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NOVOS RUMOS DA TUPINOLOGIA. • 

.. 

"0 estudo das línguas indígenas deve 
sair da fase empírica, do regímen ocasio
nal e entrar na sua já retardada fase 
cientifica" (José Oiticica). 

"Les príncipes que l'on applique à 
l'étude historique des langues indo-euro
péenne$ sont ceux qu'on applique égale
ment, et avec le niême succes, à l' étude 
des autres f amilles des tangues" 

(A. Meillet). 

De há muito acha-se a tupinologia em verdadeiro caos. 
Aplica-se a atenção dos amadores e profissionais quási que ex
clusivamente á etimologia. Pouquíssi n10 ou nada se tem feito 
nos outros terrenos. 

Tal não é, todavia, para admirar, porquanto se sabe que os 
devotados, e não se lhes nega a boa vontade e esfôrço, não têm 
a necessária instrução linguística geral, com aquilo a · que · eu 
chamaria, imitando filósofos teutões - o Sprachanschauung. E 
con1 isto, não tenho tambêm a pretensão de ser, como foi Trom
betti alcunhado, mas ironicamente - um Sprachheiland. 

Não; nada publico por vaidade, prosápia, senão porquê sou 
levado pela admiração e por aquela curiosidade natural que tem · 
todo o homem em desvendar os segredos da Natureza; dos es
tupendos segredos da Criação. E, Deo juvante, prossigo, tomando . 
o terreno palmo a palmo. ·· · 

1 • 

* * 
Para resultas satisfatórias e proveitosas, aqui exponho alguns 

aspectos dos problemas linguísticos da tupinologia, para os ·quais 
chamo a preciosa atenção dos estud iosos. 

1) O proto-tupi-guarani. 

Primitivamente, logo que foram povoadas as Américas, ha
via, entre outras línguas, uma, das regiões do Paraguai, que con
vencionei denominar proto-tupi-guarani ou tupi·guarani comum, 
á semelhança do protp-indo-europeu ou indo-europeu comum, proto
camito-semitico ou camito-semttico comum, etc. 

Por essa denominação> entend~-se um estado linguístico 
homogêneo ou mais ou menos tal i e a primeira estratificação, a 
qual comporta particularidades linguística·s entrevistas antes da 
é.poca histórica, i. é, antes dos fracionamentos dialetais. 
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E um idioma prehistórico restituído pela comparação dum 

certo número de línguas, da atualidade ou não, que são derivadas 
dei&. "Pode," diz A . .Meillet, ''seguir-se hoje o desenvolvimento 
dos grandes grupos linguísticos que se constituiram em uma época 
prehistórica, graças ao exame dos textos de tôdas as datas e de 
tôda~ as regiões, e graças á comparação das falas vivas" (lntrod. 
à l'Etude Comp. des Langues Indo-europ., 6.a ed., 1924, p. 403). 

Mais adiante (§ XIII), darei dois fone1nas e alguns vocábu
los do proto-tupi-guarani restituídos pelo método comparativo. 

li) Fracionamento. 
(Ver H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, 2.a ed., 1886, cap. II -

Die Sprachspaltung.) 

Por diversos fatores (étnicos, políticos, religiosos, económi
cos, etc.), o proto-tupi-guarani distendeu-se do Sul para o Norte 
(Costas do Brasil e Amazônia), e fracionou-se em inúmeros dia
letos. Porta nto, diz-se que é tupi-guarani tôda língua que, em 
um momento qualquer, em um lugar qualquer, a um degrau de 
alteração qualquer, é uma forma tomada por êsse idioma da pre
história, e que continua o seu uso por tradição ininterrupta. 

Ili) O proto-tupi e o proto-guarani. 

Num complexo, os dialetos do Sul sairam de um proto
guarani ou guarani comum e os do Norte provêrn de um .proto
tupi ou tupi-comum. Cada um dêstes ramos denota a sua res
pectiva homogeneidade ou as particularidades linguísticas pró
prias, entrevistas tambêm antes da época histórica . 

As principais distinções fonéticas entre os dois ramos são : -
a) em regra, o *s do t.-gr. comum, in icial ou medial, conserva-se 
no proto-tupi, e torna.se h no proto·guarani; b) os vocábulos 
paroxítonos primitivos tornam-se neste, em geral, oxítonos pelo 
ensurdecimento da sílaba final :átona; o que não se dá com o 
primeiro ramo qut;, em regra, são conservados. 

Para J. Barbosa Rodrigues, propugnador da pureza do tupi 
e reconstrutor das palavras ás suas formas originais, é o h primi
tivo que passóu a sibilante s (A Língua Geral do Amazonas .e o 
Guarani - Observações sôbre o Alfabeto Indígena, in Suplemento 
ao tômo LI da Rev. do lnst. Hist., 1888, pgs. 9 1 e 98); o que 
não é razoável e é contrário á realidade dos fatos. 

IV) Classificação. 

Pode-se, pois, teóricamente, fazer agora a classificação se
guinte, de rnodo muito geral: 

' 
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*PROTO-TUPI-OUARANI ou *T UPI-OUARANI COMUM 

*PROTO-TUPI 
ou 

*'fUPI-COMUM 

*PROTO-OUARANI 
ou 

*OU.i\RANI-COi\1UM 

DIALETOS TUPIS 
SETENTRIONAIS. 

