permitisse exame detido de outras facetas de bicate.go· ... 
ricidade na gramática tupi, que nos entremostram o desenvol
vimento do adjetivo e do verbo., em geral. 

Referimo-nos, porém; entre outros fatos dignos de reparo, 
ao diminuto número de adjetivos, designados como tais no Vlb; 
dos jesuítas(2 ) e ao forçado sentido verbal, que Anchieta confere 

, aos verbos intransitivos adjetivados(3). 
Retomemos, pois, o fio das nossas afirmativas .· .feitaS à 

p. 71 de O Caráter da· Segunda Conjugação Tupi, a respeito dos 
substantivos e adjetivos. 

Não cremos que possa haver grande divergência quan
to ao desenvolvimentO. do sentido nominal, ·que então 
preconizamos, embora não fôssemos muito· e~lícito no que 
tange aos abstratos ( :1) • 

(1) -O Caráter da Segunda Conj~gação_Tup.i; principalme11teos 
pa:rág'rafos VIII e X do capítulo V. 

(2) - Idem,.Ibidem- Cap. V§ X. 
(3) - Id. Ibid. --- Cap. V § VIII. 
(4) - Id. ibid. - p. 71. 
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