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AVISO PRELIMINAR 

Nos estudos dedicados à morfologia das linguas e dialetos tipi-guaranls 
assumem posição de relêvo as palavras e partículas que conferem aos nomes 
as diversas gradações. 

Dos nomes compostos merecem atenção primordial, pelo valor singulllt' 
no dominio da diacronia, aquêles em que o aumentativo ou o superlativo ê 
indicado por meio de gtiastl, 14SÚ, a8'Ú e variações. 

As nossas indagações comparativas na matéria deixaram-nos, de hã 
muito, a convicção de estar a integridade das formas g(w.sú e usú com 
a correção do seu emprêgo segundo os cânones do tupi, frisamos, do tu.pi, 
em razão direta do aconchego das respectlvas llnguas e dialetos ao tronco 
arcaico . 

Em tais apreciações é, porém, indispensâvel aquilatar corretamente o 
crédito que merece o informante. Eis porque circunscrevemos as nossas 
verificações às fontes primârias mais fidedignas das llnguas mvpi e guairani; 
dos dialetos tupina..nmbás da Guanabara e do Maranhão; do brasiUano, nome 
que vimos dando à língua-geral do Ncrte de começos do Setecentos; do 
nheeligatu; do guam.io e 8irionó modernos da Bolivia, consignando ainda as 
devidas reservas para com os responsãveis pelo material colhido em con
di~es precárias e autores de vocabulârios e gramãtlcas elaboradas em 
tempos recentes Sem' a necessária visão retrospectiva. 

O trabalho que segue, circunscrito a um setor estreito, apresenta pes
quisas e análises complementares a capítulos do nosso livro JiJstudos Tupis 
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e T~-Gttamnil, elucida algumas dúvidas comuns e retifica certas idéias 
errõneas de curso ainda franco a respeito de questões da llngQistica tupi
-guarani e dos seus reflexos no campo dos tupinismos. 

Soma apreclâvel de observações indispensâvcis à boa compreensão foi 
relegada às notas, a fim de não prejudicar o fio da exposição. 1: nelas que 
se acha concentrado o principal do valor, que, por ventura, queiram dar 
ao nosso estudo os dedicados a tais assuntos . 

OBSERVACOES SOBRE A GRAFIA DAS 
PALAVRAS IND1GENAS 

Os vocábulos graves não levam acento. 
Levam acento agudo: 

1. Tõdas as palavras oxitonas terminadas em vogal, com exceção 
das vogais tiladas e do y , 

2. As palavras e os complexos vocabulares proparoxitonos. 
O acento grave indica a silaba subtõnica. 
Não levam acento as palavras terminadas em consoante, y e v~ 

tllada, que no tu.pi e no guamni são sempre oxitonas. 
O acento circunflexo reduz o i e o u a semivogais . 

Os caracteres t e 'll. são semivogais. 

NI• tem o mesmo valor que no português. 
S tem o valor de ss. 
Y representa o i gutural tupi-guarani. 
DJ representa o valor fonêmico do y nos autores do guarani 

antigo. 
DI corresponde à pronúncia do 'Y nos compêndios guaraios citados. 
~ representa o valor fonêmico do z nos mesmos compênclios 

guaraios. 
H é claramente aspirado e 
R é inval'iàvelmente brando. 
iJ representa o y tupi atõnico. 

I 

GOAS'O E UBó NO TUPI E NO GUARANI ANTIGOS 

Da exposição algo extensa a que nos levaram alhures o têrmo atam 
e os seus coITeSpondentes atasara no brasiliano e ataharo no guarani, res
salta nitidamente um fato notável : 
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Ê quase absoluta a concordância do tupi e do guarani no em
prêgo das formas usú e gtla8ú, ainda que as divergências mól'ficas 
imponham formulação diferente às regras que o regem nas duas 
linguas (1). 

Eis, como se enunciam no guarani: 

l.ª - Gaa8ú. emprega-se com verbos e nomes invariàvelmente ter
minados em vogal tôruca. 

2.ª - Os paroxitonos, e, os oxitonos que tm ou admitem con
soantes finais de composição, além da obser:vãncia das regras 
eufôn:icas pectiliares ao guaram, exigem u.sú. 

atemos alguns exemplos ilustrativos : 

y 

ygüa~ 
abá 

abàgúasú 
pó 
mbopogüasú 
og 
ogusú 

- água, rio; 
- rio grande; 
- homem, pessoa; 

- homem feito; 
- fio, fibra; grossura; 
- engrossar (fio, corda, etc:) ; 
- casa; 
- casa grande; 
- porta; 
- porta grande, portão; 
- neblina, nevoeiro; 
- nevoeivo grosso; 
- cobra; 

oke, okena 
okendusú (2) 
ybyti 
ybytfngusú 
mboi 
·mboidjusú (3) - cabra grande; 
u; (ur) -vir; 
urusú - virem muitos. 

A estas duas regras do guarani corresponde no tupi a seguinte: 

(1) Para compreender melhol! certas decorrêncfas lnevltâvets da a]IÓcope gua
rani, compare o capitulo 5, parte m. do noBBo livro r.tucla. Tapa. e Tupl-Guanmlas: 
Do IJUflxo acente cara., csara» 'D88 lfnpaa tapl-guaranll. 

(2) e (8) Os fonemas consonantafs de llgacão si.o arcaicos; êles aparecemi 
puros, como em urmd e ocuata, ou mod1flcados por um elemento paragóglco se
gundo as exigências locais da eutonta. como vemos em okendad.. O 1 Atono itnall 
exJge no guarani a lntercalacão de 7 ( = dJ) quando, como no exemplo topelQ'lc!Jud,. 
vem precec11do de vogal, sepndo Resttvo. (Arte; pp. 19 e 20). 
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Os nomes e verbos monossilábicos e oxitonos ( 4) pedem gtla.sú; 
nos paroxitonos substitui-se a vogal final por U81l. 

A mesma lista de exemplos, agora em tupi, confirmará a exatidão e 
correspondência das regras; Excepclonalmente unimos as palavras com
postas: 

y 

ygOasú 
abá 
abàgflasú 
pó 
mopõgQasú 
oka 
okusú 
okena 
oken(d)usú 
ybytlnga 
ybytlngusú 
mboia 
mbolusú 
ura 
urusú 

- água, rio; úm.ido; 
- rlo grande; multo úmldo; 
- homem, pessoa, índio; 
- homem feito; 
- fio, fibra; grossura; 
- engrossar (fio, cordão, etc.); 
- casa; 
- casa grande; 
- porta; 
- porta larga, portão; 
- neblina, nevoeiro; 
- nevoeiro grosso; 
- cobra; 
- cobra grande; 
- vir; 
- virem muitos. 

Nestes exemplos escolhemos adrede palavras mõrficamente idênticas ou 
.aproximadas. Mas, nem sempre as deslnências se cobrem nas formas tupis 
e guaranis, mesmo na p!ll'te consonantal, de suma valia no assunto que 
nos ocupa. Tais diferenças estruturais às vêzes são definitivas; não alte
ram então as regras, mas gtlasú e u.sti a elas se ajustam. 

Vejamo-lo nos dois exemplos divergentes: anga.tpàgíl.as'lí e d;ekua1ct~ 

gtl.Mti.1 que no vocabulário de Restivo, pela apócope definitiva da desinência 
b(a), correspondem às formas tupis angaipabu.stí e teku.aJcu.busú, etimolô
gicamente mais co11retas, segundo o próprio testemunho de Montoya (5) . 

Seria fãcll aduzir tõda uma série de vocábulos de tendências iguais . 
. Pente no tupl é kygtl.ab<i, cujo aumentativo é 1cyg1lab-u$\í. Os seus corres
J>Ondentes guaranis são kygfüi e 1cyi11lá-gt1astí. 

Ao tupi taramka - ja1'araea corresponde no guarani djarará, formas 
't:}ue condicionam, respectivamente, tararak-ti.sti e djamrá-gíl~i,. 

(4) Silo todos termlnndos em vognl. Quando Calamos em verbos, reterlmo-nos 
àa S:ormas do Infinitivo. O cllal' verbos numa torma que, em tupl, só existe aconí
panhndn de pronome, ó uma pr4Uca lndetensilve1, Compare a êsse respeito o capt
tulo. cDlaressn.o em tõrno das formas nomlnalsa, do nosso livro Estudos 'rupia e 
Tupl-Guaranla. . 

(IS) Veja no vocabulilrlo de Restlvo, nos ' 'erbetes peoado - anraJpl. e a,yunar 
- )'eooaca, os têrmos correaPondentes a pecado mortal e quaresma. Ambas as 
J>&lnvras alndn aparecem no Teaoro de Montoya, nas formas ~pab e ::recoacub; 
mas, para o aumentativo desta lllUma jA nêle se usam lndlstíntamente pasd e 
111a, slnal evidente de que a tormn mais arcaica, a tupl, la sendo destembrada. 
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Ambos êstes aumentativos guaranis provam que o seu positivo já se 
'1avia definitivamente apocopado. 

Há exemplos inversos. 
Roça é ko em tupi e 'kog no guarani . Para gaIJto encontramos sqktJ 

no tupi e takamg no guarani. De acôrdo com as regras, os aumentativos 
-terão, assim, que divergir necessàriamente, exigindo gaaaú no tupi : kogtlaaú 
e sakãgUasú, enquanto os seus correspondentes guaranls · são kof1U8'Ú e 
·takai7zgustí. Ainda aqui as divergências confirmam as regras. 

Casos hã, porém, no guarani, em que as apócopes mais ou menos defi-
11itivas em algumas províncias UngUísticas estabeleceram divergências entre 
.os próprios mestres, que viveram em épocas ou regiões afastadas entre si. · 
·De ybypé (em tupi ybypeba} - terra pla'11a, Montoya formou corretamen
·te o aumentativo ybypebtt81.í - pla11wie, enquanto Restivo, guiando-se tal
·vez por praxes locais errôneas, reglstrou ybype>'ustí.. 

A forma rtt.Btí.. que ai aparece, é fruto exclusivo de interpretação errõ
·nea, como ainda se pode ver no têrmo ygaratarustí.. 

Nem Montoya, nem Restivo souberam dar a verdadeira etimologia 
dêste composto, que só se revela pelos étimos tupis : ygara + atara + U8tl 
e que, de acôrdo com os ditames da morfologia, se ajustam harmoniosa
·mente pela apóêope nos dois primeiros elementos, formando ygaratarustí. -
gramde emba1·caçã-0 andeja (isto é: sem ajuda de remos} = 1ia1t, galeão. 
Os dois mestres jesuítas desconheciam o velho têrmo atara, que no guarani 
·havia evoluido para atahara, e, assim, não atinando com a verdadeira com
posição, recorreram ao verbo/adjetivo (6) atá - andar, andante e à forma 
indispensável, mas suposta, rtlSÚ. Obtiveram dessa mane.ira quase o mes
mo sentido, mas com étimos falsos (7) . Entretanto, Restivo só admitiu 
a forma ?1LS1í. no seu Vocabulário, publicado em 1722, embora elaborado 
com a indispensável antecedência. Alertado por estudos mais aprofundados, 
ou por quem conhecia melhor a matéria, excluiu mais tarde ?'tt.8'Ú da sua 
Arte, de 1724 (8) . 

Também se notam influências analógicas como estas que ocorrem no 
superlativo de amã - grosso, esp~sso (coisas), grosseh·o, bnito (gente), 
cujo correspondente tu pi ama1m.a apenas se usa no primeiro sentido. Mon
toya traz dêle o superlativo anamgus4, enquanto Restivo tem corretamen
te anambtw (9) . Entretanto, para grooseiro, bruto, ap1icado a gente, Res
tivo também registra amaingum'i, que deve ter surgido por influência de 
anluzm.ga_, an7iangUStí - diabo, ou de qualquer outra forma paronimica, 
usada na sua região. 

Mínima é, porém, a impol'tãncia dessas raras divergências, quando com
paradas com a esmagadora preponderância das formas regulares, principal-

(6) Veja o § vm, do nosso Uvro O CIU'Ater da Ser:uncla OonJucaçlio Tupl. 
(7) Montaya - Tesoro; :verbete ygarat4, tt. 173 v . e 174, onde. ao lado de 

;.T~ratA. rus6, vem também regtstrado ypratA. cQaa6. 
Resttvo, no seu Vocabulirlo, só traz ypratA rus6, mal separado, como vemos. 
(8) Arte; pp. 19 e 20. 
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mente se considerarmos que algumas delas podem ter sido criadas pelos . 
gramáticos. A constância das regras de gfUJ.8ú, e U8ú. é tão impressionante 
no tupl e no guarani, a despeito das múltiplas diferenças mõrficas dos dois 
dialetos, que nos insinuou a idéia de aquilatarmos aqui os diversos outros 
ramos da famllJa, segundo as modificações que nêles sofreram as formas 
gQaat1 e U8l1 e as alterações que se operaram nas regras do seu uso. 

O resultado parece confirmar a nossa impressão de longa data: a de 
os dialetos afins se afastarem dos padrões básicos da llngua tupi-guarani, 
a matriz hipotética da famllia 1.ingillstica dêste nome, em escala l'JlaiS ou 
menos proporcional às modificações sofridas por gaaaú e usú, tanto na 
forma, como na sua aplicação. Os capitulos que se seguem ~o falam 
apenas a favor da nossa opinião, mas ainda mostram o caminho que nos 
levou a êsse reconhecimento. 

Em resumo, a diversificação das formas, gfUJ.8ú, e U81l, em direção ao 
sudoeste é tão expressiva quanto a sua unidade primitiva quase absoluta 
ao longo da costa atlântica. Temos nelas mais um dos variadlssim.os 
meandros, que, no correr dos séculos, levam à caracterização dos dialetos. 

r. 

G'OA.Sú, UBú, ASú EM JOÃO STADEN 

Passando dos primeiros llngülstas das colônias espanhola e portuguêsa 
aos visitantes que nos transmitiram algum subsidio para estudos compara
tivos dos dialetos tupi-guaranis, devemos antes do mais tomar em conta o 
seu preparo llterárlo, a sua permanência entre os indios e outras circuns
tflnolas que possam ter contrlbuldo para secundar as suas afirmativas. 

O que no particular se nos afigura, desde logo, em condições mais pre
c6rias é, sem duvida, João Staden. Observador inteligente, de algumas 
letras, porém, contando apenas consigo mesmo entre os Indios hostis e, 
depois de voltar, com a sua memõrla, pois nenhuma nota poderia ter tomado 
durante o seu cativeiro, as mlnudências fonéticas dos vocábulos por êle 
transmitidos s6 merecem fé, quando abonadas por autoridades mais quali
ficadas. Allás, é principalmente atr~vés de comparações que se afirmam 
todos os visitantes antigos. 

Para o capitulo que nos ocupa, o emprêgo de gilastí/U8ú., Staden contri
bui com uma dUZla redonda de compostos. As formas, que o quallflcativo 
tomou em seu livro, são aa.N e aaú (10), que diferem relativamente pouco 
das formas tradicionais ~ e usú. Na primeira falta o g inicial, fonema 
multo mais suave na combinação gtl do que em certas línguas neolatinas, 

(9) A forma tupl é anamus'1, porqut?i em divergência com o guaranJ. o tupl 
cllapenaa o b em tais com~tos com uau. Também em outros casos o m t,upl 
corresponde a mb do guarani. 

(10) Grafados wa1u, waaau e aau na edição onaJ.nal. 
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pois é, não raro, quase inaudivel para ouvidos pouco afeitos à fonação incli
gena e por isso muitas vêzes ignorado por autores que não chegaram a do
minar perfeitamente o respectivo dialeto tupi (11) . 

Isso não exclui a possibilidade de existirem dialetos modernos, onde o 
fonema duplo g{L esteja xeduzido a 11, como no nl&ee1zgatu.. 

ABú por ~ inlplica outra inexatidão, aliãs compreensive}, quando com
parada com estropiamentos, que chegam a deixar irreconbeclveis umas tan. 
tas palavras. 

Ressaltadas essas divergêncfas, Staden enquadra-se automàticamente nas 
regras tupis, empregando ~ (=: gúasú.) com palavras oxitonas e aaú 
<= u.sú) com paroxitonas, exceto, à primeira vista, em dois casos : 

Uratinge Wasu 
Boywassu 

(güyrating usú) - ave grande branca (12) e 
(boiusú) - cobra grande (13). 

Gawrá:-ti1zga é gar<}<ll branca em tupi, e, como ti11ga é paroxitono, exige 
U8li na formação do aumentativo . Portanto, gllyràting-u.sú é a forma cor· 
reta para traduzir ave branca grands ou garça branca graM.e (Herodias 
egretta). Era o nome de um tubixaba (14). 

Não sendo, pois, admissivel a forma 1008U, que Staden emprega depois 
de tinge <= ti?zga), vocábulo indubitàvelmente paroxitono, a memória o 
deve ter traido. 

Quanto a BO'}IW<J88U (15) , o caso muda de figura. Não havendo dúvida 
que o aumentativo de Mboía seja mbolu.sú, êsse wa88U de Staden nos cau
sou espécie, induzindo-nos a um exame mais qetido dêste têrmo. 

Efetivamente, Marcgrave também registra a forma 'boi guam1. (16) e 
essa coincidência em paragens tão distantes dá que pensar, tanto mais 
quanto Staden não .nos indica o significado. Felizmente, Marcgrave não se 
limita à tradução, mas acrescenta uma informação de grande valia: 

Boi guacu - têrmo indígena 
cobra-de-veado - têrmo português 

O que surpreende nesta informação é a tradução portuguêsa divergente 
de uma palavra tupi tão corrente como g-~. Mas, justamente nesta de
nominação está a chave do problema. 

(11) A!Jrmacão baseada não apenas nos tratados jesultas, mas verificada 
entre lndlos guaranfs modernos. 

(12) Cal>. 22, p. '70, da ,ed1cão da Academia Brasileira. !!'. Sampaio, que 
nunca se tamlllarJzou com as regras de ~/u•Ca, escreve ulntlup uaca, sem 
ressalva alguma. 

(13) Cap. 41; p . 105, da mesma edJcão. 
(14) Não é multo provâvel que o nome provenha da calvota, em tupl atlD

casú, a despeito da semelhança dos têrmos. Também nesta palavra waaa não 
teria cabliilento. 

(l.5) Ocorre no topõnlmo JJo7Waa~e, lato é, Hbol-paad-kansa - esque
leto de bolcuaca. 

(16) Marcgrave, Jorge - Blat6rfa Natural do Brasil; São PaUlo, 1942; pp. 289 
e LXXXIv, nota '711. - Os textos latinos não têm cedilha. 
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Veado em tupl é 8YUÍJ.411Ú, que no guarani aparece como genérico na 
forma contrata de gjlari. C !) . Esta acepção só se encontra em dlaletos 
tupls no tênno ~. mesmo assim apenas registrado por Marcgrave, 
e, com um pol'1llenor Interessante : o exemplar que êle descreve havia, pouco 
antes, cngotldo uma cabra! Paulo Sawa,ya, o comentarista dessa secção de 
Marcgrave, pensa que talvez se trate da aucuri(iuba) . Da mesma opinião 
é Iherlng (17), que, pelo menos em certas regiões, encontrou a cobra-de
-veado identificada com a BUOUri, "que vive na ãgua, onde apanha os vea<U
flho81 quando êstes vêm beber." 

Para sermos exato, fique dito entre parênteses, que a tradução literal 
de mbot-gíla.ltii não é cobra-de--ooado, mas oobra--veado. 

• Esta acepçAo de g(uuJtí, esporãdlca no tupi, era desconhecida a Marc
grave e a outros, como Eckart. Compreende-se, assim perfeitamente, que, 
sem maior exame, os autores traduzam gil.asti, por grande, quando se consi
dera que a mbot-gtlasú ou sucuri (sucuriú, sucurijú, sucuriúba) é a maior 
das nossas set-pentes (18) . 

Ellmlnada desta forma a palavra Boywassu do rol dos aumentativos 
cm tOOBU, consignados por Staden, Urath1ge wa..m é o único mal composto 
dentre os sete similares. 

Se, por outro lado, Staden menciona regularmente asú, onde outros 
têm U8t1, revela-se novamente obsel'vador meticuloso, embora com outra 
falha de perccpção, mas ainda relativamente insignificante, quando compa
rada, por exemplo, com Itengc e1wi. que é como designa a localidade de 

,1ta,.n11aõ (19). 
Dnmos n seguir a lista dos doze aumentativos, devidamente restaura

dos e traduzidos. 

Grn/ici. do Stadcn Gta/in /011ãmica T1·adução 

lppnun wasu - ypnÜ-güasú - ilha grande (20); 
lppcru wnsu - Yporú-güasü - tubarão grande (21) ; 
jepplp wasu - nhaêpopó-guasú - panela grande, tacho (22): 
uratlngc wassu - güyrátlng-usü - grande garça branca: 
wlttu wasu - ybytü-guasü - tempestade (23); 
ywnwa supo - ykílá-güasü pe -na enseada grande, 

poço grande (24); 
na bai~; no 

nmnnasu - nman-usü - aguaceiro, temporal 
dágua (25); 

com bátegas 

(171 Tllcl'lr\g, Rodol!o \'Oll - Dlolonlrlo elos Anlmnls do Brasil; S. Pa,Wo, 
l94U; J>. :!fl~. 

(l:O J1ll'm: lhldl.'m: ~P· '738-740. 
CHI) C-1111. XIII, p , .1:.!. 
C:.10> Pnrtv I. t:np. ·10, nn llustrncno. Parn melhor dlstlnclio separamos aqui 

em nu111m s:rnftn ns rormus a:Ouu, usü e ui\ por hlten. 
t:ll 1 Cup. ~. p, 138. 
(2:.1) lhldum: C'Up. 2"J o 33; llP· 68 e 84. - Neste cnso tão lnteressa.nte, a cos

tumclru persplcàcln de T. Sumpalo ralhou. NJuaepcp6-rOad - Tacho-crande, Unha 
um lrml\o, Alklnd1tr-m1rr - l'équcno-alculdar. Pelos nomes constttulnm, pois, mela 
bat~la de cozlnhn. 

(28) Purte I, cap. ·sG. 
(24) Ibidem: c:np. H . 
(25) Parte r, cap. 20, p. 66. 
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garasu 
occarasu 
sowarasu 
tackwara su 
taygasu 

- Ygar-usú 
- okar-usú 
- sogüer-usú 
- taktlar-usú 
·- tai-asú 

navio (26); 
terreiro grande (27); 

- fõlha grande caida (~) ; 
- taquaruçu (29~; 
- porco do mato (30). 

III 

AS FORMAS GúASú, uso · E ASO' NOS RELATOS DE THEVET 

A identificação dos termos tupis nas obras de Thevet é dificultada por 
dois fatõres: a falta de definição e a grafia desordenada. Além disso enfi
leiram-se nelas numerosos termos geogrâficos, cuja localização é tentame 
por demais afoito com os dados baralhados, que nos submete, certamente 

(26) Parte I, cap. 8. - A traducAo literal é canom crande, nome que no tupl 
foi apllcado aos navios em geral. Aqui é o nome de uma das primeiras povoacõea 
portuguêsas estabelecidas em Pernambuco, por Duarte Coelho. Fixou-se a pro
nüncla incorreta dos colonos, de Ungua-geral, lgal'3i)u, em lugar de Iraruou, que 
é a forma correta no tupl, consignada no verbete navio, do Vlb. dos jesultas. 

(27) Ibidem; cap. 48, p. 109 e cap. 20, na llustracll.o da p. 65. ' 
(28) Ibidem; cap. 51, p. US. - Stoden nll.o dâ o sentido do têrmo, deixando 

os Interpretadores no escuro. Teodoro Sampaio traduz a palavra. por Sl"l'Ddo come
dor de onça, que seria admlsslveJ, sé Léry nll.o reterlsse o mesmo tublxaba, Inter
pretando-lhe o nome por fõtba. calda de uma lirvorc, o.Uâa, l'nuJde fõlha. calda. 

Batista Caetano, !fado nesta traducão, corrigiu (?) com o seu guarani a grafia 
de Léry para bob IJ-ar us<a, ao comentar o Dllilogo de Lécy, na revista Enaa.loa 
do Solencla, n.o ll. p. 87. 

Pllnlo Ayrosa, em sua restauraclio na edlcão braslJelra do livro de Léry, 
na série Biblioteca Hlst6rloa, emenda por sua vez a correcllo de Batista Cae
tano, para bob-lJ-ar-o.a<a, pelo menos na sua nota 78. l!:sse u<a, por uso, mostra 
novamente, que Ayrosa aJnda contlnunvn a Ignorar as regras do emprêgo de 
g-Oa11tí e UBÍI. 

A reconstltulçll.o de Batista caetono, já que A:yrosa o copia, e maJ, é, sob 
vârlos aspectos, Indigna da persplcâcla que lhe admiramos em tantas outras opor
tunidades. 

Fõlba em tupl é soba, enquanto permanece naturalmente na sua planta. A 
fõlbm despecada, calda, é sogOera, como aba é o cabelo na cabeca e as:Qera o 
cabelo caldo ou tira.do de qualquer maneira. l!: por essa razão que aosOer-uaQ 
se traduz por fõlha. gra.nde cnlcla, sem haver necessidade do parttcl_plo do verbo 
cair, pois o seu sentido se obtém aqui por melo do sutlxo do pretérito Oera - o 
que foi. A leitura superficial das duas gramâtlcas tupls de Anchleta e Figueira. 
no-Jo ensina. 

l!:, portanto, mlnlma a talha de Stnden dentro da sua grafia; simples troca 
de e por a. Tudo o mais é tantasla, desconhecimento da lndole dos dialetos tupl-gua
ranls e parttcuJarmente da gramática tupl. 

(29) Ibidem; parte I , cap. 49 e 51, pp. 116 e 117. Ocorre no têrmo tackwara 
suUbl ( = takQar-uaú-tyba) - taquaral, ou mais exatamente, toquaruoU.&aJ. 

(80) Jll dos pouqulsslmos têrmos cm que, jé. no tupl, temos a !011mo. 1U1'1 por 
us'6, possivelmente para dlterencar o sentido próprio do figurado. 

Não pode haver dllvlda quanto à etlmolog:tn: tanh11, tala. - dente e uso -
g:rande, de onde tanb-uaí.1, taJ-m<a - dentuoo e dai, por extensão, talaa'1 - (porco) 
dentuoo, porco do mAto. :e dcslgnacno muito antiga, porque a forma se encontra 
nos principais dialetos. 

Citemos aqui, em conexão com a forma aao, dois outros têrmos em que 
ocorre: salae6 ou aanhaa6 é o nome de passarinhos chamados hoje em dia aanba
çua, aanhaoo• e aaaanhaços; atlnga.a(a é o nome tupl da gaivota. Abbevllle reglstra 
tin1tB116 como nome de uma estréla. 

No tupl existe, portanto, uma turtlva tendência de uso para as6; porém, ge
neratlzar a forma 1U16 como se !Ora !reqUcntc, é conspurcar o tupl. Nem Anch!et.a, 
nem Figueira a ela se reterem. 
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colhJdos de intérpretes diversos, dos quais cada qual se referia à região 
onde estivera atuando, na extensa costa brasileira, freqllentada pelos fran
ceses, havia então melo século. 

Não é nos três meses que estêve na Guanabara, atribulado com a si
tuação caótica da colõnJa de Vlllegaigno~ que poderia ter anotado tudo 
que nos conta do Brasil nas suas 8ingularidade8. 

Mais tarde, com o malõgr.o da Fmnça Antt1rt1ca e a perseguição cres
cente aos contrabandistas franceses, alguns dêsses antigos encarregados de 
feltol'las devem ter voltado à pátria e servido de fontes adlclonais a Thevet 
na elaboração das demais Informações, que se acham na 00811Wgrafia e nos 
manuscritos ordenados posteriormente. 

Nessas obras aproxima-se de trinta o número dos aumentativos tupi
nambás respigados. 

Nos em Oasú C= g(\asú) que aplica aos oxitonos, só se acha um for
mado em desacordo com as regras tupis. !!: 11W71ibixd-gt'lasú (31) por mo
rubfa,1QlM.iaú - ma.Wral, de ~ - chefe. 

Nos compostos com usú merece ser retificado apenas pindahouaou, cer
tamente urn êrro de transcrição por pbr.d.obusti (32) e não pindá--u8ú - anzol 
grànd6 (33), como quer . Lussagnet, à p. 85, em oposição ao Vlb. (34), que 
ela mostra ter consultado, mas não neste caso. 

Allãs, Thevet e Léry têm sido lnfellzes com os seus tradutores e inter
pretadores franceses e brasileiros. · As explicações referentes ao tupi, no livro 
Le Br68il et 1.es Br68"ien8, par Anàr6 Thevet, de 8u.zanne Lussagnet, são 
em grW1de parte inexatas na forma e não raro também no sentido. Por 
maior que seja, portanto, o serviço prestado pela reedição dos escritos de 
Tbevet referentes ao Brasil, essa publicação é infeliz, dlremos até perigosa 
e desnorteante pelas suas notas, principalmente para quem dela quiser 
sel.'Vtr-se UngUlstlcamente. 

Sentimos ter que fazer restrições tão severas, porque, evidentemente, 
Lussagnet, mal aconselhada, foi vitima da sua boa fé. 

Para orientação do leitor prevenimos aqui que as observações relativas 
a casos especlficos virão apostas aos respectivos verbetes a seguir, em notas 
ao pê das páginas correspondentes. 

(31) Thevct escreve morblabaouaasoub e morbl1chla oUAasoob. ~ lmprovavel 
que morublxnba se houvesse ali detlnltlvamente apocopado. 

(32) Veja abahco a nota 48. 
(38) Suzanna Lussagnet tez mal em retJtlcar tê.rmos tupls de que nada en

tendo. :Olnd.A, sendo· palavra oxltona, só admite cdaaâ, como também paranll 
(p. 4), can-A (p. SO), cal (p. 149). . 

Por outro lado, morublxl\(ba) (p. 55) e mbokACba) (p. 182) exJgem us6, 
tanto no tupl como no guarani; não pode haver terglversaeões a l!sse respeito. 
Em todos esses termos Lussagnct prima slstemàtlcamente por usar a forma errada. 

(84) Ali cstA clnramente plnt11\-g1laa6, que poderia pelo menos ter alertado 
a autora, ainda que, como se vê. Ignorasse uma das regras mais ta:catlvas, qual 
a do emprêgo de ~uâ e us6 nos dialetos tupls. 
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A - O têrmo ·uúasú em Thevet. 

Nas «Slngularitéa»: 

Gro/io. de Thevet (35): o termo tupi em Traduçiio: · 
grafia fonbmica: 

morbicha ouassoub 
(p. 121) 

- morubixab-usú - maioral (35A) ; 

Na «Oosmographie» (36): 

magata-onassou (p. 53) 
marga ionacsou (p. 69) 
ourah-ouassoub (p. 50) 

paranagacu (p. 4) 
quomenda-ouassou (p. 87) 
iassi-tata-ouassou 

(p. 48, 1) 

Em «Deux Voyagea»: 

aquirou-ouassou (p. 260) 
craudou-ouassou (p. 256) 
iou-ouassou (p. 260) 

- maraka!ã-güasú 
- marakaiã-~asú 
- gCiyrá-gQasú 

- paranã-güasú 
- comandá-güasú 
- tasy-tatã-güasú 

? 
? 

- iu-güasú 

oua-uassou (p. 260) - ybã-güasú 
oueitaca-ouassou (p. 295) - güaitakã-güasú 
tarari-ouassou (p. 260) ? 

- gato do mato (37); 
" 

- ave grande, ave de rapi-
na (38): 

- Rio da Prata (39); 
- fava grande: 
- estrêla grande. estrêla 

d'alva ( 40) : 

- uma tribo (41),; 
- um morubixaba (41): 
- espinho grande, uma mon-

tanha (42); 
- babaçu ( 43) ; 
- uma tribo goltacã ( 44) ; 
- uma tribo; 

(85) A grafia e as pâglnas sll.o as dà edlçll.o de Gaf!arel; Paris, 1878. 
(85A) Na Cosmograpble, p. 55, ainda se lê morbl&chla ouaHoub. Entretanto, 

mesmo no guarani, à. torma simples mburublxA corresponde o aumentativo :ínbu
rublxab-us-6. 

(86} Embora tenhamos à mil.o para constante confronto a edlç!o original de 
1575, Indicamos, para maior tacllldade dos estudiosos, a respectlva pâgtna dos 
extratos de S. Lussagnet, nos quais estAo Indicadas as tõlhas correspondentes à 
primeira edição. 

(37) Ambos os têrmos arrevessados cotTespondem lndubltAvelmente a DIAl'a. 
kaJA-gfuui6, como se vê pela detlnlcll.o que os acompanha. 

(38) Também é cttado por Léry (Ga!!arel, II, p. 128). Oumh deve corres
ponder a oYJ'â, Isto é, J().yn\ em nossa grafia. 

(89) Não vimos ainda em livros guaranlB a designação de ParanA-rial<í para 
o 'RJo da. Prata, se bem que se tope a cada momento com express!Sés como o 
Grn.nilo Panmâ, que lhe corresponde. No Vlb. tem o nome de Ygilae(í, ou seja mo 
Grande. Em alguns nomes de rios, paranA aparece como alnõnJmo de yirQaa<a. 

(40) Parece que laaal vem separado do resto da palavra por uma virgula. 
Isso Impediu I:.ussagnet e o seu mentor de dar com a verdadeira acep0Ao, que 
estâ bem A vista no Vlb. pc;>ls tuy-tatA - fog"o éla lua é eatrêla e tasy-tatl.-paad 
- eatrêla KJ'8Dde, estrêla d'alva. 

t (41) Como a J>rlmelra parte do têrmo nlio passaria de hipótese e de qualquer 
onna não tenha maior lmportAncta, llmltamo-nos ao reglstro. 

< 42) A julgar pelo nome, deve tratar-se de um pico bastante caractertstlco. 
(48) Devemos ter ai oun por uQa. (= ybA) - fruto, fruta. A UQa...G.aafl 

corresponde a forma JntermedJArla. abA-baa6, que, por atérese deu babas6, têrmo 
incorporado ao português do BrasJL Compare no capitulo dedicado a. trel d' Abbe
vme, o verbete vua-ouasaouran. 

(4'l} ~ tribo muito citada pelos cronistas colontals na· !ol'ma irolt:acA, cuat
tacA. Segundo Thevet compreendiam quatro tacç!Ses, duas das quais Inimigas 
das outras duas. 
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taya-uassou (p. 257) - taiã-gúasú 
toujoujou-ouassou (p. 257) - TutuICl-gúasú 

B - A forma usú em Thevet 
Nu «Slngulllri~n: 

hier-ousou (p. 351) 
plnda-housou (p. 181) 

No «Cosmographle»: 

aplr-oupsou (p. 69) 
apyr-opsou (p. 37) 
ptnda-houssoub (p. 85) 

quarousoub (p. 225) 
taplr-ousou (p. 72) 

? 
pindob-usú 

- tapilr-usú 
- tapilr-usú 
- plndob-usú 

- ygar-usú 
- taplir-usú 

- raiz grande de taioba (45): 
- Tuiuiú grânde (46); 

um ratão (47); 
pindoba grande ( 48) ; 

- tapir, anta (49); 
- tapir, anta (49); 
- pindoba grande, pindobuçu 

(50); 
canoa grande, navio (51) ; 

- tapir, anta (49); 

( 45~ tJ o nome de um lndlo. 
(46 Nome de um monte. 
(47 Conhecemos poucos nomes tupla das cêrca de cem espécies de ratos. 
(48} Thevet por duas vêzea olta o nome dêate chefe. Plnda-housou é certa-

mente êrro de trnnaarlcão por plndob-ouaou. Vários argumentos falam a tavor da 
no111a aflrmaUva. Em primeiro lugnr, Thevet nunca escreve houaou por ouaou. 
Além dlBBO, plndA não admite ua6, mas tão aômente g1)1116 (ouaaaou) e todos 
os outros têrrnoa em us<i (ouHou) consignados por Thevet são corretos. O que 
se deu foi êrro de cópia· ou lmpreBBll.o, troca de o-b por ~h, o que é tácll nas 
condlcõea precárias em que Thevet escreveu sõbre as coisas do BrasU, quando 
longe dos seus tntormantea mala habllltados. 

O clhefe Plndahouuou de Thevet deve pois ser o mesmo Plndobuou a que se 
refere Anclhleta, na sua cnrta de 8 de janeiro de 1565 (Cartaa etc., pp. 196-240). 
Anclhleta lhe traduz o nome por fõlha pande de palma. Entretanto, o Vlb. em 
que Anchleta pelo menos colaborou, diz claramente: 

cPalma ou palmeira nno tem genérlco. As espécJes são multas, 
mas nenhuma se nomeia senão pela fruta, salvo a principal delas com 
que se cobre.m as casas, que se chama plndoba; o truto dela é lnaJh. 

E,, a seaulr, arremata, que o nome das palmelras, ainda que venha da fruta, 
também dealgna a !Olha, fibra e tudo o maJsl Plndoba compreende, pois, em 
tupl1 tanto a palmeira especifica, quanto a sua f6tha. O mesmo vale para plndo
buau, uma variedade de plndoba, e nll.o apenas uma plndoba gT&Dde. Por Isso, 
quando Anchleta afirma, p. 204, que plndobua<i se traduz por fõlha srande de 
palma, ainda não estava bem Informado e, assim, apenas ensina mela verdade, 
porque plndobuaa, em tupl, tem quatro acepcões: plndoba s;rande, 16lha gT&Dde 
de plndóba, a variedade de plndobuou e a 16lha de plndobuou. 

O morublxaba, a que Thevet e Anchleta se reterem, tomou provàvelmente o 
seu nomo da palmeira e nllo da !Olha, como sugere AnchJeta. 

Tnevet usa tanto plnd6 como plndoua (Conno.,raphle, U. 916 v. e 914 v.) êste 
lllUmo, por engano, grafado plndona; ambos designam a árvore. 

A formn tupl plndoba corresponde plnd6 no guaranJ. e entre os tuplnambás 
elo Marnnhllo, segundo d'Abbevllle, pela apócope multo .treqUente nesses dialetos. 
Assim sendo, se Monto,ya diz, Q.Ue plnd6 slgnl.flca palmeira e plndoba se traduz 
por tõlba de palmeira, opinião dltundlda entre nós por Batista Caetano, ou en
gana-se, ou o segundo dos slgnltJcados de plnd6, que é tõlha de plndoba, já havia 
caldo em desuso no Sul. Para d'Abbevme nllo houve d6vlda: plnd6 era tanto a 
palmeira (tt. 183 e 186 v.) quando a sua tõlba (ft. 66, 181. v. e 183). 

(49) Tomoa ai três gratJas para taplr. Isso mostra novame.nte que a vislvel 
tlnsla de Tbevet por colecJonar noUclas foi muno maior do que o critério que 
presidiu à sua anAllse e coordenac:llo. Ao mesmo tempo essa desordem nos dà 
uma ldéla. das dificuldades que aguardam o comentarista. ptlncJpalmente o da parte 
llngUlstlca. 

(50) Nilo pode ser plndA-uaG.z como anota Lussagnet, porque plndA-u.sCl nunca 
foi tupl. Veja as notas S e 48 deste capitulo. 

(151) Eis um têrrno onde Lussngnet e os seus mentores poderiam ter mos
trado pelo menos certa persplcAcia, lá que em outros trechos maltratam o tupl 
com tanta desenvoltura. QuarouHoub é, pelo que fàcllmente se deduz do texto, 
a exlcamac:llo Na,•lol - 7i;ar-o<i1 
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Em «Deux Voyageo: 

Taraonlr-oussou (p. 255) 
paraoussou-vots (p. 283) 

- taragQyr-usú 
- porausubora 

C - A forma asú em Thevet 

Nas cSlngula.rités»: 

iacare-absou (p. 162) 
peno-absou (p. 304) 

vebehasou (p. ~8) 

Na cOosmographle»: 

soub-assoub (p. 155) 
tai-assoub (pp. 4 e 154) 

Em «Dewi: Voyages»: 

iacou-assou (p. 260) 
sou-assou (p. 260) 
boco-apsou (p. 263) 

- takaré-gQasú 
- nhandy-roba 

? 

- sy-gQasú 
- taiaçú 

- iakú-g{iasú 
- sy-g{iasú 

? 

- lagarto (52); 
- coitado (53); 

- jacaré-nçu (54) : 
- andiroba ( Carapa guianen-

sis Aubl.) (55): 
- uma árvore muito alta; 

- suaçu, veado (56); 
- taiaçu, queixada (57) ; 

- Jacu-guaçu (58); 
- veado, suacu (59); 
- um rio (60). 

(OonUnua.) 

(52) Ocorreu na transcrição da palavra mais uma das frequentes trocas de 
u por n. A designação de um acidente geogrAtlco por um têrmo zoológico ê rela
tivamente comum. 

(58) O texto nllo deixou dllvlda alguma quanto ao sentido da palavra 
paraoussou-vots, ou seja pmraou11oubo, que se dlterencla da torma tupl tão só 
pela apócope do sufixo bom, aliás destlgurado pela gra!la arrevesada •de Thevet. 
Não se trata, pois, de aumentativo, e, se aqui mereceu acolhlda.. é, como no caso 
de Cho rem.lac-ow111ou, de Léry, para alertar os estudiosos e tamlllarlz4-los com os 
problemas da reconstituição de textos destlgurados. 

(54) A forma de Thevet reaparece no Dheenl'l'tu e tlxou-se no português 
do BrasU. 

(55) IdentltJcação de Hoehne (Bot. e Agr., p. 188) e Menezes (Flora da 
BahJa. pp. 22, 159 e 208, verbete pe.nalba). O Interessante é que o termo andlroba 
também nos velo do tupl: nhancly - 61eo e roba - amarso, que, alêm da me
llAcla acima, deu o nome a uma cucurbltdcla, como vemos em Marcgrave. En
contram-se as tormas ancllroba, JIUlcllroba, nancllroba. e liha.ncllroba ilJnda com 
outras acepcões locais. 

(56) Thevet traz a mesma palavra em Deux Voya.cea, na gra!la de sowaa1011. 
A forma prlm1tJva deve ter sido a do Vlb., pois dela decorrem naturalmente aa 
outras. Entretanto, ao lado dela usou-se desde cedo a torma secunctArla suad, 
que Jã se encontra em Cardlm e Gabriel Soares. A transtormacão do 7 em u e 
rela vamente comum no próprio tupl clássico. No brasWano, suu6 se fixou detl
nltlvamente e assim se Incorporou ao português. No ~J1 o vocábulo t.lcou 
reduztdo, por atérese, a &'6u6. o desenvolvimento dlaleuu do velho têrmo 
83'Paau > ao&1lasd > suaefl mostra. claramente, que nada tem que ver etlmoll>
glcamente com so6-u6 - ca.oa grande. 

(57) A !orma tataata encontra-se nos prJnclpals dialetos tupl-guaranls. Veja 
a nota 80 do capitulo dedicado a João Staden. 

(58) Prõpriamente a Penelope obscura. Aqui o nome é dado a um monte. 
(59) Veja a nota 156 ctêste capitulo. 
(60) Certas palavras avulsas de Thevet são lnJdentWcAveJs na torma trana• 

mlttda. 
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IV 

GúABú, UBú E ABú 

NO LIVRO DE JOÃO DE U:RY 

C Continuação) 

A despeito do longo colóquio, os aumentativos em Léry não ultrapassam 
em número os contidos nos escritos de Thevet. Em compensação, são todos 
identificáveis, o que não acontece com os de Thevet, colhidos em áreas mui
to dispersas (1). 

O significado dos aumentativos empregados por Léry é senslvelmente 
esclarecido pela grafia mais regular do que a de Thevet e pelas deflnlções 
que os acompanham. Nessa tarefa contou com a permanência algo mais 
longa na Guanabara (2), ajuda mais eficiente, certamente obtida por sua 
curiosidade natural pelo dialeto tupinambá. Mas, o mérito principal de Léry 
consiste menos em ter aprendido um pouco de tupi, do que em ter asslmllado 
o suficiente para consignar com algum discernimento aquilo que lhe iam 
comunicando os intérpretes, a cuja colaboração, aliás, alude repetidas vêzes. 

(1) 0s que para este trabalho nos interessam s~: Les Blnplarlt68 de Ia 
~ce Antaristlque; os capltulos referentes ao Brasll na sua Oo1mopaphle UDl
~elle e alguns escritos outros publicados no llvro de Busanne Lm"'l'Dtlt - Le 
... ._tl et lea Br69Wena· Paris, 1958. 

(2) Léry chegou l Guanabara no comeco de marco de 1557 e dall se retirou 
ab 4 de janeiro de ltS58. Thevet permaneceu no ruo de Janeiro de 14 de novem

ro de 1535 a S1 de janeiro de 1556. 

Revista do Instituto de Estudos Brasileiros 
n. 8 (1970), p. 51-64 

[parte 2 de 6]
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Quanto à forma. somam pelo menos dezessete tênnos em gt2a8ú 
(ouaasou), nove em usú (oussou) e um em asú Casaou). O emprêgo de 
g1la8zí obedece, com apenas uma exceção, à regra anchietana; nos em usú 
hã duas discrepâncias, enquanto a única palavra em asú, tatasú - 'p<frco-do
mato, tem fomna idêntica em todos os autores (3). 

Sendo, pois, como dissemos, reconstituíveis todos os aumentativos em
pregados por Léry, embora em diversos haja letras trocadas, provàvelmente 
pelo próprio Léry ao tomar as suas notas e principalmente ao tirar a limpo, 
tanto as suas, quanto as de outros, longe ~os seus informantes, jul~os 
proveitoso aos estudantes transcrever tôda a série e comentar-lhe as diver
gências e interpretações. 

Baseamo-nos para tal na edição de Gaffarél, por ser ela mais acessível 
ao estudiosos. Só o fizemos, porém, depois de comparar a transcrição dos 
vocãbulos tupls com as formas da terceira edição francesa, ae 1585, e 
as da primeira edição latina, de 1586. Na parte tupi as duas se completam. 
A latina, em geral algo inferior à francesa, ainda que lhe corrija uns poucos 
têrmos, serviu de base a Batista Caetano de Almeida Nogueira nas suas 
"oorreçõeB" (4) do Diálogo à6 Lmy. Essas tais (<correções'' merecem um 
lugar de destaque na lista das interpretações mais infelizes jâ cometidas em 
llngU!stica comparada, por falta de conhecimentos do tupi, ao qual votava 
indlsfarçado desprêzo. Desgraçadamente, foram essas "correçõe8" que servi
ram à feitura da tradução brasileira, de 1941 (5). 

Advertimos os pouco familiarizados com o tupi, que gtlasú. e U81i tanto 
são adjetlv0s como advérbios; mas apenas num dos exemplos gila8ú tem fun
ção adverbial. 

Acara-ouassou 
(fr. II. 2, 27) 

camouroupouy-ouassou 
(fr. II. 2, 127) 

cornmanda-ouassou 
(fr. II. 27, 126) 

Têrmos em. "Gflasú" ( 6) 

O 'Mrmo tupi em 
Grafia F<>Mmica 

- akarã-gQast\ - acará-guaçu (peixe) ; 

- kamurupy-gQasú - camarlpu-guaçu, pirapema 
(7); 

- kumandâ.-gila.sú - fava grande (8); 

(3) Compare a nota 19, no capitulo dedicado a João Staden. 
(4) NO"s J!lnlaloa de Sclencla; II. pp. 1-182; Rlo, 1876. 
(5) .Jean de L6r,- - VJagem à !l'erra ao BraaU; São Pauio, s.d. (19il). 
(6) Lêry escreve ouaaaou, ora separado, ora unJdo, ou ainda ligado 119r 

hlten. UnltJcamos a grafia nesse ponto, usando sempre o htten. A lndJcacão 
do volume e das pàgtnaa em Gattarel é precedida de tr, e da edJcão brasileira 
por br. 

(7) Marcgrave escreve camarfpguacu (p. 179). Na traducão brasileira !al
ta advertir que a grafia 0117 de Unr corresponde ao nosso y. Na eclicão de 
Gattarel o nome é Cltado em três grafias (II. 2, 127). Na terceira edtcão tran
cesa só vem kamouroupouy, que corresponde a kamurapJ' em nossa gra!la. 

(8) Damos o sentido ao pé da letra. por falta de Jdentitlcacão. :S: nume
rosa. a variedade de tavaa grandes. ccap. 13 e 20). 
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conoml-ouassou - kunumi-gQasú 
(fr. I . 125; II. 31; 
br. 101, 169) 

co-ouassou - ko-gi),asú 
(fr. II. 132) 

hu-ouassou - y-gQasú 
Cfr. I . 74) 

lacou-ouassou - !akú-gQasú 
(fr. I. 71; II. 1Z1) 

lassl-tata-ouassou - tasy-tatâ-gQasú 
(fr. II. 133) 

maracca-ouassou - marak&-gQasú 
(fr. II. 129) 

moca-ouassou - mokab-usd 
(fr. I. 175; br. 138, 252) 

morgoula-ouassou - murukula-gQasd 
(fr. II. 20, 126, 129, 143) 

oura-ouassou - gQyrá-gQasú 
(fr. II. 128, 142) 

pagé-ouassou - pa!é-gQasd 
(fr. II. 116, 125) 

plrâ-ouassou - plrâ-gQasú 
<fr. II. 2, 142) 

pulssa-ouassou - pysá-gQasú 
(fr. II. 7, 134) 

se-ouassou - sy-gQasú 
(fr. I. 160/61, II. 1Z1> 

- mõço (9); 

- roça ·grande; 

- rio grande; . 

- jacu-guaçu (10) ; 

- estrêla grande, o planêta 
Vênus; 

- maracâ grande, sino, cam-o 
pa <11>; 

- bombarda, canhão (12); 

- maracujá. grande, laranja, 
limão <13>; 

- ave grande, ave de rapina; 

- pàjé grande (14) ; 

- pe1xe grande (15) ; 

- rêde grande, rêde de arras-
to (16); 

- veado (17); 

(9) Não atinamos com o motivo que levou os respons4vela pela traducão 
braslleJra a escrever ourumlm, com r, quando Lêry prefere n, tal qual os jesúltas. 
E, por que aaa6, que no caso não é tupl e não é de Lêry. (cap. 8 e 14). 