DIALETOS OUARANIS 
MERI DIONAIS. 

A conclusão que se há de tirar daí, é que por tupi-guarani 
apenas deve entender-se a denominação do grupo lingúístico sem 
qualquer outra explicação, ao passo que por tupi-guarani comum 
o.u proto-tupi-guarani, deve-se entender essa língua-mãi, extinta, 
primitiva (não no sentido absoluto). 

Da mesn1a forma, não se confunda tupi, ou guarani, de
non1inações genéricas, con1 tupi comurn (ou proto-tupi), -guarani
comum (ou proto-guarani) que são os dois principais dialetos da 
língua- mãi, mas que tambêm representan1 as línguas-mãis em re-
lação com os dia letos delas promanados. ,. . 

Ern 1931, por ocasião de crjticar ,eu (Existe ou não a Língua 
Tupi? in A Cruzada, 26/4/3,l e D.iário da Tarde, 26/6/31) o op.ús .. 
culo de Miguel Tenório d'Albuq uerque - Língua .Geral Tupi
-Guarani - · Memória apresentada ao XX Congresso Internacional 
de Americanistas de 1922, sep. do t. XVI da Rev. do Museu Paul., 
1929), apresentei a classificação acima, porêm dêste modo reduzida: 

PROTO-l 'UfJI 

, 

TUPI ou .N H EENGATU -
· (BRASIL SETENTRIONAL) 

GUARANI .ou ABANHEEN.OA 
(PARAGUAI e BRASIL MERIDIONAL). 

E .a rnesma de B. Rodrigues em quem me baseara: 

ABANHEENGA 
NORTE (NHEENGATU), PARÁ E AMAZONAS. 

SUL (TU~I e GUARANI), COSTA DO BRASIL 
E PARAGUAI. 

Para uma classificação rnais concreta (P. Rivet), leia-se .Jorge 
Bertolaso Stel la - As Línguas Indígenas da América, S. Paulo, 
1929, · sep. da Rev. do Inst. Hist . . de S. Pàulo, . v. · XXVI, 1928: 

Cun-i isto, deve-se atender ao parentesco próximo e remoto. 

V) Parentesco. -

No estudo do parentesco linguístico, há a considerar: a) o 
parentesco em linha reta; b) o parentesco em linha colateral; e 
c) a afin idade ou o parentesco monogenístico. 

; 
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VI) Parentesco em linha reta. 
As línguas das quais uma procede da outra (ascendentes e 

descendentes) são as de parentesço em linha reta. Ex. : Os dia
letos tupis em relação ao proto-tupi. Há tambêm parentesco de 
t.o grau, de 2.o, etc., confor111e a maior _ou menor aproximação 
entre os dialetos ou línguas. O português, o espanhol e o francês, 
p. ex., são parentes em linha re.ta; descendem do latim, mas o 
português e o espanhol são do t .o g-rau, e · o fran cês do 2.o, por 
.mais afastado não geogràficamente, mas por fatos linguísticos. 

, • r 

Vil) Parentesco em linha colateral. 
Trata-se aquf das línguas que provêm de um só tronco, 

sem contudo Mscenderem uma da outra. Ex. : O proto-tupi e o 
proto-guaram~ em relação ao proto-tupi-guarani, ou os dialetos 
tupis er os dialetos guaranis em relação ás suas respectivas ca
qeças de tronco. 

Assim é o afemão parente do latim; ambos provêm, indi
retamente, do tronco chamado indo-europeu comum, mas não 
descende um do outro. Tambêm há parentesco de t .o grau, 2.o, 
etc. O grego, o latim e o alemão, p. ex., são parentes em linha 
colateral, porêm o grego e o latim são do l .o grau, e o alemão 
do 2.o em relação áqueles, por mais diferenciado . 

• . VIII) Afinidade ou parentesco monogenístico . 
, 
E a resultante da natureza monogênica das línguas do globo. 

Ex.: O latirn, o árabe, o antigo egípcio, etc., são línguas afins 
pela monogênese. Iv\as o árabe e o antigo egípcio são afins em 
l .o grau, ao passo que o latim pode ser do 2.o, 3.o ou 4.o grau, 
conforme a rnaior ou menor aproximação com aqueles idiornas. 

o· que sucede com as línguas, obtem-se melhor ·corn os 
grupos em geral. 

' ~ 

IX) Classificação das línguas . 
• 

(Ver D. Pezzi, lntrod. à l'Etude de la Science du Langage, 
trad., 1875.) 

Tôdas as línguas do globo forarn classificadas de 111aneiras 
diversas, as quais, todavia, de qualquer modo pertencem a um 
dêstes três grande·s sistemas - o psicológico ou /isiol6gico, o mor
fológico e o genealógico ou histórico. · 

O primeiro sistema é de H. Steinthal (1860); não tem ne-
11hµma importância, pois considera a língua em relação ao pen
~amento, e baseia-se afinal nurn pretenso contraste entre línguas 
perfeitas e imperfeitas. 

