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kyàsaba 
mbaêasysaba 

meuãsaba 

nhyrõsaba 
pekusaba 
po-osusaba 

porangab~

pyrantãsaba 

supisaba 
tenondêsaba 

turususaba 
typysaba 
ybatêsaba 

guarant 

-anã 
- tubixahá(ba) 
- .. kaneõ 
- marangatuha-

ba, · 
angatuhaba 

tupi 

anama 
- tubixaba 
- kaneõ. 
.- marangatu, 

angaturama 

kyá - kyá 
- mbaêasy - n1baêasy 

S mengüã _ ~ memuã 
- 1 tekomenguã - 1 tekomemuã 
- nhyrõhaba .._ nhyrõ 
- pukuháb~ mukú, pukú 

poguasú poguasú 

S porangaba, 
t morangaba 

~ pyatã 

....- hupikatuhaba 
~ tenondegúara 

(não existe) 
typy 
ybatebJá(ba) 

j mo_ ranga,~ 
1. ,poranga 

- ~myatã, 
pyatã 

- supi { -katú) 
- tenondêsa-

ba(!) 
- .turusú 
:.___ typy 
- ybaté 

português 

'- parentesco; 
- grandeza, .alteza; 
- cansaço~ 

....-bondade; 

.._ sujeira; 
- doença; 

S malícia, 
- t chocarrice ;. 
- perdão; 

comprimento; 
grossurà 
(de fio ou pano) ; 

_ ~ formo~ura, 
, beleza, 

.,_..;. fôrça; ' 
certeza, verdade; 

dianteira; 
-grandeza; 
"--- profundidade; 
- altura. 

O confronto dêsses têrmos causará certamente mais uma 
decepção a todos aquêles que vêem no tupi e no guarani uma e a 
mesma cousa e outra não menor aos que pretendem ligar. o Dpb. 
ao nome do pe. Luis Figueira. 

A culpa cabe menos aos abnegados estudiosos do que ao er1.:. 
caminhamento· ~it:aballioado dos estudos tupi-:guaranis e conti
nuará inevitàvelmente enquanto, entre nós, não se tomar o tupi 
como ponto de partida e· não se evitar rigorosamente a citação 
de paradigmas guaranis ou brasilianos para ilustrar fatos lin
güísticos tupis. Estudos comparativos só se .compreend.em como 
segunda etapa. 
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IV 

O SUFIXO TUPI "StJERA" E OS SEUS CORRESPON
DEN'T'ES NO BRASILIANO E EM OU.TRAS LíNGUAS 

TUPI-GUARANIS. 

. Os estudos com:e_arativos · entre os dialetos tupi-guaranis 
ainda são raros e quase inexistentes os que focalizam as divergên
cias locais dentro da área do próprio tupi. 

· A exposiç-ão q-qe se segue é uma decorrência de certas obser
vações feitas no Dicionário Port"!;guês e Brasiliano. Ampliamo
las depois para oferecer aos estudiosos um quadro comparativo 
do assunto, abrangendo as línguas e dialetos mais conhecidos da 
família tupi-guarani. -=~ --~-~ 

. Existe nelas, para traduzir: a vontade, o desejo, o pendor, 
o costume, a mania, um sufixo ·cujo desenvolvimento meréce exa-
minado por vários títulos. ~·C· · 

Ocorre em três formas principais: a do_ Sul e do Oeste, a 
do Leste 'e a do Norte. · 

· Há quem-vê particípios em tais derivados. A sua origem 
e função no tupi ·de fato permitem essa ·classificação. Há, po
rém, línguas da família tupi-guarani, em que a partícula aludida 
se a põe, não apenas a verbos,· formando nomes verbais, mas 
também a acljetivos e até a substantivos. E, não isso apenas. 
Acrescenta-se ainda a "verbos conjugados para formar não já 
nomes, mas complexos verbais só traduziveis em português por 
dois verbos . - _ - , · 

Diante de tais desenvolvimentos preferimos não empregar 
o têrmo particípio, principalmente em estudos comparativos. 

Especificaremos, pois, os diversos derivados de acôrdo com 
o respectivo caso, evitando generalizar u:ma classificação ba.:. 
seada tão somente na realidadetupi. - ? . . 

Comecemos as nossas indagações pelos fatos meridionais 
para terminar naqueles que ora mais nos interessam,.e sugeriram 

- estas considerações. · · 
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No guarani antigo o sufixo ·que exprime o desejo, Q pendor, 
o costume é ser, geralmente apocopado em sê. Depois de êor1soan• 
te prefixa um i· eufônico e, precedido de sílaba nasal, se "trans
forma-se às vêzes em nde,. obedecendo ainda à. velha negra eufó· 
nica. Pospõe-se tanto a verbos, inclusive transitivos diretos con
j'Ugados, como a nomes. 