(10) fl'ambém aqui a traducão braslleJra substituiu a forma certa pelas erra
das: a.ou (p. 135) e uou (p. !1154). 

(11) Os jesuttas consignaram ltli-maraka - maraea\ de metal, que é ma1B 
descrltlvo, embora não aluda ao tamanho. (cap. 20) 

(12) O aumentativo ocorre no cap. 11 e o têrmo simples à p. 124, voL II. 
mocap mororocap Isto é, mokaba, mororokaba. l!: a 'dnlca forma entre os au
mentativos em ~ mà1 apanhada por Lêey pois não sendo o voc4buto sim
ples terminado em vogal acentuada, o aumentaltvo só pode ser formado com us6. 
O comentarista da edlcão brasileira só não corrhnu, em nota, o desllse de ~ 
porque certamente ainda desconhecia a regra faXatlva do emprego de ~ 
e ua6. (cap. 11 e 20) 

(18) H.4 uma variedade de maracuj4, o muruku!A-riaa6 cujo nome os tu
plnambâs do Rio aplicaram à lanulJa e ao UmAo trázlaõs i>e\os portugueses. No 
Vlb. laranJa é 7bA-ala (fruta Aoldà) ou 7ba\-laba (fruta amarela!_._enquanto o 
limão também é designado por 7b6.-ala. O termo ocorre às pp. 161, ~ 2S5 e 268 
da tradução brasileira: quatro vêzes, e cada vez escrito de maneira diferente!! 
morgonta, mara.kaJI., mo&'UJA e morguJã. E o comentarista, ainda por cima, acha 
Que morgonla deve ser morgonlba e até lhe d4 uma etlmologJa!I Entretanto, na 
S.• edlcão francesa vem quatro vezes mo~oala, ou seja morsula ( = murukaJA) 
em nossa grafia (pp. 196, 852, 856 e 8'79). A despeito dlsso Gaffarel traz mor
gonla cn. Jlp. 20, 126) e morgoaJa (II. pp. 129 e 148). 

(14) Parece que os tuplnamb4s pronunciavam paJlí. Pelo menos é o que 
se deduz dâs grafias de LérY e JiWreux. (br. pJ>. 221 e 2:52). 

(15) Embora só ocorra pln1.-ilaa6, o comentarista achou convenJente mos-

277
trar o seu desprezo pelos ensinamentos dos mestres, escrevendo pln\-ua6, à p. 

. (br. pp. 147, 268b 276 e 277) . 
(16) Por que su st1tutu o comentarista o certo de João de Lécy, !Q'SA-~ 

por pysa\-11116? à p . 260. Veja abaixo a nota 18. 
(17) ~ merece uma medalha pelo só relllstro desta palavra, em tõrno 

à qu~, hA decênlos, se vêm tecendo os coment4rlos mais estapafdrdlos, a come
çar pe.1as etlmologlas fantasiadas de Martlus, e de Batlsta caetano no verbete 
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sobouy-masson (18) 
Cfr. II. 124) 

ynambou-ouassou 
Cfr. 1. 172, II. 127> 

arlgnan-oussou 
Cfr. I. 170) 

che remlac-oussou 
(fr. II. 138) 

FREDERICO G. EDELWEISS 

- soby-gQasú - são verdes C!L8): 

- lnambú-gQasú - lnambu-guaçu (19); 

Thwws em "Usú" 

- arlnham-usú - peru (20>; 

- xe remlausuba - meu escravo C20A) ; 

rOacd do seu VocabulArlo, onde, allAs, modlftca a sua opinião anterior, manttes
úidã no DIAloso de Ur7: sA-Oaad (por eaA-'Oas<i - Olho grande) embora não ºdê 
a traducllo. <Enaaloa de Sclenola, II. p. 29). 

O vocabulArlo jesultlco dá para veado o vocábulo ay~d, que Léry ratltlca 
plenamente na sua gratla. Uma torma dialetal de enrtlaed é au,.OU6, porque o 
'T tupl se transforma a mh1do em u. Encontramo-fã um tanto dlstarcada em 
cu~u; no livro de Marcgrave (pp. 284-85). De augGaa6 para auaa6, talvez por 
lnfiuênc1a dos meallcos e colonos, o paBSo é pequeno. Esta torma secundâfla, 
auaa6, parece ter-se desenvolvido desde cedo1 pois já se encontra em Cardlm e 
Gabriel Soares de Sousa. Ambos silo bons Informantes, mas nll.o autoridades 
por ai só em mlnudêndas llngUlst1cas. A transtormacll.o pode ter tido origem 

, mesmo entre os tupls, pois nota-se em certos voc4bu1os multo usados singular 
tendência à contracllo. 

Assim, :yb)'J'àpara, de 7b'Tl'iL - pau, vara e de apara - curvo, vergado, já 
no tempo de AnC!hleta se havia contraldo em urapara1 onde notamos também a 
apotonla de 7 para u. Altemànclaa semelhantes verlxlcam-se no guarani, onde, 
por contraoão, temos rOaa6 por aypaa6 (!) e onde os têrmos para arco -
~A e apA (1) seriam desnorteantes sem a comparacll.o com o primitivo 
7bpàpara, que lhes deu origem e os detlne. 

Entretanto, é tato ll'removlvel que auaa6 se firmou; generallzou-se no brasl
llano, no seu descendente o nheengatu e finalmente, incorporou-se no português 
do Brasil. Mas" do seu desenvolvimento 3 fácil deduztr, que a etimologia so6-aa6 
- anlmal sranue, caoa srande nll.o paBSa de diletantismo à margem do têrmo pri
mitivo, reles etimologia popular. 

Se, depois dessas conalderaeões passarmos a examinar a tracluoAo braallelra 
de Léry, na parte referente ao vocábulo a que ora damos revista, teremos uma 
1urprêsa lnam'edltAvel. Deturparam-no duplamente, alterando ae-ouaaaou para ao6-
'Gaaa6 à p. ~ e para .uaad à p. 258. Nem ao menos toram consequentes. Além 
dl1101 a nota :mi contém flagrante Inverdade, Soaad nunca exlsUu no guarani 
antigo! Por outro lado, ê Indesculpável atolteza o trazer testemunhos nheenratua 
em ~lo de uma etimologia, quando nem se alude à torma antiga, quase correta, 
de , corroborada pelo vocábulárlo jesUlta. E, vá alguém se tlar numas tantas 
tradu a naclonalal 

(18) Em Lêry o 7 tupl vem às vnea representado por 007, como em 1oubo07 
e cam&l'Oupoa:rJ outras vêzes por ui, como em puJaaa. Ob7 (sob:Y', rob7) tanto 
algnltlca verde como asul. Pelo colóquio de LérY se vê que os tamolos1 para evi
tar a ambliU1dade, designavam uul por ob7-e&6 e Terde por ob7-gfuulu. 

Maaaon ê êrro de tranacrlcll.o por ou.u1ou. 
(19) lnambd vem nos dlclonArloa guaranla traduzido por perdls. No voca

bulAilo tupt doa jesuttas ê aplicado às oodornu e nhuãpuP6 às perdl&el. Ambas 
aa traducõea se baaeJam apenas em alguma semelhanca. 

(20) Thevet (RlnKulmrltê11, p. 224) reglstra arlgnmne - rallnhB, que em Ury 
ê designada por arli:nmn-mlrf. J!:, pois, natural que os tamolos chamassem o peru 
de .ratinha Krande - arlnhan-ua6. O Vlb. apelida a galinha de cllyrA-aapukala 
é o peru, por Idêntico racloclnlo, rO.YrA-1apukal-u16. Notemos porém que An
t'hleta, no Auto df' l'qlo l.ourenoo, verso 341, grara arlnbama. Temos ai com cer
teza um Iberismo Ci:allnha, ralllna = arlnbana, arlnhama> perfilhado pelos tupl
no.mbAs da Guanabara. mas no qual a silaba final parece ter oscilado entre na 
e ma. O Auto de SAo Louren~o é da penl\ltlma década do Quinhentos. Anchleta 
põa no caso em prática para o léxlco do Auto o ajustamento ao uso local, que, 
na sua gramAllca. aconselha quanto à morfologia. Também aqUl a traducio 
brasileira troca ual\ l>Or aal\. 

<20-A) A tradução brasileira (J>. 264) limitou-se, como quase sempre, a r'e"' 
petlr a Interpretação de Balista Caetano (Dl6loro de L6ey, p. 74). Mas, que 
essa reconstltultlo deixou o Intérprete um tanto desalentado, se vê na sua nota. 
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leryoussou - rerf-g1lasú - ostra grande (21) ; 
(fr. II. 101, 123) 

ourauh-oussou . - g1lyrá-ab-usú - pena grande de ave (22) ; 
(tr. II. 129) 

78 (p. 129) dos Ensaios de Sclencla. Traduzido literalmente, xe remblar-us6 é 
o meu capturado . grande. Porém, como na traducão de Léry: meu eacravo, não 
bê. nada que justllique o adjetlvo us6 - grande, cabia, antes do mais, examinar 
os você.bulos que no tupl correspondem a eelll'avo. Batista Caetano teve certa· 
mente a lembranca; entretanto, a sua ldéla tlxa unltârla e o seu profundo des
prêzo pelas termas tupls o de.vem ter levado a examinar exclusivamente os dl
clond.rlos guaranJs. Nos de Montoya terá, assim, visto e comparado os verbetes 
temblayhu, b. - eacravo e che rembla)'hu - meu escravo, sem consegutr estabe
lecer uma conexão com o têrm.o de Léry. 

Mas, se então se desse ao Jncõmodo de procurar no manuscl'lto do Vlb. exis
tente na Biblioteca Naclonal, o vocábulo tupl correspondente, terta achado mlau
suba - escravo. Empregado com o possessivo xe, mtauauba. exige o lndlce re
lativo dos partlclplos em mi. Desta torma teremos xe remJauauba., que corres
ponde ao exemplo de Montoya cbe rembl~hu, b. 

Os tuplnambâs da Guanabara, segundo o testemunho de Léry, usavam a for
ma apocopada, de onde xe remJa.uaú. ~ Isto que Léry ouviu e que apareceria no 
seu livro, se não se Intrometesse um e para contundir os nossos tuplnlstas até 
hoje. Como vemos, não se trata de forma aumentatJva. 

(21) A llngua tupJ não possui o fonema J, mas o r lnlcJal dêle se aproxima. 
Ainda hoje o llnguajar do povo os contunde. 

Léry também trocou ouassou po[' ouBBou, o que, neste caso não é apenas estra
nhável, mas lastlmê.vel,, por ter dado motivo à detu!'pacão do lêrmo em outra obra. 
Na.s edições do Trataoo Descritivo do BraaU, de Gabriel Soares de Sousa, a come
car pela cnstlrada. de 1851, aparece, no capitulo 140, parte II. o mesmo vocábulo 
leriuou. Mas, -ai Varnhagen oaatlgou o têrmo, não de acõrdo com os códices exa
minados, mas pela sua cabeca. alterando o certo de Gabriel Soares por a.mor ao 
êrro de Léry. Na primeira edlcll.o, de 1825, no mesmo capitulo aparecem os no
mes de duas ostras: Koerlml18u e Kerlmlrlm, onde, por Inadvertência ou pela seme
lhanca das letras e tatta de conhecimento do tupl, o B lnlctal tal trocado por lL 
Na edição de 1851, Varnhagen, em vez de simplesmente trocar as iniciais e 
masu no evidente uaau, ainda convCl'teu fuul6 em usíi, escrevendo leriua4, que 
havia encontrado em Léry. Cometeu assim dois erros tàcllmente evltAvels. Quan
to ao fonema 1, Varnhagen não reparou que o seu uso estabelecia flagrante con
traalcão com o capitulo 150 do mesmo Tratado Descrttlvo, onde se declara, que a 
Ungua dos tuplnambê.s não possula nem t, nem 1, nem r (tol'te ou dobrado), ou, 
se o notou, deve ter-se estribado no próprio Gabriel Soares, que, no mesmo ca
pitulo, ainda tala em outras ostras, chamadas lerfpebu. Vê-se por ai, tanto em 
Lé,ry como em Gabriel Soares, a defeituosa apreensão do r Inicial brando dos tupls 
pelos europeus. Introduziu-se, assim, no livro de Gabriel Soares, uma alteracão, 
que se vem reproduzindo em tõdas as edlcões, a partir da de 1851. O que Gabriel 
Soares escreveu to! Berldaau (,-erlon.ou) ou seja em nossa grafia rerli;ilaa6, de 
perfeito acõrdo com o vocabuld.rlo jesulta. 

Na nota 164 da traducão brasileira cita-se a suposta forma lryry, de Batista 
Caetano, atribuindo-se Inconsideradamente a forma reri, reglstrada pelos jesultas, 
à promlncla dos colonos. Por outro lado, Batista Caetano, em seus comentflrlos a 
Léry, alterou mui corretamente pa.ra g0n.s6 a forma us6 empregada erradamente 
por Léry. o lntellz anotador da edlcão brasllelra, entretanto, justamente neste 
ponto elementar da gramâtlca tupl, entendeu repudiar o seu mestre de tõda hora, 
tornando a restabelecer o errõneo uaíi (p. 250) . 

(22) Léry diz, no capitulo 11. que o genérico para ave é oura ( = oyd.), 
tsto é, gOyra\ pelos ensinamentos jesultas. O vocábulo aparece diversas vêzes em 
compostos de Léry, Inclusive neste mal transcrito ourauh-oussou, j>['lrneira parte 
de um nome de aldeia, que Léry traduz por pena srande de a.ve. Batista Caetano 
vê no têrmo uma alteracão de ~a\-gOn.116, a que dâ o sentido multo coerente de 
ave .-rn,nde, mas que está. em desacordo com o Indicado por Léry. A traducão 
brasileira restaura ourauh-ouHou ppr 113'1'6.-ok-uiro, Isto é, caaa. pande de a.ve, 
mantendo porém, por mats lnCl'IVel pareca, a tradução de Ury: pena cra.ndeU 
(p. 255). 

Ora, pena. grande de a.ve, na grafia de Lécy, é ouraa.b-ouasou, que em nossa 
é &1)yrf...ab-us6, ou g-Oyn\.-rab-ua6, de contormldade com os ensinamentos de An
chleta (ti. 9, llnba 21 e 22). 

Sabendo, que o h é ai lnadmlsslvel e comparando ourauh com ouraab, co· 
lhe-se a impressão nltlda, que Batista Caeiaiío só não deu pela troca de a.b por 
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plndo-oussou 
~fr. II. 143) 

soouar-oussou 
(fr. II. 129) 

tacouar-oussou 
(fr. !II. 128/29) 

taplr-oussou 
(fr. L 157 /81 161; 
II. 33, 125/6) 

tau-oussou 
(b. II. 134) 

yguer-oussou 
(fr. II. !134) 

FREDERI€0 G. EDELWEISS 

- plndob-usú 

- sogQer•usú 

- tapllr-usú 

- tab-usú 

- ygar-usú 

- plndoba grande; 
Mas, há uma variedade de 
plndoba, ainda hoje chama
da de pindobuçui (23) ; 

- fôlha grande caída (24) ; 

- taquaruçu (25) ; 

- taplr, an~ (26) ; 

- aldeia grande C27) ; 

- canoa grande, navio (28). 

T~o em "Asú" 

talassou - ta!asú - talaçu, porco do mato (29). 
(fr. I. 160/61; II. 127) 

ub, pelo pouco caso que fazia do tupl, talha que o impediu de asslmllar os ensi
namentos de AncbJeta, sem os quais ê arriscada qualqUel' anâllse de tex"tos tupls. 

(28) Veja o que dissemos a respeito desta palavra na nota 48, do capltuio 
odedlcado aos aumentaUvos tupls contidos em Thevet. 

Batista .Caetano retifica acertadamente pln~o por plndob nesta comblnacão 
(veja A p. 97 dos Enaaloa), porque, mesmo no guaranJ antigo, palmeira grande 

•ê plndob-u116, segundo a lição de Montoya. 
Infelhimente, o comenta1>lsta da edição brasileira prefere mais uma vez a for

ma errada plnd6-ua6 (p. 268). 
(24) João Staden (Parte I . cap. 51) jâ menclona uma aldeia, cujo morubl· 

xaba tinha êsse nome, grafado ali Sowal'aSu. Note-se a dlvergl!ncJa aaú por ua<i. 
1!l estranhé.vel que, nem com a traducll.o de Lêry, Batista CD.etano conseguisse 
.reconstituir o legitimo vocâbUlo tupl, a que nos referimos exaustivamente na nota 
:17 do capitulo dedicado aos compostos com ikaa6/ae6 do llvro de Staden. 

Na traduo'll.o brasileira de Léry, a transcrição do vocâbulo tupl se atêm à 
.reconstltulcll.o de Batlsta Caetano, com exceção do h lnJclal, que .foi substltutdo 
J>Or s (sob por bob) A p. 275. 

Mas, Incoerente como é, o comentarista desfaz a troca em sua nota '73, p. 278, 
e, o que ê pior, admite aa6, em lugar de u116. empregado por Léry e mui acerta
-damente mantido por Batista caetano. Ainda nl!.o satisfeito com êsses contra-
-sonsos, transforma até a traducD.o latlna de Lêry, na mesma nota, quando a sua 
·tarefa era tllo só a restauração do texto tupl e zelar pela sua traducl1o. 

(25) Ucy tem aacouarr-ouaaou (II. p. 128) e tau-oouar-ouasou (ll. p. 129). 
:No primeiro houve troca do t Inicial por a, lnadmlsslvel no caso. No segundo 
vem tau por ta. 

(26) O nome tapllra .foi aplicado ao gado vacum, como jé. transparece em 
I.61')' (II. p, 125). 

(27) Gatrarel tem tan, por tAu que vem na tercerra edição trancesa, mas 
ambas trazem ouacou em lugar de 0U11Sou. o têrmo tomou naturalmente o se.n
ttdo de cidade. A traducll.o brasileira, em vez de retWcar o texto para tAu-11116., 
-ou seja tab-uad, de acõrdo com o Vlb. Impinge tava-ua6, com tlagrante desres
peito A eufonia tupl {p. 260). 

(28) Ycarua6. generalizou-se entre os tupls do leste para na.vto, enquanto 
!OS gUaranls denominaram os veleiros de ypratA e os maiores ypratar-ua<i. Com
pare o que dissemos a êsse respeito na lllllma parte do capitulo o sullxo acente 
•ara., t!a&ra» iiaa Uniruaa tupl-paranls, em nosso livro Estudos tupls e tupl-~ 
rranla. 

{29) Veja a nota 29 do cap1tulo dedicado neste estudo a Jollo staden. 
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V 

O EMPR.eGO DAS FORMAS "GúASú, USú E ASú" NOS TRATADOS 
DE FERNÃO CARDIM 

Quando, em 1583, Fernão Carclim encetou as suas andanças pelas ca
pitanias do Brasil, como secretário de Cristóvão de Gouveia, daria ao 
mesmo tempo os primeiros passos algo trôpegos na aprendizagem da lln
gua brasllica. 

Nos têrmos infilgenas, que recolheu diretamente da bôca dos portu
guêses e mestiços, parte jã não era tupi de ~ei; aqui e ali consignaria pa
lavras locais genuinas, mas discordantes do Vlb. dos jesuitas, pois êste vi
sando à uniformização da llngua escrita (1), registrava de preferência, e, 
por assim dizer, oficializava das legítimas formas incllgenas tão só as mais 
correntes dentre os principais dialetos tupis costeiros. Aparecem, assim, 
nos escritos iniciais de Cardlm (2) formas como a'17KJi!l(lCU (3), çuaçu. (4), 

gua.inumu (5), taepi;{fUÁri (6) etc. que no apógrafo posterior à6 8vora vêm 
melhoradas para: gua.rna.yacu. (7), sugoaçu (8), gua.nàumig (9) e tatpig-Y
mirin (10), mas onde, mesmo assim, ainda se notam pequenas divergências 
com o Vlb. 

Outros vocãbulos, como canàuaçu (11) e gua.racigoba (12) ficaram sem 
correção. Hã também as incoerências grãficas, como sugoaçu ao lado de 
BWlÇU--0.para (13) e até alterações para pior, como a de beijupirá (14) para 
bigjuipirá, que são dois peixes completamente diferentes, como jã deixa
mos bem claro em outro estudo (15). 

(1) Tendência que se nota na época em várJos palses da Europa, posta em 
voga por diversos tradutores da Blblla. 

(2) Quanto às duas partes: Do Ollma e Tena do BTa111l e Do Principio e Ori
gem dos lndlos do Brasil, os apógra!os. que, se não correspondiam exatamente aos 
originais, deviam aproximar-se-lhes mais, toram certamente aquêles que servl
rrun à traducão publicada por Samuel Purohaa, na sé11le llaklutus Posthumuai vol. 
IV. pp. 1289-1820, Londres, 16215, reproduzida, com algumas emendas, no vo . 16, 
pp. 417-508, da edlcão de Glasgow, em 1906. 

(8) Purcbas; vol. 16, p. 488. 
(4) Ibidem; p. 450. como de costume, o o não vem cedllhado. 
(5) Ibidem; p . 491. 
(6) Ibidem; p. 447. 
(7) T.ratacloa etc. p. 87. - Em vista de Rodolfo Garcia afirmar que nada 

alterou nos têrmos tupls, tlamo-nos da sua gra!Ja na edJcão de 1925. 
(8) Ibidem; p. 36. 
(9) Ibidem; p. 92. 

(10) lbld. p. 204. MaJs claramente tapyy-ml~ em nossa grafia fonêmlca. 
(11) Purohaa; p. 458. - Tratados; p. 40 - veja a nota 32. 
(12) Purobaa; p. · 462. - Tratados; p. 52. - Em lugar de quaraotsaoba ( = 

kQa?aayaoba) - roupagem do sol. - Oba, em Jugal' de aoba, jà é um exemplo 
elas alterações Jntroduzldas pela llnl'ua-geral dos rnestlcos e colonos. 

(18) Onde veado tem duas formas tupls: auaou e sul'0•o6, das quais nenh'lf• 
ma confere com o Vlb. que traz cl&'guaçd <= •Yl'Oa•ll.). 

Cl4) Purcha1r p. 484. - !l'.ratados; p. 81. A descl'lcão corresponde ao belJu• 
-p~ allâs, mb;lu-plrà em tupll enquanto blgJulpln\, aliás ~lu1-pln\, segundo o 
Vlb. é o pebce voador, que Card m refere à p. 86, entretanto, sem citar-lhe o nome 
tupl. 

(15) Veja o verbete 25, plrabllú, em nosso estudo Os TopGnlmH Inilfl'enaa elo 
lUo de .Janeiro Quinhentista. In: Bev. ao lnst. Blst. e Geogr, Bnullelro; vol. 275. PP• 
80-134. 
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D~do de barato uma série de erros de transcrição, aind~ mesmo na 
cõpla revista de J!?vora (16), podemos desde logo deduzir das observações 
precedentes que, na penúltima década do Qultihentos, o Vlb. talvez dife
risse em alguns pontos dos exemplares hoje existentes, mas que, sem dú
vida alguma, os conhecimentos de Cardlm, no dominio do tupi, deviam com
preensivelmente ser limitados, por ocasião das suas viagens em companhia 
do pe. Gouveia e, ainda bem falhos quando, anos após, reviu os têrmos 
tupls citados nos seus primeiros relatos brasileiros. 

Entretanto, nos dezoito aumentativos em g(Lasú, usú, e aati, apenas dois 
em asú merecem reparos: ca11dtta.ÇU e ~. como veremos na sua 
enumeração a seguir. Como Cardim certamente não os inventou, deviam ser 
formas locais, talvez do falar mestiço, segundo as tendências jã bem pronun
cJadas em GabrJel Soares de Sousa. 

Nas notas de Rodolfo Garcia multa restrição teríamos que fazer, prin
cipalmente às suas etimologlas, se nestas linhas coubesse uma critica ge
ral. Ê que o seu tupi é quase todo haurido do vocabulãrio guarani, de 
Batista Caetano de Almeida Nogueira. Impagâvel mesmo, como jã disse
mos aJhures, é a sua tradução da frase tupi ocorrente à p. 339 dos Tra
tados de CardJm (17). Ê lastimável, que nunca se desse ao trabalho de 
uecorrer ao vocabulário tupi dos jesuítas, do qual existe um apógrafo in
completo na Biblioteca Nacional. 

Aumentativos @m "gflasú!', "usú" e "aaúl' nos Trataik>s de Oa1·dim 

1. Têrmos em cgQ&SÚ» 

Grafla nos apógrafos 
de aoora: 

abaré-guaqú Cp. 303) 

goembégoaçu Cp. 75) 

Grafia fonémica 
sagm1ào o Vlb: 

- abaré-gQasú 

- gQembé-gQasõ 

Traàuçilo: 

- padre superior, prelado 
(18); 

- uma planta Cl9); 

(16) Notemos: plnunba\ (p. 82) por plramb6 ( = plra\-ambú>; pura\ (p. 88) 
Por p11raq116; GulgrGt.êot.60 (p. 97) por gulA't"'~telS; p~popeba. (p. 102) par 
la,r1mltopeba.; tucanuoo (p. 200) por tuoanuG6; r:ua:rana:uaou (p. 201) por guala
naru~u etc. 
~xcetuando a.lguns casos, a grafia dos nomes lndlgenas é mais correta nos 

npótgrtatos de lilvora. Hll também alteracões, tanto col'tes como acréscimos, entre 
o ex o de Purchns e os de ~vora. Caplstrano indica algumas delas. 

(17) Nota LXVI, p. 405. 
(18) De acõrdo com o que tlcou dito na nota 20, do capltUlo II. separamos 

neste estudo o adjetivo tupJ par um hlten em nossa grafia, respeitando, parém, a 
usada no Tnatado da Terra. e Gent-e do BraaU. 

Abar6-gOaa6 6 slnõnlmo de pal-irOaa6. A respeito de abarê e de seu slimW
cado remeto-me à explicação um tanto nebulosa de Montoya, na Conqulata l:apl
rltu(~IJ.) I 14, P• 1'7'1 do vol. 6 dos Anais da. BlbUoteca. Nacional, Rio éle Janeiro . 

.Ili ca:rdlm reglstrou tnlclalmente embecua.o6, forma que vemos em Purchaa, 
vol. 16, P· 479 (embeiruncu>. GQemJ16-r,-Ou6, que aparece no apógrato de Jtvora, 
comprova a nlteracão telta por Ca:rdlm depals da primeira redilcão. . 
t 

Rodolfo Garcia repete a etimologia e detlnlcão de Batista Caetano. Entre
anto, Melra Pena, no seu DlclonArlo de Plantas MedJolnafa, s.• ed. p. 158, refe

re-se à mesma planta, na gratla truncada de cmbeguaea, como não classlflcada, 
embora lhe cite ns c:aractertsttcas e apllcacões. Em alguns léxicos encontra-se 
o mesmo tl!Jlmo grafado, ainda erradamente, embeg'tlAÇa\. 
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guaranaguaçu (p. 201) 
guataplgguaçõ (p. 93) 
iequlgtlygoaçú (p. 66) 
maracaguaçú (p. 202) 
nhandugoaçõ Cp. 56) 
paraguac;õ (p. 102) 
payguaçú Cp. 314) 

sugoaçú (p. 36) 

camuçuyara (p. 201) 
jaguaruçú Cp. 43) 
jararacuçd Cp. 47) 

- gtla.!anll.-g{lasd - uma tribo (20); 
- gtlatapy-gQas6 - um bõzlo grande (21); 
- kyty-gtlastí - saboelro C22>; 
- marakâ-gtlasd - uma tribo (23); 
- nhandõ -:- ema (24) ; 

- parâ-gtlasd - Paraguaçu (25); 
- pai-gtlasú - padre superior, prelado 

(26); 

- sy-gtlasú - veado (27). 

n. Têrmos em «Ds6> 

- kam-usõ-lara - uma tribo (28); 
- tagtlâ-rayr-uSõ - cachorro do mato (29); 
- tuarak-usú - jararacuçu; 

(20) Em Purchas, I . ed. vem Gualnanaca. que a relmpresalo de 1906, voL 
16, p. 446, alterou para Gllalanaguaca. Guarana por palaDa deve ser erro de 
cópia. 

(21) . Gabriel Soares jà traz, além da !orma positiva oatapa. a aumentatlva 
de tapuou, ·muJto contrata pelos mesttcos, mostrando a rapidez com que o léxico 
tupl se alterava na Ungua-geral. · 

Inacredltàvel, pelo desconheclme.nto dos prlnclplos de gramãtfca mais rudl· 
mentares que hilpllca, é a etlmolo_gla de T. Sampaio, transcrlta por Pirajà da 
Silva, nos comentàrlos à sua edlcão do livro de Gabriel Soares (cap. 142). 

(22) Marcgrave, p. ll3, traz gulty e= kyty) - pau de s11bilo. Parece que 
Cardlm confundiu kyty - 11aboelro com a torma verbal li?kytyka - esfregar-ae. 
Em Purchas, vol. 16, p. 473, vem lequltlm, onde aparece a voz re!lexlva do verbo 
kytr - cortar fazendo presumir outra t•onfusão anterior de Cardlm. Kyty-giklll"6. 
seria uma esp~cle grande de saboclro. Nos Tratado11 hé na palavra ainda a troca 
de tli: por tly. lG' é a grafia anchletano para representar o 1 gutural tupl, valor 
Que no correr do Seiscentos foi atrlbuldo pelos Jesul tas ao y. 

C23) l\laracA Grande deve ter sido m1rlalmente nome de um maioral. Ma
rni:ü conserva-se na Bahla como denomlnacllo de um munlclplo. 

C24) Como Marcgrave, que uUllzou as notas de um português conhecedor 
da llngua braslllca do Nordeste, tambélll designa a ema por nhanduguaou, o 
têrmo deve ali ter sido corrente; e, não apenas para ema, mas ainda para 
aranha caranguejeira. O Vlb. procurou eliminar posslvels contusões, reservando 
a pala\TB nhnndú para designar a f'mn e o diminutivo nbanduT para as aranh1111 
em i:eral, formas usuais na Bahla, 11egundo Gabriel Soares (cap. 78 e ll.8): mas, 
paro as arnnhlis cnrnni:uojelrns jé traz nhanduaou, uma alteração da llngua-geral 
por nbnndú-,e-ún1ú em tuol. 

(25) Embora a semAntlca de par6 jã se nos apresente bem confusa através 
da onomAstlca geogrA!lca, parece que a tendência mala comum era dar 8i par6 
o sentido de rio eXtenao e a par6-gilaa(l o de rio extenso cauclalo10. Note-se a 
divergência entre o tupl e o guaram. 

(26) Veja a nota 18. 
(27) O texto inglês (vol. 16, p. 4!50) tem ouaau ao lado de ouaouapara ( = 

auaou e ouaouapara)~ enquanto o ap6gra!o de ~ora, com 111&'118011 e 1uaouapara, 
diverge no genérico íle um para outro (sopa.ou e 11Ua011) . Em ambas as deslgna
eões Jã temos termas secundàrfas, ou lntluêncla da llnpa-seral (dos mesttcos), 
que se nll.o quer contundida com o tupl, a Unpa bruWca orl~ cuitlvada e 
transmitida pelos jesultas. 

A torma tupl 1y&1lasd mostra que a etimologia espalhada por Batista caetano 
e T. Sampaio é pura fantasia, nada tendo que ver com 106 - Bn1mal, quadrdpec)e. 
Veja, no capitulo dedlcado a Thevet, a nota 56. 

(28) A palavra é composta de Kama - peito, selo usd - grazide e tara - o 
que tem. dono, senhor, ou seja, no plural, 01 peitudos, deslgnacão que contere 
com a fantasiosa descrlcão, que nos transinltlu C&.rdlm. 

(29) C&.rcllm aplica o mesmo nome a dois anlmals diversos. A p. 48 não tol 
multo exato no regtstro da palavra. O cachorro do mato, pelo seu tamanho não 
poderia ter sido designado Por lagQar-usd - onoa crande. Literalmente o seu 
nome tor filho de onca e filho crande de onca, segundo ressalta dos termos tupls 
collBlgnados no Vlb. dos Jesultas: lasth\-raJT& e lac1lA-~·Uld. 

A: p. 102, lac4ar-uà deslgna o oAo d'a\pa do Vlb. Quanto à descrlcão: 
e ..• maior que nenhum boi, tem dentes de grande palmo:11, carcum !ol vitima 
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tetlgcuçõ (p. 73) 
tucanuço Cp. 200) 

canduaçd Cp. 40) 
suaçuapara Cp. 36) 
tayaçó Cp. 37) 
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- letyk-usú - batata de purga (30>: 
- tukan-us<i - uma tribo (31> : 

m. Têrmos em «B8Ú» 

- kQandd-gQasú 
- sy-gQaçli-apara 
- talasú 

- ouriço-cacheiro (32) ; 
- veado galhelro (33) : 
- queixada (34). 

VI 

AS FORMAS "GúASú", "UBú" E "ASO'" NA ONOMASTICA DE 
GABRIEL SOARES DE SOUSA 

Para compreendermos a rapidez com que o tupi se foi abastardando 
na Zfngua-geraZ, basta comparar as formas asst.imldas pelos têrmos brasi
llcos da Notfcia, de Gabriel Soares de Sousa com as coLTespondentes legi
timas do Vlb. dos jesuitas, ou mesmo com as dos Tratados do cronista 
contemporâneo menos ortodoxo, o pe. Fernão Cardim. 

Os llngllistas jesuitas iniciaram-se laboriosamente, com certo preparo 
e método, nas tabas indígenas segregadas, enquanto Gabriel Soares reco
lheu os nomes em ambiente de crescente mestiçagem, de elementos inter
mediários, no dominJo da Ungua-geral, um tupi em franca dissolução. ~ 
dialeto, fruto da fusão de duas raças, do contato de duas culturas, não 
deve ser confundido, como geralmente acontece, com o tupl, o legitimo lln
guajar dos Indios, coordenado pelos jesuitas e por êles razoàvelmente re
gistrado com as indlspensãvels ampliações semânticas, perfilhadas, a seu 
modo, pelos próprios Indígenas, premidos pela necessidade de enunciar con
ceitos novos, Inerentes à cultura forastelra. 

Alentada série de estropiamentos praticados nos vocábulos tupis do 
livro de Gabriel Soares jã ressaltamos no estudo Os tupinismos do "Tro
tado Dssoritivo», de Gabriel Soares de Sousa, nossa perfunctória contri
buição ao Quarto Ool6qujo ln~ dB Bstudoa Luso-Braaileif'os, Bahia, 

da sua credulidade. Al14s, Gabriel Soares fornece versão aproximada. no cap. 96 
da II. parte. Pelo que Informa o VocabulArlo Porturuêll-BraaOlco, no Norte davam 
ao mesmo animal o nome de aab-u6 - ptlo srancle. No comentário de Rodolfo 
Garcia note-se mais uma vez o deaconheclinentó daa regras do emprêgo de sOaa6/ uan nn tunl. 

(80) Rodolfo Garcia reUtlcou a lnlclal ~ Por 1, mas não atinou com a compo
slcll.o da palavra tupl, ouJo sentido literal 6 batata srande. Temos al md e nll.o 
puk6. 

(31) Purchas, vol. 16, p. 445, corrigiu a grafia da I . edlcão para tucanucu 
(= tukan--uaQ), que deve corresponder pro,•àvelmente ao nome de certo tublxaba 
e se traduz por tucano gTande, ou seja, a espêcle maior. 

(32) Cardlm escreveu candu, enquanto Marograve tem quanclu. Mais recen
tes são as formas suAndq e gllndu, que ocorrem na onom4stlca geogrltflca. No
te-se que no Vlb. dos Jesurtas só figura o têrmo tupl kulipara ourlvo-cachelro. Em 
OPoslcão a êstes autores, Gabriel Soares (Parte II. cnp. 108) vê animais distintos 
em kQandu e kull' O mesmo ainda parece ter sido verificado por Tastevln no 
nheen~atu. 

(38 Compare as notas 13 e 27. 
(84 Veja a nota 29 do capitulo U. relativo a. João ~taden. 
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1959. Muitos outros poderiamos aqui registrar, se coubessem nesta apre
ciaçao restrita de um adjetivo isolado. Entretanto, ainda assim, quanta 
alteração se operou em seu emprêgo no curto espaço de quatro décadas 
incompletas 1 

A forma ~ pràticamente cedeu o seu legitimo lugar ao esp<uio 
asú, enquanto usú, salvo raras exceções, conseguiu manter a sua prerroga
tiva. Essa verlficação é muito interessante, por comprovar, na quase des
conhecida língua.gerai do Leste, a manutenção da fol'ma U8á ao lado da 
mudança de ~ em asú, enquanto na Ungua,...geraZ do Norte, no braai
liano,, U8á alterado em osú assume preponderância quase absoluta até o 
fim do século dezoito. Dai por diante, no curso do desenvolvimento da 
Ungua-geraZ moderna do Amazonas, do nkeengatu, osú foi nela tão radi
calmente substituido por asú, como gQaaú o fôra na ZíngtUZ-geral do Le8te, 
desde o Quinhentos. 

O escrúpulo daqueles que acham duvidosas algumas das retificações 
de Varnhagen, não tem aqui razão de ser. Quaisquer alterações que ve
nham a ser impostas por uma possível edição critica, pouco modificarão a 
parte adjetival dos aumentàtivos tupis do nosso estudo . 

Varnhagen não era versado em tupi ao elabõrar as suas Re{l6tl:6es 
Crltica8. A gramática de Anchieta e a de Figueira ser-lhe-iam, pois, de 
reduzida utilidade diante do contraditório .Dicíondrio Portu~a e Brosi
Ziano. Valeu-se principalmente de velhos tratados e, à última hora, dos 
estudos com~ativos de três apógrafos da obra de Gabriel Soares, que 
pôde consultar. Doze anos após o aparecimento das Refte:i;õea Crftica8, 
de 1839, publicou uma nova edição da Noticia ào Brasil, mudando-lhe o 
titulo para Tratado Descritiyo do BrasiZ em 1.581 e, à sua morte, deixou 
novas emendas e adições, que foram aproveitadas na reimpressão de 1879.· 
Nela o u final em açu, guo.çu e uçu tem acento agudo, que suprimimos, 
de acôrdo com a ortografia atual. 

Parte U. 
Gmfia na edi
ção de 1879 

cap. 83 - ageruaçu 
cap. 89 - atlaçu 
cap. 78 - cabureaçu 
cap. 27 - lgaraçu 

Palal1JT'as em "Asú" 

Forma tu.pi, grafia 
fodmíoo 

Traduçlfo p~ 

- aJuro-gQasd - um papagaio (1); 
- tí-gQasú 
- kaburé-gt\as(í 

- alma-de-gato (2): 
- uma coruja (3) : 

- Ygar-usú - Igaraçu <4>: 

(1) e, se~undo Plrajâ, o chamado Amazona Farlno11~ o nosso moleiro. 
Note-se a grande alteracão do vocâbulo tupl na bõca aos colonos e mestiças, em 
poucas décadas. A edlcllo de 1825 tem ageruetecu . · 

(2) A traduclio literal é bico-grande. TT-g0aa6 tem sido contundido ·COM 
atlng-115Íl, que no tupl designa as gaivotas. A ed. de 1825 traz atlbaçu. 

(S) Só figuram no Vlb. os compostos kabur6-yba e kaburê-yb-yayka - a lir· 
vore cahurefha e o seu bãlsamo. Na ed. de 1825 vem oabuleazu. 

(4) Generalizou-se na onomâstlca geogrâ!lca a torma li;arac.-u em lugar de 
lpruou. O slgnltlcado canoa grande !ol aplicado pelos tupls ao navio. Em 
guarani nBvlo é ypratA. O · apógra!o reproduzido pela ed. de 1825 tem lgoaraçu. 
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cap. 81 - jaouaçu 
cap. 72 - jucurlaçu 
cap. 84 - matulm-açu 
cap. 118 - nhanduaçu 
cap. 93 - nhatlum-açu 
cap. 142 - oapuaçu 
cap. 97 - suaçu 
cap. 69 - suai;ucanga 
cap. 97 - suaçupara 
cap. 100 - tajaçu 
cap. 100 - tajaçueté 
cap. 100 - tajaçutirlca 

cap. 102 - tatu-açu 
cap. 114 - tijuai:u 
cap. 124 - tungaçu 
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- takú-gQasú - um jacu (5); 
? - uma ârvore (6); 

- matui-gQasú - uma ave (7) ~ 
- nhandú-gQasú - aranha caranguejeira <8> : 
- nhatiú-gQas6 - mosquito pernilongo (9) ; 
- gQatapy-gQasú - um búzio (10); 
- !;ífgQasú - veado (11); 

? - pau-marfim (12); 
- sygQasú-~para - veado-galhelro ~13): 
- tatasú - um porco-do-mato (14); 
- tatasú-eté - queixada (15); 
- tatasú-tlrika - úm porco-do-mato; 

- tatú-gQasú 
- telú-gQasó. 
- tung-usll 

o queixada ruivo (16) : 
- tatuai;u (17); 
- teluaçu; 
- pulga. 

Palal1JTas em ''U súl' e "0$(/," 

Parte D. 

cap. 136 - almoreoçu - amoré-gQasú - amoré-guaçu (18); 

<5> A desorltll.o de Gabriel Soares nll.o coincide com a de lherlng (Dlclonãrlo doa 
Anlmnla). PlraJA também o não ldentltJcou. .Jacoaou é o que se U! na ed. de 
1825. 

!6) Nll.o llgura no Vlb. O editor de 1825 leu Jucurlaau. 
17) Nilo .figura no Vlb. A ed. de 1825 tem matulmasce. 
C8) No Vlb. só ocorre o genérico nhanduT para aranha. Mas em Marcgrave 

encontra-se nbnnduguacu, designando tanto a ema quanto a aranba camngue
Jelra. :Samdunou é a grafia na ed. de 1825. 

(9) O Vlb. só reglstra a torma nhatlÜ para os pernilongos, que Gabriel Soa
res divide em duas espécies de tamanhos dlterentes. O 1 da sua gra.tla lnha.ttum 
é prolétlco. Jatlum parece hoje a promlncJa mais corrente entre o povo. A ed. 
de 1825 traz nh11bruaau. 

(10) O capitulo doa b11zloa menc1ona algumas formas estranhamente altera· 
das e contratas. O Vlb. aó reglatra patapy. A etimologia de T. Sampaio, 1 atA, 
por aatA etc., pertllhada por Plraj4, mostra singular desconbec1mento do tupl. Na 
i!d. de 1825 aparece o estranho aletjllo Jatetaoau. Compare o mesmo verbete em 
Cnrdlm. 

(11) A mesma torma é usada por Thevet. Veja, no capitulo dedicado a êste, 
a nota '56 e a de 27 no de CardlJil. 

(12) A traducll.o llteral do têrmo ê oaao de veado; mas, lembramos que pode, 
neste composto, haver certo contato recente entre suagu e 106-~1d através da 
forma lntermeal4rla, de Cardlm: au-traai)u. O marfim bruto, matéria prima nova 
para os lndlos, foi designado, de acõrdo com a procedênc1a, pelo neologismo 106-
CQ&ad·riUpora - o 11ue foi dente de animal srandc. se de tato foi essa a ori
gem. o nome lndlgena da Arvore seria recente. A forma tupl correta do têrmo 
de Gabriel Soares passaria a ser, num caso, 17-~d.kanp e, no outro, 106-cQa-
1-0.-kansa, 
J (18) NC?.te-ae a queda do a 1nJc1al no adjetivo apara. Na ed. de 1825 aparece 

uari'.8~eja a nota 291 no capitulo de Joll.o Staden e compare aa notas de PJrajA 
na sua edlcll.o de Gabriel Soares. 

(15) 'fl a espécie maior do porco-do-mato; em traducllo llteral, o porco-do-mato 
por excetenola. A de 1825 traz taJaeuetu. 

(16) A ed. de 1825 tem taJaautlraqua. Tlrika ê Cl'cpttante. estalante. 
(17) No vtb. nll.o ocorre o verbete. Em tupl o correspondente seria tat6-

~!1l&ad· Em português tatuaçu é alnõnJmo de tatu-canastra. Na ed. de 1825 vem 
~~. . 

V 
(18) As mor&aa-do~~e, têm nomes multo variados, como se pode ver no 

ocabuIArlo de latlolocta. de Alberto Vueonceloa, verbete amor6. O Vlb. s6 tem 
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cap. 71 - copaubuçu - kopayb-usú - gamelelra branca (19); 
cap. 91 - capueruçu - kopQer-usú - uma abelha grande; 
cap. 84 - carabuçu ? - uma garceta (20); 
cap. 59 - caraobuçu ? - carobuçu (21); 
cap. 68 - envlroçu - ybyr-usú - lmblruçú (22); 

Parte 1 . 

cap. 14 - lguuçu - ygar-usli - navio (23); 

Parte Il. 

cap. 96 - jaguaracangoçu - lagQar-akang· - canguçu (24): 
-usú 

cap. 96 - jaguaruçu - lagQar-usú - uma onça (25): 
cap. 61 - jeticuçu - letyk-usú - batata-de-purga; 
cap. 55 - pindobuçu - pindob-usú - pindobuçu (26) ; 
cap. 44 - talobuçu - talaob-usú - taloba (brava>; 
cap. 94 - taplruçu - tapilr-eté - taplr, anta (27); 

cap. 142 - tapuçu - gQatapy - um b\lzio grande (28) ; 
cap. 133 - timuçu - timukli - pelxe-~gulha (29). 

o verbete o.more, correspondente a almoréb de Gabriel Soares. Marcgrave descre
ve o amoré-g1Uy6. à p. 166. Note-se a su stltuJcão de g1)aa6, 'Qnlca torma admls
slvel no tupl após vogal acentuada, por os6., que vemos predominar no brasUJano. 
Na edlcão de 1825 temos amlroxoa. 

(19) A ed. de 1825 traz cobam.buca. 
(20) Não vem mencionada, nem no Vlb. nem por Marcgrave. A ed. de 1825 

tem carabau. 
(21} Segundo a descrlcão de Plrajâ, o nome tupl seria kaA-rob-ua'll - a·nuule 

planta amargOSll. 
(22) Nenhuma das etlmologJas transcritas por Plrajâ é admtsslvel; devem 

ser substituídas por: ybyra - estopa, fibra, fibroso, e, 7ba - haate, tronco, o que 
dà pau-de-estopa, pau 1lbroao. 

(28) Ycar-ua6. é a forma correta, que na onomàstlca geogràtJca cedeu o lugar 
à bastarda Ygar-aa6, de onde Isaraou. O sentido literal é canoo.-grande, navio. 
Veja a nota 4 . 

(24) l!l uma onca pintada. O tamanho Indicado por Gabriel Soares nn.o con
fere com o da onca, que hoje em dia se chama caniruou. A traducllo Uteral é 
onoa cabeoa grande, onoa cabeoucla. 

(25) Plrajà pensa tratar-se da onca prêta, com atributos fantâsUcos. Fer
não Card1m, também de outlva, refere-se ao mesmo animal à p. 1021 mas à p. 48, 
descrevendo o caohorro-do-mato, dà-lhe o mesmo nome de lasQar-lJ86.. No Vlb. 
não encontramos o têrmo. 

(26) Não designa a.(>enas as fõlhas novas fechadas, mas também certa va· 
rledade de plndoba. VeJa o que expendemos a respeito na nota 48, do capitulo 
dedicado aos aumentativos em Thevet. 

(Z1) A forma prlmlllva deve ter sldo tapllra, sem quautlcallvo (Ancbleta) . 
Quando os tupls transferiram o nome ao gado vacum, a anta passou a se.r deslg

. nada por tapllr-etê - taplr Iecittmo (Carcllm, lllarc~ve) e o boi ou a vaca por 
tapll.r-ua6 (Vlb.). A forma taplra usada por PlraJà 11ão é correta. Na ed. de 
1825 vem taparuou. 

(28) o aumentativo é gQatapy-~aad. As denominações de Gabriel Soares 
para b!azlos Jà são multo estropiadas e as eUmologlas perfilhadas por PlraJà 
de todo lnaceltâvels. Na ed. de 1825 papeal. 

(29) Plrajâ deixou-se enganar pela grafia da edição de 1879, aceitando a ror
ma tlmuou1 que não existe. Varnhagen, em suas Beflexllea Critica.a, cita o lêrmo 
correto: tlmucu, de « - nariz, focinho, bico, e puku (que faz muku depois de fo
nemas nasais) - longo, ou seja focinho lonito, nome apUcado não apenas ao 
pelxe-aculba. mas ainda ao .:-orculho, que tem a mesma caracterlstlca. l'ukàd 
fmuk6 > - lonco, comprido, alto, não se contunde com ~asdt.. ua6, que é ~ • ..! 
e ao mesmo tempo "1'0880. Na ed. de 1825 lê-se timoem. l!lm resumo, llmuau. 
não cabe entre os a umentativos em ua6.. 
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Palawa em "GOJ:l8ú'' 

cap. 25 e seg. - paraguaçu - parã-gQastí - Paraguaçu (30). 

Palavras em "üMúl' 

cap. 145 - potluaçu 

cap. 85 - uraoaçu 

- poU-gQasú 

- gQyrâ-gQasá 

- pitu, um camarão 
grande (31); 

- caracarâ prêto C32). 

<continua> 

(80) Pancuaou designava no tupl nllo apenas o maior rio que des4gua na 
Bahla de Tocfos os Santos, mas o próprio lagamar tomado por seu estué.rlo. O 
que admira ê que atê baianos possam defender a etimologia de mar crande, como 
se um rio ou mesmo a majestosa BahJa pudesse figurar de mar gTBDde em face 
da Imensidade do AtlAnUco, ainda mesmo que, em tupl, pad slgnWcasse mar. Em 
nossa onomAstlca geognUlca anUga. par6 se aplica aos rios enen.01, de onde se 
deduz. que paracuaou corresponde a rio extenso cauc1aloso. 