,. 
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A classificação mais espalhada ou adotada é a do sistema 
morfológico (Aug. Schleicher). em que as línguas são divididas 
em isolantes ou monossilqbicas, aglutinantes ou aglutinativas_ 
e flexivas ou flexionais. E classificação sem valor histórico ou 
científico, pois que na realidade não há idioma absolutamente 
monossilábico, nem tão pouco aglutinante, ou flexivo, e t~mbêm 
porque nunca se provou, como pretende1n, que as língúas nas
ceram monossilábicas, cresceran1 aglutinantes e daí tenham pas
sado para o flexionismo · final. E asseverar, como faz Ern:esto 
Renan ·em De l'Origine du Langage (5.a ed., 1875), que as línguas 
existiram desde remota a·ntiguidade em qualquer dêsses três esta
dos como são encontradas atualmente, não é menos falso e con
trário aos fatos. 

· O que é indiscutível é que tôdas as línguas do globo são 
aglutinantes. O próprio flexionismo não passa de aglutinação 
rnais perfeita e uniforrne. Confrontem-se as desinências casuais, 
p. ex., do latim - Oloria Patr-i, fios silv-ae, etc., com as pospo
ções do tupi - Torybeté Paí recê, potyra caá saí, etc., «ad litte- _, , 
ram » - Olória Padre ao, flor mato do, etc. Não- se admiré, 
pois, da sintaxe indígena que neste e em muitos ~utros pontos ~ 
é a mesma indo-européia ou de outros grupos. 

E o monossilabismo do chinês, p. ex., não é primitivo; já 
foi esta língua fiexiva em um dado tempo. O ilustrado sinólogo 
Bernardo Karlgren n? estudo Le Proto-chinois, Langue Flexionelle, 
Paris, 1920, extr. do journal Asiatique, abril-junho, derrubou «la 
muraille de Chine qui, au point de vue linguistique, a separé 
jusqu'ici la langue chinoise des langues occidentales». 

A verdadeira classificação científica e importante sob qual
quer aspeto é a genealógica ou histórica (Fred. Müller, . l868), 
cujo critério, indiscutivelmente mais lógico, é baseado na afini
dade linguística. 

Ei-la, recente (1923), em 9 grandes grupos, segundo Alfredo 
Trombetti, o expoente máximo da Ciência da Linguagem: -
l .o) Bantu-sudanês; 2.o) Camito-semítico; 3.o) Dravídico-austra
liano; 4.o) Munda-polinésico; 5.o) Caucásico; 6.Q) Indo-europeu; 
7.o) Uralo-altaico; 8.o) lfldo-chinês; 9.o) Páleo-asiátlco-·americano 
(Elementi di Glottologia, Bot.onha, p. 19). 

X) O tupi-guarani entre as línguas do globo. 

O tupi-guarani pertence ao g~upo sul-americano que, por 
sua vez, faz parte do 9.o grande grupo. Considerado qualquer 
seu representante, é uma língua em que predomina a aglutinélção . 

' 
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XI) ·A aglutinação tupi-guarani. 
, . 
E neste p_onto em que claudicam ilustres tupinólogos - P.e 

Montoya, Batista Caetano, Cónego Pennafort, Barbosa Rodrigues, 
Couto de Magalhãis, Teodoro Sampaio, Jorge Hurley, M. Tenório 
d'Albuquerque, Pedro f aber Halembeck, Alberto Rego LinS', Ro-
dolfo Garcia, etc. . 

O fraço d-e todos êles é a etimologia, como êles a enten
dem; é a anatomia morfológica e semântica a belprazer, rnas em 
suma ·é lucubração fantasiosa ou acrobatismo. 

- Qual a causa dêsse derrotismo? 
_ - Querem explicar o tupi pelo tupi, o que nem sempre é 

razoável. Acaso explicariam o português aqueducto pelo portu-
guês, como se faz con1 aguardente? , 

- Impossível, e tanto isso é impossível que certos sábios 
viram, p. ex., a inutilidade de querer decifrar a misteriosa língua 
etrusca pelo próprio etrusco. Donde a necessidade de ir procu
rar fora do âm_bito do tupinismo, as razões que o próprio tupi 
não conhece. 

Tome-~e um exemplo. Acarapeba é o nome de um peixe 
marítimo. E visibilíssimo que se trata de um composto- acará-

. «nome cornum de certos peixes fluviais, no Brasil, cujo n1ais 
conhecido é o geophagus brasiliensis», e- peba :- chato, que Teo
doro Sampaio traduz por «miúdo, inferior». Este mesmo autor 
em O Tupi na Oeografia Nacional, 3.a ed., p. 148, divid.e o 
primeiro elemento em aca e rá e traduz « O cascudo

1 
o escamoso» 

(e certo não o são outros?). · Esta etimologia é naturalmente 
sugerida pel~ vocábulo ,- aca - ponta, chifre. 

Pois bem; é preciso antes de tudo assentar o seguinte prin
cípio deduzido da natureza monogénica das línguas do globo -
Tôda palavra de qualquer língua tem, em outra ou outras lín
guas, um ou mais correspondentes (não · fortúitos) na forma e no 
sentido. E essa correspondência é explicada por um . ascendente 
comum, direto ou indireto, quando se rrão trata de empréstimo. 

