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II 

IDÉIAS ERRôNEAS A RESPEITO DO TUPI 
E DA FINALIDADE DO SEU ENSINO 

UNIVERSIT ÃRIO 

Não .. temos o menor escrúpulo em afirmar, que, até hoje, 
a .realidade· tupi, tal como, em traços gerais, deixamos delineado 
o .seu desenvolvimento histórico,. é conhecida de muito poucos,_ 
mesmo entre os tidos por espeeialistas na matéria. É que os 
incentivos são diminutos e. a luta _pela vida poucos lazeres deixa 
para exames em profundidade de assunto à margem das preo
cupações diárias da Vida prática. 

É por isso, que, em nossas Fa;culdades de Filo~ofia,. os ra
ríssimos cultores da lingüística indígena do Brasil preferem ape.;. 
nas aflorar o tema com umas poucas afirmações .sumárias, dú
bias ou visivelmente errôneas, mesmo no que di-z respeito ao 
mais estudado dos idiomas, ao tupi. 

Não raro a frase altiloqüente. e categóri-ca costuma substi
tuir quod erat demonstrandum, tarefa realmente árdua e comple
xa, como poderão verificar aquêles, que se inteirarem dos ca
pítulos segUintes. 

O mais recente dêstes pronunciamentos afoitos, evidente
mente sincero, mas influenciado pelas· múlttiplas repetições, fi
gura na Introdução às Línguas Indígenas Brasileiras(1), de J. 
'ft1 attoso Câmara Jr. 

As nossas restrições concentram-se quasé~ exclusivamente 
no capítulo VI, Os Estudos Lingüisticos nà P(lssado - A Tupino
logia., que, de permeio com uma série de sugestões e ensinamen
tos de real proveito, volta a quebrar lanças a favor de camba
leantes opiniões leigas, que hoje só merecem referidas para 
contundente refutação. Opor-lhes-emos a seguir a nossa opi
nião com o pensamento também naqueles que têm tomado posi
ção idêntica. 

(1) --- Segunda edição; Rio de Janeiro, 1965. 
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Comecemos por um reparo. de ordem geral, estranhando mais 
uma vez a pl'lática, que se vai introduzindo até em livros des
tinados exclusivamente a estudantes brasil(eiros, de escrever com 
maiúscula e sem desinência de plural, gentílicos tão familiares 
como tupi, guarani, tapuia etc. ainda quando empregados aQ.j e:
tivamente: os índios Tupi, as tribos Guarani, as línguas Tapuia/ 
. Os que assim procedem observam no particular uma regra 
da gramática inglêsa (!), talvez para compensar o desprezo 
votado por tantos à portuguêsa(2). 

Profliguemos a seguir a repetição de uma velha afirmativa: 
Os tupis vieram . do sul ( s) . Confrange ver ainda repe1tida . essa 

· velha balela em nossas Universidades, sem a mínima restrição. 
As primeiras levas tupi-.guaranís devem ter-se dirigido, .de 

modo gerai, para o sul. A vinda inicial· dos tupis da região gua
rani é lingüisticamen te insustentável. 

Como(' provamos· em nossos estudos comparativos, o gua
rani desenvolveu-se substancialmente de formas tupis~ enquan
to o· inverso seria difícil sustentar de maneira sistemáti-ca. Basta
ler o nosso trabal1hO sôbre o adjetivo guasújusú para se convencer. 

É claro que essa direção inicial preponderante não exclui 
migraç:ões . posteriqres, de t.ribos isoladas ou agrupadas, em di
versas direções, ,como ressalt_~m achegas outras(4

). 

Não menos falha é tõda uma série de apreciaçg~s ~enera
lizadas, que Mattoso Câmara avança, quando passa às etYnsilfe~~ 
rações lingüísti-cas propriamente ditas. No que diz respeito aos 
mestres do tupi, são fáeeis de refutar. , 

Demonstremo-lo, demolindo, uma por uma, as suas princi-
pais afirma ti v as. , 

1.0 - o missionário, sempre apressado em sua propaganda 
religiosa, vai alijando os elementos mais difí.ceis das 
línguas fraricas(5). 

(2) _ No inglês os gentílicos, adjetivos t;_ ~ubstall;tivp~, escr~:
vem-se com maiúscula e, excetuados certos etnon1mos hLStoncos, sao 
invariáveis. · 

(S) _Introdução; p. 99. , d 
,. (4) _ Veja na Bibliografia os trabalhos de Metraux e. Drlpllon . 

(5) _"O objetivo central do missi~n~rio era a comun1caçao com 
os nativos para fiXI;l de propag'a;n?a r:e~~1~s~ ....... · · · · · · .· · · · · · · · · · 
Estudavam (o tupl) com proposlto utl11tar10. . ..... : . ·..: ....... · . ·· · 
Ora, êste é justamente o espírito que favorece a cnaçao das cha-
madas línguas francas; ......................... :- ..•. ·; · · · · · ·• ·•· 
o indivíduo entra .em contato com um povo· de· outra ·hngua·, e· se 
preocupa e·m obter um meio têrmo lingüís~ico .•............... ·, ., · .. ,. 
Daí a tendência a deixar de lado tudo aqu1lo que atrapalha ·muito 
e. não prejudica , ..... essencialmente ... , ... ÉO que s~ c~a~~u~a 
língua franca, isto. é, intercurso prãfA.co,· em que se supnme~ d~-
. ficuldades .......... ; .... " (p. 101) ~-
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Emitida essa opinião pessoal gratuita, conclui, sempre por 
conta própria,_ que as primícias tupis representam uma sistema
tização ~implifica.da(6 ), a língua franca tupi, oü seja o tupi je-
suítico, :que é a' "língua,... geral". (1) . · 

É 9 que se chamá torcer os fatos para ilusório amparo de 
iqéias preconcebidas. 