(81) Na edlcão de 1825: po~ 
(82) G07r6-cOaaQ, em sentido literal ave panda, é o genérico das avC111 de 

rapina. Em tupl caracan\ prêto deve ter tido um nome especltJco. Na edlcão de 
1825 vem uraoacu. 
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"CUASO", "USO" E "ASO" 
NA HISTóRIA DA MISSÃO DOS PP. CAPUCHINHOS 
DE FREI CUl:JDIO D' ABBEVD..LE 

FREDERICO G. EDELWEISS 
( Oontinuaçllo) 

O valor da História de frei Cláudio reside principalmente nas informa
ções de primeira ordem, que soube recolher de conterrâneos capazes e plena
mente identificados com o meio, por !onga convivência. O escrupuloso cui
dado no coordenar e transmitir os assuntos são a sua valiosa contribuição 
pessoal. Essa combinação feliz fizeram da História do frade uma obra 
multíplice de primeira ordem e singular para o assunto que nos ocupa, a 
despeito do tempo llmitacllssimo que passou no Maranhão e da exigUidade dos 
conhecimentos diretamente assimilados. 

Passam de meia centena os aumentativos contidos no grande livro do 
curioso e diligente capuchinho (1). Só a êste titulo já é a fonte mais impor
tante, que se junta aos compêndios jesuitas para o estudo mórfico dos aumen
tativos em gaasú/mú no tupl antigo, do qual o tuplnambá foi a fonte mais 
importante. A variedade dos têrmos é outro ·mérito a ressaltar em nossa 
resenha e conexamente vale salientar que a HiBt6rla. da Missllo é o mais 
valioso subsidio ao capítulo dos topônimos e antropônimos, o ambiente mais 

(1) Blstolre de la. 1WB11lon des Pêrea Capuolna en L'lale de ~on eto. 
Paris, 1614. - EdJcão tac-slmllar de PaUlo Prado; Paris, 1922. A Llvrarlã MarUna 
Edltõra publicou na série Blblloteca m1t6rlca Brasileira a traduclio de $érglo MIWet 
com as notas que Rodol!o Garcia elaborou para a ecUcão .francesa de Pa\ilo Prado, 
em 1922. 

Revista do Instituto de Estudos Brasileiros 
n. 9 (1970), p. 65-80 

[parte 3 de 6]
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propicio aos aumentativos. Ao examiná-los de mais perto vemos que êles 
raras vêzes palram na atmosfera romântica de certas obras de ficção, pois 
o adjetivo gtlari/uri. reforça com freqllência facetas negativas. 

Quanto à juste7.a gramatical do emprêgo de gtlasú, não há, nos 37 exem
plos, uma única transgressão da regra anchletana (lA). Nos 9 terminados 
em uati ocorre uma divergência, mas, em compensação, um dos 8 em asú 
também admite gtlari, como no túpi, mostrando a ascendência dessa forma 
secundária, aati. 

Apenas a dois de todos êsses aumentativos preferimos não apor a forma 
tupl correspondente. Nenhum serviço prestarlamos aos estudos compara- · 
tlvos ern nossa llngQfstlca lndtgena com juntar novas hipóteses às que já 
temos em profusão. 

Para cotejos com o tupi clãssico a crônica de frei d' Abbeville é um 
vasto repositório quase inexplorado, em que pese o sincero esfôrço de Ro
dolfo Garcia por comentar-lhe os têrmos tupinambás. Dlsclpulo que foi de 
uma corrente da segunda metade do século passado, que ainda pensava poder 
decompor em primitivos monossllabos significantes todos ou pelo menos 
grande parte dos vocábulos tupls, como se o tronco tupi-guarani fôsse pri
mário e não houvesse nêle allenlgenlsmos, as suas notas não pódem satis
fazer as exigências da llngilfstlca moderna. Só por exceção se afasta, vez 
por outra, daquilo que, antes dêle, aventara Batista Caetano, êste, aliás, 
quase sempre de maneira multo menos categórica. Foi Batista Caetano de 
Almeida Nogueira o perene manancial de todo o grupo de diletantes, que, 
entre 1880 e 1940, folheavam lêxlcos à procura de etimologias. Era um 
e&fõt1JO em grande parte destituldo de orientação cientifica, mas que, de 
uma forma ou outra, manteve o fogo sagrado de uma dlsciplina que só mor
rerA em nossas Universidades, quando se nos apagar a (Jltima centelha do 
sagrado amor ao nosso passado, que se prolonga na llngua pátria. 

O pior nesse "catar de etimologias" estava no uso quase exclusivo de 
léxicos desnorteantes, principalmente do vo.cabulário guarani C !) de Batista 
Ca*11o e sem os indlspensáveis conhecimentos gramaticais. A cada passo 
tràlllparece, assim, o despreparo de Rodolfo Garcia em assuntos da morfo
logia comparada. 

As nossas observações, por vêzes longas, procuram tanto retificar a tra
dução brasileira (2) e as notas do comentarista, como, e principalmente, com
pletar estas últimas, estabelecendo maior harmonia entre ambaS, pois, não 
pode haver düvida de que o tradutor e o anotador trabalharam divorciados, 
cada qual para o seu lado. 

(lA) Esta veritlcacão compro~ ainda que em setor restrito, o escrupuloso 
respeito dos Jesultas aos fatos llngUlstlcos na sua tarefa unl!onnlzadora para ttns 
peaagóglcos. 

SI 
(2) 

1
Bbt6rla ela Mhdo d09 Paclrea Capuchlnhom aa Dha do Maranhão etc. -

o Pau o, 1945. 
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O conjunto dêstes senões não tira certos méritos à edição brasileira, 
sobretudo o da divulgação, mas clama desesperadamente por outra à altura 
das nossas exigências universitárias, principalmente no que tange à fidelidade 
na transcrição dos têrmos indigenas do original em grafia nossa, realmente 
equivalente. 

Grafia de frei 
d' Abbevllle 

Aiourou-ouassou 
(fl. 184) 

amboua-ouassou 
(fl. 185) 

camboury-ouassou 
(fl. 194) 

canoua-ouassou 
(fl. 184v) 

cay-ouassou 
(fl. 186v) 

comarou-ouassou 
(fl. 226) 

A forma "gflasú" em d'Abbeville 

Forma tupi em nossa 
grafia fonêmica 

- aiurú-gQasú 

- ambuã-gQasú 

- kamury-gQasú 

- kanugQã-gQasú 

- kaí-gQasú 

- KWilllrú-gQasú 

'I'radução 
portuguêsa 

---;- papagaio grande, moleiro 
(3); 

- centopéia, embuaçu ( 4) ; 

- camurim-açu, robalo (5); 

- o grande furta-côr (6); 

- um macaco (7); 

- cumaru (8); 

(S) Segundo Goeldl - Aves etc. p . 19. - Rodotro Garcia, cap. 821• p. 148, nota 
88, dá. aJur6~, que é uma forma nlieengatu. Traduz alur6, com Bausta caetano, 
por bGca de &'ente. a exemplo de Teodoro Sampaio. lil uma etimologia tentadora, 
mas onde falta comprovar, com exemplos antigos, que o a ln1clal srgnWca sente. 

(4) Também aqUI R. Garcia se Umlta a transcrever a etimologia dada no 
Tuul na Geo&'l'llfla Nacional, II. ed. mas que T. Sampaio ellmlnou a m. e têz 
multo bem. 

(15) R. Garcia está. enganado quando afirma que o camurlm é desconhecido 
com o qualWcatlvo ~. Ainda toma vá.rios outros, de acõrdo com as caracterls· 
ticas das diversas espécies de robalos. Veja Vaaooncetos - lcttolosla, p. 80. 

(6) A palavra tupl não foi ldentltlcada pelos respansAve!s da traducão brasi
leira. Kanqti, que é a torma tupl correta, não slgnWca slmplesmente colorido, 
como dá. a entender o original mas cOres que mucJam. conforme à lna.ldêncla da 
luz. O nome é aplicado prlnctpalmente às penas de aves e se traduz perfeita
mente por furta.cor. 

Kauugfü\ foi um dos vocâbUlos mais maltratados na edlcão brasllelra. Nlo 
atlnamos com a razão que levou o tradutor a verter telnture pol' pau-de-Unta 
(I! p. 144). E oferecem isto como traducão aos estudiosos brasllelros! 

R. Garcia, pol' seu turno, transforma o têrmo tupl em canduA - limo de 
Arvore (!), a palavra mais parecida que achou no vocabUlârto ~ (1) de Ba· 
tlsta Caetano, onde os nossos etlmologlstas costumavam estudar tupll O resultado 
foi o que se vê. 

(7) A tradução brasileira transcreve erradamente caf-&4l1L R. Garcla repro
duz o nome certo, mas faz etlmologla às avessas. Não é de kal - enversonhado 
que o macaco tomou o nome, mas, ao contrârlo, no guarani o têrmo t<>mou o sen
Udo de vergo~ enve~olduulo, pelo costume do cal de se tapar a cara. No tupl, 
a evolucAo semAntJca não tol a mesma e a acepcão de versonha, enversonhaclo <lo 
têrmo não consta dos seus léxicos (pp, 146 e 202). 

(8) Nova substltulcão de ouaesou <- Qari) par aou na traducão brasllelra. 
R. Garcia só verteu a prlmelra parte do têrmo.i._,gue encontrou em BaUsta caetano. 
Entretanto, a etimologia é das mais tran&l>aremes: Jmml\ - pevide, semente e una. 
.runa - prêto. A forma extensa do adjeflvo ainda se mantém no nome clentWco. 
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conronron-ouassou - korõrõ-gQasú - grande roncador (9) ; 
(fl. 185v) 

copouih-ouassou -? - ? (10); 
(fl. 222v) 

coras-ouassou - korá-gilasú - o grande Nicolau (1!1.) ; 
(fl. 184) 

cougnan-ouassou - kunhã-gilasú - mulher grande; 
(fl. 365) 

coureman-ouassou - kurimã-gtlasú - tainha grande (12) ; 
(fl. 244V) 

lapyy-ouassou - iapy-gilasú - japiuaçu, japiaçu (13) ; 
Cfl. 67v) 

iasseutata-ouassou - Jasy-tatá-gilasú - estrêla d'alva (14) ; 
(ft. 318) 

loura-euta-ouassou - lurá-ytá-gilasú - esteio grande de jirau (15) ; 
(fl. 188) 

maouary-ouassou 
(fl. 184) - magQary-gilasú - maguari (ardea cocol) (16) ; 

(9) A traciuc!o brasileira transformou o têrmo em conronron-aou. 1! de origem 
onomatopalca. 

(lO)A deacrilc!o de Abbevllle nll.o corresponde ao oupuaou sugerido par· R. Gar
.cla (p. 1'12). 

°(11) Jt um daqueles têrmos para cuja Jnte.rpretacão pouco valem os vocabutli
rloa tupla, guaranls ou mesmo partuguêses. Por outro lado, admlUr com R. Garcia 
que· o nome portuguea de elemento cultural tão exótico para os tu1>lnambis como 
curral ae poJ>Ularlzara no Maranhão em 1612 (!) jé. representa Jndefensé.vel escor
J°tlO anacrOnlco, enquanto guindar curral a epfteto de um chete tuplnambé., na
quela época, ê almplesmente uma falta. de respeito para com o leitor. 

eo1 .. é a forma tamlllar· 'de Nlcolu, multo difundida entre os franceses. 
<Jolu-ouaa1ou foi certamente o nome dado no Maranhão francês a um dos chefes, 
QUICA batizado. Os tuplnamb4s pronunciariam kor6.-1las6, como testemunha trel 
d'Abbevllle, jA que o l\U>I nll.o tinha o fonema L. Allãs, o Colas maranhense nlo 
foi o 'llnlco dêste nome entre os tuplnambàs. Nicolas Durand de Vlllegal~on fol 
apelidado de Paycolu JM!los tamolos, segundo Léry, cap. VI. Leia-se pal-kon; Lél'Y 
troca diversas vezes o B tupl, sempre multo brando, por L Inexistente. Ao lado 
do eptteto KolA-oaua. dado pelos franceses, êste tublxaba usava o nome lndi-
1ena de MqO&rl-OOasa. 

(12) A eUmologla dada por. R. Garcia converte em certeza yma vaga hipótese 
de Batlata caetano (VocabulArto, p. 438): basta comparar kyrybae com kur)'DllL. 
que ai ae querem slnOnlmos (p. 198). 

(18) Abbevllle dl três nomes conexos: lapy, lapy.ouaasou e lapyy (!t. 67v, 
188, 288 etc.). IaDYY-ouauou deve ser engano nas notas, que o próprio d'Abbevllle 
11arece ter reparadõ.- quando diz à ti. 183: laprr-ouusou ou lapy-ouaasou. A tra
ctucll.o brasileira uniformizou tõdaa as formas por Japl-aou, sem o mlnlmo respeito 
ao orl11tna1. Quanto à etimologia, de R . Garota, nem 1 é demonstrativo, nem pl6 
slirnlflca delpdo, fino · e o conjunto doa ·seus' êtlmos aventados não caractertza 
este pAasaro. 

(14)A traduollo literal de tuy-tatA é foso ou lutne c1a lua e não lua cinti
lante, como diz R. Garcia. A traducli.o braallelra d4 Jacel par laay. A etimologia 
mlet b~" tru

1
to1d (p, d~46i n.0 3) é multo engenhosa e atraente, mas não passa, como 

ªttm "'1m 1 a den,_!, e ucubracão civilizada a posteriori. No mesmo caso eat4. a 
e mo og a e ... uara17 - mAo d!1te dia, para o sol. 

(1!5) A traducll.o brasileira (p. 150) truz Jura por lun1 - Jlrau, manteve i>o· 
t1f!!J

1
• ad grBaatltal eutia, forma fonêmlca francesa por yu, R. Garcia com o vocatiu• 

...- o e ata caetano nl o conseguiu ldentltlcar o têrmo. Ytf., com y (euta) 
nlo ê Jtedra. - ltA. mas eetelo de onde: esteios irrandea de Jlrau, como Indica d'Abbe! 
"d~Evle (p. 115). A palavra tu~ também tem o sentido de palaflta, como se vê em reux, · p. 28. 

t i <11&>1 Adtraduc!o brasileira (p. 142) tem estranhamente maarl-•on. A torcada 
eumo1og a e BaUsta Cnetano, citada por R. Garcia p. 190, nll.o se refere ao 
JUCUut (Ardea) de Abbevllle. l\lacuarl vem de DIA, · fodtce de classe Inferior cor-
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momboré.ouassou - momborer-usú - certo fndlo velho (17) ; 
(fl. 1~) 

ouara-ouassou - gQará-gQasú - um peixe carangfdeo (18) : 
(fL 362) 

ouarouma-ouassou - gQarumã-gQasú - arumã-açu (19) : 
(fL 182) 

ouia-ouassou - gQatá-gQasú - guaiá-das-pedras, guajã, 
(fL 248) goiá (20); 

ouroucourea-ouassou - unikú--reá-gQasú - coruja-do-campo (21) ; 
(fl. 233) 

oury-ouassou-eupé - gQiri-gQasú-kQe pe - certo pesqueiro dê bagres 
(fl. 185) (22): 

ouyra-essa-ouassou _,, gQyrá-esá-gQasú - ave-õlho-grande (23) : 
(fl. 184) 

'respon'denle a mba~ - Individuo, cou1~ e cuart - tortuoso, recurvado, referindo-se 
ao aapecto costumeiro do comprido ]lescoco do maa'Uarl. 

'(17) · Não se compreende bem como põde R. Garcia dar o slgnJtlcado de mom
bo~ com a simples referência a blr6 (?) e bor6 - trombeta. Mombor6 é um verbal. 
Do verbo tupl mom'bora - atirar; lanoar forma-se o derivado substantivai de 
prelêrlto momborera - o que .foi atirador. A julgar pelo nome do velho lndlo, o 
termo usava-se apocopado no dJaleto tuplnambli do Maranhão: mombor6, cUjo 
aumentativo foi, assim, momboré·,&"Oaaú - o que .fol ,&"rande atira.dor. O aumen
taUvo tuplnambli diverge, assim, do tupl ci!sslco, que é momborer-106 por ser 
o positivo tupl momborera uma palavra paroxltona. Ambos obedecem is regras 
gerais. 

(18) Felizmente o 11lgnlflcado foi Indicado por d'Abbevllle, pois temos ainda 
outros g'UarAs, um canldeo e uma ave, lbls . rubra (p. 276). O irOan\-g"Qaa(l é um 
xaré'u. 

(19) Na traducào brasllelra se lê uarunã-ou, talvez 'J)Or êrro tlpogrA!lco. O 
português pertUhou, como em outros casos, a forma nheengatu arumD.-aou ou 
arumA-açu. (p. 140). 

(20) O nome tUJ>I para o caranguejo que vive debaixo das pedras, no mar, 
é rilala1. Oula <• uli> que se lê em d'Abbevllle deve ser êrro de transcrlcão. 
Note-se que gQal(l não era o nome genérico dos caranguejos, como afirma lherinir 
- DlclonArlo dos AnlmaJs, p. 368, mas compreendia tll.o somente dos marltlmos 
aquêles g_ue Vivem debalxo das pedras. Gua.Ji·aou, como escreve R. Garcia, pode 
ser nheengatu, tupl é que não é. (p. '198). 

(21) O nome é daqueles que lembram certas atJnldades especlªls do tupl· 
nambâ maranhense com o guarani, cujos vocabullirlos também o reglstram, en
quanto o Vlb. nll.o o tem. A classltJcacll.o de R. Garcia, p. 188, não coincide com 
a de Goeldl - Aves do Brasn, pp. 70·71, nem o nome é onomatopaico, como afirma 
R. lberlng no seu Dlclonãrio elo• Animais du Brasil, p. 285. As grandes manchaS 
transversãls avermelhadas da plumagem deviam lembrar a tonalidade do umcu. 
O nome reA tem o sentido de campelro em alguns .dialetos tupl-guaranls, conforme 
nos diz Montoya (Tesoro, ti. 3S8v). 

(22) O texto francês traz eupe por cupe - acoli, em al~ma parte, lonse. 
Esta forma aparece também no guarani. Em tupl temos no seu lugar kQe pe. A 
tradu9ão literal do têrmo é pois: em certo lugar ª" b0«,res, lonire nos bracres. R. 
Garcia transforma o advérbio kupe na preposlcão supê - sõbre, que ai seria um 
contra-senso e adultera ikaa!& em asú. A traducão tirasllelra mantém o acento e 
o êrro do original eup6 por cupe, vocâbulo .que é Atono; cup6 vem com acento no e 
do texto francês 11ara Indicar que não é mudo. (p. 144). O complexo é proparo
xltono. O irOlrl·sOaaú devia ser uma espécie de bagre avantaJado. Marcgrave 
menciona diversas delas. A. Vasconcelos atlrma que, entre os bnuU-lndlos, surl 
designa os peixes de pele. Nos velhos compêndlos fupls nada consta a favor de 
tal suposlcão. - Gabriel soares, parte II. cap. 182. tem curl por g'Url. 

(23) Aqui d' Abbevllle equlvocou-se, alnda que o composto tenha duplo sentido. 
Se o considerarmos justaposlcão devemos traduzi-lo por an-6lho-&'f&nde. Jt o sen
tldo mals plauslvel dêsse apelÍdo de tublxaba, embora não tenhamos noticia de 
qualquer representante do mundo alado com o nome de 6lho-irrande. De acõrdo 
cotn a lfcão de Anchleta, Arte, ti. 9, ~ã-1'0as6 também é forma admlsslvel 
por cQ7~resA-sduú, tendo ambas o sentido de crande 6lho de ave. Note-se que 
nas construcões por melo do genitivo os complexos sempre se traduzem de ttAs 
Para frente. De forma algUma slgnltlcam 6Jho de ave irrande, que- ·em t\lpl é 
~cQufl-resA.. Neste escorrêgo tão claro esperamos debalde qulilqu_er restttcll.o 
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ouyra-ouasaou 
(fl. 282) 

ouyra-ouassou-on 
(ft. 282v) 

ouyra-ouassou-plnhn 
(fl. 182v) 

ouyra-ouassou-pouytan 
cn. 282v> 

pyiave-ouassou 
(fl. 247v) 

sou-ouassou-ac 
ca. 140 e 143) 

taia-ouassou 
(fl. 229v) 

tata-ouassou 
(fl. 183v) 

tata-ouyra-ouassou 
(fl. 239) 

tatou-ouassou 
(tl. 184) 

FREDERICO G. EDEL'.WE18S 

- gQyrá-gQasú 

- gQyrá-gQasú-una 

- ave de rapina, uraçu, ·bar· 
pia (24); 

- gavião prêto (25); 

- gQyrá-gflasú-pinima - gavião malhado (26) : 

- gQyrá-gQasú-pitanga - gavião pardo (27) ; 

- piab-usú 

- sy-gflasú-aka 

- tatá-gQasú 

- tatá-gOasú 
• '. 

- tàtá-gQyrá-gQasú 

- tatú-gQasú 

- piaba grande (28) ; 

- um veado (29); 

- taiá grande (30); 

- fogueira (31) ; 

- ave grande de fogo, gavião 
de fogo (32) ; 

- tatu grande; 

de R. Garcia, e, o tradutor, que substituiu erradamente Caa6 por aa6, naturalmente 
nao estava em condleões de contestar o êrro do original, que o mestre deixou 
passar. (p. 142). 

(24) Por _gue escreve R. Garcia aou. que não ocorre no texto e que o tupl 
nao admlteT ~ por que ~saro, que nllo é, por ave! Na tradução braslletra, 
p. 182, na terceira linha de baixo, leia-se ~ vermelhaa em vez de penas ver
melbaa. G07rA-sQuQ é a deslgnacão tupl das grandes aves de rapina em geral. 

(!m) A nossa tradu~o é apenas literal. Na tradução brasileira aparece &41U 
por ~ 11nlca torma admlsslvel após vogal acentuada. 

(!26) Ainda traducllo llleral nossa. A nossa ilS da traducão brasileira, p. 140, 
tem os erros habituais de R. Garcia: ~ por ave e &4IU por ~· 

(27) Traducao literal. Pitanga nllo é vermelho_, como afirma R . Garcia, mas 
aYermelbado, oaatanho, panlo, moreno; nem crande e açu, neste caso. (p. 182). O 
tradutor brasileiro, Ignorando que d'Abbevwe representa por vêzes o y tu~I por 
0117, tamb6m grata pultA. por pytã. Os jesultas não admitem pytansa como d Abbe
vllle, maa pi~ 

(28) Plaba, ou pylaue, como grafa d'Abbevllle, é palavra paroxJtona e como 
tal só admite úa4. A forma ooauou, que aparece no original, deve ser êrro de 
cópia. A traducAo brasileira mantém aqul a grafia do original, mas plaba-açu, 
como escrove R. Garcia, nunca foi tupl; os nossos pescadores ainda hoje pronun
ciam corretamente plab-us-6. (p. 197). 

(29) Aqui aparece a .rorma mui aconchegada à tupl: •:r-~ > 16-cdu"d; 
mas, como tõdas as outras deslgnacões superlatlvas de veados apresentem aquJ a 
forma ~. voltamos a êste verbete abaixo, na nota 49, no parAgrato das formas 
em u6. 

(80) i: a rala de uma variedade grande de taloba. A forma taloba, que pa.s-

osou para o português do ~rreaponde ao tupl tala-oba - fõlha ae tal6. 
aumentaUvo de ~ é b-us-6 - taloba pande. ~ êste composto que 

R. Garcia escolheu para mostrar como eram prec4rfos os seus conhecimentos de 
tupl. Comeca por contundir talA.-rOaa6 com taJA-ob-us-6. TatA.. sendo palavra oxl
tona, aõ admite sGuQ e a paroxftona talkba exJge ua6. Dal talA.-~6 - tal6 
SNDde e talA-oi.;;uaQ - taloba snmde. Talabuou é, pois, lnvencão Infeliz de R. 
Garcl~j_nunca tal tupl, porque a forma buou para pande, da qual precisa para a 
sua eumoloala, nunca eXlsUu {p. 1'19). 

lra
(Sl) O aenUdo llleral ê cnuade foeo, que vem no texto. Na traducão bra.sl-

Je vem tatu. em lugar d~ tatA (p. 141). 
(82d) R. Garcia sempre escreve culr6 por ~ Jã os jesultas adotaram. no 

correr o dculo 17, o 7 na representado do 1 gutural tupl. R. Garcia também 
nAo se acostumou a dlattngutr o u semlvogaJ dou mudo; rtfrrA tõra mala Indicado 
tra
na daualoarana. E, por que muda o certo ~ no lnalblilsslvel aout A nossa tac portuplaa 6 aqui apenas literal. (p. 188). 
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teiou-ouassou - tefú-gQasú - teiu-açu (33) : 
(fl. 248v) 

tinmocou-ouassou - ti-mukú-gQasú - agulhão (um peixe) (34); 
(fl. 246) 

touboma-ouassou - tukumã-gQasú - tucumã-g\Jaçu (35): 
(fl. 188v) 

unan-ouassou - ynay-gQasú - preguiça (zoo.) (36); 
m. 252> 

vua-ouassou-ran - ybá-gQasú-rana - falsa fruta grande (37): 
(fl. 222v) 

(38) A traducão brasileira traz -taJu .por tela, .mas deixa U&QU. A ·represen
tacão tonêmlca exata do original ~ prAtlra 1ndlspensãvel em tradue6ea que se 
queiram Impor. Nilo se compreende por que os noBSos eUmologlstaa ainda nl.o 
deram pelo absurdo do sentido que Batista Caetano confere a iiel6: comida da 
tropa, da sen~ como se a organlzacllo social dqs tupl-guaranJs se assemelhasse 
à dos baronatos feudais. (p. 198) . 

(84) PeJo menos desta vez R. Garcia tem· opinião própria, mas, nll.o tendo 
plena certeza, ainda transcreve o 1mpagAvel ttmuotJ de Batista oaetano, que .nll.cS 
se atreveu a corrigir. A grafia de Abbeville mostra suficientemente que o l de ttn 
é nasal; tln corresponde ao nosso tr. J!l êsse carãter nasal que, pelas ~:itlgênclas 
taxativas da eutonfa tupl, transforma por abrandamento o adjetivo pukfl - lonirci. 
comprido, alto, em muk6. (Compare kunbã. mukd - mulher 4'rescl~ feita, .n6bU). 
O guarani preteriria a forma tlmbukd à. tupl tfmakO. . Baatlsta Caetano cJta em 
seu lugar tlmbuo(i. . (Vocabohirfo, p. 52~. verbete tlniroao6>. Se êle viµ o vocAbulo 
com e cedilhado <o> em algum texto ndedlgno, trata-se de um êrro de lmpresal.o 
por tlmbuo6 <tlmuo6) e não de uma variante linposslvel de tr-s6aa6. Batista Cae
tano, neste caso, só não deu pelo engano, porque nunca compreendeu o emprêgo 
11xo de 0116 e gQaa6t como se· vê claramente nesees verbetes do seu vocabulArfo. 
TT, por ser mollossllaoo tõnlco terminado em vogal, só aceitai sOa116. As varlantei: 
de o.s(L por êle citadas <Vocab. p. 552): boo6, moo6, nduo6, npo(i., ruc6, simples
mente não existem, nem mesmo no guarani, porque tõdas as lnJcJal11 que nelas 
aparecem são ·ereuvamente deslnênc1as tia parte· antecedente da palavra ~omposta, 
como deixamos provado em seu .lugar. (Veja a nota 1 do prlmeJro capitulo). 
·Tais Jaounas surpreendentes em B4tlsta Caetano têm, como outras, a sua prlnclpál 
origem no desprêzo doentio que votava ao tupl, só porque lmlmeras \•êzes não 
coincidia exatamente com o guarani, como se em glotologla se pudesse desprezar 
qualquer rato Inesperado sem prejulzo eventual das conclusões. E ... os seus dls
clpulos Incautos e submissos vão sofrendo as conseqtlênclas e . propagando algumas 
aflrmacões rnsustentAvels. (p. 195) . 

(85) i:: o nome de uma palmeira e do seu fruto. No texto francês houve o. 
troca do e por um b. Na' traducão brasileira vem tubomA·aou e na nota 16 
ou11100 por ouassou. i:: um dos verbetes mais maltratados. R. Garcla resgata êsscs 
desUzes pela tellz reconstitulcll.o do têrmo. i:: pena que a sua incumbência de 
contrlbuli com as etimologias o levassem novamente a dar como lndlscUtl\•el uma 
vaga hipótese de BaUsta Caetano, que tere frontalmente a llcll.o do Vlb. no verbete 
palma, p. 150. Veja a nota 18, no capitulo dedicado a Thevet. 

(56) A preKUloa aparece na nomenclatura zoológica com dois nomes. Os Je
sultas do Brasil, Thevet. Ury e Gabriel Soares de Sousa dilo-lhe o nome de a.v. 
Abbevllle e atrã.s dêle Marcgrave, Laet e Barleu afirmam que os tuplnambAs :lo 
Maranhão a denominavam unatl. Ora, d'AbbevUle representava os fonemas à fran
cesa e, assim, unall corrresponde em nossa grafia tupl a ynay. Na llteratura clen
tltlca unau ficou r estrito à preguiça de dois dedos, embora na descrlclo de Abbe
vllle ela tenha três. i:: lastlmAvel que na traducão brasileira nll.o tenham aportu
guesado a gra!la tonêmlca francesa unnu para yna.y e que tenham, entretanto, 
substltutdo uaou por acu, (p. 201). 

· (37) Em tupl, ybA-gilaa6 é frota irraode. D'Abbevllle não se refere a. ne
nhuma truta com êste nome. Entretanto, a sua existência não pode ser posta 
em dl1vlda diante de yba\.-gikaa6-rana - fruta parecida. com a cfruta ~rande• por 
êle citada e que pressupõe outra. que lhe serVlu à comparaclo. O VJb. reglsb'a 
7bA-pas6 com a acepcão de cidra, que é exótica na Amédca. YbA-rias6-rana 
serfat assim. literalmente uma t ruta parecida com a cidra, entre os tupls. Porém, 
no rt1aranhllo, ybi.-sOas6 <"'•A-Oa•Ci> designava o cilco da. Jndla. Encol\b'amos-lhe 
a detJnJcll.o no Dpb. e na. Poranduba M.aranhen.se na forma de ybA-ba(fs, . que deu 
origem à palavra babaou <)'V6-ilas6 > ybA-baa6 > ba-baw). O sentido etimológico 
de bab&4:u é, portanto, fruta. .:-rancle (p. 172) . O têrmo maranhense ybi-&1lasfi-rana 
é llteralmente o falH c6co <da lodla), o coco • ••mPlhante ao da tndla. 
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A forma "'UBÚ" em d? AbbEMll.e 

lereuu-ousou - !ereb-usfi - jereba (um urubu) (38); 
(fL l.82v) 

ouyrapar-oussou - urapar-us(J - o arco grande (39) ; 
(fL 188v) 

ouyrayue-oussou - gQyrá-tuk-usú - grande ave velha (40); 
w. 187) 

quattfare-oussou - ldlatlar-usú - letra grande ( 41) ; 
(fl. 184v) 

taper-oussou · - taper-usú - tapera grande; 
(fl. 184v) 

(88) O tradutor brasllelro escreveu Jere-uou, assassinando a forma original. 
Se entendesse um pouco de tupl, saberia que ua6 exige a precedência de consoante 
ou semlvogal. mesmo nos dJaletos tuplnambâs. Porem, independente disso, não 
se compreende o corte das duas letras tinais da p_rlmelra parte do composto. 
Quant.o A etimologia, R. Garcia lancou mão elo sutlxo bae, porque não sabia que 
os verbos Intransitivos tunclonam também como adjetivos e nem mesmo conhecia 
o verbo tupl lereba - slra.r, voltoJar (p. 140), quei na qualldade de adjetivo, slgnl· 
fica volte.lante, de onlle o sentido substantivai o vo te.lante. 

(89) Ouympar corresponde A forma guarani g(kyra~. No tupl temos ampara 
e mesmo os tuplnamb4s da Guanabara diziam orapã. Lécy escreve orapat, mas 
Thevet lndJca a pronllncla grafando ora_pa. Tõdas estas formas silo modltlcacões 
do prlmJtlvo têrmo yb)'rf.-apara - paú encurvado, segundo o Vlb. A traducllo 
brasileira é fiel na transcrlcllo adaptada do original, mas ninguém compreender! 
a lntencão de R. Garcia ao consignar guarapar, que não é, nem tupl, nem tupl
namb4 (p. 150). 

(40) Dos numerosos desacertos contidos nae notas de R. Garcia, nenhum _pa
tenteia melhor as graves falhas dos seus conhecimentos tupls do que a temerãrla 
restauraoão do têrtno ouyra.yue.0111111ou, com a qual procura dar um quJnau ao 
grande crontsta que, aUâs, fornece a traduollo feita por quem sabia: grande ave 
vel!Ja. Em primeiro lugar, R. Garcia. que tanto maneJou. os têrmos tuprs do capu
chinho francês, JA devia estar convencido da sua escrupulosa redacllo, pois raras 
silo as 1nexatldões e não passam de trocas, omJssões, ou enxertos de letras na 
composlcllo. Algumas vêzes deJxa de dar a traducllo, mas quando a cita. não a 
talséla. R. Garcia, pois, ao atlrmar que d' Abbevllle traduziu ave velha em vez 
de ave amarela, faz-lhe suave 1njustlca. Isto põsto analisemos a restauracllo 
lfUlra-Ju~uou aventada pol' R. Garcia. Amnrelo em tupt é lnba que se apocopa em 
lub quando lhe segue uma palavra comecada por vogal. Mesmo a forma guarani, 
que é ln, retoma em tala casos o b arcaico, embora all não apareça no voc4buio 
Isolado. Tanto no tupl como no guarani antigos, ave amarela grande é, pois, 
gi1yr4.-lub-u81l, de conformidade com a nossa demonstracão nos comentArlos a 
7pr-atar-~ no cap. V. parte m . do nosso llvro Estudos Tupls e !l'upl-Guaranls. 
A forma tu-11116 nunca exJstlu e não apal1!Ce no livro de trel d'Abbevllle. Como vi
mos, o que nêle se lê é yue-onHou. Ora, quem tiver a mata leve tintura da 
llnlrillstlca tupl-guaranl, sabe que yue exigiria g-Oasd, tanto no tupl como no irua
rant e que uad não é admlsslvel, senão após uma consoante ou semlvogal. O e 
de }'Ue deve assim ocupar o Iuirar de um dêsses fonemas. ou então UJ16 tol empre
gado et'l'Õneamente por gtlas6. ExamJnelilos a prlmelra hipótese, por ser mata 
J>la'\lslvel. A letra mats parecida com e sendo o, é natural que atentemos lJrlmelro 
à posslbllldade da sua troca. Efetivamente. tyka, ou seja YUo na gra1Ja de Abbe
vllle, é prõprlamente rijo, fibroso por velho, em tupl . No guarant tyi:- tem as 
mesmas acepcões. Com todo o resJ)elto devido A traducão forneclda por d' Abbe
vllle podemos pois afirmar, que a grafia orlgJnal deve ter sido ou.vra-yuo-oussou 
- 11'.nutcle ave rlJa, fibrosa. ou dura de velha.. Também aquJ R. Garcia escreve 
plr6 por rbr4 e p4e1aro por avo (p. 147) . 

(41) Os~ elgntrlcados que se dão ao têrmo kQatlara no Vlb. silo: pintar, escre
ver; o pintar, o esore!'l!_,_tr~duzlndo a acão, mas não o resuitado, que all vem desig
nado pelo partJcJplo DU.K1UNllU'a e l kQatlariJpyra - o pintado, o escrito, a letra. li 
carta etc. ""Entretanto, j4 no Auto de SAo Lourenoo, verso 761, temos k:Q&tlara tam
bém com o sentido de plntado e Montoya emprega o mesmo lntlnltlvo também em 
todos os casos para os quais o Vlb. prescreve o partJclplo passivo: debuxo, escri
tura, pln~ carta, letm. e até para papel. Foi, portanto, extensa a evolucllo 
!lemllJ\tlca do têrmo. Escrevendo kOatlar - letra etc. e kQaUara--usd, R. Garcia 
troca as bolas. Em tupl ê kdaUara e k0atlar-ua6. 
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tapyr-oussou 
(fl 208v) 

tokay-oussou 
(fl. 185) 

tupoy-oussou 
(fl. 184v) 

yenday-oussou 
(fl. 233v) 

sou-assou 
(fl. 249) 

- taplir-usú 

- tokai-usú 

- typot-usú 

- tandal-usú 

- anta, tapir (42): 

- choça grande (43)~ 

- tlpola ou charpa grande 
(44): 

- jandaia grande (45): 

A /arma "(JJfú," em d'Abbeville 

- sy-~asú - veado (46); 

(42) A anta era designada, tanto por tapllra, como por tapUr-u1G. Abbevtlle 
escreve tapyr e à fl. 184 taonre. TaDY-tousou. que se lê no fim do cao. 24. 
é êrro por tapyr-009900 e nA'o- -uma varfante como quer R. Garcia. (pp. 162, 142 
e 118) . 

(48) A traducão brasileira pretere o errado ao certo, trazendo 11410 por uou: 
mas Isto pouco representa diante da lncrlvel afirmativa do nosso tuplnlsta. Diz 
êle, à p. 144, nota 58: cl!l palavra mal grafada: à p. 226 Cda traducão brasllelra) 
estâ com a mesma slimWcacAo, ouyraro Jm,y, d~ que tokay é simples alteracão 
das duas 1lltlmas sllabas:.. Nenhum dos pretensos conhecedores do tupl antigo 
da segunda metade do século pa&Bado e das primeiras décadas do atual com
preendeu a tuncão dos lndlces de classe. A razão é multo simples. No guarani o 
alcance dêsses lodices jli não parece ter sido multo transparente, quando Montoya 
elaborou os seus compêndlos. Não chegou porlsso a comnreendêlo, pois tão só 
com acurados estudos comDaratlvos do guarani com o tupl, que é mais arcaico. 
chel{al'la à solucionar o problem11._ Batista caetano. o maior conhecedor do 1n1aranl 
antigo entre nós. estaria em condlcões de preencher. essa lacuna dos autores 1n1a
ranls. se desse às gramãttcas de Anchleta e de Figueira o valor aue elas têm. 
Infelizmente. o seu aeS'Drêzo lncontldo pelos no&Bos frustrou-lhe oarte Importante 
do seu admlrAvP.1 esrôrco. E, como a maioria dos aludidos estudiosos do tuol 
entre nós costumava ler pela cartilha 1n1aranl de Batista Caetano. Drlnolpalmente 
R. Garcia, o capitulo dos lndlces de classe t e 1 com as suas mudancas oorma
neceu para êles um enhpna lndeclfrãvel. Nem aqui poderemos explicar todo o 
mecanismo da sua tuncão. Atenhnmo-nos. pois, ao que resP""lta a palavra tokafa. 
que significa cbooa (de irente>, pois o t Inicial móvel é o lndlce de classe superior 
(gente. entes mltolóldcos etc.) . Sokata sellla a choca, o abrigo de entes Inferiores, 
animais; porém, como a forma sokata não removeria tôdas as dQvldas, porque a 
mesma forma coincide na terceJra pessoa com a da classe suoerlor, costuma-se 
apor a qualquer abrlrro de animal o competente adjunto adnomlnal, que, 1>0r sua 
vez. exige a substltulcão do lndlce de classe pelo lndlce relativo, que é r. Temos 
assim: 

iru)'J'f.-rokafa 
talad-rolt 
tapll-roka 

abrlrro de ave, galinheiro; 
- pocllJla; 
- curral. 

Tokal-u116, no fim do cap. S2 é multo correto: entretanto o seu sentido é prônrla
mente chooa nande. Galinheiro vem no tlm do cap. 47 (p. 226) - ouym.roka.Y: 
mas ai, por algum lapso, a primeira silaba ro da segunda parte passou a primeira 
em ouymro-kay por ouyra-roka.y. - Os abrllfo• de e1tpera dos cacadores também 
eram chamados tokat!l e dal vem a acepcão de tocala em portu$fUês. Mas a etlmo
loS(la de R. Garcia: okA-1 - caaa pequena jã mostra na acentuacão a sua lnadmlsal
blUdade (J>. 226). 

(44) O slimlflcado de tJrpota dJtere do tupl Dara o guarani. Para Cardlm 
(p. 170) serve Igualmente para carregar crlancas. O Vlb. não o reglstra. mas tem 
t,Jpotrana para rêde tapada, ou seja de tela. embora Gabriel Soares diga que os 
tuplnambãS da Bahla não sabiam tecer. Entre os carll6s, typol era uma espécie 
de bata sem mangas, no dizer de Staden (p. II. cap. II). Montoya escreve tupol, 
traduzindo-o por vf!ll'tldo ele mulher. O tradutor alterou o texto e maltratou o 
tupl, escrevendo tlp61·aou e o mesmo taz R. Garcia com o seu tlnola-uou. A etl
moloS(ta de Batista Caetano carece de achegas slmllares Cp. 148) . Como vemos, 
t7pota não é neologismo, como penqm algµns. · 

(45) o tradutor erra substituindo um por ud e R. Garcia, sugerindo qua\
quer das duas formas, taz uma conceulo IDadmlsslvel. Transcreve também uma 
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sou-assou-a par 
(fl. 249) 

sou-assou-aran 
(fl. 251v) 

sou-assou-cal! 
(fl. 186v) 

sou-assou-ac 
(ff. 140 e 143) 

tay-assou 
(ff. 184 e 249) 

tay-assou-eté 
(fl. 249v) 

tingassou 
(fl. 317) 

FREDERICO G. EDELWEISS 

- sy-güasú-apara 

- sy-güasú-arana 

- sy-gQasú-kaé 

- sy-gQasú-aka 

- tai-asú 

- tai-asú-eté 

- tingasú (?) 

- veado galheiro (46); 

- onça piÍrda, puma (47) ; 

- veado moqueado ( 48) ; 

- um veado (49); 

· - porco-do-mato1 caitetu 
(50); 

- porco-do-mato maior, quei
xada (51); 

- uma estrêla (52); 

c1aquel118 eUmologlas em que BallstJL Caetano violenta a composlcllo vocabular para 
amparar uma acepcllo questionável (p. 183). 

(46) Leia o nosso extenso comentário a se-ouaasou, no ·Ca]>ltulo referente a 
I.écy, nota 17. A etimologia dada por R. Gàrcla é de Batista Caetano ·cverbete 
&'UA06), mas nem por Isso menos cambaleante, como é !é.cll julgar à vista da forma. 
tupl primitiva. (p. 199). 

(47) As duas tormas dadas em nota por R. Garcia são as iritroduzldas no 
J>Ortuguês: suaourana e suouarana (p. 201). O \lltlmo têrmo arana é composto de 
aba. + rana - de p6lo parecido a. Parece· denomlnacão multo truncada, pois !alta
·lhe a farte especifica. 

(48 À ti. 187, Abbevllle repete o têrmo e ali grata 110-ouassou-~, aproxi
mando-se mais da forma do Vlb. e de Léry quanto ao adjetivo. No manuscrito 
original devia-se ler sou em lugar de so. Veja o nosso comenté.rlo a se-ouassou, 
no capitulo que trata dos compostos com ouassou; em Léry. Ali mesmo se refere 
também a etimologia de R. Garcia. Nilo hé. justl!1catlva para a gra!la cnê por caê' 
na traducllo brasileira. 
· (49) Abbevllle não Jdentlflca a .espécie de veados a que davam êste nome, 
suscitando certa dllvlda · quanto ao verdadeiro slgnJtlcado. Môr!lcamente sou-ouas-
11ou-1LO é uma variante tuplnambé., que se aproxima, como a de Léry, ao .tupl clé.s
alco. O seu conjunto mostra que a ~orma nad do adjetivo estava longe de predo
minar n'os designativos para veado. À p. 109, a . grafia da traducllo brasileira 
modificou o vacAbulo original. À p. 111, R. Gare.la põe em d\lvida o sentido gue 
lhe dà d' Abbevllle. Sy-~as6.aka significa tJe ·tato galho de veado; mas que nos 
impede vermos no têrmo uma justaposlcll.o de nomes? Nesse caso traduzlriamos 

• an-Oasd-ak < • •Y·&'Oas6-aka) por veaêlo-ohlfre~ veado galho, .ou antes veado galbelro, 
como plrA-ILka. é o peixe-Chifre, em tupl, J>Or causa do grande espinho ereto na. 
cabeca. Em português chamamO-lo com menor acêrto de peixe-porco, mas usando 
:idêntico processo léxico. · . 

(50) A etimologia correta é: Wa. - dente e usú ...:.... gra.nde, alterado multo 
cedo em tal-aso, jà que aparece a mesma forma em dialetos guaranJs. Veja a nota. 
20 ao mesmo têrmo, no capitulo dedicado aos aumentativos em João Staden. . 

(51) Veja a nota anterior. (p. 199). 
(52) !-{o livro de Abbevllle tlngasaou é apenas a estrêla. precursora das p1êJa

dl!s. Mas em cel'tas regiões 'do Brasil tlnJrB9U é slnõnlmo de alma-de-gato, ave tão 
l}Ul q~Ao Jnteressante, também chainada tlngua.ou. Tratar-se-é. de duas formas da 
mesma palavra? R. Garcla, que pouco sabia da gramãtlca tupl, não teve disso a. 
menor d\lvlda. Para êle · (p. 247) tr - bico- (êle escreve ti) t ransforma-se e.m ti~ 
com a maior 11lmpllcJdade e, portanto, tlngaon se traduz por bico grande. Entre
tanto, no · tupl como no guaranJ, a bico rrande só corresponde tT-ír1\as6. A sua 
apllcac:llo ao algla.de-gato tropeça porém, numa dificuldade: não e portador de 
um bico Impressionante pelo tamanho, prJnclpalmente se o compararmos com o dos 
tucanos, dos arac:ar111, dos papagaios e mesmo de certos gaviões. Como nome da 
estrêla precursora do aete-eat:ralo, tr-g0q6 - bico grande é admlsslvel, mas. então 
em d'AtibevlUe, ou esté. mal Jmpresso, tlni'asson ·por .tln-ouassou, (compare ac1.ma. 
iln-mo

1
cou-ouassou) ou se trata de um têrmo de modltlcação antiga, talvez J>Or 

assim! ac:Ao ao nome 'de uma &'alvo~ atlnl'asú (Jarus atr1cl11a>, de a. - cabeça. 
tinga - branco e u16, modificado para as6, - grande. (Veja Goeldl - Album, L 6). 

· Mas, por que ttnraaaou de Abbevllle não seria slmp1esmentes a.!érese de atlngas6, o 
nome ... tupl Pal'a calvotaf Fz!Isemos aquJ mais uma vez que: atlngas~ ·t1ngaa6J' 
ialuu e aAfaa6 r <- •anhaou,. a~o> são as \lnlcas palavras em aso, que, ate 
hoJe, respigamos no tupl classlco. (p. 247). 
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V. 111 

"" "GUASO" E "USO" EM 
"VOYAGE DANS LE NORD DU BR:t51L" 
DE FREI IVO D't.VREUX 

Encontramos escassa dúzia de aumentativos no livro Viagem .no Norte 
do Braail, de frei Ivo d'~eux, dos quais apenas um em uaú contra onze 
em~. 

Dois dêles merecem reparo preliminar: u.gar-ouassou e vuac-oua88ou. No 
primeiro, estranhamente, num têrmo tão corriqueiro, Oua88ou ( •gQa.stl) estâ 
mal empregado por ou88ou (csmú). No segundo é muito provável haja 
ocorrido um êrro de cópia ou de impressão na primeira parte do composto. 
Teriamas assim uma única transgressão das regras que regem a formação 
dos superlativos tupinambãs empregados por frei Ivo. 

Em geral e resumindo, o ·que sobra neste capuchinho à ingenuidade 
falta-lhe ao lingüista e observador. Deve ter sido um missionário eficiente, 
mas como etnógrafo e lingüista, cujas luzes aqui procuramos antes do mais, 
não chega aos pés de frei Cláudio, ainda que as listas de vocábulos tupi· 
.l'lambãs e os textos sejam achegas muito valiosas. Ê por isso que, ao ver
mos frei Ivo encomiar com certo orgulho a sua experiência de dois anos no 
Maranhão, quando frei Cláudio não demorou mais do que parcos quatro 
meses (2), exclamamos invonluntàriamente: "Maravilhosos quatro meses de 
frei Cláudio"! 

Grafia· de frei 
d~ux 

Forma tupi em nossa 
grafia fonêmica 

taper-oussou (pp. 293/ 94) - taper-usú 

Tradução 
portuguêsa 

- a grande tapera, a grande 
aldeia abandonada (3) ; 

(1) Vo7age êlana le Nord du Brésll; publlé par Ferdlnand Denls; Paris, 1864. 
As páginas lridJcadas são as desta edição. HA uma tradução braslleJra comen
tada, de César Augusto Marques; Maranhão, 18741• reimpressa no Rio de Janeiro, 
em 1929, com o Utulo cVIacem ao Norte do BrasUJt. 

