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I 

EM LINGüíSTICA, TUPINAMBA NÃO É 
SINôNIMO DE'TU'PI , 

Em nosso Tupis e Guaranis, publicado em ·1947, tratamos 
exaustivamente do têrmo tupi e do desenvolvimento da sua 
acepção genérica, documentada quanto à língua, desde os tem
pos de Anchieta. Mostramos como êste g~ritniêo . vicentino, 
abreviação de tupiniquim, se generalizou,. n~(;> p.o. Brasil,._ mas no 
Paraguai e, alheio a sistemas classificatórios artific~osos ou per
soilaListas, criou raize~ oportunas e definitivas nas. esferas cien
tíficas, propagado pelas obras do pe. Lourenço Heryás(1), a 
partir do início do século dezanove. -:=: 

A generalização do nome tupi foi muito feliz. 
Em primeiro lUgar possui base histórica das mais vetustas, 

pois data dos primeiros tempos d~ Conquista, como vemos no 
livro de Ulrico Schmidel(.Z), sem falar nos numerosos documen
tos av·ulsos, dos quais ·citamos os principàis no àludido trabalho. 

De grande auxilio à genéralização do têrmo tupi, por mais 
patente, foi certamente o fato de entrar o étimo ria :Cómposição 
de vários nomes trlbais da mesma família,' c1ando ~si1lt. a im
pressão de tupi ter designado possivelmente o troncd da geração. 
A presença do étimo tupi nos gentílicos compostos foi um dos elos 
étnicos mais palpáveis entre as tribos costeiras eni ete~na''desa
vença. 

(1) - a - Idea dell'Vniverso etc. Tomo XVII, Catalogo delle 
Lingue; Cesena, 1785. 

b· ---' · Catálogo· de las Lenguas etc. Vól. I. 'Lernguas · y N aciones 
Americanas; Madrid, 1800; pp. 29, 147-148. ··· · 

(2) - Schmidl, Vlrico -; - Derrotero y Viaje a Espãna· y las 
Indias. Tradução de Edmundo Wernicke; 'Santa· Fé~·1950. · 
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Tupi e tupiniquim eram inicialmente sinônimos no Sul; mas 
o desenvolv·imento de tupi em genérico, deixou tupiniquim com 
o seu sentido especifico, o que evita dubiedade. 

Tupi, na acepção paraguaia de Hervás, de há muito geral
mente adotado, é hoje, por assim diz.er, um conceito neutro,~ 
alheio à peculiaridades tribais, a fatôres exclusivos, que delimi
tam, entre si, outras denominações locais. Escassamente ci
tado pelos nossos j esuitas, tupi não chegou a representar uma 
entidade claramente definida no Brasil colonial, onde sempre 
pre;valeceu tupinjquim. Assim, nenhull1a outra .generalização, 
de longe sequer, Iev~ria a. palma às . prerrogativas dÔ secular 
genérico tupi. 

No desconhecimento dO' fundo histórico acima aludido de
yemos procurar uma das rÇtzões, que decidirem A .. l\1étraux a 
generalizar o gentílico tupinambci, em su'bstituiç.ão a tupi, na sua 
análiseda cultura geral dos tupis. costeiros durante os dois pri
meiros século& colohiais(3), prejudicando:~rremediàvelmente esta 
parte do meritório cometimento de enfocação global do mosaico 
indígena sul-americano~ · · · 

Mas, êle próprio deve ter notado os graves inconvenientes 
dessa. inovação, pois repetidamente se vê ali obrigado a recorrer 
ao ·genérico tupi(4), premido pela necessidade de· evitar malen
tendidos, fatalmente ocasionados pelo duplo sentido, um especíi. 
fico e outro geral, que vem atribuindo a tupinambá: A generali-
. zação de tupin(tmbá, sôbre inútil,. só gera dúvidas e confusão, 
fugindo assim à exatidão científica~ 

A primeira vista, essa preferência de Métraux por um têr
mo :decididamente ambíguo,· poderia hoje ser classificado de 
obstin~ão; mas, não nos esqueçamos de que os argumentos 
mai& ponderosos, que mostram as inconveniências e os impe
dimentos 'históricos da promoção de tupin'ambá · a genérico, fo
ram publicados depois dos seus estudos referidos(5). 

Mais penosa é a impressão, que nos deixam,_no particular, 
alguns poucos seguidores maiS recentes de lVIétraux, principal
mente em estudos lingüísticos, onde. se emprega tupinambá como 
sinônimo de língua tupi, a lingua brasílica dicionarizada e coor
denada pelos jesuítas, como se fôssem uma e a mesma cousa. 

, (3) - Handbook o f ~outh American Inàians; vol. 3 ;. Washingon, 
1948; p. 95. 

(4) ~Ibidem; pp. 96, 97, 98, 128. 
(5) - Entre outros o nosso Tupi$ e. Guaranis; Bahia 1947. 
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Temos no caso em mente sobretudo a monografia intitulada 
·.contribuição para a Etimologia dos Brasileirismos, de Aryon 
Dall' I gna Rodrigues ( 6) . 

É um dos novos que tem mostrado ponderação e persistên
cia em seus estudos tupis, infelizmente esparramados aos quatro 
ventos. 

É justamente por ser êle um dos pouquíssimos especialistas 
capazes de dar, pelos anos em fora, um tom universitário co
medido aos estudos tupis, entregues, até· aos nossos dias, ao
mais estulto amadorismo, que procuraremo~ mostrar o perigo 
que traz em seu bojo a substituição do histórico e ·consagrado 
genérico tupi por um gentílJco secularmente restrito ·a três nú
cleos geográficos relativamente bem estudados e, portanto, im
próprio a tardias generalizaç.ões, principalmente em _lingüística, 
onde, mesmo no sentido restrito, · tupinambá já pode ser ine
xato, quando citado sem menção da respectiva área. 

Vejamos a definiç~ô, que se encontra no aludido artigo: 
'"Serão consideradas aqui apenas palavras provenien
tes do tupinambá. Por tupinambá é designado o tupi an
tigo ou antiga língua geral, que assim se pode definir 
no espaço c e no tempo: 

a língua falada na costa do Brasil pelos_ vários gru
pos de índios tupina!l1-bás ( 7 ) , que, nos séculos XV I~e"'~'Vcol=I= 
se estendiam desde a altura de São Vicente, ao sul, até 
o Maranhão, ao Norte, e, que se acha registada ein do
cumentos daqueles dois séculos, prov~nientes de vários 
pontos da Costa"(S). -

( 

A seguir, A.~ Rodrigues distingue dialetalmente do tupinam~ 
bá apenas o guarani antigo, os documentos lingüísticos tupis do . 
sé.culo XVIII e principalmente o nheengatu ou tupi mod~rno(9). 

(6) - Cóntribuição para a Etimologia dos Brasileirismos; in: 
Rev. Portuguesa de Filologia; Vol. 9; Coimbra, 1958f59; pp. 1-54. 

Idêntica tendência do autor se nota no seu artigo: Classijication 
oj Tupi-Guarani; in: International Journal oj American Linguistic's; 
-vo-1.- 24, pp. 231-34. 

(7) - Neste ponto envia o leitor à nota 3, ao pé da p. 3, em 
que afirma seguir nessa definição o sentido dado a tupinambá por 
Métraux, no Handbook acima referido. --Seguir em. Lingüística a 
classificação de qUem nunca com ela se preocupou foi sem~ dúvida, 
um êrro grave. · ' 

(S) -Contribuição etc; pp. 3 e 4. ~ESSa extensão ininterrupta, 
que aí se insinua, está longe de corresponder aos fatos, comó vamos 
ver. 

(9) - Ibidem;· p. 4. 
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D . Mais longe. afirma,: 
"Tr~tando;..se de uma fase lingüística qos séculos XVI 
e XVII, só se pode conhecer o tupinambá através de 
documentos daquela época. 

"AB principais fontes são a gramática e os textos 
do pe. Joseph de Anchieta, a gramática do pe. Luís 
Figueira, .o· anônimo Vocabulário. na Língua Brasílica, 
os catecismos dos padres 4-ntônio de Araújo e João Fe-

. lipe Bettendorft, os registos de nomes de animais e plan
tas dos naturalistas Jorge Marcgrave e Guilherme Piso, 
os textos e mater·ial vocabular publ~cados pelos francê
ses Jean de Léry, padre Claude â'Abbeville e padre Yves 
d'Évreux" (10) . · 

Finalmente, em outro escrito já citado, acrescenta ao as-
sunto mais um equívoco ao declarar: 

"A única distinção (entre ós dialetos tupis) é à que 
mostra o pe. Anchieta ~o notar que os tupis de São 
Vicente falavam um dialeto, que, na quec:la de consoan
tes ·finais, tinha características guaranis" ( 11) . 

Temos· aí, não tudo, mas o bastante para mostrar o quanto 
Rodliigues labora em êrro no que diz respeito à definição da 
língua tupi (a lingua brasílica dos. jesuítas e autores holande-. 
ses) e do tupinambá. E, vemos com profunda tristeza, como ain-. 
da são imprecisas, errôneas~ pasmosamente contraditórias até, 
essas idéias entre nós, mesmo nas fileiras da incipiente espe
··cialização universitária. 

AB ;formas léxicas tupinambás, ombreiam com as da língua 
brastlica_, ·ma$ com elas não se confundem necessàriamente! 
Certas diferenças se metem pelos olhos dos observadores mais 
auperficiais. 

Que vem, então, a ser a língua brasílica ou língua tupi? 
"É aquêle acervo de formas léxic~s, preceitos gramati
cais e textos, que os jesuita's deixaram consignados em 
seus compêndios e produções até ao fim-do século de-
zoito". · · 

Ela· representa, em outras palavras a fixação uniforme da
quela maneira de falar, que aos mis~ionários lin~ista~ se an
gúrava · !nais 'ge1teralizada entre ~s diversas tribos da costa. ·. 

(lO) ::- Ibidem; pp. 5-~. . . . . .. .._ . 
(11) -,.... Classijicc.ctton o f Tupi-Guarani. - In: Internatioiial'Joitr7", 

nal ot American Linguistics, vol. 24, p. 232. · 
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A língua brasílica não era, portanto, o dialeto específico de 
uma tribo, mas uma uniformizaç-ão léxica racional de vários. 

Se, no seu conjunto não correspondia exatamente a nenhum 
dialeto, a sua boa compreensão também não oferecia dificul
dade a qualquer tribo, porque foram muito reduzidas as discre
pâncias dialetais e os jesuítas não criaram formas .novas, mas 
apenas oficializaram, por assim dizer, as mais correntes(11a). 

É incrível que 'êsse fato ainda não tenha sido compreen
dido. 

E quem nos afirma que o amanho do tupi obedeceu a trâ
mites uniformizantes e não a determinado dialeto? 

São: 
A -Documentos dos mesmíssimos jesuítas. 
B - Trechos da própria gramática de Anchieta e do vocabu

lário jesuítico. 
C ---- Testemunhos irrecusáveis de outras procedências, que os 

corroboram. 

A 

Quando os j esuitas chegaram à Bahia, perceberam logo que 
as múltiplas ocupações pouco tempo lhes deixavam ·paracala."""'~ 
boriosa aprendizagem da língua dos índios, no caso, dos tu-
pinambás. " 

Ao que parece, o presumido auxilio de Caramurú também 
não correspondeu, nessa tarefa, à expectativa inicial de· N6-
bre.ga(12) . Isso não obstante, o pe. Azpilcueta Na varro fez al
gum progresso; seguido das primeiras tentativas por traduzir 
os textos religiosos mais necessários(13). Mas, ou porque achasse 
o trabalho moroso, ou por qualquer outro motivo, o pe .. Nóbre
ga, à sua volta de Pernambuco, na segunda metad~ de 51, enviou 
Navarro a Pôrto Seguro para apressar a tarefa com, alguns 
línguas ali residentes( 14), dos quais especialmente um era muito 
prático em "escrever a língua dos índioS", por ser antigo na 
terra(15). 

(lfa,) - ~sse indispensável esfôrço normativo valeu aos jesuítas 
as absurdas acusações ocasionais de terem inventado uma língua 
para segregar- os• índios e subtraí-los à influência dos colonos. 

(12) -Nóbrega, Man?tel da-; Cartas do Btasil, p. 73. 
(13) - Cartas Avulsas; p. 50. 
(14) - Ibidem; p. 75. 
(15) - Ibidem; p. 71. 
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Ali já não se falava o dialeto tupinambá, mas o tupini
quim, do gentio .que dominava· naquelas plagas, e cunho· tupini
quim tinham necessàrhimente os textos e as orações, que o ci
tado língua traduziu com o pe. Azpilcueta. 

Em· breve, os trabalhos lingüísticos do pe. Na varro seriam., 
porém, interrompidos com a sua entrada ao sertão, de 1553-55, 
pela saúde combalida e a morte prematura, que dela foram 
conseqüências{16) ·-~ 

Segundo se deduz das· notícias 'deixaJdas por seus 
companheiros de ordem, Azpilcueta não teve continuador 
de envergadura e os estudos tupis elangue.ceram . na Bahia. _ 

Novo impulso imprimiu-lhes Nóbrega ao voltar de São Vi- · 
cente,. em 1556, com alguns irmãos,. entre os quais o intérprete -: 
preferido de Nóbrega, Antônio Rodrigues, que passara perto de 
vinte anos entre os guaranis do Paraguai e o.s. :tupis de São 
Vicente. Ali entrou na Companhia de Jesu8(17)··:·Foi o primeiro 
professor efetivo de tupi na Bahia. Suas lições já eram orien
tadas, então, por um esbôço de gramática elaborado em São Vi
cente(18). Tanto os conhecimentos do professor como a~ gra
mát1ca basearam-se ainda no dialeto tupiniquim, mas no tupi
niquim vicentino, que devia divergir algum· tanto do de Pôrto 
Seguro. 