Num grupo social restrito, uma pessoa pode chegar a pôr em 
circulação têrmos isolados, mas não criará nunca· uma língua 
tranca. Muitos missionários nunca terão chegado a dominar a 
língua em que propagaram a fé, mas a sua influência no falar 
de Um grupo mais ou menos numeroso sempre ter1á sido mínima. 

As línguas francas sur-gem na f-aixa marginal de grupos 
sociais de línguas diferentes, pelo seu contato continuo ou in~ 
termitente, mas sempre duradouro(S). 

A língua-geral do Brasil -costeiro é a resultante do conví
vio _de :tupis com -portuguêses: da· camadª' de mestiços, crescen
do, no início, entre a mãe índia e. o pai portugúês. A seguir, em 
escala progressiva e por muito tempo, tanto a mã.e como o pai 
seriam. mestiços e sustentáculos em potencial da língua-geral. 

Só a g·radativa preponderância dos reinóis conseguiu genera
lizar o português e, aos poucos, relegar a língua-geral aQ defi!lli
tivo esquecimento nessa faixa. 

Atribuir a nossa língua-geral à influência dos jesuítas é des
conhecer o verdadeiro desenvolvimento histórico do tupi. Só 
os desprovidos da mais aguada tintura do tupi podem afirmar, 
que a_lingua brasílica cultivada pelos j-esuítas durante dois sécu
los é um tupi. si.m.plificado e corresponde à chamada língua-ge
-ral. 

A língua mais usada na costa do Brasil, referida por An
chieta no . front,ispício da sua gramática, é o legítimo tupi dos 
índios e não a língua-geral falado pelos colonos e os seus descen
dentes. Para . convencer-s:e ba.sta reparar na distância, que, já 
no Um do Quinhentos, vai entre as formas de certos vocábulos 

(6) - Por isso, o tupi que as primeiras· exposiÇÕes dos europeus 
. nos fornecem (naturalmente os missionários, pois é tão só a êles que 
se refere nas premissas) não é aquêle que os indígenas exatamente 
falavam:_ é. uma ·sistematização simplificada ......... ;" (p. 101). 

· ·.. (7) __;;_ " .•.... dessa espécie de língua franca; que é o tupt je-
·suíti.co ou a "língua geral"· (p. 111) . · . · 

"Destarte foi se dando nos índios aculturados e nos mestiços a 
e_xp~nsãd_ dessa língua tupi trabalhada pelos jesuítas. É a chamada 
língua g~ral ............ " (p. ·102) . 

(S) ~ Os dialetos .cigapos e judaicos (iídich), são- disso uma 
·prova; variam sensivelm'en~ de acôrdo com· a área onde se desen• 
volveram. · · · · 
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tupis citados por ·aabriel Soares e as correspondentes do voca-
bulário j esuitico. · 

Os autores jesuit.aS. antigos evitam o têrmo língua-getaz e as 
raras vêzes, que lhes flui da- pena, é sempre em conexão com a 
fala de tribos tupis~ Mesmo Pero Rodrigues, que certamente 
não foi um dos árbitros mais especializados, atém-se a essa 
norma, quando_ o emprega na sua Vida do Padre Anchieta(9) ... 
O mesmo proceger ainda se . nota nas · ca;rtas do pe. Antônio 
Vieira(lO) . 

Do historiador-mor dos j esuitas do Br~sil, pe. Serafim Leite, 
fôra de esperar; pelo menos não turvasse. a transparência das 
fontes. Infelizmente, em assuntos lingüísticos indígenas o seu 
critério deixa :rp.uito a desejar. Para êle são sinônimos, não ape
nas os têrmos líng.ua brasílica. e tupi, mas também língua-geral 
(brasiliano)" e até nheengatu( 11 ). São ressaibos da sua estada no 
Amazonas, te1:1dentes a desnortearem os estudiosos. 

Restabelecida a Jndispensável exatidão num ponto da ter
minologia, passemos a certas opiniões prõpriamen te lingüís~ 
ticas. 

Muito ao contrário do que afirma o sr. Mattoso Câmara, o 
escrúpulo dos nossos j esuitas em _guestões de linguagem tupi 
foi tão pronunciadol que, só depo~s de quqrenta anos de estudos 
e. de convivência .diária ·com os. índios.,. de repetidos cQnfrontos e 
retoques das notas dos mais capazes, êles .se atreveram=a-·dar 
à estampa as suas primícias em língua tupi(12). 

O primeiro pedido de -.licenç.à aos su~riores para a publica
ção de. compêndios tupis data de 1585, segundo serafim Leite(lS). 
Compreendia a tradução tupi d9 catecismo; feita por Leonardo 
do Vale, e de um dicionário', sem indicaÇão de autor. Em 1592, 
os padres voltaram à carga .com pedido -semelhante(14) .·Devem 

(9) - Anais da Biblioteca Nacional, Rio; vol. 29, p. 199: 
''Esta língua é.· a geral, começando arriba do Rio do Maranhão 

........ até o Paraguai; ........... aqui entram os pitigüares até 
Pernambuco, os tupinambas. da Bahia, os . tupinaquis e tumiminós da 
capitania do Espírito Santo, os tamoios do Rio de Janeiro e muitas 
outras naç6es a quem serve a mesma língua ..... ~ ......... " . 

(lO) --- Veja Lúcio d' Azevedo ;_ Cartas do Padre Antônio Vieira; 
vol. I. pp. 360, 394, 451, 475 e 554. 

(11) - Hi.stória; vol. 11. p. 551, com uma pálida e vaga restrição 
nu!Da . das cinc? vezes que aí emprega língua-geraJ. - Cartas dos 
Pnmetros Jesuztfl8; vol. I. p. 554. · · 1 

( 12) -·Também os primeiros compêndios guaranis só foram pu
blicados cinqüenta anos após a chegada dos primeiros jesuítas no 
Paraguai. . --

(13) - História etc. vol. n; p. 552.-
(14) - Ibidem; p. 552j.p3 e 557/58.. 
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_::;ter feito outros, porque a licença finalmente concedida, em 1594, 
não. alude a nenhum dêsses trabalhos, mas a dois do pe. An
chieta(l5). São a "gramática'' e os "diálogos"(16), sendo então 
publicada apenas a gramática(17). 