(2) Ibidem; p. 7. 
(3) l!: o llnlco têrmo em usta consignado no livro de trel Ivo, às pp. 298/94. 

se a memória não o tralsse, terlamos mafs dois: vWMH>oasoo (ybak-118d) e ogar-ooa
•011 Cygar-118íi), aos quais nos referimos acima. Quanto à tradução, o capuchinho 
enganou-se redondamente ao dizer que taper-118d slgnWca aldeia de animais p-andel. 
Naturalmente teve em mente a nossa anta, o taPlr, que em tupl se chama tapUra, ou 
tapllr-m6, mas que d'Abbevtlle grafa tapyr-oussoo. Ivo d'J!:vreux baralhou, pola, 
tap)'l'-01188011 com taper-0118so11 e dai a sua detlnlção de caldeia de animo.!• paailell• 
ou, mais prõpriamente, das anta., sem se dar conta de que em taDllr-lUld. falta o 
conceito d~ aldeia. ~te e outros exem11Ios mostram que, em fatos Ungütstlcos, 
trel d~ux, a despeito da sua permanência mais longa entre os lndlos, é menos 
tldedlgno do que frei d' Abbeville, que dJBUngue per'feltamente t&pTJ'-01188011 de 
taDer-ouuen. dando ao illUmo o significado mw correto de 1P11Dde aldeia velha. 
°(fI. 184V). 
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"G11J18Ú," em Ivo d'Plvreu:r: 

giropary-ouassou (p. 14) - luruparl-g(iasú 
iapy-ouassou (p. 32) - lapy-gflasú 
kounoumy-ouassou (p. 81) - kununú-g(iasú 
ouira-ouassou (p. 203) - gflyrá-gflasú 

pay-ouassou (p. 31) 

pagy-ouassou (p. 31) 
tatou-ouassou (p. 262) 
thuye-ouassou (p. ll6) 
tovape-ouassou (p. ll5) 

- pai-gflasú. 

- paté-gflasú 
- tatú-gQasú. 
- tygé-gflasú. 
- tetobapé-gflasú 

- demônio grande (3A) ; 
- jap.iaçu ( 4) ; 

- môço (5); 

- uraçu, ave de rapina em 
geral (6); 

- grande venerável. feitice.i-
ro-mor (7); 

- grande feitice.iro (8) ; 
- tatu-açu, tatu-canastra(9): 
- bucho, barriga (10) ; 
- bochechudo (ll) ; 

(SA) Abbevllle escreve leropary; os jesultas lu.rupari. :...... Repetidamente se 
nota em frei d~vreuic a tendência de consonantizar o l semlvogal de outros auto
res. Isto é tão mais surpreendente, quando o Vpb. ainda cem anos mais tarde 
anota na mesma região que 011 tuplnambAs raras vêzes usam . o J que só ocorre. 
ocasionalmente, quando Íhe segue u. ~Ver o verbete feiticeiro). Pelo que se dedu; 
de certas lendas amazõnlcas, JuruplU'l foi Inicialmente um herói cultural. As me
didas drásticas por êle postas em prática, principalmente contra as mulheres, co,n
ferlram-lhe caracte11lstlcas de gênlo maltazejo nas áreas em que penetrou por pro
cessos de aculturacão. Entre os tupls do Norte foi até promovido a satanãs. Mais • 
ao sul, entre o Maranhão e o Prata, o conceito de chefe dos demõnlos foi conte". 
11ldo a outro ente mitológico ao anhanS"a, nome que no guarani se apocopa em 
anhA. Entre os tupls orientais luruparl foi apenas um esplrtlo maléfico de segunda 
ordem. Aos guaranls e tribos artns era desconhecido. Comparando essa cres
cente ausência em dlrecão ao sul com as ruidosas cerlmõnlas peculiares ainda em· 
voga no século atual, sobretudo na região do Uaupês, co1he-se a Impressão de ser 
luruparl um Intruso na mitologia tupl e de ter êle vindo das bandas de além-Ama
zonas. Eim dialetos da tamllla carlba encontramos, por exemplo, loroku, ICaluka 
com o sentido de etJJlrlto mau e deua. Em dialetos al'Uacas hã uma cobra mttlca 
chamada· uruplru. Temos ai, no mtnlmo, · lndlclos veementes da primeira parte 
do nome luruparl, mesmo sem tomal'mos em conslderacAo que os fonemas 1 e r são 
afins e que nas llnguas lndlgenas sul-americanas a permuta entre k e JJ é multo 
comum. J!l, pols, lntantll o tentame de Batista Caetano e seguidores de explicarem, 
com ralzes tupls, têrmos como: luru, lulu, uru difundidos em llnguas mui diversas· 
faladas entre as Antilhas e o Amazonas, prlnclpalmente quando as tais etimologias, 
como no caso "Presente, em nada correspondem às funcões primordiais do ente 
mltlco designado. (Consulte.1 entre outros, e. H. Goeje - The Amwa.k Lang'UaCe 
ol Guiana; pp. 198-201, § lt>6 e 220, n .o 45) . 

(4) Nome de um tublxaba tuplnambá, citado em muitos trechos: pp. 82, 140, 
:290, :291, 382l 340, 352, - Veja a nota 13 no capitulo referente aos. aumentativos 
em d'Abbevllle. 

(15) Xunumi, com n, é a !Ol'ma prererlda no tupl. 
(6) GQyrt\-irOasll é o genérico das aves de rapina. AUAs, como jé. observa

mos, os genéricos são raros no tupl. 
(7) Pal é · termo de reverência, que passou aos padres, geralmente combinado 

com abaró: pol abar6. De pai vem palé - pajé. :Pai não e luslsmo, como pensam· 
alguns. 

(8) Frei li'Jllvreux escreve pa&"I e pag-y; o seu companheiro d' Abbevllle 11acf. 
Entretanto, no tupl clAsslco se dizia pa.16, como ainda hoje no nheengatu. Veja a 
respeito do fonema J no tupl e no tuplnambá o que dlssemos em Eatudos Tupl• e 
Tupl-Guaranls, PP• 100-103, no parAg1·ato referente a êsse fonema, no capitulo: Em 
J:,lnctllatr~ tuplnambA nllo é slnõrumo de tupl. - Em :evreux ocorre sobretudo 
às PJ>. 32. 104, 289, 800, 306 etc. 

(9) Tatu grande era o eplteto que os lndlos havJam conrerldo a um gentU
·homem francês, que de alguma forma o devia merecer. Em tõrno de tatu 
Batista caetano lembrou algumas achegas etllnológlcas, que R. GaraJa em suas 
notas a d'Abbevllle não teve dllvlda em promover a sentenca de!lnltlva, dispensando 
a lndlcncão da fonte. 

(10) 1:vreux reglstra aqui, como em alguns outros casos, uma forma que se 
aproxima da guarani t)ré, Intercalando apenas a semlvogal y ( • t>. . · 

(ll) O Vlb. dé. tobap6 com acepção de face ou roato e tetobapé ·para bochecha. 
de onde tetob~-gikaaCa - bochecha ,.rande e bochechudo. Em tovapé-ouas1011 te

. riamos aaslm, se não houve lapso, um caso de atérese. 
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~-ouassou (p. 218) 
vuac-ouassou (p. 28) 

IX 

- ygar-usú - canoa grande. navio (12) : 
- ybak-usú - céu grande (13) ; 

"GUASO" E-SUAS VARIAÇõF.S "USO" E "AÇO'' 
NA "HISTóRIA. NA1URAL DO BRASD1' 
DE PISO E'MARCGRAVE (1) 

O livro de Piso e Marcgrave é particularmente valioso para o nosso 
estudo, por trazer os nomes indigenas de multas espécies animais e vege
tais. São geralmente de origem tupl, hauridos de ensinamentos diretos ou 
de inspiração jesuita, mas algumas vêzes também aponta sinônimos regio
nais, tupinambãs ou potiguaras, quando diferem dos compêndios tupis ou 
dêles não constam. Com · ef)tas minudências fornece-nos a prova de que, 
tanto tupinambá como potiguara~ de maneira algl,Ull8. eram considerados si
nônimos incondicionais de tupi, pois braamco, a denominação equivalente na 
época, sempre teve acepção genérica e aquêles especifica, por freqQente 
tenha sido a identiaade das suas formas. Já tomamos posição contra tal 
inovação indefensável em estudo pormenorizadamente documentado (2). 

Utilizamos para as nossas indagações, tanto a edição original de 1648, 
quanto as traduções comentadas, feitas pelo Museu Paulista. Indicamos em 
cada verbete, pela inicial do autor, o tratado em que ocorre e a seguJr o 
número da respectiva página nas edições paulistas. Na tradução de Marc
grave, por singular esmêro, a paginação corresponde exatamente à da edição 
latina de 1648, mas na de Piso essa correlação tão cômoda foi descurada. 

Quanto à transcrição dos têrmos tupis, no que diz respeito à formação 
dos aumentativos, podemos classificá-la de cuidadosa, se fizemios abstração 
da ausência de acentos, da cedilha, da configuração do i gutural e nasal, 
segundo a praxe deformadora dos autores latinizantes: 

· (12) Na exclamação em que ocorre a palavra tupl para navio, a mem6rla deve 
ter traldo o pe. Ivo, ou então houve êl!ro de impressão. Ycar-u.6 é a CmJca forma 
aamtsslvel. · 

(18) O vocAbulo ocorre também na forma positiva a pp, 272, 274 e 275. 
Embora Oeu grande seja eplteto algo estranho, e que ybaka (vuao - uvao) não admita 
a tomna gilnStí, (onaasou) para grande, a traducão mais admlsslvel é a que damos. 
- Há, entretanto, a posslbWdade de vunc aparecer ali por vua <-uva - yb6.) -
fruto. Ybã-gCnstí, ou seja v0a-ounssou na grafJa de ttel d'J1:vreux, designava o 
c6co no dialeto tuplnambA do Maranhlio. Com vua <- 7ba\) a forma 0W111sou <- gllaaú) estarra plenamente justWcada e coqueiro é de fato um nome à altura de 
um grande chefe e corresponde à praxe tupl. Compare a nota 37, no capitulo 
relativo a g"OaeCa em d' Abbeville. 

(1) mstorla .Natumlls Braallae; Leida e Amsterdão, 1648. A obra foi tra
duzida e largamente comentada a instâncias do Museu Paulista: J'orge Marcgrave 
- BJst6ria Natural do Braall; S. "Paulo, 1942. Guilherme Piso - Blat6rla Natural 
elo Braall Ilustrada; Companhia Edltõra Nacional, s.L. - 1948. 

(2) Intltulado: sEm Jlngfllstlca, tuplnamba\ nno 6 slnOnlmo de tupb. J!! o 
capitulo I. da Parte ll, do nosso llvro E11tudo11 Tupls e Tupl-GWU'Dlll9; Llvral'ia 
Bril.slllana Edltõra, Rio de Janeiro, 1969. 
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As duas únicas transgressões das rígidas normas tupis no emprêgo de 
uaasülusú encontramos nos têrmos cebip~guact" e aguaracui?zhG..<lcu. Am
bas ficam a débito de Piso, que, ainda mesmo na segundo edição da obra. 
entregue aos seus cuidados pessoais, esban-a também, quanto a outros 
aspectos em restrições dos entendidos, dentre os quais não poucos dão prefe
rência à redação inicial baseada por Laet quase exclusivamente na deixa 

· de Marcgrave1 falecido na Africa, em 1644 (3). 

A forrru:L "gUasú" em Piso e Marcgrave 

Grafia de Piso e 
Mru:cgrave 

Ahoay-guaçu (P. 56) 
amore-guacu (M. 166) 
araca-guacu 

(M. 105; P. 34) 
boi-guacu 

(M. 239; P. 48) 
caa-guacu-lba CM. 97) 
camarlpu-guacu 

(M. 178/9) 
caraguata-guacu 

(M. 87; P. 123) 
cebipira-guacu (P. 88) 
cugupu-guacu CM. 169) 

Forma tupi em nossa 
grafia fonêmica 

- agQai-gClasú 
- amoré-gúasú 
- arasã-gílasú 

- mboi-gúasú 

-? 
- kamurupy-gQasú 

-- karagQatá-gQasú 

-? 
- kunapú-güasú 

Tradução 
portuguêsa 

- cascaveleira ( 4) ; 
- moréia-do-mangue; 
- goiaba, araçã-goiaba; 

- sucuriúba, cobra-veado (5); 

- caule de fôlba grande (6); 
- um peixe elopideo muito 

comum no Nordeste (7) ; 
- gravatã-açu; 

- sucupiruçu (8) ; 
- mero (9); 

(8) A edloão de Piso é Jntltulada: De lndlae utrfusque re naturall et meCJ!ca; 
Amsterdão.. 1658. 

(4) Reparem antes do mais no h, que ai representa o fonema g muito suave 
na combinação gQ. Temos nêle mais uma prova, alJada à tnalcação caracteri
zante de que, à base aa grafia g'O dos velhos mestres do tupl e do guarani, houve 
de fato lndubltâvel razão fon~mlca, por mais que generallzacões apressadas o 
queiram põr em d\lvlda. Compare o que dJz o catecismo Araújo/Leão na pâglna 
quarta da sua preclosa advel'têncla. Tanto Léry com.o Thevet se' referem à ârvore 
ooual, aboUAI. A amêndoa dos seus !llutos é tóxico violento de que os lndlos, 
prlnclnalmente os pajés lançavam mil.o para eliminar os desatetos. O nome portu
guês lhe vem de uma flnalldade mn!s Inocente do fruto esvazlaclo; dêle os lndlos 
fabl'lcavam os seus CBScav4!11

1 
Isto é, os guizos com que guarneclam as jarretelras 

de gala. - ('11hevet - SlnJufürltés· cap. 86. - Léry - Voyage; cap. 8 e 13.) 
(5) Veja o capttUlo que tra!a dos aumentativos em J"oão staden. Não se 

trata no caso de aumentativo. 
(6) 1l tradução literal do nome lndJgena, que é uma sucinta descrição da 

6rvore pequon!', cuja ldentlflcaç!l.o estâ por ser !elta, segunao o comentarista da 
traducllo de São Paulo. 

(7) Léry também reglstra êsse peixe mllllltlmo. O vocábulo sofreu diversas 
alterações e aparece hoje também nas formas: CA111orupl, camoruplm e cmnn.roplm. 
CardJm escreveu oamurupy. 

(8) :!!: uma variedade maior de seblplrn.. Gabriel Soares grafou sepepl.ca forma 
que, Por metapla.smo, corresponde a slouplm e suouplra. Se Plso ouvlu de rato 
I'~ então o vocábulo talvez fõsse oxttono entre os lndlos, onde o colheu; Por
tanto seblpln\.itOasQ, porque só aos oxttonos cabe a (orma gílasú. Entretanto, é\• 
mais provAvel que a memória o tenha traldo. Ainda hoje os matelros dJzem cor
retamente suouplr-us1l, ou, às vl!zes modJficado em suouplr-asú. Com Isso não que
remos negar houvesse alguns casos de slstole. como em mtngau e sanhn.oo, ao passar 
o têrmo para o português. A forma tupl prtmttlva, a julgar. pelas variantes, deve 
ter sido U'Jl)'Jllra, sykyplra, ou sybntra. 

(9) Parec:e nome mal transClllto por cuna9u-i:ua9u, que se conservou em vârlas 
regiões da costa, enquanto na Bahla se diz oanapu. Gabriel Soares tem cunapu. 
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cunumi-guacu CM. 276) - kunumi-güasú 
guaca-guacu (M. 205) - ? 
guatapi-guacu - güatapy-güasú 

CM. 278) 

- môço ClO); 
- uma gaivota; 
- um búzio C,11) ; 

guira-guacu-beraba - güyrâ-güasú-beraba - ? C12) ; 
CM. 212) 

iequie-guacu CM. 279) 
lnaja-guacu CM. 138) 
inaja-guacu-iba 

CM. 138; P. 72) 
jabiru-guacu CM. 200) 

jaguacati-guacu 
CM. 194) 

- iekei-güasú 
- inaiá-gQasú 
- inaiã-gQasú-yba 

- tabyrú-güasú 
iaburú-güasú 

-? 

mucuna-guacu (P. 56) - mukunã-gQasú 

munde-guacu CM. 272) - mundé-güasú 
mundubi-guacu CM. 96) 
munduy-guacu CP. 93) - ? 
murucuja-guacu 

CM. 70; P. 117) 
- murukuiâ-gQasú 

nhambu-guacu - ? 
CM. 77; P. 102) 

nhandu-guacu - nhandú C -güasú) 
CM. 190, 248; P. 50) 

- côvão, nassa grande (13) ; 

- côco, coqueiro (14) ; 

- coqueiro (15) : 

- passarão C16); 

- martim-pescador; 

- mucunã-guaçu, uma legu
minosa trepadeira; 

- uma armadilha grande; 

- pinhão-de-purga C17) ; 
- maracujá-melão (18) ; 

- uma casta de mamona, se
gundo Piso; 

-ema; 

(10) Foi reglstrado por Cllrd1m, à p. 97, sem o adjetivo. 
(11) Gabriel Soares escreve oatapu (g'Oatap6), mas jà nos próprios dialetos 

lndlgenas se verUJca a mudanca de y para u. 
(12) A tradução literal do nome lndlgena é grande ave brilhante. Embora 

ctentl!lcamente classl!lcada, (Hemlthro.upls guJra g\ilra) o comentarista da parte 
ornJtológlca de Marcgrave não conseguiu descobrir o nome vulgar dessa ave vta
tosa das campinas. Não consta dos compêndJos tupJs êsse apelido descritivo. 

(13) Se não houve engano de transaricão, no dJaleto P-Otlguara a deslgnacão 
para naasa. covo era lekl6. em lugar de Jekef, que os jesultas dão no seu voca
bulArlo tupl. Tratar-se-à de metaplasmo ou de formas diferentes de covos, como 
em lekeA. 

(14) lnnlli era o nome tupl para o coqullho da plndoba. O cõco sendo exó
tico no Brasil, é natural que o lndlo lhe conferisse um nome baseado na compa
ração com frutos lndJgenas slmllares. Dai lnalA-,.aa.6, por ser o cõco (da :hulla) 
bem maior do que o cooullho da plndoba. Compare a nota 37, no capitulo dedicado 
aos aumentativos em d'AbbevWe. 

(15) A tradução literal é Arvore do loaJa\ irrande, em que lnaJ&\ tem o signi
ficado tupl de cõco da plndoba. Tendo o Lndlo dado ao caco ela tndla o nome 
de lnala-g1laaít, pois viu o cõco importado antes da árvore, que dêle se desen
volveu aqui, a deslgnaciio de ~&r0aa6-yba é uma decorrêncJa lógica, embora 
não corresponda à praxe tupl, onde o nome dos cocos, com exceção da plndoba. 
também designa a 4rvore sem o auxilio de yba. 

(16) ?..ta.regrave anota que labyr6-g0.ud dos potlguaras corresponde a nhand6-
-apQA dos tuplnamb4.s. ACQA é o promontório. o cal!ot o beloo eupedor. AquJ se 
retere à parte superior do lco, que ~ maior do que a lnierior. O paaearão era, pola, 
para os tuplnambàs, uma ema bicuda e para os poUguaras um Jaburu crande. 
Influências do meJo geognUlco. 

(17) Na deslgnacão de Plso jil não figura o b; talvez houvesse lapso na 
transcrição. 

(18) Mu.rukulA corresponde à grafia de cardlm, p. 72. 
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nhumbu-guacu ? 
(M. 278) 

pal-pai-guacu (M. 255) ? 
pitanga-guacu (M. 216) - ? 
poti-guacu (M. 188) - poti-gQasú 
pua-guacu (M. 276) - moã-gQasú 
timbo-guacu (P. 126) - timb.ó-gQasú 
urape-guacu CP. 89) - ? 

- trombeta feita de búzio 
(19); 

- uma vespa; 
- um bem-te-vi; 
- pitu; 
- dedo polegar; 
- um cipó timbó; 
- bilreiro (20); 

A fCYl'11W. "usú" em Piso e Marcgrave 

copuer-ucu CP. 43) 
eJr-ucu CP. 64) 

guar-ucu-eremembi 
CM. 256) 

-? 
- eJr-usú 
- iakyrana 

ietic-ucu CM. 41) - ietyk-usú 
iltic-ucu CP. 104) 
isoc-ucu CM~ 252) - ysok-usú 
pacob-ucu CM. 138, 274) - pakob-usú 
piab-ucu CM. 170) - piab-usú 

- uma vespa C21) ; 
- a abelha uruçu C22) ; 
- cigarra; 

- batata de purga (23) ; 

- uma lagal'ta (24) ; 
- banana-da-terra; 
- uma piaba. 

A forma "agú" em Piso e Marcgrave 

aguaracuinha-acu 
CP. 120) 

ating-acu-camucu 
CM. 216) 

- agQará-kyynh-usú 

? 

- erva-moura (25); 

- alma-de-gato (26). 

(19) NhumbQ, sem dQvida, tem relação com a JomblA <• lumblA> - b!J.Zlna, do 
DlclonAl'lo Porluc:U&a e BraaWano e da Poranduba Maranhense, pela mudança de 
1 para nh na viilnhanca de nasais. Esta palavra, por qualquer talha, aparece em 
Lécy na .torma de lnubla, forma 1ndetensãvel, que se vem mantendo, com outras 
extravagànclas1 através das obras de Goncaives Dias e copJadores. O Vlb. não 
traz nenhum aêstes tênnos. 

(20) Piso JndJca os dois nomes: urap6-gQaaú e jit6; Marcgrave apenas Jlt.6. 
HA diversas variedades. 

(21) A deslgnacllo aparece em Gabriel Soares, cap. 91, na forma capueruou, 
onde Jd se nota a influência do étJmo kaA, que se perpetua erradamente em 
capuelra e caplxaba. 

(22) Eira slgnWca própriamente mel e, em compostos, também abelha. Elr
-u.a é Uteralmente multo mel. 

(28) A .Calta de cedilha propagou a forma Jetiouou em lugar de Jettouou. 
Em lupl let;yk-uaQ significa batata pande e jé. vem mencionado no cap. 61 de 
Gabriel Soares com as virtudes purgativas. Compare a estranha etimologia de 
R. Garcia, em Fernão Card!m, p. 131. 

(24) ~rta é yaoka em tupl e J.ararta gnmde - ysok-usCi. Nüo se com
preende, assim, por que o comentarista <fe Marcgrave lancou mão do têrmo gua
rani 7sog para a sua expllcaçllo. 

(25) HA Inversão de letras nesta palavra. de que a maJorla dos compendJa
dores nllo se dA conta: airwua-olunha-acu esté. por oguara-culnhn-IUlu, mals exata
mente, acaa~uynha-aal\ por agOarA-ky;ynh-usl\, que êste ultimo é a forma cor
reta em tupl. A traductio literal é pimenta g-rande do guan\ ( • oacllorro do mato 
ou 16bo). lnAclo ao llenezes O!'lora ela Bahla) vê slnon1mla em aguaraqulunha 
aou (&lei) e crista-de-pio. O Vlb. traduz ag1lar6-kyynha por erva-moura. A for
ma aumentaUva correta é aadan\.-kyynh-usa. 

<26) O al.Jwl,.de-pto aparece também com o nome atlngnou. Gabriel Soares 
registra atlaçu. Entretanto, atlngaa(a no Vlb. designa uma uma galvota. Encon
tra-se também atincuaou e ~ou traduzido por alma-de-~ato. Veja a nota 52 
ao mesmo tênno no capitulo dedicado a d'Abbevme. 
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X 

OS AUMENTATIVOS EM "GúABú" E "U8ú" NO CATECISMO NA 
LlNGUA BRAS!LICA DO P. FELIPE BETTENDORFF 

Recolhemos os aumentativos no catecismo encimado do nome de Be,tten
dorff, quase pedindo desculpas ao eminente cultor de linguas que êle foi. Nada 
poderia, assim, néle haver, que não estivesse de inteiro acõrdo com a praxe 
tupi nos poucos exemplos gue aí se encontram e a seguir vão transcritos: 

Pp. 53, 57, 81, 101 - abaré-gúasú 
p. 87 - ar-eté-gúasú 
p. 49 putun-usú 
p. 48 tatã-güasú 
p. 71 tekó-angaipab-usú 
pp. 48, 50 ybykúar-usú 

bispo (1); 

Páscoa (2); 

escuridão, Jugar muito escuro (3); 

fogo grande, fogueira ; 
pecado mortal (4); 
caverna, subterrâneo (5). 

(1) As páginas Indicadas correspondem b.s dn edlcão de Crel Velo1m: Lisboa, 
1800. 

(2) Veja a nota 5 do capitulo 11. 
(3) O Vlb. tem pytuna e putun11; mas. em desacõrdo com BettendorU. a pri

meira Corma parece ter sido preterida para C1JCurecier, eKcuro, e11cnrldllo, nnoltecer, 
ser noite. e, putunu para o substantlvo noite. 

(4) O catecismo de Ara(tJo/Lcilo prefere no cnso eté a g1\m1ú. Veja a nota l 
do capitulo ll. 

(5) Como ressalta da composlc:li.o, yhyklhun é uma furna cuvnd11 cm torra. 
Uma gruta em rochedo, uma Jnp11, denomina-se ltilkOnra, lti\k0ar-111n·1. 

Revista do Instituto de Estudos Brasileiros 
n. 10 (1971), p. 29-62 

[parte 4 de 6]
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Como vemos, todos obedecem na formação à regra anchietana. Se, mes
mo assim. submetemos a deixa de Bettendorff ao crivo do nosso exame, tive
mos um escopo todo especial. Bettendorff, o grande cultor do tupi clãssico, 
o editor de um catecismo tupi-português e dirigente das segundas edições da 
gramática do pe. Figueira e do catecismo do pe. Araújo, nos anos de 1686 e 87, 
missionou durante quase quarenta anos na mesma região em que foram coli
gidos, com intervalo relativamente pequeno, os vocabulários que classificamos 
de brasllmnos, isto é, de um tupi com claros sintomas de adiantada transfor
mação estrutural. 

Em fins do século dezessete havia, pois, o tup-i. genuíno em uso entre as 
tribos tupls legitimas, e, a lfngtw-geral (6), um tupi jã sensivelmente alterado 
na bõca dos alienigenas e mestiços. 

'l!:sse tupl transformado deve ter-se desenvolvido ao longo de tôda a nossa 
costa entre a população ãdvena e mesti~, enquanto ali houvesse os núcleos 
dos indlos tupis indispensáveis à sua preservação. Ao Leste essa fase não ul
trapassou um século, pelo exterminio e fuga da maioria das tribos de língua 
brasilica. 

No Norte a situação era diferente. A população tupi tinha profundidade 
e conservou a sua preponderância durante muito tempo. As concentrações 
populacionais Jndigenas pelas autoridades do Maranhão e Grão-Pará e os al
deamentos conjuntos de índios tupis com indios de outras familias lJngilisticas 
pelos jesultas, de que nos conta o pe. Eckart (7), difundiram o tu pi muito além 
dos seus redutos naturais, fazendo dêle, no Amazonas, a língua muito mais 
usada do que jamais fõra na costa central. 

Mas, a mesma politica difusora do tupi geraria também a sua dissolução. 
O tupi falado pelos mestiços e indJos de outras familias lingillsticas perderia, 
uma após outra, tõda uma série das suas feições características. Surgiria, 
assim, ao lado do tupi original, falado pelas tribos tupis apartadas, que Eckart 
ainda conheceu em meados do século dezoito (8) , o tupi abastardado a que 
alude o mesmo jesuita e que para maior clareza apelidamos de brasiliano, 
nome tirado do vocabulário mais conhecido dêsse dialeto (9). 

(6) 1:: lnllt\l o querermos Iludir-nos com repeUcões seculares. A rigor. desde 
o lntclo do. colonlznc:Ao a llngua-geral devia distanciar-se gradualmente do ver
dadeiro tupl tlxado pelos Jesultas com os tupJs aJdeados. embora também entre 
êlea, ao lado das divergências locais, a linguagem sofresse pequenas evolucf)es 
com o correr dos tempas. Veja a nota 9. 

(7) Zudtxe etc. p. 562. 
CS) Idem; Ibidem. 
(9) :Q o DlolonArlo Porturttês e BrnsWano, que rol publicado diversas vêzes e 

ao qual certos estudiosos dão um valor, que de modo algum merece, a não ser para 
utudos compa.raUvos. Chamamos a atenc:lo do leitor para a dlst1ncão que fazemos 
entre e\IOluoAo das llnguas dentro da própria tamllla e o abastardamento par ln
cllos alótllos. catuzos. co.rlbocas e tõda a gama de mesticos com lndlos tupls ou tu.
plnlzados. 
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A ióovação tem suscitado umas restrições isoladas, mas não vemos como 
se possa consegui!' a indispensãvel clareza cientifica sem nomenclatura ade
quada, sem denominação distinta para duas entidades nitidamente divergentes, 
tanto na fonética e morfologia, como na sintaxe. 

Existem outros vocabulãrios manuscritos dêsse dialeto, que datam de épo
cas diversas de fins do século dezessete até ao último quartel do ·século dezoito, 
assim como o catecismo do pe. Bettendorff. Referimo-nos a êsses cimélios em 
nosso livro Estttdos T1ipis e Tupi-G11aranis1 no capitulo Tr~ códices bras-ilia-
11os <Ut Universidade de Coimbra. 

XI 

GUA.80, USú E ASO NO VOCABULARIO PORTUGU~S-BRAS!LICO ( • ) 

Já dissemos que no emprêgo do adjetivo gftasú/ustí temos um indice muito 
seguro para aferir a pureza primordial de um dialeto tupi-guarani. Cada ve
rüicação nova o confirma. 

Arrolando os nomes e verbos compostos do Vpb. em que figura uma das 
formas acima, chegamos ao resultado seguinte: 

Existem nêle cêrca de 65 dêsses verbetes, dos quais apenas 21 têm corres
pondentes exatamente iguais no vocabulário jesuítico; os 44 restantes nêle não 
figuram ou dêle divergem mõrfjcamente num ou noutro ponto. Em contra
posição, ao menos 55 dêles obedecem às regras tupis no emprêgo das formas 
g1lasú e 'l!sú, ainda que em diversos não se tenha apocopado a primeira parte 
do têrmo, segundo a praxe taxativa da eufonia tupi. 

Desde logo a verificação exime o Vpb. da pecha de ser mera cópia, en
quanto o número diminuto das contravenções faz dêle no particular um dos 
repositórios mais chegados ao dialeto original dos tupinambás, ao que se po
de concluir das diversas compilações chegadas até nós. 

Na lista alfabética dos referidos vocãbulos assinalamos com e as formas 
idênticas no Vlb. e no Vpo. com x as outras formas corretas do Vpb. que não 
ocoITem no Vlb: com X$ aquelas em que se não apocopou devidamente a par
te antecedente a usú e, finalmente, com d as formas divergentes. 

Alêm dos compostos com giia8tl. e 11$Ú aparecem três têrmos novos em 
que gftS'll. vem substituído por aStí, forma já conhecida nossa através das ve
lhas palavras tafas1l. e stuutú. 

(•) J1: o vocabulA.rlo publicado na Crestomatia da Llnpa BraaWca, de E. 
~erretra 1'"ranca. VeJa o nosso Uv.ro Estudos TUJ>ls e Tupl-Guaranls, Parte n. cap. 3. 
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Acrescentemos, que certas formas léxicas do Vpb. representam o primeiro 
passo do tupl para o braamano, a Ut1QUG-geral falada no Norte por volta de 
1700, tendência indicadora, ao lado de indlclos outros, de contatos mais ou 
menos amiudados com os colonos. 

Verbete oo Vpb. 

c - abá-gúasú 
c - abaré-gúasú 
c - akang-usú 
x - ambuá-gúasú 
xx - angaipabora-usú 

xx - aoba-usü 
xx - apyabn-usú 

xx - apykab-usü 
xx - ara-eté-gúasú 
d - boia-gOasú 

d - guarini-usú 
c - gúyrá-güasü 
d - iagOá-usú 

- abá-gúasú - homem feito; 
- abaré-gúasü - bispo, abade; 
- akang-usü - cabeçorra, cabeçudo; 
- ambuá - centopéia; 
- angaipabora, angaipab-etê- ímpio, de maus cos

tumes (1); 
aob-usü, aó-pukú 
apyab-usú 

apykú-pukú 
( tupã)-areté-gúasú 
mboi-usú 

- mara.na 
- gúyrá-gúasü 
- iagüar-usú 

- roupão (2); 

- varão, homem madu-
ro (3); 

- banco (4); 

- Páscoa (5); 

- serpente, sucuri 
(üba) (6); 

- batalha (7); 
- gavião (8) ; 

- cão-d'água (9); 

1) Nolll-se repetidamente n tendêncln de rormn.r os superlnU\•Os e aumentntl
' ' ºS de praterênclo com 1t1ID.1J6/t111ll, que têm apllcução multo mais restrita do que 
C>s seus correspondentes portuguêse!I crundc, multo. Há mesmo certa dificuldade 
no emprêgo correto de ;ausd, kot(J, alba, ct6, poxy, pukQ, marnngutíl, e tc. que, aJém 
da rcdupllcnçilo, servem todos para formar uma espécie de superlaUvo. .e, pois. a 
tnnul!nclo tusn que neste cílas6/u111l se avoluma com o decréscimo da populac!l.o de 
lndlos tupls genulnos, livres ou congregados em missões. Ainda vemos aJ o comêQo 
da dccadéncln dn apócope eutõnlca, como cm horu-wn"I, onde o tupl só admite bor-mrú. 
<Ob11. du Redn<:Ao: a numerac!l.o dos notas de rodapé é Cclto por capitulo, dai a re-
1>etkiio). 

(2) As rormns tupls nob-us\\ e nó-puku silo bons exemplos de duas manelras 
tle \•er; u11Q i:onsldera maJs a Colga da roupa e puk6 o seu comprimento. O 
Vpb. tende ll não observar a apócope eutõnJca. 

cS> Repare como neste vocAbulo e nos dois anteriores do Vpb, que niio Coram 
apoaopndos, 11 euronlo é senslvelmente sacrlc:tcada. 

4) Apykab-mn\ estâ gramàUcamente correto. Entretanto. banco, um assento 
t1ue 11c thi;Unguc ue outros prlnclpnlmente pelo seu comprimento, pede o adjetivo 
pClk6 - comprido e não uall, cnnde e cros110. A elvUlzacão vat aos poucos cmbo
tnndo certas mtnuth!nclas desciitlvas do homem da natureza. 

(S) Sendo nr-ctó - dla por excel6ncla. dia de testa, é compreenslvel que le
nham delllgno.do a P6.scoa por dia de te~ta gmnde. No catcclsmo do pc. Araii,Jo man
tiveram o têrmo português, enquanto o pe. Bettcndorrr preteriu traduzi-lo por 
nr-etli-irlla111l, que se usou algum tempo e depois Col substltuldo por mut.uú-gQllljú -
o ~nde descu111<0, devido à Semana Santa. 

<6) Certas artnldades dlaletals do Sul encontradlcas no Unguajar tuplnambl 
do Mnranhllo nutorlzam-nos a ver nesse gi\nsú, tiio chocante à primeira vista, o 
,,,•nudo de \'eudo. A cobra-veado é a nossa 1<uauriútm. Neste caso, boll•-cOaau 
do brnsmano nao é aurnentaUvo, divergindo do tupl mbol-usú. Veja o que a respeito 
cl~ mbol-pa.ll dissemos no cap\lulo dcdJcado a João Staden e acrescente-se que 
hoJe diversas espécies da ramlUa dos bOldeos são conhccldas por cobra-de-'1eado. 

C7) No tupl, rOarinl é propriamente lfUUru e ~erreur, que JustUJcam até 
c-erto ponto o sentido de batalha. O que, entretanto, ncnsta o t~nno braslllano do 
tupl, tanto nu forma como na propriedade. é usú. 

(8) O Vlb. d6 cOyr&-aOat1d romo genérico para un• de rapina e não apenas 
ramo nome de uma cs~le. 
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e - iasy-obá-güasú 
e - iasy-tatá-güasú 
X - iekuakub-usú-ara 

- iasy-obã-gúasú 
- tasy-tatã-güasú 
- tekuakupab-usú 

xx - jantara-usú (wlg.)- karú-güasú 
x - jeremú-güasú - iurumii 
d - jybã-usú jybá asú 
e - kisé-gflasú, kisé-usú - kisé-güasú 
e - kunumi-güasú - kunumi-gflasú 
x - maramonhang-usú - maramonhang-usú 
d - mbaé-u-asú - karú-güasú 
e - mokab-usú - mokab-usú 
e - :rnorobixab-usú 
x - :rnutuú-(g)Qasú 
x - nhandú-güasú 
xx - nheengara-osú-

gOasú 

morubixab-usú 
:rnutuú-güasú 
nhandú 

nheengexüera 

- lua cheia (10); 
- estrêla-d'alva; 
- dias de qua.tesma 

(11); 

- banque~e (12) ; 
- abóbora (13); 

- braço esquerdo (14); 
- facão (15); 
- macebo, mõço; 
- batalha (16); 
- banquete (17); 
- pe~a de artilharia; 
- rei, maioral; 
- Pãscoa (18) ; 
-ema; 

- falador, tagarela 
(19); 

(9) lagQ.ó...usú por tagfuu--us6 talvez seja êrro de có_pla; o 7 aparece no ver
bete onon - lagfulreté do Vpb. Veja também a nota correspondente nos comen
tArlos a cardJm. 

(10) A de!lnlcão de lua cara gTande dos tupls por lua cheia mostra que tam
bém viam nela um rosto humano. 

(11) A duração é aqUl lndJcada por nra• entenda-se dlaa. Em lugar de dlaa 
tora melhor ctempo• do quareSDlB. No tupl clÍisslco o periodo, o tempo de uma ação 
é geralmente Indicado pelo sufixo aba ou uma das suas variantes eufõnlcas e, 
assim, o catecismo de Ara6Jo/Leüo traduz quaresma par l.ekuDlmpab-us6 - o tem
po do Jejum crande. 

(12) ~se hJbrldJsmo Jantara-usú confirma certa tamillarlzacão com a sôcle
dade colonial, que é vlslvel em numerosas pecUUarldades do Vpb. Avoluma-se a 
lnobservàncla da apócope eutõnlca. VeJa a nota 17. 

(13) A forma Indicada para o tupl é apenas presumlvel. O Vlb. não a traz. 
O Vpb. reglstra duas grafias: Jeremú e Ju:rum6, arrolando ambos os têrmos entre 
aquêles poucos, nos quais ocorre no dlalet-0 o fonema J. Abbevllle escreve &')'nlmon, 
onde também aparece o fonema J. Marcgrave classltica o têrmo de braaOlco, Jato 
é, tupl. 

(14) O sentido lnJclai de IMJÍI é substantivai: a e~erdB, o lado eequerdo; 
mas, como todo substantivo concreto é também adjetivo, a expressão Jybã-ari para 
o braoo esquerdo é perteltament.e admlsslveJ. A torma usú do Vpb. deve ser êrro 
de transcrJcão por as6. A vista do que precede, a nota do editor de São Paulo, 
que acrescent-Ou ao verbete mAo esquerda, só pode ser aceita para indicar a m4o 
esquerda no sentido próprio restrito, mas Ili.o no de lado esquerdo. 

(15) O emprêgo Indistinto de g1lasú e usú no Vpb. mostra a dlversWca~o 
do dlalato na sua !ase inicial. 

(16) Por mnn:unonhanga os tupis compreendiam tõda a escala de lutas e brJgas, 
mesmo as revoluções. Os têrmos mals usados em tupl para as lutas dos tndlos 
é ~a e 1DJU'Ú-tek6; para o sentido de vir às mãos existe lo&1lerek6. 

O superlativo lembra as guerras entre nações. 
(17) Aparece al a torrna na<i, rara ainda na rase braslUana, durante a qual 

osú vai substltutndo g1lasú e us6{ apagando a velha dlscrlmlnação. ID>aé-~ que 
traduz o nosso absoluto comer, s gnWca Uteralmente o comer coWUU1, de onde o 
mbaé-u-BSÚ do Vpb. - o g'.11Ulde comer de coU5All, o banquete. 

(18) O sentido próprio é descanso gnuide, que traduz a série de dias feria
dos da Semana Santa. O Vlb. e o catecismo Araújo/Leiio não o têm. Veja a nota 5. 

(19) Em alguns têrmos o senUdo português de grande transparece mais cla
ramente. Entre.tanto, não é o volume que o tupl teve na mente com verbais se
melhantes, mas antes a volubWdade, o alto gTaU, o expoente. Em tals casos cabe 
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x - nong-olepe-gQas(J moatyra, monoonga 

e - otepé-gQas(J otepé-gQas(J 
x - pal-abaré-gQas(J abaré-gQas(J-rublxaba 
x - paranã-gQas(J paranã 
x - paranã o Jké gQas(J - y-ur-us<.t 
d,x - patuâ-usú, patuâ-

gQas<.t - karamemQã 
x - plndâ-gQasú plndâ-gQasú 
d,c - po-as<.t, po-gQasú - po-gQas<.t 

x - purur6-gQas(J 
X - puxy-gQns(J 
x - sab-usú 
x - saplâ-gQasu 

- syra 
poxy-katú 
tagQar-usú 
taplâ-gQasú (r-,s-) 

- ajuntar, amontoar 
(20); 

- todos juntos; 
- papa (21); 
- mar, oceano (22); 

- maré cheia (23); 

- caixa, caixão (23a) ; 
- anzol grande (24) ; 

- grosso (fio, pano) 
(25); 

- enxada (26); 
- implo, mau (27) ; 
- cão-d'água (28); 
- hérnia (29); 

Jmt.n, tltõ, mrunnitntt'I etc. Note-se nqul n redupllcncl\o do elemento aumentativo 
o o velho rigor na observtincln dn regra g1lnsfl/u116: prôorlruncntc nhccnr:nr-u11'6-
11'01111n; u11Q porque segue n consoante o g11u6 por precedido de vognl. Compare 
n noln 41. 

(20) A lrnducl\o litoral é: põr todol'I num conjunto. Se compararmos n dlversl
lln<le do cicprc8Rõcs ospcctrlcne, que os tupls Unham para nmontonr e nJuntnr, com
preenderemos a rapidez com que n llngua tupl empobreceu e se dcsco.rncterlzou 
nn bõcn dos mostlcoa. 

(21) Os Je.'luttne trnduzJrnm geralmente bispo por nbnré-g1lns6. Pelo mesmo 
nome, por nbnr6-ir0nsl\-rublxnbn, ou nlndn por nbnré-sr(lnsd-pnpn como escreveu 
eottondorrr dClslgnavam o pnpn, quando nl\o empregavam comodamente o !Acil 
tOrmo portuguOs. 

(22) Em tupl, mnr, occinno é simplesmente pnron!L. l\lnr alto, que no braslllnno 
traduziram por pnrnnf\-g-Qnin\ o mais tarde por nnrnnã-osd, é y.pyt~ cm tupl -
o molo do mn~r. Veja n notn 86 do cnpltuJo xn dedJcndo aos aumcntaUvos do 
DloJ11ndrlo Pom1g-ud11 o Drnt111lnnn. 

(23) Pnmnll o lké irGnsd 6 lltcralmcnto o mnr nflnlo multo; no tupl y-ura 
tomos o nfhllr dll 4i;un, que corresponde à mAr6 cmclhont-e, e, cm y-ur-u!l6 - o 
1rTnndo nfl11lr dn âlf\IR. ou soJn a mnr6 choJn. 

(29-n) A pntuã correspondo no tupl pntui:04 e pnty~ - cnnnstrn, de onde o 
numcntntlvo pntur04-arOu11d. A tormn cm usd mostra o gradual atrouxnmonto dn 
rogrn prlmluvn. 

(!M) No Vlb. designam assim o nMol do ferro, certamente porque era maJor 
<lo QUO o nnzol lndtgenn. 

(215) Dns duns rormns conslgnndns no Vpb. uma, p6-sr(lns6, parece ter sido 
Urndn do Vlh. Em p6-ast\ tomos umn dns prime.Iras ocorrências de ns6, rorma 
\lnlcn a que licnrnm reduzidas no nhccngat\l as de i;Onsd e uso no tupt. 

(26) No tupt dClrnm o nome de J)urur6 à enx6, o lnstrumento de cabo curto 
quo no CclUo mais se assemelha à cmmdn. li: pois natural que em alguns lugares 
tonhnm apelidado n onxndn de pururé-~nttd. Em tupl o cnvndor do pau era de
nominado •Yl'B e n onxndn do ferro - ltã-syrn. 

(27) Novamente '1m ~o. correto nn tormn, mas de snbor luso pelo sentido, 
como vimos ressnltnndo em diversos exemplos. 

(28) O cllo-d'ãitun jA \•cm retnrldo no Vlb. o também por CnrdJm e Gnbrlel 
sonrcs. VClja a notn rClspectlva em nossos comentários a Cardlm. Snb-usfl _ 
p6lo irrnnda 6 nqul slnõnlmo do lnirt\nr-wi'6. 

(29) Quanto mnls nnnllsnmos os vocabullirlos brasWanos, maJs se nos nrraJgn 
n con\•lccno de Que os tndlccs de classCls, que dll.o um trac:o tl\o peculiar no tupl 
nnUs:o, Clstnvnm nesse dlnlcto nculturndo cm rranco dcsapareclmento. o s Inicial 
do t6rmo braslUnno é nqul prõprlamcntc o possessivo das terceiras pessoas: sou, 
sn11A e n suo traduc:no llternl completa 6 sous testiculos ~des, aparêncJn que 
lhes dA n h(lrnJn lngUlnnl. TnplA-i:ilnsd é o t~nno tupl com o seu lndJce de classe 
superior t. VCljn trunbém a nota 34. 
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x - sepy-gúasú sepy-eté - caro, valioso (30}; 
x - suasú, su-gúasú sy-gúasú - veado (31) ; 
c,xx - tab-usú, taba-usú - tab-usú - cidade (32); 
e - taiasú taiasú - porco, taiacu (33); 
e - tapiá-g(lasú tapiá-g(lasú {r-,s-} - potra (34} j 

c - tatá-gúasú - tatâ-gúasú - fogueira, incêndio: 
d - tatã-usú - tatã-gúasú - incêndio (35) ; 
x,c - teko-angaipab(a} 

-usú 
x - tekó-kuabeym-usú 
d - tung-asú 

- tekó-angaipab-usú (r-,s-) - pecado mortal (36); 
tekó-kuabeym-usú (r-,s) - ignorantaço; 
tung-usú - pulga; 

x - tygé-gúasú tygé-g(lasú - barriga, bucho das 

c - y-aib-usú 
xx - ybá-rema-usú 
c - ygapó-gúasú 
x - ygar-usú-nungara 
e - y-gúasú 
x - ybykui-gúasú 
c - ybytú-güasú 
x - ybytú-gQasú-gQasú 

- y-alb-usú 
- ybá-rem-usú 
- yapó-gúasú 
- ygar-usú 

y-gQasú 
ybykuf-esàkuruba 
ybytú-gOasú 
ybytú-gúasú 

tripas; 
- temporal no mar; 
- cebola (37); 
- águas-vivas (38) ; 

- nau (39); 
- rio grande; 
- areia grossa (40); 
- tempestade de vento; 

trovoada de vento 
(41); 

(30) Ambas as expressões, tanto a tupl auanto a bras111nna, slgnltlcam lite
ralmente o seu preco nlt.o e, como adjetivo, (ôle) 6 caro, 6 vnlloso. Na primeira, 
ou seja cllmo substantivo, o s se traduz possessivamente por sou e na segunda, 
como adjetivo, pelo pronome êle. 00n.s6 é luslsmo semnnttco a que já nos referi
mos. Com n palavra preoo o adjetivo nlto ou grande se traduz no tupl por ot6 
ou otA. · 

(31) Veja os nossos comentArlos a êstc têrmo nas notas no Dpb. e n Joll.o 
~tndcn. Interessante é a forma s11-s:1)n116 reitlstrndn pelo Vpb. ao Indo de su-1186 
mais corrente. Ela nos tornece o elo Intermediário: sy-g1)n116 > 11u-g1lns6 > su-ll86. 

(32) Pelos dizeres da deflnlclio jâ la prevalecendo a forma substantivai sem 
apócope eutõnlca. 

<33> VeJa a nota correspondente no capitulo dedicado a Joll.o Staden. 
(34) -este verbete parece ter s ido colhido no · Vlb. dos :1esultns, pois o têrmo 

h6rnln também figura no Vpb. nn forma modificada, segundo ns tendências bra
slllnnns, de snp1A-g1lns6. Veja acima n nota 29. 

(35) Também aqui a legitima rorrna gQns6 vai cedendo terreno a us(1, que 
mais tarde, no Dpb. jâ terâ tlrmado a sua hegemonia na tormn 016, constitUlndo 
uma das felcõe.s do braslllano. 

(36) Note-se a apócope racultatlva no Vpb. 
(37) Núo se apocopou rema, mantendo-se, porém, a forma m16. 
(38) A graf.ln do Vlb. corresponde a y-np6, porque lg•y. No braslllano l)a

rece ter-se generalizado a pronfmcla ygnp6. Mesmo no tupl fixou-se o g em algu
mas palavras compostas com y, como em: ygnrn, ygnsaba etc. 

(39) O Vlb. designa geralmente qualquer navio por' ygar-us6. O braslllano, 
ntravés do adjetivo nuni;nrn - semcllumto a, procurou, um tanto desajeitadamen
te, criar urna denominação especlf.lca pn.ra as nnwi. 

(40) Mais um gilns6 de lnsplraclio lusa, para o qual o tupl tem esàkuruba 
(r-, s-) - ca.roçudo, grosso, aplicado a farinha, t-errn, areia, p61vorn etc. 

(41) Há alguns exemplos de redupllcacúo de gfina6, todos obedecendo à regra 
geral do tupl. Comparemos com (!ste nosso verbete oxltono, que pede gOas<1-
t:Oasú, o paroxttono aso.ng-us1í -g1ln.s6 - multl'sslmo atarracado. Primeiramente 
temos ai us6, por ser precedido de consoante. e depois g1las1í, porque segue n 
vogal lõnlca. - GOns6-oté tem o mesmo sentido. 
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XII 

OS AUMENTATIVOS E OS SUPERLATIVOS NO DICIONARIO 
PORTUGU~S E BRASILIANO 

Advertência Preliminar 

No Dpb. gi2Cl81í tem o sentido de diffoil. Além disso aparece apenas em 
mela duzla de palavras compostas, minguados remanescentes do passado como 
que envergonhados da sua vetusta indumentária. A forma osú, alteração de 
tt.ttl, avassalou tudo. 