Era São Vicente, que, no início, forneceu aos jesuítas os me
lhores tupínistas. Também o pe. Luís da Grã, ~m. 15·6.0, levou 
dali à Bahia "um Cícero. na língua brasílica", Gaspar Lou-, 
renço(I9). Na Bahia encontrava-se igualmente, em 1561, víndo 
das plagas vicentinas, o pe. Leonardo do Vale, outro mestre 
na .língua brasílica e citado nos registos. da ordem como auto r 
de um vocabulário. É. verdadeira· equipe tupiniquim, que, . no 
meiO tupinambá da Bahia, vai trabalhar, em íntimo contato 
com os núcleos estabelecidos entre outras tribos, na elaboração 
uniformizada dos primeiros comp:êndios básicos em língua bra.
sUica ou tupi. 

Quais eram essas missões indígenas? 
Eram as de Pernambuco entre os tupinás (t.upinaés ou tu

pigúaés) e os caetés ou tobajaras( 20 ), às quais· se· juntariam 
mais tarde as dos potiguaras. 

(16) ____, O pe. Azpilcueta Navarro morreu em abril de 1557, na 
Bahia. 
· (fl') - Le.ite, Pe. Serajim -:-I Hi$tór~a. da Companhia de Jesus; 
vol. IX, p. 81-82. 

(18) - Cartas Avulsas; p. 155. 
(19) -Ibidem; p. 272, nota n.o 157 e p. 407. . ,. 
(20) - Vleja, a respeito. da confusão entre toba?,ara e tabata_ra, o 

nosso Tupis e Guaranis; p. 12, nota 18. 
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Já nos referimos ao contato que o pe. AzpHcueta estabeleceu 
com os tup·iniquins de Pôrto Seguro. 

No Espírito Santo encontramos os primeiros jesuítas com 
os temiminós ou maracajás, dos quais o célebre Gato-Gran
de(2l) era um dos morubixabas, e com diversas tribos tupi
niquins, vindas do sertão, para onde haviam fugido dos por.,. 
tuguêses. 

As atividades dos jesuítas entre os tupiniquins de São Vi
cente são sobejamente conhecidas. 

Em resumo, temos aí, para as duas primeiras dé·cadas, três 
centros tupiniquins,. contra respectivamente um tupiná, caeté e 
tupinambá. Mas, :convém frisado, que o principal entre os tu
piniquins, o de São Vicente, era o mais eficiente nos estudos 
da lingüística indígena e que, mesmo no único centro tupi
nambá da Bahia, a sua influência devia ser grande, por serem 
de formação vi.centina todos os mestres atuantes na Bahia, 
como deixamos comprovado .linhas acima. 

Quando, finalmente, o raio de ação dos jesuítas se esten
deu· definitivamente pela Guanabara, abrangendo os tamoios 
ou tupinambás meridionais, depois de 1565, os fundamentos e 
diretrizes essenciais da língua-geral brasílica, do tupi já haviam 
sido firmados, isto~é, à margem das peculiaridades dialetais do 
tupinambá, do Rio de Janeiro. --=--===--

Menor ainda, para não dizer .nula na caracterizaç-ão do 
tupi foi a influência do tupin~mbá do Maranhão. O seu co
nhecimento é decididamente posterior à'· elaboração da gramá
tica e dos textos anchietanos, do. catecismo· de Araújo e ~esmo 
da gramática do pe. Figueira, de tudo, enfim, que hoje nos é 
mais conhecido. 

A língua brasílica, uniformizada chegou a constituir verda...: 
deito tabu nas esferas jesuíticas, como prova o catec)smo de 
Bettendorff, de 1687, redigido, não no dialeto tupi_nambá do Ma
ranhão, mas em língua brasílica, em tupi, com pouquíssimas .e 
insignificantes diferenças a despeito do tempo decorrido. 

A série de inegáveis divergências que se notam ao compa
rarmos certás palavras do Vocabulário na Língua Brasílica, dos 
jesuítas, com as correspondentes tupinambás, nos autores fran
cêses provará, então, que as duas áreas tupin~mbás extremas 

(21) -É certamente por causa do nome dêste chefe Ga.to Grande, 
ou seja Maracaiá-Guq.sú, que pelo menos urna facção dos temiminós 
era chamada maracaiá. 

A. Métraux- Civilisation Matérielle etc. p. 14., identificaos ma
racajás com os tupiniquins, classificaçãoinsustentável à vista do que 
escreve o pe. Braz Lourenço, conforme Cartas Avulsas, p. 341. 
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-não ·contribuíram para a língua l?rasílica? Não necessàriamente, 
sobretudo no que diz. respeito aos tamoios. Aliás, nenhum dos 
quatro cronistas francêses dos tup~nambás: Thevet, Léry, Abb~
ville. e Évreux nos transmite conhecimentos puramente pessoais 
e, · por .. Jsso, nem sempre foram os têrmos bem apreendidos e 
fielmente .• impressos. 

Entretanto, temos nêles o bastant.e para dedução de duas 
conclusões importantes: 

L O.vocabulário jesuítico difere morficamente dos dialetos 
tupinambás propriamente ditos. 

II. As pequenas listas vocabulares reconhecidamente tu
pinam.bás também diferem morficamente entre si. 

· ·Voltaremos a êsses dois pontos mais abaixo. 

B 

Quanto à estranha alegação de haver Anchieta feito· uma 
única distinção entre os diversos dialetos tupis, há evidente 
.generalização de sentido, que atribui ao. grande mestre o que de 
forma alguma poderia ter em mente. 

No trecho aludido, Anchieta não se refere ao léxico em geral, 
mas ·tão somente a determinado emprêgo verbal, dizendo tex
tualmente: 

"Os tupis de São Vicente, que são além dos tamoios do 
Rio de Janeiro, nunca pronunciam a última consoante 
no verbo afirmativo (!), ut pro ap·ab dizem apá, pro 
acem e ap~n(22) (dizem) acê, ape, pronunciando o til 
somente; pro aiur (dizem) aiú" {23 ) • 

:Esse passo integral fixa uma das divergências dialetais, 
mas não exprime o pensamento, que norteou a_ gramática an
chietana na sua redação final, nem circunscreve as diferenças 
aos . citados exemplos verbais. __ 

Delineado inicialmente na capitania de São ~Vicente, antes 
de 1557, por quem ainda desconhecia outros dialetos do Norte, 
o esbôço gramatical anchietano baseava-se no ~upiniquin: local. 
No correr dos a1los êle foi aperfeiçoado, remaneJado nas diversas 
missões, Ide a~côrdo c?m as usanças regionais, não apenas por An-

(2:2) - o n e o m finais são claramente articulados no tupi, como 
no espanhol ou inglês. 

(23) .,.-- Anchieta; Joseph de -; Arte de Gramática etc. Edição 
Pia tzmann; fl. I v. 
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chieta mas também por outros línguas jesuítas(24). Passou 
assim,' aos poucos, a condensar· os princípios .mais comuns aos d~
versos dialetos, que seriam observados no ensino e nas pubh
cações projetadas(25). 

Era o primeiro instrumento básico essencial, que fixava 
"o mais universal uso(26); 

"a comum e melhor pronunciação(27). 

Visa v a à indispensável uniformização da .língua escrita, mas 
não esiabelecia ·restrições a variantes na prática. local, pois re
comendava aos missionários repetidamente, que 

"O us.o das diversas partes do Brasil será o melhor mes
tre"(28) . 

Em resumo, a norma dos jesuítas, que transluz claramente 
da gramática de Anchi~ta, era: 

Uniformizar o brasílico, pri1Ú:ipalmente na escrita como 
principio pedagogico, mas ater~se na· prática à usança local, 
para identificar-se com o meio . 

Perspicácia jesuítica por excelência e prova não menor de 
compreensíveis variªntes dialetais. 

A mesma tendência se nota no Vlb. dos jesuítas e,=ª'Jnç!'ª-
mais claramente, na segunda edição do catecismo de Araújo e no 
de Bettend.orff. 

No Vlb. não há, por isso, referências a meras diferenças de 
formas nos vários dialetos. Menciona tão ~omen te unias poucas 
divergências léxicas ou semânticas mais profundas de um 
número evidentemente mu~to maior. 

Respigamos nêle apenas dez referências aos tupis propria
mente ditos, de São Vicente, três aos tupinambás e du~s a la
titudes geográficas. 

Treze discrepâncias em meio a todo um vocabulário são 
quantitativamente inexpressivas, mas. a sua importância avulta 
a títulos outros. 

(2'4) -Rodrigues, Pero -; Vida do pe. José de Anchieta; Anais 
da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro; v oi. XXIX'; p. 199. 

(25) -Um passo decidido para a uniformização nota.:..~e na g~a
mática de Figueira, tentativa que ficou, entretanto, mu1to aquem 
da sistematização .da 2.a edição do catecismo do pe. Araújo e do de 
Bettendorff. 

(2'6) - Anchieta; Arte, fl. 2. 
(27) - Ibidem; fl. 4v. 
(28) - Ibidem; fl. I v. 
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Em primeiro lugar, se há menção de divergêncjas tupís 'oU 
tupinambás depois do verbete brasílico, é evidente que o Vlb. 
não pretendia ser um vocabulário. português-tupiniquim ou por
tuguês-tupinambá. 

Como é geralmente sabido, que a língua brasUica não 
reproduz as peculiaridades do dialeto de São Vicente, só exami
naremos os tre~hos relativos às do tupinambá. 

Vejamos, por exemplo o verbete doente. 

·niz o Vlb: 
"doente estar - xe mbaeasy, xe marabor, xe maraar. 

~ste (último) entre os tupinambás 
significa. estar já muito no cabo',. 

Que se deduz dessa definiç.ão muito ·clara? 
"O adjetivo doente se traduz em brasílico (em tupi!) de 

três maneiras, sem maior distinção, por mbaeasy, marabora e 
rnaraara. Só os tupinambás traduzem maraara por muito doen
te, desenganado". 

Ora, se esta última observação diverge da definição brasí
üca, é claro que o seu autor não se baseou no tup·inambá na ela
boração do verbete. 

A mesma conclusão se tira do verbete neve, evide.ntemen~ 
um têrmo tupi meridional. 

Ei-lo: 
"Neve ou geada- Roy-rypyoka, ou amana-rypyoka
Os tupinambás comumente dizem rypyaka (com a) e 
não com o". 

Também aqui o Vlb. _não se baseou no dialeto tupinambá, 
cuja forma diverge das duas brasHicas. 

Outro trecho muito valioso na refutação daqueles que de
savisadamente confundem tupi com tupinambá encontra.mos no J 

verbete ecZipsar-se a ·zua. _ 
Enumeram-se ali diversas maneiras de os-lndios interpre

tarem o eclipse_ dà lua. s.e o Vlb. se baseasse especlficamepte 
num dialeto tupinambá, encontraríamos ali em primeiro lugar 
a versão tupinambá. · · 

Entretanto, não é o que se verifica. 
o autor, depois de uma série d.e explanações de ordem 

lingüística, arremata, naturalmente referindo-se aos índios, que 
lhe forneceram. os têrmos brasílicos: 
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"O eclipse da lua, dizem êles, que a come alguma fera 
. do céu. 

Outros, como os tupinambás ( ! ! ) , dizem que é um 
tigre. 
Os tupis (de São Vicente) dizem que é uma serpente". 

Não é plausível que semelhante passagem haja sido escrita 
entre os tupinarnbâs ou os tupiniquins de São Vicente, que são 
os tupis dos jesuítas. 

Não queremos éxagerar o alcance dessas·. c-itações. Elas não 
demonstram divergências semânticas profundas entre os dia
letos brasílicos ou tupis; mas tôdas as três referências ao tupi
nambá provam, que nenhum dos verbetes .. em que ocorrem, se 
baseou no tupinambá. Muito ao contrário; d.e todos decorre 
que, para os jesuítas, brasílico exprimia um conceito genérico, 
enquanto tupinambá era restrito. 

c 

Quando falamos em testemunhos de outras procedências, 
que comprovam as tendênc-ias uniformizantes, inevitáveis nos 
compêndios brasílicos dos jesuítas, tivemos em mente os têrmos 
tupis consignados pelos autores franceses e holandeses, além dos 
qualificativos de· origem, que ocasionaJmente lhes apõem os úl-
timos. ==~ -"-=---.---:-~---

Alguns estudiosos apressados têm espalhado a opinião de 
ser difícil tirar ilações concludentes da g:J;'afi3r .dos autores fran
ceses, enquanto outros parecem ter a imp'ressão de tratar-se d.e 
formas iguais às tupis, apenas mal ouvidas ou defeituosamente 
reproduzidas. · 

Nada mais errôneo. Há nêles êrros de tôda a casta, mas 
ês_tes não obliteram as tendências peculiares dos dialetos tu
pinambás. 

Ao lado de muitàs forma.S idênticas às tupis encontram-se 
outras discordantes em algum fonema, principalmente as apo
copadas, que se multiplicam no tupinambá da Guanabara de 
maneira muito mais :impressionante do que no do Maranhão. 

E de grande alcance nos estudos tupis comparativos o fato 
de justamente os quatro cronistas franceses terem estado ex
clusivamente entre tribos. tupinambás. Fixaram assim as form.as 
dos respectivos núcleos sem interferências outras, enquanto as 
do dialeto tupinambá central, da Bahia, se obliteraram na uni
formização "brasílica" dos jesuitas. 

E admissível e até muit-o provável que as formas léxicas do 
Vlb. correspondam, em proporçáo apreciável, ao dialeto tupi
nambá da Bahia, pela influência das suas numerosas missões, 
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. mas nenhum. escrito jesuítico n~ permite estabelecer, ao menos 
aproximadamente, o quinhão, que nelas lhe coube. 