Foi sern dúvida essa referência ímpressa a obras de Anchieta 
e, à publicação de uma delas, que deram a seu nome o lustre 
singular, que assumiu a seguir na literatura específica. 

2.o - Realmente surpreendente é a invectiva baseada nas 
seguintes verificações: 

"Outra característica dos estudos dos missioná
rios(18) é que êles estavam sob a influência das idéias 
lingüísticas do seu tempo. . ...................... " 

"É certo que se imaginava uma uniformidade geral 
das línguas do mundo e até se sonhava com umá 
gramática geral que servisse a tôdas"(19). 

."Ora, êsse ideal gramatical era a estrutura da lilll
gua latina, porque o latim era considerado o mo-
dêlo .............. · ... ~ .......... Daí resultou que a 
disciplinizaç.ão (sic) da língua tupí, encetada pelos 
missionários(1B), obedeceu ao objetivo de aperfeiçoar . 
a língua indígena ........................ ., ....•. " 

"O missionário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fez um tra
balho de disciplinização, de interpretação do 
tupí, de acôr-d.o c~m certos ·ideais, certos preconceitos 
sôbre a gramática geral, que era no ,fundo a gramá
tica latina. Usou a língua, assim disciplinada, na 
catequese . . ..................................... " 

"Destarte, foi se dando nos índios aculturados e 
· nos mestiços a expansão dessa língua tupí trabalha
da pelos jesuítas. É a língua-geral, que chegou a se 
i1nplantar em certas regiões do Brasil"(20) . 

Vamos por partes em nossas contestações. 
Seria fútil negar a constante influência do tempo sôbre os 

homens; ~'não apertas do tempo, mas também go-~meio. o pró-

(15) - Ibid. p. 558í60. - Anchieta - Arte de Gramática; Li-
cença. · 

(16) .:___ Diálogo da Doutrina Christãa; segundo Serafim Leite; 
História etc. voL. li. p. 559 vol. vm. p. 28. 

(17) - Arte De Grammatica Da Lingoa. mais ·usada na costa do 
Brasil;- Coimbra; H>95. 

(18) - Entenda-se: missionários jesuítas, os únicos que publi-
caram livros em tupi. . 
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(19) - Op. cit. p. 101. 
(2'0) - Ibidem; p. 102. 

prio Mattoso Câ~ara nos fornece disso a prova mais patente nas 
idéias esposadas. '--

Outro ponto dificilmente contestável é a presença da gra• 
máti·ca latina no espírito dos tupinistas inacianos em suas elu
cubrações lingüísticas. 

Entretanto, concluir daí que a estrutura latina era .por êles 
considerada o modêlo e que, para melhorar o tupí, o disciplina- . 
ram pela gramá·tica latina, é ultrapassar os limites. E uma afir- . 
mativa não apenas impossível de provar; mas ilógica, porque 
tais alterações. dificultariam grandemente a evangelizaç.ão, so
mando, para gente. bronca, o abstruso de concepções religiosas, 
tão diferentes, à sua transmissão em Unguagem desaj ustada com 
a dos índios. A história mostra, que o jesuíta não anularia 
grande part.e do seu esfôrço pela falta de adaptação lingüís
tica adequada. Ao contr.átrio, êsse preparo, segundo a declara
ção expressa de Antônio Vieira(.21), foi sempre exigência primor
dial entre os jesuítas; ao ponto de sobreporem, para osmissio
nários, o conhecimento do tupi ao do latim desde o tempo de 
Nóbrega-( 22 ) e de admitirem de preferência elementos conhece
dores do tupi, por haverem convivido com os índios. 

Um dêles foi CAntônio Rodrigues, o primeiro mestre dos es
_tudos tupis na Bahia e que não poderia pautar as suas lições pelo 
lati-m, porque não o sabia na ocasião. 

Além disso, sempre houve entré os nossos jesuít~ bons-:--co-:: 
nhecedores de outras línguas não latinas, aos quais não poderiam 
escapar as diferenças estruturais de uma para outra. Na .Bahia 
chamavam de grego ao tupí( 2:3 ), provàvelmente por certas afini
dad.es· na formação_ de palavras compostas(24). 

Vem aqui muito a pêlo regi~trar a crença entre os jesuítas 
de o padre A~ilcueta Na varro ter tido maior facilidade na. apren
dizagem do tupí por falar o vasconço ou basco(2'5). 

i. 21) - "E. porque. sem a ciência das línguas tudo o mais que em 
outras missões se ensina não passa dos: portuguêses, .... :· ...... : .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . não podem passar a outros estudos ôs nossos 
religiç>s~ moços, sem primeiro serem examinados . e aprovados'. 
J. Lucw d' Azevedo - cm·tas; vol. III. p. 604. Compare tambérn · 
pp. 619, 732 e Serafim Leite, nota seguinte. ' 

(212) - Serajim Leite - História, vol. li, pp. 562-565. 
(23) - Cartas Avulsas; p. 270. o 

(24) - Também Léry atribui ao tupinambá cer,tos contatos com 
o grego, no final do capítulo 19 da sua Viagem. . · 

,~25~,- Nóbre{/a; Car~as do Brasil; -p. 93.: :._ , 
e Ja sabe. a lmgua deles, que, ao que parece, muito se conforma 

com a biscainha". - -
·Seria antes devido ao pendor . e ao conhecimento de uma língua 

onde predominam os sufixos e partículas pospostas. · _ . ' 
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A que se reduz então a latinização do tupi pelos jesuítas? 
Exclusivamente à terminologia e à disposi-ção da gramá-

tica. 
Não há na construção da frase tupi dos jesuítas a menor 

aproXimação ao latim e ao português, e mesmo nas cat.egorias 
gramaticais as diferenças avultam(26). Os jesuítas procuraram, 
acima de tudo, manter castiça a linguagem dos índios através 
do tempo e das influências da aculturação, fazendo· apenas as 
concessões inevitáveis por meio do processo corriqueiro em tô
das as línguas, que é a evolução semântica. 

