
..{.~ : •. , '-? . 

I 

! 
1 
I • 

I 

Í, 

I.. 

FREDERICO G. EDEL WEISS 
I! 

~STUDOS 
TUPIS E TUPI-GUARANIV 

CONFRONTOS ·vE REVISÕES 

LIVRARIA BRASILIANA EDITORA 
RIO DE JANEIRO 

,,.j 

Digitalizado pela Biblioteca Digital Curt Nimuendajú 
Disponível em http://www.etnolinguistica.org/index:edelweiss



v 

DO SUFIXO AGEN'TE "ARA",~ "SARA". NAS 
LíNGUAS TUPI-GUARANIS 

. Há nos dialetos tupi-guaranis um sufixo que se acrescenta 
aos verbos, de preferência aos transitivos diretos, formando no
mes verbais agentes. Referimo-nos à partícula ara, à .qual se 
prefixam em certos casos diversas consoantes: s, h, ·a, b, p, t, k, 
de acõrdo com as exigências eufônicas ou dialetais . 

Não entraremos nas particularidades do guarani e dos seus 
dialetos ocidentais. A sua análise comparativa tornar-se-ia algo 
extensa e pouco elucidativa, porque as Il11:1danças de .ara, sara, 
(hara no guaJrani), em bara, dara, para, tara, e ainda em kara · 
nos dialetos guaranis, só se .tornam totalmente compreensíveis 
através do tupi, evidentemente mais arcaico, por conservar, no 
tema do verbo, o final que as regula. 

Ater-nos-emos, no particular, principalmente ao estudo com
parativo entre o tupi clássico, de Anchieta-Figueira .e do bra
siZiano, maranhense, do Dicionário Português e Brasiliano • com 
o seu· reverso de frei Onofre, da Poranduba Maranhense(1) '· re
correndo ao guarani apenas para comparações · es~larecedoras. 

Encontra-se nestes dois vocabulários maranhenses uma cen
tena de verbais da série ara. A grande maioria oQedece na sua 
formação às regras de Anchieta e Figueira. 

Algumas formas brasilianas como: 
sainhana ( 2) sainhansara 
guatá(S) - guatasara 

ajuntador, 0 

viajal_lte, peregrino, 

( 1) _ Rev. do Inst .. Hist, e Geogr. Brasileiro; tomo 54, parte l. 
pp. 185-277. Rio, 1891. · 

(2) - Também se encontram sanhana e· sanhane. A forma gua-
rani é hayinhã. · · . · . ·· ·. .. .•. . 

(3) _Atá- andar e a gúatá- eu ando, por eufonia, tanto no 
tupi como no guarani. 
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mondá 
porandú( 4 ) 

mondàsara 
porandusara 

ladrão, 
inquiridor, 

afastam-se, porém, dos paradigmas tupis e lembram a licença 
guarani que faculta o emprêgo de hara (sara no tupi) também 
110s casos em que o tupi prescreve exclusivamente outras va.- , 
riantes. 

Os correspondentes tupis são, respectivamente: 
seynhanga seynhangara, 
atá atara, 

móndá 
poranduba porandupara. 

Um caso de translação taxionõmica temos no verbo brasilia
no mondá, que é n~me no tupi e o foi no guarani . 

Montoya j& o dá-como nome e verbo, mas, volvido .um sé
culo,. Restivo ainda faz restrições à sua condição verba1( 5). 

Em todo caso, o seu emprêgo como verbo justifica o sufixo hara 
e ambos registram mundahara ~ ladrão, ao lado de xe mund.á 
que, em rigor"'jlá é: eu (sou) aladroado, ladrão, embora o em
preguem também verbalmente: a mun·dá ~·eu furto. 

Jiá demonstramos, que as palavras.,_ precedidas = ... .,:pel.Q~nr.~= 
nomes subjetivos da série xe são nomes, substantivos ou adjeti;,. 
vos, e. não verbos, embora se traduzam muitas vêzes melhor por 
verbos. ' 

E, assim, temos no guarani: 
xe mundá - eu (sou) ladrão,· aladroado, e 
a mundá - eu furto. 

Essa bicat.egoricidade de mondá(6) não se torna patente no 
Dicionário Português e Brasiliano, por ali não vir acompanhado 
de pronome, por meio do qual os compêndios antigos costuma
vam indicar a categoria ou classe. Na segunda parte, entretanto, 
no Dicionário Brasiliano-P01·tuguês(7) ela aparece claramente 
através dos verbetes 

(4) -Ao lado de porandúb do Dpb. a Porandúba" regista também 
porand?i e assim coonesta, ainda amparado pelo guarani, a forma 
porandusara. , 
· (5) - Restivo, Paulo___;_; Vocabulário etc. verbete hurtar: " .. . xe 
mundá; algunos(!) dicen a mundá''. _ 

(6) - No guarani grafam mundá; no tupi e no Dicioriárlo Por
tuguês e-Brasiliano mondá. 