Sabemos que, em certos pontos, o léxico tupiiiambâ do Ma
ranhão divergia dialetalmente 9-o tupinambá. flutniriense. 

É, pois, plausível que também o tupinambá da Bahia tenha 
tido as suas peculiaridades. 

Em que consistiriam elas? 
A não ser em casos especificados, ignorá,-lo-emos para sem

pre~ como também nos ficarão desconhecidas as respectivas ca-· 
racterísticas do léxico tupiniquim, temiminó, caeté·, tupiná e po
tiguara, que certamente existiram, comq testemunham espe-
cificações isoladas. - · 

Não acontece o mesmo entre os exiguosregistos de vocábulos 
tupinambás do Maranhão e da Guanabara. Bem ou mal, retra
tam feições· locais e, por mais reduzidas se nos .afigurem, coll.
têm o bastante para dêles tirarmos três deduções muito eluci-

. dativas: · 
I. Os .. vocábulos oxítonos tupis ,também o são nos dois 

dialetos tupinambás do Norte e do Sul. 
IL Aos vocábulos paroxítonos tupis correspondem, no tu

pinambá, .ora formas oxítonas, ora paroxítonas~ 
III. Por vêzes, os têrmos fluminenses divergem dos mara-' 

nhenses de vária maneira. · 

Para metodizar o exame das dif~renç:as. arrolamos dos vocá
bulos tupis, principalmente os paroxítonos, ·para os quais acha:.. 
mos os correspondentes no tupinambá, '.mas não garantimos, que 
não tenham escapado alguns poucos, pois o nosso escopo não foi 
o de estabelecer proporção matemáti-ca nas divergências, que 
só teria expressão plena em vocabulário de tomo~ . · 

Assim mesmo passam de nove dezenas os têrmos ·. obtidos. 
O número é deveras eePressivo, quando o- comparamos 'ao redu
_zido total dos existentes nas obras consultadas .. -· 

O exame-mais atento levou-nos. depois a ·s~parar o rol· em 
duas listas: uma das ·correspondências paroxítonas e outr-a das 
oxítonas nós dialetos tupinambás; 

A primeira consta de 37 palavras e a segunda d.e 61, com 
doze repetições pelas. divergências entre os dois dialetos do Sul 
e do Norte. De tôdas indicamos a forma tupi e a tradução por
tuguêsa. 

A quarta lista, onde acrescentamos três palavras, traz di
vergências ocorrentes entre os próprios dialetos tupinambás, a 
despeito da pobreza dos vocabulários.· 
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Três discrepâncias gerais, convêm frisadas, de início, nesses 
registros: 

1.0 Os autores franceses escrevem com o seu e mudo o fo
nema átono final, que os portuguêses representam por 
a. ~s duas grafias não chegam a representar difer~nça, 
se considerarmos que o francês não possui fonema,· que 
melhor se aproxima do a final a tônico português. 

2.0 O dialeto maranhense, comparado com o guanabarino, 
mostra pronunciada tendência para formas paroxíto
nas, a despeito de umas tantas características ocasio
nais· a lembrarem o guarani. 

3.0 . Os autores franceses nunca figuram o g, que no tupi e 
guarani antigo precede ou (semivogal) no :início. de 
uma palavra ou de uma sílaba. Como no nheengatu o 
g também já não aparece, houve e ainda surgem estu
diosos apressados, que o atribuem à influência portu:
guêsa ou espanhola(29) . 

Há nisso evidente precipitação. O g existiu no caso entre 
os tupi-guaranis, embora a sua função tenha sido meramente 
eufônica, -como se d~preende. da gramática. de Anchiéta(3o) ~ e 
da Advertência do catecismo de Araújo(31), esta, al,iás, pouco 
transparente. · ·· -~------~-

0 g ne$te caso não apenas existiu, mas ainda existe entre 
os guaranis de hoje, como tivemos ocasião .. de verificar. Apenas 
é muito suave, qua.Se que só expresso por 'um movimento do 
queixo. 

É muito provável que aos cronistas franceses de contatos 
tão efêmeros escapassem ou não interessassem tais m.inudência8. 

Notemos,. entretanto, que, em Abbeville, o fonêma gft apa
rece esporàdicamente; por exemplo em tara-gouy-(boy) (fl. 

, 253v.) - (32); ygouare - h-abitante de_ (fl. 260v. e 26.1) 
- (33); eugouaue - fl. 187) - (34) ~ tur-urugoire (fl. 258) 

- (35). . -

(29) -:----- 0- mais ferrenho é Barbosa Rodrigues. -yeja Poranduba. 
Amazonense etc. 

(SO) - Gramática; fl. 4v. 
(31) - Catecismo Brasílico; 2.a edição. 
(32) -Em tupi taraguyra é lagartixa. 

-(33) - Em tupi · yguara - habitante de. 
(34) - Em tupi yguaba - bebedouro, aguada. 
(35) - Em tupi turuyguera- gusano ("blLSano"). 
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Vlb. 

áiba 
akanga 
amana 
ambyasy 
·an.ga 
angàipaba 
angaturama 
·angü:era 
anhanga 
aníiumatiroba 
arara_ 
araruaia 
arukanga 
asoiaba 

atuasaba 

ay 
boyra 
ekatuaba 
goiaba 
guara 
guariba 
guyra-:-sapu-
kaia 

iabebyra 
taguara 
ianipaba 

tuba 

I. LISTACOMPARATIVA GERAL 

Léry-Thevet Abbeville 

pahi, aip 
acan 

(35!1) 

amen 
embouassi 
encg 
engaipa 
angatourem 
encg-gouere 
aygnan 

arat 
araroye 

assoyave 
( atourassap, 
~ atourassaue. 
I atouassap, T. 
hay 
boüre 

arignan-miri 

ian-ou-are 
genipat; ge
nipar, geni-

akan 

aignen, agnen 
euua-een 
ara 
ararousouay 

assoyaue 

unaü 
bohure, bohu 

goyaue 
ou are 
ouariue 

ouira-sapou
cay 

yauebouyre 
ianouare 

pap, T. · iunipap 
iouue, ioup; 

iou T. ioup, iouue 

Evreux 

ayue 
acan 

an 

-angatouran 
angouere 

ara 

aroukan-

touassap 

ekatoua.) 
. . . . ~ •. 

iunipap(e) 

(S5a) - As raras citações de Thevet vão assinaladas por um T. 
- Tôdas as outras foram colhidas no livro de Léry, -na grafia da 
IIL edição francesa, de 1585; entretanto, indicamos as ocorrências 
de acôrdo com a- edição de Paul Gaffarel; Paris~ 1880, de cqnsulta 
mais fácil, embora muito deficiente. 
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Vlb. 

iukyra 

kama 
kanga 
kang-aputu~ 

uma 
kapiiguara 
karaiba 

karamemuã 
katinga 
kopayba 
kuatiara 
kyguaba 

kyiú(135b) 

kyreymbaba 

makaxera 
manema 
mandioka 
manipuera 
mokaba 
mokakuí 
morubixaba 
mosakara 
mosapyr 
mosurana 

nhanduaba 
nheenga 
nhet,inga 
pakoba 

peba 
perna 

Léry-Thevet Abbeville 

ionquet; íon-
cure, T. ionquere 

cam 

capiigouare, T. capyyuare 
caraibe caraybe 

c ar amemo 

copa-u 

guap, kuap; 
guyouap, T. 

coujou, T. 
querre-muhau; 
k~reumbau, T. 

maniot 

c ar amemo 

quattiare 

keuap 
koeuioup 

kerembaue 
macachet 
•manen 
manioch 
"manipoy, 

Evreux 

ionker 
cam 
cam 

cam-apoutouon 

caraibe, ca
raybe 

c ar amemo 
katin 

cotiare 

co ui ou 

manioch-

mocap 
mokap-coui 
morbicha, T. 
moussacat 
mossaput 
maussorrent, 

tatapouy 
bourouuichaue mourouuichaue 

T. 
anonas, T. yandou-aue 

yetin yetingue 
paco; pacoua, 

T. 
pé, pep 
pen 

peue, peup 

mossa~poire 

gneem 

(35b) - Grilo. - Thevet, fl. 918v. - Abb. fL 257v. - Evreux, 
p. 187. 
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·Vlb. Léry-Thevet 

petyma petun 
pindoba pindo 
piranga pirenc 
pitanga 
poranga porrenc 
p:utuna 
pytanga boutan 
rana 
retania ;retan 
sama cen 
tãla tam ( che ram) 
tapiira 
taraA.:ra 
tasyba 
tatapektiaba ta ta pecou a 
taygaiba 
tinga tin 
tininga. 
·tukana toucan 
tunga ton 
turuygtiera 
tyba tuue 
tymã demen 
uba oup 
uipuba ouipou 
una on 
urapara ourapat 
xe rajyra che raiit 
xe ruba che roup 
xe rubixaba che roubicha 
yba u 
ybyrá-pokaba mocap 
ybyrá-pitanga araboutan 
,., 
ygapema ygapen 
ygara yga 
ygtiaba eugouaue 
ygtiara 
ysauba 
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Abbeville Evreux 

petun 
pindo pindo 

: piran pyran 
peltan 
pora.m 

pouyton petom 
pouitan pouitan 
ram, ran ran 

retan 
san 

taim, che raim 
tapyyre 
tarahure-
.tassuué 

tayaíue 
tin tin 
tiningue 
t.oucan ..... 
ton thon 
tururugoire 
teuue 

to uma 
ouue 

on 
ouyrapar 

che (r) agire 
che rou 

euue 
tataü 

ouyrapouitan ybouyra 
pouitan 

eugare ugar 
eugouaue 
eugouar~ igoi 
ussa ouue 

Tupi 

aiba 
angtiera 
ararúata 

asoiaba 

II. PALAVRAS. PAROXíTONAS 
NO TUPI E TUPINAMBA 

Tupinambá 

aiüe(36 ) 

angüere(37 ) 

ararüaie(88 ) 

asoiave (39) 

Português 

ruim, estragado; 
espírito, alma; 
enfeite nucal de pe· 

nas caudais de ara
ra; 

carapuça de penas; 

(36) - Léry; cap. 13, II. p. 16, pahi; cap. 20, II. p. 133, aip. -
Abb. ff. 153, 182v. ayue. - Évre.ux, pp. 96, 113 ayue. 

(37) - Léry; cap. 20, II. p. 137, encg-goue.re. - Évreux; p. 283, 
engoüere. -

(SS) "'- Léry; cap. 8 e 9, I. p. 1~9. 133, 153, araroye. - Abb fl. 
182v~ tem ararousouay, provàvelmente por .ararougouay; reproduz 
a :llorma guarani ará-rugúai, apenas com troca do g pelo s. 

Já vimos, que se notam certas características guaranis no dia
leto tupinambá do JMaranhão. 

Quanto à descrição da ararúaía, Léry enganou-se; não há disso a 
menor dúvida. A roseta referida é a nhanduaba - penas de nhandu, 
enquanto a tradução. de ararúaía é cauda de arara, que--'-não:::corcr.es ... ~ 
ponde, nem à descrição, nem à gravura. Léry descreve, pois. a nhan.,... 
duaba, (veja esta palavra mais abaixo) mas confunde-a com a 
ararilaía nome que Abb. cita como apelido .escolhido por um chefe 
tupinambá, traduzindo-o corretamente por cauda de arara. 

o único autor que dá uma descrição da ararúaf,a conéorde com a 
sua etimologia é Staden, parte I. cap. 23: 

... e na nuca amarraram-me uma placa quadrangular, feita de 
caudas de aves, que se elevava acima da cabeça e se chama 
arasoya na língua dêles". 

-Diga-se, a título de explicação, que a cauda de ·qualquer animal em 
tupi é súaía. Precedido de um adjunto nominal costuma substituir 
o s por r; daí ará-rúaía no tupi e araroye <==ará-rúaíe·) . e:r;n Léry. 
Staden, ao ditar as suas aventuras, lembrou-se aproximadamente· da 
palavra súaía- cauda, mas não da permuta da inicial quando pos-
posta a ará., em ará..;rúaía. · · ' · . 

Seja-nos permitido chamar ainda a atenção dos estudiosos para 
a defeituosa tradução do trecho citado, na edição da Academia Bra
sileira do livro de Staden (p. 70j71); para a mixórdia incrível da 
nota n. o 185, na edição Martins. de Léry, e para a , observaçã.o de 
Métraux, em La Civilisation etc'. p. 139, de que, ::tl~m Cie Staden, 

"nenhum outro autor alude a êsse ornato". 
Chega-se a ter pena dos alunos, que se iniciam . nos estudos etnoló ... 
g1cos com tais recursos desnorteantes. - ' 

(39) - Abb .· ibidem; fl. 273v. dá acan-assoyaue, o que é com
preensível pois asoíaba significa restritamente apenas cobertura, 
tampa. 
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~ Tupi Tupinambá Portugu.ês 

atuasaba aturasave(40) compadre; 
boyra, mboyra boyre(41) contas, colar; 
goiaba goiave( 42) . goiaba; 
gúara úare(43 ) comedor (de alg. c.) 
guariba úarive(44) guariba; 
iabebyra ia vebyre ( 45) arraia; 
iagúara · iãúare(46) onça; 
ianypaba iynipape ( 47) jenipapo; 
iuba iuve(48) amarelo; 
iukyra iunkyre(49) salpi~enta; 

kapii:gúara kapiigúare (5o) capivara; 
karaiba karaibe (51) feiticeiro; 

(40) -- Léry, cap. 18~ 20; li. pp. 110 e 133, atour-assap, atour
assaue •. - Evreux, pp. 94, 221, touassap. - Thevet, -n. 932, atóussap. 