Prova disso é principalmente a segunda edição do catecis
mo de .Araújo-Leão, de 1686, que supera em alguns pontos a pri
meira, de 1618, na pur~za, e sobretudo na transparência da gra~ 
fia. Mesmo a substituição de uns poucos têrmos caídos em de
suso entre os _índios mostra a escrupulosa identificação dos .seus 
escritos com a praxe indígena. 

Mais ainda. ,,. i: :'i'~::-.-:-"! 

De 1686-1687 os superiores permitiram a reedição da gra
máJtica dope. Figúeira e do catecismo dope. Araújo. Na mesma 
época deram licença ao pe. Bettendorff para a impressão ~e 
um catecismo tupi mais breve; mas, ao que podemos concluir, 
não se interessaram na publicação da Doutrina Christã I Em 
língua geral ·dos tndios do Estado do Brasil I e Maranhão, com
posta pelo p. Philippe Bette_ndorjj, 1 traduzida em ·lingua irre
gular e vulga.r usada / nestes tempos(27

). 

Atentemos bem no sentido dêste· título, onde aparecem duas 
línguas índias; uma é o tupi original, em que já eXistiam ca
tecismos; a outra, usada no Estacio do Maranhão, ao tempo de 
Bettendorff, classificada de irregular e vulgar, é o tupi dos mes-
tiços, a língua-geral, que denomina:mos brasiliano. _ 

Excetuando essa versão de Bettendorff, nenhuma das obras 
brasilianas conhecidas é de jesuíta, embora lhes vêm sendo atri
buídas enganadamente. 

É ridículo ver no brasiliano o resultado da di_§çiplinação do 
tupi pelos jesuítas. :msse brasiliano surgiu naturáimente e muito 
cedo pelo contato· de duas culturas. Basta reparar na det.erio-

(26). ·- compar-e o texto transcrito no capítulo: Três Códices 
Brasilianos da Universidade de. Coimbra. 

(27) - A letra g isolada foi riscada pelo copista:; ia eserev~~do 
geral, que o autor não empregara, cert~mente para e~ta! a repetiç~o, 
mas, ao lado da lí;ngua-geral dos índios:, . .do tupi prQprlame!l~e d1to, 
havia a outra geral dos mestiços de índios e brancos, . o braslltano. 

compare o capítulo "Três Códices · Brasilianos da Universidade 
de Coimbra". · · · 
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ração léxica de muitas das denominações t1J.pís ·já ~registrados 
por Gabriel Soares, eomo vimos lembrando. 

Entretanto, as circunstâncias infiltraram aqui a sua ironia. 
se, por ·um lado os, tupinistas jesuítas .fizeram. tudo para con
servar a pureza original da língua, por outro, a propagação .do 
tupi entre os chamados nheengaíbas do Amazonas, através de 
aldeamentos .conjuntos, também favoreceu naturalmente a sua' 
deterioração. O nheengatu é o resultado espontâneo e final des
sa promiscuidade imposta pelo missionário civilizador(28

). e do 
intercâmbio ·subseqüente entre os índios. 

Se, portanto, é irrisório atribuir aos· tupinistas j esuft,as. cuja 
eloqüência e assimilaç-ão perfeita entusiasmavam os próprios va
tes indígenas, "uma sistematização simplificada do tupí"(29L 
''um tupi jesuít.ico sensivelmente distanciado das línguas tupí~ 
naturais''(30), "a língua-geral,, que chegou a se implantar em 
certas regiões no Brasjl"(31), não o é menos a invect-iva de te-

. rem latinizado a grania,tica tupi. · 
Como as gramáticas deo Anchieta e Figueira eram destina

das a europeus e a tarefa primordial dos . missionários consistia 
em transmitir aos tupís o conteúdo de textos latinos ou por
tuguêses, o conheccimento das formas correspondentes nas res~ 
pectivas línguas era-lhes indispensável. Isso exigia, como em 
todos os compêndios para estrangeiros, o uso da terminelog-ia=e~ 
dos paradigmas conhecidos. EXPlanações adicionais ressaltariam 
divergências e fixarian1 as man~iras de tornar a versão rigoro
samente fiel, segundo os cânones vernáculos indígenas e· ajustada 
à mentalidade dos ouvintes. · 

Aos primeiros lingüistas incumbia, pois, passar revista ao 
material disponível com a finalidadede coordená-lo da man~ira 
mais adequada, tendo em mira, tanto a realidade tupi, quanto 
a condição dos estudantes. , 

Anchieta, o desbravador, começou mui racionalmente pela 
jonêmica(32), capítulo a que teremos de voltar para .conside.;. 
rações mais detidas . 

(28) - o pe. Anselmo Eckart informa o seguinte à p. 562 dos 
seus "Aditamentos" a Pedro Cadena: 

"Como as missões do Pará se compunham tôdas de facções de 
diversas famílias lingüísticas, os seus índios, embo·ra tratass.em com 
o padre na língua-geral brasílica, em suas casas cada nação falava 
a sua própria". 

(29) - Mattoso Câmara; Introdução às_ Línguas Indígenas Bra-
sileiras; p. 101. 

(30) -Ibidem; p. 104. 
(31} ·- Íbid; p. 102. 
(32) - Arte de Gramática; ff. 1 a 9 (sic) em lugar de 8. 
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A seguir, pelos motivos expostos, .procurou ater-se ao ar
ranjo observado pelos gramáticos mais respeitáveis na época, 
principalmente do latim, já que as gramáticas portuguêsas mais 
antigas, a. de Fernão de Oliveira(33} e a de João . de Bar
roscs·sa) ,-.lhe ·seriam de limitadíssima prestâu.cia. Passando, pois, 
ao nom.e(M), logo na primeira linha frisa, que o tupi "não tem 
casos nem números distintos, salvo o vocativo", que tem forma 
especial em algumas palavras. 

