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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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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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Nitibi vem do nome tyba, que no tupi significa existência, 
abundância; existente, abundante. Muitas vêzes o sentido adje
tivai de tyba se traduz melhor pelos verbos existir ou haver, 
principalmente no negativo: 

n'i tybi - ( êle) não há, não existe . 

Eis ai o desenvolvimento do têrmo: 
n'i tybi>nitibi>nitiui>nitiú>nitiá e à retração do seu sentido 
de nao há, não existe ·para o de. siínples negação. geral não. 

No nheengatu, digno sucessor .do espúrio brasiliano, nitio 
se contraiu para enti, in ti, nti, ti. Já estamos então bem lc~nge 
do primitivo n·'i tybi. 

Mas, quanto maior a transformaç,ão, tanto . mais vivo o 
nosso velho espanto à lembrança daqueles pobres diletantes, 
que ainda pretendem descobrir no nheepgatu a ,chave de velhos 
problemas da lingüística tupi-guarani, que depreciam o primi
tivo monumento singular para 'enaltecerem os seus destroços, 
embora êstes não possam hoje dar mais do que uma pálida 
id.éia do seu esplendor nos tempos idos. 

l!:sse comentário melancólico, em parte haurido de expres
sões como as que transcrevemos a seguir, constitui, pois, uma an
tecipação. Mas, à frente onde vai, servirá melhor para alertar 
o leitor, de aguçar-lhe o espírito para as mesmas comparaçõ~s 
que provocaram no autor e' das quais daremos um resumo a tí
tulo de arremate. 

A NEGAÇÃO "NITIO" DO BRASILIANO COMPARADA COM AS 
DO TUPI. 

Na lista a seguir limitamo-nos a exemplos tirados· do Dpb, 
dando ao lado a forma que lhes ,corresponde. em tupi. 

brasiliano tupi português 

nitio 

nitio apá 
nitio posy 
nitio eré sendú 
pe? 

l 
aan, aani; 
eyma, umé; 
n(d) a ... i, n(d) ' .. .i 

aan, aani 
posyeyma 

nd'eré sendui pe? 

(2) - Propriamente não pesado. 
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-~não; 

L 
- ninguem; 
- leve(2); 

-não ouves? 

brasiliano 

nitio güasú 
nitio güatá üae 
nitio xa güatá 
nitio i apysá üae -
nitio mbaé 
nitio mbaé o ikó 

nitio moeté 
nitio o nheeng 
üaé 

ni tio o nheeng 
nitio paia üae 
nitio ramé, 
nitio ranhé 
nitio xa kuaüb 

o kuaübeyma 
se_~á-eyma 

tupi 

abaibeyma 
o güatàeymbae 
nd'a güatai 
i apysàeymbae 
aan, aani 
n'a J::D..!baêi; auba 
nhote 

moetêyma 

nheengú 
nd'o nheengi 
tubeyma 
aan eyme 
aani ranhé 
nd'a é-katui 

tekó-kuabeyma 
esá-pysõeyma 
(t-, r-s-) u 

português 

- fácil(3); 
-o que não anda; 
- não ando(4 ) 

~ o surdo(5); 
--.... nada; 

-não é nada; 
- desprezar; 

- mudo;6) 
- êle não fala; 
____. órfão de pai; 
-.·senão; 
- ·ainda não; 
----., n.ão sei, não pos-

so(7); 
- ignorante; 

- cego(8}; 

Como vemos no primeiro exemplo, no tupi há quatrO"''for;;. 
mas para t,raduzir a negaç.ão simples não: 

aan ou aani,- eyma- umé e nda .. (na, nd', n') ..... i. 

Entretanto, elas não se alternam; cada qual tem o seu 
âmbito nitidamente circunscrito. 

(3) - Literalmente não difícil. 
( 4) __:_ Já temos aí a combinação do pronome absoluto xe com 

o pronome verbal a .. form.ando xa. 
( 5 ) -..:..A tradução literal é: o que, não tem ouvido. O nome pro

priam.ente dito: surdo é apysàeyma - sem ouvido; não ouvinte. 
(6) -A expressão brasiliana é um verbal, significando: o que não 

fala, enquanto nheengú é um verbo intransitivado no seu sentido 
nominal. 

(7) - No brasiliano não encontramos vestígios do verbo tão in
teressante é-katú; nem isso nos deve causar · surprêsa, quando· o 
Vpb. já declara haver sido .substituido por kuaba. Veja ali o verbete 
poder. ' 

(S) -O têrmo brasiliano é literalmente sem olhos e não aperias 
cego, que no tupi se exprime por diversoso têrmos particularizantes 
como: esaba, ro, esàoby, e.sàtinga, esá-pysóeyma etc.- O con.tato com 
a civilização vai. apagando no brasiliano tôdas essas especificações 
das diversas origens da cegueira. Pysóeyma é literalmente não agudo, 
não penetrante. 
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O brasiliano, fazendo valer, também neste ponto, a sua ten
dência de tudo subverter e simplificar, com raras exceçõ_es subs
tituiu tôdas as quatro por nitio, uma aglutinação· que debalde 
se procuraria no tupi. · 

Poucos têrmos terão contrib.uído tan~o para desna.turar o 
tupi quanto nitio. Basta comparar um dos exemplos: nitio xa 
guatá com o seu equivalente tupi nd'a guataí para compreende:r,
a extensão do abastardamento que va:i do tupi ao brasilianó. 

Nes.sas _.condições, como podia haver. quem ·_cogitasse no en
sino do tupi com o só Dicionário Português e Brasilian()? 

. Como podemos verificar nos dois últimos exemplos, o bra
siliano conserv:ou, entretanto, algumas dições em que flgura 
a velha negação eyma, em alguns casos contrata para yma. 

Ex. (j) amotareytna - ódio (o não o querer) ; 
ekateyma (s-) ~ avarento;, 
mendasarayma --.,- solteira; 
etc. 

Mas não chegam a uma dúzia as. que pu~emos respigarnos. 
dois vocabulários brasilianos, o Dpb . . e o D.bp. da Poranduba 
M aranhense. 
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