(41) - Léry, cap. 8, I. pp. 127,, 135, boüre. - Abb. fl. 275v. 
bohure, fl. 283v. bohu. 

(42) - Abb. fl. 220; goyaue. 
(4i3)· - Abb. fl. 184v. ouare. 
(44) - Abb. fl. 252, ouariúe 
(45) -'- Abb. fi. 244v. yaüebouyre. 
(46) - Léry; cap. 10, I. pp. 165, 166. ian-ou-are. - Abb. fl. 

251 v. ianouare. 
(47) --'- tvreux; p. 112, iunipape; p. 326,. iunipap. - Abb. fl. 

219, iunipap. - Thevet, Cosmographie, fl. 914v. ·genipar; fl. 9Q6v. 
genipat; fl. 947, ienipap, que indicam pelo m·enos duas fontes. 

(.48) - Léry; cap. 11, I. p. 173, iouue, ioup; - Abb; fl. 298, 
ioup. - Veja a nota 86. 

(49) - Léry; cap. 13; II. p. 26, ionquet. - Thevet; Cosmogra
phie; fl. 949. joncure. - tvreux; pp. 12, 125, ionker. 

À primeira Vlista, levado pela grafia tupi, poderíamos. ver·. na 
sílaba inicial dêsses verbetes uma troca do u por n, ion por iou, o que 
identificaria a pronúncia tupinambá com a tupi. Entretanto, consi
derando que os quatro autores estão concordes na grafia, é muito 

·provável que ao tupi .zukyra,. correspondia no. tupinambá. o vocábulo 
1:1,1,nkyra que só se distingue pelo u nasalado. Aliás, ~ambém os E;igni
ficados já não coincidem; no tupi zukyra é sal, enquanto 1,unkyra, se
g1lndo os autores franceses é sa-l pimenta no tupinambá, · condimento 
que . mais exatamente é designado por íukyta?,a, literalmente sal ar-
dente em tupi. . 

Rodolfo Garcia, que, no seu Glossário, tantos vocábulos emendou 
para pior, não poderia deixar de· atribuir a frei d'Abbeville a forma 
iouquere. · 

(50) - Abb. fi. 248v. capyyuare. - Thevet, Cosmographie; 
fl. 916, capiigouare 

(51) - Léry, cap. 16, li. pp. 67, 68 etc. caraibe. - Thevet, 
Cosmogr. ff. 914 e seg. caraibe. - Abb. fl. 324 e seg. caraybe. -
E~reux, p. 218, karaybe,· p. 230, carcübe; p. 337, kara?,be. 
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Tupi Tupinambá Portugu..ês 

kúatiara kúatiare(52) escrita, escrever;· 
kyreymbaba kerembave ( 5s) valente; 
morubixaba muruvixave(54) maioral; 
nhanduaba ianduave(55) roseta de plumas; 
nhetinga i e tinge (56) mosquito; 
peba pe·ve(57) plano, achatado; 
rubixaba ruvixave( 58) chefe; superior; 
tapiira tapiire ( 5Sa) anta; 
taraira tarayre(59) traíra; 
tasyba tasyve ( 59a) certa formiga; 
taygaiba tayaive(GO) valente; 
tininga tininge ( 61). sêco; 

(52) - Abb. fl. 184v. quattiare.- tvreux, p. 351, cotiare. 
(?3) - Abb. fl 293, kerembaue. - Thevet, fl. 932, kereumbau. 

- Lery, cap. -20, li. p. 138, querre-muhau. Na última partie desta 
palavra há evidente transposição e troca de letras; muhau está por 
umbau, como traz Thevet (= umbav); 

(54) - Abb. fl. c58, bourouuichaue. - tvreux, pp. 32, 104, 222., 
349, ~te. mourouuichaue. - Thevet, Cosmogr. ff. 909v; 924v. 941, 
morbzcha. - · ., 

(55) - Thevet, Cosmogr. 'fl. 57, amonas; fl. 57v. anonasFeor=-
rija:-se para anoua, que na pronúncia francesa devia repr,esentar 
sofnvelmente a forma apocopada no dialeto tupinambá -da Gua
nabara. Abb. fi. 275, yandou-iiue. ~ S,t,aden,. II. cap. 16 (aliás 15) 
descreve a nhanduaba como segue: · · 

!Têm também um enfeite de penas de avestruz, que é uma cousa 
de penas, grande e redonda, que amarram sôbre o traseiro, quan-
do vão à guerra contra seus inimigos~ ou ainda, quando celebraiQ 
qualquer festa; apelidam-no enduap". · 
N. B. - Com pane a nota 38, que é importante para a boa inter
pretação dos trechos relativos à nhanduaba e ararúaía. " 
(56) - Léry, cap. 11, I, p. 182, yetin. - Abb. fl. 255v. yetingue. 
(57) - Léry, cap. 7, I. p. 119, pé (em leripéY; cap. 12; L p. 2; 

pe'I? (em acarapep, correção pela 3.a ed). - Abb. fl. 184v. peup (em 
outrapapeup); fi. 248v. peu.e (em oussapeue). - Évreux, p. 114, 
bep <= pep) (em timbep). 

(58) --- Forma relativa de tubixaba. - Évreux, p. 222, de. rouvi
chaue. - Léry, cap. 20, li. p. 138, che roubichac. - Thevet; fl.-
920v. toubicha. . 

(5Sa) - Thevet, Cosmogr. fl. 937v. tapihire. - Abb. ff. 184 e 
250, tapyyre. · 

(59) - Abb. fl. 247. tarahure. 
(ri9a) - Abb. fls. 256, tasuue. 

· (60) - Abb. fl. 293v. taüayue. A grafia do Vlb .. sugere tayaiba 
também no tupi. 

(61) - Abb. fl. 187, tiningue. 
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Tupi Tupinambá Português 

turuyguera tururuguare (62) gusano; 
tyba tyve(63) sufixo abundancial; 
uba uve( 64) coxa; 
xe.rajyra xe ajire(65) minha fillla; 
yba yve(66) haste, árvore; 
ygara ygare(67 ) canoa; 
yguaoa yguave(68) bebedouro; 
yguara ygúare( 69) morador; 
ysauba ysauve(70) saúva. 

III. PALAVRAS PAROXíTONAS EM TUPI 
E OXíTONAS NOS DIALETOS TUPINAMBAS 

Tupi 

aiba 
.akanga 
ama na 
anga 

Tupinambá 

pai, aip ( 71) 
akã(72 ) 

amã( 78) 
ã, ang(74) 

( 62) Abb. fl. 258, tururugoire. 
(M) --Abb, ff. 184v, e186v. teuue. 

Português 

ruim, estragado; 
cabeça; 
chuva; 
sombra, fantasma, 
_ alma; 

· (64) ,_ Léry, cap. 20, II. p. 136, oúp. - Évreux, p. 117; ouue. 
(65) -,-Léry cap. 20,11. p. 138 che-raiit (corr. pela 3.a ed.).

Évreux p. 94 'cheagyre . .,..-.No próprio tupi há discordância. No 
Vlb. ve{n tagyra <= tajyra) e no Catecismo, II. ed. taiyra C= taíyra). 

(66) - Léry, cap. 13, II. p. 15 u (e:m copa-u) .. --: A~b. ff. 182, 
188, 224 etc. e.uue; fl. 182, hu (em timbohu, no tup1 tzmboyba) e fl. 
229v. eup (em manieup, no tupi maniyba). 

· (G7) -· Léry, cap. 20, II. p. 134, ygat, mas ygaroussou; grafado 
ygueroussou e Thevet fl. 951, quarousoub. - Évreux, p. 218, ugar. 
---' Abb. fl. 187,. eugare. 

~. (68) __,. Abb. fi. 187, euguaue. . 
(69) - Abb. fl. 260v. eugouare. - Évreux, p. 40,. igoi (no plural 

igois, em: ce.S. miaTigois - êstes mearienses) . 
(70) - Abb. fl. 255v. ussa-ouue. 
(71) - Veja a nota 36. - É digna de reparo a metátese 

aip > paí, que se encontra no livro de Léry. 
(72) - ~éry, cap. 20, II. p. 136, acan. - Évreux, p. 114, acan . . 

'- Abb. fl. 182, akan em souassou akan. 
(73) - Léry, cap. 20, II. p. 133, amen. 
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angaipaba angaipá(75) maldade, mau; 
angaturama angaturã(76) . bóm, afável; 
anhanga anhã(77 ) diabo; 

anhumatiroba yvá-ee(78) melancia; 
arara ará(79) arara; 
arukanga arukã(80) costela; 
atuasaba a tuasap ( 81) compadre; 
boyra bohy(82) conta, colar; 
ekatuaba ekatuá(83 ) (mão) direita; 

güyrá-sapukaia arinhã-mir1 ( 84) galinha; 
ianipaba jenipá{85) jenipapo; 
iuba iu(86) amarelo; 
iukyra ionket(87) sal, _salpimenta; 
kama kã(88) seio, peito; 

(74) - Léry, cap. 20, II. p. 137, encg. - Évreux, pp. 114, 283, 
an. · 

(75) ...,.- Léry, cap. 12 e 14, II. pp. 8 e 31, engaipa. 
(76) - Léry, cap. 12, II. p. 8, agatorem. - Thevet, fl. 929v; 

agatouren. ., 
(77) - Léry, cap. 14, 16, 18,. 19, II. pp. 39; 62; 63; 76; 106; 120; 

aygnan. Thevet, fl. ~20, agnen, fl. 921 v. aignen. =--~--
(78) - Abb. fl. 228v. vua-een. - Marcgrave dá o siliônimo tupi 

ztá-ee(jaee), p. 22 ·_o sentido lit~ral de uvá-een (= ybá-e.e) é truta 
~ . . 

gostosa e de yá-ee -:- cabaça gostosa. · 
(79) - Léry, cap: 11, I. p. 172, àrat. - Abb. fl. 234; ara~ -

Evreux, pp. 203j04, ara. - Thevet, fl. 929v. traz arat, confundindo 
porém a arara~ com o guará, como se deduz da descrição: "grande 
como a garça e todo escarlate". · 

(SO) - Évreux, p. 116, aroukan. 
(81) - Léry, cap. 18 e 20,; pp. 110 e 132/33, atour-assap, (grafia 

da 3 a ed. de 1585). É um dos têrmos. mais torturados na ed. de 
Gaffarel. ....-- Évreux, pp. 94, 221, toua8$ap. 

(82) - Abb. fl. 283v. bohu. compare a nota 41. 
(83) - Évreux, p. 116. ekatoua. 
(84) - Léry, cap. 11, I. p. 170, atignan-miri. ~ Theve·t, fi. 930; 

Singularitez, p. 224, arignane. Em tupi seria. arinhana, mas Anchieta 
emprega arinhama e ariama: Paula Martins - Anchieta; Poesias; 
pag. 126, 701 e 313. o 

(85) - Léry, cap. 8, I. pp. 126, 132, .genipat. -:; Thevet; fl. 947; 
ienipap; fl. 914v. genipar; fl. 926v. genipat. - Genipar deve ser 
êrro de cópia por gernipat. - Veja a nota 47. 

(86) - Thevet, fl. 945, iou (no composto aiouro-io'U (aiurú-iuba 
-francês). Veja a nota 48. -----

(87) - Veja a nota 49. 
(88) - Léry, cap. 20, II. p. 136, ca1J?.. ~ Évreux,_ p. 116. cam. 
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kanga kã(89) osso: 
kang-aputuuma kã-aputuõ(89a) tutano; 

katinga kant1(89b) catinguento; 
kopayba kopa-y(90) copaíba; 
kygtlaba gyap, kyap(91 ) pente; 
makaxera makaxet(92) aipim; 

manema, p- manê, p-{93) mal sucedido; 
mandioka manió(94) mandioca; 
maniptlera manipoá(95) suco de mandioca; 
mokaba , mokap(96) arma de fogo; 
morubixaba morubixá(97) chefe; 
mosakara rn:usakat(98) 1 hospitaleiro; 
musurana mosorã(99 ) corda ~sada no sa-

crifício ritual; 
nhanduaba anuá(1°0) roseta de plumas; 

(89) - Évreux, p. 117, cam. 
(89a) - Évreux, p. 117, cam-apoutouon 
(R9b) -Idem, p. 11, kantin, em acaioukantin. 
(90) - Léry, cap. 13, II. p·. 15, copa-u. - Compare a nota 66, 

que é mais completa. 
(91) - Léry, cap. 8, p. 136; guap, kuap; cap. 20, p. 126; kuap. -

Thevet, fl. 951, guyouap. - Abb. fl. 283, keuap. 
(92) --- Abb fl. 229v. macachet. 
(93) - Abb. fl. 318, panen (em pira-panen); fl. 359, manen. 
(94) ~.Lêry, cap. 9, I. pp. 141, 14~, 145, maniot. - Theve.t; fl. 

918v. manihot. - Abb. fl. 229v. manioch. - Évreux, pp. 74, 229, 
manioch~ Marcgrave., p. 65, mandioca. 