Exemplos: 
1 - (o) iababisé 
2- xe ysé 
3- xe hosé 
4- xe kausé 

5 - xe karusé . 
6 - xe mbaêküaabisé 
7- nhemoyrõsé, 

nhemoyrondé 
8 ·- kunhã atasé 
9 - hasysébae 

~fujão; 

- tenho vontade de (beber) água; 
- tenho vontade de ir; 
- tenho costume de beber cauim;· 

sou beberrão; 
- sou comilão; 
- tenho desejo de ficar instruído; 

- agas~adiço; 
- mulher andeja; 
- o 'enfermiço, o doentio; 

.10 ~ vaca djukasébae -o que costuma matar vacas 
(bois); magarefe; 

11 - nda xe hoseri - não quero ir; 
12 - na xe mondoseri - não me quer(em) enviar; 
13 - a karusé ~ tenho vontade de comer; 
14 - nd'a kaüsei -:- não :costumo beber cauim; 
15 - xe djukàsé ~ quis matar-me; . 
16 - na nheengisê-seri 

xe - absolutamente não sou falador. 

Qomo se . v~rifica . nos exemplos. acima, o têrmo integral ser 
aparece tão somente quando seguido de vogal, como acontece 
nas negações~ 

Há exemplos de reduplicação, cmno se vê no· último da sé,.. 
rie, tô:da ela colhida no Tesoro de Montoya·. 

Com verbos o sufixo se(r) toma também o senBª-O de quase, 
por pouco, por um triz~ 

a. manõsé 
xe djukàsé 

quase morri; 
por pouco não me matou. 

Característica do guarani é a combinação dos ·sufixos s.é e 
bae, ao que parece para frisar o sentido substantiva!. ·Encontram;;. 
se exemplos idênticos no guaraio. Não nos consta· que .. no tupi 
fôsse admissível-- semelhante ·composição, que nêle ·constitui-

. ria chocante. pleonasmo, pois o sufixo $Uera que no tupi corres
ponde ao guarani se( r) , .já inclui q, .. senticio. de .. bae .. ·~ ó .. que. 
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. ~o quaraio êsse sufixo aparece nas formas dse(r), nde(r). 
Adicionam-se. a v~r~os~ inclusive transitivos. diretos conjuga
dos e a certos adJetivos para formar nomes derivados(!) . 

Exemplo: 
xe karudse tenho (sempre) vontade de co-

ou 

dsodse 
diukadse 
i kaúdser-ai 
i mbaeadsydsebae 
i nhemoyróndebae 

i nhemoyróndsebae 
etc. 

mer; sou comilão; 
caminhado r, andarilho; 
maníaco por matar; 
o beberrão; 
o enfermiço; 
r 
i o irrita:diço 
L 

Da acepção de qwlse, por pouco não achamos exemplos no 
guaraio, nem nos consta que se empregue dse(r) para formar 
complexos verbais, como no guarani(2) e outras línguas da 
família. 

_Nova no guaraio(3) é a influência de dse(r) na tonicidade 
porque atrai o acento tônico para a sílaba que lhe fica ime~ 
diatamen:te anterior. · 

. Digamo~ aqui entre parenteses, que é notável nas língua.S 
tupi-guaranis ocidentais a freqüência da sístole tornando ali 
graves palav~as que no guarani ·são oxítonas. ' 

No chiriquano; tanto quanto podemos julgar, a partícula 
em questão tem a forma única de se. Esta, entretanto, se apõe, 

, como no guarani, tanto a quaisquer verbos, mesmo conjugados, 
e a determinados adjetivos, formando nomes derivados como 
ainda.· a verbos para criar complexos verbais onde. se 'tem o 
sentido de 'gostar, costun~ar e querer(4). ' 

Exemplo: 
txi mandúase 

txe rahuse 

eu lembrado (=eu me lembro) 
com· freqüência; 

meu amante; 

( 1 ) - Os e:&~emplos · são todos colhidos nos compêndios de frei 
Alfredo Hoeller. 

( 2 ) - Compare os exemplos guaranis n. o 11 112 13 e 14 só tra
duzíves em. portug~ês por dois verbos ou circ~lóquios cg~:~;espon
dent~s. VeJa tambeJ? as referências ao chiriguano e ao sirionó., 

(3 ) - Processo Igual se· verifica rio sirionó. ·· 
- . ( 

4
) - En~inament?s e exemplos tirados do pequ~no compêndio 

de. Conrado G1annecch1ni; p. 64. · " 
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txi karuse 
a karuse 
nde iahaose 
u iahaose 

- eu (sou) comilão; 
eu gosto çle éomer; 
tu ( es) chorão; 
êle costuma chorar. 

. A língua sirionó. que vem sendo estudada de alguns anos 
a esta parte, principalmente por missionários franciscanos, man
tém a mesma forma se e reforça-lhe o sentido por meio de re
duplicação ou acrescentando-Jhe rete: se rete, seseret'e. 