· (7) -- Dicionário Português e Brasiliano· e Brasiliano-Português. 
· Rev. do Museu Paulista, tomo 18. São Paulo, 1934. 
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aí mondá 
xe mondá resé 

eu o furto e 
eu (fui) aladroaào para 

com ... , 

ainda que a tradução, muito livre e conveneional, não a ind~~.ue 
expressamente por não haver sido compreendida devidamente 
entre .nós(S) . 

Em vista do precedente guarani e' de outras particularidades 
que o ligam mais intimamente ao dialeto maranhense, não~ du
vidamos que essa bicategoricidade já tenhá surgido entre os in
dígenas antes do seu contato com os colon~zadores. Entretanto, 
surgiu assim um problema que devia estar presente à mente do 
P. Restivo, quando, como a fazer restriçõ_es, escreveu: "alguns 
dizem a mundá", ou, em outras palavras, "alguns empregam 
mundá como verbo" (9) . É que aí o verbo mondá é transitivo 
direto· e o pronome da série xe imediatamente anteposto a ver- , 
bos transitivos diretos tem sempre função de pronome oblíquo. 
Portanto,' em orações ~omo Pedro xe mondá ou xe mondá Pedro 
o sentido é sempre Pedro me furtou (furta). 

Ora, sendo mondá também ·e mais propriamente nome, só 
admite pronome pessoal da série xe com função exclusivamente 
subjetiva(lO). Dessa forma temos novamente a mesma cons
trução xe mondá, mas com o sentido oposto de; eu '(sou) alà'"" 
droado. Compreende-se fàcilmente, que, em .certos casos, tais 
acepções desencontradas, como eu (sou) ladrão e furtam~me, 
nas mesmas palavras são de molde a prejudicar s-ensivelmente 
o verdadeiro sentido do enunciado, justificando, assim, plena
mente a reserva implícita de Restivo. 

No ·tupi, mondá conservou-se exclusivamente na classe dos 
nomes e, como t~al, não precisa e não pode admitir um sufixo 
verbal para tomar os sent:idos de ladrão e aladroado, que já tem. 

Vejamos mais algumas formações irregulares do Dpb. 
;::-;:~ 

Kaapyrsara( 11 ) ~ m~ndâdor, de kaapyr, mondar foge, como 
tantos outros vocábulos do Dpb. das regras mais comezinhas da/) 
fonética tupi, onde a junção rs é inadmissível. ·No tupi, temos 

(S) - Exposição pormenorizado .sôbre o assunto se encontra em 
O Caráter da Segunda Conjugação Tupi; cap. V, pp. 47-97 .. 

(9) - Citando Restivo usamos a grafia guarani mundá, a que se _ 
a teve Montoya. 
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(lO)·- Não confundir com a função possessiva dai, mesma série. 
(11) -'- No tupi e no guarani escreve-se com i e não com y. 

k_a~i:a - mondar e dêle o verbal agente kapisara, já que os in
finitivos em ra substituem est.a sílaba pelo sufixo sara. 

Mais estranho ainda é o nome verbal piiresara - varredor 
de piire - varrer. Nêle se conservou tôda a terminação áton~ 
e se lhe acrescentou simplesmente o sufixo sara. No tupi· cor
respondem-lhes peira e peisara de acôr.do com a regra citado 
p~ra o têrmo anterior·. Em piiresara e em kaapyrsara, se nêles 
nao houve êrro de transcrição, é evidente o deperecimento do, 
genuíno linguaj ar indígena. 

. SusaTa - mordedor, do verbo suú - morder justifica-se 
ate certo ponto pelo guarani, onde suuhara se encontra ao lado 
do mais corrente suguara( 12 ) que é a única forma admissível 
em tupi. 

Kambysara é amostra, muito expressiva do quanto o dialeto 
do Dicionário Português e Brasiliano tinha decaído • dizemos de 
p~opósito decaído, porque certas palavras composta; e suas defi
ni?~·es mostram que se havia perdido o verdadeiro sentido pri
~.ltivp. Nem é admissível êrro de cópia, quando, em manuscritos 
diferentes, elaborados por conhecedores da língua, encontramos 
os mesmos têrlJlOS. LI 

Analisemos, porém, kambysara através das suas partes com-
ponentes: ·· 

I 

Guarani· Dpb. Português Tupi 

kama kama peito 'kama 
kamby kamby leite(12a) kamby 
kambú kambyuú mamar kambú 
mokam-
bú mokamby dar de· 

mamar mokambu 
mokam-
buhara - ka.mbysara - ama de leite- mokambuara. 

Como vemos, 
kama · é peito, úbere em vários dialetos· 
y é água, líquido, sumo; ' 
kamby,. a combinação dos dois anteriores, é sumo do. peito, 

ou leite. 

( 12)~- ~ontoya também registra suugúara, onde aos dois u, 
acres~entou guara,. quando normalm·ente o segundo u s:e ·transforma 
em gu, acrescentando ara. 