Das duas referências de Abb. que, no te-xto, escreve maniot e cita 
manioch como forma tup:inambá,. vê.-se claramente, que maniofJ 
(maniô), como os franceses pronunciavam a palavra.,. já era então, 
corrente entre êles. Das nossas citações acima podemos . deduzir 
com facilidade, que a forma francesa teve a sua · orrgem na Guana-
_bara, ond:e, segundo o testemunho de Léry e Thevet, corria o têrlil.O 
apocopado entre os tupinambás. · 

(95) - Abb. fl. 223, manipoy; porém, a fl. 318v. manipoere. 
(9G) - Léry, cap. 20, II. p. 124, mocap. 
(97) - Thevet, fl. 941, morbicha. - Co;rnp. a nota 54. 
(98) - Léry, cap. 16 e 18, II. pp. 73, 104, 111, moussacat. 
(99) - Thevet-Lussagnet, pp. 275, 277, maussorrent. 
(100) .,_ Thevet-Lus.sagnet, p. 277, amonas, p. 278, anonas. Cor

rija-se para anoua, que na pronúncia ·francesa devia corresponder 
sofrivelmente à forma apocopada no dialeto tupinambá da Guana
bara. - Comp. a nota 55. 
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nheenga nhee(1°1 ) língua, falar; 

nhetinga teti(102) um mosquito; 

pakoba pakó(103) banana; 

peba pé, pep ( 1o4) plano, achatado; 

perna pe(105) trançar, esquinado; · 

petyma pety(l06) tabaco; 

pindoba pindó(107) palmeira, pindoba; 

.piranga pirã(108) vermelho; 

pitanga peitã(109) criança; 

poranga porã(110) bonito, belo; 

putuna pytu(111) noite; 

pytanga, pd.tanga pytã(112) pardo, avermelhado; 

(101) ·- Evreux, p. 115, gneem. 
(100) - Léry, cap. 11, I. p. 182, yetin. Ve-ja a nota 56. 
(103) __... Léry, cap. 13~ II. p. 18, paco. - TlJ,e.vet, fl. 935v. 

pacouà. 
(104) - Léry, cap. 7, I. 119, pe (em leripé); cap. 12 II;-'P·~2, 

(corr.) pep (em acarapep). - Abb. fl. 184v. peup. - Evr:eux;, 
p. 114, bep. Veja a nota 57. 

(105) - Léry, cap. 11, p. 171, 7Jen (em -~acoupen); cap. 20,. p. 
125, pen (em itaygapen) .. - Évreux, p. 348, pen~ - Ab.b. fl. 244, 
pem (em piraperh). 

(106) - Léry, cap. 13, 16, II. pp. 23-25, 71. - Thevet, fl. 926v. 
Evreux, pp. 67. 110-11, -- petun. -:- Todos representam por ~n ou 
francês nasalado, cuja pronúncia se aproxima sofrivelmente do Y tupi; 
pe.tun devia pronunciar-se pety. _ · 

(107) - Léry, cap. 14, 17, 18, II. I?P· 37, 89, 9~, pindo. :- Thevet; 
fl. 916v. pindo, mas pindona, por pznàoua (=ptndova), a fl. 914v.. 

(10.S) - Léry, cap. 20, II. p. 124, pirenc. - Évreux, pp. · 49, 141, 
202, 261, piran, pyran. -- Abb. fl. 236, miran, (= piran); fl. 183v. 
piran (em ouarapí1·an). 

(109). - Évreux, pp. 77, 86, pettan; p~ 274, pitan. -'Compare a 
nota 112. 

(110) - Évreux, p. 115, param. -- Léry, cap. 20," U. p~ 131, 135, 
porenc. · 

(111) - Évreux; p. 96, 224, petom. - Abb. · fl. 320, pouyton, em 
composto. 

(112) - Léry, cap: 12, 13, 17, \20; II. pp. 2, bouten; 12, botan; 89, 
127, b.outen.- Abb. fl. 183, pouitan; ff. 230, 232v. e 238v. pouytan. 
- Evreux, p. 54, pouttan. - O Vlb. tem pitanga tanto para criança 
como para avermelhado, pardo. 
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rana rã(113) semelhante; 

retama retã(114) terra, patria; 

sama sã(115) corda; 

tãia tãi(116) dente; 

tatapekuaba tatapekuá(117) abano; 

tinga tÍ(118) branco; 

tukana tukã( 119) tucano; 

tun'ga to(120) bicho-de-pé; 

uipuba uipú(121) farinha puba; 

una õ(12'2) preto; 

urapara urapá(12S) arco; 

xe ruba xe ru(124) meup~; 

(113) - Évre.ux, pp. 74. 141, 99,' 233 etc. rem, nos compostos ja
nouaran e juniparan. - Abb. fl. 67v. ran, fl. 244v. ram. - Note-se 
que Abb. fi. 96, .escreve ianouarem e traduz corretam.ente por cão 
fétido. Diante do sentido e da grafia de· Évretix pensamos tratar-se, 
porém, de engano de frei Abbeville ou do seu informante. 

(114) - Forma relativa de tetama - terra, pátria. Léry, cap. 
20, II,-pp. ~27, 129, de retam, pe ·retam. - Thevet, fl. 929v .. 
de reptan. - Évreux, p. 97, che retan 

(115) - Lé1-y, cap. 17, li. p. 88, cen, em oropa.cen. - .Abb. fL. 
183v. san, em itapoucousan - gr~lhão. 
~· (116) - Léry, cap. 20, II. p. 136, éhe ram. - Évreux, p. 115, 

taim, che ráim ( = tãi, xe rãi) . 
(117) - Léry, Cap. 18, IL p. 105, tatapecoua. 
(118) - Léry, cap. 18 e 20, II. pp. 106, 124, ·126, tin. - Thevet; 

fi. 937v. tin. -:- Abb. fl. 241, tin (em ouira-tin). Évreux,. p. 354, tin 
(em orobou-tin) . 

(119) - Léry,eap. 11, I. pp. 175j6; toucan. - Thevet, fl. 938; 
toucan. - Abb. fl. 237v. toucan. 

(12'0) - Léry,cap. 11, p. 181, (corr.) ton. - Thevet, fi. 936, tom. 
- Abb. fl. 256, ton. - Évreux, p. 113, thon. 

(121) - Léry, cap. 9, I. p. 142, ouy-pou (coJ;.r:') 
(122) - LénJ, cap, 20, II. p. 124, son (on). Abb. ff. 232v. 241, 

243v. on. ' · 
(123) - Léry, cap. 14, 17, 20; II. pp. 32, 88, 133; ourapat; orapat. 

- Thevet, fl. 916, orapa; fl. 935v. ourapa. - .Abb. fl. 288v. ouyrapar. 
- É ainda digno de menção, que Léry, cap. 20, II. p. 133, dá para 
o têrmo exatamente a mesma aglutinação que a indicada no ver
bete arco de tirar, do Vlb. - O mentor de Léry deve de .fato ter 
sido um bom lingüista. É realmente ut.na -lástima, que· Léry não 
lhe decifrasse melhor a letra. 
. (124) - Léry, cap. 20, II. p. 13.8, che roup. - Évreux, p. 53. 

·che rou. - Ruba é a forma relativa de tuba. 
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xe rubixaba 
yba 
ybyrá-pitanga 

ygapema 
ygara 
yguara 

Tupi 

Tupinambá Fortuguês 

xe rubixá(125) meu chefe; 
y(126) haste, cabo; 
ybyrã-pytã(lZ7) pau-brasil; 
ygapé(12'8) tacape; 
ygá(129) canoa; 
iguá(130) morador.de. 

IV. FORMAS DIVERGENTES 
NO PRóPRIO TUPINAMBA 

Guanabara Maranhão ·Português 

aiba(131) aip, pahi ayue ruim, estraga.-
do; 

anga(132) encg an sombra, fan-
tasma; alma; 

ay(1·33) hay unay preguiça(zoo.); 
guyrá-sapu-

kaia(134) arignan-miri ouira-sapo~cai galinha ;=:cc=c 

(125) _ Léry, cap. 20, II. p. 138: che roubichac --"-. Rubixaba é a 
forma relativa de tubixaba. -· Thevet, .fl. 920v. toubzchq,. 

(126) - Léry cap. 13 II. · p. 15. u (em copa-u). __..:. Év_reux, p. 
224, u (em tataü( Abb. n'. 182, hu (em timbohu).- Veja a nota ~6. 

(127) - LérY, cap. 13, li. p. 12,. arabota~. - Thevet, fl. 949v. 
oraboutan. - Abb. fl. 183,, ouyrapouttan. ~ Evreux, p. 54, ybouyra
pouitan, que se aproxima à forma apocopada do .têrmo tu~i. 

(128) - Léry, cap. 20, II. p·. 125, ygapen (em tta ygapenJ. Com-
pare a nota 105. . 

(1!29) - Léry, cap. 14, II. p. 36, ygat. - Évreux, p. 218, ugar. 
- Abb. f!. 187, eugare. - Veja a nota 67. 

pso) - Évreux, p. 39, 42 igoi (em Mearigois). - Abb. fl. 260v. 
euguare (em paranan euguare). 

(131) -Veja a nota 36 dêste capítulo. 
(132) -Veja a nota 74. 
(133) _ Léry, cap. 10, I. p. 168. hay. - Thevet," ff. 941 e 941v. 

haüt. - Abb. fl. 252, unaü. ---' Marcg. aí, p. 221. · _ . . . ' 
Na mesma História Naty,.ral, p. 222, Laet· (!} (e nao Marcgrave 

como diz Rodolfo Garcia nas notas a frei .d' Abbeville) . acrescenta, 
que citou ambas as denominações indígenas no seu· liyro sôbre 
a América. · 

(134) - Léry, cap. 11, I. p. 170 arignan-miri; Thevet, fi. 930, 
arignane; Abb. fl. 242v. ouira sapoucay. Veja a nota 84. 
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ianipaba(135) genipat 
iukyra( 136) · ionquet 

mandioka(13'1) maniot 
moká-kuí (138) ' tnokap-coui 
morubixaba(L39) mor bicha 
nhan,duaba ( 14o) ano nas 

. i 
nhetinga(141) yetin 
piranga ( 142) pirenc 
poranga(143) por.enc 
tymã(Í43a) demen 
ubaP44 ) oup 
urapara(145) 1 0Urapat 
xe rajyra(146) che raüt 
xe ruba(147) .che roup 
yba(HS) u 

(135) - Veja a nota 85. 
(136) - Idem, 49. 
(137) -Idem, 94. 

I 
I 

Maranhão Português 

i uni pape jenipapo; 
ionkere sal; salpimen-

ta; 
manioch mandioca; 
tatapouy pólvora; 
tn.ourouuichaue chefe; 
yaridou-a,ue roseta de plU-

ma; 
yetingue um mosquito; 
piran vermelho; 
poram bonito, belo; 
to uma perna; 
ouue coxa; 
.ouyrapar arco; 
che (r) agire minha filha; 
che ;rou meu pai; 
·eu une, haste, cabo; 

(1.SB) - Moká-kuí, de mokába kuí, é literalménte farelo de arma 
. de· jogo, enquanto. tatapy <= tatapynlut, em tupi) significà simpleS
. mente carvão ou brasa. - Léry, cap. 20, n. p. 125, mocap-coui. ~ 

Évneux p. 224, tatapouy. ~ Neste último talvez se deva . ver uma 
alteração meta plástica de tatakuí, que é farelo de fogo. 

(139) - Veja a nota 54. 
(140) - Veja a nota 55. 
(141) -Idem, 56. 
(142) - Idem, 108. 
(143) _ Idem, 110. 

(143a) - Léry, cap. 20. U. p. 136, demen. - Évreux, p. 117, 
touma. 

(144) _...;Veja a nota 64. 
(145) -Idem, 123. 
(146) -Idem, 65. 
(147) -Idem, 124. 
(148) - Idem, 66 e 126. 

94 

' L 

Tupi Guanabara. Maranhão Português 

ybyrá-pokaba mocap tataü fuzil, bacamar;.. 
(149) te; 

ybyrá-pitanga araboutan ouyrapouitan · pau-brasil; 
(150) 

ygara(151) yga eugare canoa. 

Esta última lista, para ser bem aquilatada, carece de uma 
tomada de posição perante os vocábulos tupinambás, que- na 
grafia de Léry terminam em t, enquanto no dialeto do Maranhão 
têm um r. A essa particularidade acresce, que no próprio Léry 
é duplo o valor do t final. Nuns casos, é articulado e em alguns 
é mudo. 

A primeira série pertencem aquêles em que o t final aparece 
como enxêrto por imitação da grafia de certas palavras fran
cesas como: ar_t, bouquet, droit, éclat, truit, lait, mon.t etc. nas 
quais o t é mudo. 

Compreende-se fàcilmente que êsse ·acréscimo não constitui 
fonema, pois existiu apenas_ na fantasiosa representação gráfica 
de Léry. 

Entre essas palavras figuram; 
bat(152) por ba, 
genipat(153) por genipá, 

(149) - Enquanto para a denominação do arcabuz o tupi partiu 
da artilharia, frisando uma das diferenças, que consistia na parte· de 
madeira, a coronha, o tup.inambá da Guanabara ·não distinguia 
nominalmente ás armas de fogo fixas das portáteis, chamando am
bas de mokaba, mcfrorokaba - instrumento que estoura, - que. er 
tala, acrescentando-lhe, por vêzes, o adjetivo usú ou miií., 

No Maranhão, ao contrário,· criaram literalmente o nosso popular 
pau-de-fogo - tatá-yba. - Léry, cap. 20, li. pp. 124-25, mocap, 
mororokap. - Évreux, p. 224, tataü. · 

(150) - Veja a nota 127. 
(151) - Idem, 129. 
(152) - No "Coloquio", (Edição Gaffarel, vol. II. p. 124) encon

t;r;a-se a seguinte frase: "Esse non bat' - 'Nomme tout'. Em tupi 
escreveríamos: ''E -senõi bá", sendo bá abrandamento apocopado de 
pab. O sentido exato é: '~Nome.ia~os todos". 

O t da grafia· de Léry em bat constitui ver(J,adeiro contra-senso, 
pois 'o t intruso ocupa o -lugar do legítimo b. . 

