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.N'otas prefaciais 





N
esta 2.ª edição de nossos Apontamentos, procuramos 
afJualizar o registro das publicações aparecidas nos 
últimos dez anos; sintetizar, ao máximo, a redação 
dos verbetes; anotar os estudos relativos aos dialetos 

de numerosos grupos ameríndios pertencentes lingüísticamente 
à família tupi-guarani e, finalmente, mencionar os manus
critos citados por autôres dignos de confiança. V erã.,o O$ 

leitores, por isso, que suprimimos a descrição .bibliográficq, 
das obras arroladas na 1.ª ed., como suprimimos, também, 
com raras exceções, o nome e o endereço dos impressores 
ou editôres. 

Das notae críticas de nossa autoria, que acompanhavam 
os verbetes, conservamos apenas o quanto nos pareceu útil 
aos consulentes, postas de margem quaisquer preocupações. 
de ordem pessoal. 

Para o registro dos trabalhos sôbre dialetos, baseámo-no.
nos estudos de Cestmir Loukotka, os mais seguros e amplos 
no momento, embora sujeitos a modificações à vista de novas· 
pesquisas, como é ncctural. 

Como na edição anterior, não registramos os inúmeros 
trabalhos esparsos publicados em jornais brasileiros, porque 
verificamos, mais uma vez, ser praticamente impossível obter 
coleções de centenas de diários editados não só nas capita'!is dos 
EstadQs como nas cidades do interior. Deixamos também de 
fazer a seleção das obras e artigos, como havíamos prometido, 
pois sentimos que aind,a há muito a coletar antes de selecionar. 

Enfim, lançando mão de todos os recursos de que ']YUde
mos dispôr, tudo fizemos para que esta 2.ª edição, quer 
quanto ao número de verbetes, quer quanto à redação, fosse 
superior a de 1943, assim como desejamos, sincera1nente, que 
seja em tudo inferior a que se há-de publicar em 1963. 

Não temos a menor dúvida sôbre a existência de omissões
e enganos, pois nós mesmos, d'u.ran t~ a elaJJoração e ordena-
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ção dos verbetes, por várias vêzes tivemos de suprimir ou 
acrescentar, corrigir ou modificar o que hav·íamos dado §á 
por definitivo. Só q, colaborctção de todos os interessado~ 

em tal assunto permitirá, no futuro, trabalho de maior vulto 
e de maior precisão. Esperamos que essa colaboração n-0s 
seja dada generosarrwnte. 

Ao Prof. Dall'lgna Rodrigues e aos nossos Assistentes, 
Profs. Carlos Drumond, M. de Lourdes Joyce e Jürn Jacob 
P hilipson, agradecemos, de coroção, o auxüio que nos prestaram 
na preparação e revisão dêste modesto trabalho. 

PLÍNIO A YROSA. 

São Paulo, 1953. 
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Revue de Phonétique de Paris. Paris, 
França. 

Revista de Portugal - série A. - Lin
gua Portuguesa. Lisboa, Portugal. 

Revista del Ri'O de la Plata. Periódico 
Mensual de Historia y Literatura de 
Amél'ica. Buenos Aires, Argentina .. 

Revista de la Sociedad "Amigos de la 
Arqueologia". Montevideo, Uruguay. 

Revista de la Sociedad Científica del 
Paraguay. Asunción, Paraguay. 

Revista de Turismo. :A.sunción, Para
guay. 

Revista de la U niversidad de Buenos 
Aires. Buenos Aires, Argentina. 

Smithsonian Miscellaneous Collections. 
Washington, Estados Unidos da Amê
rica do Norte. 

Sociedad Bíblica Britanica y Extran
jcra. Buenos Aires - London. 

Sociologia - Revista Didática e Cien
tífica. São Paulo, Brasil. 

Sustancia, Revista de Cultura Supe
rior. Tucuman, Argentina. 

Transaction of the American Philolo
gical Association. N ew-York, Esta,
dos Unidos da América d'O Norte. 

Tribuna Farmacêutica. Curitiba (Pa
raná) , Brasil. 

Verbvm, Revista trimestral da Univer
sidade Católica do Rio de Janeiro. 
Rio de J aneiro, Brasil. 

Verhandlugen der Berliner Gesellschaft 
für Anthropologie, Ethnologie uncl 
Urgeschichte. Berlin, Alemanha. 

Verhandlugen des Internationalen Ame
rikanisten-Kongresses. 



Verhandl. Schweiz. N atur. 
Gesell ' ................. . 
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Vernhadlugen der Schweizerrischen Na
turforschenden Gesellschaft. Zütich, 
Suissa. 

Zeit. deuts. Ver. Wiss. Kunst. 
São Paulo . .... . ....... . Zeitschrift des deutschen Vereins für 

Wissenschaft und Kunst in São 
Paulo. São Paulo, Brasil. 

Zeit. Eingeb. . ............ . Zeitschrift für Eingeborenesprachen •. 
Berlin, Alemanha. 

z·eit. Ethnol. . .... . ........ . Zeitschrift für Ethnologie. Berlin, Ale
manha. 

Zeit. Franz. Spràche Litt. . . Zeitschrift für Franzosische Sprachet 
und Litteratur. Leipzig, Alemanha .. 

A., AA. . ... . ...... . -
Cat. . ................ . 
col., cols. . .......... . 
Côn. . ... . ... .... . . . . 
D. F. . ............. . 
ed. 
Est. 
ex. 
f., ff. 
f 01. 
fase. 
Fr. 
front. 
ling. 
Liv. 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

ms,, mss ... .... ...... . 
n. 
n. s. . ...... ........ . 
n.º ........... . ..... . 
num. 
p ., pp. . ............ . 
P e., PP. . . . ........ . . 
publ. .............. . 
Ref. . ......... . ... . 
séc. 
s/d. 

autor, autores. 
catálogo 
coluna, colunas. 
Cônego. 
Distrito Federal. 
edição. 
Estampa . 
exemplo, exemplar. 
folha, folhas. 
fólio. 
fasêiculo. 
]'rei. 
frontispício:. 
língua. 
Livro. 
manuscrito, manuscritos• 
novo, nova. 
nova série. 
número. 
numeração, numerada. 
página, páginas. 
Padre, Padres. 
publicada, publicação. 
Referência. 
século. 
sem data de irnpressã'O .. 
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s/l. 
segs. 
s. num. . ........... . 
Sep. . .............. . 
t. ts. . .............. . 
t. f. . ............... . 
V. 
v. . ..... . .......... . 
v. e. b. . ........ . .. . . 
verb. . .............. . 
vol., vols. . . . .. .. . . .. . 

sem local de impressão. 
seguintes. 
sem numeração. 
Separata. 
tômo. tômos. 
título fictício. 
Vide. 
verso. 
verso em branco. 
verbete. 
volume, volumes. 

Os nomes ou datas, entre colchetes, dependem de averiguações. 



l.ª PARTE 

IMPRESSOS 





À.BBEVILLE, Pe. Claude d' 

- Histoire de la Mission des Peres Capvcins en 
l 'Isle de Maragnan et terres circonuoisines ov 
es.t traicte des singularitez admirables & des 
Meurs merueilleuses des Indiens habitants de ce 
pais, etc. Paris, 1614. 

Além das palavras e frases tupi-guaranis que ocorrem na 
obra, aí se encontra, também, a curiosa Hwrangue, (f. 341/341 v.). 
Foi escrita, parece-nos, por algum dos missionários franceses e 
recitada pelo índio Itapucú, em homenagem ao Rei Luiz XIII. 
Na tradução portuguêsa, feita pelo Dr. Cesax Augusto Marques 
(Maranhão, 1874), há vários erros tipográficos. Em 1922 foi 
reimpressa, facsimilarmente, por Paulo Prado, acrescida de um 
Prefácio de Capistrano de Abreu e de um Glossário. V. Garcia, 
Rodolfo - Frases e discursos tupis e Glossário das pala1Jras e 
frases, etc. 

ACADEMIA BRASILEIRA 

- Primeiras Letras : Cantos de Anchieta - O 
Diálogo de João de Lery - Trovas Indígenas. 
Rio de Janeiro, 1923. · 

Nesta coletânea, organizada por Afrânio Peixoto, encontram
se as péssimas traduções de poesias tupis de ARchieta, feitas 
pelo Pe. D. João da Cunha, a tradução livre do Colloqu,,e, de Léry 
e algumas trovas em nheengatú, colhidas em vários autores. 

AcADEl\tfIA CoRRENTIN A 

1 - Sistema de numeración decimal en guaraní. 
(Aporte de la Acad. Corr. Id. Guar. de Buenos 
Aires). Bol. Fil. !nst. Est. Sup. Montevideo, 
vol. 6 (n.ºs 43-44-45). :11ontevideo, Uruguay, 
[1952]. 

Pequena nota sôbre o método a adotar na formação dos 
designativos da numeração decimal. V. pp. 232/236. 
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2 - Sistema de signos para representar los fonemas 
del idioma guaraní. Bol. Fil. Inst. Est. Sup. 
l\1ontevideo, vol. 6 ( n. ºs 43-44-45). l\íontevideo., 
Uruguay, [1'952]. 

Breve nota sôbre o abecedário do tupi-guarani, usado pela 
Acad. Corr. Id. Guar. V. pp. 237 /238. 

ADAM, Lucien 

,,. ... , . 

1 - Examen granmiatical comparé de se1ze langues 
américaines. Paris, 1878. 

tste trabalho foi publicado em Compte-rendu des travaux 
du Congr. Inter. Amér., Sess. 2, Luxembourg, 1877 (vol. 2.0 , pp. 
161/244) e, separadamente, em 1878. São p'Oucos os informes 
sôbre o tupi-guarani. 

2 -Trois familles linguistiques 
l'Amazone et de l'Orénoque. 
Congr. Inter. Amér., Sess. 7. 

des bassins de 
Compte-rendu du 
Berlin, 1888. 

O A. refere-se às famílias Aruaque (Maypure), Caribe e 
T upi. V. pp. 489/497. 

3 - Langue Oyampi. Congr. Inter. Amér. sess. 8. 
Paris, 1890. 

Não conhecemos êste trabalho; vímo-lo citad'O no Ha,ndbook 
of South American lndmns, vol. 3, p . 910. 

4 - Matériaux pour servir à l'établissen1ent d'une 
grammaire comparée des clialectes de la famille 
tupi. Paris, 1896. 

Primeira tentativa, parece-nos, de estudo comparativo dos 
vári'Os dialetos tupi-guaranis : apiacá, caiuá, omágua, cocama, 
aracajú, chiriguano, oiampí, emérillon, camaiurá e auetô. Em 
trabalho como êste, entretanto, não se pode deixar de estranhar 
esta declaração (nota à p. 4) : "A la demande des l rnprimeurs, 
l'auteur a dú renoncer à distingiter l'y nasal et l'y accentué, de 
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l'y nasa,l et l'y oral." Tais falhas não permitem seja a obra ci
tada sem as devidas cautelas. 

-A.DA.~f) Lucien - SAGOT, P. - ÜRÉVAUX) Jules N. 

- Grammaires et V ocabulaircs Roucouyenne, Ar-
rouague, Piapoco et d'autres langues de la 
région des Guyanes. Paris, 1882 . 

De interêsse para estudos do tupi-guarani, encontram-se na 
obra: pequena relação de palavras 'Oiampis, organizada pelo Dr. 
Crévaux; vocabulário francês-oiampi, extraido do vocabulário la
tim-oiampi, de Martius, e 10 palavras da lingwa, dos Émérillons . 

. AJJELUKG, J ohann Christopher 

- Mithridates oder allgcmeine Sprachenkunde, mit 
dem V a ter U nser als SpTachprobe in beynahe 
:fünfhundert Sprachen und Mundarten. Berlin, 
1806/1817. 

É no 3.0 vol. da obra que ocorrem as versões do Pculre-nosso, 
em tu pi-guarani. Correspondem aos nos. 367 a 37 4 e foram co
lhidas em obras diversas de épocas também diversas. Todas 
vêm acompanhadas da tradução interlinear, em alemão. V. 
Batista Caetano, Apontxtmentos sôb1·e o Aba:neênga. Algumas 
adições à obra foram feitas (4.0 vol.) por Johan Severin Vater. 

ÂGUIRRE) Juan Francisco 

- Etnografia del Chaco. Manuscrito del Capitán 
de fragata ,Juan Fco. Aguirre (1793). Con 
introdución de Enrique Pena. Bol. Inst. Geogr. 
Arg., t. 18. Buenos Aires, 1899. 

É um extrato, segundo Mitre, do "Diáriú del capitán Aguir
re en la demarcación de limites con Espaií.a y Portugal en la 
América Meridional," pertencente à Bibl. Nac. de Buenos Aires. 
Contém informes sôbre os índios do Chaco e um quadro sinótico de 
vocábulos de suas línguas: ''guarani, mascoy, lenguá, güntusé, 
enimaguá, guaná, mbayá, payaguá, toba, mbocoví. abipone e 
pampa," V. pp. 464/510. Ref.: Mitre, t. 11 p. 136. O "Diario" foi 
publicado, integralmente, pela Rev. Bibl. Nac. Buenos Aires, em 
1949, vols. 1, 2, e segs. 
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ÀLBORNO, Pablo 

- Los Orígines de la Raza Guaraní-Tupí. Rev .. 
Tur. ( ôrgano de la Direccion General de Tu
rismo), Afio 2. º, n. º 15. Asunción, 1943. 

Baseando-se na semelhança de documentos arqueológicos e 
lingüísticos, afirma o A. que os tupi-guaranis sã'O descendentes. 
dos egípcios ... V. pp. 49/57. 

ÂLBUQUERQUE, Miguel Tenório d' 

1-Apontamentos para a Gramática Avá-Neê. Rev .. 
Mus. Paulista, t. 16. São Paulo, 1929. 

~stes Apontannentos fornecem bons elementos para o estudo 
do tupi-guarani moderno, apesar das sérias dificuldades que 
apresenta o sistema ortográfico adotado. V. pp. 330/443. Foram 
tiradas Sepa1ratas, com a num. 1/115, e nas quais, por engano> 
diz-se provenientes do t. 14 da Rev., quando o são do t. 16. 

2 - Língua ge1·al Tup.i-guarani. ~iemória apresen
tada ao XX Congr. Inter. Amer., em 28-8-1922. 
Rev. Mus. Paulista, t. 16. São Paulo, 1929. 

O A. procura defender as seguintes teses: I - Não hou'Vfl 
entre os Ameríncolas ante ou post-Cabraleanos, uma. Língua Ge
ral; II - Nunca houve nação, tribo ou língua tupi. Em anexo. 
vem um Resumo dos principais tr-abalhos sôbre a língua do$ 
ameríncolas, publicados até o século XIX exclusive, em ordem 
cronológica. Nêste Resumo estão citados cêrca de vinte Mss.,. 
alguns de existência duvidosa, e várias obras sôbre línguas di
versas da dos tupi-guaranis. V. pp. 445/488. As Separata& 
trazem front. novo e n. num. (1/ 44). 

ALCÂNTARA, Ruth 

- Sôbre a ocorrência da partícula tyb na toponímia 
paulista. An. IX Congr. Bras. Geogr., vol. 5 .. 
Rio de Janeiro, 1944. 

Estudo da partícula tyb e de suas variantes, já vernaculiza.
das, numa série de topônimos de S. Paulo. 

. . 
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.ALENCAR_, José de 

- Ubirajara. Iracema (Lenda tupi). São Paulo, 
1947. 

Em notas finais dêstes conhf3cidos romances~ encontram-se 
numerosas palavras tupi-guaranis, correntes no texto, füterpre
tadas pelo A. Nem sempre razoáveis do ponto de vista etimoló
gico, são contudo, interessantes. 

ÂLl\IIEIDA, Ru ben 

- Cy, o }'.)rincípio feminino da religião tupi. 
dos indianistas. Rev. Inst. Hist. Geogr. 
vol. 8. Belém, 1934. 

Estu
Pará. 

Pequeno estudo a pTopósito do sentido mitológico do vocábulo 
Cy, dos tupi-guaranis. V. pp. 205/207. 

ÂLMEIDA, Wenceslau de 

- O vocá.hulo P.araiba. Trabalho lido e aprovado 
no VII Oongr. Geogr., en1 1922. Rev. Inst. 
Hist. Geogr. Paraibano. Ano 6, vol. 6. Pa
raiba, 1928'. 

Estudo s6br·e o top6nimo PMaiba (pp. 5/18). V. trabalho 
de Pedro Batista, vol. 8, p. 103, da mesma Rev. e Rev. Mus. 
Paulista, t. 17, 1.ª parte, S. Paulo, 1931, pp. 499/514 onde, com 
o mesmo título, o estudo vem reproduzido. 

- ~ .... 
ALMIRÓN, Carlos R .. 

- Reseiías y etimologías de palabras guaraníes 
usadas en el U ruguay. Bol. Fil. Inst. Est. Sup. 
lVIontevideo, vol. 6.º (n.ºs. 43-44-45). Montevi
deo, Uruguay, [1952]. 

Considerações muito rápidas sôbre algumas palavras tupi
guaranis, de fundo literáTio. V. pp. 196/208. 
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AMARAL,, Afrânio 

- N ornes vulgares de ofídios no Brasil. 
N ac. Rio de Janeiro, vol. 2, n. º 2. 
Janeiro, 1'926. 

Bol. Mus. 
Rio de 

Estudo da etimologia de várias denominações de ofídios, pro
venientes do tu pi-guarani. Dêste trabalho foram tiradas Se
paratas em papel especial, e com n. num., isto é, 1/11 + 2 ff. 
triplas com v. e. b. contendo, esquematicamente: Nomes cientí
ficos, Nomes vulga1·es e Regiões brasileiras, s. num. 

AMARAL, Amadeu 

- O Dialeto Caipira. Gramática. Vocabulário. 
São Paulo, 1920. 

No capítulo Elementos indígenas, o A. trata rápidamente 
de vários tênnos provenientes do tupi-guarani que se incorpora
ram ao português do Brasil, relacionando os que considera ver
naculizados. É precis'O, contudo, ter em conta que nem todos aí 
consignados provêm daquela língua. V. pp. 35/41 e verbetes do 
Vocabulário. 

AMBROSETTI, Juan B. 

- Los índios Oainguá del Alto-Paraná (Misiones). 
Buenos Aires, 1895. 

Estudo de fundo etnográfico sôbre os Cainguás. A propó
sito de sua "lingua" afirma o A. que é "um simples dialeto do 
guarani, ou melhor, o mesmo guarani dos paraguaios, bastante 
mais puro". ~ste trabalho é uma Separata, do Bol. Inst. Geogr. 
Argentino, vol. 15. Buenos Aires, 1895. 

AMORIM, Antonio Brandão de 

- Lendas em nheengatú e e:in português. Rev. 
Inst. Hist. Geogr. Bras. vol. 154. Rio de Ja
neiro, 1928. 

Excelente coleção de lendas em nheengatú e em português. 
V. pp. 5/475. 
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ÀNCHIETA, Pe. J o.sé de 

1 - Arte de gramma tica da lingoa inais vsada na 
Costa do Brasil. Feyta pelo padre Ioseph de 
Anchieta da Cõpanhia de Iesv. Oom . licença do 
ÜTdinario & do Preposito geral da Companhia 
de Iesv. Em Coimbra per Antonio de Mariz, 
1595. 

A obra de Anchieta, conquanto destinada apenas a facilitar 
aos catequistas do século XVI a aprendizagem da língua que 
era "a mais usada na costa do Brasil", tornou-se, sem contesta
ção alguma, obra basilar e indispensável a quantos se dediquem 
a estudos relativos à lingüistica americana, em geral e, particu
larmente, ao tupi-guarani. Como primeira tentativa de ordena
ção gramatical da língua, ressente-se da falta de método na seria
ção das matérias tratadas e da inevitável influência dos cânones 
das gramáticas latinas. Postos de margem êsses pequeninos se
nões, não há C'Omo negar-se o valor imenso que representa o 
seu acêrvo opulento de informes preciosíssimos. 

2 - Doutrina christaã, e Mysterios da Fé dispostos 
á modo de Dialogo, em beneficio dos indios 
cathecumenos. Pelo padre J oseplhe de Anchieta 
da Companhi§i de J esu. Com licença do Ordi
nario, do Smo. Officio e do Preposito Geral da 
Con1panhia de J esu. Em Lisboa, na Of:ficina 
de J oam Gabram Anno de 166.8 - Segunda . -impressao. 

Encontramos êstes informes na Rev. Bibl. Públ. Buenos Ai
res (t. 4, 1882), consignados por Manuel Trelles em monografia. 
sôbre Ca.tecismos en guwr<lini. Diz o A. que em documento autó
grafo do Pe. Diaz Tafí.o, pertencente a seu arquivo, há notícia 
da impressão, em 1618, desta obra de Anchieta. Até então nin
guém soubera da existência de tal trabalho e nenhum bibliógrafo 
o anotara. Logo após a divulgação do informe, Andrés Lamas 
apresentou um exemplar da 2.ª ed. da obra referida (in 8.º~ 
3 + 79pp.), impressa em Lisboa, em 1668. Ficou assim demons
trado que Anchieta compôs a Doutrina e que dela .se fizeram 
duas edições, uma em 1618 e outra, a que descrevemos, em 1668. 
Ainda de acôrdo com as notas de Trelles, os exemplares desta 
última ed. devem ser raríssimos p.orque, até agora, só o do Dr. 
Lamas é conhecido. V. Serafim Leite - Hist. da Comp. de 
Jesus no Brasil, voL 2, p. 545 e vol. 8. p. 28. 
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3-Arte de grammatica da língua mais usada na 
costa do Brasil, novamente dado à luz por Julio 
Platzinann. Lipsia, 1874. 

É a segunda ed. da Arte, cuidadosamente reproduzida, e 
sem alteração alguma, mesmo no que diz respeito aos acentos 
nas palavras. Por equívoco, alguns autôres citam-na como facsi
milar da primeira (Serafim Leite, Hist. da Comp. de Jesus, t. 2, 
p. 550, nota 3 e vol. 8, p. 17), quando, na verdade, a ed. facsi· 
milar, feita também por Julio Platzmann, é de 1876. Na Rela
ção Bibliográfica, de liinguística Americama, publicada pelo Ins
tituto Cairú (Fase. 1.0, Rio, 1937, p. 16) há enganos na descri
ção das diversas edições da Arte. 

4-Grammatik der Br.asilianischen Sprache, mit 
Zugrundelegung des Anchieta, herausgegeben 
von Julius Platzmann. Leipzig, 1874. 

Como se verifica facilmente, esta obra é reprodução muito 
bem feita da Arte, segundo a ed. do mesmo ano, 1874, descrita 
no verb. anterior. 

5 - Arte de Grammatica da lingoa mais usada na 
costa do Brasil, feita pelo P. Joseph de Anchieta. 
Publicada por J ulio Platzmann. Edição facsi
milaria Stereotypa. Leipzig, 1876. 

As chapas usadas para a impressão desta obra foram ofe
recidas pelo editor, Julio Platzmann, à Bibl. Nac. do Rio de 
Janeiro. Com elas. em 1933, foi feita nova. ed.. Sommervogel, 
por engano, registra-a como do ano de 187 4. 

6- Cant!ga. Dos J\fistérjos do Rosário de N. Se
nhora. O Anjo do Caminho. Canção do Tupi
nambá. (Poesias en1 língua tu pi) . Rev. Exp. 
Antrop. Brasileira. Rio de Janeiro, 1882. 

Transcrições mal feitas de poesias, atribuidas a Anchieta, 
cujos originais se enconti·am nos Arquivos da Companhia de 
Jesus. Melo Morais, responsável por essas transcrições, estuda 
a origem da Co,ntiga, no seu Curso de liiteratura, Brasileira e 
Eduardo Perié (A Literatura Brasileira, Buenos Aires, 1885) 
transcreve-a, também, sem a menor corrigenda. V. pp. 8, 56, 
95 e 112 da Rev. Tôdas estas poesias foram estudadas e anali
sadas, à vista dos \Jriginais, por Paula Martins, M. de L. 
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~-Arte de gramática ,'da (língua mais usada na 
e os ta do Brasil, feita pelo P. Joseph de Anchieta. 
Ed. Bibl. Nac. do Rio de Janeiro. Rio de Ja
neiro, 1933. 

As chapas esterotípicas, que serviram para esta reprodução, 
são as mesmas oferecidas por Platzmann à Bibl. Nac., e por 
êle usadas, em 1876, para reed. facsimilar da de 1595. 

~8-Arte de Gramática da lingua mais usada na 
Costa do Brasil. Ed. Facsimi]ar. São Paulo, 
1946. 

É a 5.ª ed. da Arte, fascimilar da 1.ª, de 1595. Vem pre
cedida de um breve Prefácio do Pe. Augusto Mag"Ile, S. J. 

V. também: Batista Caetano - n.º 14. 
Lemos Barbosa, Pe. - n.os 8 e 9. 
Laet, J oannes de - n.os 1 e 2. 
Mwrgravius, Georigius. 
Paula Martins - n.os 1, 2, 4, 5, 8 e 9. 
Relandus, Hadrianos. 

ÂNDRADE, Almir de 

. , 
~ 

1 - A psicologia e a cultura indígenas através da 
estrutura da língua tupi-guar.ani. Rev. Bras., 
3.ª fase, Ano 2.º, n.º 8. Rio d~ Janeiro, 1939. 

Referências rápidas às palavras-frases e às raízes da língua. 
V . pp. 81/87. 

·2 - Formação da Sociologia Brasileira. Rio de J a
neiro, 1941 . 

No cap.: Contribuições lingüísticas para a etn.ografia indí
gena, o A. estuda as fontes bibliográficas referentes ao tupi
guarani. Há ainda observações sôbre fonética da língua. V. 

·pp. 56/69. 
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ANGELIS, Pedro de 

- Colección de obras y docun1entos relativos a la. 
historia antigua y moderna de las pro-rj.ncias del 
Rio de la Plata, t. 6. Buenos .Aires, 1837. 

Nêste t. 6, na parte referente à Bibliografia del Chaco, pp .. 
7 /8, vem a relação do Nú1neros cardinales de cuatro de l.as 
principales tribus del Chaco, compwrados con las lenguas guaran~. 
quíchua, araucana y aimará. Ref. Medina. p. 59. 

Anônimos 

1- J\Ianuale .A.d vsum Patrtm1 Societatis Iesv. Qui 
in Reductionibus Paraqvariae versantur Ex Ri
tuali Romano ac Toletano decerptum Anno 
Domini MDCCXXI. Superiorum permissu. 
Laureti typis P . P . Societatis Iesv. 

Maggs Bros. ( Bibl. Americana, Part. 5, 1926, p. 410) atri
bui ao Pe. Paulo Restivo a autoria desta obra (266 + 79 pp.) 
mas, en1 verdade, não consta do f ront. indicação alguma capaz
de ga1·antir tal suposição, aliás perfeitamente aceitável. 

2 - Decreto de la Asamblea General de las Provin
cias Unidas del Rio de la Plata, de 12 de n1arzo, 
de 1813, en espaiíol, aymará, quíichua y guaraní, 
extinguiendo el tributo, el yanaconazgo y el ser
vic10 personal de los indígenas. Buenos Aires, 
1813. 

O texto a quatro cols., em espanhol e aimará (1.ª p .) ; 
quíchua e guarani (2.ª p.). Não vem indicação do impress'Or. 
mas deve ter saido da Imprenta de los Nifios Expósitos, segundo, 
opinião de Zinny, eitado por Lehmann Nitsche. O Decreto, cm 
verdade, foi publicado apenas em espanhol pelo órgão oficial. A 
proclamaçã'O, ou bando, é que se imprimiu nas quatro linguas, 
citadas. V. Lehmann Nitsche, Robert - Anciennes Feuilles Vo
lants de Buenos A ires, in J ourn. Soe. Amér. de Paris, n. 8-
t. 22, p. 203. 
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3 - Vocabulário da língua geral usada hoje 
no alto Amazonas. Rev. Inst. Hist. 
Bras., vol. 17. Rio de Janeiro, 1854. 

en1 dia 
Geogr. 

Êste Vocabulário foi of ereeido ao Inst.. Hist. Bras. por Gon
çalves Dias. Diz o ofertante em rápidas notas prefaciais: ''O 
Vocabulário da língua gera,l, ainda em uso vulgar no Alto-Ama
zonas, devo-o à bondade. do Excmo. bispo do Pará. Ouvindo al
gumas pessoas, e principalmente sacerdotes, que tinham viajado 
por aqueles lugares, ou alí residido tempo bastante para adqui
rirem grande cópia de t-êrmos, achei-'O tão exato, que só lhe fiz 
algumas ligeiras correções de êrros que se puderam introduzir 
na cópia, que me foi oferecida. Vê-s.e que pouco difere do 
Dicionario Bra,silia.no, publicado em Lisboa por um anônimo no 
ano de 1795". V. pp. 535/562. 

4 - Vocabulário dos índios Caiuás. Manuscrito ofe
recido pelo Sr. Barão _de Antonina. Rev. Inst. 
Hist. Geog;r. Bras., vol. 19·. Rio de Janeiro, 
1856. 

Êste Vocabulá.rio, apesar da indicaçã'O - dos índios Caiu.ás 
- nada tem a ver com ·esses índios. E' apenas cópia, muito 
mal feita, da 1.ª parte do Dic. Português~Brasiliano, impresso 
em 1 795. O Dr. Rodolfo Garcia~ baseando-se no título do Ms. 
equivocou-se ao afirmar que êle se refere aos Caiuás. (Dic. Hist. 
Georgr. Etnogr. dó Brasil, Rio de Janeiro, 1922, 1.0 vol. p. 253). 
Medina, inadvertidamente, dá-o como se f os:se de Fr. Veloso. 
v. pp. 448/474. 

5 - Versículos em guarani,. que os índios de Miss.ões 
costumam cantar na Semana Santa, e que nar
ram vários pade.cimentos de 0-risto e1n sua 
Paixão, com a triadução en1 português. Rev. 
Inst. Hist. Geogr. Prov. S. Pedro, vol. 4.º n.º 1. 
Porto Alegre, 1863. 

Êstes Versículos, diz Vale Cabral, foram publicados •pelo 
Cônego João Pedro Gay, declarando não lhes. parecer compostos 
pelos jesuítas, mas pelo Rev. Pe. Paim. Ref. : Vale Cabral, p. 
190, n.0 154. 

6 - Declaración de la doctrina christiana. Um ma
nuscri pto guarani. Rev. Inst. Hist. Geogr. 
Bras., vol. 60, Rio de Janeiro, 1880. 

Breve catecismo, traduzido e anotado por Antonio Joaquim 
de Macedo Soares, e seguido de notas suplementar·es de Batista 
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Caetano. Precede-o uma carta do tradutor ao Senador Cândido 
Mendes de Almeida. A traduçã'O é interlinear. V. pp. 165/190. 
Dêste trabalho há Separ(})ta, com n. num. Em 1943, foi incluído 
no vol. 2.0 das obras completas do Conselheiro Macedo Soares, 
pp. 211/229. 

'7 - Vocabulário dos Mundurucús. Amazonas. Rev. 
Exp. Antrop. Rio de Janeiro, 1882. 

Pequena relação de palavras dos Mundurucús do Amazonas, 
com a tradução em português. V. p. 31. 

8 - Ciartilla y Catecismo novísirno de la Doctrina 
Cristiana en el idioma de los indios de Guarayos, 
con el castellano al frente, por el R. P . Pref ecto 
de aquellas Misiones. Sucre, 1889. 

Não conhecemos o trabalho ; vímo-lo citado no Handbook of 
South American lndians, vol. 3, p. 921. 

.9 - Ahaiieéme. Guia práctica para a prender el 
idioma Guaraní. Practical Guide for learning 
the Guarani tongue. Praktischer Führer zur 
Erlernung des Guarani. Stuttgart, 1890. 

t:ste Guia, em guarani, castelhano, inglês e alemão, destina
se aos que desejam se expressar sofrivelmente no tupi...guarani 
do P araguai. Contém breve estudo sôbre pronunciação, vários 
vocabulários ordenados metodicamente, resumo gramatical apre
ciável e algumas frases usuais. Em tod'Os os exs., seg. Mitre, 
vem, em manuscrito: Pe. Handel, provável A. da obra. Ref. Mi
tre - Cat. II, p. 87. 

10 - ~eque:fio ensayo de la Gra1nática del idioma 
guaraní seguido de algunas conversaciones fami
liares. Por los Padres del Seminario. Asun
ción, 1891. 

Síntese de gramática do tupi-guarani moderno, tal qual se 
:fala no Paraguai. Ref.: Mitre, t. 2, pp. 48/50, n.º 40. 
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lf - N ociones elementales de catecismo en lengua 
guaraní. ·Texto -dedicado a la poblaJCión rural 
de la Diócesis del Paraguay. Asunción, 1910. 

Resumo ( 45 pp.) do Catecismo, vertido para o tu pi-guarani 
moderno do Paraguai. 

12 - Catecismo de la Doctrina Cristiana en guarayo 
y castellano. Y otau, 1916. 

Não conhecemos o trabalhü; vímo-lo citado no Hatridbook 
of Soutk American lndians, vol. 3, p. 922. 

·13 - :Nandeyára fie'ê poravó pyré. n1isión para la 
distribución gratuita de las Sagradas. Escrituras. 
Londres, 1935. 

Excelente trabalho ilustrado para 'divulgação do Novo-Tes
tamento. O texto compõe-se de trechos escolhidos e cuidadosa.
mente vertidos para o tupi-guarani atual do Paraguai. 

14 - Vocabulário na língua br.asJlica. Manuscrito 
português-tupi do séc. XVII. Vol. 20 da Coleção 
do Departamento de Cultura de São Paulo. 
São Paulo, 19'38. 

~ste valiosíssimo V ocabulá.1-io foi por nós transcrito, pref a
ciado e publicado, por incumbência da Bibl. Mun. São Paulo. V. 
Ayrosa, Plí:riio - Vocabulário na Língua -Brasílica. Em 1952 
foi feita uma 2.ª ed., confrontada com Mss. da Bibl. Nac. de 
Lisboa. V. Drumond, Carlos. 

1.5 - Ortografia de la lengua guaraní adaptada por 
"Cnltura Guaraní", del Ateneo Paraguayo, con 
breve exposición de los antecedentes. Asunción, 
1940. 

ftste folheto, com 34 pp., consigna o.s documentos relativos 
à adoção oficial de uma ortografia para a língua tupi-guarani, 
apresentados ao Governo paraguaio. 
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16 - N ande rendo tá guasú caraí IIiginio 1Iorín~go 
rembiaporã mbojhapi ro '1jhó ayá. Diciembre 24 
de 1940. Asunción, 1941. 

Tradução para o tupi-guarani moderno, do Manifesto polí
tico em que o Presidente do Paraguai, General Higinio Morínigo,. 
exp"Oz suas idéias relativas ao plano trienal, baseadas nos princí
pios da Revolução nacionalista. 

17 - Acue1·dos y resoluciones de la Acad. Corr. Id. 
Guar. durante el ano de 1'942. BoL Acad. Corr. 
Id. Guar. t. 1, n.º l. Buenos .Aires, 1943. 

Os acôrdos e resoluções versam os seguintes assuntos: plano 
de gra11iatologia guarani; vogais e consoantes; ortografia; deno
mina.ção das estações do ano e designação dos mêses. V. pp. 5/8 .. 

18 - Respuesta que dieron los Indios a las Reales 
Provisiones en que se manda no siTban los 
Y ndios, etc.. San Y gnacio del Y paumbucú, 
1630. I n J esuitas e Bandeirantes no Guairá. 
Pub. Bibl. N ac. Rio de Janeiro. Rio de J a
neiro, 1951. 

Interessantíssimo documento escrito em tupi-guarani, acom
panhado da tradução em castelhano. Vid. pp. 352/356. 

19 - da.tecismos Vários. I - El Tesoro de la Doctrina 
Christiana en lengua Guaraní. Bol. Fac. Fil. 
Ciên. Letr. Univ. São Paulo, n.º 155. (Etnogr. 
Tupi-guar. n.º 24). São Paulo, 1952. 

Trata-se do primeiro documento que aparece numa coleção• 
de Mss. tupi-guaranis, de 1716, pertencentes ao Museu Britânico. 
A reprodução dos textos foi feita por meio de clichés, e por 
nós pTef aciada. 

20 - Gtúa práctica del Guaraní. s/l. e s/ d. 

O Pe. Guasch, que se refere a êste trabalho, não dá o local 
e nem a data da impressão. Diz apenas que é trilingüe e que 
consta de 74 pp. 
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.ANToNro, Pe. 

- Catecisxno. s/l. e s./ d. 

Citado pelo Pe. Guasch, sem indicação de local e sem data 
de impressão. Apenas esclarece que Pe. Antoni'O é Redento
rista. 

ÂQmNo, Gumersindo Ayala 

- Apitu'ü Potl. ~féxico, D. F . 1949. 

Nêste pequeno vol., de 78 pp., reuniu o A. poesias de sua 
lavra, escritas em tupi-guarani moderno. Traz um Prólogo de 
Bacon Duarte Prado e esclarecimentos sôbre SigrwB y Alfabeto. 

ÀRAUJO, Pe. Antonio de 

1 - Catecisn10 na lingoa brasilica, no qval se contem 
a svm1na da doctrina christã. Com tudo o que 
pertence aos J\íysterios de nossa sancta Fe & bõs 
custumes. Composto a modo de Dialogos por 
Padres. Doctos, & bons lingoas da Companhia de 
Iesv. Agora nouamente conc'ertado, ordenado, & 
acrescentado pello Padre Antonio d' Araujo 
Theologo, & lingo.a da mesma Companhia. Com 
as licenças necessárias. Em Li~boa por Pedro 
Crasbeeck, ãno 1618: A custa dos Padres do 
Brasil. 

'A.' transcrição acima foi feita à vista da reprodução foto
gráfica do front., que aparece na obra de Serafim Leite -
H ist. da Comp. de J esus no Brasil, t . 2, p. 560. 1:ste Catecismo, 
sem a menor dúvida, é trabalho de imenso valor para o estudo 
do tupi-guarani da costa do Brasil. Obra indispensável e magní
fica, como o são a Arte do Pe. Anchieta e o Vocabul.ário na 
Lingua Bra,sílica. Antes do Prólogo vem: "Cantigas na lingoa, 
pera os minimos da Sancta Doutrin<11, Feita-s pello Pe. Christovão 
Valente Theologo, e mestre <la lingoa." V. Serafim Leite, Hist. 
Comp. Jesus no Brasil, vol. 8.º, p. 61 e Ayrosa, Plínio - Poe
mas Brasilicos. Conforme informação, ainda de Serafim Leite 
(op. cit. p. 561), o exemplar da Bibl. Nac. de Lisboa, rarissimo, 

tem no fim, manuscrita, uma Beneclrictio Retium. 
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2 - Catecismo Brasilico Da Doutrina Christãa. Com 
o Ceremonial dos Sacramentos., & mais actos. 
l>arochiaes. Composto Por Padres Doutos da 
Companhia de Jesus, Aperfeiçoado, & dado a 
luz Pelo Padre Antonio de ATaujo da mesma 
Companhia. Emendado nesta segunda impres
saõ Pelo P . Bertholan1eu de Leam da mesma 
Con1panhia. Lisboa. Na Officina de Miguel 
Deslandes. M. DO. LXXXVI. Com todas as 
licenças necessarias. 

É a 2.ª ed. do Catecisrno, ordenado em 1618 pelo Pe. Araujo~ 
emendado e atualizado pelo P . Bertholameu de Leam, como se 
esclarece em nota - Aos Religiosos da Compatnkia de Jesus: 
"Sae de novo a. luz o Catecismo Brasílico, que já no ano de 
1618, a vio a primeira vez. E sae com alguma variedade, por
que se trocarão alguns vocabulos daquela idade, que já hoje 
estranha o commum idioma dos Brasís, em outros, que são hojei 
vulgares. A escritura se emendou em orthografia mais pro
porcionada à locução brasilica. No texto da Doutrina, e Dialo
gos he rara a alte1·ação. Pois só se mudarão algumas senten
ças, que o exercício de tantos anos notou menos perceptíveis e 
em seu lugar se substituirão outras com termos, e palavras mais 
necessarias á inteligencia dos mystérios que aquí se inculcão. 
F inalmente tirarão-se algumas exortações, e praticas, que em 
hum perfeito Catecismo abundavão, etc. " O texto apresenta 
não pequenas variantes 01·tográficas e vários erros tipográficos. 
As "Cantigas na lingoa" de Pe. Cristovão Valente, aparecem 
aqui como Poemas Brasilicos. Ref. Sommervogel - Bib., 
t. 1, 507. 