(12a) ---'-Aceitando o desenvolvimento semântico-do indeterminado 
· para o determinado, a·. que aludimos acima. · · 
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_C) Até aqui-na;da há que objetar; porém, alguns~sobrecompostos 
de lcamby existentes no mesmo Dicionário .ou no reverso: de fre~ 
Onofre, da Poranduba Maranhense, merecem fundadas restri
ções, quando comparados com os dialetos tupi-guaranis ~IJ.tigos. 

Em primeiro ·lugar, 

Kambyuú _.-:- mamar afasta-se dêles, porque etimolôgicamen
te se traduz por beber água (uú) suçp do peit-o (ka-mby), o que 
é uma estranha redundância. Uú é beber ág'l!-a no tupi clássico, 
onde alterna em alguns casos com as forrnas primiUvas yú e 
uy. A mudança de_ y em u é freqüente_ no· tupi. Admitamos, po
rém, sem discutir, o processo semânUco de uú - beber água para 
beber no sentido absoluto, aliás ipsólito. 

Do ato de mamar os tupis e os guaranis fixaram apenas 
as aparências. Daí, nesses dialetos, o têrmo kambít ,_ mamar, · 
que ém rigor significa comer (ou beber) .o peito.. O mamar. d,á 
de fato mais a impressão do comer, do mastigar o peito do que 
do sorver líquido, pois êste é invisível. 

Kambytiü, o correspondente brasiliano do kambú tupi, com
posto de kamby - leite e de uú -'beber, aparta-se do clar~ 
conceito simplista, puramente indígena, de kambú, substituiri~ 
do-o por outro raciocínio, civilizado, m.as ambíguo. Para a men ... 
talidade indígena kambyuú (kam,byú em tupi) seria beber leite, 
jâ tirado e não mamar. 

Tendo em vista .kambyuú para mamar, fôra de esperar mo
kambyuú para traduzir jazer mamar, dar de mamar. Mera ilu
são! No brasiliano as previsões são amiúde falazes. O têrmo re
gistrado nos d,icionários brasilianos para dar de 'J!L~mar. é .m.o
kamby um derivado de kamby. Êste, além de lette, stgn1f1ca 
mama; no brasiliano. A derivação de mokamby foi, assim, 
bem feita, mas nem- por isso essas definições' q.e camby. e mo
kamby encontram apoio indiscutível na etimologia. Kamby, 
como vimos, nada majs exprime do que suco ( ág_ua~)---ao peito, lei
te. Portanto, mokamby apenas é jazer leite. Mas, ~orno ~Hmby 

-tomou também a acepção de mamar, teremos _de-_ admitir um 
processo de contágio, aliás bem compreensível entre o -velho 
kambú- mam-ar e kamby- leite, tomando êste no brasiliano 
o sentido daquele. Sabemos que o y tupi se converte por vêzes 
em u; do inverso, que não ocorre no tupi, em kamby, no lugar de 
kambú, para mamar, temos assim um exemplo no brasiliano. 
- . Mokmnby tendo, portanto, o_ sentido de amamentar, dar de 
mamar, nada mais simples do que gerivar dêle um verbal agent~ 
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por meio do sufixo da sene ara, sara, a exemplo do tupi mo
kambú ,_ dar de mamar, do qual procede mokambuara - a que 
dá de mamar, ama de leite. É, porém, em vão que se procura 
mokambyara, ou mokam.bysa.ra no Vocabulário Português e Bra
siliano ou no reverso de frei Onofre. O têrmo que ali figura para 
ama de leite é kambysara .. 

Ora, kamby séndo -mamar no brasiliano, kambysara só se 
traduz por o que m-ama, a não ser que se queira transtornar tôda 
essa parte da morfologia tupi. 

Como devemos então encarar êste verbete nos dois dicio
nários citados? -Ou se trata de mais uma obliteração do sen
tido primitivo, ou de um êrro de transcrição. O Dicionário Por
tuguês e Brasiliano e .o de frei Onofre sugerem a primeira hi
pótese, enquanto o Vocabulário Português-B,rasílico apoia a se
gunda. Êste, efetivamente não traz kambysara, mas regista em 
seu lugar mo.kambysara, que, nó brasiliano, se justifica perfei-
tamente. · 

Engananesara é um hibridismo formado pelo verbo portu
guês enganar -e o sufixo tupi sara: Consta do Dic. Português e 
Brasiliano e do reverso de frei Onofre. O manuscrito· da Cres
tomatia diz apenas que na linguag.em-vul-gar se empte-ga::o<Fve:r·,bo= 
português enganar. · 

1 
.•. Mas, o verbal que mostra c!aramente o quanto certas no-

ções se haviam obliterado no dialeto brà:siliano é amotareym-
bara ude. . 

Temos aí o verbo amotareytna ·- não querer bem, querer 
mal, do qual sê forma o verbal amot.areymbara '-• o que quer 
mal, o desafeto. tJae corresponde ao bae tupi e se traduz, como 
ara, sara por o que, aquêle que. Amotareymbara úae ~contém, 
pois, dois sufixos de sentido igual ara e úae, o que evidentemente 
ultrapassa os limites._ Para traduzir o que quer mal, o desafeto 
basta um dêles: 

amotareymbara 
ou: o amotareymua~ 

l o que quer mal, o 
S desafeto, o inimigo. 