(153) _,... Thevet e Léry optaram pela forma genipat, para indicar 
a pronúncia guanabarina de jenipá ou janipá. A êsse vocábulo apo
copado correspondia, entre os tupinambás _ maranhenses, o paroxítono 
iunipape, que se aproxima sofrivelmente do tupi íanypaba. Compare 
a nota 47 dêste capítuló. 
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maniot(154) por manió, 
margaiat( 155) por mara.kaiá, 
sepouyt(156) por sepy e 
tououpinambaoult(157) por tupinambô. 

Não se devem equiparar com estas formas aquelas outras 
palavras tupinambás de Léry, em que o t final substitui um r, 
de conformidade eom certo costume ou \l'icio referido pelos 
· gramãti~os. 

Anchieta menciona casos em que, no vocativo e na conju
gação,. pode ocorrer a troca do r final por t. Seria uma forma 
de dinamização: 

xe rayt! por xe rayr! 
a iut· por a íur 

meu filho! 
eu· vim(158). 

(154) - Também aqui o t é desnorteante, pois só indica a pro
núncia francesa maniô. A forma maranhens:e manioch (manioc) 
aproxima...:...se mais da tupi mandioka. CoPlpare a nota 94 dêste ca
pítulo. 

(155) - Desta feita Léry nos dá um exemplo de duas grafias 
para a mesma palavra,, escrevendo margaia no cap. 5 e margaiat 
no cap. 20 (ambos corr. lll, ed.). Diverge porém de Thevet, que: 
consonantiza a semivogal i de. Léry, pois Thevet escreve marga.gea, 
no plural margageaz (fl. 907v~ 908v. 909), ou seja margajá em 
grafia portuguêsa. 

(156) ---"" No cap. 20 de .Léry (ed. Gaffarel; vol. li. p. 125) en
contra:....se a seguinte pergunta: "Mae pe sepouyt rem"? Em nossa 
grafia corresponde a maé pe sepy rã ou seja em tupi: "mbaé pe 
sepyrama"? - Qual é o seu equivalente, (preço)?" 

Em 8i~pouyt de Léry temos, além do acrése.imo de um t final, uma 
das. representações francesas mais comuns do y tupi: ouy, que om
breia com ou i, . ou, eu, u, i, e y. 

( 157} - Não podia se mais' arrevesada a grafia escolhida por 
Léry para configurar tupinambô. Thevet escreveu toup~na,mbaux e· o 
relator da Festa Brasileira em Ruão, de 1550, -tupinámbaulx. Dessa 
pronúncia se aproxima frei d'Évreux com tapinambo e;· algumas vêzes, 
topinambo (p. 32) . 

Staden escreve tuppin inba e d' Abbeville topinamba, ambos acon
chegando-se à grafia portuguêsa de tupinamba. 

(158) - Gramática; fl. 8 e 8v .. "Os que o .tem (o acento) na 
penúltima, perdem a última vogal no vocativo". 

Não frisa a troca de letras, mas confirma ocasionais permutas 
nos exemplos. Logo a seguir trata dêss-e metaplasmo na conjugação 
de maneira um tanto confusa ensinando: uR e T comunicam-se infine, 
pondo, t pro r ut in presenti exemplo & também nos Vlerbos, ut a 
iut (por a iur), mas na conjugação não se"faz caso do t, senão do r". 
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Figueira já se insurge contra o que hoje classificaria de 
afetação(159). Entretanto, essa opinião não o impede de escre
ver moçapryt- três, em lugar de moçapyr, quando linhas acima 
regista i moçapyra- o terceiro (160). 

Eis a lista dos princiPais vocábulos citados por Léry, nos 
quais o t pode ser considerado como substituto do r original e, 
assim s~ndo, deve ter sido. articulado. Dizemos pode, porque num 
ou noutro o t talvez provenha de mera extravagância gráfica 
como nos seis exemplos anteriores. Nesse caso o t seria também 
mudo. 

arat(161) 
ionquet(162) 
mossaput(163) 
moussacat( 164) 
ourapat(165) 

out em: 

~iout( 166 ) 
o-out(167) 
emo-out(168) 

rou potat em: 
maé pererou potat?(169) 

(159) - Gramática; p. 103: 

arara; 
sal pimenta; 
três; 
hospitaleiro; 
arco; 

e"u vim (venho) ; 
êle v·eio (vem) ; 
faze vir; 

"Alguns línguas & os índios trocàm às vêzes algumas letras 
por mais delicadeza, como para dizer a íur dizem a íut; em lugar de 
koyr dizem koyg;· mas isto não é natural". · 

(160) - Ibidem; p. 4. 
(161) - Cap. 11. - Compare a nota 79 dêste capítulo. Neste caso 

o t_ deve ser fantasioso, pois Abbeville e Évreux escrevem araj ou seja 
ara. 

(162) -Compare a nota 49~ 
(163) - O testemunho de Figueira nos dá ·no caso plena certeza 

de que o t era de fato pronunciado; veja a Gramática, p. · 4. 
(164) - Cap. 16, 18 e 20, li. pp. 73, 104, 111. Em tupi mosakara~ 
(165) - Cap. 14, 17, 20, li. pp. 32; 88; 133; orapat, ourapat. ~ 

Thevet, fl. 916, .escrevendo orapa parece classificar o t de simples 
intruso. Seria, assim, mudo. Veja a. nota 123. o • 

(166) -Cap. 20. li. p. 140. -Anchfeta;.fl. 8v~,a:z.ut,aiur~Fi.;. 
gueira, p. 103- a ?,ut, a iur. Évreux; p •. 97 ___, aiout. 

(167) - Cap. 20~ II. p. 140. Comp. a nota anterior. Em: tupi 
o ur; · 

(168) - Cap. ·20, TI. p. 141. .Em tupi e mo ur 
(169) - Cap. 20. (Gaffarel; li. p. 126) . Em tupi: mbaé pe (e) ré 

ru potá(r)? 
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rout em: 
arout(170) 
erout(171) 
maé pererout(172) 

touaia t( 173) 
che raiit( 174) 
che-requeyt (1 75 ) 

ygat(167) 

eu trouxe (trago) ; 
traze-o; 
que trouxeste (trazes) ? 
to balara; 
minha filha; 
meu irmão maior; 
canoa; 

Nem sempre é fácil achar os têrmos correspondentes nos 
vários autores. Entretanto, com exceção de iout, que também 
achamos em Evreux(177) e, por analogia, talvez as outras formas 
verbais semelhantes, ainda. nestes últimos exemplos o tupinambá 
maranhense diverge do guanabarino pelo fonema 'desinencial. 

Como patenteia mesmo um exam·e superficial, a quase to
talidade das diferenças entre o tupi e o tupinambá não passa 
de fonemas ou sílabas, mas, de qualquer forma são discrepân
cia$ inadmissíveis em compêndios didáticos como os dos jesuí
tas, ·cujo escopo foi . conseguir a uni~ormizaçáo da língua es
crita, de acôrdo com a tendência da .época nos _países europeus. 

Entretanto, se em nosso apanhado total sobem a quarenta 
por cento as formas tupinambás pràticamente iguais às tupis, 
devemo:..;lo à contribuição maranhense, onde a apócope era mais' 
rara do qU:e no dialeto da Guanabara. 

Essa peculiaridade aproxima o tupinambá setentrional do 
tupi; e, ainda que com êle não se ident-ifique, permite concluir 
<que. o dialeto tupinambá da Bahia tinha maiores afinidades 
com o do Maranhão do que çom o guanabarino. 

(:1.70) _ Cap~ 20. (Gaffare1; II. pp. Í23, 129) . O· t era pronun
ciado. Em tupi: a rur. 

(171) - Cap. 20. (Gaffarel; II. p. 137). O t é igualmente 
pronunciado. Em tupi: e rour. ~- . 

(172) - Cap. 20. (Gaffarel; II. p. 124). tvreux;· p. 223. Tup1:. 
mbaé pe (e)ré rur? 

(173) --,- Cap. 20. (Gaffarel; II. p .. 130). Thevet; ff. -914v~ e 
916.- tonaiatz por touaiat;ou t.ouajat que ocorre em Deux Voyages; 
Lu$sagnet, p. 299. Em tupi: tobaíara. --,- Veja o que dissemos a 
respeito do têrmo, em Tupis e Guaranis, p. 12 .. 

(174) - Cap. 20. (Gaffarel; I.I. p. 138). Em tupi: xe ra1yr.a e xe 
r(J,'jyra,_ 
· (175) -- Cap. 20. (Gaffarel; II: p. 138). Em tupi: .xe rekyyra. 

(176) - Cap. 14, 20 .. (Gaffarel; II. pp. 36 e 134). Compare a 
nota · 67. Em tupi: ygar:a. 

(177) - tvreux; p. 97. 
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Vale repetido, que é nas palavras paroxítonas tupis que temos 
a fonte quase exclusiva das divergências entre o tupi e os diale"" 
tos tupinambás; uma repetição, em escala muito menor, do 
que se verifica entre os vocabulários tupis e guaranis antigos~ 

O total dos vocábulos comparados sobe, portanto, a ·92, .· dos 
quais 7 oxítonos e 85 paroxítonos. Do total das formas tupi
nambás aduzidas 

37, ou 40 por cento, podem ser declaradas iguais às tupis 
num ou em ambos os dialetos. 

61, ou 66 por cento, divergem das tup·is tão só por meta
plasmo, pelo menos num dos dialetos. 

22, ou 23 por cento das formas tupinambás também diver
gem entre si. 

Embora as diferenças somente em três neologismos. sejam de 
étimo e que as palavras tupis ·comparadas se restrinjam quase 
exclusivamente às paroxítonas, a percentagem das discrepâncias 
não deixa de ser -considerável quando confrontadas aos casos 
de concordância perfeita. 

Depois dêsse cotejo seja nos permitida uma pergunta: É 
!ícito, ou de boa ciência, apor a tal conjunto vocabular hetero
gêneo o qualincativo especificante de dialeto tupinambá,-::ap~enas= 
porque dos três grupos tupinambás possuímos notícias mais 
·extensas da sua cultura materia! e da sua mitologia? 

Certamente não. E não, porque,. corrio veinos, em lingüís
tica os dois conceitos: tupi e tupinainbá não se cobrem exata
mente. 

Por língua brasílica ou tupi compreende-se . tão só o dialetQ 
unificado dos compêndios jesuítas, geralmente sem especifica
ção das divergências locais. 

No tupinambá, ao contrário, houve três dialetos distintps, 
dos quais ·conhecemos certas peculiaridades apenas de dois: do 
guanabarino e do maranhense. Do terceiro, _do bahiano, muitas 
formas devem ter sido aproveitadas no tupi, mas essas não po
deríamos determinar, senão em part.e, por questionáveis de
duções. 

Portanto, tupinambá, lingüisticamente falando, é um con
ceito específíco e, assim mesmo, ainda carece de circunscrição 
geográfica para ter valor. 

Nunca existiu propriamente um,a língua ou um dialeto tu- · 
pinambá, porque nunca os seus três dialetos foram submeti
dos exclusivamente a um processo normativo, que unificasse as 
.modalidades dos seus três núcleos geográficos. 
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Por outro lado, asseverar, .que a língua brasílica correspon
dia ao tupinambá da Bahia, é uma afirmação que foge a qu,al
quer · possibilidade de comprovação, ainda que a importância 
da sua contribuição deve ter sido das mais vastas. 

Ao.tratar.·d,as divergências tupinambás não poderíamos dei
xar de aludir ao fonema r e a certos têrmos' em-- que os fonemas 
i e j, tão estreitamente afins, se alternam. 

Ofonema j, muito raro no tupi, não o é menos no tupinam
bá; ma8 nem sempre ocorre nas mesmas palavras. No Maranhão, 
ainda no comêço do século dezoito, só esporàdicamente a semi
vogal í se havia transformado em 1(178). Mas, o autor do Vpb. 
ao afirmar, que só existe em algumas das palavras, onde é se
guido·de u, apenàS se refere à letra j nasua grafia e não a êsse 
fonema fricativo sonoro em geral, pois êste aparece ainda, 
embora representado por g, nas poucas palavras onde existe no 
voca~ulário tupi. jesuítico como: 

gyba 
gybá 
tagyca 
iegyia 

cozer; 
braço; 
nervo; 
mudàr-se; 
etc. 

O Vpb. também consigna o fonema j na palavra gerernú, 
uma variante da forma jurum:ú - abóbora e em. aujé - basta; 
onde a letra 1 não é seguida de u. 

Como no tupi o fonema j, salvo raríssimas exceções como 
auje, só precede o y, o seu emprêgo antes de u, no Maranhão, 
é uma tendência peculiar, que merece examinada no tupinam
bá dos autores mais antigos, ainda que, em certos casos, o u 
seja uma alternação de y~ 

No Maranhão encontramos efetivamente e desde cedo a 
confirmação do que observou, airida um século mais tªrde, o 
autor do Vpb. 

. O fonema 1 está presente em seus cronista§.-franceses, nas 
condições apontadas, embora sejam veladas pêla estranha .gra- · 
fia e haja umas exceções. 

( 178) - Vocabulário Português-,Brasílico, verbete feiticeiro: , 
"Advirta-se que nesta língua é raramente o i rasgado (= j}; e, 
porquanto, observando-se nos tupinambás, apenas tem algum i 

· rasgado, quando vai dlante do u, vg. ju .. -, espinho; jurumú ..__ 
aqó1,>ora; tu.sara. - comichif,o, etc" .. 