Ao tratar dos ·nomes compostos(B5) ministra ·ensinamentos, 
inclusive da maneira de traduzir a forma genitival, a que as 
exigêhcias modernas nada de essencial podem acresceu tar. Dos 
nomes derivados refere ali tão só os formados por meio do su
fixo sudra(86 )' dedicando parágrafos especiais às derivações por 
meio de outros sufixos ( saa) . · 

o parágrafo mais inte.ressante e característico no capítulo 
do nome tupi é, sem dúvida,· o dos tempos, pois os substantivo,s 
tupis têm pretérito? futuro e futuro do pretérito(31) . 

Haverá em tudo isso alguma analogia com o latim?! 
Induzido· provàvelmente pelo número gramatical, Anchieta 

inclui os numerais no capítulo dos nomes(38), mas nenhuma 
alusão faz ao artigo, ausente de ambos, do latim e do tupi. 

O capítulo V, dedicado ao- pronome pessoal, é talvez o mais 
fraco nas gramáticas jesuítas, porque nêle não incluíram o 
pronome verbal. Reconhecem-no como tal, :mas classificam-no 
dei artigo por certa semelhança funcional(E9) . 

Como de costume, Anchieta exemplifica as correspondências 
entre as formas tupis e latinas, ressaltando que o pronome abso
luto assume funções poss~ssivas. Por sua vez, o possessivo leva 
Anchieta a tratar, no mesmo capítulo, dos índices de classes e 

(88) - GramátiCa da Linguagem Portuguêsa. Saiu em 1536. Há 
uma 3.a edição :Beita em 1933, sob a direção de Rodrigo de Sá No-
gueira. · 

(SSa)- Gramática da Língua Portuguêsa, Lisboa, 1540. 
(34) - Arte,· fl. 9 por 8. 
(35) - Ibidem; fl. 8 v. 
(36) - Ibid; fl. 10 e 10 v. 
(Ma) -Ibid; ff. 29v. a 34 ·e 51 v. 
(37) ~ Ibid~ ff. 33 - 34. 
(88) - Ibid. ff. 9v. e 10. 
(39) - Ibid. fl. 20v. - Figueira; pp. 10 e 11. - Assim como o 

artigo sempre vai acompanhado de um substantivo, no tupi o pro
nome verbal só se enuncia seguido de um verbo finito. 
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das modificações a que estão sujeitos(40), incontestàvelmente 
uma das categorias mais surpreendentes para gramáticos clás
sicos. 

Até aqui já lançamos uma rápida vista d'olhos à terÇa 
parte das lições de Anchieta, contendo a maneira de trasladar 
a tupi castiço certas formas léxicas' portuguêsas e latinas das 
classes de nome e pronome. A terminologia emprégada pelo ;M:es- · 
tre é de preferência a latina, por ser a única geralmente adotada 
e compreendida. Isso não obstante, desafiamos os eternos de
tratores, que nos apontem nessas dezoito fôlhas a mais mínima 
tendência à latinização ou a concessões outras feitas no tupi je
suítico a qualquer língua. Hajam vista especialmente: a plurali
zação de certos substantivos, a maneira ·de traduzir o genitivo 
latino, o adjunto preposicionado português, os índices de classes 
com a sua funÇão possessiva na 6 terceira pessoa e os pronomes 
exclusivo e inc-lusivo dJ~. primeira pessoa do plural. 

3.0 - Passemos agora à conjugação, o capítulo mais visado 
pela ·crítica, por via de regra mal , informada. 

Ha no tupi combinações léxicas capazes de traduzir corre
tamente qualquer ~modo e tempo da conjugação latina, embora 
nêle não existam terminações verbais .. As duas espécies de pro
nomes pessoais e diversas partículas servem-lhes dec:substttutos-
oastantes. O m-issionário, por mais chã mantivesse a versão da 
doutrina., não as poderia ignorarona transmissão dos seus textos 
algo mais complexos do que a linguagem corriqueira dos índios. 

Forçoso foi, assim, ao gramático sistematizar e confrontar 
as equivalências sem· afastar-se \da genuína fala ·dos tupis. E, 
nessa tarefa foi muito conseqüente, a despeito das aparências, 
pois ainda que, também aí, a finalidade prática o prendesse à 
terminologia latina, a realidade tupi o levou por mais . de um 
desvio. 

Os modos desdobram-se por isso, um tanto vacilantes, em: 
Indicativo, Imperativo, Permissivo, Condicional, Optativo, Con~ 
j'untivo, Gerúndio, Parti·cípios e Infinitivo. Alguns dêles vêm ca
racterizados mais através da função do que pela denoinmaçãe 
especificamente conferida. Os dois últimos são formas nominais 
e nessa qualidade têm os tempos peculiares ao s~bstantivo tupi. 

Portanto, já nos modos há discordância do la~im para o tupi, 
principalmente na construção divergente das formas. conjunti
va, optativa e permissiva, que no tupi não se confundem co:mo no 

(40) - Inclusive por anteposição dos posseSSivóS. Anchieta· Arte· 
ff. 13 a 17. · ' ' 
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latim ou português. Nestes também-nada existe, .que se compare à 
forma! cl.upla. do particípio passivo tupi. 

Se, apesar disso, MattosoCâmara afirma, que no tupi jesuí-
tico 

"os verbos passaram a ter uma conjugação latina"(4l), 
falseia consciente ou levianamente a verdade, ainda que a seguir 
procure atenuar o categorismo do seu aresto. Deturpa, não 
apenas os preceitos expressos, mas principalmente a intenção 
precíp:Qa dos tupinistas missionários: a de ensinar como se tra
duzem corr,etamente em tupi os paradigmas latinos. Além disso 
ignora:-lhes a· amplitude e o valor específico dos ensinamentos, 
sonegando a soma esmagadoramente _maior de peculiaridades 
tupis expostas, que nenhum símile encontram no latim ou por-
tuguês. 