Mas, parece que, no caso, o uso sancionara a confusão desde 
cêdo. _Já no catecismo de Bettendorff, p. 23,1emos nas·duas pri
meiras linhas: 

á gúetekó-_memúãbaesara.f I 

·Em _gúatasara ---' caminhador, peregrino fere111-nos de logo 
a vista as iniciais gu. Estas não fázem parte do radical, que é 
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at.á- andar, ca1(1-inhar, velejar(13). O digrama gil precede a.tá, 
por eufonia, regularmente no tupi e muitas vêzes no guarani, 
quando precedido por vogal, e· serve· tão somente para evitar .. o 
hiato, ·como em a guatá{por a atá) - eu andei. 

' Caminhador, peregrino é atahara em guarani e atara em 
tupi. 

Quanto ao sufixo vemos ai que a forma brasiliana guatà
sara se aproxima novamente do guarani, cujos vocabulários men• 
cionam exclusivamente atahara. Entretanto, há no guarani pelo 
menos uma palavra com as suas sobrecompostas, nas quais pare
ce ocorrera forma atara, seja embora apocopada atá e attt.r, se
gundo a índole daquele dialeto. É o têrmo ygaratá. 

Pormenorizemos. 
Atá aposto a um substantivo, como se verifica . em ygaratá, 

só pode ser qualificativo. Não há disso a menor dúvida; mas, 
ainda assim, nada impede que em ygaratá tenhamos o. simples· 
verbo atá, porque todos os intransitivos funcionam automàtica,.. 
mente como adjetivos através da simpH~s troca do pronome· ver
bal pelo absoluto, ou por aposição direta a substantivos(14

)_. É 

pois, compreensível que os guaranistas clássicos, Montoya e 
Restivo, vissem no têrmo ygaratá um composto de ygar - cana:a 
e atá- andar, andante, ou seja navio. Ambos se enganaram. 
A lingüí~tica comparada estava então por nascer e, ainda que 
existisse, os estudos comparativos seriam quase impraticáveis por 
falta de elementos. E, quem procuraria luzes fora do guarani 
numa época em que os seus adeptos estavam imbuídos da sua 
primazia? Gerou-se, assim, um êrro de interpretação, que, ·não 
sendo no caso de maior importância quanto ao se'ntido, teve, en
tretanto, repercussão na morfologia guarani. 

A verdadeira entidade de at.á só se revela ai pelo sobrecom:..: 
posto ygarâtarusu - navio grande, galeão. · · 

Aparece em ygaratarusú o adjetivo usú, cujo" emprêgo exige 
uma elucidação preliminar. Grande se traduz, I}_Q:_guarani e no 
tupi, geralmente por USÚ oÚ guasú(15 ). Os me§"mÕs substantivos 
admitem, por via de regrà' indiferentes às modifícações. estrutu-

(13) - Guatá com o significado de velejar figura explicitamente 
no Dicionário Portu.guês e Brasiliano . . 

(14) - Veja O Caráter da Segunda Conjugação Tupi; à.lín~a d,' 
pp. 82 e seguintes. - Compare: maire atá; Thevet; Cosmogr_qphie 
Universelle; fl. 919. · 

(15) -Tratamos aqui apenas dafunção adjetivalde usú e!(ú,asú. 
~les se pospõem, entretanto, também a verbos e adjetivos e se tra
duzem .então por muito, muitos. 
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r ais, a mesmissim~ forma para grande nas duas línguas. O seu 
emprêgo só se torna, porém, transparente no tupi, onde os subs
tantivos oxitonos exigem guasú e os paroxitonos usú. 

Infelizmente, essa regra tão simples, por baseada na toni
. cidade, náo se aplica ao guarani, onde, pela apócope diacrôni:ca, 
que é uma das suas característi-cas, aparece oxítona a maioria 
dos vocábulos paroxítonos tupis. 

A apócope ora a tinge tôda a sílaba á tona final; ora tão so
mente a sua última vogal. Em ambas as ocorrências produz no
mes oxitonos é tônicos; na primeira terminam em vogal e na 
segunda em consoante ou semivogal. 

Na ·maioria dos casos em que a apócope atinge uma silaba 
inteira, a consoante inicial dela continua, entretanto, presente 
como uma sorte de substrato suspenso, para entrar em função 
a título de fonema de ligação; quando· ao vocábulo apocopado 
se- acrescenta outro elemento começado por. vogal. 

Montoya costuma indi-car essa consoante separadamente, 
em seguida às palavras apocopadas no seu Tesoro(16). Nos vo
cabulários(17), tanto no dêle como no de Restivo, ês.se porme
nor foi julgado supérfluo. 