3 - Catecisn10 Brasilico da Doutrina Ohristaã publi
cado de novo por Julio Platzmann. Edição 
facsimilar. Leipzig, 1898. 

É a 3.ª ed. do Catecismo, publicado em 1618 e reeditado em 
1686. Não pudemps verificar se os enganos ortográficos que 
aqui se enconti·am também aparecem na 2.ª ed., em que se 
baseou Platzmann para esta ed. facsimilar. 

4 - Catálogo dos nomes de parentesco que há entre 
os Brasis. Sociologia - Rev. Did. Cient., vol. 
10, n.º 1, São Paulo, 1948. 

Reprodução, promovida po1· Herbert Baldus, do famoso Ca
tálo go que ocorre às pp. 267 /274 do Catecismo do Pe. Araujo,, 
reeditado facsimilarmente por Julio Platzmann em 1898. 
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5 - Catecismo na lingoa brasilica, no qual se contem 
a surmna da Doctrina Christã, etc. Reprodução 
fac-sin1ilar da 1.ª ed. de 1618. Pub. da Pontí
ficia Univ. Católica do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro, l952. 

A reprodução fotográfica desta obra é magnífica. É curio-· 
so que o A. das palavras de Apresentação, ao resumir uma in
formação bibliográfica de nossos Apontamentos (1.ª ed., p. 25, 
n.0 14, reproduzida entre aspas, corretamente, pelo ilustre Pe. 
Serafim Leite), tenha suprimido o nosso nome... V. Serafim 
Leite, História da Comp. de Jesus no Brasil, vol. 8 pp. 60/61. 

ÂRRONCHES, Fr. João de 

- Caderno da Lingua. Rev. Mus. Paulista, t. 21. 
São Paulo, 1937. 

O Ms. dêste Caderno, com 26 pp., em pequeno formato, per
tence ao Museu Paulista. Minuciosamente anotado por nós, foi 
publicado na Rev. citada, pp. 49/322. V. Ayrosa, Plínio -
O "Caderno dKh Língua". 

Assrz E SILVA 

- Significação do vocábulo Paraíba. Rev. Inst. 
Hist. Geogr. Parai bano, vol. 8. Paraiha, 1935. 

Considerações sôbre o significado de Paraíba. Há erros tipo
gráfico&. V. pp. 103/108. 

AsTETE, Pe. Gaspar 

- Doctrina Christiana con su breve declaracion por 
preguntas y respuestas por el Padre Gaspar de 
Astete, de la Compafüa de Iesus. N uevamente 
corrigida por el mismo y traducida en lengua 
guarani por otro Padre de la misn1a Compafüa. 
BoJ. Fac. Fil. Ciên. Letr. Univ. São Paulo, n.º 167 
(Etnogr. Tupi-guar. n.º 27). São Paulo, 1953. 

O Ms. desta Doctrina faz parte de um Códice do Museu 
Britânico. Foi agora reproduzido, f otograficamente, e constitui 
o vol. II dos Catecismos Varios. V. Anônimos, n.º 19. 
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Ateneo de Fortines Correntinos 

1 - Intento d~ una numeración decimal en guaraní. 
Aporte del Ateneo al Primer Congr. Ling. 
Guar.-tupi. Bol. Fil. Inst. Est. Sup. l\fontevideo, 
vol. 6 ( nºs. 43-44-45). Montevideo, U ruguay, 
[1952]. 

Pequenas notas sôbre a numeração decimal em tupi-guarani. 
V. pp. 239/256. 

2 - Representación gráfica de los fonemas pro pi os 
de la lengua guaraní. Aporte del Ateneo al 
Primer Cong. Ling. Guar.-tupi. Bol. Fil. Inst. 
Est. Sup. Montevideo, vol. 6 (nºs. 43-44-45). 
l\iontevideo, Urugt1ay, [1952]. 

Breves sugestões apresentadas para constituição de um al
fabeto conveniente à lingua tupi-guarani. V. pp. 257 /260. 

AYREs DE CAZAL, Manuel 

- Corogra phia Brasilica, ou relação histori1co-geo
gra phica do Brasil. Segunda edição. Rio de 
Janeiro, 1845. 

Nesta obra encontram-se dois pequenos documentos tupi
guaranis: uma Inscrição rememora tiva da morte de índios en
volvidos nas lutas que ocorreram, no Sul do Brasil, em 1750, e 
uma relação de vocábulos da língua geral, comparados com ou
tro3 do guaicurú. V. pp'. 100 e 236. A Inscrição vem às pp. 
80/81 do 1.º tomo da 3.ª ed. da obra (São Paulo, 1943). 

A YROSA, Plínio 

1- Primeiras noções de tupi. Ed. dedicada ao 
Centro do Professorado Paulista. São Paulo, 
1933. 

~ste trabalho, com 164 pp., consta de cinco palestras que 
realizamos no Centro do Professorado Paulista, em 1933, publi
.cadas parceladamente pelo " Jornal do Estado" (Diário Oficial 
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do Est. de S. Paulo) , nos. 180, 181, 185, 186, 187, 193, 196~ 
197, 199, 201, 202, e 204 (2.ª fase), correspondentes ao pel'Íodo 
de 12-8-33 a 10-9-32. O Vocabulário, que vem anexo à obra. 
refere-se exclusivamente à interpretação de topônimos de São 
Paulo. 

2 - ~Iameluco é ter1no á1·abe ou tu pi~ 
Mun. São Paulo, Ano I, vol. 1. 
]~34. 

Estudo histórico-etimológ·ico. V. pp. 21 / 24. 

Rev. 1\.rq. 
São Pau]o1 

3 - ::Niuchirão. Rev. Arq . 1iun. São Paulo, ano 1:
vol. 2. São Paulo, 193:1:. 

Estudo histórico-etimológico. V. pp. 49 / 55. 

4 - Biboca-Tejupar. Rev. Arq . 1\fnu. São J>aulo, ano 
J, vol. B. São Paulo, 1934. 

Estudo histórico-etimológico. V. pp. 27 / 30. 

:-) - J-\.YaplH'.a. R~v. J.'\.rq. l\if nn. Rão Pau lo, a no I, 
vol. ±. São PaH1o, 1934. 

Estu<lo histórico-etimológico. V. pp. 47 / 4ÇI. 

6 - ..t\.pjruni. Rev. Al'<l . .ThtI11n. São Paulo, auo I, 
vol. 5. Suo Paulo, 19B4. 

Estudo histórico-etimológico. V. pp. 43 / 44. 

7 - I\{oqnen1. Rev. Arq. J\ínn. Silo I>aulo, a110 I, 
Yol. 6. Silo Paulo, J934. 

Estudo histórico-etimológico. V. pp. 53/ 54. 

8 - Beijú. Rc•v. A:rq. I\Inn. Siio Panlo, ano I 1 vol. 7. 
São Paulo, 1.934. 

Estudo histórico-etimológico. V. pp. 17 / 18. 
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9 - Diecjonarjo Portnguez-Brasiliano e Brasiliano
Pol'tuguc7i, de [Frei Onofre]. Prefácio e notas. 
Separata da Rev. ~Ius . Paulista, vol. 18. São 
Paulo, 1934. 

Reimpressão integral da edição de 1795, acrescida da 2.ª 
parte, até então inédita. O Prefácio é longo e trata da autoria 
do Diccionário. As notas estão esparsas, em número regular, 
pelos verbs. da obra. V. [Onofl·e, Fr.] 

10 -Âipün. l~ eY ... Al«J . Jlnn. São Paulo, ano I, vol. 8. 
São Paulo, 1935. 

Estudo histórico-etimológico. V. pp. 11/ 12. 

11 - Caatiuga. Rev. Arq. Mun. São Paulo, a110 1,. 
vol. 9. São Paulo, 1935. 

Estudo histórico-etimológico. V. pp. 37 /40. 

12 - Caipó1·a. 
vol. 10. 

l~ev. ..Arq. :Niun. São Paulo, ano I, 
Sã.o Paulo, 1935. 

Estudo histórico-etim'Ológico. V. pp. 37 / 42. 

18 - Pororóca. Rev. Arq. Mun. São Paulo, anu l., 
vol. 11. São Paulo, 1935. 

Estudo histórico-etim'Ológico. V. pp. 73/75. 

J4- Pererecar. Rev. Arq. Mun. São Paulo, ano I, 
vol. 12. São Paulo, 1935. 

Estudo histórico-etimológico. V. pp. 63/ 65. 

15 - Ca boclo. 
vol. 13. 

Rev. Arq. ~1.un. São Pau lo, ano II, 
São Paulo, 1935. 

Estudo histórico-etimológico. V. pp. 67-70. 

16 - Purnruca . Rev. Arq. ~Iun. São Paulo, ano II,. 
vol. 14. São Paulo, 1935. 

Estudo histórico-etimológico. V. pp. 57-58. 
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17 - Coivára. Rev. Arq. Mun. São Paulo, aJ1o II, 
vol. 15. São PanJo, 1935. 

Estu.do histórico-etimológico. V. pp. 143/144. 

18 - Cbué. Rev. Arq. l\1un . São PanJo, ano II, vol. 
17. São Paulo, 1935. 

Estudo histórico-etimológico. V. pp. 241/244. 

19 - Caipira. Rev. A.r<1. ~t[un. São Pnnlo, ano II, vol. 
18. São Paulo, 1935. 

Estudo histórico-etimológico. V. pp. 195/198. 

20 - O "Caderno da lingua" ou Vocabulario Portu
guez-Tupi de Frei João de Arronches - 1739. 
Notas e co1nmentários á margein de um manus
cripto do séc. XVIII. Separata da Rev. Mns. 
Paulista, t. 21. São Paulo, 1935. 

Êste trabalho originou-se de um modesto caderno manuscrito, 
formato pequeno, de apenas 26 pp., oferecido pelo Dr. Rodolfo 
Garcia ao Museu Paulista. Estudado sumariamente po1· Horá
cio de Carvalho, foi mais tarde a nós confiado, pelo Dr. Afonso 
Taunay, para recebei· as necessárias anotações. São essas ano
tações, longas e minuciosas, que constituem propriamente a obra 
em fóco. Muito menos vultuoso que o de Frei Onofre, não deixa 
de ter também grande importância para os ·estudiosos, pois for
nece uma série de dados interessantes sôbre a língua. V. pp. 
49/322 da referida Rev. pub. em 1937. 

21 - Pindaiba. 
vol. 19. 

Rrv. _l\.:rq . Mun. São Paulo, ano II, 
São Paulo, J'936. 

Estudo histórico-etimológieo. V. pp. 241/247. 

29. e ~,, 
4J - a.rui n. 

vol. 20. 
Rev. A1·(1. Mun. São Paulo, ano II 

São Paulo, 1936. 

Estudo histórico-etimológico. V. pp. 191/194. 
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23 - Capoeira. Rev . .Arq. Mun. São Paulo, ano II, 
vol. 22. São Paulo, 1936. 

Estudo histórico-etimológico. V. pp. 335/346. 

24 - Capão. 
YOl. 24. 

l~eY. Arq. 'Nluu. São Panlo. ano II, 
São Paulo, 1936. 

Estudo histórico-etimológico. V. pp. 131/ 136. 

2.) - Bubúia. 
YOl. 25. 

Rev. ATq . Thlun. São J>aulo, ano III~ 
São Paulo, 1936. 

Estudo histórico-etimológico. V. pp. 181/186. 

26 - .. A.raeatí. 
YOl. 26. 

Rev. ATq. ~luu. São J>anlo, n.110 IlI, 
São Panlo, 1936. 

Estudo histórico-etimológico. V. pp. 87 / 92. 

27 - rrêrnl08 tupif: 110 portug-nêH do 11rasil. Vol. 13 
da C1oleção do Dep. C1nlt. São l)aulo. São Panlo 
]937. 

Reunimos nêste vol. cêrca de 30 estudos sôbre têrmos tupi
guaranis correntes no português do Brasil, em sua maioria já 
publicados pela Rev. Arq. 'Mun. de São Paulo. A propósito des
ta obra disse Recalde (na mesma Rev., vol. 42, pp. 39/77) : "Cada 
uma das frinta palavras analisadas constitui uma pequena mono
grafia filológica e histórico - geográfica, destinada a fundir 
as discrepâncias em uma verdade nova, apoiada em novas consi
derações.·· Foram tirados 50 exs. em papel especial. 

28 - ÜH "N 0111es das partes <lo c·orpo lnunano pella 
lingua do Brasil", de P ero de Uastilho. Texto 
tupi-portugnêR e portngnês-tupi do sée. XVII. 
Vol. 14 da Coleção c1o Dep. Cult. São Panlo. 
São Pnulo, 1937. 

Estudamos, no Prefácio, o pequeno manuscrito de Pero de 
Castilho, fazendo comentários a propósito das divergências orro
gráficas verificadas entTe a primeira e a segunda parte. As 
Notas são numerosas. Vários erros tipográficos nos escaparam; 
alguns capazes de confundir o leitor menos atento. V. Cas-
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lho, Pe. Pero de - N01nes das pwrtes elo corpo humano, etc. 
Foram tirados 50 exs. em papel especial. 

29 - Falsas idéias sôbre o tupi-guarani. Fil. Ciên. 
Letr., Ano 2.º, n.º 5. São Paulo, 1937. 

Breve artigo sôbre as falsas idéias relativas à pobreza e à 
rusticidade do tu pi-guarani. Transcrevemos as poesias: Nho 
Quijote avaneeme e Fránciape, de Inacio Pane. V. pp. 31/37. 

30 - Dos índices de relaçã.o dcterminativa de possr no 
tupi-guarani. São Paulo, 1938. 

Esta monografia, com 96 pp. constituiu a Tese defendida 
por nós no conjunto de provas exigidas em concursos para Prof. 
da Univ. de São Paulo. Na impressão ocorreram vários erros 
tipográficos de importância. Reproduziu-a o Bol. n.º 11 (por 
engano vem na capa n.0 9) da Fac. Fil. Ciên. Letr. Univ. de 
São Paulo (Etnogr. Ling. Tupi-guar. n.0 1), São Paulo, 1939. 

31 - Subsídios para o estudo da influência do tupi 
na fonologia portuguêsa. An. Prim. Congr. Ling. 
N ac. Cant., realizado e111 São Paulo. São Paulo,. 
1938. 

Procuramos mostrar nesta monog·rafia, que algumas moda
lidades de pronún~ia de têrmos portuguêses, no Brasil, podem 
sei· consequência do antigo contacto de colonizadores e amerín
dios de fala tupi-guarani. V. pp. 679/696. 

32 - Vocabulário na língua brasílic.a. !.iianuscrito 
português-tupi do séc. XVII, 1621, transcrito e 
prefaciado por Plínio Ayrosa. Vol. 20 da Co
leção do Dep. Cult. São Paulo. São Paulo, 1938. 

O Ms. original dêste Vocabulário foi adQuirido na Europa 
pelo Dr. Felix Pacheco e, mais tarde, adquirido pela Bibl. Mun. 
de São Paulo, onde se acha atualmente. É sem dúvida alguma 
livro de imenso valôr documental e um dos mais vastos reper
tórios de informes sôbre animais, plantas e coisas do primeiro 
século do Brasil-colônia. Os seus milhares de verbetes, em por
tuguês e tupi-guarani, embora de leitura nem sempre fácil, for~ 
necem elementos preciosos para o estudo do chamado tupi da 
costa do Brasil. No Prefácio estudamos exaustivamente êste 
Ms., e chegamos a pensar que talvez seja êle o tão falado Vooo
bulá·rio de Anchieta. O ilustre Pe. Serafim Leite, em excelentes 
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moHografias procurou demonstrar que ao Pe. Leonardo do Vale 
deve ser atribuida a autoria da ob1·a. Outros autõres trataram 
também do assunto e fizeram observações sôbre o texto. V. 
nosso Prefácio, in Drumond, Carlos - Voe. na Lingua Bra
silica, 2.ª ed. São Paulo, 1952. 

33 - Algnns poe1naf; bl'asílfr·oR. Rev. Arad. Paul. 
l.;etr. vols. 7, 8 (l 11. São Panlo, 1'939/ 194.0. 

Os voemas, que estudamos e traduzimos para a Rev. da Aca
demia, são alguns dos que aparecem do Catecismo Brasflico, do 
Pe. Araujo, de autoria do P e. Cristovam Valente. Foram, como os 
demais do Ca,tecismo, incluídos no Bol. Fac. F il. Ciên. Letr. 
Univ. São Paulo, n.0 23 (Etnogr. e Tupi-guar. n.º 2). 

34 - Obse1·yaçõe:::; ú u1argr111 ele '' "Cbirnjara. lenda 
tnpi", de José dP Alenc·ar. São Paulo, J.940. 

Rápidas anotações referentes a têrmos tupi-guaranis em
pregados por Alencar. Procuramos apenas esclarecer os senti
dos exatos dos têrmos, nem sempre perceptíveis no text-0 e nas 
··Notas" finais da obra. V. pp. 137 /141. 

3:3 - Po<:tnas hl'aRíJi eo~ do J>~ . Cristóvilo Valente, 
S. J . - Nota~ e tradução.. Süo Panlo, 1941 . 

T extos tupi-guaranis transcritos integralmente do Catecis
nio Brasílico do P e. Araujo, ed . Platzmann, anotados e traduzi
dos. Segundo parece é esta a primeira tentativa de divulgação, 
em português, da obra do Pe. Valente. O trabalho constitui o 
Bol. 23, da Fac. Fil. Ciên. Letr. Univ. de São Paulo (Etnogr. 
Ling. tupi-guar. n.0 2), São Paulo, 1941. Foi r eproduzido, na 
íntegra, na ti·ad. portuguesa da obra de Denis: Uma Festa 
B rasileira, Rio, 1944. 

36 - Co]óquio de eutrada ou ch<:gada ao BrasjJ, entre 
a gente do país chamada rrupinambá e Tupmj
quim, em linguagem brasílica e francesa. Jn 
Jean de Léry - Viagem à Terra do Brasil. 
São Paulo, 1941. 

É o célebre "Colloque de l'entrée ou arrivée en la tet"re d?L 

Brésil~', que aparece na obra de Léry,, composto em forma de 
diálogo entre um francês e um tupinambá do Rio de Janeiro, 
em 1557. Vem prefaciado, r estaurado, traduzido e anotado. V. 
pp. 247 /278. O Coloquio é, sem dúvida alguma, um dos mais 
valiosos documentos da lingüística americana. Provavelmente 
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obtido por Léry graças ao auxílio de algum intérprete, aparece, 
nas edições numerosas da !Qbra extremamente deturpado no que 
toca à grafia dos têrmos ameríndios. Batista Caetano, em 1876, 
publicou nos " Ensaios de Sciencia" (Fase. 20, 1876, pp. 1/132) 
o texto francês-latino-tupi, acrescido de uma tentativa de 1·es
tauração e de notas valiosas, aproveitadas nesta ed. de 1941. 
A versão do francês para o p-ortuguês, realizada :por Tristão 
Alencar Araripe (Rev. Inst. Hist. Geogr. Eras., vol. 80, pp. 
321/341) e a que aparece em Primeiras L etras (ed. da Acad. 
Eras. Rio de Janeiro, 1923) afastam-se muito do texto tupi-gua
rani. 

37 - Notas tupinológica.s. ln J enn de Léry - Viagem 
à te1-ra do Brasil. São i~aulo, 1941. 

Estudamos, tão sintéticamente quanto po-ssível, quase todos 
os vocábulos tupi-guaranis que aparecem na obra, sugerindo a 
etimologia de muitos dêles. Estas notas estã'° distribuídas pelo 
texto, em roda-pés. 

,3g - Glossário dos têrn1os tnpis que ocorren1 na 
Parte Oitava, Livro 8.º, da Hü;tória Natural 
do BTasil, de Jorge JYiarcgrave. Ed. portuguêsa 
do ~Ius. Paulista. São Paulo, 1942. 

Estudamos, sintéticamente, os designativos tupi-guaranis não 
só do ponto de vista geográfico como, principalmente, do ponto 
de vista etimológico. Apesar do cuidad'O com que foi confeccio
nada esta ed. em português, alguns erros tipográficos podem 
confundir os leitores. V. pp. 89/99 dos Comenitátrios, anexos à 
obra. 

39 - Orações e Diálogo da DoutriI1a CTistã na Lingua 
Brasílica. }.!Iss. do séc. XVIII, ti·anscritos e 
anotados. Bol. da Fac. Fil. Ciên. Letr. Univ. 
São Paulo, n.º 106. (Etnogr. Tupi-guar. n.º 17). 
São Paulo, 1950. 

Nas Notas 'jYrefaciais estudamos êstes Mss., pertencentes ao 
Museu Britânico, que cuidadosamente transcrevemos e anota
mos tendo à vista os originais microfilmados. Com exceção de 
um Compêndio, de 1740, que não foi publica.do por Ferreira Fran
ça, todos os demais documentos vêm na sua Cresto'l'J'l,(1,tia. 
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40 - N ornes dos membros do corpo humano e outroB· 
designativos na língua brasílica. Mss. do sée. 
XVIII, transcritos e anotados. · Bol. Fac. FiL 
Ciên. Letr. Univ. São Paulo, n.º 114 (Etnogr. 
Tupi-guar., n.º 19). São Paulo, 1950. 

A transcrição dêstes documentos foi feita à vista dos origi
nais, microfilmados, pertencentes ao Museu Britânico. Ferreira 
França já os divulgara em sua Crestomatia, sem anotações. 

41 - VocabuláTio português-brasílieo. !íss. do Béc. 
XVIII, tra11sc1·itos e ordenados. Bol. Fac. Fil. 
Ciên. Letr. Univ. São Paulo, n.º 135 (Etnogr. 
Tupi-guar., u.º 21). São Paulo, 1951. 

Os Mss. dêste vocabulário, que pertencem a'O Museu Britâ
nico, foram publicados por Ferreira França em sua Orestomatia. 
A nossa reedição, feita à vista dos originais microfilmados, corri
giu enganos de transcrição e erros tipográficos da 1.ª ed. 

BAEN A, Antonio L. Nionteiro 

- Ensaio eorográfico sôbre a Provín<-ia <lo Pará . 
Pará, 1839. 

Nesta obra encontra-se o H ino que canta.m em língua geral 
os indígenas das Províncias do Patrá e Amazonas na. festa deno
minada do Sairé (pp. 130/131), acompanhado da tradução em 
português. Ocorre também no trabalho do Cônego Francisco 
Bernardino de Souza - Comissão cfo Madeira: Pmrá e Ama
zonas, 2.ª parte, p. 91 (Rio de Janeiro, 1875) e na obra de 
José Veríssimo - Primeiras P ágina-s. Belém, 1878. V., tam
bém, Barbosa Rodrigues - Poranduba A mazonense, in fine. 

BALBI, ..t1-dTien 

- Atlas ethnogl'aphique du Globe, ou Classificatiou 
des peuples anciens et modernes d 'apres leurs 
langues, précédé d 'un discourse sur 1 'utilité et 
l'impo1·ta11ce <le l '€tude eles Jangues, etc. PnriR, 
1826. 

Em Troisieme Tableau: laneu.es de la région Guar~ni-Brési
lienne, aparecem simples relações de palavras que o A. classifica 
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como guaranis, da língua geral, tupina.mbás, tupis, omáguas, etc., 
dando a impressã-0 de se tratar de líng·u..a~ diversas. 

BALDUS,. Herbert 

1- U1na ponte etnográfica ent11e o Xingú e o A1·a
.guaia. Rev. Arq. Mun. São Paulo, vot 43, São 
.Paulo, 1938. 

Artigo sôbr.e urna possível relação entre a tribo tupi dos 
Ar&wines e a tribo dos Ampaneás, de existência legendária. Em 
anexo vem uma tabela comparativa: Arawine, Camaiurá, To,,pi
rctpê. V. pp. 9/12. 

2 - O conceito do to1npo entre os índios do Brasil. 
Rev. Arq. Mun. São Paulo, vol. 71, São Paulo, 
1940. 

Pesquisa hístórico~lexicográfica a propósito do conceito do 
te.mpo, principalmente entre os tupi-guaranis. V. pp. 87 /94. 

3 - Os Tapirapé, tribu tupi no Brasil Central. lGev. 
Arq. Mun. São Paulo, vols. 96/105, 107/ 124 e 
127. Sào Paulo, 1944/1949 . 

Nesta excelente .m'Onagra:fia encontram~se . relaçõe's de de
signativos gerais e zoológicos, correntes e.ntre os Tapirapês, e 
acompanhados de inform-es obtidos dos Cherentes, Carajás e 
Caiiigangues. V., princip.almente, vols. 1171 118 e 119. 

BARBOSA DE FARIA) J oào 

1 - Vocabulário dos índios Pauatê. I n Glossário 
Geral das tribos silvícolas de lVIato Gros$o e 
outras da Amazônia e do N or'te do Brasil. Cons. 
N ac. Prot. índ. Pub. n.º 76. · Com. Rondon, 
Anexo 5, t. 1. Rio de Janeiro, 1948 . 

.êste Vocabulário reflete o dialeto dos Pauatê.s, "grupo da 
tribo Parnauáte, da qual fazem parte :outros grupos tupis do 
Vale do Gí-Paraná (Est. Mato Grosso): Tacuatêpe, Majubim é 
lpoteuáte''. V. pp. 75/88. 
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2- Vocabulário dos índios Quêpi-quiri-uáte. Tn 
Glossárjo Gexal das tribos silvícolas de lvlato
Grosso e outras da Amazônia e do Norte do 
Brasil. Cons. N ac. Prot. índ. Pnh. 76, Com. 
Rondon, .t-\.nexo 5, t. 1. IZio de Janeiro, 1948. 

Dêstes mesmos índios há outro Vocabulário, colhido em ponto 
e época diferentes, por Rondon; reunidos foram publicados por 
Loukotka, no trabalho: Sur quelques Zangues inconnues de l' A nié
rique du Sud. V. pp. 185/191. 

.B~RBOSA ltODRIGU~}S) João 

1 - L()lH1as, cren\aS e snper8ti<;ões. ReY. J3ras. t. 10. 
R.io de fJ aneiro, 1881. 

Estudo interessante sôbre algumas lendas dos ameríndios do 
Brasil. O A. cita várias palavras tupi-guaranis, dando-lhes a 
etimologia. V. pp. 24/47. Êste mesmo trabalho foi reproduzido 
pelo Bol. Inst. Hist. Geogr. Paranaense, vol. 1, pp. 159/220, 
Curitiba, 1918. 

2 - Notas (botânicaR, zoológiras e geográficas) à 
obra de J ohH l1uccock: A Grarnrnar and \..,. oea
bulary of tlie i,npi language. R~Y. Inst. flist. 
Geogr. Bras. vol. 62, Rio de Janeiro, 1881. 

Anotações, principalmente do ponto de vista das ciências 
naturais. As etimologias dos designativos tupis são em geral 
aceitáveis, embora delas não cuidasse com muita larguesa, por
que, diz o A.: "o meu companheiro nêsse trabalho, o sábio ame
ricanista Dr. Batista Caetano, disso está encarregado, e êle às 
minhas obscuras notas ajuntará as suas d<>utas observações lin
güísticas ". Infelizmente Batista Caetano não pôde realizar essa 
tarefa e nem a Rev. do Instituto conseguiu completar a publi
cação dos trabalhos de Luccock. V. pp. 33/130. 

3 -A língua geral do Amazonas e o guarani. Obser
vações sôbre o alfabeto indígena. R.ev. Inst. Hist. 
Geog1·. Bras. Yol. 78, I{io ele Janeiro, 1888. 

O A. estuda questões referentes à ortografia e aos 
vários aspectos que a língua tomou no Brasil (norte e sul) e no 

• 



- 51-

Paraguai. E' trabalho indispensável aos que consultam a Poran
duba Amazonense do mesmo A. V. pp. 73/110. 

4 - Poranduba an1azonense (I(ochiyma-uára poran
dúh). An. Bibl. N ac. I~io de ,Jn11ei1·0, vol. 14, 
fase. n.º 2, Rio de Janeiro, 1890. 

tste trabalho é uma das contribuições mais valiosas para o 
conhecimento do folclore brasileiro de fundo ameríndio. Compa
rável a êle só os trabalhos de Couto de Magalhães e de Antonio 
Brandão de Amorim. Além disso é documento de grande im
portância lingüística, pois fixa com clareza e abundantes provas 
uma. das fases de deturpação do tupi-gua1·ani, consequente à 
colonização do Brasil. Na. Advertencia, e em nota que está ao 
pé da 1.ª p., informa Barbosa Rodrigues: '·Com o título de 
Lendas, crenças e s'u,pe·rstições publiquei em 1881 um artigo 
na Rev. Bras., t. 10, p. 24, 1881, além das lendas Uyara, Pirá 
Yauára, postas em versos pelo Bel. Campos P'Orto e publicadas 
n'O Paiz, do Rio de Janeiro; publiquei outras não conhecidas, 
corno a do Pahy tunaré, que foi traduzida em inglês, por Herb. 
Smith e publicada pelo Rio-News, e em francês por La Nation, 
de Paris; a do YaC1.J uaruá, que sob o título de Tapêra da, lua, 
Melo Morais Filho publicou na sua Literatura e pôs em belos 
versos na Rev. Exp. Antrop. e reproduziu, nos seus Mythos e 
Poemas, as do Muyrakytã, ou pedras verdes, que o mesmo A. 
pôs também em versos nas mesmas obras e nos Poemes de l' es
clavage, sendo também traduzidas pelo sr. Deleau no Messager 
du Brésil e outras que se encontram nos meus trabalhos intitu
lados Rio Yamundá, Rio Urubú, Rio Ytapy; etc., publicados 
em 1874 e 1875". Na última p., s. num., vem um trecho mu
sical da Cantiga do Çairé, para canto . 

. 5 - V o.cabulárjo indígena contparado, pn ra ino:-.;trar 
a adulteração da língua. ( Cornplornento da Po
randuba a1nazonense). i~ll. Bibl. N ac. Iiio de 
Janeiro, vol. 15, 2.º fase. Rio- de Janeiro, 1892. 

O A., em notas que antecedem o Vocabulário, faz meticuloso 
estudo dos fonemas do nheengatú, para mostrar quanto· varia
ram com ,0 tempo e em consequência do contacto dos grupos pr~
mitivos com os colonizadores. ~ste trabalho, com 83 pp., c'Onst1-
tuiu o 2.0 fase. dos referidos Anais. 

6 - Vocabulário indígena con1 a ortografia correta 
( Compleincnto da Poranduba amazonense). An. 
Bibl. N.ac. R.io de Janeiro, vol. 16, R-io de J a
neiro, 1893. 

Pequeno vocabulário, nheengatú-português, com a ortografia 
correta segundo 'O sistema ortográfico adotado pelo A. Vem no 
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fim do vol. referido, como fase. especial, num. própria, de 1 a . 
47, ·e com data de 1894. 

7 - Complemento do Vocabulário indígena con1 a 
ortografia correta. An. Bibl. Nac. Rio de Ja
neiro, vol. 16, Rio de Janeiro, 1893. 

O A. reuniu nêste Complemento as palavras que exprimem 
idéias correlatas, tais como as que designam: Gráos de paren
UBco por consanguinidade e por afinidade; Comidas, bebidas e 
condimentos; Cores; Dias da Semana; Divisão do dia; Estações; 
Constelações; Fases da lua; Números cardeais; Partes do Corpo 
humano; Objetos do ·uso doméstico e Idades da. vida. V. pp. 
49/64 do fase. final, que traz a data de 1894. 

8 - Mbaé kaá tapyiyetá enoyu<laua ou A botânica e 
a no1nenelatura indígena. Men1ória aprfsentada 
ao 3.º Oongr. Oient. Lat. Arner. Rio de ,Janejro, 
Imprensa Nacional, 1905. · 

Trabalho interessanUssimo para o estudo das denominações 
tupis de numerosas plantas do Brasil. O A., a propósito, faz 
largos comentários sobre a adulteração das expressões amerín
clias. O "Quadro e•m, que se 1nostra a queda do H para b e g ·~ 
é muito curioso. 

BARCENA, .i\Jphonsns 

- Lcxieu et proecepta gramn1atica, ite111 liber cou
f essionis et precum, in quinque Indo rum linguis 
quarum usus per Americam australen1, nen1pe 
puquinica, tenocotica, ~atamareana, guaranica., 
nat.ixana, sive inogaznana ( m,ogama). Peruviar, 
1590. 

Vale Cabral, (p. 154) ao citar esta obra diz: ·'E' livro 
raríssitno e estas indicações que dou são estraidas do Manuel du 
Libraire, de Brunet. Também o cita Sotwel na Biblioteca 
Scriptoru1'n Societatis Jesu, p . 33, e Backer ná Bibliotheque des 
écrivains de la Compagnie de Jesu, t. III, p. 119. Pinelo, porém, 
na sua Biblioteca Oriental e Ocidental, descreve os trabalhos 
lingüísticos de Barcena sem todavia nos dizer se existem im
pressos ou se manuscritos. " Em sua Bibliografia, Medina afir
ma que tal obra nunca foi impressa. 



BASSILAK) :;\íallat de 

- L 'Ainérique inc:onDne. d 'apreH le J ournal de 
\r oyage de J. de I~rettes, Parü~: 1892. 

Breves anotações sôbre o tupi-guarani, informa Loukotka. 
V. pp. 264/267. 

J~ANT1NTAXI) J)e.lfilla ~·foJinari y Vedia 

- ljn esci-ituTa. fonética rn ol Guaraní. Bol. F-il. 
Inst. Est. Sup. 1\ifontevideo, vol. () (nº~ . 43-44-45). 
l\lf 011t.0video, lT ruguay-, [1D52] . 

O objeto desta breve memó1·ia é o de ··preconizar o uso da 
escritura fonética··. V. pp. 105/110. 

J - Apo11tan1c11to.: Robre o 1\hafieêngu, tan1hé111 <'ba-
1nado gual'aní ou tnpi on Lingua geral dos 
Rra~í~. Prüneiro Opúsculo: Prolegômeno. Orto
grafia c1 prosódia. 1\ifetaplas1nos. Advertência 
<·on1 tn11 extrato de TJaet. J~nsai oR <lr Scicnc:ia, 
fnst. 1. Rio de ,Jnneiro, 1876. 

Batista Caetano, sem dúvida alg·uma o maior conhecedor da 
líng;ua tupi-guarani, no B1·asil, deve figural' ao lado dos grandes 
gramáticos dos séculos XVI e XVII. Os seus trabalhos caracte
rizam-se não só pela erudição haurida nas melhores fontes, mas 
também pela honestidade de elaboração. E' possível que. nêste 
ou naquele ponto, os seus conceitos e suge~tões a propósito de 
questões da lingüística americana em geral sejam sucetíveis de 
refutações, mas é do todo impossível negar-se-lhe honestidade 
absoluta. Os estudos sôbre a questão ortográfica e sôbre os 
metaplasmos são excelentes. O quadro que apresenta, extraído 
da obra de Laet, é demonstração cabal da grande importância, 
para os estudiosos, das variantes g1·áficas que surgem nos tex
tos como consequência não só dos diversos sistemas ortográficos 
adotados, mas, principalmente da falta de cuidado de muitos 
OTganizaclores de vocabulários. São questões essas que, ainda 
hoje, não foram completamente l'Csolvidas. V. pp. 1/77. 
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2 - Apontan1entos sobre o .c'lbafieênga, tan1bem cha
mado guarani on tupi ou I1ingua geral dos 
Brasís. Segundo Opúsculo: O Diálogo de Léry. 
Nota prelin1inar. O iliálogo. Explana\õe:::1. En
saios de Sciencia~ fase. 2. Rio de Janei1·0, 1876. 

Com a meticulosidade que caracteriza o A., logo após erudi
tas notas sôbre o Diálogo, transcreve-o em francês, latim e tu
pi-guarani, tal qual o encontrou nas edições francêsa e latina 
da obra de Léry. O seu trabalho, porém, de maior valôr, está 
na reconstituiçào do texto tupi-guarani, em geral pessimamen
te. grafado. Como dissemos em nota anterior, é possível dis
cordar de sua i·econstituição num ou noutro ponto, mas sempre 
reconhecendo que procurou ser fiel e cauteloso. V. pp. 3/132 e 
Ayrosa, Plínio - Colóquio de entrada, etc. 

3 - 01-tografia f.::l significação da palav1·a hraBílic:a -
Nit(:l:roy - eserita e dada por vários cseritoreR 
nac·ionaís e estrangeiros. A ortografia que con
viria dar-se-lhe e a sua verdadeira etünologia. 
An. Bibl. Nac. Rio de Janeiro, vol. 2. Rio de 
J anei1·o, 1877. 

:f::ste estudo, e outi·os do mesmo gênero, foram sugeridos por 
Vale Cabral e por êle dados à publicidade nos Anais sob o título 
geral de Etimologias Brasílicas. Batista Caetano registra aqui 
as variantes gráficas do topônimo Niter6i e as analisa cuidado
samente. V. pp. 201/204. 

4 - Carioea. O qur signifi<·a 1 An. Bibl. Nae. Rio 
de Janeiro, voL 2. Rio de Janeiro, 1877. 

ltste é o segundo trabalho da série sugerida por Vale Cabral 
a propósito de Etimologias Brasilica8. Batista Caetano, seguindo 
o mesmo método usado no estudo da palavra Niter6i, anota tudo 
quanto encontrou nos velhos e modernos escritôres, analisando 
as várias grafias e etimologias propostas. V. pp. 404/406. 

5 - Introdução à 2.ª ~cl. da "Arte de Grammatica da 
lingua brazilica da nação Kiriri, co1nposta pe1o 
Pe. Lniz Vineenrio Man1iani". Rio ele J aneiTo, 
1877. 

Nesta lnt?·odução o A. compara a g1·amática quiriri com a 
gramática tupi-guarani, apoiando-se em vários argumentos e le
vanta a hipótese de um parentesco entre as duas línguas. V_ 
pp. 9/72. 
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6 - Esbôço gra1natical do Abáiíeê ou língua gnaraní, 
chama da tan1bem no Brasil ] ingua tupí ou lingua 
geral, proprian1ente .Abafieênga. An. I3ibl. N ac. 
Rio de Janeiro, vol. 6. Rio de J aneil·o, 1879. 

1!:ste notável trabalho de Batista Caetano é parte integrante 
da obra monumental realisada pelo sábio brasileiro, relativa à 
Conquista es'}YÍ'ritual, de Montoya. Vem precedido de Ao Leitor; 
de uma Carta-p?·efácio dirigida a Ramiz Galvão, e de uma dedi
catória, em tupi-guarani, a S.M.I. o Imperador D. Pedro II. 
O Esbôço ocupa as pp. 1/90. 

7 - P1·ilncva ratechese <lo~ iu<lios st>lvageus, feita 
pelos padres da Co111panhia de J esns, originaria
mente escrita en1 hispanhol (em bngna europea) 
pelo padre Antonio Ruiz, antigo instruetor do 
gentio, e depois vertida e1n Aba:fieêuga ( en1 
língua indígena) por ontro padre. 17~i3. S. 
Nieolao, Ad n1ajore111 Dei gloriant. .A1L Bibl. 
N ac. Rio de Janeiro, vol. 6. Rio de J a110iJ·o, 
1879. 

É a tradução literal e sob1·emodo consciênciosa da Abá retá 
y caray ey baecué Tupã, etc. de Montoya. Citâmo-la aqui, em
bora seja texto em português, porque faz parte do texto tupi
gual'ani e porque representa uma das mais valiosas contribui
ções para o estudo desta língua ameríndia. O confronto da tra
dução com o original vale por incalculáveis ensinamentos. V. 
pp. 91/366. 

8 - Voeabulátio das palavra8 gnarani8 usadas pP1o 
tradutor da "Conquista E~piritua1" elo Pad1·e A. 
Ruiz de Montoya. Au. J3ihl. Na<'. I~.io <le ,J aneir·o, 
vol. 7. Rio de Janeiro, 1879. 

~ste monumental vocabulário, o melhor e o mais consciêncio
so dentre quantos se publicaram depois do Tesoro, de Montoya, 
faz parte da grande obra que se desenvolveu sob o título: Manu.s
crito guaraní daJ Bibl. Nac., etc. É êle consequência dos traba
lhos de tradução, referida no verb. anterior. Muitos dos defeitos 
que alguns críticos tem apontado nesta grande obra, são em 
última análise, defeitos que a bôa vontade e o conhecimento da 
língua desfazem com facilidade. Sôbre certas sugestões etimo
lógicas e sôb1·e acepções semânticas que se encontram na obr,a, 
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passiveis de controvérsias, nada há a dizer, pois são questões 
que, em grande número, ocorrem sempre em trabalhos dêsse 
p;ênero. O VocCf;bulário ocupa todo o vol. 7, com 603 pp. 