Mostram os padres tupinistas, que na modalidade equiva• 
lente _ao indicativo só existem propriamente dUas formas,- ex
pressando respectivamente o pretérito e o futuro( 42), e, a se
guir, como a forma pretérita pode assumir cambiantes de tem
po, precedência ou concomitância, correspondentes ao presente, 
imperfeito e mais-que-perfeito, por meio de advérbios como: 
agora, j.á, então e as suas combinações, sempre que a clareza 
do enunciado o exigir, e, só nestes casos. 

Evidentemente, ainda que arrumado à maneira de para-, 
digma, o verbo tupi, essencialmente invari,ável, combinado a seu 
jeito, com uma série variada de partículas, ·não constitui uma 
conjugação latina, nada lhe imita naquilo em que, no latim 
ou no português, consiste propriamente a conjugação, embora 
lhes reproduza sofrivelmente as sutilezas clássicas e, para maior 
clareza, o arranjo e a terminologia . 

Finalmente, que diremos dos verbos tupis irregulares? da 
estranha conjugação relati:va ou subordinada? do freqüente em
prêgo taxativo das formas verbais equivalentes ao gerúndio e su
pino latinos? das peculiaridades dos verbos transitivos diretos e 
transitiva;dos? da conjugação dos adjetivos e da bicategorieidade 
dos verbos intransitivos? êstes dois últimos por·efeito da ca-
racterização ainda incompleta das classes de palavras .. 

. Haverá alguém ·que ouse ·ver latinização do tupi nesses--sin
gulares idiomatismos, aflorados todos êles pelos jesuítas? 

(41) -Introdução etc. p. 104. 
(42) - Em rigor, sendo 9 futuro formado com auxilio .d~:'U.m 

advérbio arcaico, cabe-lhe o que dizemos a seguir do imp'éi·feito e 
mais-que-perfeito, com a diferença de o futuro tupi ter sido de uso 
taxati:v.o .entrle os índios. · 

48 

Que mal houve finalmente, nos séculos 16 e 17, numa ter
minologia gramatical pouco. adequada aos fatos tupis, se, de um 
lado, não atentam contra a originalidade da frase .e do outro fa
vorecem a boa compreensão? 

l!:sses críticos andarão por acaso esquecidos- da pobreza das 
gramáticas portuguesas do Quinhel)..tos(43), muito inf·eriores às 
tupis de Anchieta e. Figueira, e, da balbúrdia reinante até hoje , 
em nossa própria nomenclatura gramatical? 

4.0 - Quanto à elasticidade do sentido das palavras, Mattoso 
Câmara parece .desorientar-se mais e mais no dédalo das suas 
idéias preconcebidas, guindando-se após elas a chocantes exa-
geros: ,. 

" ......... todo o léxico,. tôda a semântica da língua se 
adaptou à visão cósmica ocidental, dando.,.se uma transfor
mação geral no quadro das significações da língua tupi .... 
•• o o o o o .·"(

44) .. 

E põe a tais arreganhas pomposos êsse murcho arremate: 
"um exemplo muito expressivo é o emprêgo de tupã para 
a idéia cristã o de Deus" ( 45) ~-

Exemplo de que? saJllto Deus! 
De que tôdo o léxico e tôda a semântica tupi sofreram=trans-~ 

formações gerais, só porque os índios, guiados pela observação 
e as· explicações dos missionários em assuntos de religião, am
pliaram o sentido primitivo deo certas palavras, como no caso 
de tupã?(46). 

Todo idioma, como espelho cristalino da cultura do povo 
que o fala, reflete fielmente, por evolução semântica ou neologis
mos, o surgimento de novos elementos ou idéias -culturais'" Não 
houve, assim, violação alguma de processos lingüísticQs no to
mar o têrmo tupã a acepç-ão de Deus ao lado da primitiva de 
raio e trovão, idéias que tinham evidente afinidade(47) "e certa
mente coexistiram daí por diante na mentalidade tupi. 

(43) -Referimo-nos às de Fernão de Oliveira (1536) e de João de 
Barros (1540). 

(44) -· Introdução etc. pp. 104/105. 
(45) -Ibidem; p. 105. " 
(46) - Compare Cardim; Tratados; p. 163 e zvobrega; Cartas; 

p. 99. 
(47) - O Tupã cristão seria o Deus temeroso, feição predomi-

nante no ensino religioso da época e conceito que se casavabem com 
as manifestações atemorizantes do tupã da mitologia tupi. O in~ 
ferno onipresente na doutrina e nas ilustrações apavorantes, repro:
duzidas nas reduções guaranis, reforçam êsses traços. · 

49 



5.0 ~ Que Mattoso Câmara tem a mira constantemente no 
:tupi intermediário, que é o nosso brasiliano, a língua-geral, con
fundihdo~a com o tupi original dos jesuítas, vemos em trechos 
como êste: 

"Ao mesmo tempo, como "língua geral"', êsse tupi jesuítico 
se implantou no norte do Brasil, na zona do Rio Negro, on
de sofreu uma evolução; ...............•................. 
Tem-se assim o nheengatu ......•. "(48). 

Se Mattoso Câmara :tivesse algum conhecimento do tupi e 
do desenvolv-imento histórico da língua-geral, não confundiria 
o,s dois dialetos. A chamada língua-geral, como tantas vêzes re
petimos, é um tupí modificado por efeito de aculturações e de 
mestiçagens. Ao contrário, o tupi jesuítico, a língua brasilica,_ 
-é o legítimo tupí original dos índios. Nêle, a par do indispen
sável registro dos casos de evolução semântica, oflciá:Iizaram 
das variantes léxicas esparramadas pelas diversas tribos tupis, 
tão só- as mais generalizadas. Nada inventaram e nadá modifi
caram na respect-iva lexicologia(49.) . 