A elisão da vogal átona finallJ.()- guarani, por ser ·também 
freqüente no tupí em compostos e ria ·oração, não=suse.i:tacn€.= 
nhum problema no assunto que nos ocupa e dela não tratare~ 
. I • mos aqui. -

Exemp.lifilquemos, entretanto, <aS dívergencias provocadas 
no guarani pela queda da consoante ou de tôda a sílaba átona 
final(lB) ainda presente no tupi~ a fim de apreendermos melhor 
a sua influênCia sôbre o têrmo guasú. 

1. 

tupi guarani(19) 

aoba aó. b. 

una u 

aobuna aobÚ 

(16) - A parte guarani-espanhol. 
(17) - A parte espanhol-guarani. 

português 
~ 

-pano, roupa, 

-preto, 

,..--- roupa preta; 

(18) - Que a sílaba átona final também existia no guarani an
tigo, prova a sua sobrevivência em certas palavras ào lado··a& forma 
apocopada mais .recente. 

(19) ~De acôrdo com o Tesoro, de Montoya. 
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2. kanhema 
suera, exuera 
kanhemexuera 

3. nhéenga 

atã 
nheengatã.· 

4. tyma 
ara, bar a 

.tymbara 

5. t-ubixaba 
eté 

tubixabeté 

"" kanh,y 
sé, isé 
kanhymbisé 

nhee 

atã 
nheengatã 

-ty. .m. 
ara, ba:ra 

tymbara 

tubixá. b. 
eté 

- tubixabeté 

- fugir, fugido; 
- sufixo de cqstume; 
-fujão; 

- palavra, fala, 
falar; 

-áspero; 
- palavras · ásperas, 

falar à.speramen
te; 

- enterrar, plantar; 
- sufixo verbal 

agente; 

- o que planta; 

. --chefe; 
- verdadeiro, legi

time>; 
- chefe supremo. 

Essas consoantes da silaba final, sempre presentes no tupi 
e que vemos reaparecer em compostos ou derivados guarai:lis, são 
duplamente importantes, quando nêles entra o têrmo guasu< 
Elas permitiram ao Pe. Restivo formular, segundo a réalidade 
guarani, a regra do emprêgo de usú, e, por exclusão, também. 
a de guasú. 

Eis, o que ensina: 
"Guasú'', que com nomes( 2'0) significa grartde e com. ver

bos (21) muito, varia na composição. Com os , que tem conso
ante(22) final faz usú" (23). 

E, completando, do nosso lado, o seu pensamento, 
"Os que só tem vogal final acentuada,- -exigem guasú". 

Pelos exemplos que . Restivo aduz, vemos que por vocábulos 
terminados em consoante êle entende não apenas os que sem
pre a conservam, como: 
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og 
ogusú 
akang 
akangusú 
mboi 
mboidj usú ( 24 ) 

casa, 
· casa grande; 
cabeça, 
cabeça grande; 
cobra, 
cobra grande, 

mas também aquêles em que só aparece nos -compostos como: 

adj ú. r. pescoço, 
adj urusú pescoço grosso; 
djuky. r. sal, 
djukyrusú árvore cuja cinza substituía o 

takuá. r .. 
taküarusú 
u. r . 
urusú 
ybyràpé. b. 
ybyràpebusú 

sal; 
taquara, 
taquaruçu. 
vir, 

·virem muitos; 
tábua, 
tábua larga; 

Se compararmos todos êstes ·COmpostos em usú · com os seus 
correspondentes tupis, verificaremos ·que n,ão existe; :quantG-=::--=ac_-c·
usú, divergência no seu emprêgo entre o guarani e o tupi: 

oka okusú - casa grande; 
akanga akangusú - '·cabeça grande; 
mboia mboiusú cobra grand.e; 
aiura 
takuara 
ura 
ybyràpeba 

aiurusú 
taküarusú 
urusú · 
ybyràpebusú 

pescoço grosso; 
taquaruçu; 
virem muitos; 
tábúa larga. ~ 

É, porém, compreensível que a apócope guarani da silaba 
átona final ocasionasse, pelo menos localmente, o olvido da .con
soante arcaica em alguns vocábulos. Em casos ql!-e tais passam 
definitivamente a fazer parte dos oxitonos terminados em -vo
gal, ·exigindo a forma gitasú, de acôrdo cpm a regra geral(25). 

(24) -.di é a pronúncia peculiar do y no guarani. No tupi lhe 
corresponde a semi vogal í em nossa grafia, que se pronuncia . como 
y inglês e o j alemão. · · ---

(25) - O próprio Montoya registra divergências~ certamente colhi.:... 
das em locais diferentes, como por exemplo: ygarar;á gúasú e ygaratá 
rusú. (Tesouro; fi. 174, verbete ygaratá)'. 
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Respigamos no .vocabulário de ResUvo ·dois exeil:lplos dessa 
redução definitiva, ·.que não podem ser postas em dúvida, pois 
Restivo é o autor da regra guarani do emprêgo de gúasf!, e usú. 

São êles: angaipá'· e djekuakú. ' 
I 

'I 

Ambos vem· ainda p.o Tesouro de ·Montoya com a indicação 
do b ,.final: 

angaipá. b. 
dj ekuakú. .b. 

maldade, pecado; 
jéjuar, jejum{25a) . 