!) - ... ~ etin1ologia da pala vr.a e1nboaba. Rev. l~ras., 
ts. 2 e 3. Rio rle Janeiro, 1879 e 1880. 

Estudo da etimologia da exp1·essão emboaba, escrito a pro
pósito de considerações feitas sôbre o mesmo assunto por Ma
cedo Soares, A. J. de. V. pp. 348/366 e 22/36 dos respectivos ts. 

J O - Per11amb1wo. Qual a sua verdadeira ortogl'afia 
e a ~ua etünologia correspondente 6? An. Bibl. 
Nae. Rio ele tTaneiro, vol. 8. Rio d<:1 tTaneiro, 
1'880. 

Ê o último dos estudos publicados sob o título genél'ico de 
Etim.ologia.s B1·asílicas. O trahalho foi :reproduzido pela Rev. 
Inst. Arq. Geogl'. Pernambucano, fase. n.0 54, Recife, 1900, pp. 
201/205. 

J 1 - Aponb.nnPnto~ Robre o Ahafieênga, t.a1nbe1n «bn-
1nado gnarnni ou tupi ou J;ingua geral dos 
B1·asi8. X anele.) ruba ou a Ora<;ão dominü·n l en1 
abafíeênga. EnsaioR rle SeieneiR, fase. B. Rjo de 
Janeiro, 1880. 

Nêstes últimos Apontctme11tos o A. estuda as numerosas ve1·
sões do Padre-nosso (&ande-rúba), analisando-as e comentando
as eruditamente. Ao longo do estudo encontram-se versões do 
Padre-nosso, de diferentes procedências, inclusive o que vem na 
Cos1nographie Universelle, de Thevet, impressa em Paris, cm 
1575. V. pp. 81/155. 

J 2 - Estfn1eia CXl.J do Canto X clo8 ].;nsíadas, CÜ' Luís 
ele Ca1nões, traduzida en1 aha:íieênga. ln "Ho-
1ne11age111 da Gazeta de N otíciaR a 1..Jnj ~ de 
CamõeR". 1-{i0 de Janeiro, 1880. 

A tradução dessa estância foi feita em prosa e publicada, 
também, pelos jornais: Gazeta de Notícias e Jornal do Comércio, 
respectivamente a 11 e 12 de junho de 1880. Segundo informa 
Vale Cabral, o Dr. Rozendo Mtiniz Barreto reproduziu-a em 
Preito a Ganiõe~. p. 41, Rio de Janeiro, 1880. V. p. 216 da 
··Homenagem." 
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13 - Notas anexas .à obra de Fernão Cardin1: Do 
princípio e origem dos índios do Brasil e de 
seus costumes, adoração e crremônias. Rio de 
,Janeiro, 1881. 
Análise e interpretação dos têrmos tupi-guaranis. Estas no
tas foram reproduzidas na ed. integral dos - Tratados da Terra 
e gente do Brasil - Ed. J. Leite e Cia., Rio de Janeiro, 1935, 
pp. 207 /276. 

14 - Cantos do Padre Ai1chict.a. (1l.rtigo~ pnbli<«1doi=:; 
na sec<;ão "Sciencias, LotraR e Artes" do "Diário 
Oficial", de 11, 12, 13, 14 e 15 de <lcr,en1hro de 
1882). R.eprodução aie:on1panhac1a ele 11111 prefá
eio de Basílio de l\1agalbãrs. J{ev. Inst. Hist. 
Geogr. Bras. \Ol. 138, IZio ele Janeiro, J920. 

Estudo de três poesias de Anchieta, em tupi-guarani, segun
do i·eproduções muito mal feitas pelo Dr. Melo Morais Filho. 
Sem ter à vista os originais, tenta o A. restaurar os textos de 
que pôde dispôr, analisa-os com gi·ande cuidado e interpreta-os 
sàbiamente. Demonstra ainda o nenhum valôr das ··traduções'' 
feitas sob juramento pelo Pe. J oã'O da Cunha, "traduções" essas 
reeditadas pela Academia Brasileira - Primeiras Letras, Rio 
de Janeiro, 1923. O prefácio do Dr. Basílio de Magalhães é 
excelente contribuição para a bibliografia de Batista Caetano. 
V. pp. 561/608 e Philipson, Jürn Jacob, n.0 3. 

BArr1S'l1A DE CASTR.O, e. 

1 • 

- \T ocabuláTio Tupi-guarani (Coletânea cloH pr111-
<~ipais e]crnentos con1 que contribuü1 a "lingua 
geral" para a formação das paJavras. do poi-tu
gnês-an1ericano) . Rio de Janeiro, J 936. 

Nêste trabalho, com 130 pp., reuniu o A. grande número 
de palavras e partículas de origem tupi-guarani que compôe to
pônimos, zoônimos, fitônimos, etc., C'Orrentes no Brasil. Anotando 
as adulterações e adaptações que soireram ao ser pronunciadas 
e escritas pelos colonizadores europeus, procura o A., em muitos 
casos, esclarecer as suas legítimas formas primitivas. 

BATISTA, Ciríaco 

4 

- V. Snethlage, Emil IIeinrieh - W 01·te nnd 
Texte der Tembé-Indianer. 
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BATISTA, Pedro 

- Significação do vocábulo Paraíba. Rev. Inst .. 
Hist. Geogr. Paraibano. Vol. 8, João Pessoa, 
1935. 

Estudo sôbre a etimologia do topônimo Pwraíba, p. 103. V_ 
trabalho de W enceslau Almeida, sôbre o mesmo assunto. 

DAL· v~:, 1\.da1n de - FHRHÉ, 1-'. 

- Voyage d.ans 1 'interieur tle 1u <Juyune. JJull. 
Soe. Géog. Paris, sér. 2.ª, t. 28. PariR, 1833/ 34. 

Segundo referências de Loukotka, foram êstes viajantes fran
ceses os primeiros a registrar algumas palavras dos Oiampís. V. 
165/178. 

BEAUREPAIHE - Roban, H~nrique de 

1- Sobre a rtünologia do voeáhulo brasileiro Ca
poeira. Rev. Bras., t. 3. Rio de Janeiro, 1880. 

Pequeno artigo em que o A. contesta as sugestões de Macedo
Soares, A. J., feitas a propósito dos étimos da palavra capoei
ra. V. pp. 390/342. 

2 - Diccionario de VocabuloR Brasileiros. Rio de 
Janeiro, 1889. 

l!:ste Dicciona'rio, conquanto anote têrm'Os de várias origens, 
correntes no Brasil, presta serviços aos que cuidam da etimolo
gia e interpretação de palavras provinientes do tupi-guarani. 

BELA.l~~FF, Juan 

- Cahyguá. Rev. Soe. Cient. Paraguay, t. 3, n.º 6~ 
.A.sunción ( Paraguay), 1936. 

Nesta monografia sôbre os Caiguás, o A. publica um breve 
vocabulário do dialeto falado por êsses ameríndios. V. p. 193. 
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BENÍTEZ, Leopoldo A . 

1 .. Guahú TetâTiguára, Himno nacional, versión 
guaraní. Prólogo de D. Juan E. O'Leary, Glo
sario del Dr. Tomás Osuna. Asunción, PaTa
guay, 1925. 

:mste trabalho, com 44 pp., constitui o 'Vol. 1 da Biblioteca de 
Cultura Guaraní e representa uma tentativa de versão. para o 
tupi-guarani, do hino nacional do Paraguai. O Glosario anexo 
esclarece convenientemente o sentido de certas expressões usadas 
pelo tradutor. A revista Juventud (Asunción, 3.º afio, nos. 44 
e 45, de 15 de fev. de 1925) publicou o trabalho, tal como o 
íez também a RM.1. de l,as Fuerza,3 Armadas de la. Nacion (Afio 
X, n.º 101, pp. 88/90), Asunción, 1949. 

2 - El problema de la grafia guaraní. Bol. Fil. Inst.. 
Est. Sup. JYiontevideo, t. 5, nºs. 34-35-36. Mon
tevideo, U ruguay, 194 7. 

Estudo sôbre o sistema 'Ortográfico a ser adotado ·para a 
grafia do tupi-guarani moderno. V. pp. 226/234. 

I~ERNAf ,, Fr. J osepb 

- Catecismo de Doctriua Ohristiaua en GuaTa1ü y 
Castellano. Para el uso de los Curas Doctrineros 
de Indios de las Naciones Guar.anies de las Pro
víncias del Paraguay, Pueblos de Misiones de] 
lT ruguay y Paraná, Santa Cruz de la Sierra,_ 
naciones de Chiquitos, Mataguayos y Províncias 
de San Pablo d,e lo,s Portugueses, é instruccion 
de los mismos pueblos. Afio de 1800. [Buenos 
Aires.] 

No Prólogo dest a valiosa obr a, com cêr ca de 190 pp., diz 
o A.: "El Padre-nuestro, A vemaria, Credo, Mandamientos Y 
Actos de contricción es del rezo que compuso el V. P. Fr. Luís de 
Bolaiíos, compafiero de San Francisco Solano, Apóstol de las 
Indias Peruanas: lo que todo en frase propria te ofrezco, lector 
mi-o, bien que a costa de conside1·able trabajo, pues para la 
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claridad y explicación que me he prometido, no ha sido tan des
medida mi suficiencia que con sólo el título de examen público 
y censura haya podido conseguirlo, con f acilidad; mas, por el 
contrario, me he valido de uno de los mejores intérpretes, capaz 
de dar la propriedad y buen estilo." A inclusão de São Paulo 
entre os centros de catequese, como se vê do front. da obra, 
"mo3tra a quasi identidade do Guarani e do Tu pi .. , (Serafim Lei
te, Hist. da Comp. de Jesus no Brasil, t. 2, pp. 550/551, nota 
4). Segundo êste mesmo A., foi feita a reedição da obra de 
Bernal em: Lenguas de América - Manuscrito de la Real Bi
blioteca, t. 1, pp. 395/ 439, Madrid, 1928. O local em que foi 
feita esta ed., de 1800, não vem indicado, mas pal"ece ser Buenos
Aires. Rcf.: Mitre. t.2.0 , pp. 13/14; Medina 54/55. 

J3gnTOL4\flO S·1•11:LL.\) J orgP 

- i~s ]jngnas indígenas ela 1~rnéri<·n. Silo l>nnlo, 
1938. 

O A. estuda os p1·onomes pessoais, os sistemas de nume1·ação 
e vários outros assuntos de interesse glotológico, fazendo refe
rências constantes ao tupi-guarani. No capítulo - Família tuvi
guarani - vêm citadas as tribos dessa familia lingüistica e sua 
localização segundo os mais idôneos documentos históricos. Foi 
publicada também pela Rev. Inst. Hist. Gcogr. S. Paulo, vol. 
16, pp. 1/172. 

1 - VocabuláTio Zoológico Guaraní, co1t eti1nologia 
y no111enclatura técniea. t. 6.º das Ac-tns da :i.ª 
Reunião do CongT. Cient. Lat. An1(\r. Rio ele 
,J nneiro, 1909. 

O A. procura esclarecer a etimologia de numerosos zoônimos 
de 01·igem tupi-guarani. V. pp. 541/603. Nêste mesmo t., pp. 
477 /482, vem o Pa1·ecer do ST. João de Carvalho Borges Junior, 
sôbre o trabalho. 

2 - Fauna Paraguaya. Catálogos siste1náticos de loR 
vertebrados del Paraguay. Pcccs, batracios, 
repti1e~, aves ~T n1amíferos conocidos hasta 1913. 
Asunción, 1914. 

O interesse desta obra pal'a a bibliografia da língua tupi
guarani, reside na citação cuidadosa das denominações indígenas 
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de numerosos animais, acompanhadas das designações científi
cas e de informes que muito podem auxiliar os estudos etimoló
gicos. 

3 - lia i·aiz de ll.lJll o J1u, (can1po). Rev. Soe. ('ient. 
Paraguay, t. 1, n.º 6. Asuneión, 1924. 

:Não conhecemos o trabalho; cita-o o J ourn. Soe. Amér. Paris,. 
n. s. t. 17, p. 434. 

4 - Sobre inustélidos del l>araguay - Y agua pé 
(1na1níferos). ReY. Soe. Cient. Paraguay, t. 3.º, 
1i.0 :3. Asnnción, 1932. 

Estudo sôbre a etimologia de yaguapé. V. p. 104. 

5 - SoJn·e c-erániica guara1ú. }~ev. Soe. Cient. T>a
l'aguay, t. :Lº, n .º :1 . Asunc·ión, 1932. 

Comentál'ios etimológicos a respeito de palavras tupi-guara-
nis designativas de utensílios cerâmicos. V. p. 102. ~ste 
trabalho foi preparado em colaboração com o D1·. A. B. 

BERTONI) G-uillcr1no r_re11 

1 - :b1011ologia, prosodia r cntog1·afia de la lengua 
guaraní. Trabajo aprobaclo po1~ la asociación 
"Cultura (Jnara11í" .'· so1netido al 2.º Cong1·. Inter. 
Jiist. G cogr. A:i11rr. Asunción, 1926. 

As obsel'vações feitas pelo A., no 2.0 capítulo, são dignas de 
leitura atenta. Há bons subsídios para o estudo do sistema or
tográfico do tupi-guarani. A monografia consta de 23 pp. 

2 - El inclio Guayaki, nna ruza interesante y inal 
conocidn . 1\.11. XX Congr. Inter. 1\n1er., Rio de 
J nnei ro, 19H2. 

Informac;ões sôbre os Guaiaquís, com referências à sua lin
gua~em. V. t. 2, pp. 103/110. 
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3 - La lengua guaraní. Importa11eia histórica y 
actual. I..Ja lengna, parte int(\grante del alma de 
loR pueblos, e~ un factor dC3 civili7.ación. La 
c·onjugació11 del verbo >. la rxi~tencia del verbo 
"Rer". Sau l~orenzo, Paragnay. 19~36. 

O A. reuniu trechos de confe1·ências sôbre a língua tupi
guarani, pronunciadas no "Comité Paraguayo •·, de Buenos Aires, 
e no "Ateneo Paraguayo", de Assunção. :t!:ste vol. constitue o 
Bol. n.0 2 do Inst. Inv. Inf. Publ. San Lorenzo. 

-+ - Diccionario Guayaki-Castellano. Separata de la 
Rev. Soe. Cient. Paraguay, vol. 4, n.º 5. Asnn
('ÍÓn, Paraguay, 1939. 

O A. analisa os trabalhos publicados a respeito do guaiaquí, 
fazend'O comparações elucidativas com o tupi-guarani atual do 
Paraguai, pp. 3/24. A' 2.ª parte da obra é ocupada pelo Diccio
nario, pp. 25/47. 

,) - 1\.nálisis glotológico de la ](\ngna guarani-tupí. 
Separata de la Rev. Soe. Cient. Paraguay, vol. 
5, n.º 2. Asunción, Paraguay, 1941. 

Nesta memória ( 44 pp.), encontram-se capítulos de valôr, 
relativos à origem e caracterização tipológica da língua. As 
observações sôbre grafia do "guarani-tu pi" dizem respeito ao 
projeto de l'eforma ortográfica ap1•esentado à "Cultura Gua
raní'', de Assunção, por Juan Francisco Recalde e por nós. 

() - jléxico n1a1·ã11deeoí-rue. ~lrxi<·o eu E~tado de 
guerra. LPga(·ión rle :Jf0xieo. A~unrión, l>nra
gnay, 1942. 

Versão, para o guarani, de textos oficiais mexicanos: Pa
lavras do Presidente Camacho, pronunciadas no Dia Panameri
cano ( 14 de ab1·il de 1941) ; M ensajem do mesmQ Presidente ao 
Congresso Mexicano; Resposta do Congresso da União e De
creto pelo qual se declara o México em estado de guerra. O 
texto castelhano ocupa as pp. 3/20 e o texto tupi-guarani as 
pp. 21/36. 
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7 - Ensayo etimológico sobre la Toponimia Guara.ní 
del U rugu.ay. BoL Fil. Inst. Est. Sup. Monte
video, t. 4, nºs. 25-26-27. ~{ontevideo, U ruguay, 
1944. 

Estudv muito sumário sôbre a interpretação etimológica <las 
denominações toponímkas uruguaias, de origem tu pi-guarani. V. 
pp. 25/36 . 

.8 - l~eglas de prosodia guaraní. Bol. Fil. Inst. Est. 
Sup. ~1ontevideo, t. 5, nºs. 40-41-42. l\fo11tevideo, 
Uruguay, 1951. 

O A. propõe as regras que julgà necessário observar, para 
a 'boa pi-osódia do tupi-guarani, e faz referências ao uso do 
apóstrofe e do hifem. tste e outros trabalhos fazem parte de 
uma Gr.arnátwa. de la Le1i.r;ua Guara-ní, ainda inédita, qu€ o A. 
submeteu à apreciação <lo 1.° Congr. Ling. Guar.-tupi. V. pp. 
579/&.82. 

'9 - RegJ as para la unión y separación de las par
tieulas en la Lengua Guaraní. Bol . Iril. Inst. 
Est. Sup. Mü11tevideo,, t . 5, nº$. 40-41-42. Moute
video, Uruguay, 1951. 

Ê:ste trabalho foi apre·sentado ao 1,.0 .Con,gr. Líng. Guar.-tupi. 
O. A. estabelece c.inco ·esquemas para precisar com'O, a seu ver, 
deve'm ser classificados .as pa-rtículas do t:upi-guarani, e como, 
dessa classificaçãoi podem advir as regras fundamentais qu.e 
·orientem a sua união e separação na grafiá. d·a língua. V. pp. 
58.3/585. 

1.0 - Importancia cultural del gua.rani en los países 
bilingües de la América Ibero-guarani. Bol. FiL 
Inst. Est. Sup. l\tfontevideo, vol. 6 (n<>s. 43-44-45), 
Montevideo, Uruguay, (1952]. 

· Estudo crítiC'o a propósito do bilingüísmo guarani-eastelha.
no e das deficiências apresentadas pelas gramáticas do tupi
guarani, ant~gas e modernas. V. pp. 84/97. 
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8ERTONI; lVIoisés Santiago 

1- Las plantas usuales dcl Paraguay y paises limí
trofes. ( CaTacteres, propiedades y aplicaciones. 
con la no1nenclatura guaraní, portuguesa, cspa
fi.ola y latiua y la etimologia guaraní - il1-
cluyendo un estudio físico y industrial de laf--i 
111aderas) . Introd ucción, no1nenclatnra y diccio
nario de los géneros botânicos latino-guarani. 
A~nncióu, [1913]. 

É o primeiro fase. de uma obra completa sôbre o assunto. 
Na Introdiu;ão o A. estuda os seguintes temas: La nomenclatu
ra guaraní; Unidad de la lengua guaraní; el tupí, el 1nbih'á; 
Leis forrnas moderna.s y .s-us alte1·aciones; Causas de error en la 
nomenclatiffa; La etinwlogía y S'lL importancia; Ortografia lin
güísUca, etc. 

2 - Reslu11e11 <le prehisto1·ia y protohjstoria de los 
países guara1úes. Conferencias dadas en el Co
legio Nacional. Asunción, 1914. 

:fJste trabalho, com 162 pp., conquanto de caráter histórico 
e etnológico, contém subsídios para o estudo dos dialetos do
tupi-guarani. Algumas pp. dês te estudo foram reproduzidas pelo 
Bol. Filol. Jnst. Est. Sup. Montevideo, vol. nos. 22-23-24, pp. 
44/66. Montevideo, 1943. 

3 - Influencia de la lengua gnaraní en Sud-An1ériea 
y Antillas. Puerto Bertoni, Paraguay, 1916. 

A obra, com 120 pp., compõe-se de várias monografias ou 
capítulos, cujos títulos principais são: 1 - Los ncnnbres Gua
raní, Tupí Karaive y Tapuya; 2 - Eni1,1neraci6n de los Dialectos 
Guaraníes; 3 - Cuadro Compa?YJ,tivo de la Influencia Guarani 
en las lenguas GuaranianaB ; 4 - Los Karaíves o Karaí-Guara
ní en las Antillas y Cent1'o Amé,rica; 5 - Analogías Lingüísti
cas Guaraní - Pentanas. ~sta obra foi também publicada pelos 
An. Cient. Paraguayos, nov. de 1916. 

4 - l1a lengua guaraní con10 docu1nento histórico. 
Estructura, fijeza, inalterabilidad. Consecuen
cias para la etiinología. Pnerto Bertoni, Para
guay, 1920. 

Trata-se de uma Sepwrata dos .An. Cient. Paraguayos, t. 2, 
num. 6. Compõe-se dos segs. capítulos: hnpo·rtanci,a, de los es-
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tudios guaranilógicos; Fases de la interpretaoion del guaruní; 
La etimologia. guaraní e lnco1"1'1.ipt,ib~lidad del guarani. ~ste 
trabalho foi reproduzido pelo Bol. Filol. Inst. Est. Sup. Monte
video, t. 3.0 , n.01> 20-21, pp. 436/456. Mo!ltevideo, 1942. · . . 

5 - Analogías lingüísticas c.araivcs-guaraníes y la 
lengua guaraní en .Antillas, \T enezuela, Colo1nhül 
y Ce11tro-An1érica. Puerto Iiertoni, PaTaguuy, 
1921. 

~ste trabalho, com 64 pp., foi publicado pelos An. Cient. 
Paraguayos, t. 3, n.0 1. O A. estuda as numerosas analogias 
vocabulares existentes entre o tupi-guarani e a língua dos cha
mados Caraibes 

6 - Civilización Guaraní, Lihro II (De la JYiecliti.na 
Guaraní). Puerto BeTtoni, Paraguay, 1927. 

A •e Rese1ia de las vlantas medicinales indígenas, etc." que 
vem nesta obra, é muito interessante, pois em muitos casos fa
cilitará os estudos etimológicos. V. pp. 174/230 (406/462 da 
num. geral da obra) . 

7 - Ortografía guaraní. Sobl'e la base de la Orto
grafía Internacional adoptada pol' los Congreso~ 
de Zoologia y Botánica, cou arreglo a ]a Orto
grafía I.1ingüística adoptada l)Or e1 Congr. Cient. 
Intel'. de Buenos Aires, 1910, y las reglas gene
ralmente seguidas por los lingitistas norte-.ame
ri,canos. 3.n edición. Revi&'tda y completada. 
Puerto Bertoni, Paraguay, 1927-. 

O A. estuda a questão ortográfica do tupi-g·uarani, e esta
belece 10 condições básicas para a sua boa representação gráfi
ca. ftste trabalho vem reproduzido no DiccionM·io Botánico, obra 
póstuma do mesmo A., publicado em 1940, pp. 118/141. 

8 - La lengua gna1·aní. Estructura, fundan1entos 
gr.a1naticales y clasifica·cióu. ( Apuntes póstu-
1nos). Separata de la Rev. Soe. Cient. Paraguar, 
t . 5, n.º 1. Asunción, Paraguay, 1940. 

Nesta memória, com 35 pp., o A. estuda particularidades 
da língua, esclarecendo questões fundamentais a respeito das 
partes da oração. 
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D - Diceiona rio botánico latino-gnaraní ;v gnaraní
latino eon un Glosario de Yocablos v elernentos 

< 

dela 1101nencla tnra hotánira. Introcluc-('ióu 
"J)lantas usualeR y ntiles del l.>araguay''. 
pósturna. Asunción, Pa1·aguay, 1940. 

a laR 
Obra 

~ste trabalho, como 'OS outros do mesmo A., reune monogra
fias não só de fundo botânico, mas também algumas de interesse 
Iingüístico. O Diccionario tem alto valôr, pois consigna as deno
minações de numerosos especimes botânicos em latim e em 
tupi-gua1·ani, tanto do Par.aguai quanto dos países limítrofes. 
O capítulo final, referente à ortografia (pp. 118/141) é repro
dução do trabalho - Ortografia guarani - do mesmo A., 3.ª 
ed., Pucrto Bertoni, Paraguay, 1927. 

10 - Estndio de la~ pr]ncipah~s inc.Hl0ras d(~ lD zona 
del Alto J?ara.11ú ( f>atagnay y Pa.íscR J.Jirní.
trof es). Rev. Soe. Cient. l")araguay, t. 6, n. º 2. 
~ti.sunción, Paraguay, 1'943. 

São interessantes os quadros estatigráficos das madeiras do 
Alto Paraná, pois reg-istram os l'espectivos nomes em tupi-gua
rani e seus correspondentes em português e castelhano. V. 
pp. 17/30. 

f3ETTENDORFF) Pe. J oa1n .Phelippe 

J - Con1pendio da Doutrina Christaã na língua por
tugueza, .& Brasi1ica : En1 que se eon1pl'ehendem 
os principaes n13rsterios dfl nossa Santa Fe 
Catholiea, & nlcioR de noRRa salvação: Ordenada 
a maneira · de Dialogos accon1odados par.a o en
sino dos YndioR, rorn duas breves In~trucç-ÕeR: 
hiia para bantizar en1 caso de extre:rna necessi
dade, os que ainda saõ Pagaõs; & ontra, para 
os ajudar a ben1 morrer, em falta de quen1 saiba 
fazerlhe esta charidade. Anno (J678), 1687. 

Vale Cabral, que não teve à vista esta primeira ed. da 
obra de Bettendorff, baseando-se em informes bibliográficos de 
Graesse ( Trésor des livres raret!, t. 7, p. 83) e nas indicações 
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de Frei Veloso, dadas em notas à 2.ª ed. de 1800, :fez serias 
pesquisas para averiguar se a ed. princeps seria de 1678, 1681 
ou 1687. As dúvidas estão, porém, esclarecidas; a indicação do 
front., 167$, em lugar de 1687, está corrigida em errata, e nem 
poderia prevalecer em face das datas das Liçenças e Aprovações, 
tôdas de 1687. A referência de Frei Veloso ao milésimo 1681 
deve-se, provavehnente, a êrro tipográfico que provocou a troca 
de 7 po1· 1. V. ed. de 1800. Ref.: Vale Cab1·al, pp. · 162/1631 

n.0 44 e Serafim Leite, Hist. Comp. J esus no Brasil, vol. 
8.0 , p. 99. 

2 - Oo1npe11<..bo üa Dontrjna nbrj ~;tüu 11a lü1gua 
portuguer,a e brasiJica, cornposto pelo I->. João 
Filippc Betenclorf, ..c'\ntigo ~fission.ario do Bra
sil, e reünprcsso de orde1n de S. Alteza Real o 
Príncipe Rege.nte Nosso Senhor, por Fr. José 
~íariano da Conceição Vellozo. Lisboa, 1800. 

Trata-se da 2.ª ed. do Compendio desc1:ito no verb. anterior., 
com 4 + 131 pp., em duas colunas, tupi-guarani e po1·tuguês. 
Há evidentes enganos tipográficos e incoerências gráficas. 

·13 E7iERBA DE 1\'1:mNJ~ZJ~s) Antoni o 

1 - Língua indígena. O no1ne - Ceru·á. Rev. Arad. 
C1earenP.(\, t . 6. Ceará, 1901. 

Nêste trabalho sõbre a debatidíssima questão da orígem do 
topônimo Ce.atrá, em que se envolveram Teodoro Sampaio, Cunha 
Mendes, J ·oão Mendes Junior, H. von Ihering, etc., responde o 
A. às considerações de Sampaio, feitas em artigo publicado pelo 
jornal "O Estado de São Paulo.,, de 30 de. maio de 1901. V. 
pp. 115/134. 

2-0Tigen1 do IlOlUP Ceará. R ev. Arad. reare1H;;e, 

t. 7. Cflará, 1902. 

O A. l'elata as pesquisas que realizou sôbre a origem do 
nome Ceará, apoiado em informe do Mapa da expedição do Ca
pitã·o-mór Pero Coelho de Souza, ao Ceará, em 1603, apenso ao 
livro Razão do Estado. V. pp. 157 /160. 

3 - Carta ao Dr. Teodoro Sampaio. Rev. Aiead. 
Cearense. t. 7. CeaTá, 1902. 

O A. trata ainda da etimologia e interpretação do topôni
mo Cea1rá. V. pp. 161/167. 
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BIANCHETTIJ Juan de 

1- G·raJnática gnaraní (1\. vá-fieê) y princípios de 
filología. Ortografía y fonética. Analogía 
Rintaxis. Construccion de oraciones. Literatura 
(Prosa ~- Verso). Bnenos .A.ireR, 1944. 

O A., das 178 pp. da obra, reserva apenas 64 para tratar dos 
aspectos essenciais do tupi-guarani moderno, muito influênciado 
pelo castelhano. É trabalho útil pa1·a os que desejam conhecer, 
praticamente, a língua. As demais pp. do texto são dedicadas 
a questões que fogem ao assunto principal, tais como: El um
guaje h'U/tnano, Pe1'Íodos de forrnación de la tierra, Ascendencia 
dei Homb,·e scgún Anieghino, etc. 

2 - Sisterna nn1ncral del gua1·a11í. 1 n ''rl1radicion" 
l.Ja J{evü,ta. de Col'rientes para toda .... .!\.i11érie;a. 
Afio I . 11 . ~) 5. C101Tientes, 1951. 

Pequeno artigo em que o A. expõe a maneira que lhe pa1·ece 
melhor para indicar a numeração de 1 a 19, no tupi-gua1·ani 
moderno. V. pp. 7 /8. 

13onE, l{landius 

- Die 'rupistannne uud ihre Sp1·acbe ü1 der Ca
pitania S. Vicente (São Paulo). Korrespondez 
Blatt der Deut. Gesell. .l\nthrop., Ethnol. Urg., 
49 J a hrg. Brauns('h\\Tcig, 1918. 

Não conhecemos o trabalho; vímo-lo citado no Handboolc 
of South Amei-ita11 lndians, vol. 3, p. 918. 

- Doctrina eristiana eu lengua guaraní. Rc'y· BihJ . 
Púb. Buc)nos Aires, t. 4. Buenos Aires, 1882. 

Em longa e erudita memória sôbre "Catecismos en guara
ní ", que supomos ser da autoria de Manuel Ricardo Trelles, 
vem transcritos os seguintes textos da Doctri:na, de Bolafios, em 
tu pi-guarani: Pelo Sinal da Cruz, Padre-nosso, Ave-Maria, C?·e
do, Marnda-meutos da lei de Deus, Mandamentos da San.ta Madl'e 
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I g1"ei(J;., ConfisS'ão ge1•cil e Catecism o breve do Concí liO Li·nien se. 
V. pp. 25/30 

J30RBA) Tele1naco !forocines 

l - Observações sôbre os indígenas do 
Paraná. Rev. lV[us. Paulista, vol. 6. 
1904. 

Estado do 
82:.o PaulO', 

Nesta breve notícia o A. transcreve um pequeno vocabulário 
dos Arés,, conhecidos no oeste dêste Estado (margens do Ivaí, 
Paraná) pela denominação de Botucudv~. "íi:les. próprios, diz 
o A., me contaram que o nome de sua tribo é Aré. Para lnim 
não há dúvida que êsses selvagens, tanto pelos caracteres físi
cos, con.10 pelos ling-üísticos, sã.o de raça guarani." V. :p. 57. 

2 - Actnalidade Indígena. Curitiba, Paraná, ]908.-

'A 2.a parte desta obra é de.clicada ao estudo etnográfico e 
lingüístico dos Caiguás e Guaranis. A propósito. de _peculiari
dades lingüísticas, dá o A. interessante Vocabulário Caiguá.
Chavante e anotações sôbre a Conjugação dos verbos eni gua1·a
ni. Na 3.ª e última patte encontra-se um pequeno. Vocabulá:rio 
Caingangue-Guarani. V. pp. 50/114. 

BORGES FoR'rES) João 

- O tupi na corografia do R.io Grande do Sul. 
:E~nsaio calcado sôbre o "0 tupi na geografia 
nacional.'7 Rev. lnst. Hist. Geogr. R. G. do Sul, 
.. A.no ~O. Porto Alegre, 1930. · 

Segundo Q. próprio A. declara, o seu trabalho baseia-se nos 
estudos de Teodoro Sampaio. De fato, adota as mesmas hipó
teses etimológicas, a.plicando-as aos topônimos sul-riograndenses. 
V. pp. 319/3Bl. 

BoTTIGNOLI, Pe. Justo 

1 - Diccionario guaraní-castellano y castellano-gua
raní. Asunción-Paraguay. Turín, [1927]. 

Êste dicionário, com 114 pp., segundo as próprias palavras 
do A., na Introdução, tem por objetivo principal "poner al aficio-

• 
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nado en condición de aprender pronto y fácilmente esta lengua, 
mediante el acopio de vocablos, su recta pronunciación e ilustra
ción con ejemplos. " Não traz data de impressão; supomos que 
tenha sido publicado em 1927, baseados em informes do Journ~ 
Soe. Amér. de Paris, t. 20, p. 489. O Bol. Fil. Inst. Est. Sup, 
li1ontevideo, t. 3, n.0 15, iniciou a sua reimpressão. 

2 - GTamática i·azonada de la lengun gna1·aní. Con 
un prólogo drl Dr. Adolfo Berro Ga1·cía, Pub. 
d<?l In~t. E~t. Snp. 1'f ontevidco. M ontevideo, 
1940. 

Trata-se da 2.ª ed. da Gramiática, esg·otada há muitos anos, 
e que grandes serviços prestou à aprendizagem do tupi-guarani 
falado no Pal'aguai. Foi publicada parceladamente pelo Rol. 
Fil. Inst. Est. Sup.: t. 2, n.os 6-7. pp. 65/76; t. 2, n.os 8-9, pp. 
251/288 e t. 2, n.os 10-11, pp. 527 /566. A 1.ª ed., com 93 pp., 
é, provavelmente, de 1927. 

l~OFHl'OY \ ~ni~ . C11n nclr Dnret 

- Thresor de l 'h1stoire des Jangves de c·e~t Vnive1·s. 
Cologny, J\'L Be1·jon, 1613. 

À p. 944 vem reproduzida a Oraison Dom•inicale, que apa
rece na Cosmo,9raphie Vniverse.lle, de Thevet, t. 4, f. 925. Ref.: 
Vale Cabral, p. 170, n.0 69. 

BRANCO, J oaquirn 

1 - Vocahnlário Etimológieo do ~\báí1ê~11g. Rev. 
Arq. l\iun. São Paulo, vo1~. 11/ 16. São Paulo, 
1935. 

O trabalho assim se distribue pelos diversos vols. da Rev.: 
Prefácio - vol. 9, pp. 45/56 e vol. 10, pp. 17/28; Vocabulárw 
- letra A - vol. 11, pp. 25/31; vol. 12, pp. 67 /72; vol. 13, 
pp. 47/58; vol. 14, pp. 47/51; vol. 15, pp. 137/142. Vocabulário -
letr:ls B - Y (fim) - vol. 16, pp. 159/235. O trabalho não 
corresponde, absolutamente, ao título de Vocabulário Etimologico. 
Como se vê pelo número de páginas que ocupa na Rev., está 
muito longe dos grandes léxicos da língua. 
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2 - Etilnologia dos nomes guaranis das ilhas paulis
tas. Rev. 1\.rq. Mun. São Paulo, vol. 32, São 
Paulo, 19'37. 

O A., depois de alguns comentários literários sôbre o tupi
guarani, analisa ràpidamente as denominações de algumas ilhas 
do litoral paulista. São as denominações que aparecem no Vo
cabulário na úingua Brasílica, por nós publicado integralmente 
em 1938. As etimologias propostas são discutíveis. V. pp. 
25/30. 

BHANDÃO, Oct·ávio 

- O vocábulo Su111aún1a. 1{<.1Y. ú1~t. Arq. Ueog1·. 
Alagoano. Vol. 8, nºs. 1-2. 1Iaceió, 1916. 

Trabalho de fundo literário, em que o A. procura estudar as 
origens e as variantes do topônimo Swmaúma. V. pp. 130/142. 

BRIN'ro~, l)aniel Gar1·ison 

i - Essays o.f an Ainericauist. I >uilade!phia, 1890. 

No capítulo: The tupi-guara.ni dia.lects, faz o A. rápido es
estudo de algumas peculiaridades do tupi-guarani antigo, segun
do Anchieta, Montoya e Batista Caetano. As suas considerações 
relativas ao tupi-guarani mode1·no, fundam-se em trabalhos de 
Charles F. Hartt, Amaro Cavalcanti, etc. V. pp. 380/386. 

2 - Tbe linguistic ra l·togra phy of thc Chaco region. 
Proe. A111er. Phil. Soe., Yol. 37. Philadelphia. 
1898. 

Não conhecemos êste trabalho; o Handbook of South Ame
rican Indians, vol. 6, p. 241, cita-o como fonte para estudo do 
tu pi-guarani. 

3 - The .American Race: .. A. 11nguistic classificatiou 
antl ethnographie Ü(1scriptio11 of the native tribes 
of 11orth anel sonth An1e1·i<'a. J>hiladelphia, 1901. 

O A., no capítulo sôbre os tupis, faz algumas observações 
lingüísticas, não muito exatas, e cita apenas algumas palavras. 
comparando-as com têrmos de outras línguas. Há erros eviden
tes. V. pp. 229/236 e 349. 
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.Bc.BHL) P. Berthold 

- U ebersetzung der kleinen Herderbibel. 

Texto bíblico vertido para o guaráio. Vem citado por Hoeller, 
em sua Gramtnatik der Gu,arayo-Sprache, p. 2. Não conhecemos 
o local nem a data da impressão. 

()a. 'ugü,v Ry)hacuú 

- Ca 'a.güy Ry'hacná (Publica1ción 111ensua]). l>ro
duc·cione8 Populares. Prosas y Verso~. En cas
tellano y gnal'a11L ..t\fio I, Folleto 11.º 1. A8nnejón 
( Paraguay), 1942. 

Revista de caracter popular, tal corno Ocara poty c1d-1ni. 

- C~ontribntion a la. eonnaissance de 1a phonéti.que 
gnarani. Rcv. Phon. Paris, t. 1, fase. 2. Parjs, 
1911. 

~ste trabalho vem citado pol' Guillerrno Tell Bertoni, no 
Diccionario Guayaki-Castella.1w. 

CABHAL,, J . F. Dias 

- Ensaio acêrca da sigmficação de alguns têr1nos 
da língna tupi conservados na geografia das 
Alagoa~. R ev. Inst. Arq. Geogr. Alagoano, n.º 8, 
1876. 

Rápido estudo etimológico de alguns topõnimos, provenientes 
do tupi-guarani. V. pp. 202/206. 
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CABRAL, Luis Domingo 

1-Abá-Neé. Vocabulario del idioma Guaraní
Espafiol; contiene ochocientas voces ajustadas á 
las equivalentes en el eastellano; p~"evia com
pulsa del Diccionario de la lengua p·or la Aca
demia, edición del afio 1884, por z. e. o. 
(cetáceo). l.ª ed. Buenos Aires, 1901. 

Trata--se de breve vocabulário, organizado, parece. por sim
ples cl;lrioso. V. verb. seg. 

2 - Abá-:fíeé. Bocabulario etimológico espafiol-gua
rany. Contiene mas de ochocientas voces ajusta
das a las equivalentes, en el castellano; previa 
con1pulsa del Diccionario de la lengua castellana 
y otros escritos y documentos por z. e. o. ' 
'(«;etáceo). Segunda edición, 20.000 ejemplares. 
Corrientes, 1914. 

Esta 2.a. ed., com apenas 48 pp., traz no final Algunos Di
chos, R.efranes, etc. V. verb, ant. 

CADOGAN) León 

1- Las Leyendas Guaraníes. Bol. Indig., vol. 7, 
n.º 4. México, 194'7. 

O 'A.. transcreve uma lenda sôbre a lua, colhida pelo Cel. 
Themistocles Pais entre os índios do Amazonas, e compara-o com 
outra corrente entre os Mbíás. Parte da lenda está em tupi
guarani. V. pp. 378 e 382. 

2 - Los Indios J eguaká Tenondé (Mbyá) del Gua.irá, 
Paraguay. Amér. Indíg. ( Org. Inst. Indig. 
Interamer.), vol. 8, n.º 2. México, 1948. 

O A. :fa:r. uma síntese da religião, dos hábitos e das leis do 
grupo Mbiá ou Jeguacá Tenondé, apresentando curiosa série de 
palavras que fazem parte do que êle chama: vocabulá-rW reli
gioso, nítidamente a~ fundo tupi-guarani. V. pp. 131/139. 
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3 - Síntesis de la medicina racional y rr1ística Mbyá
Guaraní. Amér. Indíg., vol. 9, n.º 1, J\Iéxico, 
1949. 