Ora, o bororo (grupo bororo-orarimugudoge) karo (pi. kare), 
peixe; o anonzê (dialeto nhambiquara) a-kuri-zê, piau; o caia pó 
(do ramo setentr. do grupo gê) kura-kura, acará-boi; k~ra-in, 
acará; i-karo-ro, mandi, etc., alguns dos correspondentes extra "' 
tupis, desmentem a divisão etimológica de aca-rá. Poder-se-ia 
dizer que houve aférese no bororo e no caiapó, como de fato 
há no próprio tupi cará (cf. aoba e oba, vestido, roupa, etc.), 
mas . o fato, atestado P.elas correspondências extra-ameri'canas, 
prova que o a- de acará é protético, talvez recente, talvez não. 
Cp., ,pois, o fínico kala, pei'5e ·(em húngaro hal); ó germânico. 
·•hwala- (donde o at·emão Wal-fisch, baleia); o latim s-qualu-s., 
lixa; · etc. Conclue-se daí que o a- da palavra tupínica é sim-

' 
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pies acrésci 1no, um prefixo, análogo. ao s- ·do latim (cf. -tego, 
cubro, e stega, tolda, etc.) 

E como é, então, possível prevalecer a significação etimo
lógica proposta ao tupi, a qual se não coaquna com as formas 
dos outros idiomas? 

Admitir-se-ia aquela anatomia vocabular, se se provasse que 
a língua-mâi de tôdas as outras é o tupi, o que seria ca·ir em 
outro absurdo ainda maior. 

Por tudo o que se expôs, vê-se como é importante a com.
paração, e esta é mais necessária ainda entre as línguas do grupo, 
e para a etimologia, é sabido, a fonética é o ponto de partida 
das investigações, e só a fonética dá á ciência da etimologia o._ 
caráter de solidez e vigor e confiança de que goza1n outros grupos. 

Muitíssimo recomendável é a leitura de José Oiticica - Do 
Método no Estudo das · Línguas Sut~americanas (in Boletim do 
Museu Nacional, (v. IX, n.0 1, março, 1933), ern que êste autor 
abica assuntos da maior relevância para a incipiente glotologia 
sul-~mericana, que são os mesmos pontos da tupinologia pelos 
quais ora propugno. 

XII) Método comparativo. 

Por ora não é meu intento discorrer sôbre o método com
parativo, o mesmo adotado pelas ciências naturais. Contudô, 
são necessárias algumas palavras. Há dois casos de comparação: 
O primeiro é o simples cotejo dos vocábulos que apresentam a 
mesma forma e . o mesmo sentido ou o mais próximo sentido, 
e o segundo caso é o mesmo cotejo, porêm com separação dos · 
elementos não comuns, os quais deverão ser explicados na me
dida do possível. 

Exs. do 1.o caso: -Tp. de Anchieta e figueira - oiepé, um; 
tp. de diversos dialetos jepê, iipê, um; guarani atual idjypy, -pri
meiro. Tp. comum uére, bo.iar; urubu-tapiia (grupo túcano) 
ueriké, remar; indo-eur. comum eret, rem.ar (grego eretmós, . latim 
remas). Exs. do 2.o caso: - 0-iepé, jepê, iipê, i-djypy. U-ére, 
u-eri-ké, ere-t. 

XIII) Aplicação do método. - Dois fonemas do tupi
·guarani comum restituídos pela comparação. 

Observern- se os fonemas i . (ou ·y) e j (ou g) nas palavras 
dos seguintes qialetos: 

I.º) No tupinambá de jean de Lery (1578): Ogepé (escrito 
augepé) um; iurú (escr. iourou), bota); iacú (iacou), jacu; pagé, 
pagé; iassí, lua, etc. -, 

• 

• 
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2.o) No tupi do pe. Anchieta (1595): lucá e jucá, matar; 
yebir e gebir, voltar, tornar; oiepé -e oyepé, um ; iúr, vir; jára, 
senhor; pagé, pagé; etc. (Á p. 6 da· sua Arte: ja = ya). 

3.o) No tupi do pe. Claude d'Abbeville (1614, apud Rod. 
Garcia in Rev. do lnst, Hist.; t. 94, v. 148): lucá (escr. iouca), 
n1atar; ieropary, jurupari; pagé, pagé; yacaré, jacaré; gyromon, 
jerimu; ynaiá, inajá; teiú (teiou), teiú; etc. 

4.o) No tupi do pe, Luís figueira (pronto em 1620): jucá1 

matar; jur, vir; paié, pagé; oiepé, um ; etc. 
5.o) No guarani do pe. Montoya (pronto em 1639): Yebír, 

. volta; yur, ir,· vir; payê, pagé; etc. Para o Visconde de Porto 
Seguro, o y de Montoya vale j; para Tenório d'Albuquerque dj,' 
para mim é semi-consoante (como em port. nzaio e castelhano 
hierba). 

6.o) No tupinambá de frei Onofre ... (apêndice de Porail· 
duba Maranhense de fr. Francisco d·e Na. Sa. ,dos Prazeres, in 
Rev. do lnst. Hist., parte 1, n.o 54, 1891): Pejú, soprar; acajú, 
caju, iurú, boca; iepé, um; pagé, pagé; te.jú, teiú; iapára, torto 
(em outros· dialetos: «foice»; cf. adiante o guajajara). 

7.o) No caiuá do Paraná (1844, apud Barão de Antonina, in 
Rev. do lnst. Hist., t. XIX, 1898): lepé-oçu, a uma; je/Jê-nhô oaê, 
única coisa; jepé yt, uma vez: iipé, um; jurú, boca; teju, la
garto; pajé, pagé; 1ací, lua; tajyra e tayra, filho, a; iandy1 
azeite; iapára, torto; japar, aleijado (cf. iapára); etc. 