Correspondem, pois, nitidamente aos vocábulos tupis an-' 
gaipaba e zekua.kuba, exigindo ~mbos a forma ·usú, ao tempo 
de Montoya, se nêles para grande couber êste qualificativo e rião 
out~o equivalente. · 

_ t. e g. angaipabusú(26) - grande maldade; 

t. tekuakubusú ~ j.· jejum grahde>.quaresma. 
g. dj ekuakubusú 1-

Parece, entretanto, que, Ja no 'tempo de Montoya, a con
soante final de pélo me:nos um dêles havia desaparecido em al~ 
gumas regiões. O fato é que registrou dje.kuaki.tgúasú e não se 
refere a djekuakubusú que, pelo verbete dje.kuak.ú. b. fôra de 
eSiperar, ou então o uso sancionara essa exceção à regra. 

Restivo só os menciona a ambos como oxítonos terminados 
por vogal· e, em . .conformidade, apõe-lhes gúasú. 

angaipá 
angaipàguasú 
djekuakú 
dj ekuakugüasú 

maldade, pecado; 
pecado mortal; 
jejuar, jejum; 

- jejum grande, quaresma(2'6a) . 

(25a) - Restivo ~efere--se com .certo desalentO'-à.s (,iiverg~ncias 
léxicas e semânticas do .mesmo guarani de região. a região e · <.Ias 
num-erosas expressões do TetSoro de Montoya que já se não usava.m . 
(Frases Seletas; apud: Bartolomé Mitre; Catalogo Razonado·.etc.· vol. 
II. pp. 50/51). 

(2'6) - Não encontramos essa forma legítima em Montoya e Res- · 
tivo. - Bati8ta Caletano registra angaipá gúasú - .culpa grande, 
pecar rnu~to, sem qualquer observação .. Também esta não vimos. em 
Montoya, onde, entretanto, no verbete angayp_a. b. figuram angaipá 
turusú e outr~ para. pecado mortal. 

(2'6a) - O jejum -grande era velha prática ritual entre os tupis, 
após o .nascimento de um filho e o sacrifício ritual. 
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Do nosso exame ressalta, que, invariàvel~ente, tanto no 
guaranl como no tupi, gúaSJá segue a vogal tônica e usú a con
soante e a semivogal. 

Isto pôsto, não poderíamos passar em silêncio a elahoração 
afanosa da regra de Restivo em sua gramática. (2~b). 

A apócope guarani tornara obscura . certas ocorr-ências da 
forma usú, principalmente após vogais nas aladas e r. As vogais 
nas aladas finais do guarani tanto podem· ser originais .. como o 
resultado da eHsão de sílabas átonas começadas por m ou n, 
que sempre nasalízam as vogais precedentes ou posteriores. 
Dentro do guarani a determinação do fonema primitivo só é 
possível através do exame comparativo de outros compostos 
idênticos do mesmo vocábulo, mas que· nem sempre dão a de
sejada certeza. 

e Quanto ao r, a sua pronúncia branda devia predispô-lo à 
queda definitiva no fim- das palavras. No Seuvocabulário, Res~ 
.tivo .consigna repetidas vêzes a forma rusú, naturalmente por 
ignorar, na ocasião do registro, que o·· r pe;rtencia de fato ao 
têrmo antecedente. 

As suas incertezas ainda se refletem claramente no ver-
bete grande, do seu Vocabulário onde afirma; que 

"gúasú . ..... , segundo a dição'a que se pospõe, m_:uda-=acc·c:c-
primeira sílaba, pois com algumas 'faz usú, como eni 
ogusú - casa grand.e; às vêzes ndusú, como em · tera
kúandusú---..:, fama 'grande; às vêzés rusú, como em yby
raidjá rusú - alcaide-mor" . · 

A interpretação de ogusú, de og - casa_, não ofereee difi
culdade. 

Entre~nto, terakúandÚsú, de terakúã · - fama e~ usú -
grande, embora se justifique, por analogia, cotn outros compa;.. 
postos no próprio guarani, só é perfeitamente explicável com 
auxílio do seu correspondente não apocopado, como o tupi te
rapúana(27), fama, onde temos o n que aparece em terakúan
âusú. 

Mas, em palavras compostas ou derivadas tupis e guara;.. 
nis, o n final do primeiro elemento raras vêzes ocorre só; cos
tuma atrair o d, formando a combinação nd, quando o .elem.ento 
seguinte começa por vogal. Daí teraicuandusú .-fama grande. 

(26b) - Arte .de la Lengua Guaraní; ,Parte I, cap. I. § 3, apên-
di~e; pp. 19-20 .da reedição -de Seybold. ·. · 

· (27) - A ·permuta do digrama, tupi pu (pw) ·por ku (kw) no 
guarani é freqüente. 
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Portanto, êsse digrama ·nd não faz parte ·de usú; pertence a te
rakuã e por isso também. o· encontramos em outr~s._~compostos 
guaranis corr,to, por exemplo, em terakuandaí - má:' fama, mal
afamado, de terakuã, n. --'-- fama e aí - má, mal. 