Essa uniformização jesuítica, uma exigência inelutá,vel da 
elaboração dos compêndios e do projeto da sua publicação, não 
impedia na prática a adaptaç-ão local dos missionários às jpe
quenas variantes léxicas. 

Quando é que tal objetivo tão claramente indicado pelos. 
jesuítas vai entrar na cabeç~ dos critiqueiros improvisados? . 

6.0 - Outra das afirmat-ivas inconsistentes de Mattoso Câ
mara é a referente ao registro jesuítico de uma fonêmica sim
plificada. da língua brasilica: 

··-. . . . . . . . . . houve uma simplifi-cação fonética muito grande. 
O jesuíta tendeu a deixar de lado tudo aquilo que era mui
to exótico para éle e de difícil reprodução"(50). 
" ............ no tupí jesuítico foram eliminados, como já 
vimos (??) , os traços fônicos e formais, ................ . 
••..••••• " (51) • 

Como prova desta montanha assim configurada, nasce dela. 
o calunguinho do rifão, quando afirma, com dois exemplos in ex-_ 

(48) - Op. cit;. p. 105. 
(49) - Mattoso Câmara lembrou muito bem a semelhança dêsse 

processo de unificação· com os de alguns países europeus ao tempo 
·da Reforma, mas enganou-se no ajuizar a sua extensão no tupL 
. (pp. 103J04). 
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(M) - Ibidem; p. 104. 
(51) - Ibid; p. 107. 

pressivos, que, em vez de mbaé alguns jesuítas grafaram baé; 
que costuma aparecer i normal em lugar do y tupi e que não in
dicaram outros traços fonéticos im-portantes, como o acento de 
altura, que se encontra no mundurucu e em outras línguas 
tupis de hoje. 

Efetivamente, não se encontram referências ao acento de 
altura, a êsse modular característico, que, sem nada acres
centar ao sentido daS palavras, denuncia a procedência do fa
lante. Se o houve, deve ter sido vário e, não há como tachá-lo 
de importante, na prática. De ·forma alguma caberiam tais co
notações nos compêndios -de um léxico ·unificado como o da lín
-gua brasílica, do nosso tupi. Porém, invocar nessa conexão o 
testemunho do mundurucu, um dialeto, senão uma língua ;tão 
divergente do tupi, é pelo menos um escorrêgo. 

Anchieta é meticuloso na exposição das alterações fonéti
cas. Trata dos casos de apofonia, e abrandamento, de apócope 
e haplologia, de consoi:rantização, de nasalação por efeito de 
m, n ou vogal nasalada próximos. Entretanto, a sua grafia ain
da é pouco prá.tica e inconstante, pelo -menos na gramática im
pressa, cheia de imperfeições. 

Figueira melhora a grafia pela introduç-ão do. y para o i. gu
tural(52), do k em lugar de qu e ao dar a· qu o valor de qü(53); 
mas, infelizmente, não caracteriza o f semivoga1(54) eco;y-=á,to~ ~
no (55) . 

No mais, de fato, tanto na gramática de Figueira -como no 
Vl.b. figuram, certamente por incúria, alguns vocábulos ~com a 
inicial b em lugar de mb. 

Também há no Vlb. substituições dQ y tupi por i, devidas 
principalmente à grafia adotada antes da divulgação do livro de 

-Figueira(56 ) • 

Entretanto, não é o Vlb. pelas cópias hoje conhecidas, fei
tas por amanuenses de competência ·lingüística duvidosa, nem 
as gramáti-cas de Anchieta e Figueira, impressas em. Portugal sem 
a sua assistência, que nos podem servir de base exclusiva para 
uma análise acurada da fonêmica tupi fixada pelos jesuítas. As 

(52) - É. o i grosso de Figueira e outros. 
( ó3) - Distinção que o impressor nem sempre respeitou. 
(54) - Não fazemos aqui diferença entre semivàgal e semicon

soante. 
(55) - Figueira representa o fonema, o rã cpor y . ora por i. e u . 

(56) -o y tupi era inicialmente representado por ig e, em alguns 
casos por um i, levando outro ponto sotoposto, que poucas vêzes 
vem reproduzido. 
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indicações ortoépicas _mais completas sôbre o tupí encontram-se 
na gràrnática de Anchieta, mas elas ainda vêm rematadas na 
preciosa Advertência_ da segunda edição do catecismo, de Araú
jo-Leão. f:sse compêndio tupi tem grafia real~ente sistemati
zada e -transparente para quem se der ao trabalho de nela se 
enfronhar (57 ) ; 

Ali se encontram, sem o atravancamento montoiano de si
nais-diacríticos, t~ôdas as indlcações fonêmicas~- que se -poderiam 

- esperar-_ de_ lingüistas conscienciosos do _século dezessete e sufi
cientes para nos darem uma idéia ·muito ·aproximada dos sons 
da primitiva língua tupi. Não lhes falta a clara distinção entre 
vogar e semivogal, nem mesmo a denotação da exótica oclusão 
Iaríngea (58) • 

A despeito de escreverem para missionál"ios em contato 
com a língua viva, a grafia dos tupinistas jesuítas acabou sen
do _muito mais exata do que a de qualquer língua culta de hoje. 
E, embora mais própria à tradução portuguêsa do que aos fatos r 
lingüísticos tupis, a sua terminologia gramatical clássica, sem
pre convenientemente exemplificada, nada fica a dever, em 

sua singela clareza, à pretensiosa barafunda de nossa movediça 
nomenclatura grama ti cal dos tempos atuais. 