~sse sufixo, tanto simples como reforçado, forma nomes 
derivados com verbos e adjetivos, além de complexos verb~is, 
traduzindo a vontade, o pendor ou costume. Também se tra
duz por perto de, prestes a com certos verbos. 

Quanto à prosódia, a diástole é no caso de rigor. Se e sese,' 
atraem o acento tônico sôbre a sílaba que lhes fica imediata
mente:anterior, tal qual no vizinho guaraio. 

Exemplo: 
íkúã 
ikúãse 
mae rekase 
taikaísese 
mae rirõse 
e kúatase 
u kúatase 
m.anósese 

mau, feio, inútil, 
inclinado a fazer mal; 
amigo de caçar; 
o que é matador inveterado; 
ladrão, aladroado; 
é andejo; 
êle gosta de andar; 
muito prestes a morrer(5). 

No tupi, o sufixo· que confere a verbos o sentido .. de costume, 
pendor ou mania tem três fprmas: suera, ao ser precedido por 
á, é, ó, ú; xuera, quando posposto a i, y, e, e nduera ao seguir a 
nasais(6) • · - · 

Mas no tupi êsse sufixo se apõe exclÚsivamenté a verbos, 
que não sejam empregados como transitivos direto~ para for~ 
mar nomes verbais. -

Exemplos: 
ierurêsúera. 
mongyxúera 

nhemosaraixiiera 

o que -costuma pedir a; ·o pidão·; 
o que costuma untar com; o 

ungidor; 
o brincalhão; 

(5) - Schermair, Frei Anselmo -; "V_ocabulário Sirionó-Cas
tellano. 

(6) - Anchieta - Arte; fl. 5iv. Figueira - Arte; pp .. 139/40'~' 
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posubexúera o que tem o costume de visi~ar, 
o sociável; 

nhemoyrondúera o agastadiço. 

O sufixo sftera pode ser reforçado pela partícula za ou iaby: 

xe nhemoyrondúer1á ou r sou inclinado a 
xe nhemoyrondÚeriabi _ ~ fàcilmente 

L agastar-Iile(7) . 

A partícula za ou íabí de per si já pode conferir a verbos, 
:que nã,o sejam, rio caso, transitivos diretos, o sentido de cos
tume ou mania, formando então complexos verbais: 

a · so ia - costumo ir, 

ou nomes verbais: 
xe poronupã iabí -~sou açoitador habitual(B). 

Como ·o seu correspondente guarani, suera e as suas va
riações eufônicas também têm a acepção de quase, por um 
triz:, e nessa acepção empTegam-sel} até com verbos transitivos 
diretos: 

a manôsúer 
a iukàsúer
a arexúer 

por POlJ.CO não morriJ~) ; 
quase o matei(10); - · ·-=--
quase cai (9 e 10) . 

Atentemos o desenvolvimento uniforme do sufixo .de costu
me nas cinco línguas referidas até agora, a despeito da exten
sa área geogl'láfi~a do Atlântico aós Andes por elas ·abrangida e 
qos quatro séculos que medeiam ehtre o tupi e o guarani seis
centistas e o guaraio e o sirionó dos nossos dias. Essa estabi
lidade se deve sobretudo à existência ininterrupta dêsses ga
lhos do tronco tupi-guarani, sem maiores interferênc.ias lin
güísticas estranhas, seja de outros índios, seja de brancos ou 
mestiços. 

Verifica-se essa ação detrimental de fora no quarani mo
derno, onde se mantém o sufixo sé, porém reduzido· a uma forma 
única e de sentido e emprêgo cerceados. 

Mas, é no tupi do Maranhão e da Amazônia, onde os efeitos 
da aculturação foram no particular verdadeiramente deletérios. 

(7) -Anchieta -Arte; fl. 51 v, 
(S) - Figueira . .....;. Arte,~ p. 141. 
(9) -Figueira - Arte; p. 140. 

/ ( 10) -,Vocabulário na Língua Brasílica; verbete "ouvera''. Com-
pare tambem o verbete "acerca que". · 

255 



Já ressaltamos em diversas ocasiões, que ali, não apenas 
os j esuitas recolhiam· às suas missões índios· das mais diversas 
famílias lingüísticas, impondo-lhes· o uso P.o tupi(11), mas a 
população tôda: portuguêses e seus filll.os, mestiços na maioria, 
índios das mais variadas tribos trazidas do interior, todos se 
viam obrigados a expressar-se na língua brasílica como po
diam. 

É fácil adivinhar os efeitos. nefastos dessa babei sôbre o tupi 
legítimo, tão carinhosamente cultivado em sua .Primitiva pu~ 
reza pelos . jesuítas. 

Os resultados começam a ser registados ao despontar. o. sé
culo dezoito, no Vocabulário Português-Brasílico( 12 ), alardeiam
se no Caderno da Língua, de fr~i João Arronches(13 ), no Dicio- . 
nário Português e Brasiliano( 14 ) e no seu reverso verdadeiro,', 
reproduzido na Poranduba Maranhense(15 ). 