Asti, que ao lado de (]1lCUJ1í substlluirá OS'lí no donúnio do nheengatú, Ape
nas aponta em pouquisslmas formações novas. 

Mas 08tt nüo se substitui no braslllano apenas às velhas formas gilaS1l e 
tui1í., sobrepõe-se também a outros adjetivos de função idêntica, monotonizan
do uma sêrle lexical de sentido superiorizante dantes tão variegada. 

Quem estiver afeito aos estudos lingillsticos comparativos dos dialetos 
tupl-guaranls, notará sem demora essa preponderância desusada de osú. no 
Dpb. para traduzir grande, alto, muito etc. 

No tupl usa-se gila81i e 118t'i principalmente quando, além do tamanho, se 
quer frisar o volume, mesmo figuradamente; raras vêzes se empregam em 
outros casos. Quando não se reportam a ta.is acepções, o tupi costuma tra
duzir o nosso grande e muito por: aiba, atá, eté, kattl, marangat1í, poxy, pukú 
etc. de acôrdo com a praxe, ou ainda lança mão de sobrecompostos e da ex
pressiva reduplicação. 

Um e.xemplo multo frisante do que ai deixamos dito temos no adjetivo 
rdbo. - 1'1titn, estragado, ga8to, ds-pm'O, cerrado, f echado, todo, muito, que tem 
quatro combinações: 

aib-u8t1 ou al-<iibG traduz: muito tôsco, muito achamboado, muito grossei-
1'0, muito dspcro; muito 06ITado (mato). 

af-katti - m11ito ga8to, ·muito estragado etc. 

aib-6td - todo, 'nuitfssimo (estragado etc.) . 

O grau mâ.ximo, correspondente ao nosso ·muitfssimo, enuncia-se no tupi 
antigo pelas combinações de gfü181i, alba, kat1í e puk1í com: eté, tthe, etmthé etc. 
que se lhes pospõem de acôrdo com o grau. 

A substitui,ção desta multüária intensivação qualificativa por um têrmo 
ünico no Dpb. nada mais é do que a influência do adjetivo português muito 
- ootl, pelo qual o mestiço gradativamente despojou a lingua tupi de alguns dos 
.ieus atavios mais caracteristicos. 
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Porém, na grande extensão territorial do Maranhão e Grão-Pará, sendo 
vãrias, tanto a densidade da população tupi, quanto as influências do meio nas 
regiões colonizadas e muito remotas umas das outras, a diversificação da lln
gua não poderia ser uniforme. l!: o que vamos verüicar no Oaàerno da L'11-
gua, de frei João de Arronches, do qual trataremos em capitulo separado. 

No intuito de evitar enfadonhas repetições ao comentar os têrmos arro
lados para fins de confronto, precedemos a lista desta nossa advertência orien
tadora. Quanto aos reparos especificos, reservamo-los para as notas ao pé 
das respectivas páginas, que contêm o que há de mais importante na nossa 
contribuição. 

Lembramos que a parte portuguêsa-brasiliana se encontra no Dicionário 
Portttgii~s e Eras-ilia.no, enquanto o legitimo reverso consta da Poranàuoa Ma
ranhense, de frei Francisco de Na. Sra. dos Prazeres(*). Todos os têrmos 
enumerados levam a indicação da sua procedência. Dpb. significa que somen
te o encontramos no Dicionário Portugi~s e BroBilia.no. Pm. é a sigla da 
Porand1tba Mara11he11se. Os precedidos de xx figuram em ambos os léxicos. 
Na coluna das formas twpis, por não acharmos os verbetes correspondentes, 
reproduzimos às vêzes a tupinização literal da expressão brasillana, apenas 
para mostrar qual seria possivelmente a forma do aumentativo ou do super
lativo no tupi, para confronto exclusivamente morfológico. 

Fonte BrasUiano Forma Tt"Pi 

Dpb. - abá angaipaba oçú - abâ agaipab-eté 

Pm. - abá karimbab oçú - abá kyreymbá-katú 
xx - abã guacú - abã-gúasú 

Pm. - abaiba oçú - abai-katú 

xx - anama oçú - anam-usú 

Dpb. - apyá oçú - apyab-usú 

Tradução Portuguésa 

- pessoa terrlve1, tira
no; 

- valentão (1) ; 

- grande homem, ilus-
tre; 

- abrasador, destruidor 
(2); 

- basto, fechado (mato, 
capim) (3); 

- valoroso ( 4) ; 

(•) Dlclonârlo Portugulls e BrnlllUllllo etc. Lisboa, 1795. Reproduzido por 
.Túllo l'Jntznmnn com o titulo de O Dlclonârlo AnOnlmo da Llngua Geral do Brl\811; 
Llpsla, 1896. Reeditado na Revlstn do Museu Paulista, tomo 18; Silo Paulo, 1984. 

A Pornndubo. l\larnnhense, de :frei Francisco de Nn. Srn. do11 Prazeres lllnrnnbüo 
tol estampada no tomo 54, parte I . da Ilev. do In11t. Histórico e GeogrMlco BrwJl
lelro, Rio, 1891. Não rol reproduzida. Está che.la de erros tlpogrã!lcos. Para mais 
pormenores veja o capitulo dedJcado a êste léxico cm nossos Estudos Tupls e Tupl
Guo.ro.nls. 

(1) Note-se o dcpereclmcnto dos termos componentes kyra e eyma. O sentido 
lJteral é: condJçü.o de não lmnturo, ou seja: matuJ'ldnde, valor, valoroso. O su
perlativo tupl se torma de preferência com katil. Como jã dlssemos, distingui
mos slstemàtlcamcnte o depereclmento, devido a populações al6tllas, de evoluono. 
que se opera no selo das próprias tribos em sua llngua orlg:lnal. 

(2) No tupl abnlba tem o sentido de cll1Icll, coD1UJ10, lngreme e pede katu. 
(3) No tupl nno.m-usú também aparece em compostos como np6-nruun-us6 

Cr-, s-) - multo fechado de rnlzea, 
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xx - ara eté oç(I 
XX - ateyma OÇÍI 
xx - epungá oç(I 
XX - guaçú 
XX - guyrá OÇÚ 

xx - !myrá-rerecolll'B 
OÇÚ 
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- ar-eté-gQasú 
- ateym-usú 
- apong-usú 

- gQasú 
- gQyrá-güasú 
- ybyrá-erekOar-usú 

XX - inlmbó poaçú - inlmbó 
xx - itá guaçú - itA-gQasú 
xx - jacy sobá oçú - 1asy obá-gQasú 
Pm. - jacaroá oçú - y-noonga 
xx - jandú oçú - nhandú-gQasú 
xx - jecuacú oçú - fekuakupab-usú 
xx - jepé oçú - otepé-gQasú 
Opb. - jereregoaya moanga 

oçú - iereragQaia moang-usú 
Dpb. - jopymong oçú ? 
XX - jurú OÇÚ - lurú-gflasú 
Opb. - caúgoéra oçú - kagüar-usú 
Dpb. - klcêguaçú 
Pm. - klcê oçú 
xx - coaubeyma oçú 
xx - comendã oçú 
xx - curu.mim oçú 
Dpb.-kyrá oçú 

- Jcysé-gQasú 

- tekokuabeym-usú 
- komandá-gQasú 
- kunumI-gQasú 

kyrá-gQasu 

(4) O &enUdo t.upl 6 !lomcm mAduro o ponderado. 

- dia de grande festa; 
- preguiçoso, indolente; 
- opilação C 4a) ; 

- difícil, custoso (5); 

- ave de rapina; 
- ouvidor (6) ; 

- fio grosso (7) ; 

- penedo; 
- lua cheia; 
- poça, pôço (8) 
- aranha caranguejeira 
- quaresma (9); 

- todos juntos; 

- invencioneiro (10) ; 
- maresia; 
- desbocado (11) ; 
- beberrão; 

- facão; 

- toleirão; 
- fava; 
- môço; 
- muito gordo; 

(4n) No brnstuano passaram a designar oollacAo por epunp oo:tl e lnchll.(iio 
Por punp oea, enquanto no tu]ll opllaollo, oplfado é aponp e lnoluulo é pungi.. 
Como vemos, houve no braslUano aprox:tmacão na tor:ma de dois térmos dl!lt1ntos, 
ortglnada pelos sintomas similares dos achaques. EtlmolOglcamente deve extsUr 
rclacn.o entre nmbos. 

UU Em tUpl r(laaõ SÓ tem O senUdO de gnuide, pnnde e CJ'OHO, multo. -
DlflçlJ, amtoao, b'llnalhoeo etc. cabe a abalba. 

(6) Ao pé da letra: o rrande poa1uJdor do bastão, a lnstgnla de autoridade. 
(7) Nesta palavra se vê o quanto no brasUJano lê. se havia obliterado o 

verdadeiro senttao de lDlmb6. Inlmb6 vem do verbo lnl - estar quieto 581ltado, 
que se transrertu para o m6\'el de sentar quieto, a ~e; lnl formou um compQsto 
com po - no, cuJo. Inicial se abrandou ao contato com o fonema nasal 1, de acõrdo 
com a ouronla tupl. Inlmb6 é pois. literalmente tio de ~e. que se dlsUngue pela 
grossura mator, dal se conclül que lnlmb6-po-açd vem a ser etlmolOglcame.nte flo 
crouo de fio de rede. E... hA quem pensa que lsto é Ungua de tuplnambã! 

(8) .J-rv.6 é provàvetmentc uma invencão de mestlcos para a qual contri
bulram. do um lado, o partuguês cJaaroo e do outro o lUJ>l y-akuraA - p6ço de rlo, 
reman10. A traduçAo literal de Jacan>A oOfl é, asslm, charco çande. nmADSO 
pande. 

(9) Os tupla praUcavam o JeJum ritual, que designavam por lelmakuba - o 
JeJuar, ou lelmalnlp&ba - o tempo do jeJam. A ~poca do JeJom pande, a qnaresma 
lól mui naturalmente denominada lekuaknpab-uaa. Note-se a talta de eutonla no 
termo bra.alllano. 

(10) A tr'aduclo literal ê pallde menttro.o flDclclo. Em tupl aerJa e-tenM-etara; 
como vemos, mutto dlterente da mera restauraçAo morfolõgtca na coluna do tupL 

(11) Em tupl ê almplesmente bOca.-crancJe. Para traduzir desbocaclo hê. dJver
IOS compostos com o verbo Dbeeqa - talar. Veja o verbete clesboeac1o no Vlb. 
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Opb. - maracatim oçú - ygar-usú 
xx - mbaé acy aiba 'oçú - mbaé asy-ai'b-usú 
xx - mbaé ep6 oçü - apOaturú 
xx - mbaé oçú eté - mbaé gOasú-eté 
Dpb. - mbaé oçü oaé - mbaé i gOasúbae 
Dpb. - mbaé OÇÚ OÇÚ - mbaé güasú-etenbé 
Dpb. - mbaé sepy oçú oaé - mbaé sepy etébae 
Dpb. - mbaé tãi oçú oaé - mbaé tai-usúbae 
Dpb. - moacára oçú - mosakar-usú 
XX - moanama oçú - moanam-usú 
XX - mogoaçü - mo-gOasú 

XX - mojepé oçü - moiepé-gOasó 
XX - mocaba oçú - mokab-usú 
XX - mocaoca oçú - mokabok-usú 

- navio (12); 
- peste (13); 
- cousa romba (14); 
- prodfgio (15) ; 

- cousa tôsca (16); 
- proeza (17): 
- cousa cara; 
- cousa apimentada; 
- ilustre (18): 
- tornar espêsso; 
- aumentar, encarecer, 

dificultar (19); 
- unir, incorporar (20); 

- peça de artilharia; 
- baluarte, fortaleza 

(21); 

(12) Embora os jesultas nl!.o lnclutssem o têrmo marakatl no seu Vocabu
IArlo, não pode haver ddvlda quanto a.o seu uso, mesmo entre os tupls da Bahla. 
Jaboatlio se retere aos mnracatins, no vol. L pp. 154-55. Aos navios, entretanto, os 
tupls do Ce.ntro e Sul davam o nome de yg1Lr-urr6 - canoa grande, que encontra
mos também nos relatos de Léry, Thevet e d'Evreux. 

(13) Ao pé da letra: doenca multo crnve. Os jesultas registrarnm para mor
tandade ou peste a palavra mbaba - o fim, o acabamento (da g"ente). Em om 
- multo devemos ver 1ntJuênc1a lusa. 

(14) Para rombo, b6to temos no tupl apdàturú e para tosco, mal feito - rana, 
ran-us6. 

(15) Demos apenas .torma tupl às palavras brasllJanas, que têm o sentido 
literal de cousa multo grande, mas nl!.o prôptiamente de prodfi;fo. Comparece o 
verbete maravilhosa cousa do Vlb. Veja a nota 17. • 

(16) Em tupl mbo.6 1 gflosiíbae slgnltlca as cousas que do rrandes; a toaco 
corresponde num ou ran-usú. 

(17) Ainda aqui demos apenas o sentldo literal. Para o lmpagãvel mbo.6 oo<i 
ocú com que traduz.Iram proeza no brasLUano, temos no tupJ tublxaba, tublxab-et& 
Veja no Vlb. o verbete façanbosa couso.. 

(18) Com mosaknra traduziram no tupl a palavra fidalgo e, por extensão, ho
mem liberal. sentido que também a l'oronduba Maranhense con.tere a moa.cara. 
Compare no Vlb. o verbete flllDa ter, Que se lhe aproxima ao sentido. 

(19) Damos o têrmo como tupl porque, môr.tlcamente, estã correto, embora 
não o encontrassemos. No tupl o adJetivo Indicando o aumento muda de acõrdo 
com o sentido: mo..etâ - aumentar (preço, nQmero); mo-eU - en41tecer; mo-mbuk6. 
- dilatar, aumentar o tempo; mo-py-g(lasú - aumentar a caaa, o:Jnrgar o camfnbo; 
monlmnc-u.sd - aumentar (roca, propriedade) ; lrum6 - acrescentar, aumentar 
em número. 

A palavra mo-g1laa"6 com tõda a sua aparência tupl abastardou-se totalmente 
com o seu alcance genérico, substituindo no braslllano uma sér:le variada de Inte
ressantes modlsmos tupls sempre concretizantes. 

(20) O têrmo brasl1Jano moJep6 ori, que ml>r.tJcamente corresponde ao tupl 
molep6-g0.asá. tem o sentido literal de ~ am grande. 

Embora o Dpb. e o da l"m. sejam relativamente pobres, a tradução de t.ncorpo
rar, unir mostra sob vãrtos aspectos o empobrecimento gradativo do braslllano em 
comparação com o tupt, onde temos: 
olepé-gQa.sll - todos juntos; 
molara - juntar, unir (colar, pregar); 
monoonga - reunir em ntlmero ou juntar em quantidade; 
mondysyka - reunir gente; 
eynhanga (s-) - reunir em grande nlllnero; de eJfa (t-, r-, s-) - multta&o. 

:este Qltlmo vocAbuJo, ae)'Jlhanp - reuni-los em paucle n6mero, aparece no 
braslllano deturpado em unhana. p.lnhans (Dpb.) e aanhane (l'm.) ! 
_ (21) Ex:lstlndo no braailJano o têrmo mocaba - uma de foco, m- em 
rogar de mocab-oca, literalmente casa daa armaa de foeo, é um tanto surpreenden
te. O Vpb. tem corretamente ~ - baluarte, forlalesa. 
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xx - moporang moanga 
oçú 

XX - mopyá OÇÚ 

xx - morauky oçú 
xx - morublxaba oçú 
Pm. - motuú oçú 

XX - namby oçú 
XX - nltlo guaçú 
XX - oapycaba oç(J 

XX - oatap(J ocú 
XX - O lké OÇÚ 

XX - jemojepé OÇÚ 

- ieroblara 
- mopyá-gúasú 
- morabyky-gQasú 
-- morubixab-usú 
-- mutuú-gQasú 

-- namby-gQasú 
- abaib-eyma 
- apykab-usú 

- gQatapy-gQasú 
-- y-ur-usú 
- nbemoiepé-gúasú 

- afetar, ser presumi-
do (22); 

- afoitar, incitar (23) ; 

- atividade (24) ; 
- general (25); 
- Domingo de Páscoa 

(26); 
- orelhudo; 
- fácil <27> ; 
- cadeira, poltrona 

(28); 
- um buzio grande(29) ; 
- preamar (30); 
- incorporar-se (31); 

(22) A trnduollo, em linguagem popular, seria; fazer :tlni;lelo.mente multo bo
nito. A palavra tupl se traduz mais claramente por presuncoso e cabe tanto às 
maneiras quanto às ldólas. 

(28) O tQrmo mbyA, pyA -- fllfndo, tomou, certamente por lntluêncla portu
guasn, o sentido de valor, eerairem. que nl\o tem no tupl. Dat o verbo mopyâ ood 
-- dar-lhe 1rrnndo eorni:em, nfoltA-lo, lneltA-to. Em ttipl temos mopyntl\ e outros. 

(24) A palavra tupl mornb;yky -- tTnbnlh1n, trnbnlho, tomou no braslllano a 
tormo. contrata mornuky e ali tnmbóm ampliou o sentido para dlllgêneln, ~ocla
mento, que no tupl se designa pelo verbo nhemont<a. 

(2S) Noto-se a tnlta de opócope. A traducllo llterol de morublxnb-us<a é o 
multo irrando, o m11Joml. O Vlb. tem tublxA-knt<a. -- Veja o que dJssemos na Ad
vert&noJa Prellmlnar dl!ste po.rAgrato. 

(26) l\lntud CP·) nada mais ó do que o desenn1mr, o de11cnnso, de onde o bra
slllnno motud ood -- o dOftcnnso ATRnde, que aplicaram ao Domlnlfo ela l'Aseoa 
ou antes à Semnnn Santa.. No tupl os jesultas mantiveram geralmente os têrmos 
portuJtul!aes domln1to e J>A11coa. mas no Vob. :li\ tlguram: mntu(1 - domln11:0 e 
mntuQ-Quu -- Domlniro de Pãseoa. Grnnele não se refere ao domingo, mas à 
semnnn Santa lntelrA. 

(27) No tupl, dlffoJJ é ahnlbnJ no braslllano é 1{1)1U16 e dat nltlo 1rOns6. -- nilo 
dlffall. fAoll. Parn nltlo -- nl\o temos aqui oyma no tuol. Tanto no tuol como no 
braalllnno tAall d, pois, nl'lo dlffoll embora os vocAbulos sejam outros. Nltfo, 
acontundo nltlo, consUtul mortolOglcamente severo qulnau para todos aquêles que 
voem no Dpb. um léxico de tormas tupls legitimas. Em certos modos o seu equi
valente tupl oyma é substltuldo por um.6 e n(a) ... .. 1. 

Nilo cremos que muitos terllo atinado com a verdadeira orlitem da negação 
nltlo. A ohnve do enigma se acba veladamente no Vpb, que tol editado pela prl
molrn vez por E. Ferrclra Frnnoa nn sua Ol'fft-0mntla dn Llnirnn BrnsOJcn e reedi
tado no Bolotlm n.t 1S5 da 'Fileuldaele d~ FUosofin dn UnlvCJ'flldnde elo Sno Paulo, 
por Pllnlo Ayro1a. Para maiores detalhes veja o capitulo A Ne~cJio BrasUJana 
cNltlo• - cNloa, em nosso livro Estuelos Tupl• o Tnpl-Guaranl& 

(28) O verbo tupl apykn tonna a primeira pessoa do lndJcativo, Intercalando 
o RJ'UJ>O oufõntco fL'G entre o pronome e o verbo: a g-Oapyk -- ou me sentei etc. 
Esta forma tupl eventual tlxou-se no verbal braslUano oapyknbR - o móvel ae 
acmtar. o Neab4'lo e no composto oapyknba-cu10 -- endelra. O ns11ento em gemi é 
apyknha em tupl: o WIAt'nto 11:rnnele -- a endelra, a poltrona seria apykab-us<a e para 
o banco temos npykA..-pukd ( - o BBsento comprido). 

(29) JI\ vimos que o fonema braslllano oã <-OA> corresponde ao tupl gOã, cujo 
s. por multo sunveL nllo tol notado por alguns visitantes e parece ter desapa
recido nos dialetos ao Norte. A transtormacllo do y em u é um caso de apofonla 
JA corrente no tupl antigo. 

(80) A cxpressllo braslllana significa literalmente dle entrou multoa e cor
responde, nlgo truncada, à tupl o nr usa y -- a mar6 encheu, o que equtvale à 
proamar. MàN enchente em tupl é y ura - o vir da f.cun-

(81) A forma tupl ê suposta para mostrar as alterações no braslllano. ID
oorporar-ae pode-se traduzir sotrlvelmente por nhemonoon~ O sentido literal 
da expressão braalllana é: fuer-ae um ~rande. 
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xx - oooaubeyma oç(l - tekokuab-eym-usú 

u - oceki oçú iaba - ab-eyy-ekyia 

Pm.- o cepy meeng oçú - epy-meenga Cs-), 
moepy-marangat(l 

xx - pay abaré guaçú - (pai) abaré-gQasú 
Pm. - pay abaré guaçú eté - abaré-gQasú (-eté) 
Dpb.-pay abaré oçú eté - abaré-gQasú (-eté) 
xx - paranã oçú _ y-pytera 
xx - pé oçú - pe-pytera 
XX - pira OÇÚ - pir-yty 
XX - pirâ OÇÚ paranâ 

OÇÚ pora 
XX - pirã OÇÚ repoti 
xx - po acanga oçú 

- piràpuama 
- piràpuama repoti 
- moã-gQasú 

- toleirão, selvagem 
(32); 

- arrepelar os cabelos 
(33); 

- premiar (34) ; 

- bispo; 
- papa, pontifice; 
- papa, pontifice (35); 

- baia, tnal' alto (36) : 
- estrada (37) ; 
- gafeira, lepra (38); 

- baleia (39); 
- âmbar (40): 
- dedo polegar ( 41) ; 

(82) O pronome verbál da terceira pessoa o, que Inicia a expressão braslUana 
pretensamente adJeUval, a falta do competente sutlxo bae, (oae) que depois do 
pronome o fõra de esperar e a não observância da apócope em eyma 0011, tudo 
Isto mostra a grande distância que jâ separa a linguagem do Dpb. do verdadeiro 
tupl. 

CSS) A traducllo literal do braslllano é: êle o puxa multo o cabelo dêle, onde 
006 lembra vtvamente o português multo. O tupl obtém o mesmo e!elto numa 
construclio ~enulna através do lteraUvo do mesmo verbo: ab-eky-ekyta - cabelo 
puxa-puxando, como ainda dJz o povo para slgnl!lcar o repuxar do cabelo. 

(3'4) Neste verbete é !lagrante a lnnuêncla portuguêsa, pois o tupl, com 
epy - prego, pfllmlo, nunca usa o adjetivo g1h1sd - grande e sim etA, eté ou 
marllngntíl. 

(85) Compare-se esta denomlnaclio para popn. com a anterior, que é certa
mente uma sobrevivência do verdadeiro tupl. No braslllano as formas tupls J:"Oall4 
e wm toram slstemàtlcamente reduzidas a os6. excetuadas algumas mais usadas 
como as designações para bispo e popa, que a Igreja manteve Inalteradas pelo uso 
constante. 

(86) Nõvo exemplo de luslsmo é paroru\ o06 - mor larito, mor alto, que os 
tupls desl~navam por :y.pytera - centro (de uma. snperflole circular) do Airoa, 
uma descrição perfeita do horizonte visual em alto mar. O sentido de bafa, que 
o Dpb. dá. ao têrmo, é estranho ao tupl. 

(37) No tupl cIAsslco caberia. quanto multo, pé-eU e nunca lf{\asfl, que nll.o 
Sll?lllflca, nem lar~, nem comprido. Pé-pytera, em tradução literal, é caminho 
contrai, caminho tronco. 

(38) O têrmo plr-yty traduztdo ao pé da letra é pele llxosa. O braslltano 
plr-osd deve ter !lxado casos de pele entumeclda. 

(89) J!: um tanto desajeitado o nome da balela no dialeto braslllano: peixe 
grande que vive no mar alto. A longa detlnfçll.o falta uma caracterlstlca concisa. 
que sempre ostentam os nomes tupls, como vemos em plrA.-puama - peixe que se 
ergue (fora d'Airnn.>, onde apenas a claesl!lcacão poderá. hoje merecer reparo. 

(40) Como os nomes lndtgenas lndJcam, o Ambar-clnzento é proveniente de 
concrecões Intestinais dos cachalotes; dai repott - excremento. 

(41) Que o legitimo têrmo tupl para dedo: moll, poã não havia de todo caldo 
em desuso, mostra ainda uma segunda palavra para polerar, existente no brasl
llano: poli. Apenas no tupl poi'.I. não é prõprlamente polegar, mas o genérico para 
dec1o. l!: por isso que polegar em tupl é moil-piur6 (p-) - dedão. 0 têrmo bra
slllano, como estA escrlto1• p6 acangn. oofl, seria dedo cabeon. l'l'BJlde; mas. a sepa
racão vocabular mais antlga tol provàvelmente poli. canp oo<a, ou seja d9'o ouo 
crande e grouo. 
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XX - po OÇÚ 

Dpb. - pungá oçú 
XX - pyá OÇÚ1 epiá 
xx - pytuna oçú 
Dpb. - saba oçú 
XX - sajlca OÇÚ 

xx - selcoara oçú 
xx - sejuçú 

FREDERICO G. EDELWEISS 

- po-gQasú 
- pungá (-gQasú) 

oçú - ekó-eté (t-,r-,s-) 
- pytun-usú 
- sab-usú (r-, s-) 
- ajyk-usú (t-,r-,s-) 
- teikQar-aiba Cr-,s-) 
- selxú 

xx - seplacaba moanga 
OÇÚ - ia-katú-ran-usú 

XX - clglé OÇÚ - ygé-güasú (t-, r-, s-) 

- grosso C 42) ; 
- inchação; 
- ânimo, audácia ( 43) ; 

- (muito) escuro (44); 

- peludo; 
- artéria ( 45) ; 

- bicho, maculo (46); 
- sete-estrêlo ( 47) ; 

- aparente ( 48) ; 
- bucho, vísceras; 

(42) Em tupl o qualltlcatlvo concreto po-gQaa11 - &'TIJBBO retere-se a tranca
dos e t.eoldos e devo ser multo antigo, Jâ que po é flbra. o sentido Jlteral é, pois, 
fibra sro11.a e, na acepçll.o adjetival, do fibra gro11su, do fio gros110. 

(48) Em tupl, pyA - 1Js ndo, COl'Bcilo, cntronhWl1 tem ainda o sentido figurado 
do lnUmo, coruoão em expre1:1sõcs como xo pyA pe - no meu intimo, mas não de 
oora11:om, que tomou no braslllano ce1•tamente por Jntluêncla do portugues. 

(44) Pytuna (no tupl diziam putuna) é prôprlamcnte noite. Empregado ad
Jellvamenle se traduz por e11curo. l>ytun-us6 é, portanto, noite fecha da e, como 
qua UtlcaLlvo, multo 011ouro. VeJa a nota 8 do cap. X. 

(45) O Vlb. só reglstra taJyJw., sa.Jflm, - veln, nervo. AJyka (t--, r-, s-) tem 
J>Or aumentallvo aJyk-WICa, que slgnl.Clcn, pois, literalmente viisos sangillneo11 maio
res ou no.rvo11 CJ'Wldes, contusão que nlio .denota grandes conhecimentos atõmlcos. 

(46) Nilo se deve contundir o bicho dos antigos com a doença que denomina 
vam bicha, slnõnlmo de tobro amarela. A doença designada no braslllano com o 
sou costumeiro desprezo pela euionla por soloolll'n-006 teve no tupl o nome de 
telkOar-wba., sogunao Piso. Pelos s intomas, a forma tclkear-usú, ou se.lk(lar-UBO 
na torcelra pessoa, é perteltamente admlsslvel. O Vlb. ainda o não reglstra, natu
rlllmente por ser doença de origem africana, desconheclda entre os ln<Uos durante 
1111 primeiras dõcadus da catequese. A sua tradução literal é anus allU'gado e anos 
e11tropdo, poclro. Referem-se à doenca com certas mlnO.clas: Rodolfo Garcia, no 
JJlAloso dBll Orandosa8 do 81111111; Rio, 1980, p. 115. ltlartlus/PlruJI\ - NQturezn, 
Docnoaa etc. vol. l M da sérJe cBrasUJana:t,r/.. 151, e, prJnclpalmente Fernando S!Lo 
Pnulo - Lln1uoecm M6dlca l'opulur, vol. . p. 49 e a Hlatórla Natural, ele Piso, 
Silo Pnulo, 1948 ; p. 374. No Dpb. vem coJcou.ra 006, certamente por êrro de trans
urlc:llo. 

(47) SaJuo6 a despeito das aparências, não é aumentativo, mas oferece um 
exemplo !lagrante da mulllacno que sotrernm as palavras tupls no braslllano, ln
fluencJndo por aglomerados Jndlgenas provindos de lamUJas llngülstlcas dlversas, 
enlremcndos de mesUços das mais variadas gradações. Abbevllle regJstra no Ma
ranhão o 11ote-c11trêlo com o mesmo nome que lhe davam os tupts mais ao sul, 
llCllxCl. 

Um sõculo depois, no mesmo Mnra nhll.o, o Dpb. atesta a modl!lcacão da pala
vra para se,Juo6, que torna JrreconheclveJs a rorma e o sentido primitivos. EixCa, 
em tupl, é uma Bl>elhii ou vcspii preta e nno abclbn-mestra como repete Rodolto 
Garcia. Os Jesultas reglstraram eli'ubii como genérico para a.bolha, o que vem a 
ser pBI do mel. Também dão o sentido de enxame à mesma palavra, que ai vale 
pelo plural, ou mais provàvelmente slgnWca o pousar das ubclbna, do verbo uba. 
que traduz melhor a 1'.ormaçllo de um enxame, pelo ajuntamento da geração desta
cada do enxame velho. Em compastos. nbelha tem ainda a rorma e1rB, que tam
bém algnltlca mel. Note-se que o tupl dJsUngulu as Plêiades das abelhaa neima 
que lhes forneceram o nome comum, antepondo-lhe um a, enquanto no guarani 
elxd designa a ambas sem dlatlnção. Finalmente, é O.til à caracterlzacão do bra
alllano trlaar, que nesse d11lleto o genérico para abelha Jâ não é, nem elnJbB, nem 
elru. mas lra-Dulla (li) - mlie do mel, formado de dois você.bulos estropiados: 
do tupl elra e do português mãe. Mala em vez de pala, porque em partuguês 
abelha é femlnlnal 

(48) Só mesmo um medlocre conhecedor do tupl traduzlrta tão desajeitadamente 
tt. 1>8.lavra portuguesa aparente por: flnP ou lmltar multo o aapecto, quando ex1BUa 
tõda uma série de expressões equivalentes. Mas, é provâve1 que algumu se u
vea1em perdido no correr do tempo. 
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x.x - sobã juba oçú 
x.x - sobã oçú 

XX - SOÓ OÇÚ 

- obá iub-aiba (t-,r-,s-) 
- obasy (t-,r-,s-) 

- soó (-güasú) 

xx - suaçú - sy-güasú 
xx - tayaçú eté - taiasú-eté 
xx - tatá oçú - tatá-gúasú (r-,s-) 
xx - tatã pynha oçú - tatapy-asyka (r-,s-) 
x.x - tekó angaipaba oçú - tekó-angaipab-eté 
xx - tembé oçú - tembé-gQasú (r-,s-) 
xx - tembiú oçú - karú-gQasú 

XX - tyara OÇÚ 

XX - tim OÇÚ 

- karú 
- ti-mukú, ti-güasú 

)Q( - tupana igoaçuçaba - tupã 

- cara de defunto(49); 
- caraça, severidade 

(50); 
alimária, quach>úpede 
(51); 

- veado (52) ; 
- porco-do-mato (53); 
- fogueira, incêndio ; 
- tição (53a) : 
- pecado mortal (53b); 
- beiçola; 
- convite, banquete 

(54); 

- comilão, guloso (55) ; 
- narigudo, focinhudo 

(56) ; 
- divindade (57) : 

(49) No tupl não cabe o aumentativo formado com usú pois nilo se tem em 
vJsta o tamanho e sim o a specto desagradável. 1'l o que tra~uz Iliba: ob6. lub-alba. 
- rosto desagrad6.vel de amarelo, rosto cadavérico. 

(50) Também aqui 006 não traduz o português fechado, severo, pelo menos no 
tupl, onde temos o expressivo asy. - Ob6.-~ (t-, r -, s-) , em tupl, é apenas 
cuza grande e gorclB. 

(51) So6 é. anlmal, qonclr6pede, que se come, portanto, caoa. Os maiores sc
rlnm so6-gtlas6. So6-os6 seria hiato lnconceblvel no tupl tilo cioso da sua eufonia . 

(52) Veja o nosso comentário a êsse vocábuto na parte dedicada a Jolio Staden. 
Basta comparar o seu desenvolvimento mór!lco: syg1lwi6 > suc11as6 > suas6 para 
convencer-se logo de que, etlmolôgicamentc, nadá tem que ver com 906 - qua
clr6pede, caça. 

(58) Remetemos o leitor ao que a respeito dissemos em nota ao mesmo têrmo 
no capitulo referente a Joli.o Stadcn. 

(53a) Enquanto o têrmo braslllano slgntuca apene.s brasa grande, o tupl se 
traduz por acha. de brasa. 

(5Sb) Veja a nota 4 do capitulo X. 
(54) Em tupl, teml6 é prõprln.mente o que 6 comido, de onde a. comida, en

quanto kar6 é o ato de comer, 11 refelQA.o. Veja também a nota seguinte. 
(55) Nos três vocabulârlos braslllanos Impressos: no Vpb., no Dpb. e no da 

Pm. figura o têrmo tyaru, tlara - comllãC!t. guloso, que não encontramos, nem 
nos compêndlos tupls, nem nos guaranls. NO tupl usavam kar6 também para 
designar o comllilo.1 ao lado de comer, em sentido absoluto. Nli.o é lmposslvcl que 
tyara tenha conexao com o tupl tyê-blll'rlga. 

(~) O vocábulo tf slgnJfica ponta e por extensão scmAnttca: bico, focinho, 
nllrls. O desconhecimento do verdadeiro sentido de certos aumentativos tem dado 
lugar a !alsas jnterpretações do adjetivo braslllano 016. O aumentativo de t( .:... 
bleo, focinho refere-se geral ao comprimento. Ora, comprido sendo puk<l e depois 
de nasais mok1l, bico ou focinho comprido 6 tl-mucfl ou tlmuo6 na grafia tradicio
nal. O gorgnlho com a sua tromba um tanto desproporcional chama-se em tupl 
o focinhudo - tlmoc6 (•tf-muc6), que por alguns pouco versados tem sido Inter
pretado como êrro de Impressão i>or Umuo<i (tt-na6) - bico granc;Je1 focinho grande. 
De tato, no braslllano, onde grande tem a forma llnlca de 086, uu contusão é ad
mlsslvel e foi cometida na Impressão da Pm. onde encontramos nartirudo, tal como 
focinhudo par tlm 006. No tupl essa confusão é lmposslvel, porque bico e foolnho 
comprido, bicudo e focinhudo é tudo tf.aiuk<l, enquanto nariz arrande e i;roa110, na
riguaot onde se considera o volume ao lado do comprimento, é tl-irQae6. Veja a nota 
84 a d'AbbevJlle, que se refere a Unmocou-onauou. cap. vn. 

(57) Certos conceitos ab11tratos, prJnclpalmente religiosos, constttulam ver
dadeiros quebra-cabecas para os mJsslondrlos. DlvJndade e dlvlno tlguram nos 
cateclsmos expressos por tupL No braalllano fabrlcaram um composto lnadmlssl-
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xx - ybabacú - lnaia-g(lasú - côco (58); 
xx - ybá rema ocú - ybá-rem-usú - cebola; 
xx - ybycoara oçú etc. - ybyktlar-usú - limbo (59); 
XX - ybycuf OÇÚ - typy-eyma - banco-de-areia (60); 
XX - ybytú OÇÚ - ybytú-g(lasú - pé-de-vento; 
Dpb. -ygaçaba oçú - ygasab-usú - talha, pote grande 

(61); 
XX - ygapó OÇÚ - ygapó-g(lasú - ãguas-vivas (62). 

XIII 

AUMENTATIVOS ENXERTADOS NO DICIONÁRIO BRASILIANO
PORTUGU~S PUBLICADO NO TOMO 18 

DA RliJVIST A DO MUBiiJU PAULISTA 

Ao preparar, por volta de 1800, o reverso do Dicionário Portug~ e Bra.-
81lfatto, Isto é, a parte Bra$iliana.-Portugu&la, frei Veloso não se limitou a trasla
dar o conteõdo da pI'lmeira parte, mas começou a enxertar uma série de ver
betes colhidos pI'lnclpalmente num apógrafo do Vlb. dos primeiros tupinistas 
jesultas (•). ~es acrésclmos avultam nos verbetes de iniciais A e X, pela in
corporação dos pronomes da primeira pessoa, a e a:e, respectivamente aos ver
bos e nomes, que se praticava nos compêndios jesuiticos. 

vol no tupl, que lltorn1mcnto slgnltlca sua gTillldeza do Deus. A respeito de goa
ouoabA vcJn os capltulos dedicados ao Sufixo Verbal •llbn» no Tupl, no Gu11rnnl e 
no Brn11lllnno e aos E11tudo11 OompnrBtlvos do Vlb, do Vpb, e do l)pb. em nosso li
vro E11tudoa Tupla o Tupl-Gunmnls: parte m. cap. I e m. 

(15t!) O t~rmo braslllnno ybabnoõ é a forma estropiada do tupl ybã-~R8'1. 
que d'Abbcvllle reglstra cm VUD•OllMllOUran (• yv4-Qll8ú-1'ã). (Veja ali a nota 
correspondente). O vocAbulo )'l'li Oosfl do dJaleto maranhensc transformou-se, pela 
mudanca do v e do O em b na forma yb4-b11sfl e, finalmente, peta queda do y, 
em ba-boaõ, o bobMiu de hof e. O seu slgnJtlcado etJmotóglco é :fmto grande. os 
tupls do Leste roram mais connlsos na denominação do c6Clo exótico, comparando-o 
no Cloqullho ela plndoba - lnDIA e chamando-o, por ser maior, lnDll\..gOusú. 

(59) A dctlnlcllo de? limbo é maJs extensa, mas dela só nos Interessa aquJ 
ybykQ1u-u116 - 00\11\ Jr1'1111cle, ful'Oa, subterràneo. Os catecismos jesultlcos desig
nam o limbo apenas por yby npytora - o Amllgo do torra. 

(60) O tl!rmo braslllano, que SI! traduz literalmente por nre1a grande, seria ln
conceblvcl no tupl, onde orenl ~ ~bykuJtyba e balxlo em gornJ - typy-eyma, llte
·ralmC?ntC? nl\o fundo. 

(61) O Vlb. tC?m )'ll!lobn, sem r: e assim também grafou Montoya no guarani. 
Entretanto, Anchleta frisa, que o y final, seguindo-se-lhe outra palavra comeoada 
por vogal, so pronuncia ygl (Arte, tl. 6 e 6V). 

(62) Para YSDP6 vnJe o que tlcou dito na nota anterior, embora no tupl e 
no guarani figure sem r nos vocabulàrlos. Para os tupls da orla mnrltlma ypp6 
era tõda a tahca que a maré enchente Inundava, embora a vazante não desse 
completo cscoa.mC?nto à Agua. O ycap6 amaa6nlco dlstJngue-se do costeiro por orl
glnar-se prlnclpalmente de chuvas, por sua irregularidade e duração. No guarani 
yap6 slgnltlca pAntAno que se? aproxima da acepcão amazõnlca. 

(•) Veja o pan\r:rafo B - •O DlclonArlo Braslllano-Portupl!s•, do cap. 4 da 
n. parte do nosso llvro Estudos Tupls o Tapt-Guanmls e a Nota s&bw:e ns re1.acaea 
•erlncncbul entre o Dlolonúlo Porturul!s e ltraalllano o o VOCAbulArlo na Lfopa 
Braalllca, de Maria de L. de Pilula Martins; Bohltlm. 6 da Biblioteca Municipal éle 
SAo Paulo. 
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Tendo-nos já referido no capitulo anterior à primeira parte do Dicionário, 
só nos reportaremos aqui aos verbetes em gilasú, U8ú. e astí., que dela não 
constam. 

Os adjetivos da lista seguinte foram extraídos por frei Veloso do VZb. dos 
jesuitas, precedidos do pronome da primeira pessoa do singular e assim in
cluídos no DlYp. com as definições nem sempre completas. Indicamos de cada 
qual a página da I. edição do Vlb. em que ocorrem. A grãfica obedece ao 
nosso sistema fonêmico. A definição também é nossa. 

149 - xe aib-usú 
138 - xe aiurupy-gQasú 
252 - xe anam-usú 

263 - xe apaié-güasú 
126 - xe apysang-usú 
138 - xe aypy-güasú 
378 - xe jybaoba-gOasú 
290 - xe kaá-gúasú 
252 - xe kuá-gúasú 
272 - xe kOar-usú 
380 - xe kerambú-gúasú 
250 - xe kyrã-güasú 
253 - xe po-güasú 
272 - xe popeb-usú 
392 - xe pu-güasú 
272 - xe py-güasú 
153-xe pytiú-gúasú 
218 - xe pytun-usú 
234 - xe rab-usú 
127 - xe rembê-güasú 

- muito cerrado, muito fechado (mato; grosseiro); 
- cachaçudo de gordo; 
- muito grosso, muito espêsso (tábua, papel, beiju 

etc.); 
- muito inchado (fruta); 
- muito espêsso (lõdo, massa) ; 
- cachaçudo de gordo; 
- enrocado (mangas) (1) ; 
- muito sujo, encapoeirado (roça) ; 
- muito grosso (cousa roliça); 
- muito largo (buraco); 
- muito roncador no sono; 
- muito gordo (pessoa, animal) (2); 
- muito grosso (pano); 
- muito largo (fita, tira etc.) (3); 
- muito ressonante, retumbante; 
- muito largo, amplo (barco, casa, rua) (4); 
- cheirando muito a peixe fresco cru (5) ; 
- muito escuro (lugar) (6); 
- muito felpudo; 
- beiçudo (7) ; 

(1) No Dbp. está Jybnobngull<)ú. No Vlb. roca é uub6., ooub6. e çuubà)fono6, 
que frei Veloso transrormou à sua maneira, por contundir o termo oubâ com noba 
e- oba no braslllano), que é paroxltono. 

C2) Em dlscordàncJa com o Dpb. o Dbp. incluiu a rorma xo quJrnoú, transfor
mando a que achou no Vlb. e pondo em dúvida kyrlí. ooú, que também perfilhou em 
ambas as partes. 

(3) Também aqui transcreveu !rei Veloso do Vlb. o.penas o vocábulo, mas nllo 
o sentido exato, que é largo (para. tira. o fita) e nll.o o.penas longo e chuto. 

(4) Outra dJscordàncla senslvel com o original, que é o Vlb., onde o adjetlvo 
nllo se aplica a tábuas ou cousa semelhante, mas a Interiores. 

(5) A traduciio do Dbp. está evidentemente deturpada para o vago ter cheiro 
forte, em vez de cheirando multo a peixe fl'esco cru. 

(6) Nova deturpacll.o; o adjetivo pytuna só se aplica a lugares, pelo Vlb. -
O seu equivalente no Dpb. é plxuna. 

(7) O Dbp. traz xe rembêgunçubué em lugar de xe remb6-g1lusú. No tupl 
bae exJge o pronome da terceira pessoa - semb6 g1ln11ííbne, que literalmente é o de 
(sen) beloo grande e grosso, o belcudo. 
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l31 - xe retobapé-gílasú 
126 - xe ruum-usú 
l52 - xe ryapQan-usú 
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- bochechudo; 
- espêsso (lõdo, massa); 
- tresanda.nte a fartum ou ranço (8). 

Além destas formas adjetivais encontram-se na II parte da edição paulis
ta, Isto é, no Dbp. dois verbetes também tirados do Vlb. que poderiam ser to
mados por superlativos em 1Laú, mas que não passam de erros de transcrição. 
Slio êles : a;e ooabuça e cce P11twmUÇ1l., nos quais a cedilha não tem razão de ser. 
A sua forma correta, segundo o Vlb. é 1cflabukú - fwndo, profundo (cova, bu
raco) e P11t1tttn1tkú - de nrand'3 fôlego. Pertencem, pois, à espécie de subs
tantivos formados com o adjetivo puk1l (mukú) - flmdo, profundo, gran
de (9). 

Ainda há outras ocorrências de !JÜ<l.8tí, 1t.W. e asú ( !) nos enxertos pratica
dos na reversão pelo organizador da II. parte do Dicionário. Nenhum dêles, 
como nenhum dos superlativos acima consta da Poranduba Maranlienso. 

Arrolamos os seguintes: 

1 - abatlgoaçú 
2 - abebogoaçú 

3 - a-bo-açú 
4 - acanga açú 
5 - açú 
6 - aloguaçú 
7 - aluruçú 
8 - amorOgunçú 

- milho 7.aburro (10) ; 

- grenha da mulher que se não penteia, nem se 
aperta (11); 
engrandecer-se (12); 

cabeça grande, cabeça boa (13) ; 
(cousa) grande (13); 
bôlsa grande (14); 
encher a maré (15); 

certo pebce (16); 

(8) No Dhp. estA xo .-ynpouruoG por xo ry11po1U1-uod que se lê no Vlb. 
(9) i•ukd, dopoti1 de pnro>-:ltonos tcrmlnndos em ba pode substltulr esta sUaba 

nn tormn buk<l; nsslm, ki\ubn mais puk<l rorma kQnbukd - plUlsa.- ou penetrar 
fuhtlo. - l'\[11lul npnrecc, por nbrnndnmento, cm vez de pukd, depois de nasais e, por 
unnlogla, lumbóm com pytii o p11tG. 

(10} lil tirado do Vlb. do11 Josultn11. 
(11) Jdam; com truncamento <ln dellnlclio original. 
(:12) Provtwclmonte mutllnclio dn cxpresslio braslllann " mbo aQú - ou fuQO 

lfl'l\11de. - Tomos nl not\, tormn que na 1HUma rase braslUana a camlnho para o 
nhocngntü substituiu oot\, lnlclnlmente mnis comum em certas regiões. 

(JS) A proUtcrnçn.o de nod ó mais recente no braslUano e, assim sendo os 
\•erbotes s, •I, e 5 toram prQ\"àvclmente colhidos algum tempo depois da composl
çl\o mnnusorltn do Dpb. Essn oplnll\o 6 corroborndn .peJa nota ao p6 da p. 251 da 
Pm. onde tre1 Francisco dos Prnzeres atlrmn que cood 6 hoje noú•. 

(14) Tirado do Vlb. 
(15) A trnducllo literal de n lur uB'd 6 ou venho grondemento. :i:: 0 verbo 

11r-111n\ - ' ' Ir uom nbunilth10IR (n Agua) na prlmclrn pessoa do Indicativo. - O 
l~rmo correto cm tupl ó y-ur-usi\ - o (ITWlde vlr (afluir) dn Aguo. :i:: tirado do 
Vlb. verbotc encher nsslm R mnt'ê. 

<16) O Vlb. trnz o genérico nmor6. HA vê.rias espécies, entre as quais o 
nmor6-irunou e o nmoró plx.unn citados por Ma.regrave. Ambos os nomes sll.o multo 
t1onhccldQS e o orRnnlzador do Dbp. põde tê-los recolhido cUretamente. Cremos, 
cutrctnnto, que n fonte seja mesmo o U\'l'O de Marcgravc, porque êlc cita outra 
uspõclc, o ruuor-6 plxunn, que o manuscrito do Dbp. também partilhou. o simples 
reglstro cm si constltulrln provn multo cambalennte em apoio da nossa atlrmatlva, 
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9 - .nhenupagoaçti - endoenças (17). 

Nada acrescentaremos aqui às notas apostas a todos êles, que julgamos 
bastante esclarecedoras. 

XIV 

AS FORMAS AUMENTATIVAS E SUPERLATIVAS NO "CADERNO DA 
LtNGUA", DE FREI JO~O DE ARRONCHES 

No Oailerno da Ungua (1) o vocábulo formador dos aumentativos e su
perlativos desdobra-se em quatro formas : goaçú, oaçú, açú, e oç1l, que figuram 
nos 52 verbetes arrolados, respectivamente com 4, 9, 31 e 8 ocorrênclas. 

Tratando-se de um dialeto braslliano do Maranhão e Grão-Pará, impres
siona, à primeira vista, a grande freqUência de açú, em lugar de oçú, que pre
domina no Dpb. da mesma região. Essa particularidade, que aproxima o 
Caderno da Língua do nheengatú, sugere data algo mais recente para a sua 
feitura, circunstância certamente reforçada pelas diferenças de influênclas e 
locallzação dos grupos populacionais em que foram coligidos os dois vocabulá
rios. No mais vale para o Oailerno da Ungua o que dissemos a respeito do 
Dpb. Algumas observações relativas aos verbetes consignados serão dadas em 
notas ao pé das respectivas páginas. Quanto à grafia, note-se que represen
tamos por 8 as iniciais o e ç do O<Ulerno àa Ungua. 

Certos compostos incluídos em nossa lista a seguir não cabem propria
mente nas categorias de aumentativos ou superlativos no sentido gramatical; 
figuram nela tão só por obedecerem, quanto à formaçã~>, à mesma regra no 
que diz respeito ao emprêgo de gtla8Ú/1isú no tupi. Citemos: ;emomungó-oçú, 
mogoaçú, nheengcvaçú, oic6-goaçú e ojepé-açú. 

se não fõsse acompanhado de um pequeno lndJclo denunciador. 1:': que em Marcgrave 
estA amorê cplxuma• em lugar de cplxuna• e, por mais estranho pareça, o Dhu. 
repete amor6 plxumal Evidentemente, o pormenor nllo tem maior Importância, mas 
favorece a suposição de que o autor do Dbp. ou tinha conhecimentos multo super
flc!aJs do próprio dJaleto bras!Uano, ou era descuidado nas suas transcrições. Não 
nos esqueçamos também que trel Veloso era botânico e como tal famJUarlzado 
com o seu colega do Brasll Holandês. 