Nêste artigo encontram-se preceitos, designativos e receitas 
médicas, em mbiá-guarani. V. pp. 21/35. 

4 - La Enearnación y la Concepción ; la Muerte y 
la Resurrección en la Poesia Sagrada "Esóte
rica" de los J eguaká-va Tenondé Pora-güé 
(Mbyá-Guaraní) del Guairá, Paraguay. Re~. 
Mus. Paulista, n. s. vol. 4. São Paulo, 1950. 

O A. cita pequenos textos versificados em tupi-guarani mo
derno. São interessantes e estão bem traduzidos. V. pp. 233/246. 

5 - Las Creencias religiosas de los Mbyá-guaraníes. 
Bol. Fil. Inst. Est. Sup. Montevideo, t. 5, nºs. 
40-41-42. Montevideo, Uruguay, 1951. 

Conquanto não cuide o A. de questões lingüísticas, cita fra
ses mbiá-guaranís, de fundo religioso, devidamente interpreta
das no texto. V. pp, 671/&3. Sob o título: Mitologia en la 
zona Gwvraní, esta monografia f'Oi reproduzida, com pequenas 
variantes, em Amer. Indíg. Org. Inst. lndig. Interamer., vol. 11, 
n.0 3, pp. 195/207. O A. anexou, nesta reprodução, um mapa 
de Ubicación de Tolderias Mbyá-guaraníes. 

6 - L.a Lengua mbyá-guar·aní. Bol. Fil. Inst. Est. 
Sup. Montevideo, t. 5, nºs. 40-41-42. Montevideo, 
Uruguay, 1951. 

Subsídios para estudo dos aspectos dialetais do tupi-guarani. 
O A. coligiu grande número de expressões da linguagem comum, 
religiosa e secreta dos Mbyá-guaranís para organizar o seu pe
queno_, mas interessante vocabulário. V. pp. 649/670. 

7 -Ayvu Rapytá. Textos míticos de los Mbyá-Guaraní 
deJ Guairá. Rev. de Antropologia, vol. I, n . os 1 
e 2. Sã-0 Paulo, 1953. 

São os dois primeiros capítulos de um trabalho muito inte-
1·essante sôbre a mitologia dos Mbyá-Guaranís. V. pp. 35/ 41 
e 123/132. 
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CÂMARA CASCUDO, Luiz da 

1- Anha.nga, mito de confusão 
- Arq. Geogr. Pernambucano. 

1'.54. Recj f e, 1934. 

verbal. Rev. Inst. 
Vol. 32, nºs. 151 a 

Estudo sôbre o A nhanga, dos tupi-guaranis. O A. faz re
ferências históricas, folclóricas e lingüísticas sôbre o assunto. 
V. pp. 75/80. 

2 - O nome "Potiguar''. Rev. Inst. Hist. Geogr. 
R. G. do N orle. Vol. 32/34. Na tal, 1940. 

Estudo sôbre a interpretação do designativo potiguar, con
testando sugestões de Mário Melo. V. pp. 37 /46. 

ÜAMPANA, Domenico del 

- N otizie intorono ai Ciriguani. Archiv. Antr. 
Etn., vol. 32. Firenze, Italia, 1902. 

Embora de caracter geral, há na obra informes lingüísticos. 
V. pp. 17/144 e 283/289. 

CAMPISTA, Geraldino 

- Itajubá (Estudo etimológico). Rev. Inst. Hist. 
Geogr. Bras. t. especial consagrado ao 1.º Congr. 
Hist. N ac. Parte 2. 11 Rio de Janeiro, 1915. 

O A. faz referências a algumas particularidades da gramá
tica tu pi-guarani, aplicáveis ao tema. V. pp. 446/ 448. 

CARnoso, l\ifanuel 

- Y cuá-Caaguy. Poesias en guaraní. Asuncíón, 
Paraguay, l927. 

Não conseguimos obter nenhum exemplar desta obra. Os 
informes citados devêmo-los ao Prof. Morínigo. 
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CABpOZ.o_, Ramón I. 

- El Guairá. Historia de la an tigua província 
(1554-1676). Buenos Aires, 1938. 

O A ., tratando de assunto rigorosamente histórico, dá a 
etimologia de grande número de designativos tupi-guaranis que 
vêm citados no texto. V. rodapé das pp. da obra. 

CABnús_, Fr. José 

1 - La Doctrina Cllristiana e:1.rplicada en guarayo y 
en castella110 para uso de los neófitos de las 
Misiones de San José de Tara ta. Cochabamba, 
1883. 

Não conseguimos examinar esta obra. Vem ela citada por 
Loukotka. Há uma 2.ª ed. (Yotau, 1916) que vimos anotada 
no Handbook of South American l n<ifi(JfYl,S, vol. 6, p . 588. 

2· - Las misiones franciscanas entre los infieles de 
Bolivia; descri pción del estado de ellas en 1883 
y 1884. Barcelona, 1886. 

Nesta obTa encontram-se breves referências ao chiriguano. 
V. pp. 309/310. 

CARVALHO_, Alfredo de 
I 

1 - O Tupi na corografia pernamb11cana. Elucidá-
rio etimológico. Rev. Inst. Arq. Geogr. Per
nambucano, vol. 12. Recife, 1907. 

O A. estudou, nêste trabalho, os topônimos pernambucanos 
de origem tupi-guarani, baseado sempre em Teodoro Sampaio. 
V. pp. 365/417. Esta memória foi reeditada, com acréseimos, 
por Mário Melo - Toponímia Pernambucana, Recife, 1931. 

2 - O Tupi na corografia nuneira. Elucidário etimo
lógico de alg'Ulls topônimos. Anuár. Minas Gerais, 
Ano 2, Belo Horizonte, 1'907. 

Trabalho sôbre os topônimos mineiros de origem tupi-gua
rani, baseado em T eodoro Sampaio e, num ou noutro caso, em. 
Batista Caetano. V. pp. 337 /347. 
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CARVALHO) José Candido M. 

- Relàções entre os índios do A1 to Xingú e a fauna 
regional. Pub. Avul. Mus. Nac., n.º 7. Rio de 
Janeiro, l951. 

O A. anexou a êste trabalho tabelas de denominações de ani
mais, em vários idiomas e dialetos ameríndios, entre as quais 
figuram designativos camaiurás e auetôs. 

ÜASTELNAU_, Francis de 

- Expédition dans les parties centrales de l'Amé
rique du Sud, de Rio de Janeiro à Lima et de 
Lima au Pará; exécutée par ordre du gouverne
ment français pendant les années 1843 a 1847. 
Paris, 1850-57. 

Esta obra compõe-se de 14 vols., dividida em 7 partes, cons
>tando a 1.ª. - Histoire du Voyage - de 6 vols. No 5.º vol. 
pp. 249í302, aparecem vocabulários de línguas indígenas da 
América, dentre os quais o referente ao tu pi-guarani, sob o 
n.0 15: Vocabulaire-Langue Guarani du Paraguwy. 

CASTILHO, Pe. P 'ero de 

- N ornes das. partes do corpo humano, pella lingua 
do Brasil, cõ primeiras, segundas, & terceiras 
pessoas & mais diff erenças q: nellas ha; mujto 
necessarios aos confessores que se occupão no 
menisterio de ouuir confissões, & ajudar aos 
jndios onde de contino serue. Juntos por ordem 
alphabetica, pera mais facilmente se achare, & 
saberê; pello Padre Pero de Castilho da Com
panhia de Iesu. Anno de 1613. 

Esta relação dos nomes das partes do corpo humano foi 
estudada, anotada e publicada por nós, segundo texto original 
que vinha anexo ao Vocabulário na Língua Brasílica, de A. des
conhecido. Segundo parece, é o primeiro trabalho em tupi-gua
rani escrito por um brasileiro, pois o Pe. Pero de Castilho, S . .J., 
nasceu no Estado do Espírito Santo. A ortografia do original 



-78-

é má e nã'O raro aparecem corrigendas de difícil interpretação. 
Como documento linguístico é de grande valôr. V. Ayrosa, Plí
nio - Os nonies das partes do Co·rpo humano pella lingua do 
B'rasil". 

CASTRO, Eugênio de 

- Geografia lingüística e cultura brasileira (En
saio). Rio de J a.neiro, 1937. 

Esta obra, conquanto não se refira diretamente à língua 
tupi-guarani, é excelente fonte de estudos geográficos e antr<>-
pogeográficos, balizados por expressões dessa língua, colhidas 
pelo A., pl'incipalmente nos trabalhos de Teodoro Sampaio. Há 
2.ª ed. da Cia. Editôra Nacional, São Paulo, 1941. 

CATTUNAR, Pe. ·Hermann - RO:\IANO, Pr. Santiago 

V. Ro111ano, Pe. Santiago - Cattunar, Pe. 
Hermann. 

CAVALCANTI, Amaro 

- The Brasilian Language and its agglutination. 
Rio de Janeiro, 1883. 

O próprio A. indica claramente as finalidades principais da 
obra, no Prefácio: "The principal object of the present elemen
tary book is: 1) to verify if severa! opinions suggested by phi
lologists and linguists, as the peculiar characteristics of the so
called - agglutinative languages - are, indeed, found in the 
Brasilian language; 2) to contribute, by some informations on 
the gTammatical elements and processes of this language, for 
the progress of Comparative Grammar. " 

CERQ1,"EIHA, Dionysio 

- Trova~ em língua tupi. Aln1. BraH. Gar. para o 
ano de 1908. Rj o de Janeiro, 1908. 

São apenas hês as "trovas", en nheengatú, que o A. colheu 
e traduziu pa1·a o português, acompanhadas de brevíssimos co
mentários. V. pp. 241/242. 
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CESI~IBRA JAQUES, João 

- Ph.rases e vocabulos do Abá-iíêênga Guarany. 
Porto Alegre, 1904. 

Breve manual, com 33 pp., destinado à aprendizagem da 
língua tupi-guarani. O A. não se preocupou com questões gra
maticais, limitando-se a citar frases e vocábulos usuais na con
versação. 

CHAFFANJON, J. 

- L'Orénoque et le Caura. Relation de voyages 
exécutés en 1886 et 1887. Paris, 1889. 

Pequeno vocabulário tupi-guarani, intercalado, entre var1os 
outros de grupos do Orenoco (yaruro, guahibo, piaroá, piapocó, 
baré, baniva, maquiritaré) . V. pp. 333/336. 

CHAMBERLEYNIUS, Joan 

- Oratio dominica in diversas omnium fere gen
tium línguas versa, curo dissertatione de lin
guarum origine ( edente D. Wilkins). Amstel, 
171'5. 

Nesta coleção de orações dominicais há uma em tupi-gua
ni, considerada como mexicana. É a mesma que aparece no Mi
thridiates, sob n.0 371, com esta nota : unter .dem falschen nahmen 
mexikanisch. Batista Caetano estudou-a no 3.º fase. de Ensaios 
de Sciencia, pp. 125/126. Vale Cabral, p. 176, n.0 90, refere-se 
também a uma Oratio dominica ( ex-Chamberlaynio), que ocorre 
na obra de Marcel, J. J., de 1805. 

CHARENCEY, Comte de 

- Noms des points de l'espace dans divers dialectes 
américains. J ourn. Soe. Amér. Paris, n. s. t. 2. 
Paris, 1899. 

O A. organizou um quadro com os designativos dos pontos 
cardeais, em 22 famílias lingüísticas americanas, dentre as quais 
a tupi-guarani, muito mal apresentada. V. pp. 109/178. 
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ÜRERMONT DE MIRANDA, Vicente 

1 - Glossário paraense ou coleção de vocábulos pe
culiares à Amazônia e especialmente à ilha de 
:rvrarajó. Pará, 1906. 

Para os estudiosos do tupi-guarani o trabalho tem pequeno 
interesse, porque o A. não cuidou própriamente dessa língua, li
mitando-se a sugerir etimologias de têrmos já vernaculizados, 
em geral baseado em Barbosa Rodrigues. Há evidentes enganos 
nos étimos propostos. Deve ser lido com cuidado. 

2 - Estudos sôbre o nheêngatú. An. Bibl. N ac. Rio 
de Janeiro, vol. 64. R io de Janeiro, 1944. 

Na 1.8 parte o A. estuda a estrutura do "idioma", compa
rando-o com dialetos afins; na 2.ª, examina o emp1·ego do "nheen
gatú na :fauna amazônica." V. pp. 3/127. 

CHERUBIM, Pe. ' 

- Vom Tapajoz. Akademische l\fissionsblatter, t. 
9. Münster in Westph, 1921. 

Segundo Loukotka, encontram-se nesse breve trabalho bons 
elementos para o estudo do dialeto dos Parintintins. V. pp. 
39/41. 

CHIRAPOZU_, J. 

- Ortografia de los N ombres Geográficos Guara
níes. BoL Inst. Geogr. Arg. t. 19, nºs. 1-6. 
Buenos Aires, 1898. 

Trabalho de pequeno valôr, apresentado ao 7.0 Oongr. Inter. 
Geogr. Hab. Esp. V. pp. 103/105. 

CHURCH, George Earl 

-Notes on the visit of Dr. Bach to the Catuqui
narú Indians of Amazonas. Geogr. J ourn. Royal 
Geogr. Soe., vol. 12. London, 1898. 

O A. publica um vocabulário, recolhido pelo Dr. Bach n'uma 
tribo Catuquina, nítidamente tupi-guarani, segundo Loukotka. 
V. pp. 63/67. 
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CINTRA) José Carlos 

- Paralelismo entre uma rábula grega e uma lenda 
tupi. Ân. Clar. Col. Int. Form. Prov. Bras. 
Mis. F. I. Cor. Mar. n.º 4. Curitiba, 1951. 

O A. estuda, comparativamente, a lenda Iautí Çauçú, re.
gistrada pelo General Couto de Magalhães, e uma fábula de 
Esopo. V. pp. 108/121. 

CLARKE) OhaTles U pson 

- J esuit letters to Hervás on .American languages 
and customs. J ourn. Soe. Amér. Paris., n. s. t. 29, 
Paris, 1937. 

Estudo a propósito de têrmos e expressões de varias lín
guas americanas, inclusive a tupi-guarani, que ocorrem em ca1·
tas dirigidas a Hervás y Panduro. V. pp. 97 /145. 

ÜLEROT, Leon F. R. 

-Toponímia paraibana de origem tupi-guaraní. 
(Contribuição para o dicionário toponímico do 
Estado da Paraíba do Norte.). Rev. Ens. Dep. 
Ed. Est. Paraiba. Ano 1.0, n.º 18. João Pessoa 
(Paraiba), 1942. 

As interpretações dadas pelo 'A. nem sempre são aceitáveis. 
Além disso, reg'istra topônimos extranhos ao tupi-guarani, tais 
como: bodogongó, catolé, muliingú, '{>iancó, etc. V. pp. 21/30. 

CoDAS; Cipriano 

- Manual elemental de ortografía gu.araní. Asun
ción, Paraguay, 1941'. 

B1·eve estudo a respeito do alfabeto tupi-guarani. Diz o 
A. : "la ortografia de nuestra lengua autóctona, debe ser neta
mente paraguaya, 100 % paraguaya ! ... " 
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Go'eyú Rory 

- Co'eyú Rory, revista popular paraguaya, en 
Castcllano y Guaraní. Asunción, 1950. 

Conhecemos apenas os números 5, 6 e 7 do segundo ano de 
publicação. E' de fato revista de caTacter popular, dedicada à 
divulgaçã'O de biografias de -escritores paraguaios modernos e 
de suas produções literárias. 

COHEN, Marcel -- MEILLET, A. 

V. Meillet, A. - · Cohen~ Marcel. 

CoLMAN, Narciso R. 

1 - Ocara Poty (Flores Silvestres). Prólogo de 
Juan E. O 'Leary. 2.ª ed., correj]da y aumen
tada. 2 tomos. Asunción, 1921. 

Narciso Colman, Rosicran, é um dos poetas mais populares 
no Paraguai. As suas poesias, escritas em tupi-guarani moder" 
no, são simples e traduzem perfeitamente os sentimentos do povo 
paraguaio. Numerosas composições vêm acompanhadas de notas 
sôbre o sentido popular de certas expressões. Grande parte do 
2.0 tomo é ocupada por El Parnaso de Guarania, Antologia <k 
bardos guaraníes contep-0ráneos. 

2 - Ne'êngá Roviu (Refranes verdioscuros). Dic
·Cionario carapé, Oguerecó va 119 pucá sororó 
jha pete1 cinernatógraf o guaraní (para hon1bres 
solo) . Asunción, [1927]. 

Esta coleção de Refranes, com 40 pp., vem citada no J ourn. 
Soe. Amér. Paris, n. s. vol. 20, p. 492. Não traz nome do A. 
e nem data mas, por certo, é de autoria de Colman e foi im
pressa antes de 1928. 

3 - Nande !pi cuéra (nuestros antepasados) Poema 
etnogenético y mitológico. Protohistoria de la 
Raza Guaraní, seguida de un estudio etimoló
gico de los n1itos, nombres y voccs empleadas. 
Asunción, 1929. 

Segundo se infere do próprio título do poema (271 pp.), 
teve o A. a intenção de cantai· as ;orígens e os mitos da "raça 
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guarani". A versão castelhana, publicada pela Bibl. Soe. Cien. 
Paraguay em 1936, foi feita pelo próprio A. Sob o seu nome 
vem o pseudônimo - Rosicran - do qual usa correntemente 
em publicações literárias. Com pequenas alterações no título, 
foi publ. nos An. XX Congr. Inter. Amer. (Rio, 20/30 de agosto, 
1922), vol. III, pp. 171/225). Há também uma ed. qa versão 
castelhana pub. em 1937, em San Lorenzo (Paraguay). 

4 - :.L\Iil refranes guaraníes - N e 'êngá. Asnnción, 
1929. 

ltstes "refranes guaraníes" constituem, segundo palavras 
do próprio A., "diccionario paremiológico, que contiene una 
colección de máximas, pensamientos, dichos, etc., y un buen acopio 
de agüerias, remedios de surpecherias y otras cre~mcias popu
la1'es ". 

5 - Ne-êngá rov1 (Refranes verdes) . Diccionario 
-carapé, Ogüerecó va jhetá pucá sororó. Segunda 
Edición Corregida y Aumentada. Para hombre 
solo. Asunción, 1934. 

Nas notas prefaciais lê-se: "Florilegio anon1mo, recogido 
diretamente de las multiples y anónimas bocas del pueblo, aman
te de la sátira y del ingenio, es el que ofrecemos en estas pá
ginas para deleite de espíritus escogidos. En el no se consignam 
sino refranes de un subido sabor erótico, por hallarse publicado 
en otro libro los de sentido menos escabrosos." Os provérbios 
populares aquí reunidos, em tupi-guarani moderno, são realmente 
escabrosos. As três poesias que completam o livrinho (36 pp.) 
pertecem a'O mesmo gênero livre - só para homens. . . Embóra 
não traga o nome do A., sabemos que esta coletânea foi organi
zada por Colman. Há uma 3.ª ed. de 1942, com algumas alte
rações. 

6 - Pucaraifi (nido de risas) - Con doscientos 
clüstes en guaraní dulces, que iTán apareciendo 
por Série. Pri111eira Série: Letras A-C. [Asun
ción], 1946. 

~ste primeiro fase. (30 pp.) coleção de chistes, que o gran
de bardo paraguaio pretende publicar, mantém o mesmo estilo 
de publicações destinadas a divertir o público. Não traz lugar 
da impressão, mas foi por certo impresso em Asunción. 



- 84-

CoRNELSEN, Eugênio 

- Língua Guarani. Genuina Lingua Brasileira. 
Cartilha Popular. Conté1n 500 vocábulos (Por ... 
tuguês e Guarani). Rio de Janeiro, 1937. 

Pequeno folhe to com 24 pp. em que o A. dá relações muito 
reduzidas de palavras, acompanhadas da tradução para o por
tuguês. Dos nomes de animais cita apenas os que figuram no 
chamado jogo-do-bicho . .. , 

CoRRADO, Pe. Alejandro Maria 

1 - Catecismo de la doctrina con vá1·ias oraciones y 
prácticas devotas, en lengua chiriguana. 1871. 

~ste trabalho vem citado por Lucien Adam. Não há indi
cação do local em que foi impresso. 

2 - Reglas elementales de la lengna Chiriguana 
para uso de los RR. PP. Misioneros Francisca
nos del Colegio de N . S. de los Angeles de 
Tarija. Obra póstuma, revisada por el R. P. 
Fr. Doroteo Giannecchini. Lucca, 1896. 

Excelente síntese gramatical do tupi-guarani falado pelos 
Chiriguanos. Em anexo, com nova num. vem um Breve Diccio
nario de nomb~·es y verbos, compilado pelo Pe. Doroteo Giannec
chini. 

CORREIA, Dácio P ires 

- Tietê ou Tieté 6? Rev. Inst. Hist. Geogr. São 
Paulo, vol. 23. São Paulo, 1927. 

Estudo sôbre "acepção, grafia e pronúncia" do vocábulo 
Tietê. O A. fundamenta-se em documentos históricos, concluin
do pela grafia Tietê. V. pp. 279/300. 
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CosTA AGUIAR, Dom José Lourenço da 

., 

- Ohristu 11 uhneçáua Çurimaan - uár-a arama, 
nhihingatú rupi, Caríua hinhinga recuiara irumo 
çuaindape. Petropolis, 1898. 

Trata-se de um curioso Catecismo, con1 87 pp., muito bem 
impresso e posto cuidadosamente em nheengatú. No final do 
Prefacio diz o A., que foi Bispo do Amazonas: " Publicado êste 
inodesto tentâmen, volverei à região onde se fala este idioma, 
para verificar se ap1·oveita, retocar nos pontos errados, conferir 
com os provectos senhores da língua, e organizar trabalho um 
pouco mais largo, já em andamento." 

COSTA, .Angione 

1 • • 

- Conversas sobre os idio1nas elo índio. Rev. Bras. 
Ac. Bras. Let., .Ano 3.º, n.º 5. Rio de Janeiro, 
1943. 

Traços da história da lingüística americana, com ref erên
cia especial ao tupi-guarani. V. pp. 95/106. 

CosTA, Dom Frederico 

- Carta Pastoral de D. Frederico Costa, Bispo do 
Amazonas a Seus Amados Diocesanos. Forta
leza, Ceará, 1909. 

Nesta Carta Pastoral, muito interessante do ponto de vista 
histórico, encontram-se os seguintes trabalhos, que servirão 
para estudo do nheengatú da Amazonia: 
1 - Mahie Ia-mu,nhan quau Mendariçaua ti ramé ahiqué Pahy, 

isto é: Modo de celebrar o casamento na ausência do 
Padre, pp. 176/179; 

2 - Nheengatú rwpi - Vocabulario Miri e Pequeno Vocabulá
rio Nheengatú, pp. 180/248; 

3 - Elernentos necessários para, aprende1· o nheengatú, in 
Apêndice II. 

O primeiro documento traz a tradução literal, em português; 
os Vocabulários são muito reduzidos e os Elementos, que vêm no 
Apêndice, constam de breves notas gramaticais e de textos em 
prosa e verso. O nheengatú, no dizer do A., "está hoje (em 
1909) completamente corrompido e não é mais o do Pe. Figueira1 
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nem mesmo o de Couto de Magalhães, de Sampaio e Sympson; 
é uma língua esfacelada, esquecida quase dos próprios naturais 
e mal falada pelos comerciantes que desejem apenas fazer-se 
entendidús ". 

COSTA PINHEIRO,, l\tL T. 

- Exploração do Rio J uruc11a. ( 10111. Lin. 'Tel. M. 
Gros. Am. (Relat. n .º 3, anexo n .º 1) . Rio de 
J anciro, 191.5. 

Nêstc Relatório encontra-se um interessante vocabulário, 
colhido pelo A. entre os Mundurucús. 

COSTA RunIM,, Braz da 

1 - Vocabulário Brasileiro para servir d<:} comple
n1ento aos dicionários da língua portuguesa. 
Rio de Janeiro, 1853. 

Registramos êste Vocabulário porque nêle se encontram 
inúmeras expressões tupi-guaranis, acompanhadas dos sentidos 
populares que têm no Brasil. 

2 - Vocábulos indígenas e outros introduzidos no 
uso vulgar. Rev. Inst. H ist. Geogr. Bras., vol. 
65. Rio de Janeiro, 1882. 

Estudo de algumas dezenas de expressões tupi-guaranis cor
rentemente usadas na linguagem popular do Br asil. As etimo
logias propostas são discutíveis, algumas, e inaceitáveis outras. 
V. pp. 363/390. 

CosrA PEREIRA, Carlos da 

- Toponíniia antiga da costa do Brasil. An. do IX 
Oong1·. Bras. Geogr., vol. 5. Rio de J anciro, 
1944. 

Estudo consc1enc1oso das denominações de origem tupi-gua
rani, que aparecem em documentos antigos referentes ao Brasil, 
principalmente na obra de Gabriel Soares. V. pp. 386/ 419. 
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C .ouDREAU, Henri A. 

1 - La France Équinoxiale, 2. º voL - V oyage a 
travers les Guyanes et l'.Amazonie. Paris., 1887. 

Pequeno vocabulário do dialecto tucano ou dacê, do Rio 
U aupês, em correspondência com palavras do tu pi-guarani e 
do português. Como complemento encontra-se, também, uma 
relaçã·o de palavras em nheengatú, portu·guês e tariana ou javí. 
V. pp. 464/ 476. 

2 - Vocabulaires méthodiques des langues ouayana, 
aparaí, oyampi, émérillon, précédés d'une intro~ 
duction par Lucien Adan1. Paris, 1892. 

Dêstes vocabulários, interessam diretamente ao estudo do 
tupi-guarani, QS relativos ao oiampi e ao émérillon. V. pp. 
76/144. 

3 - Voyage au Tapajóz, 28 juillet 1895 - 7 janvier 
1896. Paris, 1897. 

Breves relações de palavras dos :dialetos ap1aca, maué e. 
mundurucú, muito interessantes para estudos comparativos. Na 
tradução portuguêsa desta. obra (Sã~ Paulo, 1942) essas rela~ 
ções vêm às pp. 2.45/278. 

4 - V oyage .au Xingú, 30 mai 1896 - 26 octobre 
1896. Paris, 1897. 

Nesta obra encontra-se longa relação de palavras do dia
leto juruna que, a nosso ver, se afasta muito do tupi-guarani. 
O A. transcreve, também, quatro breves canções no mesmo dia
leto. V. pp. 1&5/198. 

OouTo DE MAGALHÃES, José Vieira 

1- Viagem ao Rio Araguaya. Goyaz, Tip. Provin
cial, 1863. 

Encontra-se, nesta obra, pequena relação de vocábulos da 
língua dos· Canoeiros, precedida da seguinte nota do A . : "Os 
vocábulos não estão pr ovavelmente bem escritos, não só porque 
os tomei à pressa e a montar para partir, com~ porque os índios 
que me os diziam, faziam-no com extrema dificuldade, visto que 
entre êles é crime capital o de ensinar-nos a lingua. " V. pp. 
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92/95 desta 1.ª ed.; p. 119 da 2.ª, de 1902 e pp. 110/111 da 
3.ª, de 1934. 

2 - O Selvagem. I - Curso da língua geral se
gundo Ollendorf, comprehendendo o texto origi
nal de lendas tupis. II - Origens, costumes, 
religião selvagem, methodo a e1npregar para 
amansal-os por intermedio das colouias 1nilitares 
e do interprete militar. Rio de Janeiro, 1'876. 

Trata-se de uma primeira tentativa de aplicação do método 
Ollcndorf ao ensino do nheengatú falado na Amazônia. O A., 
entretanto, com a adoção de sinais tipográficos especiais, de que 
não dispunham as casas impressoras da época, prejudicou seria
mente a sua tarefa, pois rara é a página da obra que não se 
encontram falhas e incoerências gráficas. A 2.ª Pa1te, sôbre 
o Homem Americano, foi publicada separadamente em 1844, Rio 
de Janeiro, e reproduzida pela Rev. Inst. Hist. Bras., vol. 47, 
p. 359. Desta obra foi feita, pela Cia. Edit. Nac. de São Paulo, 
(Coleção Brasiliana n.0 52), uma edição estereotipada. Claro 
está que, por esse processo, tôdas as incoerências srráficas da 
l.ª se reproduziram lamentavelmente. 

3 - Partículas de la Lengua Gnaraní, do Pe. Pablo 
Restivo. Rev. Inst. Hist. Geogr. Bras., vol. 91. 
Rio de Janeiro, 1895. 

Trata-se da reimpressão, feita a pedido do Imperador D. 
Pedro II, do Tratado de pwrtícula,s e do Apêndice aos advérbios, 
do Pe. Restivo. Em nota final Couto de Magalhães explica os 
motivos da reimpressã·o. V. pp. 101/202 e Restivo, Pe. Paulo. 

4 - TTicentenário do VeneTavel Joseph de Anchieta. 
Paris-Lisboa, 1900. 

A confe1·ência sôbre Anchieta e as raças e línguas indígenas 
do Br(JJ8il, como outras que constam do volume referido, não che
gou a ser pronunciada "por se ter interrompido a série das 
conferências comemorativas." Nesse trabalho o A. faz constan
tes referências à língua tupi-guarani. V. pp. 245/282. Da con
ferência foram tiradas edições em separado, pelo menos duas, 
com as numerações 3/32 e 1/35, trazendo ambas, in fine, a data 
de 1.0 de março de 1897. 



- 89 -

Crisol Guaraní 

- Crisol guaraní, cancionero popular, editado en 
castellano y guaraní. Afio I, n. º 3. Asunción, 
Paraguay, 1949. 

Revista popular no gênero de Ocara pot;y. Conhecemos ape· 
nas os nos. 3 e 4. 

CRISTALDO) Francisco 

- Panambí (Mariposa). Motivo Folklorico, t. 2. 
Asunción, Paraguay, 1950. 

Pequena publicação (32 pp.), como tantas outras do mesmo 
gênero, correntes no Paraguai; escrita em tupi-guarani moderno, 
muito influênciado pelo castelhano. 

CRÉVAUX) Jules N. 

V. Adam, Lucien - Sagot, P. - Crevaux, 
Jules N. 

CRUZ, Ernesto 

- Na Terra das Igaçabas. Belém) Pará, 1935. 

O A., que nos parece ser simples curioso, discute (pp. 
13/59) a interpretação das expressões: Cauby, Coaracy, Ajanar 
ry, Ciucy, Jakfrãnaboia e Carcvrnurú. Nas pp. 115/125 trata do 
Abecedário tupi. Em anexo há relação de Vozes tupis no idio
ma pátrio, de pequeno valôr. 

CUNHA 11E~ES 

6 

- O nome Ceará. Rev. Inst. Ceará, t. 15. For
taleza, Ceará, 1901. 

BTeves conside1·ações sôb1·e o topônimo Ceará. V. pp. 311/ 
314 e, no t. 16, da mesma Rev. (1902), pp. 30/35. 
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CUNHA, Quintino 

- Apontamentos gramaticais sôbre o íeienga-tú. 
Rev. Ling. Port. n.º 47. Rio de Janeiro, 1927. 

Estudo sôbre vários aspectos gramaticais do tupi-guarani 
amazônico, correntemente chamado nheengatú. V. pp. 97 /141. 

DAVJD JORGE, J . 

1 - O tupi em São Paulo. Rev. Arq. !ifun. São 
Paulo, Yol. 120. São Paulo, 1948. 

Breve artigo sôbre o topônim'O Pacaembú. V. pp. 37 /40. 

2 - Municípios Paulistas (cujos non1es, portuguêses, 
se podem traduzir para o tupi). R.ev. Arq. Mun. 
São Paulo, vol. 147. São Paulo, 1952. 

O A. procura traduzir, para o tupi-guarani, denominações 
portuguêsas de vários municípios paulistas, evidentemente por 
mera curiosidade. V. pp. 61/68. 

DEcoun LARROSA, Reinaldo J . 

1 - El Primer Congreso de la Lengua Guaraní
Tupí. Rev. Centr. E st. Filos.. Afio I, n.º 1 
Asunción, Paraguay, 1'950. 

Pequeno artigo em que o A. f az alguns C'Omentários sôbre o 
alfabeto tupi-guarani. V. pp. 39/41. 

2 - La representación gráfica de los fonemas propios 
de la Lengua guaraní-tupí. Unificación del alfa
beto. Bol. Fil. Inst . Est. Sup. Montevideo, t. 5, 
nºs. 40-41-42. Montevidco, Urugnay, 19;51. 

O A. propugna pela adoção dos sinais gráficos que repre
sentam apenas os sons fundamentais da língua e pela redução, 
ao mínimo, dos índices diacr íticos. O trabalho foi apresentado 
ao Primeiro Congr. Líng. Guar.-Tupi. V. pp. 590/605. 
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DEMERSAY, L. Alfred 

1 - Fragn1ents d 'un voyage au Paraguay executé 
par ordre du Gouvernement. BuL Soe. Geógr. 
de Paris, t. 7, 4.e sér. Paris, 1854. 

No breve estudo sôbre a língua dos Paiaguás (pp 5/21), 
há referências ao tupi-guarani. 

2 - Rceherche~ philologiques RHr ]a langne gnaranie. 
Bnll. Soe. GéogT. Paris, t. 18. Paris. 1859. 

Trata-se de breve estudo, a respeito do tupi-guarani. V. 
pp. 105/115. 

3 - IIistoiTe phrsique, économique et politique du 
Paraguay rt cÜ'S Établissements des J ésuites, 
2 -vols. Paris, 18()0 /1864. 

O cap. 30 do vol. 1.0 desta obra, dedicado ao tupi-guarani, é 
de pequeno valôr do ponto de vista lingüístico. No vol. 2.0 

(pp. 370/373), vêm expressões, do tupi-guarani moderno, com
pa1·adas com outras, dos Paiaguás. 

DENGLER, H. 

- Eine Forschungsreise zu den Kawahib-I ndiane1n 
am Rio ~IadeiTa. Zeit. Ethnol. t. 59. Berlin, 
1927. 

Nesta pequena memória encontram-se -algumas palavras da 
língua dos Kwahihas, que vivem às margens dos rios Gi-Paraná 
e Marmelos. V. pp. 112/126. 

DENIS, Ferdinand 

- Une fête brésilienne célébrée a Rouen en 1550, 
suivie d 'un fragment du XVI.e siecle roulant 
sur la théogonie des anciens peuples du Brésil et 
des poésies en langue tupique de Christovam 
Valente. Paris, 1850. 

Breves comentários sôbre a "poesia dos tupinambás" e sô
bre "versos tu picos,., de valôr relativo. No fim do vol. (pp. 
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98/102) vem reproduzidos 'OS "Poemas BrasilicosJ' do Pe. Cristo
vam Valente. V. Araujo, Pe. Antonio e Ayrosa, Plínio - Poe
mas Brasílicos. A obra foi traduzida em português, sob a dire
ção de Basílio de Magalhães, a qual se anexou o nosso trabalho, 
referente a.os Poemas, Rio de Janeiro, 1944. 

DOBRIZHOFFER, .11artinus 

- Sprachproben aus Paraguay·. In l\.f urr, Chris
toph Gottlieb von - J ournal zur Kunstgechichte 
und zur allgemeinen Litteratur. Nürnberg, 
1780. 

Esta pequena amostra da língua tupi-guarani, falada no 
Paraguai, vem no t . 9, pp. 96/106. Ref.: Vale Cabral, p. 175, 
n.0 85 -- Medina, p. 51, n.0 33. 

DoMINGUEZ, Manuel 

1- El idioma guaraní. Rev. de Instrucción Prima
ria. Ano 2, n. º 4. [ Asunción], 1904. 

Não conhecemos o trabalho e não sabemos se a Rev. referida 
é publicada em Assunção. 

2 - R.aíces guaraníes. Extracto de las Actas del 17.º 
Congr. Inter. Amer. Buenos Aires, 191'2. 

O cap. sôbre raízes onomatopáicas é muito interessante. Nas 
Actas, publicadas por Lehmann Nitsche (Buenos Aires, 1912), 
V. pp. 193/221. ~ste trabalho foi também publicado pela Re
vista "Letras", Asunción, 1915, pp. 181/193. 

Do)IÍXG-CEZ, W enceslao N. 

- El idioma guaraní. Bol. Arad. Cor. Id. Guar. 
t. l, n.º 2. Buenos Aires, 1944. 

Pequeno trabalho de caracter geral sôb1:e o "povo e o idio
ma guarani." V. pp. 38/53. 
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1- Notas gerais sobre a ocorrência da partícula 
tybJ do tupi-guarani, na toponímia brasileira. 
Bol. Fac. l11il. Ciên. Let. Univ. São Paulo, n.º 46 
(Etnogr. Tupi-guar. n.º 5). São Paulo, 1944. 

O A., em abono de seu estudo, cita numerosos topônimos 
em que ocorre a partícula tyb e suas variantes. V. pp. 55/76. 
Foram tiradas Separatas para o A. 

2 - Designativos de parentesco no tupi-guarani. Bol. 
Fac. Fil. Ciên. Let., U niv. São Paulo, n.º 46 
(Etnogr. Tupi-guar. n.º 5) . São Paulo, 1944. 

Relação de designativos de parentesco, segundo autôrcs clás
sicos, devidamente estudados e anotados. Foi também publicado 
em "Sociologia," Rev. Did. Cient., vol. 5, n .º 4, pp. 328/354. 
Do Bol. foram tiradas Sepa1·atas. 

3 - Da partícula hâb. a do tupi-guaTani. Bol. Fac. 
Fil. Ciên. Letr. TJniv. de São Paulo, n.º 66 
(Etnogr. Tupi-guar. n.º 12). São Paulo, 1946. 

Estudo minucioso da partícula i·eferida, corrente na topo
nímia brasileira. Foram tiradas Separa.tas. 

4 - Notas sôbre algumas traduções do Padre-Nosso 
em tupi-guarani. Bol. da Fac. Fil. Ciên. Let., 
Univ. de São Paulo, n .º 90 (]Jtnogr. e Tupi
guar. n.º 14). São Paulo, 1948. 

O A. estuda comparativamente algumas traduções do Pa
dre-Nosso, antigas e modernas. Conclui por verificar a pouca 
corruptibilidade do tupi-guarani ao longo dos séculos. Foram 
tiTadas Separatas. 

5 - Tábua dos graus dP 11ar0ntcsco e1n guarani, de 
Nicolas Yapuguai, r <'vista e anotada. Bol. Fac. 
Fil. Ciên. Let., UniY. de São Paulo, n.º 123 
(Etnogr. e Tupi-gnar. n.º 20). São Pau] o, 1951. 

Revisão da célebre Tábua, de Yapugnai, devidamente ano
tada. 
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6 - Vocabulário na Língua Brasílica, 1.º vol. (A-H). 
2.ª ed. revista e confrontada con1 o Ms. fg. 3144, 
da Bibl. N ac. de Lisboa. Bol. Fac. Fil. Ciên. 
Letr. Univ. São Paulo, n.º 137. (Etnogr. Tupi
guar., n .º 23). São Paulo, 1952. 

Esta 2.ª ed. do Vocabulário, rigorosamente confrontada com 
o Ms. de Lisboa, permitiu a corrigenda de alguns enganos veri
ficados na 1.ª e, mais, a demonstração de que muitas das emen
das sugeridas por Paula Martins, n.0 11, em geral são improce
dentes. 

7 - Vocabulário na Língua Brasílica, 2.º voL (I-Z). 
2.ª ed. revista e confrontada co111 o JYis. fg. 3144 
da Bibl. N ac. de Lisboa. I~ol. Fac. Fil. Ciên. 
Letr. Univ. São Paulo, n.º 164 (Etnogr. Tupi
guar. n.º 26). São Paulo, 1'953. 

Êste 2.0 vol. completa a reedição do famoso Vocabiüário. 
V. ve1·b. anterior. 

EoKART, A11Re 1111 

- Specin1en Liuguae Brasilicae Yulgnri ~. Editio-
11e1u Separatam alias immutate1n curavit Julius 
Platzn1ann. Lipsiae, 1890. 

Entre as transcrições de espécimes de línguas indígenas d'O 
Brasil, vem um Padre-Nosso em tupi-guarani. 

EDEL \VEISS, :B1rederico G. 

- Tupis e Guaranis. Estudos de Etnoníinia e lin
gtústica. Publ. l\Ius. Babia, n.º 7. Balüa, 1947. 