A êsse tupi chamamos de brasiliano, nome tirado do título 
do diCionário mais conhecido d~sse dialeto e que tanto tem 
contribuído para desmoralizar os ~estudos tupis, na falta do vo
cabulário original dos jesuítas, só recentemente divulgado com 
não poucas falhas(16), boa parte das· quais foi felizmente eli
minada na II. edição. ( 17) . 

O Vocabulário Português-Brasílico. cujas formas em geral 
ainda se avizinham mais do tupi é de autor franciscano, que, 
nêle se revela um estudioso .dos compêndios jesuíticos e mostra 
ter convivido algum tempo com índios tupinambás. Mesmo as
sim suera só se encontra nêle citado ao todo seis vêzes nas du,as 
acepções, sendo uma repetida. 

agastadiço 
palavreiro 

nhemoyrondoera ( 18) ; 
nheengaxoera(19) ;· 

(11) - Eckart, Pe. Anselmo --' zusiitze zu Pedro Cudena etc. 
(aliás Cadena de Vilhasanti) p. 562. , . , ·. 

(12) - Publicado na Crestomatia da Língua Bras'tlzca, por Er- . 
nesta· Ferreira França; Lípsia, 1858. - Segunda Edi_ç~o: Bol. 135 . 
da Fac .. de Filosofia etc. São Paulo, 1951. ~ -· 

(13) - Revista do Museu Paulista; vol. 21; S. Paulo, 1937>.· 
(14) -Lisboa 179.5. - Platzmann; Lípsia,-.1896 e na Revista do· 

.Mu~uPaulistà; tOmo 18; São Paulo, 1934. . . 
(15) - Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Brasileiro; tomo 54, parte L 

Rio, 1891. . 
(16) - Vc;icaliulário na Língua Brasílica; São Paulo, 1938. 
(17) - São Paulo, 1952/53. . . ·. ·::7 

(18) - No Vpb. vem nhemoyroidilera, com troca do n por 
Em. nossa grafia: nhemoyrondilera. · 

(19). - Por nheengixoera. como ·vém na gramática do pe., Fi
gueira, de onde foi tirado. Em nossa gntfia nheengexilera. 
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raivosa pessoa 
· sois muito pichoso . ~ 
e rabugento J 

quase que houvera 
d.e cair 
quase que houvera 
de morrer 

} 
l 
s 

xe nhemoyrondúer(20) ;· 

· nhemoyrondüeriabí(2'1); 

a arexüer ( 22) ; 

a manõsüer(23); 

O I. e o III. dêstes verbetes figuram ·no Vlb. dos jesuítas. 
Os restantes quatro foram tirados da p. 140 da II. edição da 
:gramática do pe. Figueira, muito citada pelo franciscano. 

Em todos os outros têrmos que denotam o hábito, como: 
emprestador porusara, 
guardador nongatusara, 
chorador iaseosara, 
olhador maesara, 
etc. 

encontramos o sufixo agente sara, que só se traduz pelo par
ticípio presente ou pelo pronome relativo o que, aquele q·ue .· 

Essa verific~ção parece· indicar que o .autór do Vpb .. não 
achou vestígios do sufixo de. costumé~ entre os índios:~=e mesti==·== 
ços, que lhes forneceram parte do seu material lingüístico, ou~· 
p~lo menos, que estava caindo em desuso. É uma afirmativa 
que encontra pleno apoio nos outros dois vocabuLários do bra
siliano. 

No Cademo da Língua. mais uma contribuição franciscana, 
Ja não há vestígio algum do sufixo suera. Em todos os ver
betes, onde fôra de esperar, encontramos quase sempre~ o su
fixo ara ou as suas variações eufônicas, cujo emprêgo difere, 
entretanto, do tupi em alguns casos. 

(2'0) - No Vpb. xenhemoironduer. A tradução exata é eu (sou) 
agastadiço, como está no !)rimeiro exemplo, aqui repetido com o 
pronome. Na edição de São Paulo vem erradamente nhemoyronduar. 

(21) - No Vpb. nhemoyrondoériabi como também está em Fl
gueira, mas neste retificado na errata para · nhemoyrondoeriabí, com 
o acento no i final. . 

(22) -No Vpb. aiir ixoer. Em Figueira aiirixuer. 
( 2~) - No Vpb. amanoçuer, como em Figueira. O responsável 

pela edição de São Paulo não reparou na cedilha e incompreensível-
mente grafou amanokuér! · 
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Exemplos: 
aconselhador 
bebedor 
castigador 
dançador 
risonho 
etc. et·c. 

- mombeusara (24); 
ka usara (2'5) ·; 

nupãsara; . 
monsara1tªra(26) ·; 
pokàsara(27); 

Mas, ocorrem pelo menos duas exceções: 
nheengaoeira( 28) - bacharel·e 
temonheengoera (29) - assoviador. 