8.o) No tupi do alto Amazonas, de Gonçalves Dias (1851, 
Rev. do lnst. Hist., t. XVII): Acaiu, ano (i. é., «caju»); epeiú; 
assoprar; iand, azeite; acajú, idade (i. é., «cajú»); iuru, boca; 
jurapari, diabo; iára, dono; iassê, lua; iuquêra, sal; ió1·e, vir;· 
Qiepeahi, uma vez; iepé-ass á, junto; etc. 

· 9.o) No tupi apenso ao 4.o v. do Dic. Enc. ou Novo Dic. da 
L. Port. de D. José Maria de Lacerda, 1860 (parece que se trata 
do .Dicionário de G. Dias da ed. 1858, Lípsia): Jacy, lua; j a
goára, onça; j ur, vir; iara, jara, yara, senhor; j arzí, boca; 
iipê, j epê, um; j andí, iandí, yaridí, azeite; j aí, j uhí, yuí, rã; etc. 

10.o) No a pia cá do Mato-Grosso, Rio A ri nos (in Rev. do 
lnst. Hist.1 t. VI, 2.a ed., 1865): lepé, ·um;· pagé, pagé; jauara; 
onça; etc. 

11.o) No caiguá ou caiuá de Telêmaco Borba (Tibagi), entre 
1863 e 1901-Atualidade lndígena, Curitiba, 1908): Ajocá, matar í 
gei, machado; j eba, braço; iaci, lua; carajá, bugio; etc. No 
gµarani dêsse mesrno autor, o j teve destino diferente, segundo 
se declara que é o mesmo som do j espanhol (?). Por ora não 
é meu intúito explicá-lo. 

12.o) No tupi de Adauto de Alencar Fernandes (Gramática 
Tupi, l.a ed., 1924): lêpé, um; iauara; onça; iucá, matar; iur_i,. 
vir; jurupary, diabo; jacy, lua; etc. 
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· 13.o) No tupi de Pedro Luís Sympson (Gramática da Língua 
Brasílica [Pará e Amazonas], Rio, 1926); yepé, um; iára, senhor; 
iurú, boca; iauára, cão; etc. 

14.o) No tupi de Quintino Cunha (Apontamentos gramaticais 
sôbre o Ieiengatu, in Rev. de L. Port., n.o 4 7, 1927): Iauára, 
onça; iurú, boca; iêpê, um ; iacy, lua ; acaiú, caiú, caju; etc. 

15.o) No guarani de Palmas- Paraná (vocábulos apanhados 
diretamente por mim, em 1934): Iací(g), jaçü, lua; iaçü(g)-tatá, 
estrêla; jaguá, cão; juk(e) ü, sal; etc. 

- Que se há de concluir daí ? 
- A conclusão que daí se tira é que o i do proto-tupi-

-guarani, nas palavras em questão, não era realmente i, nem o j 
realmente j . . 

Mas pode-se objetar que no tempo de Lery, Anchieta, fi
gueira, etc., o j possuía o mesmo som que o i. Á pág. 5 (verso) 
da Arte de Anchieta, o j é tido por consoante (provàvelmente 
semi-consoante ?) e á p. 6: .ja == ya. 

Tal não importa; a comparação há de estender-se até os 
tempos mais recentes e verificar-se-á, como se verificou de fato 
que, p. ex., no apiacá do Mato-Grosso e no guarani de Palmas 
(em 1934), há perceptível distinção entre i e j. 

Portanto, já não se discute - o fonema em questão, pro
nunciado ora i, ora j, era uma semi-consoante. ·«A transição rá
pida do i (no ditongo jâmbico, em que prevalece a subjuntiva) 
para outra vogal dá á pronúncia um ruído consonântico corres
pondente ao primeiro som, deixando uns longes do j consonân
tico.» Era esta a pronúncia primitiva. Cf. o lat. jentare (~ ientare) 
> port. jantar; januariu- (= ianuariu) > port. janeiro; etc. 

Porêm, depara-se-me, em dois dialetos tupínicos, uma cor
respondência fonética mui estranha e singular. 

No guajajara do Maranhão (1928, apud S. froes Abreu, in 
Na Terra das Palmeiras, Rio, 1931), observa-se que á semi-cons. 
do proto-tupi-guarani ou, em outros termos, ao i e o j dos cita· 
dos dialetos, corresponde a fricativa ou sibilante dental, sonora, z. 
Vejam-se dois exemplos: Zacaré, cp. com jacaré de diversos dia
letos; inazá, cp. com inajá, tambêm de diversos dialetos. 

Ig ual fenómeno observa-se no apiacá do Amazonas (apud 
Comissão Rondon no Juruena): Zuva, cp. com juba, braço, de 
diversas dialetos; azurú, cp. com ajurú, papagaio, do Apiacá do 
Mato-Grosso. 

- Como explicar êsse fato? 
Antes de explicá-lo, note-se que á semi-consoante em ques

tão do proto-tupi-g·uarani corresponde ainda, p. ex., no guarani de 
Palmas (1934) ao fonema dj: pedjú, soprar, cp. com pejú de di
versos dialetos; djapo, queimar, cp. com jepy-aba,_ lenha, do caiuá 
do B. de Antonina; djurú1 boca, cp. com jurú, de diversos dia-
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Ietos. Igualmente ho atual guarani do ·Paraguai (apud Miguel 
Tenório d'Albuquerque, Apontamentos para a Gramática Avanheen, 
sep. do t. XIV da Rev. do Museu Paul., 1929) : djag·uaretê, jagua
retê; djurenza, jurema; djuká, matar; etc. Assi1n tambêm no 
guarani do Ivaí (?) (in Almanaque do Paraná, 1902): djuro, boca; 
djaro, senhor; djú, espinho; djaguarété, tigre; djapéhá, lenha; etc. 