O A., nêste trabalho, pretendeu apenas estudar, segundo 
suas palavras: "o desenvolvimento histórico dos gentílicos tupi e 
guarani e as princípais diferenças lexicológicas entre os idiomas 
tu-pi e guarani." Não tolerando, porém, a denominação - Li:n,.. 
gua titpi-giWJrani, e supondo que foi ela dada por nós a uma 
Cadefra da Fac. Fil. da Univ. São Paulo, perde numerosas pp. e 
precioso tempo em ataques injustíssimos à nossa pessoa e à 
Univ. São Paulo, com graves prejuízos para a explanação da 
matéria. V. Magalhães, Basílio - A língua Guarani-tupi 
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- Pindorama. Pind. Zeit. Ford. Brasilkunde. I 
J ahrgang, Heft I. São Paulo, 1.937. 

Trata-se de uma pequena poesia intitulada Pindorama, es
crita em tupi-guarani, acompanhada da versão livre para o 
alemão. Efes, segundo nos consta, é pseudônimo do Snr. Fran
cisco Schaden. V. p. 1. 

EHRENREICH, Paul 

-1\1aterialien zur Sprachenkunde Brasiliens. Zeit. 
Ethnol., ts. 26 e 27. Berlin, 1894/1895. 

Excelente material para estudo comparativo de várias lín
guas faladas no Brasil e, principalmente, dos Anambés, Apiacás 
e Teneteharas. V. pp. 20/37, 49/60 e 115 do t. 26 e pp. 149/176 
do t. 27. 

ELÍA, Silvio 

- Influências indígenas no português do Brasil. 
Rev. Fi1. Ano II, fase. 8.º Rio de Janeiro, 
1948. 

Artigo interessante em que o A. procura mostrar que 
"abstraindo do enriquecimento vocabular, não se pode falar, 
conscientemente, de influências tupis no sistema lingüístico da 
língua portuguesa falada no Brasil: V. pp. 219/224. 

EscULIES, Oscar A. 

- Filosofía y expresión del guaraní. Lüna, 1939. 
Não conhecemos o trabalho; vímo-lo citado no Journ. Soe. 

A mér., n. s. t. 34, p. 292. 

EsPINOSA, Antonio Vásquez 

- Compendio y descripción de las Indias Occiden
tales. Smith. Misc. Ooll. Washington, 1948. 

Esta obra, escrita em 1628, contém grande número de pala
vras tupi-guaranis, em geral denominativas de plantas e animais 
da América do Sul. Em 1942 foi publicada a tradução inglesa. 
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de Charles Upson Clarke e, em 1948, a transcrição do Ms. de 
Espinosa, com uma Introdução, também de Clarke. V. Inter. 
Journ. Amer. Ling. vol. 18, n .0 2, p. 77. 

EsPINOSA) Lucas 

- Los Tupí del oriente peruano. Estudio lingüís
tico y etnográfico. Publicaciones de la Expedi
ción Iglesias al Amazonas. Sección de Antropo
geografía. Lingüística. Madrid, 1935. 

:mste trabalho vem referido no J'Ourn. Soe. Amér. Paris, n. s. 
t. 27' p. 488. 

EsTIGARRIBIA) María J. Sandoval de 

- Literatura popular guaraní de Corrientes. Bol. 
Fil. Inst. Est. Sup. !Iontevideo, vol. 6 (nºs. 
43-44-45), Montevideo, U ruguay, [195'2] . 

Interessante coletânea de provérbios, canções e contos po
pulares de Corrientes, em tupi-guarani moderno e castelhano. 
V. pp. 142/183. 

ETIBNNE) Ignace 

- Les Borun. Anthropos, t. 4. Modling bei Wien, 
1908. 

Pequena relação de palavras dos Horuns ou Guerens, par
cialidade dos Botucudos, entre as quais se notam muitas ex
pressões do tu pi-guarani. V. pp. 942/944. 

ÉVREUX) Pe. Ives cl' 

- Voyage dans le Nord du Brésil, fait durant les 
années 1613 et 1614 parle Pere Yves d'Évre1L~. 
Publié d'apres l'exemplaire unique conservé à la 
Bibliotheque Impériale de Paris. Avec une in
troduction et des notes par M. Ferdinand Denis. 
Leipzig & PaTis, 1864. 

O A., estudando 'OS Tupinambás do norte do Brasil, registra 
numerosos têrmos e alguns ·textos em tupi-guarani, sob as se-
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guintes rubricas: 1) - De la consanguinité qui est parmi ce~ 
Sauvages - pp. 91/95; 2) - Salutations, demandes·, et respon
ces - pp. 96/98; 3 - Noms qu'ils donnes aux membres du corp$ 
- pp. 114/117, e 4) - Doctrine Chrestienne en la Zangue <les 
Topinambos et François, et premierement l'Orarison Dominicale, 
- pp. 272/277. Sendo muito má a ortografia empregada pelo 

A., devem êstes fragmentos em tupi-guarani ser lidos com as 
devidas cautelas. Há uma tradução portuguêsa do Dr. Cesar 
Augusto Marques, reeditada em 1929 sob a orientação de Hum
berto de Campos, nada superior à original no que tange à grafia 
dos têrmos ameríndios. 

EwERTON Qu A nnos, Francisco Raimundo 

1 - Vocabulário con1parado: português, guarani, 
caiuá, coroado e xavante. Anexo à "Memória 
sôbre os trabalhos de observação e exploração 
efetuada pela 2.n Secção da Comissão 1\iilitar 
encarregada da linha telegráfica de Uberaba a 
Cuiabá, de fevereiro a junho de 1889." Rev. 
Inst. Ilist. Geogr. Bras., vol. 85. Rio de Janeiro, 
1892. 

Pequena relação de palavras portuguêsas, seguidas das cor
respondentes nas línguas citadas. O A. pretende m·ostrar que os 
índios Oaiuás de São Paulo falavam o tupi-guarani .com peque
nas variantes, o que não se dava com os Coroados e Xavantes, 
também de São Paulo. O A., em vários casos, registrou pala
vras dos Ca.iuás que só excepcionalmente poderiam t-er sido 
empregadas como cori·espondcntes às do guarani como, por ex., 
a palavra Mulher que, diz o A., corresponde à cunham no 
guarani e rembirecó no caiuá. Está evidente o descuido. É 
preciso, portanto, consultar com cautela o Vocabula11-io. V. pp. 
256/259. 

2 - N otaR sobre os Caiuás. Rev. Mus. Paulista, t. l. 
São Paulo, 1895. 

Estas notas :foram publicadas no jornal "Diário Popular", 
de São Paulo, mas reproduzidas, pelo Dr. H. von Ihering, na 
Rev. citada. São breves anotações sôbre o tupi-guarani falado 
pelos Caiuás. V. pp. 113/114. 
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FARIA, F. R. e. de 

- Compendio da lingua brazilica. I)ara uzo dos que 
a ella se quizerem dedicar. Elaborado, Compi
lado e Offerecido Ao Exmo. e Rv1no. Senr. D. 
J ozé Aff onço de ~1oTaes Torres, Bispo resigna
tario desta Provincia, por F. R . C. de F ., 
Coronel Reformado do Exercito, Lente da res
pectiva Cadeira no Seminario Episcopal por 
Mercê Irnperial. Pará, 1858. 

O A. dêste pequeno Compêndio (28 pp.) é o Cel. Fran
cisco Raimundo Co1·reia de Faria, substituto do Pe. Manuel Jus
tiniano de Seixas na regência da Cadeira de Lingua Brasilica, 
criada no Pará a 10 de outubro de 1851. Trata-se de obra mo
desta, destinada apenas a facilitar o estudo da língua por parte 
dos que desejavam dedicar-se à catequese. Segundo se deduz das 
palavras do pl'óprio A ., na Prefiação, dispunha êle apenas de 
conhecimentos práticos do nheengatu e acresenta : "pelos meus 
acanhados conhecimentos, não apresentarei princí.pios certos na 
composição das 1·egras; po1'én1 procurei cingir-me quanto pude 
aos preceitos gramaticais geralmente adotados." Foi reprodu
zido pelos An. Bibl. Pará, t. 2. Pará, 1903. 

FAY, Pe. D:ivicl 

- Cartas da An1érica. Tradução e notas de Paulo 
Ronai. A1J. Bi bl. N ac. Rio de Janeiro, vol. 64. 
Rio de Janeiro, 1944. 

Estas Cartas, de 1753, segundo informações do tradutor, 
deve1·iam ter sido publicadas em algum jornal antes de serem 
reunidas no folheto intitulado: Fáy Dávid rnultszázadi Nitterito 
levelei Amerikábol. Kozli Foltin Janos, impresso em Budapeste, 
em 1890. Foram tôdas (são três) escritas no Maranhão, em 
húngaro. Na última diz o missioná1·io : "Afinal, para verem os 
europeus que lingua bela nos é preciso aprender agora, trans
crevo aqui o Padre.-nosso, que nós costumamos transcrever se
gundo a língua lusitana, mas desta vez o faço segundo a pro
núncia húngara para vossas mercês lerem bem." E, de fato, 
transcreve o Padre-nosso, em tupi-guarani, conforme com a 
:pronúncia húngara. V. pp. 245/273. 
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FERN AKDEs, Adauto de Alencar 

- Gra1nática tu pi, 1. ª edição. Fortaleza, Ceará, 
1924. 

O A., convencido de que o nheengatú falado atualmente' na 
i·egião amazônica é .o verdadeiro tupi-guarani, sistematizado pe
los catequístas dos séc. XVI e XVII, desdenha das obras clássicas 
da língua. Além disso compara o tupi com o sânscrito, o grego, 
o chinês, o japonês, o malaio, o árabe, e afirma que "este li
gei:iio confronto com os idiomas acima enumerados, todos de povos 
asiáticos, é mais que suficiente para provar que o linguajar 
dos nossos índios tem sua origem em línguas cito-mongólicas" 
(p. 59) . No final da obra vem três pequenas poesias dos 
Cananiaris. 

li,ERN ANnEs, Florestan 

- Organização soc-ial dos Tupina1nbá. Sâo Paulo, 
s/d. 

O A. inclui uma T ,C1Jbela de têrmos de parentesco, e1n tupi
guarani, baseada em fontes antigas. Em resenha bibliográfica, 
que publicamos na R ev. Hist. (São Paulo, 1950, n.0 1, pp. 
112/ 115), fizemos alguns reparos à transcrição do A. 

FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Francisco 

- Los Lenguajes hablados por los Indígenas de la 
América J\1eridional. Conferencia pronunciada 
el dia 16 de Mayo de 1893 ( Ateneo de JYiadri d) . 
Madrid, 1893. 

O A. trata ràpidamente do tupi-guarani. V. pp. 57 /61. 

FERREIRA FRANÇA, Ernesto 

- Chrestomathia da Língua Brazilica. Leipzig, 
1859. 

O texto da Chrestomathia compõe-se das seguintes partes prin .. 
cipais: 1) - Vocabulário (port. - tupi-guar.), pp. 1/137; 2) -
Nonies dos membros do corpo humano, pp. 138/141; 3) - Tempo, 
ano e partes do mesmo ano, pp. 141/142; 4) - Advérbios de 
lugar, p. 143; 5) - Nomes de parentesco, pp. 143/145; 6) -
Cantigas ou ve,·sos, pp. 146/156; 7) Doutrina, e Dialogos, pp. 
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157 / 197 e 8) - Postposições e Particillas verbais, pp. 197/224. 
Com excepção do último item, cujo material foi coligido na 
obra de Montoya, todos os demais documentos são transcrições 
de Mss. existentes no Museu Británico. O Dr. Ferreira França, 
por inadvertência, deixou de incluir na Chrestomathia um valioso 
texto tupi-guarani, supondo-o escrito cm lingua dos Manaus. 
A Fac. Fil. Ciên. Letr. Univ. São Paulo obteve, em Londres, 
micro-filmes desses Mss. e já reeditou quase todos. V. Ayrosa, 
Plínio - Orações e Diálogos da Doutrina. Cristã (doe. n.º 7) 
e o que deixou de ser incluído na Chrestornathia; Ayrosa, Plínio 
Nomes dos tnenibros do corpo humano, etc. (does. nos. 2, 3, 4 
e 5) ; Ayrosa, Plínio - Vocabulá1·io Portu.guês-Bi·asílico (doe. 
n.0 1) . A transcrição do Dr. F1·ança, de modo geral é cuidado
sa, mas os eri·os tipográficos ou decorrentes das dificuldades 
de leitura dos Mss., exigem cuidado na citação de seu trabalho. 
Nos Prefácios dos vols. reeditados encontram-se todos os escla
recimentos necessários. 

FIEBRia-GERTz, e. 
- Guarany nan1es of Paraguayan plants and an1-

1nals. Rev. Jar. Bot. t. 2. Asunción, 1927. 

A relação de nomes tupi-guaranis, de pequeno interesse lin
güístico, ocorre às pp. 99/149. Sob o título: N omencla;tura gua
'raní de vegetales del Paraguay, foi publicada nos An. XX Çongr. 
Inter. Amer., realizado no Rio de Janeiro, de 20 a 30 de agosto 
de 1922. V., nêsses Anais (Rio, 1932), pp. 305/329. 

FIGUEIRA) Luiz Pe. 

1 - Arte da lingva brasilica, Composta pelo Padre 
Luis Figueira da Companhia de Iesv, Theologo. 
Em Lisboa. Com licença dos Superiores. Por 
~fanoel da Silva, [1621]. 

"Não vem expresso o ano da impressão. diz Serafim Leite 
Hist. Comp. Jesus no Brasil. Vúl. 8, p . 235 _ e demos-lhe 

o de 1621 pelo fato de a ap~·ovação ser datada de Olinda & De
zembro de 1620. Não há porém nenhum testemunho direto". 

Segundo tudo leva a crer, esta é a p1·üneira ed. da Arte 
de Figuefra. Muito mais metódica que a de Anchieta, apresenta 
o mesmo defeito de se moldar inteiramente pelas gramáticas la
tinas, desfigurando, às vêzes, 'O aspecto característico da língua 
ameríndia. Sem dúvida, porém, é das melhores dentre as pou
cas que nos legaram os jesuítas do período da catequese e, so
bretudo, documento insofismável da generalidade do uso da lín
gua tupi-guarani por tôda costa do Brasil, e por largas regiões 
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do interior. Pe. Serafim Leite supunha não existir outro ex. 
desta l.ª ed. além do da Bibl. Nac. de Lisboa, mas nós tivemos 
em mãos, em princípios de 1952, belo ex. adquirido pela Livra~ 
ria Kosmos, em Buenos Aires. Medina registra como da pri
meira ed. (de, 1621) o front. da seguinte, onde aparece a palavra 
granimatica, que não existe naquela. 

2 - Arte de grammatica da lingua brasilica do P. 
Luís Figueira, theologQ da Co1npanhia de J esvs. 
Lisboa. Na Officina de l\Iiguel Deslandes, Anno 
de 1687. Com todas as licenças necessarias. 

É a segunda ed. da Arte de Figueira, "feita em Lisboa, por 
João Filipe Bettendorff ", seg. Serafim Leite - Hist. Comp. Jesus 
no Brasil, vol. 8, p. 235. O front. aqui está alterado, pois na 
1.ª ed. fala-se apenas em Arte da língu<JJ bras-ilica, tendo havido, 
nesta, o acréscimo das palavras - de grammatica. Na 1.ª ed. 
dêstes Apontamento& haviamos anotado, com as devidas reservas, 
uma reimpressão de 1681, baseados em informes de Ludewig, 

p . 24. 

3 - Arte da gramatica da lingua do Brasil composta 
pelo Pe. Luiz Figueira, natural de Almodovar. 
Quarta impressão. Lisboa: Na Officina Pa
triarchal. Anno 1795. Com licença de Sua Ma
gestade. 

Frei Veloso, promotor desta reediçã-o, alterou o título original 
da obra e, mais, nos cabeçalhos das pp. do texto, denominou-a 
Arte da língua bra,s-iliana. A reprodução é má, eivada de erros 
graves. Vale Cabral, em breve análise, demonstrou o nenhum 
valôr desta ed. V. Vale Cabral, pp. 147 /149, n.0 6. 

4 - Gra1nmatica da lingua geral dos ·indios do Brasil, 
reimpressa pela primeira vez neste continente 
depois ele tão longo tempo de sua publicação em 
Lisboa, offerecida a S. :i)i. In1perial, attenta a 
sua augusta vontade inanifestada no Instituto 
Histo1·ico e Geogra phico, em testemunho de res
peito, gratidão e submjssão, por João Joaquim 
da Silva Guimarães, natural da Bahia. Bahia, 
Typograpbia de Manoel Feliciano Sepulveda. 
1851'. 

Deixados à margem os documentos em prosa e verso que 
o editor antepôs e p·ospôs ao texto da Arte de Figueira - todos 
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a denunciar a sua inocente vaidade e a sua preocupação de 
agradar a D. Pedro II - pode afirmar-se que tal reedição, re
produzindo os êrros da ed. feita por Fr. Veloso, em 1795, e 
acrescendo numerosos outros, nã'O tem valoT algum. 

5 - Granm1atica da língua do Brasil composta pelo 
P. Luiz Figueira. Novamente publicada por 
Julio Platzmann. Fac-simile da edição de 1867. 
Leipzig, 1878. 

Trata-se, corno diz Platzmann, de reedição da Arte, de Fi
gueira, segundo a ed. de 1687. O título, entretanto, foi modifica
do. V. Platzroann, Julius - Der Sprachstoff de1· brasilianischen 
Gram.matik, etc. 

6 -Arte de Grammatica da lingua brasilica do Padre 
Luiz Figueira, Thcologo da Companhia de Jesus. 
Lisboa, Na Oficina de Nliguel Deslandes, Anno 
de 1687. Com todas as licenças necessarias. 
Nova edição dada á luz e annotada por Emílio 
Allain. R.io de J a.neiro, 1880. 

Emilio Allain, reeditando a Arte de Figueira, segundo o 
texto de 1687, e estabelecendo ligações com a de Anchieta, pres
tou, sem dúvida, excelentes serviços aos estudiosos. Apesar, en
tretanto, do cuidado posto na impressão, alguns êrros tipográfi
cos escaparam ao editor, não só em relação à acentuação dos 
vocábulos tupis, como também em relação aos portuguêses, não 
constantes da Errrrata. Quanto aos acentos diz o edit'Or na última. 
p. do texto : "Na ed. de 1687, acontece frequentemente empre
gar-se, ora o acento agudo, ora o circunflexo. Nesta ed., visto 
a deficiência das reg1·as dadas pelo A., uniformizamos a este 
respeito a acentuação, pelo emprego constante do acento agudo". 
'A substituição do ecento circunflexo, pelo agudo, desfigura inú
meras expressões e obriga o leitor de língua portuguesa a pro
nunciar erradamente os vocábulos tupi-guaranis. 

FLOREB, Mario I. 

1 - N ecesidad de un Congreso del Idioma Guaraní. 
Bol. Acad. Cor. Id. Guar. t. 1, n.º 2. Buenos 
Aires, 1944 

O A. trata do alfabeto tupi-guarani a ser adotado pelos 
estudiosos, citando grande número de exemplos. V . pp. 61/68. 
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2 - Segundo Curso del Idioma Guaraní. Bol. Acad. 
Cor. Id. Guar. t. 1, n.º 2. Buenos Aires, 1944. 

:Êste S egundo Curso, parece-nos, é complementar do que foi 
ministrado pelos Profs. Luiz Zervino e Juan Sotelo, na mesma 
Academia. O A. estuda pontos vários da gramática do tupi
guarani moderno, sem preocupações de sistematização. V. pp. 
107/ 126. 

3 - Alfabeto, Grafia, Gramática guaraníes. (ApoTte 
al I Congr. Ling. guar.-tupí). Bol. F il. Inst. 
Est. Sup. de Montevideo, t. 5, nºs. 37-38-39. 
Montcvideo, U ruguay, 1948. 

O A. reune nêste trabalho grande parte dos princípios de
fendidos pela Acad. Cor. Id. Guar., bem como observações pes
soais sôbre o assunto visado. V. pp. 417/430. 

4 - E squen1a para la redacción de lm sistema gra
matical de la lengua Guaraní. Bol. Fil. Inst. 
Est. Sup. Montevideo, t. 50, nºs. 40-41-42. Mon
tevideo, U ruguay, 195J. 

F. M. 

O A. apresenta os fundamentos e os pontos principais da 
gramática da língua guarani, há longos anos projetada e redi
gida pela Acad. Cor. Id. Guar. V. pp. 624/628. 

-Metodo Práctico para aprender la Lengua Gua
ram. Segunda eclición. Asunción, 19.07. 

O A. pretende, com êste trabalho (135 pp.), ensinar prati
camente o tupi-guarani m'Oderno do Paraguai. Nada apresenta 
digno de nota. 

FoNTA~A, Anibal 

- El gran Chaco. Buenos Aires, 1881. 

Nã o pudemos consultar a obra; Loukotka cita-a como fonte 
para estudo do dialeto chiriguano. 
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FREIRE ALEn-rÃo, Francisco 

- Questões propostas sobre alguns vocábulos da 
língua geral brasiliana. Rev. Inst. ·Hist. Geogr. 
Bras. vol. 65. Rio de Janeiro, 1882. 

O A. depois de breves consideTações a propósito das dificul
dades que a língua tupi-guarani apresenta aos etimologistas, 
passa a responder às perguntas que lhe foram feitas sôbre o 
significado de vários topônimos. As suas respostas são interes
santes, embora as etimologias propostas sejam discutíveis. V. 
pp. 351/361. 

.FREITAS, Afonso A. de 

1' - Os Gnayanás de Piratininga. Rev. Inst. Hist. 
Geogr. São Paulo, ~ol. 13. São Paulo, 1911.. 

Memória erudita sôbre 'OS antigos habitantes de Piratininga 
(São Paulo) . O A . estuda, em certos passos de seu trabalho, 
a etimologia de alguns designativos tupi-guaranis, anexando 
um Vocabulário comparado, muito interessante do ponto de 
vista lingüístico. Segundo se verifica pelas datas de impressão, 
parece que esta memória é reprodução do trabalho publicado 
pelo A. em 1910, com título semelhante. V. pp. 359/378. 

2 - Emboaba. Rev. Arq. Mun. São Paulo, vol. 1. 
São Paulo, 1934. 

Nêste trabalho o A. estuda minuciosamente os vários signi
ficados atribuidos à expressã'O Emboaba, tida por muitos como 
de origem tupi-guarani. V. pp. 35/ 41. 

3 - Vocabulário Nheengatú vernaculizado pelo por
tuguês :falado em São P aulo. (Lingua tupi
guarani) . Publicação póst1m1a dirigida por 
Afonso de Freitas J unior. São Paulo, 1936. 

Não se trata realmente de um Vocabulário, mas apenas da 
reunião de pequenos estudos, de fundo histórico e lingüístico, 
que o A. preparava para publicação, quando faleceu. O traba
lho vem precedido de um Esboço etnográfico, muito bem feito ; 
de breves notas sobTe Fonologia nheengatú e de M odismos nheen
gatús aclimados no vernáculo, capítulo extremamente reduzido. 
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FREITAS, Hélio Fábio A. de 

- Influência do tupi no linguajar cahoclo. Mens. 
J orn. Com. t. 2.º, vol. 2. Rio de Janeiro, 1938. 

Breve estudo sôbre a influência que o tupi-guarani teria 
exercido na fala dos caboclos brasileiros. 

FRIEDERICI, Georg 

1 - Hilfsworterbuch für den Amerikanisten. Lehn
worter aus Indianer-Spr.achen und Erklarungen 
altortümlicher Ausdrücke. Deutsch-Spanisch
Englisch. Hall e ( Saale), 1926. 

Baseando-se em bons element'Os bibliográficos, o A. cita, 
nêste vocabulário, div~rsas expressões tupi-guaranis. 

2 - Vier Lehn,vorter aus dem Tupi ( ajoupa, boucan, 
palétuvier, tiburon). Zeit. Franz. Sprache Litt. 
t. 54. lena-Leipzig, 1930. 

Estudo sôbre a ocorrência das quatro citadas palavras, de 
origem tupi...iguarani, no léxico francês. V. pp. 175/187 e Magne, 
Augusto - Notas a propósito de Viet· Lehnworter aus dem Tupi,. 

3 - Amerikanistisches Worterbuch. Hamburg, 1947. 

Magnífico conjunto de americanismos, estudados erudita
mente, com base em ampla bibliografia histórica e científica. 
Grande número de designativos tupi-guaranis ai se encontram 
averbados. A obra, com 722 pp., foi publicada pela Universidade 
de Hamburgo. 

FRóES ABREU, Sílvio 

·1 

- Na Terra das Palmeiras. Estudos. brasileiros. 
Prefácio do Prof. Roquette Pinto. Rio de tT a
neiro, 1931. 

No cap. sôbre a língua dos Guajajáras, informa o A. que 
êsses ameríndios falam o tupi-guarani, porém adulterado. Diz 
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êle: "As diferenças são insignificantes, na maioria dos vocá
bulos. Nota-se, entretanto, um cunho próprio - a presença 
frequente do z e do ça. O j é sempre substituido pelo z; assim 
zurú (boca), azurú (papagaigo), zenái (jandáia), inazá (inajá) ,. 
tazahu (porco do mato), etc. V. pp. 153/163. 

GAFFAREL, Paul 

- Jean de Léry. La langue tupi. Paris, 1877. 

Separata, c'Om 29 pp., da Rev. Ling. Paris. Consta de» 
Colóquio tupinambá-francês, que aparece na obra de Léry, pre. 
cedido de notas críticas. Estas notas foram reproduzidas pelo 
próprio Gaffarel, em 1880, quando reeditou, em dois vols. o traba
lho do célebre cronista. 

GALVÃO) Eduardo - W AGLEY, Charles 

V. WagJey, Charles - Galvão, Eduardo 

GANDÍA, Enrique de 

- Determinación del non1bre genérico de la lengua 
Guaraní. Azul, 11.º 8. Azul, .Argentina, 1931. 

A refe1·ência a este estudo encontramos no Journ. Soe. Amér •. 
Paris, n. s. t. 25, p. 446. Paris, 1933. 

GAnCIA) Âpl'ígio - GARCIA: Rodolfo 

V. Garcia, Rodolfo - Garcia, Ap·rígio. 

GABcIAJ Rodolfo 

1 - Dicionário de brasileirismos (Peculiaridades 
pernambucanas). Rev. Inst. Hist. Geogr. Bras. 
vol. 1'27. Rio de J anei1·0, 1915. 

Nesta monografia encontram-se numerosos brasileirismos, de 
origem tupi-guarani, estudados do ponto de vista etimológico. 
V. pp. 633/947. 
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2 - N ornes geográficos peculiares ao Brasil. Rev. 
Ling. Port. n. 3. Rio de Janeiro, 1919. 

Nêste artigo o A. sugere etimologias e interpretações dos 
topônimos de origem tupi-guarani, apoiando-se quase sempre 
em Teodoro Sampaio. V. pp. 153/188. 

3 - Frases e discursos tnpís. Rev. Ling. Port. n.º 5. 
Rio de Janeiro, 1920. 

Trata-se da coleta, restauração e tradução das frases e dis
cursos, cm tu pi, que oeorrem na obra de Claude d' Abbeville -
Histoi?·e de la Mission des Peres Capuoins en l'lsle de Maragnan, 
destinados a figurar na reedição fascsimilar dessa obra, dada 
a publicidade em 1922, por iniciativa de Paulo Prado. Motivos 
diversos levaram o Dr. Garcia a incluir naquela publicação 
apenas o Glossário, e a publicar nesta Revista as Frases e Di.s
cwrsos. Mais tarde, em 1927, publicou a Rev. Inst. Hist. Geogr. 
B1·as.,, vol. 148, pp. 5/100, o trabalho completo, isto é, Glossário 
e Ti·echos tupís. Êstes Trechos tupís reunem as palia.'Vras e 
frases da lingua tupi. V. pp. 87 /93 da citada Rev. Ling. Port. 

4 - Notas. I n Fernão Cardim, Tratados da terra e 
gente do B1·asil. Introdução e notas de Batista 
Caetano, Capistrano dP Abreu e Rodolfo Garcia.. 
Rio ele J anci1·0, 1925. 

Nestas Nota.s o A. estuda numerosos designativos de plantas, 
animais, etc., de origem tupi-guarani. V. pp. 111/146 e 
373/415. 

5 - GlosNário das palavras e frases da lingna tupi, 
conti<laR na "Histoire de la :Nlission dcs Peres 
Capucin~ en l 'Isle de ~Iaragnan et Tel'res cir
ro11voisines", do Padre Claude d 'Abbevillr. Rev. 
Inst. Hist. Geogr. Bras. vol. 148. Rio de J a
neiro, 1927. 

Trata-se d-0 Glossário que vem anexo à ed. faseimilar da 
obra de Claude d'Abbeville (in fine pp. 176). acrescido das 
f1·ases da língua tupi contidas na mesma obra e reunidas sob 
a designação de Trechos tupis. V. verb. n.º 3. 

6-Non1es de Aves em língua Tupi. Bo1. .Jius. Na.e. 
vol. 5.º, n.º 3. Rio de Janeiro, 1929. 

O presente trabalho é parte, segundo consta da Relação 
bibliográfica de Lingi.iística Americana (Rio de Janeiro, 1937), 
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de outro de maior vulto, que se denominaria: Glossário das pala
vras portuguesas de1"'ivadas da língua tupi. O A., em breve 
Introdução expõe suas idéias sôbre as designações tupi-guaranis 
das aves do Brasil, fazendo comentários a propósito de algumas 
partículas e palavras da língua. Foi publicado pela primeira 
vez no Bol. Min. Agr., ano 2.0 , nos. 4-5 e ano 3.0 , n.0 1, 
Rio de Janeiro, 1913, do qual foram tiradas Separatas. 

7 - Exotisrnos franceses originários da língua tupi. 
An. Bibl. N ac. Rio de Janeiro, vol. 64. Rio de 
Janeiro, 1944. 

Esta monografia, que ocupa as pp. 129/175 dos Anais, foi 
publicada, também, pela Rev. Acad. Bras. Letr. vol. 65, pp. 
157 /202. Conhecemos uma Separata, com n. num., de 1943, Rio 
de Janeiro. 

8 - N ornes de parentesco em língua tupi. An. Bibl. 
N ac. Rio de Janeiro, vol. 64. Rio de Janeiro, 
1944. 

Baseado, principalmente, no Catálogo dos nomes de paren
tesco que há entre os Brasis, do Pe. Araujo, o A. organizou a 
relação dêsses nomes e lhes deu os significados correspondentes. 
É trabalho muito util porque o A. não só relacionou os designa
tivos do Pe. Araujo como também os confrontou com os que 
vem em Anchieta, Figueira e Vocabulário de Batista Caetano. 
A ortografia dos têrmos tupi-guaranis deve ser revista. V. 
pp. 177/189. 

GARCIA, Rodolfo e GARCIA, Aprígio 

- Cótas a um dicionário. Etimologias tupis. Rev. 
Inst. Arq. Geogr. H ist. Pernambucano, vol. 14. 
Recife, 1909. 

Trabalho de análise dos topônimos de origem tupi-guarani, 
anotados e interpretados por Sebastião de Vasconcelos Galvão 
em seu Dicionário Corográfico, Histórico e Estatístico de Per
nwmbuco. Os AA. condenam os processos etimológicos e inter
pretativos do dicionarista e, para demonstrar quão errado an
dou ê1e, estudam cuidadosamente 55 topônimos, procurando dar
lhes interpretação exata. V. pp. 629/656. 
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G.ARVIN, Paul L. 

- Notes: "El idioma Guaraní" e "Diccionario 
Guaraní", by Father Antonio Guasch, S. J. Inter. 
J ourn . .Amer. Ling. vol. 19, n. 2. Baltimore, 
1953. 

O A. estuda as obras citadas do Pe. Guasch e faz interes
santes comentários sobre o sistema fonêmico do tupi-guarani. 

GATTI, Carlos 

- Vocabulário guaraní-espafiol para uso médico. 
An. Fac. Cien. Med. Asunción, Paraguay, 1945. 

Não conhecemos êste trabalho, mas supomos que foi feito 
em colaboração com os Srs. T. Rojas e Arnaldo W. Bertoni. 
Vem citado pelo Dr. Dionísio Gonzalez Torres - A liíngua 
G'W<J!rani, p . 141. 

GEz, J. W. 

- Disquisiciones filológicas sobre la Lengua Gua
raní. Corrientes, 1915. 

Não c'Onhecemos o trabalho; Medina, p . 90, n.0 142, informa 
que foi publicado pelo Ministério de Instruçã'O Pública, e que 
consta de 65 pp. 

G1ACO:N"E, Pe. Antonio 

- Os Tucanos e outras tribus do rio U aupês, 
afluente do N egro-.Amazonas. São Paulo, 1949. 

Ás pp, 133/139 encontra-se um Qitadro Comparativo dos di
versos dialetos falados no rio Uaupês e afluentes, inclusive o 
nheengatú. Muito interessante pelo cuidadu com que o A. 
selecionou as palavras, para comparação. 
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GrANNECCHrxr, Pe. Dorotéo 

1- Breve diccionario de los nombres v verbos mas .. 
necesarios para poder entender y hablar la 
lengua chirignana. Tarija, Bolivia, 1'896. 

~ste dicionario, com apenas 24 pp., vem anexo às Regl,as 
elementa;le.s de la Lengua Chririguana,, do Pe. Corrad-o, que fo
ram revistas e publicadas pelo Pe. Giannecchini naquela mes
ma data. 

2 - Diccíonário Chiriguano etimológico. 

~ste trabalho vem citado pelos Padres Santiago Romano e 
Hermann Cattunar. V. Romano, Pe. Santiago. 

GILIJ, ]"'ilipo Salvadore 

- Saggio di Storia An1ericana; o sia Storia Na
turale, Civile, e sacra de' regni, e delle provincie 
spagnuole di rrerra - ferrna, nell' A1nerica Me
ridionale, descrito dall' Abate ],ilipo Salvadore 
Gilij, etc. T. 3 - De1la religione, e dfJle lingue 
degli Orinochesi~ e di altri Americanl. Roma, 
1782. 

No Cap. - Della Lingua. de'Guaranesi - o A. focaliza os 
seguintes assuntos: 1) - Dell'Ortografia, e dell'accento Gura
nese; 2) - Dela declinazione de'nomi; 3) - Del ve1·bo Guara
nese; 4) _ Dell,a ripetizione di alcune sillabe; 5) - Delle pos-
posizioni; 6) - Dell'avverbio; 7) - Delle interiezioni, e delle 
conjunzioni. Nesse mesmo t. 3 vêm os· Cataloghi di alcune lin
gue Americane per farne il confronto tra lo1·0, e con queste del 
nostro emisf ero, dos quais o de n.º 5 trata do confronto das 
línguas italiana, guarani e omágua. 

GmÃo, R.aimundo 

- Orige1n do norne Ceará. ln "O. Ceará", tra
balho organizado pelos Snrs. Rain1undo Girã.o e 
Antônio ~1artins Filho. Fortaleza, Ceará, 1939. 

O A. reune nesta memória as diversas opiniões 1·elativas 
às origens e a significação do topônimo Ceará. E' trabalho in
teressante. V. pp. 27 /30. 
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GOE.JE, e. H. de 

1- Old relations bet\veen Arawak, Carib and Tupi. 
Atti del Congr. Int. Arner., reunido em Roma 
em 1926, vol. 1. Ron1a, 1928. 

Breve estudo comparativo das relações possíveis entre as 
línguas citadas. V. pp. 63/S.7. 

2 - Oudheden uit Suriname. Op zoek naar de 
Amazonen. De W est-Indische Gids, vol. 13. 
Haya, 1932. 

Segundo indica o A ., no seu trabalho Fünf Sprachfamilien 
Südamerikas (p. 28, n° 1), encontra-se à p. 524 do vol. citado 
uma relação com cêrca de 70 palavras tupi-guaranis, incluídas no 
vocabulário caribe. 

3 - Fünf Sprachf.amilien Südamerikas. Med. Kon. 
Akad. Wet. Afd. Lett. Deel 77, Sel'. A, n.º 5. 
An1sterdarn, 1935. 

O A. estuda, comparativamente, cinco famílias lingüísticas 
sulamericanas ( Carirí, Carib, Tu pi-Guarani, Waraú e Arawak
Maipure), baseado em bons elementos bibliográficos. V. pp. 
149/177 e, na Separata, pp. 1/29. 

GoELDI, Emílio Angusto 

- Excavações arch~ologicas em 1895, executadas 
pelo Museu Paraense no litoral da Guyana 
Brazileira entre Oyapock e A1nazonas. l.11 parte. 
As cavernas funerárias, etc. Rio de Janeiro, 
1905. 

No cap. 4.0 , a propósito do estudo sôbre a denominação 
Cunany, o A. apresenta interessantes sugestões relativas à eti
mologia de vários nomes tupis do "litoral guayanez, entre Oya
pock e Amazonas". V. pp. 32/40. 

I 
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GoLDSMITH, Peter H. 

- Contribuciones indígenas americanas al idioma 
espafioL An. do XX Congr. Inter. Amer., rea
lizado no Rio de Janeiro em 192·2, vol. 3. Rio 
de Janeiro, 1932. 

Breve estudo sôbre "vozes derivadas do guarani ou direta
mente tiradas dêsse idioma", que se fixaram n'O espanhol. V. 
pp. 119/133. 

GoMEs RrBErno,, J. e . 

.. Os indígenas priinitivos de São Paulo. Guaia
nazes, Tapuias ou Tupís t Rev. Inst. Hist. Geogr~ 
São Paulo, vol. 13. São Paulo, 1911. 

Nesta memória, de fundo histórico, aparecem notas interes
santes a respeito de topônimos e antropônimos de origem tupi
guarani. V. pp. 181/195. 

GoMES SERRA.TO, Darío 

- Y asy yateré. Poesias guaraníes. Asunción, Pa
raguay, 1929. 

Não conseguimos obter nenhum exemplar desta obra. Os in
f armes citados devêm o-los ao Prof. Morínigo. 

GOMES_, Sinf oriano Buzó 

- Indice de la poesia paraguaya. Asunción-Buenos 
Aires, 1'943. 

Nesta obra, de cara ter geral sôbre a poesia paraguaia, en
contram-se numerosas produções poéticas, escritas em tupi-gua
rani, dos mais destacados autôres antigos e modernos. As notas 
bio-bibliográficas são muito úteis. 
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GoNÇALVES DA CRUZ) Benjamim 

- Palavras guaranis. Rev. Inst. Hist. Geogr. Bras., 
vol. 96. Rio de Janeiro, 1897. 

Pequena relação de palavras tupi-guaranis, acompanhadas 
do significado que têm em português, e extraídas do Alm..anak 
do Rio Grande do Sul, de 1897. V. p:p. 145/147. 

GONÇALVES DIAS, Antonio 

1-Diccionario da Lingua Tupy, chamada lingua 
geral dos indigenas do Brasil. Lipsia, 1858. 

Diz o A . no Prefácio (pp. 6 e 7) : "Tomei por base o Vo
cabulário que o A. da "Poranduba Maranhense" acrescentou ao 
seu trabalho, valendo-me da Grarnática do Padre Figueira, do 
Dicionário Brasiliano, publicado por um anónimo em Lisbôa, no 
ano de 1795, de um Manuscrito com que deparei na Bibl. Publ. 
Rio de Janeiro, e cujo título me esquece agora, de outro Dicio
nário, também manuscrito, da Bibl. Acad. R. Cien. Lisboa, e de 
quatro dos cadernos que acompanharam as remessas do nosso 
distinto e infatigável naturalista - Alexandre Rodrigues Fer
reira, durante a sua comissão pelo Amazonas nos anos de 
1785-87 ". Tal como na Crestomatia, do Dr. Ferreira França, 
a grafia das palaVl·as tupi-guaranis é má e incoerente. Além 
disso, há êrros de cópia ou revisão. Dos enganos encontradi
ços nesta obra, dá notícia Vale Cabral quando faz observações 
sôbre a Arte do Pe. Luiz Figueira ( An. Bibl. N ac. Rio de J a
neiro, t. 8, p. 147, n.0 6, in fine . Ref.: Vale Cabral, :p. 
159, n.0 36. 

2 - Diccionario da Lingua Tupi, chamada Lingua 
Geral dos indigenas do Brasil. Rev. Ling. Port. 
Rio de Janeiro, 1919. 

A Rev. citada iniciou em seu primeiro número (setembro de 
1919), a reimpressão do Diccionario, segundo cópia fiel dos ma
nuscritos autógrafos de Gonçalves Dias, 1·eimpressão essa que 
se prolongou por várfos fascículos seguintes. Ao dar início ao 
trabalho, informa: "O Diccionario de Gonçalves Dias conserva
se manuscrito e autógrafo no Gabinete Português de Leitura 
desta cidade (Rio de Janeiro) . " 
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JGONÇALVES, R. D. 