Eis aí, possivelmente, o próprio sufixo ~suera disfarçado em 
gítera por meta plasmo algo surpreendente. 

~assando agora ao léxico mais extenso e mais caracterís~ 
tico daquele dialeto do tupi acu~turado, que denominamos bra
siliano, ao DiCionário Portugwês e Brasiliano(SO) , não tardamos 
em verificar a presença algo mais freqüente do sufixo aguera ou 
gítera(B1 ), que passa mesmo a substituir o sufixo· ara e variações 
eufônicas em alguns daqueles verbetes do Vpb. e do Cl. queexi
giriam sítera (xítera, ndítera) em tupi, pelo sentiQ.o dELhápi~, 
que lhes é inerente. · ' 

Guera traduz no caso o ;pendor, o costume, a mania, quando 
aposto a verbos, uso e condição excessiv~ ou habitual com no~ 
mes. 

Êsse sufixo nórdJco(32) diverge, pois, do tupi clássico do cen
tro costeiro, não apenas na forma, mas também na: sua aposição 
a nomes. 

(24) ~ O correspondente tupi é mombegilara; 
(25) ~ A forma tupi é kagilara . . 
(2'6) - Em tupi moraseitara O têrmo tupi, que se aproxima do 

brasiliano monsaraitara, é nhemosaraitara - o que,-:se diverte. 
(27) - Risonho, que indubitàvelmente indica o hábito, só é tra-

duzhnel em tupi pqr pu-kàsilera. · 
(28) - Deve ser o estropiàmento da forma nheengoera --fala,;_; 

dor, que se encontra no Dpb. e que citaremos a seguir. 
(2'9) - Form.a correspondente a tomunheengoera do Dpb. do 

I . . .. . - ' ~ 
verbo toT?tunheeng, que corresponde ao guarani tybunhee > .tubunhee 
- assomar. . · .·-t 

(30) - Dai o nome com que o distinguimos do, tupi. 
(31) ,_ Q Dpb . . escreve goera, goere. 

· (32) -Nórdico- porque só aparece.nos dialetos do Maranhão e 
da região amazônica. ' · 
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O seu exame através do Dpb. e das suas chamadas rever~ 
sões revela fatos surpreendentes até hoje· ainda não analisa:.; 
dos com a devida atenção. · 

No manuscrito original da Biblioteca Nacional, datado de 
1 ys_1, que fo! rep:o~uzido, com os inevitáveis erros de cópia e rê
VIsao, no DICionarw Português e Brasiliano, por frei Conceição 
Velo~o, o sufixo de costume gítera, que nos ocupa, aparece nos 
se?uin tes v:erbetes, que transcrevemos em nossa grafia, unifor
mizando ainda a semivogal da própria partícula, escrita, ora 
com u, ora com o: · 

1 - angaigüera (33) 
2 - iurugüera 

3 - iururêgüera 
4- kaug'Q.era 
5 - kaugüera osú~-
6. ___, manhanegüe-

ra(34) 
. 7 -moangüera 

aiba(~5 ) 

8 - mosara1güera(36) 
9 - morandugüera 

10- nheengüera 
,11 - nhirongüera 

12 ~ potopabgüera 
13 - potupaügüere(37)-
14 - pukàgüera 
15 - 'tiguere(38) 

16- tomunheengüera-

magreira (o magricela)·; 
bacharelices; (o que tem a ma-

nia de falar); 
pedintão; 
amigo de. beber vinho; 
beberrão; 

vigia; 

malicioso; 
bôbo_· (da côrte) ; 
·Chocallteiro; 
falador; 
passa-culpas (o indulgente ha-

bitual); ., 
arrebatado da colera · 
agastadiço~ ríspido;. ' 
risonho; 
vergonhoso (==acanhado, enca

buh1do); 
assobiador. 

(33) ---:- ~stá trunG~d~ a tradução. do verbete português que devia 
ser: angazguara, angatguera. . 

1 
. 

(34) - O fonema final vem às vêzes representado por e em lu
ga.r . do a. Tratando-se de valores diferentes conservamos a grafià 
ongmal. ' ·, 

( 35) ---'- No Dpb. moaugilera, cóm troca do n em u ." 
(~6 ) ·- Não foi incluído na reversão, cêrtament~ por· exótico. 

Cons1~ou~se · nela, . e~ t.r?ca, nhemosaraigilera - folgazão, festeiro 
que· nao figura na Primeira Parte. · ' 

(37) - f:ste verbete e o anterior são formas cüferentes da-m.esmá 
palavra./Na Segunda Parte temos ainda petupab goera, que figura 
na Poranduba Maranhense grafado petupab goere; 

(38) -No Dpb. vem timgoere. 
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:mstes ver}Jetes .foram todos. incluídos na segunda parte da 
edição PlatzmanA, de 1896, do Dpb. por ser ela um~_ rigorosa 
reversão da primeira edição de 1795 . . .. 