7 .O - Finalmente Mattoso Câmara é vítima, quiçá com ou,
tros, de lastimável equívoco, quando atribui ao programa de ~ 
tupi finalidade e tendências, que absolutamente não tem, e não 
lhe cabem, afirmando que 

" . . . . . . . . as nossas Faculdades de Filosofia ...... ; ..... . 
criaram uma Cadeira de Tupi-Guarani dentro da velha idéia 
de que o tupi é o protótipo das_ línguas indígenas brasilei
ras. E a programação da Cadeira tende a desenvolver-se na 
base de uma filologia tupi dos textos jesuíticos e não na do 
exame in loco das líng1Jas tupis ainda vivas"( 59). 

E destemperando-se, acrescenta um tanto enfatuado: 
"Nem é admissível a atitude implícita, e até explícita, 

de desprezo (nos Cursos de Tupi) pelas verifâdeiras línguas 
indígenas, que -passam a ser: tupi impuro, línguas travadas 
e deturpações do tupi clássico ......... ; ........... .- "(6ü) • 

(57) ---Naturalmente não está isento de êrros- tipográficos, ainda 
que a edição tenha estado a cargo- do pe. ;Bettendorff. 

(58) -Veja as concisas caracterizações fonéticas ministradas pela 
citada Advertência. -

(:19) - Introdução etc. p. 107. 
(60) - IbidemJ· p. 112. 
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Ora, às nossas Faculdades de Filosofia _incumbe, em primei-
ro lugar ministrar o ensino de certas djsciplinas consideradas de 
ilustração geral ou espec.ifica, que não fazem parte do currículo 
de outros institutos de ensino superior. 

É nesta última tarefa -qUe se encaixam tanto o_ tupi como 
a lingüística geral e indígena, mas sem a m.inima ligação destas 
últimas com o tupi. 

Os cursos de lingüíst-ica são de espe.cialização e como tais 
a representação dos fonemas deve nêles obedecer a normas ri
gorosamente científicas. 

Pelo contrário, o tupi antigo é ou deve ser considerado disci
plina comple·mentar de mera ilustração e, como tal, a sua gra
fia precisa ser clara e simples, mesmo para o leigo. Seria um 
contra-senso impor a semelhante ensino de língua morta um al..; 
fabeto dos chamados fonéticos. Ainda que tivéssemos conheci
mento da essência de todos os fonemas tupis antigos, a sua 
aprendizagem e represen taç.ão cien tíUca seriam de valor . mui to 
relativo para estudos lingüísticos não especializados; tomaria ho
ras preciosas a matérias de maior alcance e a sua transmissão 
nesses símbolos fonéticos· afugentaria irremedià velmen te vasta 
corrente de interessados; anularia para ela o ensino, que lhe é 
dedicado precipuamente. -= =~-

Na qualidade de disciplina complementar, a cadeira de tupi 
não visa a formar lingüistas, maso a dar conhecimentos básicos 
da estrutura e do vocabulário da língua para os estudos brasi
leiros de Etnologia, Geografia, História, Ciências Naturais, Lin
guagem e Literatura. 

Milhares de~ têrmos tupis oferecem nestes domínios a su
gestão da sua etimologia, à espera de iniciados que a desvendem 
corretamente, conscientemente, através de estudos comparativos 
e raciocínios amparados em testemunhos fidedignos. 

O ensino universitário do tupi é para os estudos brasilianos 
pouco mais ou menos o que o grego e o latim representam para 
a terminologia científica. 

A Cadeira de Tupi incumbe levantar o nível cultural num 
setor importante dos "Estudos Brasilianos", mas não se propõe 
a formar especialistas em lingüística indígena. Não se preocupa, 
a não ser incidentemente, com dialetos tupis de tribos ainda 
existentes. Se houver referências ·a outras famílias lingüísticas, 
será tão só para lembrar as suas contribuições, ainda querela
tivamente pequenas, e, de qualquer forma,. alertar coritra a 
mania de ver origens tupis em todos os têrmos indígenas ocor
rentes. 
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O currículo tupí, que se não afinar com êsse traçado geral, 
está fadado à inanição. Mas, por outro lado, at.entem os respon
sáveis no imperdoável hiato, que a carência total de estudos ' 
tupís deixa em setores importantes da nossa Cultura Na
cional. (61 ) • 

(61) - Voltaremos ao mesmo assunto no capítulo seguinte. 
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III 

O TUPf NO CURRíCULO UNIVERSITÁRIO 

COMENTÁRIOS ENI TôRNO DE UMA INICIATIVA 
PAULISTA 

Uma das constante$ preocupações dos jesuítas no Brasil foi 
a sua perfeita aprendizagem da língua brasílica, o tupí. Nas in.:. 
form.ações, que, de cada membro d.a Companhia, iam sendo 
remetidas periodicamente à direção central, os seus conhecimen
tos do tupí sempre mereceram visível destaque. 

Do primeiro esbôço de gramática temos notícias diretas, de 
1556{1). Das tentativas iniciais para traduzir textos religiosos 
já nos dá novas o pe. Na varro, em 1550(2 ) • ··· ===-c~~~· 

A meticulosidade jesuítica ·não permitiu, entretanto, que _se 
apressasse a publicação de qualquer estudo ou texto brasílico, 
sem exaustivos aperfeiçoamentos e, assim, decorreram quarenta 
anos antes que se cogitasse de dar ao prelo os. compêndios mais 
necessários, dos que haviam sido elaborados até então nas re
sidências e colégios, onde foram reproduzidos por cópias m·ais 
ou menos esmeradas. 

A gramática do pe. Anchieta foi finalmente impressa, em 
1595, seguindo-se-lhe, com sensível intervalo, o catecismo do 
padre Araújo, em 1618, e, logo a seguir, por 1621, mais uma gra-
má ti c a, a do pe. Figueira, / 

"não obstante a Arte do pe. Joseph Anchieta, que, por 
ser o primeiro parto, ficou mui diminuta e confusa, como 
todos experin1entamos", 

.no juízo do pe. Manuel Cardoso(2a). 

(1) - Cartas Avulsas; p. 155. 
(2) - Ibidem; p. 50. 
(2a) - Figueira, Pe. Luís - Arte de Gramática,· Aprovação. 
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