(17) Môrtlcamente considerado, o vocábulo diverge do Dpb. onde temos Jenupan 
dlsolpUruu-se. Tanto nhenupã-g11aa6 - o bater-se mui*º• com todo o seu as

Pecto de tupt clâsslco, como lenupã estli.o mal formados. 'Nhenupã (ou a forma 
braslllano lenupã) sJgnlfica bater-se. O sent.ldo treqUentatlvo. Inerente ao verbo 
fla1relar-11e, dlsclpllnar-11e, consegue-se no tupl pela redupUcacão nhenupã-nupn. e 
não pelo advérbio irQas6 - multo, que no caso é luslsmo. Como, entretanto, "º 
verbal nhenupllsaba - a flair~o. se dlspensou a redupUcacão, uma 1nfluêncla 
do. lei ao menor esfõrco, lllJ EndoenonK, as grandes penitências, eram deslgnad1ts 
~ tupl por nhenupiisab-ua6, porgue ainda compreendJam flS grandes auto-tlnt?ela
coes pllbllcas. Um traduz aJ a prãtlca i;ernl, V1U1ta, de todos e nlio n intensidade. 

(1) Veja o capitulo 5 da n parte do nosso livro Estudos Tupla e Tupl-Guaranfll. 
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Anam-oçú 
boya-acíi 
comendã-açíi 
coromlm-oaçú 
gulrã-açú 
lcuaym-oçú 
itã antan-goaçú 
itatlm-açú 
jecuacuba-açíi 
jemo-goaçú-plra 
jemomungã-oçú 
jemopyã-açú 
klcé-acú 
kicé-ocú 
maracatlm-açú 
mbaêú-açú 
mocaba-acCl 
mogoacú 

- grosso (2) ; 

- serpente (3) ; 
- favas (4); 

- mocetão (5) ; 
- gavião, ave de rapina (6); 

- confiado; 
- rochedo (7) ; 

- aguilhão, ferrão (8) ; 

- quaresma (9); 

- acatado (10); 
- ap0stemar-se (11) ; 

- tomar ânimo (12) ; 

- cutelo, facão (13); 

- cutelo, facão; 
- navio (14); 
- banquete (15); 
- peça de artilharia (16) ; 
- acatar, afamar (17); 

(:.2) o Oodcmo define, tanto 11D1UD-006 como po-~, simplesmente por groaao;. 
entretanto, eUmolOglcamente e no tupl, nmbos os têrmos se reterem exclusivamen
te a 110, pano e naslm se trnduzem melhor por cro1111e1.ro, qunndo se trata de pano. 

(8) DoyA-1106 corresponde ao aumentativo tupl mbot-us6, que nlio se contunde 
etlmolOglcnmente com a mo.J. 1nterpretadn mbol-gfias6 reterlda por Jolio Staden e 
Jorge Mnrogrnve. - VC!Ja 11 nota ao mellmo verbete no cnpltu10 n dêstc estudo. 

(4) Em tupl ko11UU1da\-pa16. 
(5) Em tupl kunum1-g4aa6. O r multo brando alternn no próprio tupl com 

a. Note-se ainda a supressão do g 1n.lclnl de g61116. 
(6) Em tupl g(Jyra\-paad. 
(7) li:&Se têrmo desajeitado slgnWca lltero.J.mente pedrn consistente gnmde. 

Em tupl, rocha é lta\-ybyama - literalmente bBrrnnco de pedru, pedru a plqµe. 
(8) Em tupl ltMt-paa'd. 
(9) Em lugar do expressivo \•erbal lekuakupBb-us'6 - o tempo do gnutdo 

JeJum, os dialetos braslllanos exprimem apenas gnmde JeJum, têrmo a que estA 
alheia a ldóJa da extensão no tempo. Recomendamos a esse respeito a leitura aten
ta do capitulo S da m. parte do nosso Uvro Estudos TupJs e Tupl-Guaru.nls: cO 
•u.flxo verbal 11bB no tupl, no guarani e no brnsUJano». 

(10) Em tupl é l moetêpyra. parUclplo passivo do verbo moeté - acatar. 
Note-se a estranha evoluclio semê.ntica de gQas6, que no tupl s!gnl(lca i;rnnde e 
poHo, para o desajeitado particlplo, cUja traducão é: so feito grB11de. 

(11) Em tupl nhcmomuni;A-arQ11sll, prôprlamentc formor-se uma lnchaçüo grnn
do, ou toniar-so multo Inchado. Veja o § vm. do nosso livro o Cnrotcr da Se
sundi& OonJuirllÇ4o TUpL 

(12) Operou-se ai interessante paronlmla parcial. Em tupl temos nhemo-py
atA - moralmente: 1B&erCm·lle 011 p6s duros, tomar-se reBlstente, forte. No bra· 
alllnno. por lntluanc1a portuguesa, temos nhom6-pyA-oo6 - :tuer-110 11gado grande.. 
tomar oumcem• 

(18) Nos duas tormus paro fnoilo, assim como em outros verbetes abn.lxo, 
ve-se claramente, que no braslllnno multo pouco sobrevivia das regras taxativas 
do emprêgo de ar6u6/ua6 do tupl. · 

(14) Veja no paré.grato Xll a nota re!erente ao mesmo verbete. 
(15) Literalmente: o grande comer de COWJU8. Em tupl karCl-~. o Dpb. 

tem tomlu-oo6 - a comida cnmde. 
(16) Em tupl mokab-us6. Repare a dl.terenca eutõnlca. 
(17) Em tupl moet6 - acutur. Veja a nota 10. 
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mopó-açú 
moroxaba-açú 
moroxaba-oçú 
mutuú-açú 
nheenga-açú 
oicó-goaçú 
ojepé-açú 
ojepé-oaçú 
paranam-açú 
pay abaré-açú 
pay abaré-goaçú-eté 
pay-oaçú 
pe-açú 
petuna-acú 
po-açú 
sagica-oçú 
sapiá-oaçú 
sembé-açú 
sepoti-açú 
sepú-açú 

- engrossar (18) ; 
- general, governador (19); 
- idem; 
- Páscoa (20); 
- falar alto, altifalante (21) ; 
- abundar (22) ; 
- todos juntos (~) ; 
- idem; 
- mar largo (24); 
- bispo (25) j 
- papa; 
- prelado; 
- estrada (26); 
- escurecer-se (27) ; 
- grosso, fiado grosso (28) ; 
- artéria (29); 
- potra, potroso (30); 
- beiçudo (31); 

bucho (32) ; 
preço alto, caro (33); 

(18) Em tupl mop6-gQos<i - engro1111lll' (de fio ou pa.no, porque po é 1lbra e fio). 
(19) Em tupl : tubb:ab-usú, tublXá.-lmt<i, morublxab-usú morublxA-knt<i. No

te-se no Caderno da LlnJ:'UA a ellmlnaclio da parte essendal do têrmo: ubl -
membrudo, atlético. Ubl [t-, r-, s- (ou t->l com o sunxo 11aba, em que, por lntluên
cla do 1, o 11 transmuda-se em :x, dâ ublxabn - o eleito de ser membrudo, atl6tico, 
pois é essencial.mente por sua valentla e res is tência que um varil.o se tornava chefe 
de uma expedlclio bélica, depois de esta ser recomendada pelo plljé e aprovada 
pelo conselho da tribo. 

(20) O catecismo brasWco dos jesultas tra z a palavra em português. Em 
tupl, mutuú-gOas<i é descant10 dlliLtado, uma alusúo aos dias de guarda da Semana 
Santa. 

(21) Em tupl nheeng-apfüi.. 
(22) Em tupl os têrmos mais comuns par a abundante silo turu11<i para quanti

dade o teylu (r-, s-) pa.ra unidades. O verbo Uc6 na .tunci!.o de conectivo é luslsmo. 
(23) Em tupl otep6-gQasú. 
(24) Em tupl, mar é pnra.nã; mar alto se traduz pela. expressão ldlomâUca 

y.pyt-0rn. Veja a nota S6 do parâgrato XII dêste estudo. 
(25) Em tupl (pay) abaré-gOasú, que é literalmente sacerdote grnnde. 
(26) Em guarani encontra-se o reglstro de pe-gOasú, mas o Vlb. só dâ pe-

pytcm - cnmlnho do melo, caminho tronco. 
(27) Mais exatamente: multo escuro. Em tupl pytun-usú. 
(28) Veja a nota 2. 
(29) O Cl. mantém o têrmo tupl llnlco para nervo e volu mas generaliza a 

forma da classe Interior saJyka.. A forma saglca-ooú correspondem no tupl: tnJyk
oa<i para a classe superior e saJyk-us<i para a Jnterlor. A sua traduoão Jlteral é 
-vela grande, nervo grande. 

(SO) Note-se a subsUtuJcão do 1ndlce de classe superior. Nos dialetos seten
trionais desaparece o g Inicial muJto suave do adjetivo tupl gOnsú, como, aUâs, 
sempre quando seguido de u semlvopl (•Q) . 

(31) O tupl, além da observàncJa da regra dos lndlces de classe, exlge irOns6. 
(32) VeJa a nota 81. 
(33) Em tupl sepy-gQasta. 
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sepCJ-oaçú 
sepy-oaç(J 
sobalpora-açú 
sobâ-oaç(J 
suaçú 
taba-oçú 
tajaçú 
tatâ-oaçú puBine 
tlara.oçú 
torlba-aç(J 
ybet(i-aç;(l 
ybycoar-açCi 
ybycul-açCi 
ygapó-açCJ 
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- idem (34); 
- idem; 
- beberrão (35); 

- caraça (36); 
- veado (37); 
- vila (38); 
- porco-do-~to (39); 
- Incêndio (40); 
- glutão (41); 
- fe5ta grande (42); 
- pé-de-vento (43); 
- limbo ( 44); 
- praia (45); 
- Aguas-vivas, terreno alagado (46). 

XV 

AS FORMAS "UASO" E ".ASO" NO NHEENGATU 

O nheengatu, a llngua-geral que se desenvolveu na região amazônica e 
vem sendo estudada desde meados do século passado, é, sob muitos aspectos 
do seu léxico, o desenvolvimento do "brasillano" (1) . Porém, com alguma es-

(84) Compare neste verbete e no seguinte a alternância y > u, que jâ é corren
te no tupl. 

(SIS) Em tupi ubelpor-uaa, alteraclio presumlvel de sesi\ pe y pora uefl -
1eu. olhos Um multa Arua - de olhos lacrimejantes, como os tl!m os bêbedos. 
Comparo BO. verbete oabalp6. O Dpb. tem çabalpor. 

(S6) Veja o. noto. 31. 
(81) VeJa no capitulo dedicado a Thevet, a nota 26, e, no que trata os termos 

do cardlm, a nota 27. 
(88) O Vlb. tem tAba para vila e tab-uad ou tab-eU para cidade. 
(89) Em tupi temos tataaa. Note-se no braslllano a consonantlzacão da se

mlvogo.l t. 
(40) No tupi tat:A-~ - fopelra. Puruna é ercuer-se, erguido em tupl, 

que nada de especltlco acrescenta no scntldo. 
(41) Ttara - iruloso sõ encontramos no braslllano. No tupl temos karà, 

mba6-lau1l1 neste \llUmo, mba6 é pejorativo. 
(42) Em tupi seria toryb-usa, que slgnWca prOprlnmentc aleg'ria grande. re

sosUo pande. Paro. fellta o Vlb. dli ar-et6, literalmente dia por excelência e 
nhemoaarala - o dlvertlr.90, festa prcfGD.a. 

(48) Em tupl )'b;ytel~irftu6, yb)'tCl-alba - tempestade. 
(415) O Vlb. dl1 ;r~mbà)'ba - beira-mar, litoral, e y-embêtela. para praia; 

lela retore-se ao vaivém das ondas. Com yb,-oul-ao1l o braslllnno traduziu desa· 
jeltndamente a palavra praia por areia crancte. 

(46) Em tupi yap6-,.aa.a - Acua•·vhraa. 
(1) Como Jll frisamos repetidamente, por um critério de real utilidade nos es

tudos tupia. damos o nolne de braalllano à llngua-geral do Norte, cUjo léxJco fixado 
repetidamente, de tina do Seiscentos a meados do século dezoito, se tornou mais 
conhecido através do DlclonArlo Porturu&a e Braalllano, titulo com que foi publl· 
cado, por frei .Joa6 Mariano ê1a Conoelo&o Veloso, em 1795. Veja Estudos Tupla e 
Tupl-QQaranlL 
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tranheza verificamos que a formação do aumentativo enveredou por um ca
minho todo seu. Abandonou pràticamente a forma osú, dominante no brasl
llano, para reabilitar em muitos casos o legitimo gtlaaú, mas suprimindo a 
suavíssima inicial g, consoante eufônica presente no tupi e no guararii clássicos, 
portanto nos dialetos ascendentes. Temos no caso a provável influência do 
meio ao longo dC? Amazonas. A par de ~ multiplica-se a forma asú, quase 
inexistente no Dpb. mas já predominante no az. de frei Arronches. 

Desaparecem, não apenas mú, mas também as fronteiras das variações 
outrora tão nitidas e, embora a usança mostre limitado respeito a ~. o seu 
emprêgo e o de astl obedece, quando muito, a praxes locais, que refogem a 
quaisquer regras. 

Dai decorrem discordâncias, não apenas de uma localidade para outra, 
mas ainda entre os diversos autores e até formas duplas no mesmo registro, 
que, aliás, já notamos no Ol. Entretanto, tôdas estas diferenças são fatôres 
divergentes mínimos com,Paradas com as transformações léxicas e sintáticas, 
que tanto afastam o nheengatu do tupi 

Damos a seguir e de acôrdo com a nota 4 abaixo alguns exemplos ilustra
tivos das divergências léxicas restritas, atinentes ao presente estudo e tirados 
de dois cultores, que viveram longos anos na região amazônica, ainda no co
mêço dêste século e cujos livros são mais acessiveis e mais citados. 

C. Ta.stevin 

Inambú-asú 
kurumí-asú 
mutú-asú 
pará-úasú 
sai-asú 
tatú-asú 

E. Btradelli 

1. 

- nhambú-asú (4); 

- kurumi-asú 
- mytú-asú 
- parã-Oasú 
- sai-asú 
- tatú-asú 

(2) La Lang'Uo TapihJya etc. Viena (.Austrla), 1910. Traduzido e remantado 
pelo autor, o livro foi reeditado no vol. XIII da Bovlllta do Museu Paulista, em 
1922. O tom peremptórlo da sua exposlcão tem levado alguns leigos a esposar as 
rlslvels fantasias dêsse descobridor de supostas matrizes tupls nos pobres salvados 
da algaravla nhecngatu. 

(3) A publlcacão póstuma do seu VocabulArlo Portucuêa-Nhoenptu e Nheen
gatu-Portug'Uêa deve-se ao Instituto Histórico e Geogrâtlco Bl'asllelro. O vol. 158, 
de 1929, da sua Revista traz o atentado trabalho. Ressalte-se para orlentacão dos 
menos !a.mlllarlzados, que grande n11Inero dos compostos e principalmente dos deri
vados, que nêle se vêem são produtos de StradeW, !ormãdos regularmente, mas 
desusados na llngua corrente. 

(4) A gra!la é nossa. Nos primeiros seis exemplos (I) nota-se a concorda.nela 
dos dois autores: nos seis seguintes (Il) divergem as suas formas do mesmo têrmo 
e no m. grupo, de palavras diferentes, queremos apenas mostrar a lnextstêncla 
de qualquer Ugacão com as regras anchletanas do tupl prlmlUvo. 
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Alurú-Qasú 
bota-Qasú, bol-usú 
beiú-Qasú 
paraná-Qasú 
poti-asú 
telú-Clasú 

Arlrnmba-Qasú 
tandú-asú 
tararaka-Qasú 
sãQl-asú 
tukana-Qas6 
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II. 

- aiurú-asú 
- mboi-asú,mboi-usú 
- mbeiú-asú 

. - paraná-asú 
- poti-Oasú 
- teiú-asú 

III. 

- pakoQ-asú 
- pituna-Qasú 
- sai-asú 
- ytú-asú 
- uml-usú. 

btes exemplos, que fàcllmente poderlamos multiplicar, ilustram, sem 
maiores comentârlos, tanto a dlscutlve1 referência de Tastevin : 

"Não há sufixo aumentativo ; porém, o adjetivo ~ - grande fica às 
vêzes reduzido a proporções de um sufixo . .. . . " (5), como também a obser
vação de Stradelll: 

"úaaú - grande, aUo, 61.evado é nos compostos e como sufixo : gaastí, asú, 
oaú e usú, de conformidade com a eufonia local" (6) . 

Estamos com Stradelll: No nheengatu ~í (e muita cousa mais) pode 
varlal' de acõrdo com o lugar e o individuo, está sempre correto. 

1!l a tendência comum das línguas-gerais a lembrar certa corrente das 
gerações clvlllzadas atuais. Desaparecem em grau progressivo os valõres esté
ticos e peculiares da lingua, ficando o campo despollclado entregue à finali
dade precipua da expressão rudimentar do pensamento, sobretudo entre alófilos. 

XVI 

AS VARIANTES DE "GUASú" - "UBú" NO GUARAIO 

Bem mais do que no guarani antigo se complica o emprêgo de U(2a8ú e 1t8ú. 
no guarato da Bollvla, essa llngua que a vârios tltulos fonéticos constitui um 
elo entre o tupl e o guarani. Naturalmente, algumas dessas divergências são 
o resultado evolutivo de três séculos, que separam a compilação dos seus res
pectivos vocabulãrlos e compêndlos gramaticais. 

(f5) Revlata do Mutcu Paullata; tomo XIll; p. 1565. 
(6) Revida do lnat.Uu&o Blat6rlco e Geop6fico BTaallclro; voL 158, p. 697, 

'Verbete uufa. 
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Por outro lado, se as tabas na mata virgem são o lugar ideal para apren
der a llngua viva, não é longe de bibliotecas especializadas que se podem tra
çar com segurança todos os meandros de certos fatos morfológicos. Muitos 
dêles, como verificamos repetidamente, só se compreendem através. de pacien
tes comparações e análises das diversas llnguas e dialetos ascendentes da mes
ma familia. É de todo impossivel a verdadeira compreensão estrutural de 
uma llngua sem o recurso à lingillstica comparada, que, por sua vez, requer 
a quietude do gabinete com todos os meios indispensáveis. Já o vimos no 
guarani 

Não nos deve, pois, surpreender, se para frei Hoeller (1) as variações de 
gfuzdst~ (2) têm muito de arbitrál'io e não se deixam confinar em regras. 

Mesmo assim, procura orientar o aprendiz do guaraio com algumas indi
cações (3), que merecem ser examinadas em plano mais largo. 

Ei-los: 

1.0 - Guazu. ( ... gi'ladsu) tem muitas variações fonéticas, das quais algu
mas, como, por exemplo, yuzu C-diudsu) já não se usam (4). 

2.0 - As palavras terminadas em consoante pedem 'UZU (-udsu) OU ?'ltz'U 

( =r1ui'9u) . 

3.0 - As temúnadas em nasais e em U (=yl) tomam buzu (-budsu), que 
ainda se· aplica a certo número de palavras acabadas em vogal nor
mal (5). 

4.ª - Também se encontra nuzu ( =nuà8u) e, podemos acrescentar por 
nossa conta, cuzu (=kud8u), que o autor mencionaria com certeza, 
se lhe ocorresse, já que o registra no vocabulário. 

5.º - DestaS exceções ao emprêgo de g{lad8u deduzimos nós, que esta 
forma só se usa com palavras terminadas em vogal, embora não 
sempre. Esta conclusão é confirmada pelos aumentativos e super
lativos ocorrentes nos tratados guaraios. 

(la) Grammntlk der Goarayo-Spraobe; Hall, Tirol, 1982. 
(lb) Guarayo-Deutsches Wõrterbuch; Hall, Tlrol, 1982. 
(2) G~su e uclsu correspondem em nossa grafia tonl!mlca a goazu e 1a1l de 

Hoeller. Note-se, que nll.o acentuamos, como no tupl e no guarani, o u final. 1il 
que uma das caractertstlcas dos dialetos tupl-guaranls do Oeste é o recuo quase 
geral do ace.nto tõnlco da silaba final. A maioria das palavras oxltonas no gUaranl 
se torna grave no guaralo. Algo menos consequente é a slstole nos verbais. 

(3) Oranunatlk; pp. 10 e 15. 
(4) Na grana de Hoeller o y corresponde à semtvogal de 1 (• o, precedida de 

um d, ou seja d1 em nossa gratla. Como a torma guarani yus6 ( • dJus6) não tem 
correspondente no guaralo, esta referência de frei Hoeller mostra que, por vl!zes, 
escrevia à vista dos antigos tratados guaranls e lhes sofria ocasionais lnjuncõl?S. 
que o poderiam ter levado a estudos comparativos em clrcunstAnclas mais ra.
vorâvelS. 

(5) Nlio são tõdas as palavras terminadas em nasais que tomam budau, como 
se verã a seguir. 
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Passemos agora destas indicaeões de frei Hoeller à consldera.ção dos exem
plos de cada variação por êle citados e completemo-Jos com outros do seu vo
cabulã.rio, para tirar finalmente as conclusões impostas pela comparação com 
as formas tupls e ocasionalmente com as guaranis. 

Preliminarmente convém dizer que de superlativos e aumentativos em 
gflad8tt. figuram nos tratados de Hoelle.r cêrca de cem exemplos, enquanto os 
em ud8u (bttd8u, kud8u, nuà8u., rnàsu) oscilam nêles ao todo em tôrno de qua
renta. 

A - AB FORMAS IiJM "GOADSU" 

Comecemos pelas palavras que exigem gfL<ulsu, tanto em função adjetival 
com adverbial. 

Nos exemplos colhldos dentro de uma centena procuramos estabelecer a 
maior variedade posslvel quanto à desinência do positivo, a fim de tornar as 
conclusões realmente válidas. As coITespondências tupis e as ocasionais notas 
ajudarão a tornar mais transparente o nosso tentame de elucidar melhor as 
razões hlst61'1cas das formas atuais no guaralo. 

AgQara 
a~ua.:m-gQadsu 

aradsa 
aradsa-gQadsu 
kapll 
kapU-gQadsu 
k:lerambu 
k:lerambu-gQadsu 
kQA (9) 
kQA-gQadsu 
nhatxiu (10) 

FORMA CORRESPONDENTE 

- no Tu.pi 

- agQará - cachorro-do-mato, 
- agQará-gQasú - lôbo; 
- arasá (6) - laranja (7), 
- arasá-gQasú - cidra (7): 
- kapll - capim, 
- kapU-gQasú - capim-açu (8) ; 

- kerambú - roncar dormindo, 
- kerambú-gQasú - roncar muito dormindo; 
- pQA - dedo da mão, 
- pQã-gQasú - dedo polegar; 
- nhatiu, - mosquito, pernilongo, 

(6) AMUA. que paasou para o português o.o lo.do de colaba e gunlBba, deslgnn 
o genero Psldlum no tupl. 

(7) A lal'IUlJ.. e n clclra, trutas desconhec.ldas dos tnd.los, toram denominado.a 
do v4.rln mancJrn p~os tupl-guarnn.ls. Os tupls, fixando-lhes o aspecto e o sabor 
apelidaram a huan,Ja de ybA-luba - truta IUtlarela, ou ybA-nln - :truta azêda e a 
oldra de ybA-caaua - fruta cmnao. Os guarants prerertram adaptar à sua ma
neira o vocAbulo cnatolhnno nara.nJa. transrormando-o em nlU'ii. os guara.los, 
que por!HhlU'nm para o gl!nero Paldlum o nome exótico g(lntaba, do No11te, deixando 
dlspontvol o termo genutno aiuaA. transrorlram-no à larDIIJa e o aumentat.lvo à 
oldm, recuando-lho a silaba tõn.lca. 

(8) ()aplm-aou é a torma que o têrmo tupt cmpU-g1lasu tomou na llngua-geral 
do onde rol Incorporado ao português do Brasil. ' 

(9) Frei Hoeller nllo distingue na sua gratla as semlvoga.ls das voga.Is norma.Is. 
Deduzimos a sua ocorrênc.la de alguns exemplos de promlncla dados no cap. r da 
sua gramt\Uca, ass.lm como da comparação com o gunrant. 

(10) O som ti, certamente chiado no tupl, costuma tomar a rorma ch1, ou seja 
tx.l cm nossa grarla. 
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nhatxiü-gQadsu - nhatiü-gQasú - pernilongo maior; 
nhepei - oíepé - um, unidade, 
nhepei-gQadsu - oiepé-gQasú - todos juntos; 
pitõ - pitomba - pitomba, 
pitõ-gQadsu - pitombusú - variedade grande de pitomba; 
toba (r-, ds-) - obá (t-, r-, s-) - rosto, fachada (11), 
toba-gQadsu (r-, ds-.)- obá-gQasú(t-, r-, s-) - cara grande, carão; 
ty (r-, ds-) - y (r-, t-) - úmido, 
ty-gQadsu (r-, ds-) - y-gúasú (r-, t-) - muito úmido; 
ybytu - ybytú - vento, 
ybytu-gOadsu - ybytú-gQasú - tempestade. 

Notemos que nesta lista tõdas as palavras de mais de urna sflaba são pa
roxitonas no guaraio, mas oxitonas no tupi e no guarani. 

:e nessa oxitonicidade antiga que reside a razão histórica do emprêgo de 
g<ladsu nos compostos em que aparece nos livros de Hoeller. 

Dai se deduz que no guaraio exigem "{lflcul8u" ttJdas as pa7,cwro8 termi-
11adas em vogal, das quais, ainda que algo dioorge?ttes na forma, eo:i8tem cor
respondentes ox-itonos no tupi ou no guarani-. 

Como o guaraio perfilhou muitas das formas guaranis apocopadas, algu
mas das poucas d).vergênclas no emprêgo de gaasú entre o tupi e o guarani, 
ocasionadas por tais apócopes também se verificam no guaraio. Citemos . o 
neologismo angaipá-gtla8tí., forma guarani já registrada no vocabulário de Res
tivo. :e o aumentativo da palavra angaipá, cujo correspondente guaraio é 
cmgaipa-g(uulsu. Entretanto, a forma etimolõgicamente correta é angaipab
usú, que existe no tupi e que as desinências b e ba do respectivo verbete no 
Tesoro, de Montoya ainda sancionam para o guarani na primeira metade do 
século dezessete (13). 

Fato semelhante se deu com o têrmo guaraio kyyi - (em tupi kyynha) 
- pimenta, cujo aumentativo é kyyi-gOadsu, quando, pela forma tupi 'kyy)zh
usú, fõra de esperar l}DlR forma em udsu, cujo correspondente aparece no 
guarani. 

Encontramos uma única combinação de gftad81' com nome terminado em 
consoante: dfagílar-gtladsu (14), sem dúvida uma transgressão estapafúrdia e 
recente das normas tradicionais tupi-guaranis de composição léxica. 

(ll) O conceito de clns86, prlmiUvamente Inerente aos !onemas t e s, parece 
ter-se perd.Jdo totalmente no guaralo. 

(12) Como vemos neste verbete, no guara!o os lndlces de classe não só per
deram êste senUdo especl!lco, mas também certas Irregularidades arcaicas no 
emprêgo. 

(18) Mesmo no guara1o a desinência b está presente em certos compostos 
como: angulpnb-Bl - vagabundo, e anplpabl.7ar ( • BDl'nlpabti-dlar) - faltoso, 
pecador. 

(14) No original ynpar gunzn. 
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Como pela costumeira sfstole a grande maioria dos nomes e verbos gua
ra.tos é terminada em vogal não acentuada, da regra acima formulada se 
deduz que apenas certo número dêles, os corresponde.ntes às velhas formas 
oxitonas, se combina com g(UulBu. A outra parte compreende todos aquêles 
que representam reslduo apocopado que já se formou no guarani :E:stes .re
tomam a consoante da deslnência arcaica eliminada na forma positiva e admi
tem 1ld811. em lugar de gD.adlm (15). Em lugar dessa consoante legitima apa
rece em alguns compostos um b, mais raramente um r por analogia. 

Entretanto, como fl'isamos (16), já no guarani há casos em que enfra
queceu ou se perdeu a consciência da primitiva silaba final, dando lugar a for
mas destltufdas de qualquer base etimológica. Tais tendências prolificam 
com o tempo e, asslm1 não devemos surpreender-nos, se no guaraio moderno o 
seu número excede consideràvelmente o do guarani antigo com o aparecimento 
de aumentativos totalmente à margem da indole tradicional, como vemos nos 
exemplos a seguir. 

G1tamio Ttipi Portugués 

Dsapo - sapó - raiz, 
dsapo-budsu (17) - sapó-gQasú (r-) - raiz grande; 
dJedsapy (18) - ysapy - sereno, 
dledsapy-budsu - ysapy-gOasú - sereno forte; 
per, pery - pé (ra-, sa-) (19) - caminho, 
pery-budsu (20) - pé-pytera - estrada. 

Em todo caso, as formas duplas nos aumentativos de dsapo e pery pare
cem Indicar que a em budsu é recente e ainda não mereceu a sanção geral 

Mostramos por enquanto que só com o recurso do guarani e, principalmen
te do tupl, de estrutura léxica mais arcaica, se compreende a razão histórica 
do emprêgo de gtlad.m no guaralo. 

Ainda mais elucidativo é o confronto dos três dlaletos: o guaraio, o guarani 
e o tupl, no exame das formas guaraias em udsu. 

(115) São êstcs dois fatos que explicam por que no guaraJo atual a apócope 
nllo se prnUca no caso. Correspondendo parte dos nomes e verbos a arcaJsmos tupl
guaranls oxltonos e a outra a paroxltonos JA apocopados, ambas tornadas paro
xttonns por efeito da costumeira slstole, qualquer novo corte de tonemas tlnaJs po
deria tornd-los lncomprecinslvels. 

(16) Veja o capitulo dedicado à tormncão de aumentativos e superla tivos no 
guarani. 

(17) O VocabuJArlo reglstrn duns formas: daapo-gdadau e dsapo-budsu entre-
moslrando o desenvolvimento. ' 

(18) Na grar:la de Hoeller ycaapl. 
(19) No tupl e no guaranJ o relativo é rapé e a 3.• pessoa sapê. 
(20} Também hA pery-'1\ndsu. Note-se que no guaranJ jê. se encontra p6-

sQua, enquanto o Vlb. sõ regtstra pe-p:rtera. 
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B - AS FORMAS EM "UDSU" 

Dentro do desenvolvimento do guaraio e comparado com a desenvoltura 
da espúria forma bttdstt, que passaremos a examinar, o emprêgo de ud8u ficou, 
aparentemente, reduzido a bem pouco na gramâtlca de frei Hoeller, jã que o 
único exemplo ali aduzido, y"bytyrudsu, vem tàcitamente desmentido no Vo
oalnilário (21). Nêle colhemos outros três testemunhos, onde, pela presença 
da desinência r na forma positiva, 1tdsrt não pode ser questionado. 

São: 

Guaraio 

Apakuar 
apakuar-udsu 
küar 
küar-udsu 
takfiar 
taküar-udsu 

- Tnpi 

- apapOara (22) 
- apapuar-usú 
- küara 
- küar-usú 
- takfiara 
- takúar-usú 

- Portug~s 

- cousa dobrada, rõlo, 
- rôlo ou dobrado grande; 
- buraco, cova, 
- caverna; 
- taquara, 
- taquaruçu. 

Como neste apanhado os positivos são terminados em r, não duvidamos 
que frei Hoeller tenha ficado indeciso quanto à forma exata da segunda 
parte dos compostos, como mostra ter-lhe acontecido com ybytyr, a que jã 
nos referimos e onde, duplicando o r, infringe êle mesmo uma sua regra 
fonética. 

Com efeito, ve.remos nos parãgrafos seguintes, que Hoeller, . a quem 
faltou a necessãria perspectiva, parece ter ficado longe da verdade, como 
aliãs todos que procuram solucionar certos problemas morfológicos sem os 
recursos e luzes de idiomas afins, principalmente de estãdios mais antigos. 

Os exemplos mostram, que à forma correspondente ao ttsú tupi-guarani 
existe no guaraio, como admite o próprio Hoeller. Veremos a seguir que é 
mais freqüente do que suspeitou, visto que se acha disfarçado ainda em muitas 
outras formas aumentativas. 

C - OS COMPOSTOS EM "RUDSU" 

Diz frei Hoeller numa das suas vagas regras, que as palavras termina
das em consoante pedem 1tdstt ou rttdsu, que também se aplicam a outras 
terminadas em vogal (23). 

(21) P .10. - No Vocabulário encontramos apenas · ybytyr-rud!m, nUAs contra
riando a regra gramntlcnl no tlm d.n p. 38. de que, em tais casos, um r deve ser 
eUmJnndo. 

(22) No tupl o sentido de npnpílnr11 é dobrar ou o que 6 dobrado v~lns vêzes; 
rõlo (pano, esteira etc.). · 

(23) Grrunmatlk; p. 10. 
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Evidentemente, tais Indicações imprecisas pouco adiantam ao estudioso. 
Foi o que nos levou a verificar mais detidamente a verdadeira ascendência de 
udau nos exemplos contidos em seus compêndlos, vista a Inexistência de tais 
varlantes de U8Ú acrescido de consoante inicial no tupi e mesmo no guarani 
antigo, conforme deixamos provado em seu lugar. 

Eis as conclusões a que chegamos: 

A forma rud8u existe no guaraio de hoje, embora a sua ocorrência não 
seja freqUente e sempre haja, a disputar-lhe a prerrogativa, uma segunda 
forma. Encontramo-lo em dois verbetes: 

oyg-rudsu - casa grande, aldeia, e 
ybytyr-rudsu - monte alto. 

Oyg-rud8u aparece na Gramática (24), enquanto no Vocabulário apenas 
encontramos oyg-budau, que tampouco se coaduna com as tendências tupi
guaranis. Ybytyr-rudau, que figura no Vocabulário com r dobrado, consta 
da Gmmdtica na grafia equivalente a ybytyr-ud8u (25), suscitando a prlmei
ra destas formas em r + r justificada surpreza. 

Os demais têrmos em rud8u encontrados podem ser divididos em duas 
classes: palavras em que o r só aparece no composto e outras onde o r tam
bém pode figurar na desinência da forma positiva ou do Infinitivo. 

Vejamos alguns exemplos e comparemo-los com os seus correspondentes 
tupls, ainda que o sentido nem sempre seja rigorosamente o mesmo. 

Guara'° - Tu.pi 

K.le - kera 
klerudsu (26) - ker-usú 
ky - kyra 
lcyrudsu - k:yr-usú 
mboykQe(r) - moypQera 
mboykQerudsu - moyp(ler-usú 

(24) Idem, lbldom. 
(215) ldelQ, lbldom. 

- Portugu& 

- dormir 
- dormir muito; 
- chover, 
- chover muito; 
- fazer suar (27), 
- fazer suar muito; 

(26) lll o oxomplo que Hoeller escolheu para provar que rudBu se acrescenta 
a pnla.vras terminadas em vogal (Oram. p. 10). Para ser consequente se vê obrl
&ado a conter.ir um r Inicia.! a voc4bulos que o não têm. Cita por ex. no seu voca
bUlârlo o composto qulcrnlboto - dormlr multo mal, onde também reaparece o r 
nrcalco no tim de qwe. Mas, o dlJlgente franciscano só algum tempo depois de 
concluir os seus comptmdlos disto se cnpacttou, como prova uma emenda à mii.o no 
ruspccll\!O verbete. 1''1!z, portanto, do r !lnaJ de qul&(r) a lnlcJaJ de w - multo 
admlUndo n tormn lnextstcmte rui, como vemos claramente quando o escreve s~ 
parndamonte, como no verbete potn - quel'er, deseJo (potnra no tupl), onde regtstra 
i&lpota raJ em lugnr de alpotar al (em tupl n1 potur nlb) - eu o quis (quero) multo. 

(27) YkQo(r) é o pretérito, ou a forma Indicadora de mudanca do es tado Jn1-
clnl de ~ - aumo, llC!lva no melo em que se forma <Planta. truta, peito femJnlno). 
'JkQo(r) é portanto o Uquldo &xtraldo, o leite tirado. Dal se conclui que mboyl.."iko(r) 
ê prodwalr sumo oxtrafdo, produ.lr suor, toser 8UlU'. 
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- pora - conteúdo; contendo, po(r) 
porudsu - por-usú - grande conteúdo, grande capacidade; 

contendo muito; 

Nos dois primeiros exemplos da lista acima as palavras kie e ky já niio 
têm o r final; mas, que tal se deu por efeito da apócope evolutiva, ainda se 
vê em outros compostos como kier-ambu - roncar dormindo e kyr-Gi - cho
ver muito, onde também no guaraio reaparece o r dos temas primitivos kier 
e kyr, porque rambtt. e rai, que frei Hoeller quer admitir em lugar de ambu 
e ai, nunca existiram, nem no guaraio, nem alhures. Nos outros dois o r final 
ainda é facultativo nas palavras normais do guaraio, uma prova de que ainda 
perdura a sua lembrança. 

Em todos êstes exemplos compostos não existe, pois, a forma rud8u. Te
mos disso a prova no próprio guaraio e os correspondentes tupis a reforçam. 

) 

Diante das análises comparativas que precedem, formas como: 

oyg-rudsu e ybytyr.J1"Ud8tt 

não passam de esdrúxulas excrescências analógicas na morfologia tradicional 
do tupi-guarani. 

D - COMPOSTOS EM "BUDBU" 

Desenvolvimento mórfico bem mais estranho apresentam os superlativos 
e aumentativos formados com buds-u. Para melhor compreensão dividimos tais 
compostos em duas categorias: 

1 - Formas em que o b de buà8u é legitimado pela etimologia. 

Il - Formas em que o b só se explica por tendências analógicas. 

1. Catégoria 

Há no guaraio, por efeito da apócope das formas arcaicas (28), uma série 
de palavras terminadas em vogal, nas quais os compostos em bud8u possuem 
base etimológica, como fàcilmente se vê na comparação com o tupl. 

Pertencem a esta classe : 

Guaraio -Tupi - Port;ugu,&J 

Ai - aiba - ferido, dorido, 
ai budsu - alb-usú - muito ferido etc. (28a); 
aky - akyma - molhado, 
akybudsu - ~(b)usú (29) - muito molhado; 

(28) Que o tupl conservou. 
(28a) Dlclonãrio; p. 42; verbete uzu, allâs buzu. 
(29) O Vlb. pretere a torma akym-osú; é uma varlacão de akymbusú. Tanto 

mb como m eram no ca so admlsslvels entre os tupls, pelo que nos diz Anchleta 
<Arte, o. 2 v.). No guarani prevaleceu a comblnacllo mb, que sobrevive no naaal 
+ b, do guaralo. 
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ana 
anabudsu ~30 
dta1 
diaibudsu 
mbaratay 
mbaraiaybudsu 

sapope (33) 
sapopebudsu 

rabudsu (35) 

FREDERICO G. EDELWEISS 

- anama - grosso, encorpado, 
- anarn(b)usú - muito grosso, muito encorpado; 
- i iaiba (31) - é fechado (mato), 
- 1 ialb-usú - é muito fechado; 
- maraiàybâ (32) - uma palmeira, 
- maraiàyb-usú - uma variedade grande desta pal-

meira; 
- sapopema - raiz esquinada, 
- sapopem(b)usú (34) - grande raiz esquinada; 
- taba - aldeia, 
- tab-usú - cidade (35) . 

Em nenhum dêstes aumentativos ou superlativos guaraios a última parte 
é prôprlamente bwum. O b, quando não ~ce ao componente anterior, é 
por êste condicionado através de uma velha praxe da fonética tupi-guarani, 
a afinidade entre o b e o m. No tupi a combinação mõ era, no caso, faculta
tiva, mas obrlgatórJa no guarani. No guaraio, das velhas desinências ba e ma, 
eliminadas pela apócope mais radicalmente do que no guarani, ficou apenas a 
ocasional evocação nos compostos. 

II. Categoria 

Ao lado dessas palavras apocopadas em que a consoante ou semivogal da 
primitiva desinência ainda atua sôbre 1ld8u, que aqui nos ocupa, há outras das 
quais os velllos fonemas finais ca1ram em definitivo esquecimento, dando, como 
em alguns casos no guarani (36), ol'igem a compostos totalmente à margem 
da legitima ascendência etimológica, às vêzes duplicando a forma. 

Vejamos delas alguns exemplos em bu(lsu, fornecidos por frei Hoeller e 
onde o b ocupa o lugar dos legltimos fonemas g, ' ou 11h. 

CSO) No gunrnlo nmbos os n tQm caráter nasal, por etelto do n, que dispensa 
a lndlcnolio aspecltlcn. 

(Sl) i;:i a gratln que corresponde à lndlcaclio do Vlb. ·Temos ai o adjetivo 
nlbn com o 11ronome da terceira pessoa l e, Jntercalada, a semlvogat r. de tuncAo 
outõnlca. O senUdo literal vem a ser: êlo 6 lmpratJcâvel, fechado, naturalmente 
talando de vcirctaoilo, mntn; dai o sentido de brenhu. 

<&2> A mnrrunlbn, ou mnrnlA (BootrlJJ MnrnJa 1'L) é uma palmeira do grupo 
dos tuoun11. Como no tupl as trutelras eram denominadas pelas trutas, (ybã • 
ybll + li - truta de drvoro), o nome tupl era marnlàybâ; mas, tazendo abstracAo 
do truto, n puJnvrn tprna-se paroxltona, ou seja cmlU'D!àyba - ârvoro de maratA 
e o seu aumentaUvo maratà\yb-ustt, que, a despeito da apócope na palavra. normal, 
encontramos no guarnlo. .Entretanto, ao lado desta !ot'ma ettmolõglcamente corre
ta, jâ se desenvolveu ali também mbantlay-~dsu pelo olvldo da rorma primitiva 
exata do ascendente paslUvo. 

(88) Quando nos dloletos tupl-guarants cal a desinência m(a) ou n(a», que 
sempre nasaUzam a vogal antecedente, essa nasnJ permanece, testemunhando a 
mudanca. 

CS<tl Veja a nota 29. 
(85) Jà não se usa no guaro.lo o t~mo antigo tabu, que foi ali substttuldo por 

oylfrudsu; mas continua em uso o aumentativo Tabuchu, nome da aldeia mitológica. 
onde tlcava o santudrlo do herõl cultural dos guaro.los, do Tmnol <- nv6). N.B. 
Tamutn ó n\•G em tupt. dai, o gentllleo tamolo. Em tupl tabn sendo o.Jdcla tab-usíi 
é aldcla srnmde ou cldndo. ' 
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Guaraio - Tui>i -Port~ 

ãkã - akanga - cabeça, 
ãkã-budsu (37) - akang-usú - cabeçorra; 
kãtx'i (38) - katinga - catinga, 
kãtxi-budsu - kating-aiba - catinga muito ativa (38a); 

nbee (39) - nbeenga - fala, 
nhee-budsu - nheeng-apnana - fala alta; 
tsãyí - saynba ( 40) - semente, grão, 
tsãyí-budsu (41) - saynb-usú - semente graúda. 

Uma posição definida no particular assumem no guaraio os vocãbulos ter
minados em i precedido de vogal, formando ditongos decrescentes; com êles 
emprega-se regularmente budsu, como se pode concluir dos exemplos seguintes 
encontrados nos compêndios de frei Hoeller: 

Guaraio - Tupi - Portuguljs 

Kai 
kai-budsu 
mboi 
mboi-budsu 
topedsyi 
topedsyi-budsu 

tyiui (43) 

tyiui-budsu 

- kaia 
- kai-aiba 
- mboia 
- mboi-usú 
- opesyia ( t-, r-, s-) 
- opesyi-usú (t-, r-, s-) 

- yiuia (t-, r-, t-) 
- yiui-usú (t-, r-, t-) 

- arder, 
- arder muito ( 41a) ; 
- cobra, 
- cobra grande ( 42) ; 
- sonolência, sonolento, 
- grande sonolência, muito sonolen-

to; . 
-espuma, 
- espuma espêssa. 

Notemos que, não obstante obedecerem tais aumentativos e superlativos 
à mesma regra, esta constitui um desvio da primitiva praxe. O i semivogal 
final C ... O constituindo uma passagem suave para o u, no tupi acrescentava-se 
apenas UStí.. No guarani havia para vocãbulos terminados em t uma regra 
especial: interpunha-se um y ( ... -d;) entre o p11imeiro têrmo e U8tí.; dai, mboi
àjusú. :E:ste y guarani converteu-se no guaraio regularmente em b, de onde 
mboí-b1Ld8U. 

(36) Veja acima o parágra!o em que tratamos das rormas em ~su. 
(87) FreJ Hoeller usa, ao lado desta forma no verbete tadlfy ilkii.budsu, a de 

aluunbudsu, que figura no derivado nhlikrunbudsuba.e - o de cabeça gr11Ddc. En
tretanto, o rato maJs notável é que no guaraJo também corre a rorma etlmoll>g1ca
mente regular nkangudsu. 

(38) Os U!rmos tupls tinga e ti, cuJa pronúncia era chJada, parece terem-se 
convertido regularmente em txI no guaralo. 

CSSa) Não se tratando no caso de tamanho ou volume, mas de Intensidade, o 
tupl tem alba e não us6. 

(89) Estranhamente, no guaraJo a forma nhee não parece ter conservado o 
duplo som nasal primitivo Cee>, a despeito de ex.lstlr ainda a palavra nheenga. 

(40) O Vlb. dá duns ro1rnas: sayta e aaynl1a. Em tupl qualquer vogal vizinha 
de som nasal torna-se nasal. 

(41) Compare êste aumentativo com o de kyyl, citado acima, no parâgrato 
dedicado a g1lnd!lu, em que a ronemas tlnaJs exatamente Idênticos o guaraJo aplica 
g1lad!lu. 

(4la) Veja a nota SSa. 
(42) Traduzimos literalmente. porque a cobra que no guaraJo se chama mbol

budsn1 tem o nome de sukurll6(ba) no tupl. 
(48) ~te vocábuio tem a variante tytyl no guaraJo. 
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E - OOMPOBTOB IiJM "NUDBU" 

Nud.Bu é outra variação de udau, admitida por Hoeller (44); mas, o único 
exemplo que achamos do seu emprêgo é o que êle mesmo cita: 

mã, mar 
manudsu 

- feixe, molho, 
- feixe grande, ponta de gado ( 45). 

Os correspondentes tupls são os seguintes: 

mana (46) 

man-usú 
- feixe, molho, 
- molho grande, feixe grande. 

Como vemos, etlmolôgicamente nudau não existe, porque o n faz parte do 
primeiro componente. Sabemos também que o r e o n se revezam nos dialetos 
tupl-guaranls. 

F - OOMPOBTOB IiJM "KUDBU" 

Que Hoeller também admite a forma kud8u por udsu, concluimos de alguns 
verbetes do seu Vocabuldrio. Também nestes casos o tupi nos fornece a ver
dadeira origem através da forma primitiva dos positivos. 

El•los: 
Guaraio 
Mbutu 
mbutukudsu 
dsumby 
dsumbykudsu 

- Tttpi 
- mutuka 
- mutuk-usú 
- pytumbyka (47) 
- pytumbyk-usú 

- Portu.g1tâ 
- mutuca, 
- mutuca grande, 
- escuro, 
- muito escuro. 

Em resumo, o guaraio não apenas sancionou algumas irregularidades gua
ranls no emprêgo de tl.9tl e gtlaaú, mas acrescentou-lhes outras, criando as for
mas rud8'u e bttd81', que não têm correspondente no guarani antigo. 

Entretanto, a maioria das formas em gftadsu, certo número em rudau, 
b1uiau e tõdas em m1dsu e kudsu têm fundo etimológico e reduzem-se a tulau 
por pertencer a consoante Inicial ao têrmo antecedente. 

Pol'tanto, a Incidência de 1ul8u é bem maior do que Hoeller quer admitir, 
enquanto ruds-u. e b11d8'u podem ser classificados como formas analógicas rela
tivamente recentes. 

(44) GrammaUk: p. 10. 
(415) No tupl só tem o sentido de unidades amarradas. 
(46) Montoya nlndn rcglstra mllna no lado de de mã; mas o têrmo não apo

copado dovla ser multo raro, porque o próprio Montoya jâ traz compostos mal ror
mados, como manpk a par do correto m1111dok - abrir o fclxe. 

(47) Nilo conbecemos a forma simples em tupl onde corre em seu lugar a 
composta p)'tumb)'ka, com o mesmo sentido. Quanto à desinência, Montoya também 
roglstra o diminutivo umb:nt, onde o e contlrma a deslnêncla k:a do tupl. Frel 
Hoeller dâ ao têrrno guaralõ o senUdo de violeta, roxo. enquanto o tupl o reserva 
prlnclpalmente para oacu.reclmento da vista. 
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XVII 

(Continuação) 

AS FORMAS SIRIONôS CORRESPONDENTES A "GOABú1
' e "UBú" 

Ternos da lingua sirio116 compêndios mais completos do que de qu'al
quer outro dialeto tupi-guarani atual. Não há, pois, da sua parte dificul
dades insuperáveis para estudos comparativos com o tupi e o guarani an
tigos. 

O que, entretanto, logo se nota é que o sirionó se coloca na ponta ex
trema da escala diversificatória dos diversos dialetos aqui examinados, em
bora apenas no que diz respeito a uma faceta minima da sua estrutura. 