Explica-se, então, que alêm de se ter * J > j, por n1itn já 
estudado em 1931 (Origem do fonema J no Tupi, «Cruzeiro», 
16/ 12), essa mesma semi-consoante * J, porêm como uma espirante 
deu dJ ou dj (cp. lat. iustu- e a pronúncia do italiano giusto) 
para, em seguida, resolver-se-a dz e por fim a z . 

Assim, pois, tem-se, inicial ou medial: *Jakaré > *dJakaré 
> djakaré > *dzakaré > zakaré ou zacaré. Que a forma inter
mediária entre dj e z seja dz, atenda-se a esta preciosa confir
mação do próprio guajajara que apresenta, ao lado de zacaré, 
a forma tsiapara, foice, que nada mais é do que alternante de 
*dzapara, cujo término, por assitnilação regressiva, seria *zapara: 
*Japar- > *dJapara > d}a1;ara > *dza/Jara = tsiapara > ... 

Para o fenómeno fonético, cp. o proto-indo-europeu *jugóm 
(= Jug-) com o latim jugu1n; sânscrito yugám; e o grégo zugón 
(K. Brugmann, Abregée, p. 72). E á pag. 98: dJ > dz ; e á p. 217 : 
1.-eur. comum, espirante j variante de J > grego dj- (z-). No 
suahíli (grupo bantu), moya, um (apud Seidel) > suahíli falado: 
mód0) ia, um. 

Outra alternant~ de z, que se acha no guajajara e no apiacá 
do Amazonas, é a sibilante dental, surda s ou ç. 
- Então,, todo z do guajajara, p. ex., tem ·essa origem? 

- E o que resta averiguar, pois é sabido que un1 só efeito 
pode ter causas diversas (cf. port. eh < lat. cl, pl, fl). 

Observando naquele pequeno vocabulário tôdas as palavras 
guajajaras em que há z, encontro, p. ex., kuzâ, kuzê, rnulher. 
Ora, comparando-se êste vocábulo com outro, extra-guajajara, que 
lhe corresponda fonética e semânticamente, vou dar no tupi e 
no guarani cunhã ou kunhã, m·ulher. 

Tem-se pois a equação nli = z, ou vice-versa, i. é, teria 
nh dado z ou z dado nh? 

Poder-se-ia fazer tambêm uma equação com os fonemas 
que anteriormente se trataram, e assim ainda as idênticas inter
rogações. 

Ambas as hipóteses roem por terra por quanto ambas vão 
de encontro á fonética fisiológica. E baste o exemplo anterior 
do dj > z, cujo fato reserva ao guajajara e ao apiacá do Ama
zonas (*) o caráter de idiomas que muito se afastaram do proto
tupi-guarani, para que se exclua logo a segunda hipótese. Resta, 
pois, a primeira ou, melhor, cancelado o z, tem-se nh, partindo
se do princípio que o z não é comum ás línguas do grupo 
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tupi-guarani. Ir-se-á, pois, estudar comparativamente a origem 
dessa segunda .fricativa ou sibilante dental, sonora. 

,, 1.o) No tupinambá de Lery, tem-se: Taiasszí (escr. taiassou), 
tanhaçu; inambú (escr. inambou), nhambu; iende, nosso; anhe 
(escr. agne), pois é assi m; arinhan, galinha; anhangá, diabo, etc. 

2.0) No tu pi de Anchieta: Cunhã, 11JU1her; nhun, campo; 
nheêng, falar; nhandé e yandé, nós; etc. A p. 5 (verso) da Arte: 
ya == nha; á p. 6: amanô = nhamanô = yamanô; etc. 

· 3.0 ) No tupi de Abbevi1le: Nhaepepô (escr. gnaiipepo), panela; 
yandu- (escr. yandou), pássaro; nambzí (escr. nambuu), nhambu; 
couseignéum) no vocab. tu pi de D. José Maria de Lacerda : coe
cenhéim), antigamente; morihã (mognan), fazer; tayassú 
(tayassozz), tanhaçu; nheen (gnée1i), falar; y anondé, yenondé, 
antes; etc. 

4.o) No tupi de figueira: Cunhã, mulher; nhúm, campo; 
anhánga, diabo; anhé, aié, assim é; etc. . 

5.o) No guarani de Montoya: C"zznhã, mulher ; nhanondé, 
antes; anhe .n, falar; nhandé, yandé, nosso; yê, nhen, «in se 
ipsum»; etc. 

6.o) No tu pinambá de fr. Onofre: Nheéng, falar; nhaémpepó, 
panela; nháne, correr; monhang, fazer; taiaçú, · tanhaçu; etc. 

7.o) No caiuá do Paraná: Cunhá, cunhám, mulher; tayaçu, 
tanhaçu, nheéng, falar; nháne, correr; etc. 