Essas considerações sugeridas pelo que consta do verbete 
grande; no vocabu1ârio de Restivo, também êle as deve ter feito 
posteriormente com os recursos do próprio guarani. Com efeito, 
embora no vocabulário se repú·rte à, sua_ gramática, impressa 
dois anos mais tarde, e· terakuã figure, como exemplo, em am
bos, o raciocínio diverge fundamentalmente. Enquanto no vo
cabulário "guasú muda a primeira sílaba" para se converter em 
ndusú com terakuã, na gramática, 

"com os nomes que tiverem n final, faz ndusú, cqmo em 
terakuã. n, ou seja terakuana - fama, (de onde) tera-
kuandusú - grande fama,!! · 

Em ybyrai·djarusú - alcaide-mor, com qu~, no verbete 
grande, pretende mpstrar que guasú se ·converte por vêzes em 
rusú, Restivo, qúe tomou êsse exemplo do Tesoro de Montoya, 
fornece a prova do quanto as suas idéias ainda eram tmpre,.. 
cisas ao elaborar o seu vocabulário, evidentemente muito an
tes dos últimos retoques dados à sua gramá ti c a, embora- a ela 
já se refira. 

N:a gramática, Restivo suprimiu êsse exemplo com as refe
rências a rusú. Havia então reconhecido que ybyraidjarusú se 
encaixava perfeitam-ente à sua regra geral, segundo a • qual os 
nomes e os verbos terminados em consoante tomam usú? 

É possíveL Ybyraidjarusú é composto de ybyraí- varinha; 
ba.stão, djara - senhor e usú - grande, ·ou seja literalmente 
senhor tgranded'a varinha. Designava o alcaide,-mor péla suain
sígnia. O nome djara, oudjq_r em compostos' termina em consoan
te; por,conseguinte pede usú. O r não é, pois, inicial de usú, màs 
desinência de djar que o precede. _ ~ 

Não se pode, PQ·r outro lado, negar, que há no guarani.- certo 
número de palavras em. que o r firial. arcaico é de comprovação. 
difícil- com_ os recursos exclusivos . do próprio dia:! e to . 

Djuky - sal e yboty - .flor são disso testemunhas. Não 
poqe assim, ser posta de lado a hipótese ~e Restivo ter simllles.;. 
mente contornado pelo silêncio um caso insolúvel na ocasião. 

Foi realmente pena, porque dessa maneira passaram a pre~ 
valecer pelo tempo em fora os ensinamentos superados ·do s.eu. 
vocabulário, dando consisiência fictícia à forma rusú, que .nun-
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ca existiu. O _êrro disfarçou-se em aparências tão legítimas, que 
nem o arguto Batista Caetano(28) o descobriu. No guarani mo
derno rusú obteve emancipação definitiva, por influência de 
composições como mitã-rusú, - menino grande, onde o r não 
cabe no primeiro têrmo. 

Depois dessa· longa digressão, certamente não destituída de 
interêsse para quem se dedica a estudos comparativos, voltemos 
ao ponto inicial do nosso desvio, aos têrmos guaranis ygaratá e 
ygaratarusú. 

Ygaratá- navio parece composto~ de ygá.r.- canoa e atá, 
que no guarani só se encontra no sentido de andar, caminhar e, 
por extensão, visto poderem ser adjetivados os verbos intran
sitivos, no de andante, caminhante. Significa, portanto, canoa 

e ou embarcação andante, a que não precisa de remos e de braços 
para se locomover .- O que os tupis denorninar~m ygarusú - em
barcação grande os guaranis apelidaram ygarat.á - embarc·ação 
andante. Enquanto o nosso índio se irilpressionoú com o tama
nho das embarcações européias, o guarani fixoú-lhes a facili~ 
dade de locomoçáo, sem o contínuo esfôrço humano .. 

Essa interpretação tão simples· e clara esbarra, porém, num 
impedimento formal na palavra ygaratarusú - navi(} grande, 
a-enominação que o guarani conferlu à nau, ao galeão(~ª-~=-·---~ 

Já mostramos à saciedade que rusú, por usú, nunca existiu 
e que, em todos os compostos onde aparece o _r pertence ·ao têr
mo antecedente, como provam as formas- tupis. E'm ygaratarusú 
não temos, pois, atá, mas atar, ou, para manter a grafia de 
Montoya, atá.1·. Atar é uma forma antiga de atahara- cami
nhador, viajor, que se manteve no tupi; os escritos _jesuíti-cos 
em tupi des-conhecem atas ara e só registram atara. 

Há, entretanto, no próprio guarani uma pequena divergên- · 
cia na ·designação para navio ou nau. Enquanto Restivo men
ciona unicamente ygaratarusú, Montoya ouviu duas. formas: 
ygaratarusú e ygaratá guasú, sinal evidente de que em alguma 
região já se havia perdido a lembrança do vocábulo atar(a). 
Isso não é de estranhar, quando se considera que no guarani 
a palavra. corrente para designar o caminhador era atahara. 