Se, pois, o sirionó se diversificou mõrficamente bem mals do que os 
outros galhos referidos, não nos deve surpreender que as formas aumen
tativas e superlativas também se distanciassem das orlginais. As sucessivas 
alterações do seu léxico esfumaram inevitàvelmente muitas das suas eti
mologias a ponto de se tornar perigosa qualquer conclusão que não seja 
estribada em acurados estudos comparativos. 

É no supreendente desconhecimento dêsse escolho que está uma grande 
falha do Vocabulário B~rionó-OasteUwno, de frei Bchermai r : Há nêle, a cons
purcar-lhe deploràvelmente o afanoso e meritório trabalho, centenas de 

. traiçoeiras pseudo-etimologias, que não resistem à minima análise critica. 
~ses frutos pecos da grande ilusão de frei Schermair nasceram do "immWJ 

Revista do Instituto de Estudos Brasileiros 
n. 11 (1972), p. 77-89 

[parte 5 de 6]

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú 
http://www/etnolinguistica.org/edelweiss



18 .PIREDERICO G. EDELWEISS 

desejo de decifrar tôdas aa palatn'a8 bi88ildbica6 e poli88ílábica8" (1), como 
se o slrlonó fõsse descendente direto de llngua monossllâbica supostamente 
falada pelos prtmeiros homens. E, nesse anseio quimél'ico acrescenta: 

"Nos casos em que nlio me foi possivel conseguir certeza completa 
das silabas componentes, (entenda-se "dos monossUabos primá.rios") com 
raras exceções não manifestei opinião ( ! ! ) . Desta maneira, os filólogos 
guaranlstas podem ter inteira confiança nos resultados indicados e ga
ranto-lhes a sua autenticidade" (1). 

Banota etmplicitaal Como pode um llngUista pensar em elaborar etimo
logias exclusivamente baseado num dialeto guarani, cujo vocabulãrio jâ 
não possul nem trinta por cento < ! ) das formas genuinamente guaranis 
consignadas ainda na primeira metade dos séculos dezessete e dezoito? 

Só a ingenuidade e o pouco apreço das normas IingUisticas podiam ins
pirar semelhante tentame, incapaz de conduzir a resultados clentlficamente 
aproveltâveis. Coitados dos glotólogos que se deixarem seduzir pelo faro 
interpretador do operoso franciscano (2), que por vêzes lembra, mas deixa 
longe certas ldéias excêntricas do fantasioso pe. Tastevin, cujo atrevimento 
até nos clrculos cultos não especlallzados fez alguma impressão, levando 
uns poucos a manifestar em letra de fõrma a sua comprometedora creduli
dade. 

Não podíamos dispensar êste prelúdio um tanto franco e algo destoante 
da precipitada apreciação dos prefaciadores do Vocabulário Birionó-Castellomo, 
porque, mesmo no capitulo restrito que ora nos ocupa, seremos obrigados 
a, pelo menos, desaprumar algumas das afoitas hipótese etimológicas com 
as quais o pe. Schermair vem de engrossar as fantasias jâ existentes nesse 
vasto campo do diletantismo, onde também nós, inicialmente, nem sempre 
brilhamos pela prudente ausência. 

O que no slrlonó complica sobremodo as definições etimológicas, não 
vem a ser apenas a sistole e a apócope como no guaraio, mas tõda uma 
série de metaplasmos e, dentre êles, principalmente a aférese, a sincope e 
a prótese. Alguns dêles modificaram sensivelmente as formas correspon
dentes a gtla8tl e mú no slrlonó, que passaremos a examinar. São êles : 

K4lasu, nkfla8u, buau, mbusu, num, su, ro, fldt'8U, fldu e tiusu. 

Ora, se nos aumentativos e superlativos as formas correspondentes a 
gQami e u.sú do tupl e do guarani já não obedecem rigorosamente às velhas 
praxes fonéticas no guaraio, de léxico muito mais chegado aos velhos dia
letos, a sua discrepância maior no slrionó, dialetalmente muito mais dis· 
tanclado, é conjeturâvel no particular com relativa certeza. Com efeito, não 

l. Vooabu~o Slrlon6-Caat4!1Uano; p. 11. 
2 . Esperamos voltar ao assunto tllo logo tenhamos algum lncentlvo para co

mentar certos outros postulados gramattcats, tratados com a mesma atol
teza, sem a m!nlma conSlderacllo aos antecedentes históricos. 
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se mantiveram apenas algumas das formas aumentativas e supel."1ativas ir
regulares em busu e rusu, por fôrça da ascendência guarani, mas, tenao-se 
.obliterado completamente as razões que as originaram, a sua incidência 
proliferou atabalhoadamente, ainda mais divorciada das bases morfológicas 
do que no guaraio. 

Além disso, o velhc. gftaSú, de g muito brando, transformou-se em kaasu. 
t:sse fonema duplo k1l, onde o k representa uma dinamização do g muito 
brando do tupi e no guarani, é mais um indicio do cunho oclusivo correntio 
da silaba inicial. 

A par dessas variações comuns a diversos dialetos, o sirionó possui ou
tras, provàvelmente idiomãticas, como: ru e o seu abrandamento nàu~ ao lado 
de ?tdU8'1t, que é a forma abrandada de rusu. - Nd111 e nàtisu substituem 
respectivamente ru e 7"ltsu depois de fonemas nasalados, assim como 1cO.a8u e 
busu em casos idênticos se tornam nkaasu e mbusu. 

Temos em ywru. ( -tit'8tt) (3) uma reminiscência de yusú (-djusú) 
' . guaram (4), a que também parece corresponder na aplicação, sem afastar, 
-entretanto, outras variações, como se vê nos têrmos sirionós para dente 
J}'l'a11.de. 

Vejamos agora suc~tamente, através de uma série de exemplo~. co
lhidos no vocaoulãrio sirionó-castelhano de frei Schermair, o uso das di
versas formas, que ali substltuiram as tupis g1lasú e u.sú. Dizemos t'IJ4}ÍB, 
porque é através dos seus vocãbulos mais arcaicos, não apocopados, que 
ressalta plenamente a razão etimológica invocada em certos exemplos e 
geralmente respeitada no guarani. 

EXEMPLOS EM "KúABU" 

8irion6 

p. 268 - nikare kflasu 
p. 320 - rete kf1asu ( 4a) 
_p. 373 - sendi kfiasu 

.P· 222 - tesa kQasu 

- Pitpi - Portugu& 

- iakaré-gfiasú - jacaré grande; 
- eté-gfiasú (t-, r-, s-)- corpo grande; 
- endy-giiasú <t, T-, s-) - grande chama; muito re-

luzente; 
- endy-gfiasú (t-, r-, s-)- olhos-grandes (uma co

bra) (5); 

3. No guaralo Jâ não exlste a varlacão correspondente, que ali !ol sul>stltwda 
por busu. 

4. Os velhos guaranlstas lntercalam o tonema eutõnlco y (•dJ) de,Pols de dJ
tongos decrescentes em 1: mbof-dJusú - cobra grande; topeh;.t-dJwi6. -
sono pesado. 

ita. Fbcou-se no s1rton6 a torma. do antigo relativo em r Inicial. 
5. A transcrição em tupl é literal. No slrlonó parece haver-se perdido com

pletamente a noção dos 1ndJces de classe, como se vê nquJ pelo uso do t 
na desl~nacilo tte uma cobra comum. Não deve o tato causar JIUn>rêsa. se 
jã no guarani é patente a sua ·decadência. A lnlclal s no tupt é o lndlce 
da classe Interior. 
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p. 75 - duilu kflasu - tuiuk-usú - muita lama, lameiro 
grande; 

p. 249 - mula kQasu - amotab-usú (6) - barba grande; 
p. 205 - rereküa kliasu - rekfJar-usú (te-, re-,- dono grande, dono prin-

se-) cipal. 

Nos quatro primeiros exemplos as formas para grande, m"ito correspon
dem-se no slrionó e no tu pi; é que em ambas as línguas o nome é terminado 
em vogal, embora no slrlonó jã não seja tõnica. Nos três últimos as pala
vras tupis : tuiuk<i, <imotaba. e 1·ekfta,-a. sofreram modüicáções das mais di
versas no sirionó e uma delas, a apócope, é responsável pelo desaparecimento 
das antigas terminações e pela decorrente indecisão no emprêgo das formas 
correspondentes a gfU181í e usú. Dizemos indecisão, porque, embora tenhamos 
citado miita. ka«s1t1 também se encontra mnta bus-1t. e muta rll8'1t., onde nada 
mais sobrevive das antigas praxes. 

EXEMPLOS lilM "NKO.ASU" 

BMonó 

p. 34 - amã nkflasu 
p. 95 - gllãn nkQasu 

{7a) 

p. 205 - tiée nkQasu 
p. 324 - rei nkOasu 

- Tupi 

- aman-usú (7) 

? 

- nheeng-apüfi {8) 

- ãi-usú (t-, r-, s-) 
anh-usú (t-, r-, s-) 

A FORMA "BUBU" 

- Portugtiês 

- rio grande; 
- uma árvore e o seu 

fruto; 
- falar alto; 

( 

( - dente grande. 

Para os menos avisados já Montoya parece legitimar a forma busu. Com 
efeito, quem ler por alto o verbete yabá (fl. 184) do seu Tesoro e depois 

6. Veja-se a •ncrlvel ellmolo~la de frei Schermalr desta palavra mutn. Inter
prctn ns d\.UlS silabas como se corrcsponde3sem às palavras mu + t.n (em 
tupl mo et4) - lnser <com quo ~Bm) muitos. 

Poróm, as purtês componcntell d(!ste vocAbUlo, certamente anUgo, devem 
ter sido multo alt11radas sem, entretanto. disfarçar a yarte !lnal ta.(b11) -
p6lo11. - Como wnbotA. além de birode, no guaran também designa a 
publ11, a etimologia de BaUsta caetano: ama. + taba. - pêlo em redor, obe
dece ao menos a certo racloolnlo. (Veja o verbete 1UDbot4 cm Batlstn cac
tnno). Frisemos ainda a diversidade das acepções do têrmo nos vArlos dJa
letos; além das citadas no guaranJ, tem n de barba unlm.111 no tupl, e de 
huTbu em lflll'al, no guarato e slrlonó. Em tupl, amotaba slgnittca propria
mente b(«ode e os p6los que se lhe asseme:Jham nos animais. 

7 . O termo tupl slgnJClca multa (Agua de) ohuva. Vê.-se por al que o slrlon6 
nllo coniiervou o nome geral l (y no tupl) - ~u11 para designar os rios, 
divergindo 'llsso dos principais dialetos tupl-guaranls. 

7a HA também n rorma ci)an kOaaQ, 
S. O tupt ampliou o sentido de apQã - saliente, sol>resaalnte, quando npUcado 

à \ "Os. No strlonó aproveitaram, como em outros casos, o adjetivo g1la.s6 
<nkOaau) para o mesmo fim (p. 466). 

9. A par de iit nki\aau existem ainda rei n1Uu811 e rei ndusu. ~ a dlverslrlcn
cllo vàrla e progressiva da estrutura tupl-guaranl no que se rererc às 
regras de ~Qnat\ e uQ. 
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deparar com a expressão o yabá b1isú (fl. 406), pelo menos à primeira vista. 
deve ter essa Impressão. - Só Restivo, decorrido quase um século (10), es
tabelece claramente, no guarani, com auxilio de indios capazes, as regras 
que regem o uso de gtiasú e 1181i., a respeito das quais também titubeava 
ainda ao elaborar o seu vocabulãrio (11). Para o tupi, jã em 1595, Anchieta 
as registrara (12) , pois aí o seu enunciado é muito majs simples.' 

Nem no guarani, nem no tupi existe a forma btLSú. O b sempre pertence 
ao vocábulo anterior, mesmo quando, no guarani, por efeito da apócope, já 
não aparece no infinitivo ou no positivo dos nomes. No tupi, onde, no parti
cular, o léxico ainda conserva suas desinências arcaicas, o fato é verificável 
com facilidade (12a). 

Recordemos cm ligeiros tra~os o gue, com respeito ao assunto, já vimos 
expondo detalhadamente alhures. 

Guarani 

Tendã, tendaba 
tendab-usú 
pé 
ybyrá-pé 
ybyrã-peb-usú 
etc. etc. 

- T1~pi 

- tendaba 
- lendab-usú 
- peba 
- ybyrá-peba 
- ybyrá-peb-usú 

- Port1tg1tês 

- assento, sede; 
- sede principal; 
- plano, chato; 
- madeira plana, tábua ; 
- tábua larga. 

Ressaltamos mais acima, que no guarani a queda definitjva da sila9a 
átona ou consoante finais, que ali torna oxitonas terminadas em vogal 
certas palavras, provocou, de acôrdo com a regra, a subst ituição, aliás 
rara, de u~-ií. por gúaStí,. 

A usual apócope no guarani ainda deu uso a compreensíveis mas injus
tificáveis trocas de consoantes, mesmo por mestres como Restivo, que no 
seu vocabulário (13) consigna ybypé rustí. - planfcie (de yb1J 1]eba -
term plana ) , quando em Montoya (14) ainda encontramos corretamente ybypé 
busú, ainda que errôneamente separado, em lugar de ybypeb-u.s1í.. 

Também Montoya, por sua vez, não está isento de falhas semelhantes, 
como vemos, por exemplo, no verbete anã (no tupi a11ama) - grosso, espesso, 
cujo superlati\lo vem formado em Restivo com acêrto por cmamb11sú (15) , 

10. Arte; pp. 19-20. 
ll , Veja o verbete ;;randc, à p. 318. 
12. Arte; (1. 13 e 13 V. 
12a Veja também o que acêrca de bucllru dissemos no capitulo dedicado ao 

guara.lo. 
13. No verbete Uanuni, p. 367. 
14. Tesoro; tl~ 167 v. 
15. VocabulArlo; verbetes itrueiiso, ;;ro11HenL cotm, p. 319. 
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enquant.o Montoya tem anangu8ti (16), como se o positivo arcaico fõsse 
ananga (17) e não ama.ma. 

Allé.s, a incerteza gradatlva por decorrêncla compreensivel da apócope, 
transparece clBl•amente no próprlo Restivo, quando, também êle, além da 
legitima, traz a forma etimolôgicamente Insustentável de miangU81í no · ver
bete homem tosno (18), certamente corrente por analogia entre os índios. 

A vista dêsses indiclos entre os próprios mestres do guarani não nos 
devemos admirar que, no col'rer dos séculos e por efeito de fatôres vários, 
tais desenvolvimentos, compreensiveis para populações iletradas, se tenham 
multiplicado. 

O guaraJo e o slrionó modernos ilustram as proporções dêsse i:lesen
volvlmento atingidas atualmente. 

Passemos, porém, a exemplificação do emprêgo de mm e da sua varia
ção mbu3U no slrlonó. 

Quanto a esta última, notemos que mbmm aparece inicialmente no 
guarani antigo acrescentado a vocábulos terminados em vogal nasal, por 
efeito da apócope de silaba átona começada por m, que se manteve no tupi. 
Só hé. mbusú no guarani, quando o correspondente tupi do vocábulo pre
cedente for terminado em ma átona. 

Exemplo: 

Guarani - Tupi - Portugu& 

nhemouü 
nhemouumb·usú 

- nhemouuma 
- nhemouum-usú 

- enlamear-se, 
- enlamear-se muito. 

Por exigência eufõnica., em lugar de m, o guarani exige, pois, a costu
meira combinação mb, que no tupl, aqui e em outros casos, se dispensa a 
favof do m simples. 

O slrlonó mantém a praxe guarani do m-0~ como veremos a seguir. 

EXEMPLOS EM "BUSU" 

Birlonó - Titpi - Portug1~ 

p. 185 - kira-busu - kyrá-gOasú (19) - muito gorduroso; 

16. 
17. 

18. 
19. 

'l:e110ro; ti. 34. 
No caso dc\'emos ver lnrluênclns analógicas: ruiA, nnhnn~. anbanga.. varn
hagen, cstrlbndo cm Santa ruta Durli.o teimou em adulterar este último 
para anhanP, com adeptos até hoje. 
PAglna 521. 
Em tupl o senttdo é cordo e se dlz de pessoas ou anlmnl!i· Para sebo e 
~xa usa-so kacQeni, o pretérito de kaba. 
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..P· 249 - muta-busu 
p. 190 - so-busu 

- amotab-usú (20) 

- sob-usú 
- b8.llba grande; 
- fôlha grande; 

p. 61 - tiakúa-busu - iagliar-usú (21!) - onça grande. 
3 

EXEMPLOS EM "MBUBU" 

p. 35 - ánã - anama - grosso, espêsso, 
p. 35 - anã mbusu - anam-usú - muito grosso, muito es-

pêsso; 
'P· 95 - hanã - panama - borboleta, 
p. 95 - hanã mbusu 
p. 158 - itõõ 

- panam-usú (22) 

- aputuuma 
- borboleta grande; 
- miolo, 

p. 158 - itõõ mbusu - aputuum-usú (23) - miolo grande. 

No guarani antigo os têrmos correspondentes aos três últimos exem
'Plos, etimolõgicamente divididos, são: 

anã 
panã 
apytuü 

- anamb-usú; 
- panamb-usú; 
- apytuumb-usú. 

Portanto, se os fonemas b, m, mb nos velhos dialetos nada. têm que 
ver com uaú, e, se mc;smo no sirionó isso ainda é comprovável, é evidente 
que, no caso, não pode haver etimologia para a silaba bu., da qual o b e o u 
pertencem a palsivras diferentes. E, quando mais tarde, por analogia, surge 

20. 

'21. 

~. 

~. 

Aqui o slrlonó conservou a lembrança da rorma antiga amotaba, embora. 
como também na palavra seguinte, o b passasse para o adjetivo, pelo menos 
na gra!la do frade. Em tupl o têrmo significa bigode, e barbne de animais. 
Até nesta palavra tli.o comum a forma buau conscgUlu Intrometer-se ao 
lado de rusu. vera-se a nota Jngênua do autor sõbre a etimologia no res
pecUvo verbete do Vocabnlá.rlo. Como pode-se admitir que os lndlos salbo.m 
a origem de um têrmo tão velho? Até' hoje não se lhe achou etlmolollia 
que se Jmponha. Compare Batista Claetano de A. Noguelra• VocabulAno: 
verbete yaguar. Evidentemente, ht'i. no tupl e nos outros dialetos tê11mos 
perfilhados de diversas Unguas e tapam. pode ser um dêles. 
A permuta de p com h, que só verificamos no slrlonó, torna algo ousada 
qualquer etimologia baseada em étlmos com h. 
Frei Schermalr, tão afoito em aventar etimologias, esbarrou na palavra 
lt611 sem nada sugerir. De rato, o têrmo slrlonó é dêstes que mostram cla
ramente como é perigoso escarafunchar etimologias exclusivamente apoiado 
num dialeto moderno, onde o léxico em geral JiO!reu tõda a sorte de me
tapla.smos, que não raro, dest!gurãm o voct'i.blilo no ponto de ser quase 
irreconhecivel o radical. 

Entretanto, a etimologia de lt6ii é uma das mais transparentes para 
quem se dedica a estuélds comparativos. 

Temos no guara.nl npy, py - o Interior de qualquer cousa, a que cor-

respondem no tupl ap6, pu. TÜÜ no guarani e tuunm {r-, s-) no tupl slg

nl!lcam massa pnst-01111. ApytÜ~ e aputunma são assim, respecttvamente, 
a massa pastosa conthla no seu melo original. Na acepcão de miolo e medula, 
ambas essas formas são prôprlamente reducões de têrmos mais concretos 
ainda conservados no tupl: Kan~-])utumna - medula, e, nknnga-putnuma 
- miolo. O t Inicial de tuUJDA é o lndlce móvel de classe superlo'in~!!.e cabe 
à massa pastosa dos ossos, para distingui-la do sedlmento, da e de 
outras massas pastoBBS que se traduzem J>Or sunma. 

Naturalmente, a aiérese tll.o comum no slrlonó Impediu o operoso tran
clscano de dar com a verdadeira procedência. A sua dlscl'llcão no caso evi
tou-lhe mais uma extravagância. 
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a forma bu.su, o b não passa de intruso eufõnico, sem sentido próprio; não 
existe, nem no \'Ocábulo U8U, nem no que o precede. 

Não tem, pois, nenhuma consistência o que frei Schermair diz de bu. 
- Mas, quem ainda se der ao trabalho de comparar as suas definições 
de busu, bu e su, ficará simplesmente boquiaberto, pois quanto ao sentido 
que o frade lhe9 dá, é tudo uma coisa só : muito, grandemente, como se 
deduz do Vooabnlário : p. 60, verbete bu. 1; p. 61, verbete e-busu; p. 205, 
verbete e-ki«l8u, verbetes su 3, su 4, p. 390. - Mas, nem sempre é fácil 
penet.1'8r o pensnmento de frei Schermalr, sem estar enfronhado em certos 
meandros da dialetologia tupi-guarani. 

EXEJMPLOB EM "RUSU" E "NDUBU" 

Já dissemos que rwm não se justifica etimologicamente no guarani e 
que, mesmo no guaraio, só o encontramos propriamente em oyg-rttSu e, 
ainda assim, diversificando a forma 01Jg-b1t8ti. 

O sirlonó, que tanta coisa subverteu, não faria exceção na forma rusu. 
Ao contrário, sancionou-a e introduziu até uma variante abrandada, 11dU8'1t, 
que a substitui quando precedida de nasal. 

Exemplifiquemos: 

Birio nó - Tu,pi - Portu,gués 

p. 204. - mukQare rusu - mokQar-usú - aprofundar (buraco); 
p. 400 - takQa rusu - takQar-usú - bambu grande, taquaruçu ; 
p. 61,556 - tiakúa rusu - tagQar-usú (24) - onça grande; 
p. 309, 311, 356 - ibi rusu - yby-güasú - muita terra; 
p. 226 - mbui rusu - andirá-gQasú (25) - morcego grande; 
p. 349, 356 - muta rusu - amutab-usú (26) - barba grande. 

p. 50 - ãnki ndusu - akang-usú (27) - cabeçorra; 

~. 
25 . 

:lG. 

Zl. 

o têrmo tambóm admite bu.u. VeJa o que dJssemos na nota 21 dêste capitulo. 
No tupl nllo encontramos o vocAbuJo correspondente. ll:le exJstla, porém, 
no gunrnnl, na tormn de mbopl. Houve, portanto, slncope do p no slrlonó, o 
que deve ter dltJcultado a lnterpretacão eumológlca. 
Mota ocorre nlnda com kt\aau e buau, de que tratamos acima. Veja a nota 6. 

Também existe a torma ilnld ~asu. - Uma das mais tantAstlcas et1mo

log.ln11 aventadas por frei Sohennalr é a de l\nki - IWna pequena. Parece 
lncrlvel, mas, por Ignorar as m\lltlpla.s transformações do léxico slrlon6, 
no caso pela aférese de ak do têrmo akans(a), o bom do mtsslonArlo con
tundiu akanl'<•> - oabe\ta com flnS(a) - sombra, fanta&ma, alma (!!) e
naturalmente também os seus próprios conhectmentos sõbre as tunções do 
cérebro com o que os lndlos pensam. Que cllada perigosa para o pe. W. 
Schmldt. se vivo tosse; talvez queimasse as pestanas na elaboracão de uma. 
teorln fundada na almlnha do tranclscano. - Compare alnda a manifesta. 
contrndlcillo entre cata eUmologta e a do verbete e-IR (p. 1ll). 
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p. 324 - rêi ndusu - ãi-usú, anh-usú (28) - dente grande. 

Nos três primeiros exemplos, como se verifica na·s formas tupis, o r 
de 1·usu tem fundamento etimológico, mas pertence ao vocâbulo anterior. 
A grafia unida de takúm"tts1i e tia1cil.a11tsu evitaria pelo meros a notória 
aparência errônaa, que sobressai na separação. 

Nos três seguintes rusu não tem justificativa de origem e só se explica 
J>elo desenvolvimento analógico. 

Em qualquer dos casos só se poderia falar em etimologia de tl.S'U ou, 
no máximo, de 1' e 81t, mas nunca de ni-, pois o 1· pertencente ao têrmo an
terior, etimologicamente nada pode acrescentar ao sentido do tt, último 
fonema remanescente de usu. 

O que acabamos de ·dizer do r também vale para o b de bmttt. 

Compreende-se, assim, que frei Scherrnair não podia achar diferença 
de sentido entre bu e rti. 

Nos dois últimos exemplos a forma num, já que se legitimara por ana
logia no sirionó, abrandou-se em ?1dwm, por efeito da silaba nasal do vo
cábulo antecedante, mantendo assim uma velha tendência tupl-guaranl, que 
também se manifesta nas suas formas divergentes: iinki nkaasu, rél ntt&um 
e réi nkúasu, pala intercalação de um n, embora não se abrandassem as 
consoantes surdas 7c e t nas sonoras g e d. 

A. FORMA "SU" 

Frei Schermair classifica a forma 81t de "partícula ou verbo intra.nsi
tivo e defectivo, que se encontra em certos compostos", onde tem a acepção 
de grande, excepcional, descomunal. 

Em alguns têrmos chega a ver em su uma partícula sufixada de scn-· 
tido privativo: não, sem destituído de, dando como exemplos kwasu C-kQasu) 
e iristt. Para o frade, 7caa8u não é apenas grande e grosso~ mas um com
posto de kfla (no tupi ktlara..) - buraco, cova e por extensão qualq1wr 
objetivo estreito ( !) mais s1i - privado de, não, ou seja : k'aastt - alguma 
cousa privada de escassas dimensõ68~ isto é: grande, vasto, enormeJ uma 
definição correta com étimos supostos em que, provàvelmente, devemos 
ver mera adaptação eufônica. Na palavra irisu Sche~air conserva-se mais 
aconchegado ao sentido das .partes componentes, pois iri deve ser a nega
ção iri, que no guarani substitui em alguns casos o sufixo verbal de nega
ção i, complementando a partícula anteposta nda, ou seja· tida.. . . iri - não. 

~. 
1 

O têrmo rei forma o seu aumentallvo também com as variantes nt.11111• e . 
nkiluu. 
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A r:lgor, o vocábulo S1I'lon6 irlsu ( • hi - tido + su - muito) não é pois! 
nada mais do .1ue uma negação refor!:Bda: muito não, a-Osolutamente não, 
dA3 toclo privado ds ..• - Bu nada tem af de negativo; continua sendo ad
jetivo/advérbio, dando um grau superlativo à negação in. 

Mas, onde posslvelmente o esforçado franciscano aliviou, numa inocente· 
fantasia a pressão penosa da continência monástica, exposta à visão diária 
dos quadros da vida livre dos indlos, é na sua etimologia da palavra tiaau. 
Mais uma vez foi aI vitima dos desnorteantes metaplasmos do sirionó ao 
ver em tlasu, - porco elo mato um composto de tia - ovos, testículos, e 
1ni - grat1d&, significado que o nosso sertanejo traduz pitorescamente por 
colM«lo. 

A verdadeira etimologia é, porém, muito outra. Ao têrmo sirlonó sin
copado tiast' corresponde no tupi e no guarani a velha forma taiasú, com
posta de t4ta - dente (29) e astl por 1"8ti - grande. Tafasú é pois literal
mente o dentuço, o anlmal de grandes caninos caracteristlcos e não de
testfctilos d&enoolvidos, que o não individualizam, porquanto, comparado 
com outro habitante do mato, muito famlllar aos indlos, o tapir, êste se
lhe avantaja no particular (30). 

Em resumo, tanto quanto nos é dado julgar, a particula sirionó s-u,. 
quando sufixada, nada mais é do que o adjetivo/advérbio tupi-guarani usú-
reduzldo por aférese. A substituição freqUente de su por formas outras é 
uma das peeullaridades da llngua slrlonó. 

AS FORMAB "RU" E "NDU" 

E multo posslvel que n&. tenha alguma conexão longinqua com ruru 
mchado; porém, os múltiplos encurtamentos dos vocábulos slrlonós su

gerem tratar-se antes de simples diversificação de ru8'ti, tanto mais quanto 
ambas as formas, ~' e ro, depois de nasais costumam transformar o r 
em nd, como veremos abaixo. 

Pelo que ~emos julgar através do manuseio dos vocabulários de 
frei Schermair, o emprêgo de ru não parece obedecer a razões especiais. 

Eis, alguns exemplos, em todos os quais convém reparar também nas 
caracterlstfcas ellsões de fonemas. 

29. Só com o& lndlspenaAvela estudos comparatlvos poderia Schermalr concluir 
que rei corresponde à forma relativa guarani de w. que é nu, - aente. 
que fonêUcamente nlo se distancia mutto de rer, sobretudo consideradas 
tantas oUtrclS tranarormaeões mórfJcas do strlonó. 

80. Numa das lendas lndlgenas, o taplr sucumbe mesmo pelos tcsttcutos à viJl• 
sanca do Jabull. Taatevln o. - La Lancuo TaplhlJ'a; pp. 288-255. 
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Sirionó 

p. 349 - i ru 
p. 349 - isa ru 
p. 349 - o ru 
p. 298 - rao ru (32) 

"Ru/' 

- Tt"Pi 

- py-gQasú 
- apysã-güasú (31) 
- po-güasú 
- sapó-gQasú (r-, s-) 

- pés gra.J1des; 
- orelhas grandes; 
- grosso (fio, pano) ; 
- raiz grossa; 

p. 323 - rembe ru (33) - embé-güasú (t-, r-, s-) - beiçola. 

"Nàu" 

p. 366 - sã ndu - muito grosso (de fio, 
án..-ore, tdbua etc.). 

Esta palavra sfL é urna das que melhor mostram a inconsistência das 
etimologias excogitadas restritamente com dados sirlonós. 

Bã tem ali quatro acepções diferentes, três das quais o frade amassa 
num bôlo único, para, a seguir, ·oferecer a monstruosa etimologia geral sli 
nàu - muito grosso. 

Senão vejamos. 

Birion6 -Twpi - Port1~ 

p. 364 - sã 
p. 364 - sã 
p. 365 - sã 

- sarna 
- sakã (r-, s-) 
- asanga 

- soga, corda; 
- galho, renõvo; 
- grosso, rechonchudo. 

~ agora, a forma aumentativa ou superlativa que lhes corresponde: 

sã ndu 
sã ndu 
sã ndu 

- sam(b)-usú 
- sakã-gúasú (r-, s-) 
- asang-usú 

- corda grande e grossa; 
- galho ou renõvo grande; 
- muito grosso ou rechon-

chudo. 

Esta forma única de sã nàu (34), torna compreensivel 1>0r que o frade, 
seqipre alheio n estudos comparativos, veja nela. em vez dos três têrmos 
e~olõgi~ente diferentes de: corda grande e grossa, galho grande, e, 

Sl. 

32. 

~-
34, 

Citamos apY11A.-sOaa<i por DJUDbf-gQaad apenas pela correspondêncJa do po
sitivo. Em tupl, ap:yaA é oovldo e nambl - orelha, de onde DJUDbl-gQaad -
orelhas &'randes, em dlvergêncla com o slrlonó. . 
Bao é a forma slrlonó slnco11ada de rap6, relativo de sap6 em tupl e hap6 
no gUaranl - J'ah. 
Ainda aqUl .lixou-se no 111rlonó a forma relativa de embii (t-, r-, s-), ou seja 
rembê no tupl e no guarani. . 
Note-se a apócope em todos os três verbetes à qual se Junta no terceiro 
uma alérese, reduztndo três palavras tão diferentes a um homófono õntco 
no slrlonó. 
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mtdto gro880, simplesmente uma única acepção, a última, muito g1'08so, 
mas aplicada sobretudo a fio, corda, gaD~o ( ! ! ) e, naturalmente, por ex
tensão semântica a árvore, tábtut etc. 

Vê-se ai, que os verclndeiros significados etimológicos continuam pre
sentes no slrlonó, ainda que ausentes das estreitas deduções do seu mestre. 
Bfi 11d11, na apresentação única de frei Schermair, vale por nova advertên
cia nos est.11dlosos de que o slrionó com os seus desconcertantes metapJas .. 
mos constitui uma cilada permanente ao etimologista Incauto e despre
parado. 

AS FORMAS "TIUBU" E "NTIUSU" 

Estas variações são, como jã dissemos, as correspondentes a dju~ 

guarani (35). Em rigor talvez nem se devesse falar em segunda forma, 
porque, pelo menos na palavra que citamos, o n pertence antes ao velh°i 
substantivo. Como tlt'811, a exemplo do guarani. só parece ter aplicação 
após ditongos terminados em f, o seu uso é relativamente raro e, ainda 
assim, não exclu~ivo. Exemplos: 

8M0116 - Tti,pi - Portttgub 

p. 222,487 - mbei tiusu - mboi-usú (36) - cobra grande, boa; 
p. 324,487 - 1-êi ntiusu - anh-usú (t-, r-, s-) - dente grande (37). 

Não poderlamos fechar o parãgrafo de tlusu sem uma referência à 
impagável etimologia do titt1'tt, que frei Schermair nos quer impingir. 

Sabemos através dos ensinamentos de Restivo, que o fonema y ( •ài) 
guarani aparece como elemento de ligação entre tl8Ú e a palavra precê
dente, quando fSta acaba em ditongo decrescente, cujo segundo el~mento 

é 1. 

Mbol djusú 
Tãi djusú 

Tu pi 

por: mboi usú 
por: tãi usú 

( 

- cobra grande; 
- dente grande. 

~e fonema composto dj é apenas eufõruco. Desusado no tupi, não 
tem sentido algam no guarani e, portanto, também não tem tl, o seu cor
respondente slrlonó, que é apenas um desenvolvim!'!nto daquele. Não pode, 

S5. Os mestTes guaranlstas escreveram yuod <y-dJ). 
86. No guarani mbot-d,lued (•mbot-yu9d), forma lnais consentãnea com a to

nêUaa slrlonó. 
87 . Em tupl ocorrem duas formas: Ala e anha. esta \lltlma ronêUcamente atgó 

mala próxima do têrmo alrlonó rêtntlueu - dentuco. O correspondente gUa:. 
rant é W-d,luad <•tAI :ruciu>. ' 
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assim, ser forma refiexiva, recíproca ou qualquer outra cousa, como quer 
Schermair. 

Em resumo : Tôdas as etimologias do ingênuo franciscano referentes 
a: k1tas-u, bium, 1·U8'tt, rtL, ti1t8"u são pura fantasia de quem se esqueceu do 
principio fundamental de quaisquer indagações dessa ordem : o est1Ldo com
parativo dos dialetos congéneres ascendentes, cujas formas tantos esclare
cimentos podem fornecer. 

Como dissemos no inicio, Schermair lembra um pouco o pe. Tastevin, 
que também teve uma idéia similar: a de revelar através dos míseros sal
vados do nheengatu, a verdadeira estrutura do primitivo tronco tupi-gua
rani ( !). Mas, o pe. Tastevin era um míssionáliio leigo em lingUlstica e 
frei Schermair entrou na arena acobertado por escudo universitãrio, que 
lhe cabia respeitar. 

Entretanto, ainda que a ciencia etimológica do franciscano surja com 
atraso de um :;éculo e que . muito do seu vocabulário padeça dos estigmas 
indeléveis do seu incompreensível alheamento aos elementos bâsicos da 
lingilistica tupi-gi.1arani, a sua contribuição a êsses estudos ainda é muito 
valiosa, inestimável mesmo, pois o sirionó revela tendências tais, que, prin-

' cipalmente no terreno . das mutações léxicas, dão que pensar a qualguer 
glotólogo. 

Só nos referim1Js aqui à trajetória de um único adjetivo através da 
composição vocabular. Por ela poderemos julgar a multidão de surpresas 
que se disfarçam para o língUista nos compêndios sirionós do esforçado 
frei Schermair. 

Como pudemos verificar em alguns exemplos, há nos seus livros ver
dadeiros quebra-cabeças e traiçoeiras ciladas para o estudioso que a êles 
recorrer sem extrema cautela e sem constante recurso às luzes do guarani 
e principalmé~te do tupi. 
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XVIII 

"GúASú" E "USú" NO GUARANI ATUAL 

Quem comparar o guarani moderno com o estado da llngua ao tempo de 
Montoya e com os diferentes esgalhamentos tupls do Quinhentos e Seiscentos, 
não pode deixar de notar a progressiva desenvoltura na parte que nêle dJz 
respeito ao emprêgo de gtlasú/U8Ú na formação de aumentativos e superla
tivos. 

Nas gramáticas antigas a sua construção correta segundo o uso mais 

autorizado mereceu parãgrafo destacado1 pois estreito cl'itério estrutural dis
clplinava a sua aplicação. 

Nos dialetos tupi-guaranis modernos mais estudados a sua observância · 
continua freqüente, ainda que a consciência lingüistica se venha embotando 
gradativamente e os mestres já não se preocupem com as primitivas molas 
reguladoras. As gramáticas do guarani moderno pràticamente ignoram o 

·importante papel de gllaaú/U8Ú nas velhas formas aumentativas e superla
tivas, embora permaneça o seu uso e continuem figurando nos vocabulários 
com relativa profusão. Em geral os mestres só mencionam no particular o 
adjetivo/advérbio eté com as suas variações: it~, te, eterel e silenciam for
mas outras, como se receassem divergir entre si Entretanto, ettJ nlio é o 
adjetivo mais indlcado para caracterizar os aumentativos concretos onde pre-

Revista do Instituto de Estudos Brasileiros 
n. 12 (1972), p. 59-78 
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domina o sentido de grorul.e, voZwmoso. - A falt.a das gramáticas salta aos 
olhos, quando verlflcamos, que, a despeito de tais compostos em eté etc. me
nos usados não encontrarem guarida franca nos vocabulãrlos, a maioria dêstes 
consigna, por outro lado, acima de mela centena entre aumentativos e super
lativos em g{1a8'Ú/1t8ú. Será porque êstes são considerados palavras com
postas ao invés dos em eM? 

Quanto à freqUêncla das duas formas, podemos informar, que, â base 
dos têrmos respigados nos diversos dicionários, a de gllasú predomina apro
ximadamente na proporção de 2 a 3 para 1 em tt.sú- (1), o que se explica pela 
predominância dos vocábulos oxltonos terminados em vogal. 

Gnasti 

Em vista do estado atual da llngua, na qual a grande maiol'ia das velhas 
pn1avras paroxftonas e das oxltonas acabadas em consonte termina hoje em 
vogal tônica por efeito da progressiva apócope, as discordâncias da regra 
clásslaa) que após oxitonos prescreve g(J,a,sú, são relativamente raras. 

Para melhor compreensão do desenvolvimento histórico do guarani na 
parle dos aumentativos e superlativos em glt.astt./usú, convém come~os 
por distinguir os formados com velhos têrmos normais oxítC1nos terminados 
em vogal, daqueles outros que se lhes equipararam por efeito de apócope 
evolutiva ainda ''erlflcável. 

I. 

Na maioria dos primeiros não houve alteração no correr dos tempos 
históricos. Replgamos dêles alguns exemplos mais corriqueiros para ilustra
ção. 

Guarani antigo 
e modenao 

Aretê-gQasú 
djararâ-gQesú (2) 
kaA-gQasú 
karo-gQasú 

Portugué8 

Fest.a solene; 
jararacuçu; 
mat.a virgem; 
banquete; 

(1) As ocorrências dos têrmos em ~a e uata respigados por alto exprimem-se 
pelos aegutntea n\\meroa mtntmos: 

Autorc11 
BotUgnoll 
Guaach 
Ma:yana 
Peralla/Oauna 

cUIJ6• e varfaoGu 
6 

18 
18 
54 

(2) JA Monto,ya e ReaUvo reglatraram o positivo YAmrü t •dJtuaní). enquanto 
no tupt temos tanmrJca, de onde fararak-uaii.. 
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kflã-gúasú 
mbaé-gúasú 
nhandú-gOasú (3) 
po-gOasú 
ti-gOasú 
etc., etc. 

dedo grande, polegar; 
prodigio; 
ema, aranha caranguejeira; 
grosso, encorpado (fio, pano); 
narigão; 

II. 

Alguns positivos oxitonos mais recentes por apócope, tendência que jã 
se nota no guarani colonial, provocaTIUn certa discordância entre os aumen
tativos e superlativos antigos e modernos, como ressalta da relação ilustra
tiva seguinte : 

Guarani nwderno 

Apyká 
apyká-güasú 

hu 
hu güasú 
kangüé 
kangilé-güasú 

karai 
karaí-güasú 
mburubixã 
mburubixá-gúasú 
teraküã 
terakúã-gúasú 
tetã 
tetã-gúnsú 

verá 
verá-gúasú 
etc. etc. 

G-uamwi antigo 

apyká.b. 
apykab-usú 

hu.n. 
huncl-ai ( 4) 

kangüé.r. 
kangüer-usú 
karai.b. 
karaib-usú 
mburubixá. b. 

mburubi.xab-eté 
terakuã(na) 
terakuand-usú 
tetã .m . 
tetamb-usú 

berá.b. 
berab-usú 

[[[. 

assento; 
banco; 

ê preto, 
é muito prelo; 

osso destacado, 
osso avulso grande; 
senhor, dono, 
mandão; 
chefe, 
maioral ; 
fama, 
grande fama; 
pais, povoação, 
povoação grande, capital; 

resplanden te, 
muito 1·csplandente. 

Em certos outros casos gftasú, fundado no mode11no positivo, ainda não 
conseguiu suplantar a fol'llla 1l8Ú histõricamente abonada, dando lugar a su
perlativos e aumentativos duplos, como : 

(8) No guarani antigo tanto o 11vcstruz Cema) como a aranl1a. chamavam-se 
nhnnd6, No guarani moderno também se encontra nbandíi-irOwm para ema. 

(4) O ve11ôete é tirado de Goa.sob, p. 74. Nêle se nota a senslvel evolucão 
semântica de ~aad às custas do expressivo ol (•alba em tupl) - rulm, estragado, 
multo, têrmo em que o sentido aumentativo se t unde com certo ressalbo pejorativo. 
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Guarani moderno Guarani antigo Port~ 

kQá, kQara kQá.r. buraco, cova, 
kuá-gQas6, kQá-rusú (5) kQar-usú furna; 

ky ky.r. chuva, 
ky-g0as6, ky-rusú (5a) Jcyr-usú chuva torrencial: 
kygQá kygúá (6) pente, 
kygQá-gQasú, kyguá-vusú kygúã-gQasú pente de tecelão; 

mboká mbokã.b. arma de fogo, 
mboká-gQasú, mbokavusú mbokab-usú 6a) artilharia; 

nhee nhee(ng) palavra, fala, 
nhec-gQasú, nheeng-usú nheeng-usú (6b) arrogante; 

IV. 

Há mesmo alguns aumentativos e superlativos duplos no guarani mo· 
dorno em que uma das formas é visivelmente irregular e só se expllce. por 
influências analógicas. 

Citemos clêlcs : 

Py 
py-gQasú. py-rusú (6c) 

tatú 
tatú-gQosú, 
tatú-vusll 
(6c) 

Guarani antigo 

P.Y 
py-gQasú 

tatú 

tatú-gQasú 

V . 

Po1'tugu& 

vão, largura, largo, 
vão grande, muito largo; 

tatu, 
tatu-açu, tatu canastra. 

Dêstes compostos existem uns poucos em que as formas várias foram 
utilizadas para marcar diversificações de sentido, como em: 

Akã-gQasü 
akã-rusü 
akang-u.qú (7) 

cabeçorra, 
cabeça um tanto grande, 
cabeça dura, teimoso: 

CS) Ambas ns tormns poslUvns se encontram em l\[Ayans e Peraltn/Osuna: 
os dois aumentauvos figuram no livro dêstes \\ltlmos, verbete nruJero. 

(5a) K)rr-ua6, molmb-ua6 e nheenir-US'G silo as formas legitimas do tupl e 
guarani anUgos. Quanto ao Qltlmo, compare: Mnyana, verbetes ftce, rum e Gllallcb, 
verbete voa. 

(6) JA o tGrmo guarani se havia npocopado; no tupl ainda temos kyg(laba. o 
ascendente de 1QtcQAv-us6 no guarani moderno. 

(6n) Compare em Peralta/Oauna os verbetes arttllerla e arttnero. 

i6b) Ambas na rormaa em Peralta/OS11DD. 
6c) Idem. Ibidem. 
7) Tanto no tupl quanto no guarani só se encontra a forma legitima de 

aJcans-ua6 para cabeoona. No guarani moderno três formas dlterentea do adjetivo 
componente estilo a aervlc:o ela evolucl.o aemàntlca. 
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kygflá 
kygflá-gflasú 
kygQá-vusú (8) 

nhee-gflasú 
nhee-rusú 
nheeng-usú (9) 

pente, 
pente de tecelão, 
pente grande de adôrno; 

jactancloso, 
fala grossa, 
arrogante. 

Terminemos esta parte relativa a gtlaati apondo as indispensáveis res
trições à afirmativa de Peralta/Oswna (10) de g(2a8ú usar-se exclusivamente 
com substantivos. Evidentemente, tal afirmativa não tomn na devida consi
deração a bicategoricidade dos substantivos (11), dos adjetivos (12) e dos 
verbos intransitivos (13). Aliás, os próprios verbetes do seu dicionário des
mentem tal afirmativa. 

"USú" E SUAS VARIAÇOES 

Se no guarani moderno analisarmos o desenvolvimento da forma usú, no
taremos logo que são muito raras as palavras paroxitanas, as oxitonas ter
minadas em consoante ou para as quais Montoya indica a consoante final 
arcaica de ligação, conjunto que no guarani antigo limitava o âmbito de usú 

e, a rigor, ainda e~cluia qualquer variação que não fõsse condicionada pelas 
leis eufõnicas guaranis (14). 

], . 

Citemos alguns nomes positivos graves de aumentativo tradicional: 

Guarani moderno Guara1ii antigo Portugu& 

Ang(a) ang(a) sombra, esplrito, 
ang-usú ang-usú fantasma; 

eira ei.r. mel, 
eir-usú eir-usú (15) abelha uruçu; 

(8) Veja a nota 6. Enquanto no tupl o aumentatJvo de kygiloba só pode ser 
kygilob-usií, no guarani antigo, onde o positivo jd se havia apocopado em kyg114, 
a praxe Impunha gOBS6. 

(9) Ainda não parece multo rixo o sentido divergente entre nhee-i;-Gwnl e 
nheeng-usú. Como vemos, usam-se tres rormas do adjetivo com a palavra nheo<ns> 
no guarani moderno. 

(10) Dlccloruuio, p. 800, verbete grande. 
(11) Veja o nosso estudo no cap. V. de o onmter da Secunda OonJupoão 

'.tupl. 
(12) Idem; Ibidem. 
(18) Idem: cap. V, 1 VIII. pp. 79-80. 
(14) Veja o capitulo dedJcado ao guarani antigo e B88tlvo - Arle, pp. 19-20. 
(15) Embora o termo figure no Vlb, nem Honto7a. nem Bestlvo o regJatam. 



oká(ra) 
okar-usü 

tay(ra) 
tayr-usú 
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oká(ra) 
oknr-usú 

tay.r. 
tayr-usú 

li. 

pátio, largo, 
pregai 

filho (de homem), 
filho crescido (de b.). 

Para alguns positivos graves o aumentativo jã oscila entre gúa81.í e tt81í 
e entre êles vemos com surpresa dois dos mais comuns : tava e oga. 

Guarani moderno Guarmti antigo Portugu~s 

KQá(ra) kClá.t'. buraco, Cl)Va, 
kQar-usú, kOã-gí)asú kflar-usú gruta; 

og(a) og casa, 
og-usú, oga-gQasú og-usú casarão; 

tava ta.b. aldeia, 
tava .. usú, tava-gl)asú tab-usú aldeia grande, cidade. 

Os últimos dois exemplos dão a medida do descaso do guarani atual, em 
alguns compostos, pelas tão respeitáveis regras da eufonia e do emprêgo ae 
gikuni/U8'Í. 

III. 

Daqueles positivos, hoje terminados em vogal acentuada, c:.ue para forma
ção do aumentativo ainda i-eco.l'rem à desinência consonantal antiga. e à legi
tima forma us1i., destaquemos também alguns exemplos ilm:tl-ativos. 

Gtummi moder>10 Guarani antigo Português 

Anii anà.m. grosso, espêsso, 
anambusú anambusú muito espêsso; 

kü kang OSSO, 

kangusú kang-usú osso grande, ossudo ; 

yvyty ybyty (16) montanha, 
yvytyl'USÚ .vbytyr-usú monte alto, serra . 

IV. 

Há no guarani moderno alentada lista de positivos terminados em vogal 
acentuada, cujas fol'Dlas antigas conservavam geralmente a consoante da 
silaba final arcaica, que o tupi antigo ainda ostenta. 

(16) Em tupl temos ybytyra, que mostra a procedêncla de yb)'tJr-uri, jâ se
parado el't'adamente no vocab\ilirlo de Restlvo em Jbyty-ru.16. :e que desde Mon· 
toya o poslUvo era 7b7t7, o que serve de atenuante. 
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O comportamento de tais palavras ao formarem o aumentativo ou super
lativo, já foi consignado em suas linhas gerais nos parágrafos II. , m. e V. 
na parte dedicada a gi2a8ú, neste capitulo. 

V . 

Uaú e vanaçoes aparecem também no guarani moderno por analogia, 
com positivos oxitonos terminados em vogal desde o guarani antigo. 

Guarani moderno '.1uarani antigo Portugues 

Ahyó djaseó garganta, 

ahyó-rusú djaseó-gQasú voz grossa ; 

nambi nambi orelha, 

nambi-usú nambí-gQasú orelhudo. 

VI . 

Mesmo dentro da sua própria área, 1<8'Ú toma formas etimologicamente 
irregulares. 

Guarani moderno Guarani antigo Por tugic&i 

Mitã :mitang criança, 

mitã-rm:ú mitang-usú rapaz, mocinha; 
tagQé tagíié . r. pêlo, 
tagQê-usú tagüer-usú peludo; 
eyãi tyãi gancho, 
tyãl-rusú tyãi-djusú âncora; 
yvypé ybypé.b. terra plana, 

yvypé-rusú ybypeb-usú planicle. 