8.o) No tupi de O. Dias: Conhã, cunhá, mulher; inheenga, 
fala; enhana, correr; taiapa, tanhaçu, iandú, aranha; ianê, nós; 
eranha, dente; iengara (cf. inheenga), cantoria; inún, deitar-se; 
ianán (cf. enlzana), fugir; mzznhá, fazer; etc. " 

9.o) No tupi do Dicionário de Lacerda: Cunhã, mulher; 
tdnha, çain!ta, çanha, dente; nheéng, falar; nháne, correr; 
monhang, fazer; inambú, nhambu; tayaçu, tanhaçu; etc. . 

- 10.o) No apiacá do Mato-Grosso : Taiapú, tanhaçú; iané, 
nós, nosso; ranha ( escr. erradam. rancha), dente ; - cunhá, 
1nulher; etc. 

11.o) No apiacá do Atnazonas: Piranha, piranha; ou-iên, 
falar; inhambú, nhambu; nhaepepó, panela; inhande, nosso; 
cunhã, mulher; etc. 

12.o) No caiguá de T. Borba (Tibagi): Nhon, campo; 
onhanhi, correr; nhambú, nhambu ; conhá, mulher; nhandê, 
nós, nosso; etc. 

13.o) No guarani de T. Borba (Tibagi) : Nhom, campo; · 
enhânin, correr; 1ihandu, aranha; nhanherz, prato; etc. 

14.o) No tupi de Alencar Fernandes: -Jvheên, falar; iana, 
correr; iénu1n, nhenú, deitar-se; manhan, muhan, fazer; indé, 
aindé, nhindé, nhiandé, nosso, -a; etc. 

15.o) No tupi de Luís Sympson: R_áriha, dente; nhêen, 
falar; nhdna, correr; etc. 
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16.o) No tupi de Quintino Cunha: /'ieienga, fala; lana, 
correr; ienunm, deitar-se; munia1i, fazer; ãia, dente ; cunian, 
mulher; tin arú, maduro, etc. São importantes todos êstes 
exemplares. 

17.o) No guarani de T. d'Albuquerque: K_unhã, mulher; 
nhandê, nós; 1'zheen(g), fala; inambú, nhambu; etc. 

18.o) No guarani de Palmas: Cunhã, mulher; 011há, correr; 
raín, dente; iarzdé, nosso; nhanderetá, nós; etc. 

O pe. dr. Constantino Tastevin faz observar, na sua Gramá
tica da Língua Tupi, que <'- nh permuta com y . Os antigos, diz 
êle, escrevem yeen, por nhee'i , falar; 11hande, por yane, nós, 
etc.» (Rev. do Museu Paul., t. XII I, 1923). 

Vê-se, em conclusão, pelos numerosos · exemplos, que, 
v. g. inhambu = nambzz,· iandé == nhandé, ou, em resumo: 
nh == i == n. 

Claro é que se tem, por fôrça de lógica, de postular um 
'fonema especial no proto-tp.-gr. que explique essas variações. 
Representá-lo-ei por in, . não equivalendo a in, m~s a um i espe
cial, molhado (naso-palatal ou palato-nasal), o antecessor do nh 
português (Cf. vinho < *vinJo ou *vin(y)o < vino < vinu-, lat.) 

Ora, êsse in ·(Quintinio Cunha quási sempre o representa 
por vog·al nasal mais i) veio a desnasalizar ou despalatalizar-se, 
resultando J semi-consoante, de modo que se achou no mesmo 
caminho do fenómeno anteriormente explicado, isto é: · 

Pr.-tp.gr. *kuinã > *kuJã > *kudJã > *kudjã > *kudza 
> kuzã > kazâ ou cazâ. · 

E assim está explicada a estranhíssima correspondência 
kazâ = kunhã. 

Para a terceira forma intermediária, veja-se a confirmação 
no guarani de Palmas e de T. d1Albuquerque (Paraguai): tadjaçú, 
tanhaçu; djapepó, panela; etc. Cp. tanhaçú e taiaçú, nhaem
pepó, de diversos dialetos. 

Mas, ainda uma observação. Em alguns dialetos acham-se 
estas formas não 1n enos singulares - jandé, nós; janaú, aranha; 
jenóng, genón, deitar-se; jandaia, u1n pássaro; jamzzndá, rio, 
afl. do Amazonas; etc. 

- Como explicar isto, se se observar que o j é represen
tado al hures por nh, etc.? 
- É facílima a resposta. Como se viu, o z do guajajara, 
p. ex., provém de duas fontes - de *J, e de * in pelo trâmite *! ,· 
da mesma forma o j provém não só de *J, mas tambêm de * in 
pelo trâmite *J, que é o caso dos vocábulos logo acima. 

Em resumo: 1.0) Uma fonte para três correntes : *! > j ,· 
*! > *dJ > dj,· *! > *d! > dj > *dz > z,· 2.o) Outra fonte para 
três correntes: * i" > nh; * iri > *! > *d! > dj; * i n > *! > dj > 
*dz > z ,· * i" > *! > j. 
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Podem ser descobertas, provàvelmente1 muitas dessas fortttás 
intermédias, se se estender a comparação para o maior número 
de diaJetos do grupo. 

Esse fato fonético, da existência de um fonema especial no 
tp.-gr. comum que produziu nh, já antes de 1931 observei-o, e, 
nu ma das sessões do · Círculo '" de Estudos «Bandeirantes>> 1 em 
setembro dêsse ano, apresentei-o como tese com o título -
Em Tupi não existe o f onema palato-nasal NH. Hoje, apenas 
discordo num ponto daquilo que então afirm-ara - «Ü som portu .. · 
guês e espanhol do nh serviu para corromper o verdadeiro timbre 
indígena tambêm anasalado.» Já não creio em tal; há causa 
igual e efeito tan1 bêm igual. 