:A-cr~c~ntemos-, ao menos como exemplo .discordante dessa regra, ~ 
palavra aujé - basta, que também no tupi se· pronunciava aujé ao 
lado de auíé. ·· · · · 
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Comparemos: 
gyromon{179) 
giropary ( 18°) 
giourou ( 181) 

.augé(182 ) 

jerimum: ·uma abóbora;· 
j urupari: diabo, 

mas: 
iuua(183) 
geroure ( 184) 
mogerecoap(185) 

bôca; 
está·bem; 

braço; 
pedlr; 
aplacar; 

Se estendermos o nosso exame ao material lingüístico trans
mitido por Léry e Thevet, verificamos aí a presença esporádica 
da nossa fricativa sonora; mas o confronto nos mostra, que o 
seu emprêgo diverge de dialeto para dialeto, mesmo no tupi-· 
nambá. 

(179) · - Abbeville; fl. 52v. gyromon. - Thevet; Deux Voyages; 
edição S. Lussagne.t, p. 267 -: gyromoou. í:ste têrmo foi colhido na 
costa do Nordeste brasileiro, segundo se depreende da descrição de 
Thevet. -Veja no Vpb. os verbetes abóbora ·e feiticeiro. 

(180) - Évreux: pp. 37. 57 e principalmente pp. 280 e s~guintes_,-== 
- giropary. Abbeville; ff. 70 e seguintes - ieropary. Note...;se·--a;-·ru.-=--
vergência com Évreux. - Thevet. colhido no Rio Grande do Norte: 
Deux Voyages; ed. Lussagnet, p. 265,- ·giropally. - Vlb. no verbete 
diabo - jurupari. · · 

Não ·é figura da mitologia tupi. As atribuições específicas de 
jtirupari só aparecem plenamente. nqs estudos dos- índios da bacia do 
Rio Negro, sobretudo das margens do Uaupés. Alí nunca viveram 
tupis. Como se pr·etende então interpretar-lhe o nome por· étimos 
tupis? É verdade que o nome.· ultrapassou 3.8' fronteiras primitivas, 
mas não é menos pateinte, que a figura singular de juruoari em..; 
palidece entre os tupis. ao difundir-se do Rio Negro à costa e dali 
para o sul. Na altura da Guanabara o têrmo era desconhecido. 

(181) - Évreux; p .. 115 - qiourou. Léry; c·ao. 20 - iouróu. Vlb~ 
íurú. Vpb. - jurú. A pronúncia- do pe. Évreux- diverge, pois, tanto 
da tupinambá da Guanabara como da tupi, ma~ o Vpb, que é mara
nhense, no-la confirma. 

(182').- Évreux; pp. 220. 223/24- augé. - Léry; cap. 11 e 20....;..;. 
augé. Figue·ira; pp. 135/137 - au?.é. Vlb: - au?.é e aujé. 

( 183) - Leia à francesa iuva = íyvá (em tupi jybá). Abbeville; 
fl. 157y. na palavra composta pira-iuua ·-:- braço-de-peixe, barba
tana. Evreux, p. 116 -:- iuua. -: Léry, cap. 20 - inua por iuua (ed. 
Gaffarel; II. p. 136) inna. que a tradução brasileira da Biblioteca 
Histórica corrige para jyvá, transformando errôneamente ~O~ i de 
Léry em f. · 

( 184 ) - Évreux; p. 97.- Vpb. - ieruré. Vlb. - íeruré .. 
(185) - Évreux; p. 101. - Vlb. rnozerekuaba. 
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No tupinambá da Guanabara achamo-la as seguintes pala
vras, das quais apenas duas figuram nos autores maranhenses: 

tupinamb:á tupi português 

augé(186) 

augepé(187) 
genipat(1~8 ) 

margagea( 189) 
mogip(19o) 
pagé(Hn) 

"-- auié, aujé 

~ oiepé 
,_ ianypaba 
~ m'arakaiá 
- mojyba 
- paié 

- basta, muito bem, 
etc. 

-um; 
-jenipapo; 
- gato-do-mato; 
- cozer, assar; 
- feiticeiro, pa.jé. 

l 
Aparece ainda, um tanto estranhamente numa série de no-

mes, que Léry faz terminar em ger:re, correspondente en:t Thevet 
a iat, jeare, iarre, ao tupi zara e a iare Il:OS capuchinhos mara.., 
nhenses. 

Ei-los: 
co ouassou gerre(19Z) 
kaa gerre(193) 

senhor das grandes roças; 
senhor da· mata; 

· (186) - Léry; cap. 11. e-20 --- augé. Évreux; pp. 220/24- augé:. 
·~ Vlb. verl)etes basta ·e bem estar - auié, aujé. Anchieta; fL 5,, 57 
e 57v. - augé. Figueira; pp. 135,. 137 - auié. 

(187) - Léry; cap. 20 ,...,..... augé-pe~ auge..,pe. - Évreux; pp. 274/5 
- oyepe, yepé. -Note-se que: a pal~vra ocorre tão somente em tre
chos do catecismo, visivelmente copiados dos jesuítas portuguêses'" 
No Vlb. oiepé. · · 

(188) -Léry; cap. 8- genipat. Thevet; ff. 914v. 926v. 947-
genipar, genipat, ienipap. Vê-se· que foram diversas as fontes de 
Tlwvet. -:--- P!vreux; p. 112 - iunipape; p. · 326, iunipap. - Abbeville; 
fl. 219, zunzpap. ~ 

(189) - Thevet; ff. 908v, 909, 909v. 941, 942, 951, 952v. marga
geaz. - Léry; cap. 5, 14, 15, 18, _20 ;__ margaias, margaiats. 

(190) ·__;_. Léry; cap. 30 - mogip. ---
(191).- É bem possível ser pagé uma forma adotada pelos auto

res franceses. O Vpb. regista pajé, mas adverte que vulgarmenté se 
diz paié. Compare: Abbev·ille·; ff. 122v, 123 325 e seguintes ~ pag'é. 
- Évreux; pp. 31., 185, 300- pagi, pagy. '- Léry; cap. 19- pagé, 
pagez, pageez. 

(192) -Léry; cap. 20 (Gaffarel; II. p. 132) - iende~co ouassou 
gerre. A forma tupi correspondente seria: iandé ko guasú iara. 

(193) - Léry; cap. 20 (Gaffarel; li, p. 134) - kaa gerre. O têrmo 
kaá iara existe no tupi com o sentido de louvd-Deus (zoo.) . A acep
ção, que lhe 'dá Léry, corresponde o tupi kaapora, forma que se· man
tém ao lado de caipora. 
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ma é gerre ( 194 ) 

mossen y gerre ( 195) 
touagerres (196) 

senhor de c ousas; 
senhor das mezinhas; 
fronteiros, contrários" 

A prolongada falta de contato entre dois núcleos distantes 
devia necessàriamente originar divergências outras no , léxico. 
Certas formas se modificam, enquanto outras passam a designar, 
espécies diferentes,' principalmente na fauna e na flora, como 
podemos verificar ainda hoje através de numerosas acepções 
regionais. 

Principalmente os neologismos; que nas populações de baixa 
cultura nascem mais geralmente de um~ impressão inicial, mui
tas vêzes sob influências locais, estão sujeitos a discrepâncias 
mais ou menos acentuadas, como já tivemos ocasião de mostrar 
num estudo comparativo entre o tupi e o guarani no estádio ini
ciá! de aculturação com os europeus(197). 

Vejamos uns poucos exemplos do tupinambá. 

Portugu·ês Guanabara Maranh-ão 

arma de fogo - mocap( 198) , - tatay(199) 

(194) - Léry; cap. 20 (Gaffarel; li. p. 131) tem mae ge.vre. Em 
tupi lhe corresponde literalmente mbaé iàra, mas o usual eraF.â=.mbaé~~ 
bae, i mbaeetábae. São de estarrecer a ·reconstituição e o 
sentido que a tradução da Biblioteca Histórica Brasilei'ra dá ao trecho 
onde ocorre, p. 25·7, S. Paulo, 194h . 

(195) - Léry; cap. 20 (Gaffarel; li. pp: 128j29). A restauração 
da tradução brasileira é simplesmente lastimável. Em tupi é· mo
sange zara, o feiticeiro, "senhor d.as. mezinhas e feitiços, pelos que 
faz para matar"-, confome lemos à p. 234 do Vlb, publicado pelo pTó.:. 
prio restaurador do texto de Léry! 

(196) - Léry; cap. 20 (Gaffarel; II. pp. 130, 132) pe rouag-erre, 
tenàerova gerre: vossos inimigos, nossos inimigos. Em tupi. tobaíara, 
pe robaíara, iandé roba?,ara. É deveras surpreendente o fato de Léry 
empregar logo a seguir duas outras formas da mesma palavra: 'touaiat 
{ =tovaiat) e pouco abaixo touaiaire, sem dar por isso. Do restau-
rador, então, nem se. fala. , 

Thevet; ff. 908v, 911v, 941, 951- tabajeares, tabaiarres. - Abbe
ville; fl. 158v. - tabaiare. - Évreux, principalmente p. 39 ,_...ta ... 
baiare. Em tupi: tobaia;ra .. · A forma correta é sem dúvida tobaíara 
e não taba?,ara. Compare Tupis e Guaranis; p. 12, nota 18~ 

(197) - Na tese 'f A Influência diversificante da Colonização vista 
através dos neologismos do tupi e ·do guarani antigos",· apresentada 
em Assunção, ao li Congresso de Lingüística e Cultura Tupi..,Guaranis. 

. (198) - Léry.; cap. 11 e .20- mocap, moca-o,uassou .. Tupi: moka
ba, mororokaba - peça de artilharia; ybyrá-pokaba - espingarda; 
arcabuz. 

(199) - Évreux; p. 224 - tataü. O correspondente tupi ,seria 
tatá-yba - pau;..de-fogo. Compare a nota 149 , 
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-"diabo 
galinha 

- anhã(ZOO) - j iropari ( 201) 
- arinhã~mirl(2'02) - uirá-sapukai(203) 

pólvora - mocap-cuí(204) - tatá-py(205) 

ma 

I 
Passando às. supostas fontes holandesas_ do tupinambá afir-
Dall'Igna Rodrigues: 
a) - "Marcgrave regista formas do tupinambá. (! ?) tal 

como se falava .no Nordeste brasileiro na primeira 
metade do sé.culo XVII; estas normas devem ter sido 
fornecidas ao naturalista alemão, por escrito, por um 
informante brasileiro ou português, razão por que 
foram impressas eni grafia portuguêsa (! ! ) ....... . 
........ , as descrições de espécies animais e vegetais
são introduzidas pela indicação do nome indígena 
tupinambá (?) , no original Brasiliensis ( ! ) ......... . 
............... "(206) • 

b) - "Laét dá, no livro 15 da sua obra, os nomes das es
pécies animais e vegetais em tupinambá (! ?) , "·com
munis Brasiliensium língua" ( ! ! ) de acôrdo :eom um 
informante português e com· Léry e Thevet"(2ü7). 

Há em cada destas duas afirmações concernentes a Marcgrave 
e Laet uma interpretação errônea: a confusão entre tupinambá 
de um lado, brasiliensis e communis brasiliensium lingua de 
outro. 

(200) -:- Léry; cap. 14, 16, 18, 19-:- aygnan. - Thevet; fl. 92v. 
aign.en. Corresponde ao tupi anhanga. Compare as notas 77 e 
180. 

· (201) - Veja a nota 180. 
(2ü2) - Léry; cap. 11, 17- arignã'-miri, arignan-miri. 
(203) - Abbeville; Jl. _242v ~ ouira sapoukay. No tupi: gflyrá-sa

pukaia_. que, portanto, diverge do tupinambá da Guanabara mas 
concorda com o . dialeto maranhense. ' 

Ç2'04) . - Léry; cap. 20 - mocap-coui, que corr:esponde ao tupi 
mo.ka-kuz - farelo de arma-de-jogo. Note-se neste último a correta 
aplicação da regra de eu.fonia. Veja a nota seguinte" 

(205) - Évreu.x; p. 224- tata-pouy. O y tupi é por vêzes repre
sentado pelos capuchinhos do Maranhão pelo grupo ou i· e ouy (pouys
sa por pysá - rêde; ybouyra""pou.'ítan por ybyra-pytã (no tupi: 
ybyrá-pitanga) - pau-brasil. o têrmo tatá-P1J corresponde literal
mente ao tupi tatá;..pynha - carvão, pela semelhança do pó de car-
vão com a.pólvora. No tupi lhe correspondem moká-kuí.e mororoká
kuí .,- farelo de m·ma-de-jogo. Veja a importante nota 138. 

(206) - Revista Portuguesa de Filologia; vol. IX I e II; Contri-
buição para a Etimologia etc. p. 7. ' 

(207) -Idem, ibidem. - Por João de Laet nunca ter estado no 
Brasil. e, principalmente, por·. ter sido o coordenador dos escritos 
de Marcgrave não trataremos dos têrmos tupis registrados por êle. 
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Já vimos diversas razões, que tornam inaceitável semelhante 
sinonímia. 

Uma palavra ou forma tupinambá pode ser e com freqüên
cia é, de fato, igual à correspondente brasílica ou tupi, mas não 
o é necessàriamente. Mais do que isto; há divergências sensí
veis até mesmo de um dialeto tupinambá para outro, como· dei
xamos demonstrado acima. · · 

Mas, não é tudo. O próprio Marcgra v e distingue entre 
brasílico e tupinam,bá! 

Não pode haver dúvida, que por: brasilianis, brasilianis 
dieta, brasiliensibus, brasiliensibus dieta e brasiliensibus generali 
nomini, Marcgrave entende a língua brasílica, que hoje chama
lnos tupi. O mesmo vale para Piso.· Mas, quando Marcgrave 
fixa a origem tupinambá de um têrmo por Tupinambis(20S), 
Brasiliensibus Tupinambis(2°9), ou quando dá. um nome tupi e 
outro tupinambá (210) e,_ principalmente, quando afirma que o 
mesmo nome era usado tanto pelos tupis como pelos tupina.m
bás,Brasil~ensibus & Tupinambis,(Z11) haverá. quem ouse con
testar· que Marcgrave distingue expressamente entr"e brasílico e 
tupinambá? Haverá quem possa negar, que na sua designa.ção 
"brasiliensibus Tupinambis", incluindo embora o tupinam.bá no 
brasílilco, reconhece-lhe ao mesmo tempo· feições específicas? 