O positivo composto pode no correr do tempo levar a conclusões errôneas 
na formação de alguns superlativos, como por exemplo em yvytunguaú, que se 
decompõe do modo seguinte: 

yvy 

tu (16a) 

ng 

usú 

fl6n) No guarani tu . n . 

terra, 
preto, escuro, 
consoante de ligação em lugar das arcaicas legí
timas tlà, 

muito, 
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ou seja: terra muito sombria, • cerração. A forma etlmolôgicamente cor
reta é yvytunduaú (17). 

Como vemos, sem conhecimentos da gramática histórica, também no 
guarani moderno é impossivel darmo-nos conta da profunda transformação 
sofrida num dos capitulos mais transparentes das suas velhas diretrizes. E, 
infelizmente, como já dissemos, não se encontra nos mestl'es do guarani mo
derno a mais leve indicação de ao menos haverem sido suspeitados o alcance 
original de gtlaaú/uatl, a nitidez e a estreiteza dos llmltes, que a praxe traçara 
antigamente ao seu emprêgo. 

Repetimos, nllo há a minlma referência nas gramáticas modernas aos 
aumentativos e superlativos em gtlasú, não obstante as suss numerosas ocor
rências nos vocabulários. Os seus autores simplesmente ignoram um capitulo 
que, sem estudos do desenvolvimento histórico, permanece enigmático. 

Quanto às formas em uaú e suas variações a verificação ainda é mais 
dccepclonante. Bottb1gno1i (18) e Gttaeh (19) não as mencionam em suas 
gramáticas e nos vocabulários reglstram tão só ruaú no verbete ;oven. 

O mesmo silêncio guardam Pemlta/08tma (20), Sagmer (21) e Mayans (22) 
cm suas noções gramaticais. Entretanto, Peralta/Osuna e Mayans complicam 
os seus ensinamentos gramaticais nos verbetes uaú e 'T'U8ú dos seus vocabu
Jârlos. Os primeiros classificam "u.9t1 - gra.tlde de sufixo ( !) para formar 
adjetivos" ( 1) e, estranhamente, dão como exemplo mitã-ruaú - adolescente, 
que, de acõrdo com os dizeres no verbete tl8'1l, tomaria função adjetival! 

Mayans não reglstra mú., mas, como para compensar n falha, confere a 
ruaú dois sentidos, ainda que restritos. Diz êle: 

"Ru8t1 - gratads só se usa em mitli nl.!ú - rapaz grande; toma o sentido 
de fl'l'OMO em nhes nl.!t1 - oo.a grossaf'. 

Os exemplos assim respigados nos mesmos mestres do guarani moderno 
e os nossos comentários apostos aos diversos parágrafos dão a direção e a 

(17) Tomos aciul maJs uma dC!l!Jlorteante forma analógica. O guarani antigo 
tem dois tOrmos pnra cc~ilo: ybytt - (no tupl ybytlnp) - neblina. n6vo11 {llte
ralmonte terra bmnC11Centa) e ybytln&'-Uld - nevoeiro (denso). No guarani mo
derno, em lugnr de )'\')"llnir-u.ta, que fõra de esperar, temos, porém, yvytung-uri. 
Intrometeu-se ai a palavra tu - e1'Cnro, preto, no lugar de ti, permanecendo. en
tretanto, o dtrrama nir, que se tundnmenta para yvyttn1;-uafl na forma arco.Jca 
Unira. mna nllo encontra justttlcaU\la etimológica no composto yvytung-us<i, porque 
u, tu Cem tupl una. t-,r-,s-) exige normalmente as consoantes de Ugação nd no 
guarani, quando seguido de palavra come<:ada por vogal. o guarani moderno, 
trocando ti por tu, alterou a etimologia do tõrmo, mas conservou no composto a 
deslnQnclo. arcaJca de tl(np>. Desta maneJra substituiu o antl1to vocAbulo ybytl:ng
uad pela forma nnnlóglca yb;rtunc-uinl, quando eUmolOglcamente cabe ybytund-usd. 
Compare noatl\•o VocabnlArlo, \•erbete nei;ro: hund...Ql - es mui n.e~. 

(18 ) Grama\Uca Rmonnda de IA LeD&;UA GWU11DL 
(19) El Idton1a Guarnnl, etc. 
(20) Nocloneli de GrumAtlCA Gu1n11nl. 
(21) El IdJoma Guamnl. 
(2'J) Slnlella GrnnmtlcaL 
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medida das modificações indispensáveis para que os seus ensinamentos cor
respondam aos fatos. 

ABC 

Não poderia faltar no guarani moderno alguma sobrevivência da forma 
aumentativa em asú, que, rarissima embora, se fixara muito cedo. Encon
tramos nos léxicos mais divulgados os cinco verbetes aqui citados: 

Guarani atual Tu.pi Par~ 

Agilará-kyia-asú agilorá-kyynh-usíí crista-de-galo (bot.) (23) ; 
kupú-asú kupú-gilasú cupuaçu (24) ; 
tadj-asú tai-asú taiaçu (25) ; 

tlng-asú ti-gQasú alma-de-gato (26); 
yvá-asú pau-pereira (27). 

Como vemos, entram ai diversos têrmos que os autores foram colhendo 
em livros brasileiros modernos. São guaranis apenas por uma longinqua 
hipótese. 

XIX 

AS FORMAS TENETEHARAS CORRESPONDENTES A 
"GOASU", "USú" E ''ASú" 

Uma contribuição deveras valiosa para os estudos llngUisticos tupi-gua
ranis representa o Dicionário Tembé-Tenetehar, ele M<UC H. Boudin (1). Pre-

(23) PeraltB/Osuna dão a traducão de erva-moura, que no tupl se deslgna 
com a rorma positiva airQarâ-kyynhB. A traducD.o literal é grande plmentA do 
cunrã ou cachorro.-do-m::.fo. 

(24) A forma tupl é a presumtvel, ma.s d' Abbevllle reglstra kopu1-1laad. que 
evidentemente se refere a outra rruta. O português do Brasil per.tllhou o têrmo 
nheengatu kup6-u6. 

(25) e a espécie maior do porco-do-mato. A traducilo literal é dentueo. Veja 
a nota 21 no capitulo referente a .Toiio Staden. 

(26) HA intrincadas confusões em certos nomes dos reinos animal e vegetal. 
Sirvam de exemplo as deslgnacões tupls da galvotA e do alma.-de-rnto. Para êste, 
regtstrado por Marcgrave com o nome de ntlngncucnmuou, ainda se mantém na 
AmazõnJa tlngdari ( • tl-"61186 - bico çnnde) embora tal atributo não lhe caiba 
no confronto com tantas outras aves. No caso deve ter havido transferência de 
nome ou desnorteantes alterações mórflcas. 

Para plvotA o Vlb. consigna atlnpç(l (• o.--ttng-ua<i - cabeça ~nde bnmea), 
que corresponde razoàvelmente ao gênero Larua atrlclllA e onde a torma a116 (por 
us6) parece estar a servlco da dl\'ersltlcação de sentido, como acontece em ta!-asÍL 
compare a nota 52 do capitulo referente a trel d'Abbevllle, que com a presente 
serve de complemento à nota 2 aposta ao verbete ntlnçu, de Oabrlel Soares de 
Sousa. 

(27) Reglstrado por Peralta/Osuna e colhldo em algum reglstro do Brasil, por 
êles ou terceiros. e nome nheengatu, onde designa o acarl-nma, a qu.bm-111.Jm e o 
pnn-perclrn, slnõnlmos hoje correntes no Amazonas. 

(1) São PaUlo; 1966. Gráfica canton Ltda. Publlcacão da Faculdade de Fl· 
losotla, Clênclas e Letras, Presidente Prudente; São Paulo. 
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enche uma lacuna tanto mais sensfvel, quanto, debaixo dos aspectos especifi
cos do seu léxico, os teneteharas, localizados dentro da extensa ãrea tupi, 
constituem claramente um qutato guarani. 

Pertencem provàvelmente aos descendentes de uma das ondas migratórias 
vindas do sul, que, por estarem ocupados o litoral e larga faixa meridional 
amazõnlca, esbarraram finalmente na região centro-oeste do Estado do Ma
ranhão (2). Durante o último século algumas levas sediaram-se mais a oeste, 
nas margens dos rios Gurupi, Guama e capim. - Tôdas estas facções se dão 
a si mesmas o nome de tmaetehara, segundo Cb. Wagley a Ed. Galvão; en
tretanto, as que ocupam as bacias do Mearlm, Grajaú e Pindaré desde os 
tempos de Bet~ndorff têm sido chamadas de {Jlta,jajarw1, em oposição aos 
que habitam nas regiões dos rios Gurupl, Guama e capim, conhecidos po'r 

T6mbt18 (3). O vocabulArio de Max H. Boudln foi colhido no alto e médill' 
Guropl, dai a denominação de temM-tenetehar ( 4), que lhe confere como 
subUtulo. 

Não atinamos com o motivo que levou Boudin a preterir êste nome es
pecltico de tenetehara a favor da esdrúxula denominação de ttt{>i moderno, 
que inconsideradamente Impinge ao seu Dicionário, desfigurando-o com um 
frontlsplcio falso e desnorteante. 

11l com grande pesar que nos vemos obrigado a fazer tão grave reparo 
inicial, que implica atraso de quase um século, no que diz respeito à classifi
cação llnglllstlca e terminologia dialetológica geralmente seguida. Boudin 
ignora mesmo o que realmente se deve entender por tupi, e, apelidando o 
tenetehara de tupi moderno ainda navega com as suas denominações na turva 
esteira classlficatória lniclal de Martlus e seguidores. 

O teneteluira é um dialeto tupl-guaranl, mas não é um dialeto tupi. Os
tenta nltldas caracteristlcas do léxico guarani, na apócope generall:zada e na 
tricativa velar representada na grafia de Boudln por. h, à qual já nos referi
mos em nosso Tupis e GuaraniB (5). 

(2) Nilo ae trata ai de caso isolado naa mlgracões tupl-guaranJs. Frei d' Abbe
vllle (tf.Z!lv.-261) colheu dos tuplnambAs do Maranhão.1. que a sua tribo ocupava. 
ainda em tempos hlstõrlcos, um pais por êles cbamado iua)'eU <caA.-eU), situado à 
altura do Rio de Janeiro e São Vicente. O depoimento é corroborado por alguns 
fatos UnK(llsllcos. 

A mesma procedênC!la se atribui aos taplrapés local.lzados no Araguala desde 
o século dezoito._ segundo depreendemos da Mem6rla de L. A. da Silva e Sousa 
16bre o Estado ae Gol4s; Bov. do lnat. lllst. e Oeop. Braallelro; vol. 12. p. 429. 

Os lndloa conhecidos pela alcunha de canoelroa, que na primeira metade do 
lfcUlo dezoito ae fixaram nas margens dos rios Tocantins e AraguaJa. emlgraram 
de alguma região dos atuais estados de São Paulo ou ParanA. Dos parlnUntlns 
nllo serA afoiteza sugerir proccdênC!la Idêntica, consideradas as pecullarldades léxl
cu o fonéUcaa da sua llngua. 

(S) W&sl81', Oh. e Galvão, Eduardo; - Os lndloa Tenetehara· Mlnlstêrlo de 
Educação e Cultura; Rio. 1961; p. 22. A ecUção em Inglês, da Universidade de 
Columbla, Nuw Yorlc, é de 1949. 

C4) A forma tupl, que passou para o l)Ortuguês do Brasil, é teneteh•ra, usnda 
por Wa.gley e Galvão. 

(5) PubllcaoOee do Museu da Bahln - N.• '1; Bahla, 194'7, V e 220 pp. 
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Ê, portanto, ao guarani que se fllla o tenetehara, sem por isto se confun
dir com o guarani antigo ou moderno. © que ai afirmamos, Boudin mesmo o 
J.'.eforça através dos confrontos vocabqlares. e ~ sua minguada~. 
onde, ao lado de cinco tratados guaranis não figura um único que seja prõ
pl'iamente tupi. O seu mentor é Batista Caetano com o seu desenvolvido 
vocabulário do guarani antigo, as suas idéias unitárias e o seu profundo des
prezo aos velhos mestres tuplnistas, que nunca estudara. Po.r outro lado, o 
tupi de Martlus é apenas o braaileiro e o nheengatu., e.nquanto a fonética tupl 
de Lucien Adam é, por sua vez, irremediàvelmente prejudicada pelas ldélas 
el'l'Õneas hauridas de Batista Caetano. 

Boudin desconhece ou ignora propositadamente o único léxico realmente 
tupl, o Vocabu1ário M Lfngua Bmaflica, dos jesuítas. Nenhuma referência 
do seu dicionário tenetehara permite concluir que se tenha famlllarizado de 
algum modo com o verdadeiro tupi antigo e nenhum dos têrmos trazidos à 
colação é tirado de compêndlos tupis ! 

Não haveria nisto maior inconveniente para confrontos vocabulares cir
cunscritos ao ramo guarani, de onde se esgalhou o tenetehara, se Boudin não 
confundisse o guarani com o tupi. Ê profundamente lastimâvel que no seu 
trabalho altamente meritório Boudln, talvez sem o querer, 1ll8l3 evidentemente 
por insuficiente preparo, mistifique os seus consulentes, quando, para justifi
car as delongas sofridas por sua publicação, afirma: 

". . . a parte tupi (leia-se tenetehara) ficou esperando melhor 
oportunidade pare poder ilustrar e comparar a posterior.i o capital 
lexicológico tembê com o tupi antigo (leia-se guaram antigo) e, 
esporàdicamente, com o guarani (at'IWi) ào Paraguai (6)", 

Parece incrivel que ainda em nossos dias se publiquem trechos tão des
norteantes como o que acabamos de transcrever. Mas, vejamos ainda estou
tro, onde Boudin promove Montoya, Restivo e Batista eaetano, mestres do 
guarani antigo, a clâsslcos tupis ( !!) : 

"este dicionário tende a uma dimensão histórica, citando as eti
mologias de autores setecentistas ou clãssicos como Montoya, 
Batista Caetano, Restivo e outros, deixando assim à mostra a 
possivel evolução ou involução dos dialetos do ramo tupinico" (7). 

São improvisações semelhantes onde, a despeito de tôda uma série de 
publicações conscienciosas, ainda se confunde o guarani com o tupl, que vêm 
desmoralizando os estudos tupis nas próprias Universiélades e têm levado o 
desalento a um dos setores mais fascinantes e inexplorados dos Estudos Bra
sllianos. 

(6) Dlcloruirlo:. trecho da Introdooão. AB palavras entre parênteses são nossas. 
(7) Idem; Ibidem; quanto àa tormas ant1gas ou ettmologtas, geralmente se 

limita a transcrever o euaranlsta Batista caetano. 
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Depois desta tomadas de posição lnclJspensâvel passemos à finalidade 
preclpua destas Unhas, o estudo comparativo dos aumentativoi. e superlativos 
teneteharas respigados no Diciondrio de Boudin com os correspondentes tupis. 

AB formas que o adjetlvo/advértilo tupl e guarani g4aaú/1l81Í. assume no 
tenetehara são: uhú (8), flhu, hu, ahú e atltzú. Por vêzes há formas duplas. 

Consideraremos separadamente os compostos formados por cada qual de
las, relegando para as notes de pé-de-página as observações que julgarmos 
propicias à boa penetração dos problemas llngüisticos atinentes. 

Eis, prellmlnarmente, as alternâncias fonéticas nêles mal.E constantes do 
Jêx:lco tupl (1) para o tenetehara: 

b > 41 
a > h ( • frlcativa velar i do espanhol) 
a > li (8a) 
e, nh. > z. 

AUMENTATIVOS E SUPERLATIVOS EM ''UHO" 

A 

Em prlme1ro lugar, uhú emprega-se com certo número de positivos ter
minados em consoante. Temos a1 a nltlda manutenção da ve.lha regra tupl 
e guarani. Ela, a seguir, alguns exemplos: .. 
Tenstehara 

Akang-uhú 

aman-pytun-uhü 

Tupi 

Ybal\·un-aiba 
amã-pytun-aiba 

Tradução (9) 

Portugu&Ja 

cabeça grande, cabeçudo 
(10); 
nuvens multo escuras 
(ll); 

(8) Para nllo deatlgura.r demaaladnmente os vocâbulos tenet.eharaa, mantlve
moa a grafia de Boudtn para os fonemas b e a, que nll.o exllltem no tupl; substl· 
lulmoa, porém, na letras w, y e 1 reapectlvamente por a, 1 e y, de acordo com a 
noaaa gratm. 'l'ambém acentuamos as palavras segundo o nosso costume nas pu· 
bllcacocs tupls. 

(8a) Pode-se estranhar com razão, que Boudln coaflra ao & o valor de u ale
mllo. 

(9) A tradu1:Ao geralmente llteral carece. para boa lnterpret.a1:Ao, da.a notas 
de pó-de-pàglna. _ 

(10) Esta palavra, que Boudln traduz por aer cabooado, é no tupl, de --ac:õruo 
com a regra aera.t. tanto aubat.antlvo (cabooona>, como adjetivo (cabeQado). 

(ll) B.. Lraduz aman por chuva, sentido que tem emana no tupl. No guarani 
mn&.n. corre.ponde a nuvem do chuva, como ainda amana no tup1 e o composto 
t.enetehara amau py&un·ub'1. que Uterrumente se traduz por navona multo -u.raa. 
comprova a permanência dessa acepcAo também no tenetehara, pois o multo el6Curo 
aó pode reterU'-se às nuvens. Mas, como B. dà ao composto o sentido de tempes· 
tade, parece que all houve nova translacli.o de sentido, a do aspecto para o e.feito. 
Em tupl o complexo nuvens multo escura.a se traduz por c6a mul&o escuro -
~bak-uu-alba e por IUDlà.p)'tuD-Aiba, propriamente nuvens esoaraa. - o adjetivo 
tenelehara ub6, restritamente snuido e c.roaao, JA revela neste caso lntluêllc:Ja do 
part.uguea. provàvelmente atravêa do dialeto brumano. 
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aman-uhú 
ana.m-uhú 
apyr-uhú 

arar-uhú 

hu(ú)-uhú 

kang-uhú 
kyr-uhú 

mo akyr-uhú 

mo-z-uhú 
paper-pinim-uhú 
pirãz-uhú 

petym-uhú 

tapir'ir-uhú 

aman-alba 
nam-usú 
a til 
ararakanga 

sob-usú Cr-) 
kang-usú 
kyr-usú 

moakyr-usú 
mboi-usú 

i kí1atiarepyra 
piranh-usú 
petymbuaba 

tnpiir-usú 

chuva grossa (12) ; 

grosso, grosseiro (12a) ; 

ter abscesso (13); 

ara.racanga, arara verme· 
lha (14); 
fôlha grande; 
osso(s) grande(s) (15); 

viçoso (em formação) (16); 

fazer brotar com vigor; 
sucuriúba (17); 

livro (18); 

piranha grande (19) ; 

charuto, cachimbo (20); 

boi, vaca C21) ; 

(12) VeJa a nota 11, prlnclpaJmente o tJna1. 
(l2a) No tupl só se usa para cousas pouco espêssas, como pano, fõlha, 

tãbun, etc. 
(13) A palavra tupy apyra slgnltlca cmne, erguido. O tenetchara contere-lhe 

na forma aumentatlva também o sentido de lneha!){lo, ab!JOO!lao. O tupl usa no caso 
os têrmos atU e eusuA. 

(14) Por araracanga, ararnplrnnga ou amra vermelha designam-se geralmente 
duas espécies de araras em cuja plumagem predomina a cõr vermelha, a A. Ooccl
nea <macau> e a A. ChJoroptera. 

(15) B . Insinua ser kllng-uh(l slnõn1mo de akang-uh(J no tenetehara. Em tupl 
Jumg-us6 é oaso(1) g-rande(s), enquanto cabeçorra, cabeoudo se traduz por akan&'
um. Em certos nome.s a torma com a Inicial é própria de coisas arredondadas: 
akaoga e-a + kanga) - 0 880 arredondiulo - cràneo, cabe~; nJcyra <-a + lqra) 
- verde, Imaturo emprega-se geraJmente para t 1:1utas e brotos arredondados. 

(16) K,yra. e alcyra são adjetivos no ttlpl, cabendo o segundo a cousas arre
dondadas. Traduzem-se por verde. lmnturo, em formncão, em de1envolvlmento. O 
superla tivo desta llltlma acepcão corresponde bem a em pleno di:aenvolvlmento. 

(17) Em alguns compostos a p a lavra tenetchara mot - cobra se transrorma 
em moz; como também em outros casos; o z é alJ o substituto ocasional da seml
vogal t, não havendo motivo para separâ-lo do radical por hlfen. 

(18) A tradução literal do neologismo tenetehara é: g'l'Bndo papel 1olplcndo, 
ou mals exatamente papelada salpicada. Os tupls designaram tt.nto o papel como 
qualsquer escritos e mesmo os Uvros pelo neologismo muito exato de l Jc(latlat'l!pyra 
(parUclplo passivo do verbo riscar, pintai' > escrever - kllatlara) - o(&) eaedto(s). 
O guarani, menos exatamente, usou o verbo kllatlA. r. como nome no mesmo sentJdo 
e top~kllatlA no de blblla, ml&SaJ e breviário. - Os luslsmos para tais objetos sõ 
se multlpUcaram na língua-geral. 

(19) O vocâbUlo tupl piranha aparece no tenctehara na forma de pll'l11. No 
aumentativo plrllz-uh(I, segundo acontec<! com paJavras termJnadas em t, esta seml
vogal se transrorma <!Dl z. - B . transcreve ai aColtamente a <!tlmologla, que Ba
tista caetano atribui a plnmha. Mas, a palavra não slgnltJca corta-pele como 
sugere, e sim peixe-dente (pll'á + aranlm) .. tal como mosca multo temida é apeli
dada mber6-anha ou mbena-iila - mosca-o.ente. Dente aparec<! no tupl nas duas 
formas iUa e anha (t-,r-,s,-). 

(20) Petym-uh6 é llteralmente fumo grande > charuto grande. O VJb_ evita 
reglstrar práticas pagãs; traz, entretanto, o nome do chal'uto - pety-mamani!byra. 
no verbete fUJna4)a que 1e bebe. A tradução literal do têrmo ó tabaco enrolado. 
GabrJel Soares traz a descrição do charuto lndlgena no cap. 61 da n. pane. 

O cacbJmbo tubulnl' re!erldo por Evreux (p. 187) e L6ry (vol. II. p. 71), pro
vàvelmente reservado aos pajés, desUnava-se, nllo a bebei' fumo, mas a aoprar fumo 
sõbre os assJstentes e era designado por petymbuaba - Instrumento de soprai' fu
mo. - e o que corresponde por seu tamanho ao charuto grande dos teneteharas. 
Perdeu-se neste dJaleto o vocábulo descritivo para charuto e também o Instrumento 
de soprar rumo, privativo dos pajés. 
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tafl-ubú 
tazuk-ubú 
tupehyz-uhú 
tung-uh(1 
yar-uhú 

;y-pupyr-uhú 
yQã-ting-ubú 
;yQytyr-uhú 
zaQar-uhú 

FREDERICO G. EDELWEISS 

tab-usú 
tajyk usú (r-,s-) 
opesyl-aiba (r-,s-) 
tung-usú 
ygar-usú 

yap6-peb-usú (r-> 
yby-ting-usú 
ybyeyr-usú 
tagQar-usú 

B 

aldeia grande, cidade; 
veia grossa, artéria (22); 

muito sonolento (23) ; 

pulga (24); 

canoa grande, batelão, na
vio (25); 
rio muito largo (26); 

grande nevoeiro (27) ; 

serra grande, monte alto; 
onça pintada (28). 

Em franca discordância com as regras tupl-guaranis antigas uhú substi
tuiu no tenetehara a forma g6asú em grande número de sumentativos e su
perlativos cujo positivo termina em vogal tõnlca. Examinemos êsse desen
volvimento numa série de exemplos oferecidos pelo dlclonãrio de Boudln. 

Tmwteharo - Tu.pi - Tradução P~ . 
AQA-uhú - abA-g(iasú - Homem adulto, homen-

zarrão (29); 

(21) Os tupls aplicaram o nome de tapllr-us4 ao gado vacum, dlterencando-o 
do talllr 'Yerdaclolro, do taDllra ou tapllr-e~. através da torma aumentatlva. 

(22) Note-se no tene{ohara os fonemas su por jy do tupl. A mudança de y 
em u é treqUente nos dialetos tupl-guaranls; a de t e J em • é peculiar ao tene
tehara. Veja tamb&n a nota 17. - No tupl ainda não dlstlnguJam lêxtcamente as 
velaa dos nervos: &Jyka <t-.r-,s·> - nerYo, vela. No tenetehara se faz hoje a dlB
cAo por melo da apofonla 7 > u: Tasyk - nervo: taxuk - velo. 

(28) OpeQta (t-,1'-,S-), - aono16nola, sonolento cm tupl slgnlflca ao pé da 
letra pAlpebraa trenumte11 - peeadaa1 QUC Indicam a sonolência. O superlativo em 
ub6 - srande e crouo testemunha mtluêncta braalllana de orlge.m lusa. O t lnJ
ctal, Indico nrcalco de classe superior, figurando na forma adjetival tenetehara, é 
n prova da perda do seu carAter eapeclflco, um dcsenvolvtmento que Jâ teve JntcJo 
no guarani antigo. Note-se a alternll.ncta t > s, que parece de regi·a, quando segue 
uh6. 

(24) Designando o pcslUvo tunp o bloho-c1o-p6, conclut-se que a sua presenc:a 
entre oa tupla é pelo menos tn.o anUga quanto a da pulga, que lhe ampliou o nome. 

(25) Diversas palavras antes compostas com 7 - Acua Intercalam um e de
pois do y, como em :rsara - canoa. No tenetehara tal epentesc não parece ocotter. 

(26) P)rra algnU'lca lado em alguns compostos tupls, tal como p)'.r. em Mon
toya. compreende-se aBBlm que o aumentativo P:Fl'-1186 reglstrado por Reativo 
(verbete IUloho), literalmente lado• rrand&11 - dilatados, o traduzam simplesmente 
por rio luso. EUmolbglcamente, pop)'1'·nn6 é, pois, apenas Jarco e não multo aarso. 

(27) No tupl a designação das nuvens e do nevoeiro traduzem o aspecto e a 
altura. ~ - terra corresponde à oerraoAo baixa e 7bak - Cl6u à alta; tlnp 
ao aplica à mal• clara e una à moura. Temos, portanto: 7b7-ttnca - nevodro 
(•terra branca), yb6-tln,ra - nuvens branou (• cieo branco> e 7bak-una - novena 
CMIOuraa <• oea escuro>. No tenetehara eata dlatlnção parece ter-se perdido, jà que 
al1 7b6-tlns-uh6 - Cl6a multo branco deatgna os srandes nevoeiros. 

(28) Note-se a aubatltulc:Ao de eW - senulno por uh6 - grande e pouo. 
C29) Ab6-..au6 em tupl tanto é homem feito como homem i;rande. Homen

~· como B:.. traduz ab6-uh6, estA documentado no guaranl por ab6-silu<l, po
... m no tupl l'eQ.Uer c6Mà-et6 ou tunul4-eti6. 
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hemé-uhú 
i ty uhú 

ka'i-kuti-uhú 
ka'i-uhú 
kafilré-uhú 

minã'á-uhú 
pakú-ti.W.-uhú 

pe-uhú 
pungã-uhú 

tamá kitzã-uhú 
tatá-uhlÍ 
tehá-uhú 
temé-uhú 
~Ié-uhú 
tynun rahá-uhú-kQer 
ty-uhú 

- embé-gQasú (t-,r-1s-) 
- y-gQasú (r-,t-) 

- kai-gQasú 
- kaburé-gi}asú 

- pe-pytera (ta-,ra-,sa-) 
- pungá-gúasú 
- kapll-ldsé (-gQasú) 

- atá-gQasú (t-,r-,s-) 
- esá-gi}asú (t-,r-,s-) 
- embé-gQasú (t-,r-,s-) 
- yé-gQasú (t-,r-,s-) 
- ui esá-korota 
- y-gQasú (t-,r-,t-) 

- beiço inferior (30) ; 
- crescido, alto (água de 

rio) (31); 
- um macaco; 
- cai grande; 
- caburé grande; 

- um caramujo; 
- pacu-bandeira (32) ; 

- estrada (33) ; 

- muito inchado; 
- capim na.valha (34); 

- fogueira; 
- olhos grandes; 
- beiçola, beiçudo (35) ; 

- balTigão, ba1Tigudo(36); 
- farinha grossa (37) ; 
- enchente de rio (38) ; 

(80) 8emb6-g'Qaa6 se traduz no tupl, como hemb6-g1laa<a no gllarnnl, por o aeu 
beloo (lnfertor) g'J'ande, ou 6 beloudo. Hem6-ub6 deve ter as mesmas acepeõea e 
nAo significar apenas beloudo, como diz B. a nll.o ser que nos velhos lndlcea de 
classe o valor pronominal, Inerente no t e ao a <- h no guaranJ e no tenetehara) 
tenham perdido essa ncepcão, que lhes era peculiar no tupl e no guarant. 

(31) No tupl e no guarani ~ creaclcla. (de rio) é 7-sOaa6 <r-,t-); por
tanto, o rio estai crescido se traduz por ty-g'Qasd. O sentido j>ronomlnal da tercelrn 
pessoa é Inerente ao t. - se no tenetehara se diz l ty uhd para traduzir auaa Asuu 
estão craclda., o rio esUi clhelo (p. 82), então o i perdeu a velha tuncão poaaesalva 
e pronominal, uma decorrêncln da progressiva decadência doa lodices de claue, 
que JA se Iniciara no guarani antigo. Em lugar do a. B. traz o fonema correspon
dente no nosso 7, à p. 269, o que contradiz o seu verbete l - êle(a), ela<•>, aeu.(a), 
8Ua(s). Compare a nota -53. 

(32) Há diversas espécies de pacus com nomes tupls, mas sem poBSlblUdade 
de ldentitlcacão com o pacu-bandelra de B_ por falta de dados. 

(83) P6 (ta-;ra-,sa-) é caminho; caminho g'J'&Dde, estrada é p6-pytera em tupl, 
prOprlnmente camlnbo do melo ou caminho tronco, do qual se bifurcam as veredas. 
No guarani preteriram o Urmo p6-gOa1ó, de que o tenetehara p6-uh1l é o desenvol
vimento dlaletnl. 

(34) O nome português é uma trnducão literal adaptada do tupl. Em lugar 
do 1 tupl encontra-se por vezes tz no tenetehnra. O vocAbulo tamA, que entra. no 
termo tenetehara traduz a lnvaglnacão do colmo, que aU se junta ao nceramento 
das tõlhas Indicado por ldll6 - Jnmumento cortante. 

(35) Note-se que no tupl temb6-K0a&ó - beloola s6 pode ser usado no abso
luto para entidades superiores: gente e entidades m1tol6glcas. Para animais co
muns e nas terceiras pessoas scmb6-Jr{kaaCl é de rigor; também significa ê beloudo. 

(36) cabe ao termo a mesma ot>servacll.o da nota 35, no que diz respeito aos 
lndlces de classe. 

(87) Conduto em português é aquilo que habitualmente se come com pilo, ba· 
tata, ou alnda com tarl~~~ plrão etc. entre nõs no Brasll. O correspondente tupl 
para esta acepcão unllaterru é cebae - o dueJado. O tupl possut,,__entretanto, um 
termo que tanto serve para designar carne, peixe, etc. tendo farlnna plrão, tubér
cUlos etc. como estes acompanhamentos Quando se tem peixe, etc.; ~ tyra no pre
sente e tyrama no ruturo, que naturalmente cabe com malor treqüêncla. No gua
rani antlgo i;yrama só se empregava para designar o que acompanha carne, peixe; 
etc., ou seja para farinha. batata, etc. No guarani moderno Qrã conserva. a mes
ma llmJtacão. No tenetehara a evolucão semAntlca deu mala um paasot transfe
rindo a forma t7:ram diretamente à farinha de mandioca, especlalmente a farlntaa 
d'Agua, jã despida do conceito de conduto. 

(88) 1! a mesma palavra de Que tratamos na nota SJ., mas em tunclo subs
tantivai. 
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Y·uh!l 
mhy uQU.-uhú 
zukurf-uh(J 

- Y-gQasú 
- lasy-obi-gQasú 
- sukuril<.t 

a 

- rio grande (39); 
- lua cheio. (40); 
- sucuri(úba) (41). 

A forma ~t1, intermedlãria entre uhú e hu, emprega-se com positivos 
tennlnados em vogal. Parece estar a serviço da eufonia, ~isfarçando, mas 
tio só em certo número de palavras, o hiato que resultaria do encontro da 
vogal tõnica final com uhú. No tupi e no guarani o hiato se evita em ~ 
casos pelo emprêgo taxativo de gaaaú. 

Respigamos: 

aka.rll-Qhú 
ama'y-Qh6 
arapuhli-Qh\l 
bapé-Qh(l 
itll-Qh (l 
y ty-Qhú-Qahy 
mo ( li)-Qh(l 
pc-Qhú 

- Tupi 

- akarâ-gQas6 
- ambayb-eté 

- pé-pytera (ta-,ra-,sa-) 
- iti-gQasú 
- ty-gQasú-alba 
- mo-gQasú 
- pé-pytera Cta-,ra-,sa-) 

- Tradução Portugu&a 

- um cascudo (lct) (42); 
- figueira-do-inferno (43); 
- um veado (44); 
- estrada (45); 
- penedo, penhasco; 
- repiquete (46); 
- tornar grande ( 47) ; 
- estrada (48); 

(89) Repare-se na dlferencn entre êste e o têrmo anterior. Quando se const
deram aa alteracões no volumo doa Aguas do rio, emprega-se ty, com t móvel, 
enquanto o rlo como enUdade ~cral ê "I som pretlxo. Compare tmnbém o verbete 
dn nota 81. 

(40) O verbete ê uma boa amoatra do quanto a simples allerno.ncJa de fone
ma. afasta dois dialetos afins. 

(41) Tem-se a Impressão que, devido ao tamanho da cobra, no tenetehara o 
adjeUvo lo (•loba) - amarelo se transformou em uh6 - srande. 

(42) Não compreendemos de onde os teneteharas tomariam t:onheclmento de 
polxes marltimos, Pois B, declara ser o acaN.-r:uaou de Agua salgada. Além dJsso, 
01 acarAa são geralmente fluviais. Parece também ter ocorrido um êrrO na gratla 
do têrmo aportuguesado, no DlcJonArlo de Boudln. 

(43) Temos no lGrmo outro nronchego do tenetehara ao guarani, onde JA Mon
toya reglstra a forma amb~b-u16. 

(44) O têrmo tenetehara arapuhA correspande sem dllvlda ao suarapo e sura
pu, nome que os mntetros do Norte e Nordeste dão ao menor dos veados. Arapuh.IL
ah6 serA uma casta mlllor. 

(45) Vc.Ja a nota ss. 
(46) Veja o que dlS&emoa na nota 81. O que distingue o replquete da en· 

chente comum 6 o seu car4.ter repentino e passageiro, traduzido ao lado do super
lativo por 61lhy e alba. A traduollo literal do complexo é: aa 1UJU1 Aguas (es~o) 
Inesperadamente multo ol'tllloldas. . 

(47) MboUO-ub6 e mu-bu - tomar croBSo, tclrnar CT1lnde, lembram viva
mente aa tormllB e a traduclo de mo-cQaa6, mo-aalk da Ungua-gcral, que, par ln· 
flullncln do partugulls, subslltuJram tõda uma série de tê.rmos especl.tlcos. Compare 
os verbetes: eqnuidecar, alarpr, aorescentar, etc. do Vlb. O tum e o guarani 
anUgos sempre concrettzaran1 os compostos em pa.6/ua6, lntercafando o respec
ttvo subatnnuvo ou um adJetlvo de senUdo restrito entre mbo, mo e ctbus6/uaCI. 
Exemploa: mboD6-s6u6 - ansroaaar o fio; moanam-uall - encorpar, ancrossar 
(cousas tinas de certa l~ura, como pano, eatclra, l4bua, etc.); nbemoabA-sQ&a6 
- tomar-ae homem (feito), BO. reglstra mbo-ao6 - tornar 1:1'(1110, pande, lareo, 
etc., entre os verbetes do seu Vocab111Ario; entretanto, o lê.mio nunca tol guarani 
nesta comblnaollo. 

(48) Veja a nota ss. 
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pirã-Qhú 

tamatã-Ohú 
tatã-Qhú 
ta-Qhú 
turypá-Qhú 

Qyrá i Ohú 

i ry-Qh6 

y-Qhú 

- pirá-gQasú 

- matá-DUltá 
- atâ ... gQasú (t-,r-,s-) 

- tab-usú 
- orypab-usú (t-,r-,s-) 
- ybyrá i gQasú (r-) 

- ty-gQnsú (r-) 

- y-gQasú 

D 

- um peL"Ce de grande tama-
nho; 

- matâ-matá (49); · 

- fogueira (50); 

- aldeia grande, cldade; 
- grande alegria (51) ; 

- o pau é gmnde e grosso 
(52); . 

- o rio está crescido; o rio 
tomou água (53) ; 

- tio grande. 

Hú no tenett!hara evidentemente não é sufixo e muito menos apocopado; 
como afirma Boudin (54), mas uma forma aferétlca do adjetivo ukú (M.ú), 
correspondente a U8ú. do tupi e guarani antigos. Ocorre tios seguintes com
postos: 

Teneteha:ra 

Anguzã-hú 
anguzã petã-hú 

- Tu.pi 

- · apereá 

- Tradução Porrtugu&a 

- ratão (55); 
- preã (56); 

(49) Tamatl. (tamatn) tenetehara corresponde ao tupl ttunbo"tl. - caacudo. 
Os tencteharas compararam o matamatl. ao cascudo, de onde o aumentativo ta.ma.. 
Jl'-OhO, literalmente cascudo grande. Mntamatá ocorre em frei Cr111t6vão de IJaboa 
- Hlst6rla doa A.nlmala o PlRnta& d.o ~laranhAo; Lisboa, 1967; pp. 84 e 174. 

(50) B. . reglstra duas formas para traduzir fo&'Uelr": t"tn-Oh6 e tatA-uh6. 
Pelos compostos do Dicionário é d.Wcll julgar da funcll.o aJnda reservada aos velhos 
lndices de classe. 

(51) Oeyb" <t-,r-,s-) shm.Wca alepla, ª"tl&f"oAo; alecre, &Rtl&felto em tupl, 
enquanto oryp"b" (t-,r-,s-) traduz o modo, o tempo e o IUl:'Ur do estar a1erre. 
Oryp"~-us'1 <i-.r-,a-> corresponde, portanto, ao modo, tempo• ou IUl:'IU' de eatlU' mutto 
ale&'re. Se no tenetehara o sufixo pA ( • P"b" no tupl). perdeu tão caraeterlstlca 
extensll.o aub11tantlval de sentido, não se pode Julgar pelas pertunctórlas deflnlcõea 
do DlclonArlo, onde o têrmo tem acepeão adjetival. 

(52) Em tupl ybyn\ 1 arOn•6, literalmente o pau 61o grande e g:rono, se traduz 
por o P"º é crande e groaso, e.nquanto P"U a:ra nde o grosao é ybyrâ-i'Q•6. Há, 
portanto, dlscordancla na maneira por que Cl;fJll\ 1 ubQ vem traduzido no DlolonArlo, 
lê. que B- lhe dê. o sentido atributivo pau gro&110 em vez do predicativo o P"U 6 
grosso. 

(53) Corresponde lêxlcamente a J ty-uh<a de que tratamos na nota 81, mu 
divers lfJcado no tenetehara quanto ao sentido. Enquanto aU l ty uh6 se traduz o 
rio eatA cbelo1 a forma relativa 1 ry-Clh6, como também y -6'h6 slgnltlcam rio gnmde, 
que no tupl e s!mplesmentc 7-gfuisú, sem lndices. 

(54) Veja o verbete hu do DlclonArlo. 
(55) Não consta dos compêndios tupls. AnguyA (• 1U1pdJI\) é palavra cor

rente no guaram para designar o ratão do banh"do, que, allAB, nll.o é encontradico 
nos estados do Centro e do Norte, segundo B. Iherlng - DlclonArlo doa animais do 
BrulL 

(56) A forma positiva da denomJnação tenetehara ainda se mantém, ao que 
parece, no guaram moderno na palavra Rn&'UdJapytA, que designa um rato sllvestre. 
Note a persistente ligação do tenetehara com o guarani. O nome tupl encontra-se 
em Gabriel Soares e Marcgrave. 
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anlrli·hú 

aQ pu-hCl 

bokú-hú 
blt1l-h6 
kunuml·hú 
ku.zi-hCl 
mamongl-híl 

mopú-hl\ 
mozãilCl·hú 
mu-h6 

mukaQ·hú 

muzé-hú 
nlinD.-hú 
pakó-hú 
pakú-hú 

- andyri-gQasít 

- a'po-gQasít 

- sokó 
- atã-gatú J..r-,s- ou t·) 
- kunuml-gQasú 
- kunhã-gúasú 
- mangangá 

- mopCl-gQasú 

- tararak-usú 
- mo-gQasú 

- mokab-usú 

- mongakuaba 
- naná 
- pakob·USÚ 
- pakú-gQasú 

- morcego grande, vampiro 
(57); 

- cabelo grosso e comprido 
(58); 

- socó-bol (59) ; 
- multo teso, muito duro(60); 
- rapaz, moço; 
- mulheraça (61); 

- mangangá, mamangaba 
(62); 

- tocar alto (63); 

- jararacuçu (64); 

- tomar grande e grosso 
(65); 

- arma-de-fogo grande, arti-
lharia; 

- criar (66): 

- ananâs (67); 
- banana-da-terra; 
- um pacu (68); 

(.57) O auperlatlvo, embora multo apropriado às espé.llles maiores de morcegos. 
nlo é corrente entre 01 autores antigos do tupl e do guarani. R . Ihering estropia 
aa denomtnaeõea tupls. 

(~) Note-se a apafonla po > pu - fio. 
('59) No dlclonArto tonetehara vem kokd-hu por bokd-bu. A forma tupl cor

respondente aorla aok6·..0uG, que não achamos documentada nos autores antigos. 
Marograve só reirtstra o aokol (cocol). O nome apartuguesado de aoo6-bol lhe velo 
da voz algum tanto comparAvel ao mugir do boi. 

(60) So de tato o fonema Inicial do têrmo tenetebara for k, então houve, além 
da dupla alternfmcla atA > llt& a mutaclo de b guarani para k no tenetebara: no 
auarant temos bata - eatA duro, eatA tuo. 

(61) Note-se como neste verbete tenetehara o a aubstttul o fonema nh do gua
rani e do tupt. 

(62) No guarani temos mnnsans-A e momonp para designar esta grande abe
lha aoctat. 

(88) Emprega-se para sinos e Instrumentos de percussão. 
(64) Temos aqui o costumeiro a tenetehara par 1 guarani e tupt: mbol guarani 

e mbola tupl correspande a moa tenetehara. No adjeUvo alio fundiram-se, por 
certas afinidades, dois vocâbulos guaranla: al.b. - ruim, mau com ~ e- ad.Jd> 
- aborreclcloi Importuno. - A denomlnacll.o original conservou-se também no te
netebara na orma aararak. 

(65) Embora no guarani exista o slnõnlmo mbo-ublxA, tala genéricos nllo são 
da lndole tupl-guaran1. Os dialetos anUgos preferem têrmos concretos como: alar
SU' (buraoo, roca>; CID&'l"O•aar (fio, pano); crescer (peaaoaa); orcacer (animal• e 
oouaaa> etc. - no_ reglstra de rato mbo-aoG, maa guarani não é e nunca rol. Veja 
a nota 47. 

(66) Nos dois dialetos anUgos, além do genérico tupl lndlcado, ao qual cor· 
responde no guarani monsakQAA, hA diversos especlrtcos. O voc4bulo tenetebara, 
tormacll.o multo desajeitada, traduz-ao llteralmento por taaer-ae srande e nll.o criar 
Couhoa). 

(87) Como no tenetebara nlln& também serve para designar o abacaxi, 
~hu dlatlngue o ananú, que ê mator, e nllnll.l o abacaxi. 

(68) Nlo sabemos se as denomlnaeões do tupl e do tenctehara também se cor
respondem na espécie. 
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tezú-hú 
u'ã-hú 
uruQa-hú 

uflii-hú 
üyrá-hú 

zanú-hú 
zé-hú 

- teiú-güasú 

- urugiiá-gQasú 

- ybá-gQasú 
- gOyrã-giiasú 

- nhandú-giiasú 

- kakuaba 

E 

- telu-eçu; 
- · babaçu (69); 

- caracol aquático! 
- babaçu (70) · 

- gavião (71) : 

- aranha caranguejeira; 
- crescer (plantas e anima.is) 

(72). 

A FORMA "úATZ'G" 

Esta variante, pouquíssimo usada no tenetehara, parece ter sido reaviva
da pelo contato com o bra8Uitut0 ou com o 11heengat·11i, onde gíla.stíi também 
corresponde a difícil. Outro indicio. do seu ressUl'gimento relativamente mo
derno fornece a palavra vreço, como conceito ligado à moeda, que ocorre no 
vocabulário. Boudin traduz ilatzú. lacônicamente por demp.is, quando ·melhor 
fôra: grande, alto, mtiito, difícil. As três primeiras acepções cabem peiifei
tamente às ocorrências respigadas. 

Tenetehara 

Kunumi-úatzú 
hepy-üatzú 
temi-repy-Qatzú 

Tu pi 

kunumi-güasú 
sepy-eté 
mbaé-eté 

Po1~s 

moço (73); 
preço alto, é caro (74•) ; 
cousa muito valiosa, cousa 
multo cara (75). 

(69) Com o exclusivo auxlllo do tenetehara B. não podla explicar o têrmo, jâ 
que o babaoo lhes veio através da llngua-geral. Tratamos da palavra babB1111 em 
nossos Estudos Topla e Tupl-Goaranls. 

('70) Varlacllo mais transparente do verbete da nota anterior. 

(71) O têrmo tupl é o genérico para as aves de rapina. 

('72) Hu - grande tomou a.qUI o pronome retlexlvo ze, o que literalmente nos 
dé. 110 grande, com o sentido de crescer, desenvolver-se. Compare o verbete mu-hu, 
que faria prever mu-ze-hú para desenvolver-se. 

('73) Llt.eralmente menlno grande. 

(74) Em tupl eepy-et6, tomado como substantivo, tanto significa prêoo Bito 
como o seu p~ço alto. No primeiro caso o s Inicial é o lndice de classe inferior e 
no segundo é possessivo da terceira pessoa. Adjetivado, sepy toma o senUdo de 
apreçado, avallaclo, assumindo o 11 a !uncão de pronome da terceira pessoa; por
tanto: ee_py-et6 - êle (6) caro. - Não podemos Julgar at6 que ponto tais pecUJJa
rldades semânticas ai.nda se mantêm no tenetebara. 

(75) ~te verbete oferece curioso desenvolvimento, cujo inicio deve cair em 
épaca anterior à emJgraclio dos teneteharas em dlrecão ao norte, J§. que o têrmo 
também sobrevive no guarani moderno. TemlrcJJy-untzú (no ·guarani moderno 
tembyrepy) é um partlc.lplo passivo; partanto, cpy, <r-) deve ter tomado acepçllo 
verbal correspandente a pagar ou apreçar. Teremos, assim, no paitlclplo passivo: 
tcmlrepy-Qats(a - o que 6 apreçado alto, o que 6 pogo multo CBro, 
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"AHl)" E "ÃH'Ó" 

Em melo às variações do adjetivo uh.11 não poderiam faltar umas poucas 
ocorrênclas de ahá, correspondente tenetebara de asú furtivamente esboçado 
no tupl e no guarani, como deixamos referido no capitulo dedicado a João 
Staden. Recolhemos apenas os três compostos que ai vão: 

az-ah6 

mu-lihõ 
taz-ahõ 

at-us(J 

mo ... gQas6, mo ... usú 
tat-asú 

Portugu& 

papada grande, papudo 
(76) 
engrossar, alargar (77) ; 
talaçu, um porco-do-mato 
(78). 

Ã GUISA DE JUSTIFICAÇÃO FINAL 

Num estudo ârldo como êste a que ora pomos o ponto final, ap6s fixar 
a trajetól'la quadrisseculer de um têrmo através da sua evolução em vluios 
dialetos afins, embora falados por tribos geogràflcamente espalhadas numa 
ârea de milhões de quUõmetros quadrados, não poderlamos evitar ocasionais 
repetições em nossos comentários. VJsamos nelas principalmente à conve
niência dos leigos no assunto. 

Ademais, sendo autõnomo o capitulo dedicado a cada dialeto, o consulente 
recorrera de preferência ao que mais o interessa no momento, muitas vêzes 
sem tomar conheclmento dos precedentes. 

Por Isto julgamos favorecer tanto a comodidade do estudioso quanto à 
eficiência do exposto com o repisar desta ou daquela observação em vez de 
remeter-nos cõmodamente a notas afastadas. Acresce que, não raro, se apre
sentam facetas novas, que para boa compreensão carecem de entrosagem algo 
diferente. 

Releve, pois, o lente o que vale ao discente. 

(76) PapndA no tenetehara é Dl, como no gUaranJ; no tupl temos ata. No 
aumontnUvo tenetehara vcrlflcruno.a a treqUente a~ternê.ncla peculiar de 1 > •· 

(77) Varlacno de mu-h6. Veja as notas 47 e 65. 
(78) A grande antiguidade e a ovolucllo do t~rmo expllcum certas alteracões 

fon6Uans. O sentido literal é clontea arrandu, dontuco, que no tupl é tnt-us<a. :siste 
aumentativo se tra11srormou aU em tal&al\ para designar o anlnull dentuco tão va· 
lloso na allmcntacllo do Jndlo. Tus-ahd no tenetebara ê o desenvolvlmenlo tonêUco 
normal do guarani e do tupL 
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