Em vista -do exposto, anda errado J. Barbosa Rodrigues 
(O. c., p. 100), quando diz que ~~ o som íí ou nh, que tem tam
bên1 o n, tem contribuído para a corruptela, pronunciando-se 
ium por nho, nengara por nheengara, etc.» Na verdade, é o 
inverso do que o lustroso americanista assevera; o método com .. 
parativo assi m o confirma. 

XIV.) Fatos gerais. 

Nota-se que, na comparação, .quanto maior fôr o número 
de dialetos, -tanto melhor, pois são justamente êstes que ministram 
as formas intermediárias quando se têm os extremos. 

Da comparação geral decorre uma série de conclusões, de 
. questões e problemas, quanto á fonética, (**) morfologia, semân" 
tica, (***) sintaxe, etc., -que, por seretn 'fatos de caráter g·eral, serão 
oportunamente estudados á parte. 

XV.) Conclusão. 

ficam, pois, assentados que são êsses os rumos que todos 
os tupinólogos deverão seguir para dar cabo da vasta confusão 
reinante pelo que respeita principalrnente á etimologia. · 

Os passos que serão dados conforme os parágrafos expostos 
são os que levarão á reconstrução do idioma primitivo tupi
guarani, i. é, dos traços gerais, essenciais dêle, e a estabelecer a 
gramática: histórica e comparativa dos seus dialetos. 

·Renuncie de antemão a tôda tentativa de estudo sério e , 
proveitoso, qu~não quiser acolher os métodos modernos da 
Glotologia . 
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(•) Em vista dêsse fato igual em dois dialetos, poder-se-ia crer nalgum 
contacto entre indígenas do Atnazonas e do Maranhão, porêm o que se deu 
na real idade foi um fenómeno paralelo e independente . 

(**) Tais são - fonética experimental, fonética sintática, mutações con, 
rjicionadas e espontâneas, lei fonética, caráter e postulado das leis fonéticas, etc. 
Este postulado (constância dessas leis ou a sua «inexcepcionabilidade») foi, há 
anos, erigido pela cerebérrin1a escola dos junggrammatiker (Neogran1máticos), 
contra a qual se levantou recentemente uma escola francesa (a da Geografia 
ljnguíst ica), cujo «esprit de finesse a pris sa revanche sur l'esprit géométrique:... 
E o que diz um dos seus valorosos arautos - Albert Dauzat (La Géographie 
Linguistique, p. 6). 

Quási todos · os con1pêndios, grarnáticas históricas e comparadas e trata· 
dos linguísticos, não só de autores alemãis, mas de autores franceses e de ou
t1 as nacionalidades, estão baseados nos princípios dessa escola de Lípsia, dos 
Neogramáticos. 

-
(***) «Assi m co1110 os fonen1as são instáveis; estão en1 contínua ativi-

dade, assi1n tan1 bê111 o sentido das palavras. E, se para a evolução fonética 
há leis, para a evolução ideolõgica vocabular tambêm as há, se bem que difi· 
cíl i1nas de sistematizá-las em virtude de os fenó1nenos psíquicos serem muito 
con1plexos e transcendentes. E esta evolução do sentido pode ser lenta con10 
a evolução dos fonernas, e então possuem formas ou, 1nelhor, sentidos inter· 
111ediários e até hipotéticos. Mas a 111udança de sentido tan1bêm pode ser 
repentina, violenta, i. é, sem intermediários ne1n hipotéticos:.. (Ros. F. Mansur 
Guérios, Pontos de Gramática Histórica Portuguesa ministrados á 4.a série 
do Ginásio de Ponta-Grossa, 1934) . 

• 

OBSERVAÇÕES: 
O asterisco (•) anteposto a u1n fonen1a ou palavra, quer dizer que se 

trata de forma hipotética, deduzida da comparação. 
O antilambda > quer dizer que «dá origem a», e < «Originado de». 
Os fonemas õ, ü são os do alemão, ou respectivamente eu, u do francês. 
Por ! tem-se o i sen1iconsoante (port. maio). Por falta de i 'filado, 

serve o expediente in. 
• • • 

Não obstante o que se expôs acima (§ XIII), podia-se ter imediatamente 
j > z e daí dz > dz(i) > dj, o que viria transformar algo a n1archa do estudo, 
não o método. Aquilate-se por aí a complexidade dos fátos fonéticos. 

Ainda, para Trombetti (Elementi, p. 498), é um d- (inicial) que se 
oculta em }-, z-, etc.: Vários dialetos jepé, um; mo-zepé; dialetos apiacás a-dipé, 
ma-jüpé, ma-sipé; pano a-txupé;' catawba depé; ciatino dipei etc . 

• • • 
·O trabalho presente já estava em composição, quando me veio ás mãos 

o Dicionário Português-Brasiliano e Brasiliano-Português (Plínio Ayrosa, 
S. Paulo, 1934), cuja 2.a parte estava, até então, inédita, por isso o mesmo não 
foi aqui aproveitado. 

·!:: ~.~.·e·.~ .. ~-·e·.~.~ ··~.· :.. .................. ... .... .,, .... . 
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