Ninguém de boa fé, que ·se tenha aprofundado no assunto=ec,~ 
queira ser exato. 

Se todos os têrmos brasílieos,. fôssem para. êle tupinainbás, 
porque· faria distinção entre ambos, entré êsses dois e· outros 
dialetos tupis, como potiguaras(212 ) e ;anotaria diverg:ências 
entre brasílico, potiguara e tupinambá(213). Principálmente 
esta última verlficação mostra. rriais uma vez, que a língua 
brasílica sancionara denominações divergentes das usadas ·por 
algumas tribos.. como os tupinambás e potiguaras! 

Dêstes nossos reparos de sincera colaboraç.ão nenhum teria 
cabimento, se Dall'Igna Rodrigues, num momento de fraqueza, 

(2D8) - Marcgrave, Jorge -; Hist. Rerum Naturalium Brasil'iae; 
1648; pp. 200~ 206, 211, 237. 256. 

(209) - Idem,, ibidem; pp. 193, 218. 
(210) - Id. ibid. p. 256. 
(211) - Id. ibid. p. 238. 
(212) - Id. ibid. pp. 200, 222. 
(213) - Id. ibid. p. 222. 
Na tradução brasileira houve um lapso de certa gravidade, na 

primeira linha do capitulo II dedicado a sarigüê~ O que-está na 
edição de 1648 é:· "Carigueya dos brasileiros, iúpatiima· de alguns, 
taibi dos petiguaras, sarigoy de Léry". Marcgrave ·como outros, não 
usa nem a cedilha, nem outros sinais diacríticos.' 
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~ a .que todos. somos sujeitos, não tivesse sofrido as -injunções de 
!vlétraux, que· nunca se dedicou aos problemas tão fascinantes, 
embora. t.raiçoeiros, por vêzes, da lingüísMca tupi:-guarani. Mui
to .teriam .ganho os seus dois, para nós principais estudos(214), 
se ·certos têrmos tupi-guáranis por êle registrados viessem acom.:. 
panhados de comentários etimológicos, que muita luz trariam 
a numerosos trechos obscuros na sua redação atual. Se Mé
traux tivesse uma tintura de tupi, certo número de êrt"OS aindá 
teria sidO evitado nas suas transcrições. 

Para reforçar a nossa asserção de que Marcgrave, ao refe
rir-se perto de quinhentas vêzes à língua brasíUc.a, por ela 
ente.nde o tupi e não o tupinambá, queremos acrescentar às con
cludentes provas acima, que . êle mesmo nos fornece, uma série· 
de divergências outras entre os têrmos citados como brasílicõs 
no seu livro. e a formas correspondentes no tupinambá. 

Infelizmente, das palavras indígenas -consignadas pelos au
tores·franceses, que conviveram com os tupinambás, muito pou
cas correspondências se encontram em Piso e Marcgrave. 

Mesmo assim, do nosso confronto a seguir ressalta insoj'is
màvelmente, que o léxico dos dialetos tupinambás difere, com 
freqüência, do Vlb,da língua brasílica, do tUpi, enfim. O exame 
consciencioso refuta categoricamente a pretensa sinonímia de 
tupi com tupinambá. 

Senão vejamos. 
Os têrmos brasílicos (.brasilianis, brasiliensibus) dos auto.:. 

res holandeses cm·respondem exatamente às formas do Vlb. dos 
jesuítas e diferem com freqüência das tupinambás. 

Autores franceses Autores Tradução 
Guanabara e holandeses portuguêsa 

Maranhão 

acan(215) 
acarapeh ( 216) 
an, encg(217) 

acanga 
acara peba 
anga 

cabeça; 
um -peixe; 
alma; 

(214) - L La Civilisation Matérielle des Tribus Tupi-Guarani; \ 
Paris, 1928. 

2. La ReUgion des Tupinambá. Paris, 1928. 
(2'15) - Léry, II. p. 136; Évreux, p. 114; Marcgrave, p. 276. 
'Este último reg,istra apenas canga ___, osso, que entra na com

posição de acanga; tupi, akan.ga. 
(:16) ~ Léry, cap, XII. vol. II. p. 2; Marcgrave, p; 294; tupi: 

akara peba. · · · · · . 
(217) . - Évreux, p. 114, an; Léry, cap. · 20, encg; Marcgrave, 

p. 276 e tupi, anga. 
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Autores franceses Autores Tradução 
Guanabara e holandeses português a 

Maranhão 

araboutan ~ ibirapitanga lpau-brasil; ouyrapouitan 
ybouyra-poultan ( 218) 
arat, ara(219) arara arara; 
caramemo ( 22o) caramemoa caixa; 
copa-u (2'21 ) copaiba copaíba; 
ecatoua(222) ecatuaba (mão) direita; 
genipat ~ janipaba jenipapo; iunipap(e) (223) 
ionquet, ionquere ( 2·24) iuquitaia sal pimenta; 
orapat, ouyrapar(225) guirapara, urapara arco; 
oropacen ( 22'6) guirapacuma corda-do arco; 
ouy-pou (227 ) ·vipuba farinha puba; 
paco(22'8) pacoba banana; 

· petun(22.9) petima tabaco; 

, (218) -:--- Léry, ,cap~ 13, 17, vol. .II. pp. 9, 12, 89, araboutan. Abbe
ville, fl. 183, ouyrapQuitan; Évreux, p. 54, ybouyra-:-pouttan. Marcgra~ 
ve, p. 10>1 e tupi: ybyrá pitanga. Veja :;t_ nota 127. 

(219) - Léry, cap. 11, arat; Abbeville; fl. 234, ara; ou~::se:j'a=-ará 
em nossa grafia. Marcgrave, p. 206 e tupi, arara. 

(220) -- Como Marcgrave não usa sinais diacríticos devemos ler 
karamemúã, p. 272, que é a forma t1lpL ·. 

(2'21) - Léry, cap. 13; Marcgrave, p. 230 e tupi kopayba. 
(222) - Évreux, p. 116; Marcgrave, p. 276 e tupi _ekatuaba. 
(223) - Léry, cap. 8, genipat; Évreux, pp. 112, 326, junipape; 

Abbeville, iunipap, fl. 219; Marcgrave, p. 92 e tupi, ia-nypaba. Veja a 
nota 47. 

(2'24) - Léry, cap. 13, ionquet; Abb~viZZe, fl. 306v. ionquere; -
Compare a nota 49 dêste capítulo. Marcgrave, p. 273 e tupi, iukytaza. 

(225) - Léry, cap. 14 e 17, orapat, oropa,t; Thevet- Cosmogra.:. 
pnie, orapa, fl. 916; Abbeville, fl. 288v. ouyrapar; Marcgrave, p. 278; 
cita tanto a forma tupi como a dos tupinambás maranhenses, que 
se aproxima da .guarani guyrapá. Compare a nota 123 dêste capítu~o .. 
Tupi: · urapara, contração de ybyrá apara. 

(2'26) - Léry, cap. 17; corresponde a oropaçã, Na palavra, que 
aparece em Jlarcg1·ave, p. 278, ocorreu um êrro de transcrição; 
leia-se guirapaçama. Tupi: urapàsama. 

(22'7) - Léry, cap. ~. moy-pou; Marcgrave, p. ·67, leia uí-puba; 
tupi, ·uí-puba. · · 

(2'28) - Léry, cap. 13; Piso, p. 75. Marcgrave, p. 138 só traz têr
mos compostos; Thevet, Cosmographie, registra pacouà (:=:: pacopá) 
- banana, fl. 935v; tupi, pakoba, um caso de 8ístole. · 

(2'29) - Léry, cap. 13 e 16; Évreux, pp. 67,_ 110, 111; Marcgrave~ 
p. 274. Compare a nota 106 dêste capítulo; tupi, petyma. 
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Autores franceses 
Guanabara e 

Maranhão 

pindo(230) 
porrenc, poram(231) 
sarigoy(232 ) 

seouassou(233 ) 

tin(234) 

ton(235) 
toucan(236 ) 

vua-ouassou(237 ) 

Autores 
holandeses 

pindoba 
poranga 
carigueya 
cuguacu 
tinga 
tunga 
tu cana 
inaia guacu 

Tradução 
português a 

pindoba, palma; 
belo; 
sarigüê; 
veado; 
branco; 
bicho-de-pé; 
tucano; 
côco. 

(230) - Léry, cap. 14,. 17, 18; Évreux, p. 53; Abbeville, fl. 66; The
vet, fl. 916v. pindo,· porém, fl. 914v. pindona por pindoua. Marcgra
ve, p. 133 e tupi, pindoba. 

(231-) -.,- Léry, cap. 20, II. p. 135, porrenc; - Évreux, p. 115~ 
poram; Marcgrave, p. 276, poranga, como no tupi. 

(232) - Léry, cap. 10 sarigoy; Marcgrave, p. 222~ carigueya, onde:; 
como em todos os casos; falta a cedilha; tupi, sarigueza. - Veja a 
nota 213. · · 

(2'33) ...:_ Léry; cap. 10 seouassou (se-ouassou) ; Abbeville, fl. 140, 
143, sou ouassou; fl. 182~ 249 e 251v. souassou; amba~ as formas apa
recem aí tão só em compostos; Thevet, Cosmographte, fl. · 936v. sou
vassoub. Marcgrave, cuguacu, ·em diversos compostos, __ se~pre sem 
cedilha. É interessante notar, que o Vlb. com a forma syguasu se apro
xima de Léry. Compare o que dissemos a êsse respeito num es
tudo sôbre gilasú. 

(2!34) - Léry, cap. 18 e 20; Thevet, fl. 937v. em composto. Marc
grave, p. 276 e· tupi, tinga. 

(2'35) - Léry, cap. 11; Évreux, p. 113; Marcgrave, p. 249 e tupi, 
tunga. 

(236) - Léry, cap. 11; Abbeville, fl. 237v; Marcgrave, p. 217 e tupi, 
tukana. 

(2'37) - Abbeville ainda não regista o têrmo tupinambá da Or
bignya Speciosa, que. de acôrdo com . a sua grafia, seria uva-ouassou, 
correspondente a ybá-gilasú em tupi. · 

Etimolôg'icam(mte ybá-gúasú significa truta grande·.· De fato. a 
Orbignia devia ser a fruta grande por excelência dos tupinambás do 
Norte. 

Com a introdução do côco (da India), ainda maior do. que a 
Orbignia, os tupinambás aplicaram-lhe a mesma denominação, que 
aparece no Dpb. e . no Dbp. da Pm. transformada em ybabaçu. No 
português do Brasil, .entretanto, babaçu voltou a designar apenas a 
Orbigniq, speciosa. Mais ao sul . da . nossa costa,. onde o babaçu era 
desconhecido, os tupistransferiram ao côco (da India) o nom~ d_o ~o
quilha das pindôbas, chamado inalá, acrescentando-lhe o diStintivo 
guasú - grande, de onde inaiá-·guasú, que é o nome específico· do 
côco em tupi registrado no Vlb, por Marcgrave e Piso, respectiva
mente a pp. '133 e 63, da edição original. 
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O DIALE'TO BRASILIANO 

CONSIDERAÇõES PRELIMINARES 

São as m1ssoes do antigo território do Maranhão e Grão
Pará, que nos fornecem os elos indispensáveis à reconstituição 
do desenvolvimento histórico do tupi sob a influência de outraS 
línguas indígenas e do português. 

S,ão dessa região (1) todos os quatro léxi·cos impressos qUe 
nos entremostram= como do tupi foi surgindo o brasiliano precur..:. 
sor do nheengatu. Dêles, o mais chegado ao tupi antigo e; por
tanto, ao Vlb. é o Vpb. de que temosduas edições(2J. Segueri:r--~ 
se-lhe mórfica e porventura cronologicamente o Dicionário por
tuguês e brasiliano (Dpb.) (3 ), p Dicionário brasiliano.;.portu
guês, ( Dbp. ) reproduzido na Poranduba Maranhense( 4 ) ··e o 
Caderno da Língua (Cl.) (5). · 

Nenhum é anterior ao fim do século dezessete; ao .contrá
rio, há indícios veementes de pertencerem todos às primeiraS 
décadas. do Setecentos{ 6 ) e nenhum dêles é obra de jesuita. 

(1) -Se a procedência fôsse ignorada, bastariam para indicá-Ja 
verbetes como: cacaual, castanha, castanhal, igapó - (alagadiço) 
igarapé, anil etc. etc. · 

(2) - A da C1·estomatia da Língua Brasílica, de E. Ferreira 
França; Lípsia, 1859, e a segunda edição de São Paulo, Boletim 135 
da Faculdade de Filas. C. e L. 1951. 

(3) - Editado em 1795 ,por Frei Veloso e reedita.do por diversos. 
Veja o prefácio da edição de São Paulo, na Revista do .Museu .Paulis
ta; tomo 18; S. Paulo, 1934. 

(4) -.,- Revista do Inst. Hist. e Geogr~ Brasileiro; tomo 54, par
te I. Rio, 1891. Frei Francisco de N; S. dos: Prazeres Màranhão in-
titula-o Dicionário Abreviado Tupinamb_á - Português. · 

(5) - Revista do Museu Paulista; tomo 21; São Paulo, 1937. 
. (6) - Teste_munhos dessas :afirinativas· vêm expostos nos res-., 

pectivos capítulos e nos dedicados aos têrmos anil e xeringa. 
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