Essa reedição foi .mais um· grande serviço às nossas letras, 
porque tornou mais acessível aos estudiosos uma public~ção 
que estava ficando escassa e que hoje se conta entre as -rarida-
des bibliográficas. · 

E, não apenas mais acessível; muito mais prestante, pela 
sua fiel e cuidadosa reversão. 

Infelizmente não se pode dizer o mesmo da segunda parte 
da edição de São Paulo, de 1934, embora o seu organizador de- · 
clare no prefácio, que fez "a reversão integral da edição de 
1795"(39). 

Senão vejamos. 
Na II. parte dessa publicação, feita com enfase muito acima 

do valor real do Dpb. nos estudos tupis, foi omitido o verbete 
íurureguera, quiçá por descuido 'de· revisão. Também falta ma
nf!,aneguere - vigia e nela se incluiu tão somente manhane
guara(40), mas dando-lhe um sentido geral de: v~gia, g'l!arda, 
rondante, sentinela, que, sem dúvida alguma, exorbita da Inten
ção do autor do manus·crito original. 

Vigia, que indica uma ocupação costumeira, uma prof~ssão, 
verte-se mui corretamente pelo sufixo guera ou gúere, portanto 
manhaneguere, enquanto a· sentinela, que designa uma incum
bência fortuita, ocasional, cabe guara, ou seja manhaneguara, no" 
brasiliano ( 41) . 

Foi igualmente excluído da Segunda Parte o. têrmo mos a ... 
raiguera - bôbo (o que tinha por ofício divertir os outros) . Em 
compensação, mas falseando o original, aparece nhemosarai
guera - folgazão, festeiro, que não encontramos na Primeira 
Parte. 

Os dezesseis têrmos em guere ou guera acima citados com 
exceção dos de n.0 3 e f$( 42 ), figuram no .v?cabp,lá~!g da !m, um 
reverso do Dicionário Português e Bras'tltano,. reproduzido com 

(39) - Revista do Museu PauzZsta; tomo XVI~I; p. 112. 
(40) - No vocabulário da Porandubà Maranhense também se 

consigna manhanegoara· para ambos: senti'ftela e vigia. 
(41) ___;. o Dpb. ao contrário da Poranduba generaliza~.g~era: 

sentinela - manhane goera (deve ser manhane gilara) e vzgta -
manhane goere. . . 

(42) _..:.. Excetuamos tão .só:.os ns. 3 e 6, porque. o qmnto é um 
composto do quarto e o n. 13 corres:ponde ao anterior._. 
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longa série de transposições e erros de cópia, na Revista do Ins
tituto Hist. e Geogr. Brasileiro(43) . 

Ali ainda temos outro enxêrto; 
epiá iba goere (i pyá-aibagüere!) - frenético, que não fi

gura no Dpb. 

o têrmo íanày sobagoera- azeite do Reino, que se encon
tra no Dpb. é engano de reprodução. Reinol, do Reino é sobai
güara (sobaigoara) e assim aparece em: 

reinar (errado em lu-
gar de reinol) sobaigüara(44); 

vinho do Reino 
pimenta do Reino 
pano de linho 
alvaiade 

kaÜi sobaigüara; 
kyynha sobaigüara; 
pana sobaigüara; 
tabatinga sobaigüara. 

Verdadeira surpresa constitui, entretanto, o aparecimento, 
no Dicionário Português e Brasiliano, do têrmo pukàxuera, ao 
lado de pukà'{Ji)era, para risonho. v 

Pukàxuera(45); que, note-se bem, não encontramos na Po
randub.a Maranhense, denota influência do tupi ma_is =ª:Q-~Ul~-= 
No dicionário jesuítico, risonho é pukàsuera. Se na região se.i. 
tentrional transformaram o s em x, seguiram unicamente. uma 
tendência regional esporádica, que se. manifesta,. por exemplo, 
em xipiaka xama e camixa em lugar de sepiaka, éamisá e sama. 

No tu;i clássico a transformação do s em'-X só é admitida 
quando segue aos fonemas i, y, e. 

Essa ocorrência isolada. do sufixo .xuera no. manuscrito de 
1751 e, assim mesmo, ao lado da forma corriqueira. guerf!,, .Prova 
que xuera era exótico e de uso restrito. Não é excluída a possi
bilidàde de se tratar de uma interpolação. 

Tal verificação levou-nos em -todo o caso a reexaminar nessa 
direção a Segunda Parte da edição de São Paulo, de 1934, que 
sob outros aspectos já nos causara espécie. A surprêsa foi ai 
bem maior. Enquanto no· manuscrito da Poranduba Maranhense 

(43) - Frei Francisco ãe N. Sra. dos Prazeres "(Mar(Lnhão) -
Poranduba Maranhense Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Brasileiro; 
tomo 54, parte I. pp~ 4-281. . . 

(44) ,;;_ Também esta palavra está errada, escrita cobaiguara sem 
cedilha. . 