- Saporema. "Bio1.", Inst. Biol. São Paulo. Ano 
3.º, n.º 10, São I>aulo, 1937. 

Interessante estudo de divulgação científica sôbre as "for
mações" conhecidas pelos nomes de saporem;a,, sapurema e sapre
ma. V. pp. 302/ 305. 

·GONÇALVES VIANA, Â. R. 

1-Apostilas aos Dicionários Portuguêses. Lisboa, 
1906. 

Nestas valiosas Apostilas o A. estuda alguns vocábulos de 
origem tu pi-guarani, tais como: a1·açá, caboclo, carioca, igarité, 
jiboia. etc., já integrados no léxico português . 

. 2 - Palestras Filológicas: I - Vocabulário. II -
Gramática. III - Várias. 2.n edição. Lisboa, 
1931. 

Nêstes estudos filológicos o A. analisa têrmos de origem tu
pi-guarani, já vernaculizados, e a locução chorar pitanga que, 
parece ao A., foi criada pelos Bandeirantes. 

'GONDIM, J oaquirn 

- Etnografia indígena. Ceará, 1938. 

Nesta obra, de caracter etnográfico, encontram-se alguns 
elementos lingüísticos para o estudo do dialeto parintintim. 

··GONZÁLEs, Antonio E 

- Fonética y ortografía guaraníes. Bol. Fil. Inst. 
~' Est. Sup. iMontewdeo, vol. 6 (n~s. 43-44-45). 

~Iontevideo, Uruguay, [1952]. 

Excelente e exaustivo trabalho de crítica sôbre o assunto. 
V. pp. 15/65. 
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GoNZÁLES SuÁBEz, Federico 

- Prebistória ecuatoriana. IJigeras reflexiones 
sobre las razas indígenas, que poblaram antígua
mente el territorio actnal de la República del 
E cuador. Quito, 1904. 

O Handbook of South American lndians, vol. 6.º, p. 242, 
cita êste trabalho como fonte para estudo do dialeto omágua. 
V. pp. 65/66. 

GRANADA, Daniel 

- Vocabularjo R ioplate11se Razonado, precedido 
de un juicio crítico J!Or D. A. l\{argarifios Cer 
vantes. Segunda edición, cor1·egida, considera
blemen te aumentada, y á la que se afiade un 
nuevo juicio crítico publicado por D. Juan 
Valera. l\íontevideo, 1890. 

Nêste Vocabulário quase tôdas as palavras de origem tupi
guarani trazem as respectivas etimologias que, ao A., pareceram 
razoáveis. 

·GBA'l'Y, Alfred 1\1. du 

- La République du Paraguay. Bruxelles, I...1eipzig, 
1862. 

No cap. sôbre o tu pi-guarani (pp. 186/.212), encontram-se: 
informes gerais de ordem bibliográfica, nótulas a respeito da 
pronúncia, relação dos. nomes das partes do corpo humano, fra- · 
ses, nomenclatura, etc. Na 2.ª ed.,. de 1865, êsses informes 
acham-se nas pp. 208/238. Há tradução espanhola, de C. Calvo 
(Besanson, Impr. de J . Jacquin), também de 1862. 

GRosso SosA, Carlos 

- Sombras, laureles y lagrünas. Prosa 
sobre la guerra paraguayo-boliYi.ana. 
eión del Paraguay, 1940. 

i verso 
Concep-

Pequena coleção de poesias patrióticas, escritas em castelha
no e tupi-guarani popular do Paraguay. 
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GuARANÁ, Armindo 

- Glossário etimológico dos nomes da língua tupi 
na geografia do Estado de Sergipe. Organizado 
em 1886, ampliado em 1914 e Tevisto pelo Vis
conde de Beaurepaire Rohan e Dr. Teodoro 
Sampaio. Rev. Inst. Hist. Geogr. Sergipe, Ano 
2.º Aracajú, 1916. 

Trabalho sôbre a etimologia das denominações toponímicas 
de origem tupi-guarani, de Sergipe. V. pp. 297 /326. V., tam
bém, An. 5.º Congr. Bras. Geogr. (Bahia, 1918), 2.0 vol. pp. 
111 e segs. 

GUASCH, Pe. Antonio 

1 - El idio1na guaraní: Gramática, Vocabulário 
doble, Lecturas. Asunción, 1944. 

Trabalho de fundo didático, com 322 pp., muito bem feito 
e muito útil para os que desejem aprender o tupi-guarani mo
derno. 

2 - El idioma guaraní: Gramática, Lecturas, V oca
bulário doble. Segunda Edición, mejorada y 
acrescentada. Ediciones del ..t\.utor. Buenos 
Aires, 1948. 

Esta 2.ª ed. foi realmente muito melhorada e acrescida de 
excelente material de estudo. Os dizeres: Ediciones del Autor, 
etc. do anv. do front. e os dizeres Co'PYright by A. Guasch. etc. 
do v., foram impressos em vermelho em pequenas tiras de papel, 
coladas sôbre as indicações da impressão da obra. V. Garvin~ 
Paul L. 

3 - Diccionário Guaraní-Castellano y Castellano
Guaraní. Precedido de una Síntesis Gramatical 
y de la Fauna y Flora Guaraníticas. Tercera 
Edición, 1nejorada y acrecentada. Edición del 
Autor. Buenos Aires, 1948. 

O A., para facilitar o estudo dos leitores de El idioma Gua
Tami, anexou, às duas edições do seu trabalho, um Vocabulário 
doble. E' êsse Vocabulário, muito melhorado agora, que o A. 
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publica em volume autônomo. Daí a referência à 3.ª ed. V. 
Garvin, Paul L. 

4 - Gramática general y guaraní. 
Est. Sup. Montevideo, vol. 6.º 
J\1:ontevideo, U ruguay, [1952]. 

Bol. Fil. Inst. 
( nºs. 43-44-45). 

Ao Primeiro Congr. Ling. Guar.-tupi o A. apresentou uma 
série de 10 memórias, das quais foram escolhidas quatro para 
serem impressas. Vêm precedidas de considerações gerais, sob 
o título dêste verb., pp. 209/215. Sã'O as segs. : Gramática 
gua'raní y su concepto pp. 216/218; El gwatrarní en el cortejo 
de las lenguas - pp. 219/221; El alfabeto guaraní - pp. 
222/226; Cultivo del Giw.ra.ní y su metod.ología - pp. 227 /231. 

G - Catecismo de la Doctrina Oristiana, bilingüe en 
guaraní y espafiol. Im preso en la Argentina, 
1952. 

Excelente trabalho preparado para os serviços de catequese 
cristã. O A., com os mais louváveis intuítos, procurou reunir, 
nesta obra, com cêrca de 200 pp., o essencial do Catecismo, e 
inúmeros textos que, sem dúvida, proporcionam leitura amena 
e educativa, em prosa e verso. O Vocabulário de Religi6n, 
pp. 148/153, é muito interessante e útil. 

GUEDES, Antonio Galdino 

- O nome da povoação Guarabira. Sua tradução 
do tupi. ln G E G H P (Gabinete de Estudinhos 
de Geografia e História de Paraiba), Ano 6, 
vol. 3, n ºs. 1 e 2. João Pessoa, Paraíba, 1937. 

Pequena nota relativa à etimologia e à interpretação do 
topônimo Guarabira.. V. pp. 13/14. 

GUILLAUME, H. 

-The Amazon provmce of Pcrú. London, 1888. 

Não conhecemos o trabalho; Loukotka cita-o como fonte 
para o estud'O do dialeto cocama. V. pp. 55/59. 
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GUIMARÃES, Gaspar 

- O topônin10 "Pernambuco''. Rev. Inst. Arq~ 
Hist. Geogr. Pernambucano, vol. 30, nºs. 143 a 
146. Recife, 1931. 

B1·eve estudo etimológico sôbre a denominação Pet-nambucof< 
de origem tupi-guarani. V. pp. Sl/32. 

GuIZARD FILHO> Felix 

1 - Achegas à História de Tanbaté. N on1e, Limites 
e Brasões. I tacurnssá, vol. 3 - História. Bibl. 
Taub. Cult. São Paulo, 1939. 

O A., como introdução à sua obra, dedica alguns capítulos 
às questões relativas às velhas grafias, às divergências etim<>
logicas e às fontes históricas ligadas ao topônim-o Taubaté. 
V. pp. 9/28. 

2 - Ubatuba, -vol. 1 das Achegas à História do litoral 
paulista. São Paulo, 1940~ 

Nêste vol., dedicado à cidade de Ubatuba, o A. reune uma 
série de opiniões a respeito da etimologia desse topônimo, de ori
gem tupi-guarani. V. pp. 20/25. 

GusMÃo, Saladino de 

- Oariua-oca. 
Lit. Brasil. 

An. Congr. Acad. Letr. Soe. Cult. 
Rio de Janeiro, 1936. 

Breve estudo sôbre origem e significado da palavra carioca. 

GUTIÉRREZ_, Juan ~Iaría 

- Algunas observaciones sobre las lenguas guaraní 
y araucana. Rev. R.io de la Plata, t. 2. Buenos 
Aires, 1871. 

Considerações literárias sobre a estrutura e a índole do 
tupi-guarani falado no Paraguai. V. p. 71. 
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H.ARTT, Charles Frcderik 

1 - Notes on the lingoa geral or modern tupi of the· 
Amazonas. Trans. Amer. Philol. Ass. N ew 
York, 1872. 

Consta esta memória de breve ensaio crítico a propósito do 
que se havia. escrito sôbre a língua, e de brevíssimas anotações· 
sôbre questões gramaticais do nheengatú, falado na Amazônia 
ao tempo das viagens do A. Publicada em inglês, foi traduzida 
para o português pel'O Dr. José Rodrigues Peixoto, segundo infor
ma Vale Cabral. Tal tradução, porém, parece não ter sido pu
blicada. Completando as escassas 20 pp. nums., vem ainda Na.te 
on the Mundurucú amd Maué languages. Ref.: Vale Cabral, 
p. 153, n.0 18. 

2 - Notas sobre a língua geral ou tu pi moderno do 
.Amazonas. An. Rib1. Na.e. Rio de J aneir~ vol. 
51. Iiio de Janeiro, 1938. 

:.mste trabalho, apesar do título ser o mesmo da pubJ. an
terior, consta de 3 partes : a) versão para o português das Notes 
on the lingoa ge~al, etc.; b) Frases. em nhe.emgatú, acompanhadas , 
da versão portuguêsa e c) Convers·ação~ em nheengatú e portu
guês. Supomos que o Dr. Rodolfo Garcfa foi quem ordenou e · 
traduziu essas três excelentes memórias de Hartt, pois é êle 
quem assina a E ccplicação preliminar, sem a menor r eferência 
ao tradutor. A segunda parte consta de 853 frases muito bem 
escolhidas, acompanhadas das tradução livre para o português. 
Essa coletânea p1·esta excelentes serviços para estudo das modi
ficaç:ões da sintaxe do tupi moderno ou nheengatú amazônico .. 

HERCKMA.X, Elias 

- Descl'ição geral da Capitania da Paraíba. Rev. 
Inst. A rq. llist. Geogr. Pernambucano, vol. 5.º, 
fase. n.º 31. Recife, 1886. 

Elias Herckman foi o primeiro, parece, que se ocupou da 
etimologia e interpretação dos topônimos, de origem tupi-gua
rani, do Estado da Paraíba. A sua Descrição é de 1639. Do 
ponto de vista histórico é trabalho muito interessante. V. PP-
239/ 288. 
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lIERv,Ás Y PANDURO, Don Lorenzo 

- Saggio pratico delle lingue con prolegomeni, e 
una racolta di orazione Dominicali in piu di 
trecento lingue, e dialetti, con cui si dimonstra 
l 'infusioni del primo idioma dell 'uman genere, 
e la con:fusione delle lingue in esso poi succe
du ta, e si .additano la diramazione, e dispersione 
dello nazioni con molti risultati utili alla storia. 
Opel'a dell'abb.ate don Lorenzo I-Iervas. Casena, 
1787. 

É o 21.0 vol. da obra-Idea dell'Universo. Pode considerar-se 
como a primeira ed. do Catálogo que, consideravelmente aumen
tado, f'Oi publicado por Hervás, em 6 vols ., em Madrid, no ano 
1800, com o seguinte título: Catálogo de l4s leng'Wl-8 de las na
ciones conocidas, numeracion, division, y clases de estas segun 
la. dive'rsidad de sus idiomas y dialectos. Nesta famosa obra 
encontram-se exemplares da oração dominical em tupi-guarani 
e em vários dialetos dessa língua, proporcionando excelentes ele
mentos de estudos comparativos. Ref.: Vale Cabral, pp. 167 I 
168, nos. 54, 55, 56, 57 e 58. 

HEsTERMANN, Ferdinand 

- Zur Ausgabe ''Julius Platzmann: Das anonyme 
Worterbuch Tupi-Deutsch und Deutsch-Tupi". 
Fol. Ethnogl. l.º ano. Hamburg, 1'925. 

Não conhecemos êste estudo; vímo-lo citado no Handbook <>f 
South American Indians, vol. 6, p. 622. 

HEUVEL, J . .r\. van 

- El Dorado, being .a narrative of the circumstance 
which gave rise to the reports in the 16th 
centul'y of the existe11ce of a rich splendid city 
in S. An1crica. N 6"\\' York, 1844. 

O A. registra, nas pp. 164/1651 alguns vocául'Os tupi-gu&
ranis, segundo informa Medina. 
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HoE:HNE., Frederico Carlos 

1- Apontamentos da língua dos índios Apiacás. 
Com. Lin. Tel. Estr. ~1. Gros. At11. vol. 3. Rio 
de Janeiro, 1915. 

Breves apontamentos, sem preocupações lingüísticas, sôbre 
a "língua dos índios Apiacás ". V. pp. 175/177. 

2 - Botânica e .Agricultura no Brasil no século XVI 
(Pesquisas, e contribuições). São Paulo, 1937. 

No capitulo: Algo sôbre a etimologiw dos nomes indígenas 
das pW..ntas, mostra o A. quão difícil é a interpretaçã'O dos de
signativos tupi-guaranis, registrados pelos velhos cronistas e 
conclui : "Os nomes indígenas registrados pelos escritores do 
séc. XVI têm valor muito relativo. Mas, desde que conseguimos 
identificar as espécies a que se referem, com absoluta segurança, 
adquirem valor histórico muito grande. " V. pp. 47 /60. 

HoELLER., Fr . .Alfredo 

1 - Grammatik der Gual'ayo-Sprache. Hall in Tirol. 
Stuttgart, 1932. 

Esta gramática é, sem dúvida, a melhor dentre as de vários 
dialétos da família tupi-guarani. A posição exata do guRráio, 
nesta família, vem. indicada pelo 'A. nas seguintes palavras da 
Introução: "O guaráio é um dialéto do antigo guarani, como 
era falado há mais de século e meio nas Missões jesuíticas do 
Paraguay, e uma lingu~ irmã do g·uarani atual ou abaiíee do 
Paraguai: irmã, também, do chiriguano de El Gran Chaco, com 
o qual conservou semelhança surpreendente, apesar da separação 
secular e distância muito grande ... " 

2 - Guarayo-Deutsches Worterbuch. ·Hall in Tirol. 
Stuttgart, 1932. 

Excelente dicionário do guaráio, atualmente falado na Bo
lívia. Á vista do grande número de vocábulos e expressões idio
máticas que contém, deve ser considerado trabalho indispensável a 
todos os estudiosos do tupi-guarani. 
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HORTA BARBOSA, Nicolau Bueno 

- Exploração e levantamento dos rios Anarí e 
l-lachadinho. Com. Lin. Tel. Estr. ~1. Gros. Am. 
n.º 48 (anexo 2), 2.ª edição. Rio de Janeiro, 
1945. 

Brevíssimas listas de palavras dos índios do rio Machadinho 
e seis têrm'Os, evidentemente tupi-guaranis, fornecidos por uma 
indiazinha Juruna, que vive entre os Jarús, Ariquemes e Cari
tianas. A 1.ª ed. é de 1922. 

1
HUMBOLDT, Guillaume de 

- De l 'origine des formes gl'amn1atica] es et de leur 
inflnence sur le dévelop·pe111ent des Idées. Paris, 
1859. 

Nesta monografia, traduzida do alemão, encontram-se breves 
notas sôbre a estruturação gramatical do tupi-guarani. V. p. 15. 

llURLEY, Henrique Jorge 

1- Vocabulário Tupi-português falado pelos Tembés 
dos rios Gurupí e Guamá, do Pará. Rev. Mus. 
Paulista. t. 17, l.ª parte. São Paulo, 1931. 

Pequeno vocabulário em que se anotam as expressões mais 
correntes, usadas pelos Tembés dos rios citados pelo A. V. pp. 
323/351. 

2 - Sobre a grafia de Oyapoc. Rev. Mus. Paulista, 
t. 17, l.ª parte. São Paulo, 1931. 

Pequen'O artigo s.ôbre a verdadeira grafia da expressão Oya
poc., que o A. julga ser de origem tupi-guarani. V. pp. 483/492. 

3 - Dialeto Urubú, .Amerábas da Raça Tupy do 
Gurupi. Rev. Inst. Hist. Geogr. Pará, vol. 7, 
1.º se1nestre. Belém, 1932. 

Brevíssima resenha de palavras e frases dos Urubús do 
Gurupí, acompanhadas da tradução em português. V. pp. 
245/249. 
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4- Itarãna (pedra falsa). Lendas, mitos, itarãnas 
e folclore amazônicos. Sep. do vol. 9 da Rev. do 
Inst. Hist. Geogr. Pará. Belem, 1934. 

Esta Separata, com 200 pp., reune numerosos estudos que, 
embora indiretamente, dizem respeito à língua tupi-guarani. O 
A. cuida da etimologia e da interpretação de muitos vocábulos 
correntes na Amazônia. 

IHERINGJ Hermann von 

1 - .. A. civilização prehistórica do Brasil meridional. 
Rev. Mus. Paulista, vol. J. São Paulo, 1895. 

O A., ao tratar de vários grupos ameríndios, refere-se aos 
Caiuás e transcreve trechos de um trabalho de Ewerton Quadros, 
sôbre a sua língua. V. pp. 112/114 e Ewerton Quadros, F'. Rai
mundo, n.0 2. 

2 - O no111e Ceará. Estudo linguístico ornitológico. 
Rev. Inst. Ceará, t. 16. Fortaleza, 1902. 

Notas sôbre o topônimo Ceará. V. pp. 41/45. 

3 -Âs abelhas sociais do Brasil e suas denomina
ções tupis. Rev. Inst. Geogr. São Paulo, vol. 7. 
São Paulo, 1904. 

O A. estuda as abelhas soc1a1s do Brasil e, após citar e 
comentar as etimol'Ogias dos nomes que lhes são dados, termina 
com estas palavras: "Ao meu ver, os nomes tupis dos animais do 
Brasil são de sumo valor para investigação biológica, dando 
indicações que os naturalistas não podem e não devem deixar 
de aproveitar". V. pp. 376/388. 

IHEIUNGJ Rodolfo von 

- "O Tupí na Geografia Nacional''. Bol. ~í us. 
Nac. vol. 11, nºs. 3-4. Rio de Janeiro, 1935. 

O A. desta breve memória pretendeu dem'Onstrar que Teodo
ro Sampaio, em sua obra - O Tupi na Geografia Nacional -
exorbitou em certos pontos, e er1·ou em outros, ao tratar das 
denominações, de origem tupi-guarani, de alguns animais sul
amel'icanos. V. pp. 57 /7Q. ~ste trabalho foi transcrito pela 
Rev. Arq. Mun. São Paulo, vol. 37, pp. 266/274. 
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I:NIBELLO~I. José 

lndla 

Lenguas indígrnas del t erritorio argentino. I n 
História de la N ación A1·gentina, 2.ª ed. Vol. 1. 
Buenos Aires, 1939. 

Excelente monografia sobr.e aspectos gerais das línguas in
dígenas da Argentina, entre a s quais se conta o tupi-guarani. 
V. pp. 203/ 223. 

- Ind.ia, Itevista quincenal paraguaya para tona 
América. Afio I, n. º 6. .A .. sunción, 1948. 

Conhecemos apenas dois nums. desta Revista, que conta 
com boa colaboração em prosa e verso. Encontram-se em suas 
pp. poesias escritas em tupi-guarani ·moderno. 

lNSAURRALDE, Pe. Joseph 

1- Ara poru agu'íyey haba: conico, quatia poromboe 
ha rnarâng.âtu. Pay Joseph Insaurralde a1nyr:i 
rembiquatiacue cunun1buçú reta upe guarâma; 
Ang ran1ô n1b'ía reta mêmêngatu Parana hae 
U rugua'í 'ígua upe yguabeê mb1, Y yep'ía mõngeta 
.aguiyey haguâ, teco bay tetirõ hegui yfíep!h1yrõ 
haguãma rehe~ hae teco marãngãtu rupiti ha
guãn1a rehe, -ym.bop1cop'íbo Tupã gracia reromãnõ 
hapebe. Tabaçú Madrid e hape J oachim Ibarra 
quatia apo uca hara rope. Ro11759 p'ípe. 

Trata-se do 1.º vol. da obra notável de Insaurralde sôbre a 
substância das verdades e das máximas do catolicismo. O A., 
que foi Superior nas Missões jesuíticas do Paraguai e Uruguai, 
escreve com grande elegância e perfeição a língua tupi-guarani, 
motivos êsses que dão à sua obra indiscutível valôr literário e 
gramatical. É, por certo, dentre os vários textos antigos, um 
dos mais ricos. A Bibl. Nac. Rio de Janeiro possue um exem
plar perfeito e completo (2 vols.) desta raríssima ed., ainda 
não reeditada, segundo nos parece. O 2.0 vol., conqu:lnto seja 
continuação do 1.0 , foi publicado um ano após, em 1760, e traz 
modificação no título e nos demais dados bibliográficos, razão pe
la qual o descrevemos a seguir, separadamente. 
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2 - Ara poru aguiyey haba yao<:a yn1ornocoinda : 
conico: quatia ambuae porornboe n1arangatu ha, 
P. Joseph Insavrralde a1nyri Jesus Noõgà rehe
guare rernbiquatja cuera cunumbuçu reta upe 
guarãma; ang Tan1õ rnb'ía reta méméngatu Parana 
bae Uruguai ígua upe yquaabeé mbI, Yyep1a 
mongeta aguiyey hãguã, teco hay tetirõ hegui 
yiíepih'írõ haguama, hae teco marãngãtu rupit'í 
haguãmari, ymbopicopibo Túpã g1·acia reromanõ 
hapebe. Y quatia pire Tabaçu Madrid e hápe, 
J oachin !barra quatia apo uca hata rope 1760, 

lverá 

"' .., ro1 p1pe. 

É o 2.0 vol. da obra, publicado um ano após o p1·imeh'o, já 
descrito. Vários biblióg1·af os citam apenas um dos dois volumes. 
Vale Cabral faz a anotação de ambos, conjuntamente. 

- Iverá, Cancioneiro Co1-rentino. órgano de dívul
gación regionalista. Literario, Ilustrado. Escri
to en G·uarany y Castellano. Unico en su género. 
Buenos Aires, 1945. 

Revista de caráter popular. Possuímos apenas o n.0 19 
(Ano 2) de 1 de julho de 1945. 

J AGUARIBE, Do1ningos 

- Palav'Tas indígenas com suas etimologias e tra
dução portuguêsa. R.ev. Inst. Hist. Geogr. São 
Paulo, vol. 20. São Paulo, 1915. 

O A. reuniu algumas dezenas de topônimos de origem tupi
guarani (colhidos em Relatórios do naturalista Lacerda, em 
Barbosa Rodrigues e nos escritos de Frei Prazeres Maranhão), 
fez a decomposição em "raízes" e apresentou as respectivac.i tra
duções, que deixam muito a desejar. V. pp. 323/328. 
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J ATAHY, Píndaro Tasso 

- Die Ortsnamen Brasiliens und die Tu pisprache. 
Mitt. Deut.-südamer. Inst. t. 5. Stuttgart
Berlin, 1918. 

:t!:ste trabalho vem citado no Journ. Soe. Amér. de Paris, n. 
s. t. 22, p. 317. 

J°ÉHAN, L. F. 

- Tableau polyglotte de la région Guarani-brési
lienne. I n Dictionnaire de linguistique. Paris, 
1858. 

Resenha do pequeno valôr. V. pp. 687 /690. 

J OVER PERALTA, Anselmo 

- El guaraní 
Diccionario 
1950. 

en la geografía de Américas. -
de guaranismos. Buenos Aires, 

Esta obra baseia-se em numerosos trabalhos, de vários autô
res, sôbre toponímia americana de origem tupi-gua1.·ani. Claro 
está que ao A. coube não só a tarefa de i·eunir êsse vast~ e 
heterogêneo material, mas também a de o selecio~1ar, de acôrdo 
com o seu critério pessoal. Na seleção, parece-nos, riescuidou
se o A., averbando grande número de têi·mos estr-inhos à língua 
tupi-guarani. Há também etimologias fàcilmente contestáveis. 

Apesar disso, porém, a obra auxiliará os fututos organ1zado·· 
res de elucidários do mesmo gênero. 

JoVER PERALTA, Anselmo - OsuNA, To1nás 

- Diccionario Guaraní-espaííol y Espaiíol-guararrí. 
Buenos Aires, 1950. 

A obra compõe-se de várias partes, bem distintas, das quais 
se destacam os vocabulários. No Prefácio os AA. esclarecE:'m 
os seus pontos de vista e fazem comentários interessantes. É 
obra de valia. para 'OS que desejam ter noções a respeito do 
tupi-guarani moderno, fãlado no Paraguai. 
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KATZER, F. 

- Zur Ethnographie des Rio Tapajós. Globus, 
t. 79. Braunschweig, 1901. 

Não conhecemos êste trabalho; Loukotka cita-o como fonte 
para estudo da língua dos Apiacás. 

KELLER, Franz 

- The Amazon and Madeira Rivers. London, 
1874. 

Em nota aposta à p. 135 vem : A Dialogue on Christian 
Doctrine, as it was taught two hundred ye<J1rs ago in tke Spanisk 
Jesuit Mission. E' um breve diálogo em inglês e tupi-guarani. 

KERSTEN, Lud\\1ig 

- Die Indianerstamme des Gran Ohaco bis zum 
Ausgange des 18. J ahrhunderts. Ein B·eitrag 
zur historischen Ethnogra phie Südamerikas. 
Inter. Archiv Ethnogr. vol. 17. Leyden, Holland, 
1905. 

Não conhecemos esta monografia; vímo.la citada no Ha.nd
book of South American lndians, vol. 6, p . 633. 

K!ssENBRHT, Wilhelm 

- Beitrag zur Kenntnis der Tapirapé-Indianer. 
Baessler Archlv Volk. t. 6. Berlin, 1916. 

Nã'O conhecemos esta monografia; Loukotka cita-a como fon
te para estudo do dialeto tapirapê. V. pp. 50/ 64. 

KLua, Juan 

- Ne1nongetá. Ejercícios de conversación y diálo
gos cn las lenguas guaraní, castellano y alemán. 
Asunción, 1937. 

Trata-se de um pequeno guia de conversação, destinado aos 
colonos e viajantes que chegam ao Paraguai. Os diálogos vêm 
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dispostos em três colunas por página; em castelhano, em tupi
guarani e em alemão. No gênero é livro muito útil, refletindo. 
com precisã'O a linguagem popular dos paraguaios atuais. 

KocH-GRüNBERG, Theodor 

1-Die Apiaká-Indianer (Rio Tapajos, Mato
Grosso), V erhandl. Berlin Gesell. Anthrop. 
Ethnol. U rg. J ahrgang, 1902. Anexo ao vol. 34 
de Zeit. Ethnol. Berlin, 1902. 

Trata-se de um vocabulário colhido por Max Schmidt, em 
Rosário (Mato-Grosso), comparado com vocabulários dos Apia
cás, Tupis e Guaranis antigos e Caiuás. V. pp. (359)-(379). 

2 - Worterlisten "Tupy'", Maué und Purúborá. 
J ourn. Soe. Amér. de Paris, n. s., t. 24. Paris, 
1932. 

O A. reuniu nesta memória boa quantidade de têrmos das 
línguas referidas, C'Onfrontando-os um a um. Parece ser tra
balho inacabado, pois não há comentário de qualquer espécie. 
V. pp. 31/50. 

KoWYA1fA, Roera 

- Vocabulário 
1951. 

Tupy-português-japonês. Tokio-

O A., parece-nos, pretendeu dar aos japoneses, que vivem no 
Brasil, elementos breves da gramática tupi-guarani e um dicioná
rio abreviado de expressões gerais e toponímicas, com a tradu
ção em português e japonês. O texto do Vocabulário é trilin~ 
güe, mas o prefácio e os comentários são em japonês. 

KRAusE) Fritz 

1 - ln den W ildnissen Brasiliens ; Bericht und. 
Ergebnisse der Leipziger Araguaya-Expedition, 
1.908. Leipzig, 1911. 

Nesta obra, básica para estudos etnográficos de vários gru
pos do Brasil central, ocorrem anotações sôbre o dialeto tapirapê, 
às pp. 405/406. Por iniciativa do Prof. Baldus foi traduzida, 
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para o português, pelo Pro:f. Egon Schaden, e publicada pela 
Rev. Arq. Mun. São Paulo. 

2 - Die Yarumá-und Arawine-Indianer Zentralbra
siliens. Baessler-A.rchiv. Volk., vol. 19. Berlin, 
1936. 

Nêste trabalho, segundo Herbert Baldus, aparece um voca
bulário da triho tupi dos Arawines, colhido por Hermann Meyer. 
V. pp. 32/44. 

KRusE,, Fr. Albert 

1 - Bausteine zu einer praktischen Granunatik der· 
Spl'ache der J\1undurukú-Indianer. Santarem 
(Pará), 1930. 

Breve memória (9 pp.) sobre os Mundurucús. Nas pp. 5/9 
encontra-se uma súmula gramatical do dialeto dêsses indios. 

2 - Lose Blatter vom Cururú. ln "Santo Antonio", 
ts. 11 a 15. Bahiia, 1931/1937. 

Nêstes artigos encontram-se elementos lingüísticos dos Chi
pãias, Mundurucús e Paritintins, já aproveitados po1· Loukotka. 

KURY) Felipe 

- Fragn1entos del Diccionario toponímico tupí
guaraní. Bol. Fil. Inst. Est. Sup. Montcvideo. 
t. 5, nºs. 37-38-39. Montevideo, 1948. 

Estudo rápido da etimologia de uns poucos designativos to
ponímicos - Butantã, Paraguay, Tacuary, Caracará, Capibarv, 
Yuqueri e Itapuá, - nem sempre, parece-nos, realizado com as 
necessárias precauções. V. pp. 463 / 466. 

LACERDA) J. M. de Â. Corrêa de 

- Vocabul ario da lingua brazi]ica ou tupy, e outro 
do dialecto guarany. I n Diccionario Encyclo
p€dico ou Novo Díccionarío da lingua portu
gueza, etc. Quinta edição. Lisboa, 1878/ 1879. 

~stes pequenos vocabulários, da lingua tupi e do dialeto 
giuvrani, como diz o A., foram preparados, sem dúvida, com.. 
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material :fornecido por obras correntes na época, tais oomo o 
Diccionario de Gonçalves Dias, o Diccionário Brasiliano, etc. A 
grafia é má e o número de palavras averbadas é relativamente 
pequeno. Devem ser consultados com cuidado. Vêm, ambos, 
no 2.0 vol., pp. 1197 /1240. 

·LAET, Joanne de 

1 - N ovvs Orbis, seu deseriptionis Indiae Occiden
talis libri XVIII. Authore Joanne de Laet 
Antuerp. N ovis Tabulis. Geographicis et variis 
Animantium, Plantarum, Frutuumque Iconibus 
illustrati. - Cu1n Privilegio. Lvgd. Batav. apud. 
Elzevirios. A.º 1633. 

No Cap. De GomrY11Uni Bra,siliensium lingua, o A. cita apenas 
alguns nomes das partes do corpo humano, colhidos no Cowquio 
de Léry, em tupi-guarani e latim, confrontando-os com os ano
tados na Baía da Traição e colhidos por um Belga. Batista 
Caetano (Apontamentos, in "Ensaios de Sciências ", fase. 1, pp. 
71 e segs.) estuda minuciosamente essa contribuição de Laet. 
V. pp. 599/600. A primeira ed. da obra de Laet, em holandês, 
é de 1625. Há também uma tradução em francês, impressa em 
Leyde, 1640; os vocábulos tupi-guaranis aí aparecem na p. 536. 

2 - N otae ad disserta tionern I-I vgonis Grotii De 
Origine Gentiun1 Americanarum: et Observatio-
11es aliq~ot ad meliorem indaginerim difficillimae 
illius Questiones. Parisiis, apud Viduam Gvi-
1ieln1i Pelé, via J acoboea sub signo CTucis aureae, 
1643. 

Nesta obra de Laet, escrita em refutação às ideias de Hugo 
Grotius sôbre a antiguidade dos ameríndios, encontram-se, em 
tupi-guarani e latim, os vocábulos relativos aos nomes das par
tes do corpo humano, aos gráos de consaguinidade, etc., bem 
como noções gramaticais da língua (no Appendix à observatio 
Duodecirna) segundo a Arte de Anchieta. V. pp. 182/185 e 
219/223. Diz Vale Cabral, p. 172, n.0 76: ''Em guarani e 
latim, comparado com a língua dos J aós, que habitavam entre 
o Amazonas e o Orcnoro ". As observações sobre a gramatica, 
seg. Anchieta, foram .. extraídas do X livro da Historia do Bra.sil, 
<le Manuel de Morais, ainda não publicada". 
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LAFONE - Quevedo, S. A. 

- Guarani kinship terms as. index of social orga
nization. Amer. Anthrop. n. s., t. 21. Lancaster, 
1919. 

Contribuição muito interessante para estudos de fundo so
ciológico. V. pp. 421/440. 

LA HrTTE, Ch. de 

- Pêtêi "Môcôi-~1boa pu" Irundii. V eritas eterna. 
La Teo-cos1nogonia base de la filosofia positiva 
explicada racioualmente según el Guaraní. 
Buenos Aires, 1.899. 

Não conhecemos êste trabalho; vem citado no Cat. de Mitre, 
t. 2, p. 34. 

LA HrTTE, Oh. de - Ten Kate, H. 

- Notes ethnographiques sur les Indiens Guayakis 
et de8cription de leurs caracteres physiques . 
..Li\n. Mus. La Plata, t. 2. Buenos Aires, 1897. 

:tDste trabalho, de fundo etnográfico e antropológico, fornece 
elementos lingüísticos para estudo da língua dos Guaiaquis. 

Lambaré 

- Lambaré, cuati~ iíeê ybyty rusu gui õsê bae. 
Imprenta del Estado. Asunción, 1867. 

Periódico paraguáio, escrito em guarani vulgar, destinado a 
comentar, com azedume e ironia, os sucessos da guerra da Trí
plice Aliança. Consta de 4 pp., formato pequeno (o n.0 23 
do Ano 2, que possuímos, foi impresso em Luque, setiembre 15 
1868. O primeiro númeTo é de 24 de julho de 1867. Segundo 
informes de Vale Cabral, o periódico intitulava-se, de início, 
Cacique Lambaré, passando depois a chamar-se apenas Lamba·ré, 
nome do chefe ameríndio que, bravamente, lutara. contra os 
castelhanos na época da conquista. Segundo parece, os lugares 
de imp1·essão e as datas de edição variaram de acôrdo com os 
contratempos da guerra. Medina informa que o seu redator 
principal fôra o presbítero D. Francisco S. Espinosa. Engana-se, 
porém, quando diz que o periódico alcançou apenas 'O n.0 16; 
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nós temos em mãos o de n.0 23. O artigo-de-fundo dêste exem
plar reflete claramente a intenção de exaltar a figura de Lo
pez, as suas glórias e as suas virtudes. Ref.: Vale Cabral~ 
p. 168. 

LL'{GE, Algot 

- The lowel' .Amazonas. N ew York and London, 
1914. 

~ste trabalho vem citado por Loukotka, como fonte para 
estudo da língua dos Manajês. 

LATHA:M, Robert Gordon 

1 - V ocabu1aries of An1azonian Languages. Remarks 
on the vocabularies. ln Wallace, Alfred Russel 
- A Narrative of Travels on the Amazon and 
Rio N cgro. London, 1853. 

Os estudos de Latham, relativos a uma centenas de palavras 
da língua geral, comparadas com outras das línguas ou dialetos 
da região do Rio Negro, aparecem apenas nesta 1.ª ed. da obra 
de Wallace, nas pp. 525/541. 

2 - Element.s of Coruparative Philology. London, 
1862. 

No Cap. Latnguages of Brazil _, Guarani, etc. o A. estuda 
rápidamente expressões tupi-guaranis, omáguas, mundurucús, 
apiacás, caiuás, etc. V. pp. 507 /516. 

LEcocQ, ~1:. 

- Notes pour un vocabulaire comparé des langues 
américaines et i·accords aux langues de l 'ancien 
monde. Congr. Inter. .A.mér. XIIe Ses. Paris, 
1900. Paris, 1902. 

Pequeno trabalho, de interesse muito restrito para o estudo 
do tupi-guarani. 
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LEDA, João 

- A linguagem dos nossos índios e a etünologia 
de "caboclo". Rev. Ling. Port. Ano 16, n.º 60. 
Rio de Janeiro, 1935. 

É estudo, parece-nos, de simples curioso. V. pp. 31/37. 

LEITE, Elias 

1 - Modalidades 
tu pi-guarani. 
Bras. Mis. F. 
raná, 1947. 

f onéti,cas do sufixo "kuéra" no 
An. Clal'. Col. Int. For1n. Prov. 
I. C. Mar. vol. 1. Curitiba, Pa-

Estudo cuidadoso e interessante do sufixo kuéra. V. pp. 
80/93. Foram tiradas Separatas, sem capa, com num. 1/14. 

2 - Nossa Senhora na poesia tu pi de Anchieta. .An. 
Clar. Co1. Int. Form. Prov. Bras. l\fis. F. I. C. 
~lar. Curitiba, Paraná, 1'949. 

O A., baseado em documentos idôneos de Anchieta (trans
crição e tradução de Paula Martins), estuda a presença cons
tante do hierônimo Tupãsy (Mãe de Deus), na poesia anchie4 

tana. V. pp. 60/82. 

LEITE, Pe. Serafim 

- História da Companhia de Jesus no Brasil. 
Lisboa - Rio de Janeiro, 1938/1950. 

Nesta ob1·a monumental encontram-se info1·mes preciosos sô
bre questões bibliog1·áficas do tupi-guarani, além de memórias 
eruditas, indispensáveis à identificação de obras e documentos 
da lingüistica ameríndia. V., principalmente, vols. 2, 4, 8 e 9. 

LEMOS BARBOSA, Pe. Antonio 

1 - O locativo tupi na toponúnia brasileira. Rev. 
Al·q. ~Iun. São Paulo, vol. 38. São Paulo, 
1937. 

Trata-se de breve artigo sôbre o locativo pe, do tupi-gua1·ani. 
V. pp. 57 /60. 
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2 - Teodoro Sampaio e Hans Staden. Reparos 
sôbre as anotações, de Teodoro Sampaio às pa
lavras e frases tupis contidas na "Viagens ao 
Brasil'' de Hans · Staden. Rev. Arq. Mun. São 
Paulo, vol. 67. São Paulo, 1940. 

O A., nêste artigo, critica o trabalho de Teodoro Sampaio 
e acrescenta: "Sampaio não aprofundou o tupi. Seus conheci
mentos não vão muito além do vocabulário e das primeiras no
ções da gramática. Daí confundir frequentemente o tupi antigo 
com o tupi mode1·no do Amazonas, tão alterado. Daí uma terça 
parte das etimolagias do seu Vocabulário não tenham o menor 
fundamento. Mas é principalmente nos seus estudos sôbre frases 
tupis, que se pode perceber quanto êle desconhecia a estrutura 
íntima do tupi antigo ... " V. pp. 223/236. 

3 - Juká, o paradigma da conjuga~ão tupi. Estudo 
etimológico-gramatical. Rev. Filol. n.º 12. Rio 
de Janeiro, 1941. 

'A. propósito do verbo juká faz o A. uma série de considera
ções de ordem histórica, para concluir que juká não significa 
matar, mas qwebrar o pescoço. V. pp. 74/84. 