Do que não pode haver dúvida ~ que na_ çomposlçã~ atà
guasú temos o verbo at.á num dos sentidos que, no guarani ou 

(28) - Não só registra no seu Vocabulário um verbete.=ruçú -
gra.nde, mas ainda afirma no de uçú que "êste· adjetivo se apre
senta na forma buçú, muçú, nduçú, ruçú", atendo-se à lição de Mon
toya sem examinar-lhe as bases etimológicas. · 

(29) - Veja Montoya - Te_soro; fi. 174. 
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tupi" o verbo intransitivo pode. assumir: caminhar, ',o caminhar, 
caminhante, enquanto atàrusú é u.m composto do verba=l,agente 

-atar( a) --o caminhador. No sentido pouco diverg·em, mas atá, 
por ser terminado em vogal tônica, exige··· gilasú· enquanto atara 
e atar, paroxítono um, terminado em con~oante o outro, pedem 
usú. -

. Temos outra p;rova disso na palavra Tupã-rerogilatàguasú, 
que no guarani designa a procissão do. Corpo de Deus. 

Compõe-se ela de: 
rogüatá - andar com, acompanhar, o acompanhar, 

- .acompanhamento; 
Tupã-rerogüatà - o acompanhamento a Deus, a--pro

cissão; 
Tupã-rerogtlatágüasú - o grande 'acompanhamento a 

Deus-, a procissão do Corpo de Deus; porque era a 
procissão de maior ~olenidade . 

Aqui. vem necessàriamente a forma gilasú, pois é antecedida 
por palavra oxítona . terminada em vogal. 

Resumindo· a nossa exposição no que diz respeito a guasú 
e usú, podemos dizer que o guarani e o tupi antigos concordam 
geralmente no emprêgo de ~yuasú e usú, embora a apócope gua
rani exija formulação algo _diferente da regra de usú: 

"Nomes e verbos oxítonos terminados em vogal pedem 
gilasú". 

"Usú é usado no guarani antigo depois de semivogal e de 
consoante, observadas as exigências da eufonia. A consoante ora 
está presente no vocábulo, ora. é. arcaica, só aparecendo em 
certos compostos". 

A regra tupi é muito mais transparente, por te.rem os vo
cábulos conservado a terminação primitiva, essencial no caso. 

Usú aplica-se no tupi a nomes e ver~bos<pa;rexítonos, nos 
quaissubstitui a última vogaL 

Há casos em que as formas do léxico tupi facilitam a êom.;. 
pree11são e orientam o uso correto de gilàsú. e · usú no guarani 
antigo. Negam· não só a existência de rusu, mas opõem restrl
çõe~ ao uso de guasú em palavras como, por exemplo, djekua.;.. 
kuguasú e angaipàgilasú; 
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VI 

A NEGAÇÃO BRASILIANA ''NITIO'' - ''NÃO" 

Uma das palavras que mais impressionam o estudioso do 
tup.i ao passar para exames comparativos entre o Vlb. e o Dp·b. é 
o advérbio de negação nitio - não neste ·último. -

A forma nitio, àlém de representar um rompimento total 
com o seu correspondente na genuína linguageJl1 dos tupis cos~ 
teiros, constitui interessante quebra-cabeça -etimológico e um ar
gume~to nada desprezível nas indagações- cronológi:cas. 

Ja mostramos à saciedade, que o Vp-b. composto no Mara
nhao, por volta de 1700, representa,_ um elo entre o tupi e o bra
siliano do Dpb. com o seu reverso' da Ppranduba Mara"n-he:ns:e= 

Pois bem, nitio é uma das provas, que, na escala evolutiva 
situariam o Iéxi.·co do Dpb. em fase ulterior à do Vpb, àe o se~ , 
simples aspecto já não dissipasse qualquer dúvida a êsse res
peito., 

Examinemo-la. 
O advérbio não, quando empregado isoladamente, é tradu

zido por aan, aani no tupi e por nitio no brasiliano . 
Evidentemente, não há. nenhuma ligação mórfica entre os 

dois vocábulos. ~ 

· Se consultarmos, porém, o Vpb. encontraremos para não: 
aani, os seus compostos aaninhé, aani rakó e mais, classificado 
como vulgar, nitibi. 

. Por aí se vê claramente que as palavras correspondentes a 
.não do Vpb. enfeixam tanto as do vocabuLário jesuítico, como 
ain~a uma variante da que te~nos no brasiliano, caracterizando, 
ma'lS uma vez, a fase de transição a que pertence. Ao mesmo 
tempo, a forma nitibi esclarece o sentido primitivo do estranho 
nitío do brasiliano(!) . 

• ( 1).- .o b .d_o tupi corresponde por ·vêzes à semivogal il no 
dialeto ~upmamba do Mara~~ão. O Dp~. _representa êsse il por o, 
~e onde. oae,. que, no b;rasillano, substitui o . bae tupi como nitio 
e o desenvolvimento da forma intermediária niti-b(i) ,' -· 
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