(45) - o referido glossário registrou o adjetivo apocopado pu
kaxuer, pelo costume de os citar conjugados na primeira pessoa, o 
que e:iige a queda da vogal átona final. 
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não se encontra um único verbete ·com o-sufixo suera e das sua:s 
variações euf,ônicas xilera, ndilera, na tal reversão ocorreni nada 
menos de treze(46), dos quais um é repetido, 

Ei-los: 
1. abicu:yçoer ( 47) 
2. atacoera(4S) 
3.. nheenguixuera( 49) 
4 . xe iábabixuér 
5 . xe lacaceixuér (51) 
6. xe iepyquyxuér 
7. xe nheengaxuér 
8. xe nheéngixuér 

9. xe nheéng xuê gui-

-pentear com muita freqüência;·· 
-o andejo; 
- parlador, falador; 
-,-- fujão ser(50); 
- iroso · ser assim; 

vingativq ser; 
fala.dor ser(52); 
desboca~o ser em falar, palre ira 

ser; 

tecóbo papear muito( 53); 
lO. xe nhemoyrondtiér - raivoso ser; 
11. xe poçubixuér visitar muito(M); 
12. xe poromonghe-

taçoér (55) ser prolixo em falar; 
13. xe poropaixuer(56) mandador grande ser. 

(46) - No Vocabulário na Língua Brasílica arrolamos dezoito 
dessas formações. 

(47)- Mantivemos neste rol a grafia do dicionário. A palavra 
tupi é abykyxuera. Em lug'ar de pentear, provàvelmente deveria ser·:. 
o que penteia. -Unimos sempre ·o sufixo à palavra. 

(48) - Falta a cedilha no c. O têrmo é atàsúera. Na ediÇão 
paulista não se corrigiu! 

( 49) ___. N eengexuera ocorre uma vez como substantivo na· g'rafia 
comum de nheenguixuera e duas vêzes como adjetivo conjugado, 
acompanhado do pronome xe; grafado nheengixuer e nheenguiXuer, 
com o sentido die palreiro, desbocado. 

(50) -No dicionário vem furão ser, sem ressalva. - Dêste ver~ 
bete em diante citam-se as formas adjetivais conjugadas na pri.;. 
me-ira pessoa do indicativo. A tradução de todos êles deve, pois, 
ser corrigido de acôrdo: .eu (sou) fujão etc.· , _ 

(51) - Mal transcrito por ieaceixuér do vocá'blílã.rio jesuítico: 
'(52) - É forma deturpada de xe nheenguixuer --'- falador ser 

(=eu (sou) falador)__, No ~iciooário. vem falado por falador. 
{53) - Temos aí xuera apocopado em xuê, na grafia do dicio~ 

nário. A tradução exata é: eu falador eu sendo (=sendo eu falador). 
(54) __;_ Os têrmos em suera, xuera, ndilera são ·nomes e não 

verbos:. A tradução correta é, pois, eu (sou) visitador freqüente. 
(55) - Poromongetàsuera não é prolixo; falta-lhe o competente 

advérQio p~kú ___. longame.nte, . prolixamente, de pp.de xe· pqromon
getá-puku$1ler ___._ eu (sou) longamente falante, du seja eu .sou 
P.rolixo. 
. . (56) - O vocábulo está mal transcrito; a. forma corteta é 
poropuaíxuera, de pua ia "'""'- mandar. -

262 

Dêstes verbetes só não figuram no V àeabulário na Língua 
B:rasílica dos jesuítas os de números 1, 2 e 7. 

O primeiro, se nêle viesse registrado, corresponderia na. grà
fia ·a abykyxilera, com o significado de o que apalpa ou penteia 
com freqüência~ O de número 7, nheengaxuera ·nêle não· pode
ria achar guarida por contrariar as leis da eufonia tupi, que, 
aliás, vem devidamente respeitadas nos têrmos 3 e 8, meras 
duplicatas com grafia alterada. 

Atasilera( 57 ) não é do dialeto maranhense, no qual corres
ponde gilatâ ou úatá ao atá do tupi clássico. Atàsuera oco["re 

, na gramáttea do P. Luís Figueira(58), de onde o tirou frei José 
Mariano da Conceição Veloso, ao organizar a tal chamada re
versão do Dicionário Português e Brasiliano. Entretanto, a de
finição süera, que segupdo o dicionário denota. exce~so, é de ou
tra pessoa, pois Figueira só lhe atribui o sentido de jreqü·ência 
na ação. _ 

Mas, se o compilador da Segunda ·Parte se julgou com o 
direito de arrolar tantos têrmos ausentes do manuscrito de 
1751, 'por que excluiu dela a palavra pukàxilera, a única ocorrên
cia do sufixo súera no referido manuscrito? 