4 - O Diálogo de Léry. Rev. Filol. n .º 16. Rio de 
Janeiro, 1942. 

Artigo de crítica miuda a propósito de nosso trabalho de 
restauração e tradução do Colóquio, de Léry. V. P~· 306/321. 

5 - Estudos de tupi. O Diálogo de Léry na res
tauração de Plínio Ayrosa. s/1, 1944. 

O A. reune nêste opúsculo os artigos que publicou na Rev. 
Filol.; a Carta Aberta que lhe dirigimos, publ. pela mesma Rev. 
e um Apêndice, em que procura responder às nossas anotações 
c1·íticas, insertas na 1.ª ed. dêstes Apontamentos. 

6 - N ov:a categoria gramatical tupi. Ver bum, Rev. 
Univ. Cat. Rio de Janeiro, t. 4. fase. 2. Rio de 
Janeiro, 194 7. 

Nêste artigo o A. trata da visibilidade e invisibilidade nos de
monst1·ativos, e pretende demonstrar, com isso, ter descoberto 
nova categoria gramiatical. V. pp. 67 /74. 
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7 - O "Vocabulário na Língua Brasílica". Rio de 
Janeiro, 1948. 

Nêste folheto (com 37 pp.), após breves considerações sôbre 
o Voe. Lingua,, Brasílica, publicado po1• nós em 1938, chega o ., 
A. a conclusões evidentemente apressadas. V. Paula Martins, 7. 

8- Traduções de poesias tupis. Rev. Arq. ~Iun. 
São Paulo, vol. 128. São Paulo, 1949. 

O A. analisa e critíca as traduções, recentemente publicadas, 
.de algumas poesias em tupi-guarani, atribuídas a Anchieta. Ao 
iniciar o articg·o, -porém, e setn motivo algum, faz referências 
irônicas à Univ. de São Paulo. V. pp. 27 / 44. 

9 - O Auto de São J.Jourcnço. Uma peça teatral de 
Anchieta em tupi, castelhano e português. Ver
bvn1, Rev. Univ. Cat. Rio de lTaneiro, t. 7, fase . . 
2. I~io de Janeiro, 1950. 

\ 

O artigo compõe-se apenas de transcrições do trabalho da 
Dra. Paula Martins, acompanhadas de comentários dispensá
veis e de nótulas marginais sôb1·e pequeninas falhas, decorrentes . 
da leitura difícil do texto. 

10 - Pequeno vocabulário tupi-português. Rio de 
Janeiro, 1951. 

O A. pretendeu 11 publicar um vocabuládo tupj de feitio 
popular", mas, evidentemente não o conseguiu; o seu trabalho 
é de difícil consulta e muito reduzido. Nas.Palavras Corn,postas 
e Metaplasm.os (Apêndices) o A. emprega métodos por êle pró
prio condenados. V. êste ex., p. 192: pirá + acanjúba, peixe 
de cabeça amatrela. . . Ora, é sabido que tal peixe não tem ca
beça amarela. O A. não percebeu que aca,njúba significa osso, 
esqueleto amarelo, ossos amarelados, como bem esclarece Ihering. 

L EPRIEUR 

- V oyage dans la Guyane Centrale. Bull. Soe. 
Geogr. Paris, t. 1'. Paris, 1834. 

Nêste artigo vern um pequeno vocabulário Francês-oiampí e · 
Nom,es oiampís. V. pp. 201/229. 
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_J..1ÉRY, Jean de 

- Histoire d'vn voyage fait en la Tcrre dv Bresil, 
avtren1ent dite Amérique. Contenant la nauiga
tion, & les choses rema.rquables, veuees sur mer 
par l 'aucteur : Le comportement de Villegagnon, 
en ce pais là. Les meurs & f açons de viure 
estranges des Sauuages rlmcriquains: auec vn 
colloque de leur langage, etc. Pour Antoine 
Chuppin. 1578. 

Nesta edição, que supomos ser a 1.ª, e feita em La Rochelle, 
já aparece o célebre Colloque de l'entrée ou arriuée en la terre 
du B 1résil, entre le.s gens du pays nommés Toüoupi11X11mboaults & 
Toupinenkins en langage sauuage & f?·ançoi,s, suprimido em vá
rias edições posteriores. É';ste documento é de enorme impor
tância para o estudo do tupi-guarani porque, dentre os conheci
dos do século XVI, é o unico a refletir o linguajar dos primiti
vos habitantes da costa sul do Brasil. V. Ayrosa, Plínio - Co
lóquio de entTada, etc. 

LEVI-STRA uss, Claude 

- Docurnents Rama-rama. J ourn. Soe. Amér. Pa
ris, n. s. vol. 39. Paris, 1950. 

Nesta memória o A. faz observações sôbre o sistema fo
nológico e sôbl'e a estrutura das palavras do Rama-rama, ane
xando um vocabulário a propósito do qual diz: nous n'avons pas 
essayé d'etablir un voca.bulaire comparatif incluant les prin
cipales famílles linguistiques de l' Amérique du Sud. Nous avons 
simplement relevé les correspondances entre les 3 branches de 
ce groupe, etc. V. pp. 73/84. 

LIMA, Hern1eto 

- Origem e significação da palavra "Carioca". 
An. Congr. Acad. Letr. Soe. Cult. Lit. Brasil. 
Rio de Janeiro, 1936. 

Breve estudo histórico e etimológico a propósito do gentf. 
líco carioca. V. pp. 335/339. 
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LIMA, Pedro E. de 

- Observações zoológicas e antropológicas na região 
dos formadores do Xingú. Pub. A vul. Mus. N ac. 
n.º 5. Rio de Janeiro, 1949. 

O A. que teve a oportunidade de estudar pessoalmente os 
grupos ameríndios da região do Xingú, colheu mais de uma cen
tena de têrmos anattômicos entre os Camaiurás, realmente valiosos 
para estudos comparativos. V. pp. 27 /29. 

ILI1'TDSAY, Dr.] 

1- Tupâ iíandeyára fíêê Nandeyára Jesu Cristo 
recocue ja remimboecue Tejeguare umi evangelio 
marangatú cuer:a ja mni apóstoles re1nbiapocue 
ja ren1i1nboecue rejeguare. London, British and 
Foreign Bible Society, 1913. 

Excelente t,radução do Novo Testamento para o tupi-gua
rani moderno. Segundo é voz corrente no Paraguai, devemos 
esta tradução ao Dr. Lindsay. V. o verb. seg. 

·2 - Nandeyára tTesu Cristo rembiyocuai Apostol 
cuera rembiapocue (Los hechos de los Após
toles). Antigua versión espafiola de Cipriano de 
Valera, revisada con arreglo al original griego 
juntamente con una versión á la lengua guaraní 
revisada á la vista del original griego y de varias 
traducciones modernas. Londres. Sociedad Bí
blica Brita.nica y Extranjera, 1914. 

Trata-se evidentemente do eap. referente aos Hechos de los 
Apóstoles (Apóstol-cuera rembiapoucu.e-), que ocorre às pp. 
262/336 do Novo Testamento, traduzido em guarani pelo Dr. 
Lindsay, segundó se diz, e publicad'O em Londres em 1913. A 
publicação do texto em castelhano, ao lado da tradução em tupi
guarani, presta excelente serviço aos estudiosos. V. verb. an
terior. 
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LINS) J oaguim G. de A. 

- A Pacificação dos Parintintins. Amazonas,. 
1925. 

Nesta monografia encontram-se um pequeno Vocabulário do. 
dialeto Parintintim e breves notas gramaticais. V. pp. 59/67-

LoKOTSCH) Karl 

-Etymologisches Worterbuch der Amerikanischen 
(Indianischen) Worter im Deutschen. Heidel
berg, 1926. 

Breves indicações, de carater etimológico, sôbre algumas
palavras de origem tupi-guarani. 

LOPES HERRERA) Hector 

- Corazon de Guarani. Rosa Guarú, la N odriza 
de San Martin. "Sust.17 Re~. Cult. Sup. Afio 2, 
n.º 5. Tuctm1an, Argentina, 1940. 

Quadrinhas populares, em tupi-guarani. Em nota vem ai 

tradução para o castelhano. V. pp. 100/102. 

LOPES) Raimundo 

- Os tnpis do Gurupy (Ensaio comparativo) .. 
Actas del XXV.º Congr. Inter. Amer. La Plata, 
1932. Buenos Aires, 1934. 

O A. estuda as modalidades fonéticas de dialetos tupi-guara
nis, especialmente o urubú. V. pp. 167/169. 

LouKOTKA, Cestmir 

. 1 - Le Setá, un nouveau dialecte tupi. J ourn. Soe. 
Amér. ele Paris. n. s. t. 21. Paris, 1'929. 

Baseado na escassa bibliografia de que pôde dispôr sôbre 
êsses índios, também chamados Arês, o A. estuda certo número de· 
têrmos de sua língua, comparando-os com os de várias outras, 
de fundo tupi-guarani. Em anexo vem interessante carta de
migração dos tupis. V. pp. 373/398. 
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2 - Les indiens Kukura du Rio Verde, ~1atto Grosso, 
Brésil. J ourn. Soe. Amé:r. de Paris, n. s. t. 23. 
Paris, 1931. 

Nesta breve, mas substanciosa memória, o A. apresenta uma 
relação de vocábulos dos dialetos cucura, opaié, ()ti e acuê (todos 
xa.vantes), comparados com os seus correspondentes em francês 
e tupi-guarani. V. pp. 121/125. 

3 - Clasifi car,ión de las 
Edición "Linglústica 
Praha, 1935. 

lenguas sudamericanas. 
sudamericana", n.º 1. 

Esta pequena e e1·udita memória resume, evidentemente, ár
duos trabalhos do A. As falas que se ligam ao tupi-guarani 
vêm relacionadas sob o n.0 94, p. 25. 

4 - Línguas indígenas do Brasil. Rev. Arq. Mun. 
São Paulo, vol. 54. São Paulo, 1939. 

Estudo sôbre as línguas indígenas do Brasil, calcado em 
excelente bibliografia e orientado por alto critério científico. 
Entre as numerosas famílias lingüísticas apuradas, encontra-se 
a tupi-guarani. V. pp. 147-174. 

5 - Sur quelques langues inconnues de l 'Amérique 
du Sud. Ling. Posn. t. 1', Poznan, 1949. 

Não conhecemos o trabalho; o A. indica-o como fonte para 
estudo do "[(.epkeriwat". V. pp. 53/82 e Barbosa de FaTia, João· 
- Voe. dos índios Quêpi-quiri-uáte. 

6 - Les langues de la Famille Tupi-guarani. Bol. 
Fac. Fil. Ciên. Let. Univ. São Paulo, n.º 104 
(Etnogr. tupi-guar. n .º 16). São Paulo, 1950. 

Nêste excelente trabalho o A. apresenta uma síntese cuida
dosa de tudo quanto se conhece, no momento, relativamente à 
localização e ao material lingüístico dos grupos da Família Tu
pi-guarani. A bibliografia citada é muito vali'Osa, dela cons
tando a inumeração de trabalhos ainda inéditos. 
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LUCCOOK, John 

1-A Grammar and Vocabulary of the Tupi lan
guage. Partly collected and partly translated 
from the works of Anchieta and Figueira noted 
brazilian missionarys. Rev. Inst. Hist. Geogr. 
Bras. vols. 60 e 62. Rio de Janeiro, 1880/1881. 

Os Mss. desta obra trazem a data de 1818, e foram ofereci
dos ao Inst. Hist. Geogr. Bras. por Gonçalves Dias. Dêles cons
ta a nota seguinte de Luccock: "This Grammar is not sufficien
tly digested and ist arranged badly". A 1.ª parte - Gramá
tica - como o pl'óprio A. declara, é simples compilação das 
Artes, de Anchieta e Figueira, razoávelmente feita, sem dúvida 
alguma. Destinando-se a leitores de língua inglêsa, o A. substi
tuiu algumas letras do alfabeto dos velhos gramáticos por ou
tras, cuja pronúncia inglêsa mais se ajustassem ao tupi-guarani. 
'A 2.ª parte - Vocabulário - não foi publicada totalmente pela 
Rev. do Instituto; nela apaTecem apenas: relações de nomes de 
animais, pássaros, árvoTes, plantas, fTutos, raízes, peixes, réptis 
e insetos, comentadas por Barbosa Rodrigues. V. pp. 263/344 
e pp. 1/130 dos vols. citados. 

2 - Notes on Rio de Janeiro, and southrrn parts of 
Brasil; take11 during a residence of ten years in 
that country, from 1808 to J 818. London, 1820. 

No Glossár-io dos têrmos tupi-guaranis que ocorrem na obra, 
faz o A. sugestões etimológicas, nem sempre razoáveis. V. pp. 
629/630. Desta obra foi feita cuidadosa tradução portuguêsa, 
pelo Prof. Milton da Silva Rodrig1rns, publicada em São Paulo, 
1942. 

LUNARDI, Federico 

- I Siriono. Ârchiv. Etnol. t. 67. Firenze, 1938. 

Não conhecemos êste trabalho; Loukotka cita-o como fonte 
para estudo da língua dos Sirionos. V. pp. 204/212. 

~!ACEDO SOARES, Antonio Joaquim de 

1- Sobre a etimologia da palavra boa va ou emboaba. 
Rev. Bras. t. 1. Rio de Janeiro, 1879. 

Estudo a propósito da palavra boava, que o A. julga de 
origem tu pi-guarani. V. pp. 587 /594. 
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2 - Estudos lexicográficos 
Rev. Bras. ts. 3, 7 e 8. 
1881. 

do d.ialecto brasileiro. 
Rio de Janeiro, 1880/ 

~stes estudos refetem-se às seguintes palav:ras, quase tôdas 
de origem tu pi-guarani e já vernaculizadas: Capão, Capoeira, 
Restinga (t. 3, pp. 224/ 233) ; Ayva, Jaguar, Jaguary, ]agua,. 
riahyva, Jaguaricatú, Jaguaritica, Jagua,né (t. 7, pp. 367 /379) ; 
Anhanguéra, Batuera, Canguelo, Capueira, Caruera,, Catanguera, 
111inipuera, PcM'ue1·a, Pirangueú·o, Quirera, Tape1·a, Tigt~era (t. 8, 
pp. 118/126). 

3 - Diccionario Brazileiro da Li11gua Portugueza 
(Elucidario etymologico-critico das palavras e 
phrases que, originarias do Brazil, ou aquí po
pulares, se não encontrão nos diccionarios da 
língua portugueza, ou nelles vê1n com forma ou 
significação differente) . An. Bibl. N ac. Rio de 
J aneiTo, vol. 13. Rio de Janeiro, 1890. 

Nêste trabalho, publicado apenas em parte (letras A, B e 
início de C), ocorrem numerosos verbetes, de fundo tupi-guarani, 
em que o A. sugere etimologias e interpretações. Conquanto 
discutíveis muitas delas, são interessantes. O Diccionario vem 
no fim do vol. referido, com num. própria, de 1/147. 

4- Estudos 
Vol. I I 
Macedo 
J aneir o, 

Lexicográficos do Dialeto Brasileiro. 
elas Obras Completas do Conselheiro 
Soares (Antonio J oaquim) . Rio de 
1943. 

Dêste 2.0 vol. constam numerosos trabalhos lexicográficos do 
A. coligidos e revistos pelo Dr. Julião Rangel de Macedo Soa
res. Os estudos sôbre palavras de origem tupi-guarani são em 
geral bem feitos e dignos de leitura atenta, incluindo-se os cita
dos nos verbs. anteriores. 

1ú.ORADO D)ÜLIVEIRA_, J osé Joaquim 

1 - Brasileirismos. Rev. Arq. Mun. São Paulo, vol. 
24. São Paulo, 1936. 

Relação de têrmos e frases col'rentes no linguajar brasilei
ro, precedida de algumas notas bibliográficas, escritas por Al
cântara 1\1achado. V. pp. 119/130. 
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2 - Vocabulário elementar da língua geral brasílica. 
Rev. Àrq. Mun. São Paulo, vol. 25. São Paulo, 
1936. 

Trata-se de resumida relação de palavras tupi-guaranis, se
guidas dos significados em português e postas em ordem alfa
bética. O A. pretendia, por certo, dar maior desenvolvimento 
a êste simples esboço de vocabulário. V. pp. 129/ 171. 

MAGALHÃES, Basílio de 

1- Filologia folklórica (.Americanismos) . Cult. Pol. 
Ano 3. º, n. º 23. Rio de Janeiro, 1943. 

O A. estuda os têrmos caxambú, marabcí e caramurú, que 
considera tupi-guaranis, e lhes dá nova interpretação. V. pp. 
88/92. 

2-À Língua Guarani-tupi, nome genérico para de
signar o idioma e seus principais dialetos. Bol. 
Fil. Inst. Est . Sup. Montevideo, tomo 5, nºs. 
40-41-42. l\tiontevideo, Uruguay, 1951. 

Esta excelente monog1·afia versa um tema recentemente de
batido com muita paixão por alguns articulistas brasileh·os. Após 
considerações rápidas de ordem etnologica e lingüística, conclui 
o A. dando o seu parecer, resumido nos três itens seguintes: "1) 
- a denominação língua guarani-tupi, é mais acertada do que 
a tupi-guarani; 2) - os idiomas avá-nheén, nheengatú propria
mente dito e nheengatú do Amazonas, tem semelhanças, que é 
lícito afirmar não passarem os dois últimos de dialetos do pri
meiro; 3) - a língua falada pela chamada família tupi-guarani 
é, todavia, uma só, podendo ser denomidada tanto guarani-tupi 
quanto, mais simplificadamente, guarani". O trabalho foi apre
sentado ao 1.º Congr. Líng. Guar-tupi, realisado em Montevideo, 
em 1950. V. pp. 586/89. 

MAGALHÃES CoRRÊA 

- Porque .se chama Carioca a quem nasce na Ca
pital Federal. Rev. N ac. Educ. Ano I, fevereiro 
de 1933. Ráo de Janeiro, 1933. 

Breve estudo a propósito da denominação do rio Carioca 
ou Acarioca, conforme se lê no mapa de A. Kreisler. V. PP· 
32/35. 
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MAGNE, Augusto 

- Notas a propósito do estudo: Vier Lehnworter 
aus dem Tupi, de G. Friederici, publ. em Zeit. 
Franz. Sprache Litt. t. 54, 1930. Rev. F;ilol. 
Hist. t. 1, fase. 1. Rio de Janeiro, 1931. 

O A., ao dar notícia do aparecimento do trabalho de Friede
rici, teve oportunidade de fazer comentários eruditos e de gran
de interesse a propósito das palavras ajoupá, boucan, palétuvier 
e tiburon, citadas na memória como exemplos de palavras tupi
guaranis que ingressaram no léxico francês. V. pp. 107 / 108. 

MAIA, Jorge 

- ~1iscel.â:nea indígena. 
de São Paulo, vol. 13. 

Rev. Inst. Hist. Geogr. 
São Paulo, 1911. 

O A. discute a etimologia e a interpretação de alguns vocá
bulos tupi-guaranis, con·entes no Brasil, tais como: Tupi, Gua
·rani, Tapuia, Caraí, Tamoio, Tatnandaré, etc. V. pp. 392/340 . 

..MAr.TA, Inácio José 

- Breves reparos sobre algumas etimologias de 
nomes brasís, oferecidas ao Inst. Hist. Geogr. 
pelo Rev. Pe. Fr. Francisco dos Prazeres. ln 
:Nielo 1\:Iorais (A. J. de) - Coro grafia Histórica, 
Cronográfica, Genealógica, etc. t. 2. Rio de 
Janeiro, 1859. 

A pedido de Melo Morais o A. examinou cuidadosanmente 
tôdas as etimologias sugeridas por Fr. Francisco dos Prazeres 
Maranhão, corrigindo-as, de modo geral com acerto. V. pp. 
241/257. 

MANSUR GuÉRIOS, Rosário Farâni 

1 - Novos rumos da tupinologia. Rev. Oírc. Est. 
"Band.", t. 1, n.º 2. Ouritiba, 1935. 

Estudo sôbre "aspectos dos problemas lingüísticos da tupi
nologia ". Desta memória foi tirada Separata com front. novo 
e com 14 pp. nums. 3/16. 
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2 - Pontos de Gramática Histórica Portuguêsa .. 
São Paulo, 1937. 

O A., embora em rápidas palavras, faz um "estudo da
fonética tupi-portuguêsa. V. pp. 159/164. 

3 - O nexo linguístico Bororo - Merrime - Caiapó .. 
(Contribuição para a unidade genética das lín
guas americanas). Rev. Circ. Est. "Band." 
t. 2.º, n.º 1, Curitiba, 1939. 

O A., ao estudar o nexo lingüístico bororo-merrime-caiapó, 
faz constantes referências à língua tupi-guarani. E' trabalho• 
erudito, de fundo glotológico, muito útil para o estudo das lín
guas ameríndias. V. 61/74. 

4 - Investigações etimológicas tupis. Separata do 
Anuár. Univ. Paraná. Curitiba, Paraná, 1950. 

O A. esLuda algumas etimologias tupi-guaranis, co1n muita 
proficiência. ltste trabalho já havia sido publicado, com vá
rias alterações, pelo Bol. Soe. Est. Filol. t . 1, nº 2, pp. 238/287. 

MARCEL, J. J. 

- Oratio dominica CL linguis versa. Parisiis,. 
Typis Imperialibus, 1805. 

Na p. 142 ocorre a Oratio dmninica Brasilice, Guara.nica 
dialeto, (ex-Chamberlaynio). É a mesma que vem no Mithri
dates, n.0 371 e, portanto, a mesma analisada por Batista Cae
tano no fase. 3 de "Ensaios de Sciência ", p. 125. Ref.: Vale 
Cabral, p . 176, n.0 91. 

MARCGRA wus, Georgius 

- Historia N atvralis Brasiliae, etc. Lvgdv:m. Ba
tavorvm. Apud Franciscl1m Hackium, et Amster
lodami, A pud Lud. Elzevirium, 1648. 

Sob o título: De lingua Brasiliensium,, é Gra1nmatica P. 
Joseph de A nchieta, encontram-se resumos dos principais capí
tulos da Arte de Anchieta. V. Cap. 8.0 , Livro 8.0 (Historia,e 
rerum naturaliu-ni Brasiliae), pp. 274/275. No Tractatvs topo
graphicus et 1neteorologicus BrasilW.e, etc., do mesmo Marcgra-
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ve, que vem em: Pisonis, Gulielmi - De Indiae utrivsque re· 
naturali et medica, etc., Amstelodami, Apud Lud. et Dan. Elze
vi:rios, 1658, constitui o cap. 10.0 . Na tradução portuguesa da 
obra de Marcgrave, publicada pelo Museu Paulista (São Paulo, 
1942) esta síntese da Arte encontra-se nas mesmas pp. 274/275-

MARCOS ANTONIO, Pe. 

- Dialogo da Doutrina Christan pela Lingua Bra
zilica. nís. do ~f useu Britânico. Bol. Fac. Fil. 
Ciên. Letr. Univ. São Paulo, n .º 106 (Etnogr. 
Ling. Tupi-guar. n.º 17). São Paulo, 1950. 

~ste Diálogo, com vários outros anônimos, foi incluido por 
Ferreira França em sua Crestomatia (pp. 188/197), e reeditadO\ 
por nós, à vista dos 01·iginais. V. Ayrosa, Plínio - 0 1·ações 
e Diálogos da. Doutrina Cristã. 

!tlARCOY, Paul 

- Voyage a travers l 'Amérique du Sud, de l 'Océan 
Pacifique a l 'Océan Atlantique. Paris, 1869 .. 

No tomo 2.º da obra encontram-se três pequenas relações. 
de palavras dos idio1nas umaüa, coca·ma e tupi. V. pp. 230/233,. 
340/345 e 444/ 445, respectivamente. 

lVIARIETTI,,. Petro 

- Oratio dominica in CCL linguas versa et CLXXX 
characterem formis. Roma, 1870. 

Não pudemos consultar esta obra. Segundo Loukotka nela>. 
se encontran1 curiosos documentos relativos ao tupi-guarani e ao 
omágua. V. pp. 260/262 e 265. 

MARQUES, V aleriano 

- Elucidações toponôn1icas. G E G H P. (Gabi
nete de Estudinhos de Geografia e ·História de 
Paraiba). João Pessoa, Paraíba, 1938. 

Notas a propósito de alguns topônimos provenientes de lín
guas ameríndias e algumas regras práticas para interpretação• 
de expressões de origem tupi-guarani. V. pp. 99/10.4. 
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MARROQUIM, Mário 

- A lingua do Nordeste: ~.!\..lagoas e Pernambuco. 
São Paulo, 1934. 

Após rápidas considerações sôbre a contribuição das línguas 
ameríndias e africanas para o ~nriquecimento do português, dá 
o A. a relação de algumas dezenas de têrmos de origem tupi
guarani, correntes em quase todo o Brasil. V. pp. 148/155. 

l\1ARTINEZ, José V. 

1 - J esús t Oóva jha 'é, có O ar aí, etc. Asunción, 
[1931]. 

~ste pequeno folheto de divulgação da :fé cristã, com 28 
pp., não traz data de publicação; supomos tenha sido impresso 
em 1931. O sistema ortográfico é mau, embora obedeça, em par
te, às normas ortográficas de outras publicações paraguaias. 

2 - Maria. Ave J. H. S. Cóina co'ape apé Maria, 
etc. Paraguay, 1931. 

Trata-se de folheto de fatura modesta (32 pp.), destinado 
evidentemente à divulgaçã'O de partes do Catecismo, em tupi
guarani moderno. 

~~ÍARTINEZ, T. Alfredo 

- Orígenes y Leyes del Lenguaje aplicadas al 
idioma guaraní. Bue11os Aires, 1916. 

A obra, . com 340 pp., divide-se em duas partes distintas: 
uma dedicada ao estudo das origens e leis da linguagem, em 
geral, e outra em que o A. estuda, minuciosamente, o idioma tu
pi-guarani. É indubitável o valôr da obra que, como nenhuma 
outra, mais se aprofundou na pesquisa das raízes do tupi-gua
rani, embora com algum excesso. 

1\1ARTINS DOS SANTOS, Francisco 

- História de Santos (1532-1936), vol. 2. São 
Paulo, 1'937. 

No cap. sôbre Toponímia santista, cuida o A. da etimologia 
de alguns topônimos de origem tupi-guarani, baseando-se em 
informes de João Mendes de Almeida. E' de lamentar-se tenha 
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segujdo tal orientação a ponto de endossar, sem as .convenientes 
ressalvas, etimologias inteframente inverossímeis. V. pp. 101/ 
137. 

MARTL.~s, João de Deus 

- Um pouco de abá-iíeên. (Arquivo do general 
João de Deus Martins). Rev. Inst. Hist. Geogr. 
R. G. do Sul. 4.º trimestre de 1927. Porto 
Alegre, 1927. 

Esta publicação consta de seis fragmentos literários sôbre 
a língua tu pi-guarani, de valôr insignificante. V. pp. 487 /592. 

MARTIUS, Karl Friedr. Phil. von 

1- Ueber die Pflanzen - Namen in der Tupy
Sprache. Separatdruck aus dem Büll. I(. Bayer. 
Akad. vViss., 1-6. ~Iünchen, 1858. 

Esta Separata, precedida de uma introdução, em alemão, foi 
reproduzida, com alguns acrescímos, nos Glossaria. linguarum 
Brasiliensium, do mesmo A., sob título de N omina, r;lanta;ru,m 
in língua. tupi. 

2 - Glossaria linguarum Brasiliensium. Glossarios 
de diversas lingoas e dialectos que fallam os 
indios do Imperio do Brasil. Wortersammlung 
Brasilianischer Sprachen. Erlangen, 1863. 

Esta obra, com alteração apenas do ft·ont., aparece em 1867 
como 2.0 vol. de Beitrage zur Ethnographie, etc. V. vei-b. seg. 

3 - Wortersammlung- Brasilianischer Sprachen. 
Glossaria linguarum Brasiliensium. Glossarios 
de diversas lingoas e dialetos, que falia o os 
Indios no Imperio do Brasil. Leipzig, 1867. 

~ste trabalho, que c'Onstitui o 2.º vol. de Beitriige zur 
Ethnog1raphie und Sprachenkunde Amerika!s zumal Brasiliens 
(Leipzig, 1867), é o mesmo que apareceu isolado em 1863, apenas 
com a fôlha de rosto alterada. V. verb. anterior: Glossaria 
linguarum, etc. Os numerosos vocabulários que interessam ao 
estudo do tu pi-guarani e de seus dialetos são os segs.: úingua 
geral brazilica, pp. 7 /11; Apiakás, pp. 11/13; Cayowás, PP· 
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13/14; Omaguas, Campevas, pp. 16/17; Araqua-jú, pp, 17 /18; 
Mundurucús, pp. 18/20; Diccionario da .úingua Geral Brasilica; 
portuguez-alemão, pp. 25/97; Diccionarío de Verbos: portuguez
tu,pi austral-Deutsch, pp. 99/122; Cocam.as, pp. 299/300; Oyam
bi, pp. 320/323; Nornina plantarum in lingua Tupi, pp. 371/412; 
Tupi. Nomina plantarum cum synonymis ali<Yrum idiomatum, PP~ 
413/427; Nomina animalium in língua Tupi, etc. pp. 428/486; 
No'rnina aliquot loco1-um in língua Tupi, pp. 487/533. 

Tu1ARTIUS) e. F. P. von - SPIX, J. B. ~on 

V. Spix, J. B. von - }.1artius, C. F. P. von 

~1ATA, Alfredo Augusto da 

- Vocabulário Alnazonense. Contribuição para o 
seu estudo. !1anáus, Amazonas, 1939. 

Fazemos referência a êste Vocabulário po1·que o A., em seus 
verbetes, sugere etimologias e interpretações de numerosos têrmos 
tupi-guaranis do linguaja1· amazônico. Foi também publicado 
pela Rev. Inst. Geogr. Hist. Amaz-onas, vol. G, n.os 1/2, pp. 
21/332. 

MA URICÉA, Cristovão de 

- N ornes Geográficos Aborígenes. Glossário Po
pular. Rio de J.aneiro, 1939. 

Nêste folheto há certo número de topônimos brasileiros de
origem tupi-guarani, interpretados segundo informes de Teo
doro Sampaio. 

MA URY, L. F. Alfred 

- La Terre et l 'Homme. Paris, 1857. 

Breves informações sôbre a gramática tupi-guarani. V. p. 
453. 

MaYANS, Al1tonio Ortiz 

1- Dicciona.rio Çastellano-guaraní. Contiene más 
de cinco mil vocablos. Asunción, Paraguay, 
1935. 

~ste pequeno dicio~ário ( 66 pp.), apesar das falhas típográ
ficas e da extrema b1·evidade dos seus verbetes, é interessante 
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para averiguação do sentido de certas palavras no t-q.pi-guarani 
popular do Pa<raguai de hoje. 

·2 - Breve di·ccionario guaraní-castellano, castellano
guar.aní. Contiene esta obra mas de 10.000 pa
labras, incluídas muchas voces de la flora y de 
la fauna. Buenos Aires, 1941. 

Trata-se, realmente, de breve dicionário (254 pp.) de cará
ter popular. Quase tôdas as designações vegetais foram colhi· 
das nas obras de Moisés Bertoni, com bastante critério. 

3 - Dicciona.rio Guaraní-Castellano, Castellano-Gua
raní, 5.ª edición. Buenos Aires, 1945. 

Oonhecemos apenas duas edições anteriores; uma de 1935 
e outra de 1941. Esta, a 5.ª, apresenta-se muito melhorada e 
consideravelmente enriquecida quanto ao número de vocábulos 
averbados. Recentemente (1952), foi publicada a 6.ª ed. 

MAYNTzHus:mNJ F. e. 

1 - Los. Indios Matacos del sudeste del Paraguay. 
Su influencia sobre los Guayak:is. Rev. U niv. 
Buenos Aires, t. 15. , Buenos Aires, 191'1. 

Não conhecemos esta memória; Loukotka cita-a como fonte 
para o estudo do tupi-guarani :falado pelos Guaiaquis. V. pp. 
333/344. 

2 - Stelll1ng der Guayaki-Indianer in der Volkerfa
milie der Guarani. V erhandl. Schweiz. N atur. 
Gessell., vol. 99. Zürich, 1917. 

No H0tndbook of South A 'mericcin Indians-, vol. 6, p. 652, vem 
citada esta monografia c-0mo fonte para o estudo do guaiaqui. 

3 - Die Sprache der Guayaki. Zeit. Eingeb. t. 10. 
Berlin, 1919 /1920. 

Breve estudo sôbre os Guaiaquis, onde se ~mcontram alguns 
informes lingüísticos. V. pp. 20/22. 
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MEDEIROS, João R. e. de 

- Dicionário Corográfico do Estado do Paraíba~ 
Paraíba, 1914. 

Nêste pequeno dicionário, com apenas 142 pp., o A. anota 
denominações toponímicas do Estado do Pa1·aíba, de origem tu
pi-guarani, dando-lhes a etimologia. 

~ÍEERW A.RTH, H. 

- Eine Zoologische Forschungsreise nach dem Rio 
Acará ün Staate Pará (Brasilien). Globus., vol. 
86. Braunschweig, .1901. 

Segundo Nimuendajú, vem nêste trabalho uma relação de 
103 palav1·as do dialeto turiwara, confundidas com têrmos da 
"lingua geral". V. pp. 289/296. 

MEILLET, A. - COHEN, Marcel 

- Les langues du monde. Par un groupe de lin
guistes, sous 1 a direction de A. Meillet et Marcel 
Cohen. N ouvelle édition. Paris, 1952. 

O capítulo sôbre a família tupi-guarani trata, em geral, da 
denominação e da localização dos grupos, antigos e modernos, 
de fala tupi-guarani. Foi preparado pelos Profs. Paul Rivet 
e Loukotka. V. pp. 1143/1147. 

MELo, Mário 

1 - Ensaio sobre alguns topônimos pernambucanos. 
Rev. Inst. Arq. Geogr. Hist. Pernambucano, 
vols. 28 e 29. Recife, 1929/1930. 

O A. estuda, etimologicamente, designativos de engenhos de 
açucar e de propriedades agrícolas e numerosos topônimos de 
Pernambuco, dentre os quais muitos de origem tupi-guarani. 
V. pp. 285/298, do vol. 28 e pp. 129/140 do vol. 29. 

2 - Toponímia Pernambucana. Recife, 1931. 

Nas palavras prefaciais explica o A. que êste volume se 
constitui do trabalho de Alfredo de Carvalho - O tupi na geo-
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grafia pe1·nam bucana, e de trabalho proprio, complementar a0< 
daquele pesquisador. As etimologias propostas foram, quase 
tôdas, submetidas à apreciação de Teodoro Sampaio. Antes de 
ser publicado em vol., o trabalho foi divulgado pela Rev. do· 
Inst. Pernambucano (vol. 30, pp. 175/231). A revista "Eucli
des n, do Rio de Janeiro, Ano 1, n. 0 5, p. 69, iniciou a sua re-· 
produção, acrescida de algumas notas. 

3 - O afro-indianisn10 na Geografia pernambucana. 
Separata da Rev. Educ. vol. 10. Recife, 1'945. 

Estudo etimológico dos designativos de serras de Pernam-
buco, dentre os quais alguns de origem tupi-guarani. 

MELO E SILVA, José de 

- Fronteiras Guara.nis. Con1 um estudo sôbre o 
idioma guarani, ou avafie-ê. Prefácio de ~íonte 
Arraes. São Paulo, 1939. 

Trata-se de síntese da gramática do tupi-guarani, falad0> 
atualmente no Paraguai e nas regiões fronteiriças dêsse país. 
com o Btasil. V. pp. 297 /330. 

1fELo MoBArs, A. J. de 

- Corografia Histórica, Cronográfica, Genealógica, 
N oticiária e Política do Império do Brasil, t. 2.º 
Rio de Janeiro, 1859. 

Melo Morais, no Cap. sôbre Glosso·logia dos índios do Bras{C,, 
transcreve a coleção de Etimologias de Fr. Francisco dos Pra
zeres Maranhão, publicada pela Rev. Inst. Hist. Bras., acres
cendo-a de notas de Inácio José Malta. V. pp. 241/ 257. 

TulENDEs DE AL:\IEIDA, Cândido 

- Notas para a história pátria. Quarto artigo. 
Porque razão os indígenas do nosso litoral cha
mavam aos franceses "Mair" e aos portuguêses 
"Peró" t Rev. Inst. Hist. Geogr. Bras. vol. 57. 
Rio de Janeiro, 1878. 

~ste trabalho, embora não tenha relação direta com a lín- ' 
gua tupi-guarani, cuida de questões interessantes do ponto de 
vista lingüístico. V. pp. 71/141. 
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.MENDES DE ALMEIDA) João 

1-Algumas notas genealógicas - Livro de Família. 
São Paulo, 1886. 

Nesta obra encontram-se dois estudos interessantes : um 
sôbre a origem e significado do topônimo Maranhão, que o A. 
julga de origem tupi-guarani (pp. 135/147), e outro sôbre Os 
indígenas do Brasil (pp. 285/326). 

:2 - Cucuhy, Sambaq1ú. Rev. Inst. Hist. Geogr. 
Bras., vol. 88. Rio de Janeiro, 1894. 

Breve comentário sôbre a etimologia das palavras Cu,cuhy, 
Bedengó, Cuscuzeiro e Sambaquí, tôdas de origem tupi-guarani, 
segundo julga o A. V. pp. 41/ 44 . 

. 3 - Dicionario Geográfico da P r ovíncia de São 
P aulo, precedido de um estudo sobre a estructura 
da lingua tupi e trazendo, em apêndice, uma 
memória sobre o nome América. Obra póstuma. 
São Paulo, 1902. 

Da Introdução se depreende ter o A. supôsto que muitas das 
denominações toponímicas do B1·asil, evidentemente portuguêsas, 
foram sugeridas aos colonizadores pela similitude fonética com 
outras expressões tupi-guaranis. Baseado nessa suposição pouco 
defensável, organizou o A. o seu Dicionário. A obra, enfim, 
deve ser consultada com o máximo cuidado e 'O leitor deve lêr 
com atenção as explicações dadas na Introdução. 

·4 - Qual foi o principal chefe da nação tupi, na 
região non1eada Piratininga t Quem comandou 
o cerco e ataque de Piratininga em 10 de julho 
de 1562 ~ - Rev. Inst. Hist. Geogr. São P aulo, 
vol. 7. São Paulo, 1903. 

O A. faz sugestões etimológicas a respeito de var10s vocá
'hulos tupi-guaranis, muitas das quais nos parecem inteiramente 
jmprocedentes. V. pp. 449/457. 
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.MENDES J UNIOR, João 

- O nome Ceará. Rev. Inst. Ceará. ts. 15 e 16. 
Fortaleza, 1901/1902. 

Breves notas sôbre o topônimo Ceará, à margem de trabalh~ 
sôbre o mesmo assunto, de Cunha Méndes. V. pp. 317 /318, do 
t. 15; 38/ 41 e 206/208 do t. 16. 

MENDONÇA, Renato 

- O Português do Brasil. São Paulo, 1937. 

No Cap. V: O tupi e a fonética brasileira, Vestígios indíge
nas na Sintaxe, O tupi no Vocabulário e na geografia nacional, 
estuda o A. a influência do tupi-guarani no português do Brasil. 
V. pp. 142/172. 

°MENSE, Fr. Hugo 

1 - Cabi-a. Pequeno Catecismo no idioma n1undu
rucú. Bahia, 1924. 

:li;ste breve Catecismo ( 56 pp.), "está escrito, seg. declara o 
A., no idioma dos índios Mundurucús, habitantes das margens do 
Cururú, afluente do rio Tapajós, no Estado do Pará". Destina-se 
evidentemente aos serviços de catequese. 

2 - Lingua mundurucú. Vocabulários espec1a1s e 
Vocabulários Apalai, Uiaboi e Maué. Arq. Mus. 
Paranaense, vol. 6. Curitiba, Paraná, 194 7. 

Trabalho muito interessante, prefaciado pelo Prof. M·ansur 
Guérios. V. pp. 107 /148. 

MrcHAELE, Faris Antonio S. 

10 

-1\tianual de conversação da língua tupi. l.ª série 
(20 lições). Ponta Grossa, Paraná, 1951. 

O A., seguindo o exemplo de Couto de Magalhães, procura mi· 
nistrar um pequeno curso prático de nheengatú. As lições (vo
cabulários, exercícios em nheengatú e traduções), estão muito 
bem organizadas. 
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MITRE, Bartolomé 

- Lenguas Americanas. El Tupy Egipciano .. 
Crítica del lib.ro de .A.. Varnhagen titulado: 
L'Origine touranienne des Américaines Tupis. 
Buenos A.ires, 1896. 