O que transpàrece claramentev dêste nosso limitado ··exame 
é que . fr. Conceição Veloso não pre.par9u uma reversão do ma
nuscrito de 1751, publicado por êle com co titulo de~c.Diczun'ft=rzu=
Português e Brasiliano, em 1795. Aproveitou-o com algumas fa
lhas para a confecção de um· dicionário ~rasiliano e Português 

1 e trabalhou por ampliá-lo, coligindo a trouxe-mouxe nos velhos 
apanhados e comp~ndios quanto têmio lhe pareceu conveniente. 
Hauriu nas gramáticas e principaJmente no vocabiüário dos je
sultas, consegúindo assim, com afanoso trabalho más sem 
preparo e por isso sem critério, acumular alentado ~cervo, que 
cientifi.camente não tem valor global, porque data de épocas 
diversas, de regiões e, sobretudo, de dialetos diferentes. 

O. sufixo guera· do dialeto maranhense por si só,· para não 
nos afasta:rmos· do assunto restrito, é um dos muitos indícios 
da sua diversidade do tupi clássico, assim ·como o' enxêrto das 
formas en1 silera, na II. parteda edição paulista do Dpb. mostra 
a heterogeneidade dos seus vocábulos e, portanto, o desvalor 
científico dessa pubUcação, que tanta confusão .vem causando, 

(57) ...:;_ Atacoera e coer como está no dicionário é êrro de trans;_ 
crição; falta a. cedilha em ambos. -

(58) - Arte de Gramática etc. p. 140, ou p~ 132, na edição alg'o 
.infiel qe. Emílio Allain. Rio, 1880, que o editor parece ter preferido à 
eqição fac-similar de. Platzmann. 
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por se ver nela enganadamente, durante século e meio na falta 
de outra, um dicionário do legítimo tupi, que nunca feto 

No nheenqatu, nesse descendente espúrio do já apastardado 
br(lsiliano, .conservam-se, de permeio com tantas mostras do 4~
perecimento generalizado, algumas facetas peculiares às tribos 
setentrionais do povo tupi. Uma delas temos no sufixo nheen
gatu ilera, correspondente ao guera do Dpb. cujo sentido de 
costum.e, mania, estado habitual vem mantendo. c · 

O Pe. Tastevin, na sua pretensiosa gramática, não lhe pe
netrou o verdadeiro ·sentido. Na edição franGêsa, de 1910, vê 
nêle simples substi-tuto corrompido de ,uara ~ o que, aquêle que 
(p. 59). 

Na edi.ção brasileira, enganosamente in1fit'ulada Gramá
tica Tupi(59 ) modifi.ca sensivelmente a sua opinião anterior, 
afirmando: 

-"era, uera parecem substi~uir, algumas vêzes, 
ara e uara, mas a palavra tem. sempre uma significação 
desfavorável" (§ 56). 

Felizmente, a bem da verdade, êle mesmo corrige parcial
mente o equívoco, dando a definição seguinte no vocabulário 
apenso: 

"uera, sufixo indicando o estado habitual, irremediável". 

Ainda não é bem isso. Tastevin mesmo se desmente nos 
respectivos verbetes incluídos no vocabulário: 

iakyüera traquinas; 
munaüera invejoso; 
mungytàüera conselheiro; 
puruera · emprestaqor; 
puxyüera mau; feio; 
pyrungyta üera tagarela; 
pytymuüera serviçal; 
üatàüera viajante, (andarilho); 
üytàüera nadador. 

!' 

Não é fácil ver em qualquer dêsses e~emplos, um estado 
habitual irremediável; a própria significação pejorativa, onde 
ocorre, é inerente ao verbo, que o sufixo converte em nome, 
conferindo.;..lhe ao mesmo tempo o sentido de hábito. 

(59) - Rev. do Museu Paulista; tomo XIII-. São Paulo, 1922'~ 
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Quanto à autoridade que algumas vítimas da sua linguagem 
presumida querem atribuir a Tastevin, bastam essas quatro opi
niões divergentes a respeito de um único sufixo para aquilatar 
o valor dêste tupinista das arábias. 

STRADELLI( 60) traduz uera pelo sufixo português vez e desta 
maneira se afasta de todos os outros autores(6I). 

Stradelli compôs uma infinidade de palavras derivadas por 
meio de uera, a modo dêle; muitas são artificiais, que nenhum 
índio usa, como: 

popukaüera 
iusyüera 
mukokuiüera 
pirakaüera 
sapekaüera 
etc. etc. 

apalpável; 
desejável; 
derribá vel; 
pescável; 
chamuscá vel; 

Outras, a despeito da sua tradução inalterada em vel,_ indi
cam, sem dúvida alguma, o hábito, como: 

pakaüera (despertável ??) =o que des

üataüera 
iaüaüera 
etc. etc. 

u perta com. freqüência. 
passeador; 
(fugível??) =fujão·~ -~-----------

(69) - Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Brasileiro; voL 158; Rio, 
1929. 

J6I) -Ibidem; p. 32. 
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