Trata-se de uma Sepa.rat<JJ do t. 2 de Biblioteca, pp. 350-364,. 
incluida no t. 2, pp. 77 /92 do Catálogo 1razonado de la sección 
Lenguas Americanas, do mesmo A. Mitre combate as idéias de 
Varnhagen, expostas na obra citada, com argumentos que nos 
parecem l'azoáveis. 

MoNREALE, Francisco 

- ~Ietodo prático para aprender la lengua guaram. 
Prólogo de V alerio Bonastre. Tercera edición. 
Corrientcs, 1925. 

Não conseguimos ter em mãos esta obra. Transcl'evemos in
formes de Victorica - Errores y Omisiones, Buenos Aires, 1934~ 
O vol. consta de 151 pp. 

MoNTANus, Arnoldus 

- U nterschiedliche Sprache in Brasil. Die allge
meine Brasilische Sprache. Brasilische N eu
oder Nah1n-worter. Brasilische Zeit-oder Tuh
worter. trad. por Dapper (Olivier). Die Unbe
kannte Neue-Welt, oder Beschreibung des West
teils Ame.rica, und des Süd-Landes, &. Amster
dam, bey Jacob von Meurs, 1673. 

O original da obra de Montanus é em holandês, informa. 
Vale Cabral, tendo sido publicada em Amsterdam, em 1671, 
in-fol., sob o título: De Nieuwe en Onbekende W eereld: of 
Beschryving van America en t'Zuid-Land &. O vocabulário dos 
nomes e dos verbos, em tupi-guarani e alemão, é o do padre 
Manoel de Morais, com algumas falhas, inserto por Marcgrave 
no seu Tractatus topogr. & metorol. Br.asiliae. V. pp. 412/414~, 
e Ogilby, John - America, etc. Ref.: Vale Cabral, p. 173, n.0 79 .. 
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MONTEIRO, Clovis 

- Português da Europa e Português da América. 
Aspectos da evolução do nosso idioma. Rio de 
Janeiro, 1931. 

A 2.ª parte da obra: Da influência do tupi no português, 
foi impressa em 1926 e apresentada, segundo nos parece, em 
Concurso para provimento da Cátedra de Português do Colégio 
Pedro II, do Rio de Janeiro. Provavelmente aumentada agora 
(a tese tinha apenas 55 pp. em 8.0 ), sintetiza as idéias correntes 
a respeito da influência do tupi-guarani no português do Brasil. 

MoNTOYA, Pe. Antonio Ruiz de 

1 - Tesoro de la lengva gvarani. Compvesto por el 
Padre Antonio Rniz, de la Compailia de Iesvs. 
Dedicado a la SobeTa11a Virgen Maria: Conce
bida sin mancha de pecado original. Con Priui
legio. En J\1adrid por Iuan Sanchez. Afio de 
1639. 

O Tesoro de Montoya é, sem dúvida alguma, o mais opu
lento dos léxicos tupi-guaranisJ dentre os que se publicaram até 
hoje. Imperecível monumento de sabedoria e de paciência, não 
perderá jamais o brilho e o valôr, apesar dos senões e dos 
lapsos de impressão que se podem apontar. Condensando em 
suas páginas tudo quanto tivera oportunidade de ap1·eender du
rante seus longos anos de catequese, pôde o. benemérito jesuíta 
tornar-se o mestre inconteste, ao lado de Anchieta, da língua de 
seus infelizes catecúmenos. E como se não bastasse tão exaus
tivo labôr, preparou e publicou ainda um Catecismo, um Voca
bulá'tio e uma Arte, em nada inferiores a êste inexgotável ma
nancial lexicográfico. 

2 - Arte, y Bocabvlario de la lengva gvarani. 
Compvesto por el Padre Antonio Ruiz, de la 
Compafüa de I csvs. Dedicado a la Soberana 
Vi1·gen :NiaTia: Concebida sin mancha de pecado 
original. Con priuileg]o. En Madrid por Iuan 
Sanchez, Afio, 1640. 

A obra divide-se, evidentemente, em duas pa1·tes distintas: 
Arte de la lengva guarani e Bocabulario. Constitui o primeiro 
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vol. prometido p'Or Montoya nos prels. do Tesoro. A Arte foi 
escrita, como a de Anchieta, segundo às normas das gramáticas 
latinas. O Vocabulário, embora muito inferio1· ao Tesoro, presta 
excelentes serviços pela articulação íntima que mantem com 
êste. O exame atento dos fronts. de vál'ios exs. desta obra, faz 
crêr tenha havido duas tiragens no mesmo ano de 1640 ou, pelo 
menos, dois fronts. diversos para a mesma tiragem. Num dêles 
lê-se Arte y B ocabvlario (com v depois do b), e no outro: A i·te, 
y Bocabulai·io (com u). Além disso, o o final da palavra Bo
cabvlM'io, do primeiro, está sôbre o g da palavra lengva quando, 
no segundo, essa mesma letra situa-se sôbre o v, da mesma palavra 
lengva; o y, no segundo, parece desenhado à mão, tal como o 
algarismo 4 (que está invertido), da data 1640, ·ao pé do front. 
V. Restiv'O (Pablo, Pe.) - Vocabulario, etc. ed. de 1722 e Arte, 
ed. de 1724. 

3- Catecismo de la lengva gvarani, compvesto por 
el Padre Antonio Ruyz, de la Con1pafiia de 
Iesus. Dedicado a la purissin1a Virgen Maria. 
Concebida sin mancha de pecado original. En 
Madrid, por Diego Diaz de la Carrera, Afio 
1640. 

O Catecismo de Montoya como o do Padre Araujo, tem gran
de valôr documental para a lingüística americana, pois os seus 
organizadores sôbre serem obrigados a manter rigorosa corres
pondência entre os textos. latino e tupi-guarani, tiveram 
também necessidade de formar ou criar neologismos, de fundo 
religioso, perfeitamente inteligíveis aos seus catecúmenos. Para 
o estudo da língua tal qual era pTaticada nas Missões, nada 
mais valioso que o contingente oriundo dêsses dois imperativos, 
dos quais nenhum catequista pôde eximir-se. V. Medina - Im
prenta en el Paraguay. 

4 - V ocabulario y Tesoro de la lengua guarani ó 
mais bien tupi. En do~ partes : I. V ocabulario 
espaiíol-guarani (ó tupi). II. Tesoro guarani 
(ó tu pi )-espafiol. por el ,p. Antonio Ruiz de 
Montoya, etc. Nueva edición: mas correcta y 
esmerada que la primera, y con las voces índias 
en tipo diferente. Viena, Paris, 1876. 

Na Introduccion diz o editor, Francisco Ad'Olfo de Varnha
gen (Visconde de Porto Seguro) : " Los dos diccionarios del P. 
Montoya, denominados por él, uno Vocabulario ( el que empieza 
por castellano) y otro Tesoro, y dados ambos po1· primera vez 
á la estampa por el propio autor, en Madrid, en 1639, consti-
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tuyen por si solos el archivo que encierra en si toda la lengua 
tupi; de modo que el philólogo, con los mismos diccionarios y sin 
necessidad de consultar a los que la hablan en America, puede 
estudiar perfectamente la índole de dicha lengua .. " O editor, 
a seguir, faz considerações, algumas contestáveis, sôbre os mo
tivos que o levaram a acrescer ao título primitivo dos trabalhos 
de Montoya, as palavras - ó mas bien tu'/)Í, e cuida da parte 
gráfica da reedição. É de nolar·-se, entreta11to, qu.e apesar dos 
seus bons intuitos, não conseguiu evitar enganos e mesmo êri·os 
novos, na reedição, principalmente na do Tesoro, que deve, por 
isso, ser consultado com cuidado. 

5 - Arte de la lengua guarani, ó mais bien tupi, por 
el P. Antonio Ruiz de Montoya, etc. Nueva 
edicion: mas correcta y esmerada que la primera, 
y con las voces indias en tipo diferente. Viena, 
Paris, 1876. 

É a i·eimpressão integral da primeira parte do tomo -
Arte y Bocabulario - com alguns defeitos ortográficos de :pe
quena monta. 

6 - Arte de la lengva gvarani por Antonio Ruiz de 
Montoya, publicado nuevamente sin alteracion 
alguna por Julio Platzmann. Leipzig, 1876. 

Trata-se da reedição da Arte que, na ed. de 1640, vem 
anexa ao Bocabulario. O editor acrescentou-lhe a lntroductio, 
em latim, sôbre a vida e obras dos gramáticos que cuidaram 
das línguas ameríndias, pp. VII/CXX. 

7 - Bocabulario de la lengva gvarani por Antonio 
Ruiz de JYiontoya, publicado ·nueva1nente sin 
alteracion alguna por Julio Platzmann. Leipzig, 
1876. 

É a segunda parte do vol. Arte y Bocabulario, de 1640, tra
zendo a num. seguida à da Arte. Reprodução integral. 

8 - Tesoro de la L.engva Gvarani por Antonio Ruiz 
de l\lontoya publicado nuevan1ente sin alteracion 
alguna por J ulio Platzmann. Leipzig, 1876. 

Reprodução integral da ed. de 1639. 
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9 - C,atecis1no de la Lengva Gvarani por Antonio 
Ruiz de 1\!Iontoya publicado nuevamente sin 
alteracion alguna por J ulio Platzn1ann. Leipzig, 
1876. 

Reprodução integral do Catecismo, ed. de 1640. 

10 -Arte de la lengua guarani escrita para el uso 
de los. Pueblos de Misiones por el P. Antonio 
Ruiz de Montoya, etc. Edicion publicada en 
obsequio y ·Conservacion del mis.mo idioma. Por 
el R. P. Ex-Definidor Fray Juan N. Alegre, de 
la Orden Serafica. Buenos Aires, 1876. 

É reimpressão integral. O front. traz inf 01·mações quase 
idênticas às que vêm na ed. feita por Varnhagen, no mesmo 
ano. Ref.: Mitre, t. 2, p. 13, n.0 11. 

11-Aba reta y caray ey baecue Tupã upe ynemboa
guiye uca biague Pay de la Comp.ª de Ihs pro
romboeran10 ara cae P. .....L\.ntonio Ruiz Icaray ey 
baé mongeta1p1 hare oiquatia Caray fieê rupi 
yma cara mbohe hae Pay ambuae Oguerecoba 
Abaiíeê rupi. Afio de 1733 p1pe, S. Nicolas pe. 
Ad JYiajorem Dei Gloriam. An. Bibl. Nac. Rio 
de Janeiro, vol. 6. Rio de Janeiro, 1879. 

~ste valiosíssimo documento, escrito em castelhano por Mon
toya e traduzido para o tupi-guarani por outro Pe., foi posto 
em vernáculo por Batista Caetano. V. pp. 91/366 e Batista 
Caetano - Primeva Catechese, etc. 

MORA, Bernardo Candia 

- Curso de guarani. [Campo-Grande, Est. de 
J\1ato-Grosso, Brasil, 1943]. 

Trata-se de um breve curso de tupi-guarani moderno, que o 
A. propiciou aos oficiais do Exército brasileiro, sediados em 
Campo-Grande. Não traz local nem data de impressã'O. 
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MORAIS) Pe. J\i!anuel de 

- Dictionariolum nominum & verborum linguae 
BTasiliensibus ma:xime communis. I n J\iiarcgra
vius, Georgius - Historiae rervrn natvralivm 
Brasiliae. Libri octo. Cvm appendice de Ta
puyis, et Chilensibvs - da Historia natvralis 
Brasiliae, etc·. Lvgdvn. Batavorvm, 1648. 

Trata-se de uma relação de nomes e de v:erbos tupi-guaranis 
vertidos para o latim, que Marcgrave diz ter recebido do Pe. 
Manuel de Morais. Foi depois encorporado pelo próprio Marc
grave (postos 'OS nomes e os verbos em ordem alfabética), ao 
seu Tractatvs topographicus et meteorologicus Brasiliae, cum 
observatione eclipsí solari, etc., que vem em Pisonis, Gulielmi -
De Indiae utrivsque re naturali et medica, etc. Amstelodami, 
apud Lud. et Dan. Elzevirius, 1658. V. pp. 276/277. cap. 9 
do livro 8, em Marcgrave, e pp. 22/24, cap. 11, da publicação 
de Piso. Ref.: Vale Cabral, p. 173, n.0 77. 

MoRAES) Ra-ymundo 

- O meu diccionario de cousas da Amazonia. 2 
vols. Rio de Janeiro, 1931'. 

O A., em numerosos verbs., registra o sentido de têrmos 
de origem tupi-guarani correntes na Amazônia e cita numerosos 
exemplos esclarecedores. Para o estudo das variantes semân
ticas das expressões ameríndias, correntes no Brasil, a obra 
pode prestar excelentes serviços, pois o A. natural da Ama
zônia, estudou com grande amôr e proficiência todas as peculia
ridades da região, dos pontos de vista social, geográfico, fol
clórico, etc. 

MonALES) Ernesto 

- Leyendas guaraníes. N ueva edición. Buenos 
Aires, 1929. 

Esta obra, conquanto de fundo literário, contém interessantes 
subsídios para a interpretação e estudo dos significados atuais 
de muitas expressões tupi-guaranis. Convirá lêr o A'j)êndice e 
<> Vocabulário. 
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MoREIRA, Nicoláo Joaquim 

- Dicionário de Plantas ~Iedicinais Brasileiras} 
contendo o non1e da planta, seu gênero, espécie, 
fa111ília e o botânico que a classificou; o lugar 
onde é mais comum, as virtudes que se lhe atribui 
e as doses e formas de sua aplicação. Rio de 
Janeiro, 1862. 

Registramos êste Dicionário, pensando nos serviços que po
derá prestar na interpretação d.e centenas de designativos da 
flóra brasileira, oriundos do tupi-guarani. O A. anota formas 
antigas, a sinonímia e a classificação científica das plantas, 
indicando ainda as suas propriedades terapêuticas, segundo o 
uso popular. O Dr. Pires de Almeida anexou à sua obra - 
L'Agriculture et les Industries au Brésil, Rio de Janeiro, 1889 
- um Vocabulafre des arbres b1·ésiliens extraído, parece-nos, 
da obra averbada. 

110REIRA E SILVA, ~1:. 

- O hon1en1 sul-americano perante a linguística. 
~Iaceió, 1919. 

O A. divide 'O seu trabalho em três partes essenc1a1s: as 
palavras, as formas e os sons, para averiguar a possível conexão 
entre as línguas aimoré, tupi e quechúa. E' trabalho que deve· 

.':>er aceito com reservas. Foi apresentado ao XX Congr. Inter. 
Amer. (Rio, 1922) e publ. nos i·espectivos An. vol. 3.0 , pp 3/71. 

MoRÍNIGO, ~1:arcos A. 

1 - Hispanismos en el guaraní. Estudio sobre la 
penetración de la cultura espaííola en la guaraní, 
según se refleja en la lengua. Bajo la dirección 
de Al11ado Alonso. Buenos Aires, 1931. 

:.l!:ste trabalho, com 433 pp., é, sem dúvida alguma, o melhor 
de quantos se publicaram sôbre a influência do castelhano no 
tupi-guarani falado atualmente no Paraguai e em certas re
giões da Argentina. O A. faz, de início, um estudo sôbre as 
questões relativas à língua ameríndia e à sua representação 
gráfica. 
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2 - El Cat.ecisn10 del P. Fr. Lills de Bolaiíos. Azul, 
Rev. Cien. Letr. vo1. 9. Azul (Prov. de Buenos 
Aires), 1931. 

Não conseguimos obter êste trabalho que, supomos, deve-
ser calcado sôbre o manuscrito estudado longamente por Mi
tre - Catálogo Razonado, t. 2, pp. 15/20. V. pp. 53/59. 

3 - Las voces guaraníes del Diccionario Academico. 
Bol. Acad. Arg. Letr. t. 3. Buenos Aires, 1935. 

Estudo sôbre palavras do tupi-guarani incluidas nos dicio
nários da língua castelhana. Dêste trabalho foi feita uma Se
parata, com 71 pp. Buenos Aires, 1935. 

4 - Idioma guaraní. I n Etnografia de la antigua 
Provincia del U ruguay, de Antonio Serrano. 
Paraná, .. Argentina, 1936. 

O 'A . estuda a situação dos grupos que falavam o tupi-· 
guarani na América do Sul e. à vista de exemplos, mostra al
iguns dos característicos do chamado gU;a1rani:, falado no Para
guai. Mostra também que cêrca de 80% dos substantivos que 
aparecem no Colloque, de Léry, são perfeitamente c:oncordantes 
com os do avaffíeê paraguaio. V. pp. 141/157. O Vocabulário 
anexo ao trabalho foi ainda reproduzido por Serrano, Antônio -
Los pri?nitivos habitantes de Entre Rios, Paraná (Argentina), 
1950, pp. 160/163. 

5 - Sobre. etimologías. Sust. Rev. Cult. Sup. Afio 
2, n.º 5. Tucumán, Argentina, 'l940. 

O A. estuda, nesta memória, a etimolo.gia da expressã0; 
maracá. V. pp. 52/59. 

6 - Sobre los Cabildos indígenas de las Misiones. 
Rev. Acad. de Entre Rios·, Ano 1, n.º 1. Paraná, 
Argentina, 1946. 

Nêste estudo de :fundo histórico. -o A. cita dois interessan-. ' , tes documentos redigidos "en una lengua roezclada guaran1-cas-· 
tellana". Um dêsses documentos é de 1756 e outro de 1817 .. 
V. pp. 29/37. 
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.MOTA COQUEIRO 

1 - Araquá, A.raquára, Araraquara. (Um pouco de 
História e un1 pouco de Tupi). Rev. Arq. Mun. 
São Paulo, ano 1, vol. 10. São Paulo, 1935. 

Trata-se de artigo transcrito do jornal "Araraquara", pu
blicado na cidade do mesmo nome (São Paulo) a 4 de setem
bro de 1924 (ano 1, n.0 1), e também transcrito pelo "Diário 
de São Paulo" de 10 de março de 1935. O Dr. Lourenço Pio 
Correia que usa o pseudônimo Mota Coqueiro, tem publicado 
vários artigos sôbre a etimologia do nome de sua cidade natal 
- Araraquara. V. pp. 152/154. 

-~ - Monografia da palavra "Araraquara". Estudo 
histórico-linguístico do nome da cidade de Ara
raquara. T erceira edição, novamente revista e 
melhorada. São Paulo, 1940. 

O A. dá grande desenvolvimento nesta 3.ª ed. de sua obra, 
à tese defendida em edições anteríores sôbre a interpretação 
do topônimo Araraquara. A 1.ª ed. da Monografia, é de 1936 
e a 2.ª de 1937. 

]\1ouRA, Pedro de 

- DialeGto dos índios Oya1npis, do alto rio Oyapoc. 
Pequeno vocabulário colecionado por ocasião de 
sua recente viajem às cabeceiras do Oyapoc 
(agosto e outubro de 1931). Rev. Inst. Hist. 
Geogr. Pará, vol. 7. Belém, 1932. 

Consta o trabalho de breve relação de palavras portuguêsas, 
seguidas das correspondentes no dialeto dos Oiampís. Com pe
quenas variantes, pertencem quase tôdas a-o tupi-guarani. V. 
pp. 220/222. 

MouTINHO, Joaquim Ferreira 

- Noticia sobre a provincia de ~ia to-Grosso. São 
Paulo, 1869. 

O A. dá breves notícias sôbre linguagens de tribos indíge
nas do Brasil e uma Pequena idéa da lingua geral, de valôr 
insignificante. V. pp. 226/ 229. 
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MüLLER, Franz 

- Beitrage zur Ethnographie der Guarani-Indianer 
im ostlichen W algebiet von Paraguay. Anthro
pos, ts. 29 e 30. Modling bei vVien, 1934/1935. 

Excelente trabalho etnográfico a respeito de grupos guara
nis do Paraguai. Em vários pontos encontram-se informes lin~ 
güísticos, principalmente relativos aos dialetos chiripá e mbiá. 
V. pp. 695/702 do t. 29 e pp. 151/164, 433/ 450 e 767 / 783 do t. 30. 

M UNIAGURRIA, Saturnino 

1 - Yata-í apiteré (pepitas de côcos). El Libro 
único, Ilustrado por Zulman Molinari de Bai
biene. Buenos Aires, 1946. 

Ooletânea de poesias em tupi-guarani moderno, falado em 
Corrientes, .Ai·gentina. As poesias vêm acompanhadas da res
pectiva tradução castelhana. 

2 - El Guaraní. Elementos de gramática guaraní 
y vocabulario de las voces mas importantes de 
este idi orna. Buenos Aires, 194 7. 

A gramática e o vocabulário destinam-se, evidentemente, a 
facilitar o ensino elementar do tupi-guarani moderno. E' obra 
bem feita e metódica. 

:MunR, Christoph Gottlieb von 

- N achrichten von den Sprachen in Brasilien. 
Specimen Linguae Brasilicae vulgaris. Prae
mittitur quarundam litterarum Brasilico in 
idiomate pronuntiatio. Oracio do1nenica, Brasi
licé composita. Quaedam hac in oratione voces 
explicantur. J ourn. Kunst. allgem. Litt. Parte 
6.ª Nürnberg, 1778. 

O A. dá apenas uma rápida idéia da língua geral do Brasil 
V. pp. 195/213. Ref.: Vale Cabral, pp. 174/175, n.0 84. 
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NASCENTES) Antenor 

- Dicionário Etimológico da Língua Portuguêsa .. 
Tomo II (N ornes Próprios) . Rio de Janeiro, 
1952. 

O A., tendo necessidade de i·egistra1· centemas de apelativos de 
origem tupi-guarani, irrita-se porque não encontrou pronto o 
material para seu Dicionário e faz considerações irônicas sôbre 
os estudos etimológicos relativos àquela língua. Cita, apesar 
do desdém com que trata os tupílogos, inúmeras etimologias, 
colhidas em geral na 'Ob1·a de Teodoro Sampaio, que, na sua 
própria opinião, é pura obra de diletantismo . . . 

NEIVA, Artur 

1 - Ainda sobre o topônimo Bertioga. Rev. Brasil., 
3.ª fase, Ano 2, n.º 13. Rjo de Janeiro, 1939-. 

Notas a respeito das considerações de Padberg-Drenkpol 
sôbre a etimologia do toponim'O Bertioga. V. pp. 39/50. 

2 - E studos da Lingt1a Nacional. São Paulo, 1940. 

Esta obra é, sem a menor dúvida, das mais ricas em informes 
bibliográficos a respeito de brasileirismos. O A. aborda, em 
vários capítulos, questões da mais alta importância para o es
t udo da influência do tupi-guarani no português falado no Brasil. 
Com pequenas variantes, os capítulos dêste trabalho foram pu
blicados pelo "Jornal do Comercio ", do Rio de Janeiro, e repro
duzidos no "Mensário", editado pelo mesmo jornal. 

N e1nofiaré, Guaraní 

- El âvá. Bol. Fil. Inst. 
vol. 6 e nos. 43-44-45.) . 
[1952]. 

Est. Sup. Montevideo, 
~Iontevideo, U ruguay,. 

Estudo sôbre a pe1·sonalidade do âvá paraguaio. O A .. 
cita várias frases do tupi-guarani atual. V. pp. 111/ 114. 
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NIEBEMBERG., Pe. I. E. - SERRANO, Pe. I. 

- De la diferencia entre lo Temporal y Eterno, 
crisol de desegaiíos, con la memoria de la eter
nidad, postrimerias hvn1anas, y principales mis.
terios divinos por el P. Ivan Evsepio Nieremberg 
de la Compafiia de Iesvs y tradvcido en lengva 
gvarani por el padre Ioseph Serrano de la misma 
Compafüa, dedicado a la magestad de Espiritv 
Santo, con licencia del exelentissimo Sefior D. 
JYfelchor Lasso de la Veg.a Porto Carrero, Vir~ 
rey, Governador, y Capitan general del Peru. 
Impresso en las Doctrinas. Afio de 1705. 

Esta obra. raríssima, da qual, segundo Mitre., só se conhe
cem dois exemplares, foi a primeira imprensa em tupi-guarani, 
nas reduções jesuíticas do Paraguai, e a primeira., também, 
impressa, na Província do Rio da Prata. Não há dúvida de que 
deve ser de grande importância para os estudos lingüísticos 
relativos ao tupi-g·uara.ni antigo. A reprodução foto gráfica da 
primeira página, do Libro I, dá belo exemplo de elegância e 
riqueza da língua, além da excelência do trabalho tipográfico 
realisado por pobres índios, nuevos en la Fé y sin la di1·ección 
de los rnaeS'tros de la. Europa . . . Ref.: Mitre, t . 2, pp. 73/77, 
n.0 57 - Maggs Bros (Bibl. Brasiliensis), n .0 546, de 1930, 
pp. 232/234. 

N IMUEJ:>..TDA.JÚ J Curt 

1 - Die Sagen v::on der Ers~haff~ng und V erni
chtung der W elt als Grundlagen der Religion 
der Apapocúva Guarani. Zeit. Ethnol. t. 46. 
Berlin, 1914. 

Trabalho excelente e básico para estudo dos Apapocuvas. 
O A., em vários pontos da obra dá seguros informes sôbre o 
tu pi-guarani falado p·or êsses ameríndios. Há uma tradução 
para o castelhano, feita pelo Dr. Recalde, cujo texto mimeogra
fado foi publicado em São Paulo, 1944, com numerosas anotações. 
V. Recalde, J uan FrancisC'o - Notas. ln Leyenda de la Crea
ción y J uicio Final del Mundo, etc. 
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2 - Vocábulos da língua geral do Brasil nos dialec
tos: JYianaj é, Tembé e Turiwára. Zeit. Ethnol. 
t. 46. Berlin, 1915. 

Breve estudo sôbre a ocorrêneia de palav1·as do tupi-guarani 
nos dialetos citados pelo A. V. pp. 615/618 . 

. 3 - Zur Sprache der Sipáia-Indianer. Anthropos, 
vols. 18 e 19. St. Gabriel-1\tiodling bei Wien, 
1923/1924. 

Notas gramaticais e peculiaridades da língua dêsses índios. 
V. pp. 836/857. 

4 - Os indios Parintintin do rio Madeira. J ourn. 
Soe. Amér. de Paris, n. s. t. 16. Paris, 1924. 

Ê';ste trabalho inclui três vocabulários, muito úteis para o 
estudo dos aspcctos dialetais do tu pi-guarani: parintintim, 
cawahíb - "tupí" e "tupi" do Alto Machado. V. pp. 261/276. 

5 - As tribus do Alto Madeira. J ourn. Soe . .Amér. 
de Paris, n. s. t. 17. Paris, 1'925. 

Excelente monografia de fundo histórico e lingüístico sôbre 
'OS Torás, Urupás, Jarús, Múras, Múra-Pirahás, Tupis do Alto 
Machado, etc., todos habitantes do Alto Madeira. Os vocabulá
rios que o A. anexou ao seu trabalho são de grande valôr. V. 
pp. 137 /172. 

6 - Wortliste der Sipáia-Sprache. Anthropos, vols. 
23 e 24. St. Gabriel-J\ilodling bei Wien, 1928/ 
1.929. 

Excelente material lingüístico para estudo da lingua dos 
Chipáias, que muito se aproxima da dos Jurunas, na opinião de 
Loukotka. V. pp. 821/850 do vol. 23 e pp. 863/896 do vol. 24. 

7 - ZuT Sprache der 1'Iaué-Indianer. J ourn. Soe. 
Amér. Paris, n. s. t. 21. Paris, 1929. 

Contribuição para o estudo do vocabulário dos Maués. O 
A. registra os vocábulos segundo a pronúncia de inf'Ormantes 
nativos, em épocas diferentes. V. pp. 131/140. 
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8 -Zur Sprache der Kuruáya-Indianer. Journ. 
Soe. A1nér. de Paris, · n. s. t. 22. Paris, 1930. 

O A. reuniu, nesta memória, e;xcelente material para estu
essayé d'etabli:r une vocabulaire comparatif incluant les prin
do do linguajar dos Curuaiás, dispondo as palavras em grupos, 
como, por exemplo: Partes do <;orpo, Elementos da Natureza, 
Verbos, étc. E' trabalho de grande valôr. V. pp. 317 / 345. 

9- WortDsten aus .Amazonien. Journ. Soe. Amér. 
de Paris, n. s. t. 24. Paris, 1932. 

Excelente relaçã<> de palavras e frases dos dialetos mundu
rucú, ariquém, múra e parirí; os dois primeiros pertencentes 
á família tupi-guarani. V. pp. 93/ 119. 

10 - Idiomas indígenas del Brasil. 
Ethnol. U niv. Tucumán, t. 2. 
gentina) , 1932. 

Rev. Inst. de 
Tucun1án (Ar-

Nesta monografia encontram-se documentos lingüísticos de 
grande valôr sôbre o dialeto falado pelos Jurunas, que hoje vi
vem no sertão de Mato-Grosso. V. pp.543/618. 

11 - Die Ver\vandtschaft des Mundurukuischen mit 
dem Tupiischen. Santo Antonio. Prov.-Zeit .. 
Franz. N ordbras., n.º 2. Bahia, 1937. 

Não conhecemos êste trabalho; vímo-lo citado pelo Prof. 
Baldus em American Anthropologist, vol. 48, 1946. Em An
thropos, t. 33, fase. 5/6, p. 975, de 1938, encontram-se referên
cias a um trabalho do mesmo A. intitulado: Beziehungen der 
J.l1unduruku zi<. den Tupi, pub., parece-nos, em Lose Bli.itter vom 
Cwrurú, Bahia. 

NrMUE~DAJÚ, Curt V ALLE BENTES, E. H. do 

- Documents sur quelques langues peu connues 
de l 'Arnazone. J ourn. Soe. Amér. Paris, n. s. 
t. 15. PariR, 1923. 

A p. 222, 'O A. transcreve pequena relação de palavras de 
um dialeto tu pi-guarani, comparadas com as correspondentes de · 
outros idiomas. No texto, que a precede, diz que o dialéto refe
rido, cujo nome não :foi possível determinar, está muito próximo 
do apiacá. V. pp. 215/22. 
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NINO) Fr. Bernardino de 

- Conversación entre Chiriguanos. Bol. Soe: 
Geogr. La Paz, 15.º afio, n.º 43. Bolivia, 1917. 

Não conhecemos êste trabalho; vím-o-lo citado por Loukotka. 
V. pp. 51/ 60. 

NoouEIRA) Paulino 

- Vocabulário indígena em uso na Província do 
Ceará, com explicações etimológicas, ortográfi
cas, topográficas, terapêuticas, etc. Rev. Inst. 
Ceará, t. 1. Ceará, 1887. 

O A. estuda expressões de origem tupi-guarani, correntes 
no norte do Brasil. Em Nota final há rápidas considerações sô
bre o alfabeto indígena e sôbre dois ou três pontos de gramática. 
V. pp. 209 e segs. 

N ORDENSKIÕLD, Erl§tnd 

1- Die Siriono-Indianer in Ostbolivien. Pett. Mitt. 
t. 57. Gotha, 1905. 

Pequena contribuição para o estud-o da língua dos Sirionôs 
da Bolivia. V. pp. 16/19. 

2 - Sind die Tapiete ein guaranisierter Chacostamm ~ 
Globus, vol. 98. Brunswick (Braunschweig), 
1910. 

E:ste trabalho vem citado no Handbook of South American 
lndians, vol. 6, p. 660, como fonte para estudo do dialeto tapieté. 

3 - Forskn:ingar och aventyr i Sydamerika (1913-
1914). Stockb.olm, 1915. 

Não conhecemos a obra; Loukotka cita-a como fonte para. 
o estudo da língua dos Sirionôs da Bolívia. V. p. 418. 
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4- Indiane1· och h·vita i nordüstra ·Boliviu. Stock
holm. Trad. alen1ã, "Indianet• und vVeiHRe in 
Nor<lostbolivien. Stuttgart. 1923." 

Não conhecemos êste trabalho; vímo-lo citado no Handbook 
of South American Indians, vol. 6, p. 241, como fonte para es
tudo do dialeto sirionô. 

~UNKZ, Eloy Farina 

- Los mitos guaraníes. R ev. lnst. Hi:st. GeogT. 
Bras. - Congr. Inter. IIist. J\mór. - 1 D22, T"Ol. 

~. Rio de Janeiro. 1926. 

Estudo interessante sôbre os mitos tupi-guaranis. O A. 
em vários passos de sua obra faz referências à etimologia dos 
designativos das entidades mitológicas mais comuns. V. pp. 
313/331. Na obra do A. : Conceptos Estéticos. Mitos guara..nieB 
(Buenos Aires, 1926) , êste estudo foi incluído com notáveis 
acréscimos . 

.NlTHSl~R-ÀSPOH'r Cbr. ) 

11 

- Die St~iunne dei· ostlir.beu lndia11erg1·enze iu 
Bolívia (Tobas, (JhiriguanoR, l\iiatacoR und Si
rionos). Globlu~, vol. 71 . B1·unswiek ( Braun
Rrh,vejg), 1897. 

Não conhecemos êste traba lho : vimo-lo ·citado no H a11dbook 
of So'nth American Indians , vol. 6, p. 241. 

ÜBl..JLAn, Railnnndo D. 

- Vocabulario Guara11í. Para 108 extra11jeros que 
deseen e~tudiar este idioma ~,. para los bijos del 
pais f[Ue quieran apTencler E\1 castellano. Tra
tado puramente p1·á(·tü·o. 2.11 edición '·orregida. 
Asunrión, 1914. 

Êste trabalho, com 46 pp., destina-se apenas a dar aos ex
trangeiros noções práticas do tupi-guarani moderno. Na Lª 
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ed. dêstes Aponta·mentos registramos o nome Ovelar, em lugar de
Obelar. 

Ocara poty cue-rni 

- Ocara potr cue-n1i. Revista de Composiriones 
Populares. 1\.sunción, Paraguay, 1922. 

É uma das mais interessantes revistas publicadas no Pa
raguai. Acolhendo em suas páginas composições populares em 
prosa e verso, escritas em tupi-guarani moderno e castelhano, 
apresenta farto material de estudo. Conhecemos 102 fascisculos. 

OcoN) Don Ivan .AJonso 

- Congregacion Y I vnta de per8onas J)oetas y ' . ' . 
peritas en la J-'engva Gvarani de los Indios de 
las Províncias del Paragvay, Qve por orden del 
Rey Nvestro Sefíor (Dios le guarde) mandó 
hazer el Il ust1·i:-;silno v Iieuerendissin10 seií.01· 

" 
Doctor Don I Yan Alonso Oron, _,_q_rzobispo de los 
Chartas eu <·l Peru, Para ave1·iguar las calvm
nias que en aquellas Prouincias se auian inuen
tado contra los Religiosos de la Co1npafiia de 
J esvs sobre las Oraciones, C.atecis1no, y Doctrina 
Christiana que ensefiauan a los Indios r 'ecien 
conuertidos. [1761]. 

Mitre atribui a êste documento a data de 1761, ac1·escen
tando: "Exemplar talvez único. Pertence às edições de memó
rias que, em pequeno número, se faziam na Espanha para dis
tribuir entre os membros do Conselho das índias e demais auto
ridades " . Trata da questão provocada pelo emprego de certas 
palavras tupi-guaranis no Catecismo de Bolafios. Ref.: Mitre, 
t. 2, pp. 42/48. 

ÜGTLBY) John 

- The Lnuguages of the Brasilians. ln A1nc1·iea: 
being the latest, and most accurate description 
of the N ew W orld, etc. London, 1671. 

'·É um vocabulário, inf'Orma Vale Cabral, em guarani e 
inglês, dos nomes mais comuns, por ordem alfabética, extraid<> 
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do que escreve1·a o Pe. Manuel de Morais, como mesmo diz 
Ogilby, e evidentemente fôra copiado do que Marcgrave inseriu 
no seu Tractatus topogr. & meteorol. Brasiliae. A América de 
Ogilby é nada menos que uma tradução de América de Ar
noldus Montanus, publicada em holandês, traduzida para o ale
mão por Olivier Dapper em 1673. Esta circunstância é ignorada 
ainda agora dos bibliografos, pois consideram-nas como duas 
obras distintas, quando não o são. Montanus, porém, se trans
creveu, como parece, as vozes guaranis do Tratado de Ma1·cgra
ve, deixou escapar as palavras seguintes do primeiro vocabulá
rio: abaiba, sponsus futurus; acangapé, cranium; acwya, ma
trix; acanguroig, annus e aceoca, jugulum. Na América de 
Ogilby introduziram-se vários eTros tipográficos, com'O co1•iba 
por cor·iba.e, ·iba,teba por ibatebae, igué por iqu,é. Ogilby, ou 
antes Montanus, citando Anchieta, diz, por engano, que êste 
jesuíta escreveu um Dicionário, publicado em Coimbra em 1595. 
Sabe-se que fôra uma Gratnática, hoje mui conhecida dos estu
diosos." Ref.: Vale Cabral, pp. 173/174, n.0 80. 

Ü T'l'ICIOA,, José 

- Do in6todo no estudo das lingnaH sul-a1nericanas. 
Bol. Mn~. ~a<' . Yol. 9, u." 1. Rio de Janeiro, 
1933 . . 

O A. passa em revista o que já se fez em relação ao estudo 
das línguas sul-americanas e indica o que se deve fazer ainda. 
Vem publicado, também, em Verhand. XXIV Inter. Amer. -
Kongi·., 7 bis 13 September 1930. Hamburg, 1934, pp. 272/297. 
No Bol. citado, V. pp. 41/81. 

ÜTJIVEIRA e Í.~ZA.H, FiJiberto de 

- Leyendas de los IndioN (i1u11·nníe8. Buenos 
Aires, 1892. 

Segundo Mitre, aparece nesta obra um pequeno Vocabulár-io 
tupi-guarani, destinado apenas a dai· esclarecimentos a'O leitor 
sôbre expressões usadas no texto. Ref.: Mitre, t. 2, p.48, n.0 39. 

OLIVEIRA, Sebastião Ah11eidn 

- Â.l·n1adilhas usuais do índio P do ~ertanejo. 
Rev. r\.rq. Mun. São Paulo, voi. 15. São Paulo, 
1935. 

O A., a propósito das denominações de armadilhas, anota os 
étimos tupi-guaranis que lhe pareceram exatos. V. pp. 131/135. 
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ÜLIVEBES, i~,ra1H:j S('o N. 

- 'l'opouinüa histórico-geográ-fiea <le Treinta-y
Tres ~v Cerro Largo. ~IonteYideo, 1938. 

O A. cuida exclusivamente da toponímia das províncias 
uruguaias de Treinta-y-Tres e Cerro Largo, baseando-se em 
documentos históricos e na cartografia antiga da América do 
Sul. Os topônimos de origem tupi-guarani apresentam-se em 
grande número e são estudados do ponto de vista etimológico. 

J - Die<'ionario portugnez e b1·asilia110, obra ·ne~e~
saria aos miniRtros do altar, que e1nprebendere1n 
a conversão de tantos milhares de aln1a8 que 
ainda se nchaõ dispersas pelos vastos cel'tõeR do 
B1·asil, ~e1n o hune da Fé, e batisn10. .L\os que 
Parocheaõ ~Iissões antigas, prlo e1nharaço co111 
qn<) nelas ~e falla a língua portugueza, para 
1ne]ho1· poder eonhecer o estado iuterior daH :.;-uaf; 
Con8eiencias. A todos os que ~e etnpregarpn1 
110 e~tndo da lli~toria N atnral, <' Geographia 
da<p1elle paiz: pois conserva constante1nente OH 

:-;cuH norne~ 01·iginarios, e printitivos: Por *·**. 
Prilneira pal'te. Li~boa, Na Offiri11n Patriarcal. 
1\11110 1795. f1onl l_;1ic0n~a. 

A ed. dês te pequeno vocabulário foi feita, segundo Vale 
Cabral, por Fr. José Mariano da Conceição Veloso. O seu A., 
entretanto, conforme procuramos demonstrar êm notas à ed. 
integral desta obra, parece ter sido Fr. Onofre, antigo missio
nário do Maranhão. Frei Veloso serviu-se de manuscritos exis
tentes na Bibl. N ac. Rio de Janeiro, não chegando, porém, a 
publicar a 2.ª Parte, reversão da 1.ª, ou Dicionário brasiliano
português. É de valor muito relativo, não só pela exiguidade 
de têl'mos averbados. como também pelos numerosos e1·ros tipo
gráficos, de que está eivado. 

2 - Ditio11ar)o da lingua geral elo 13Taiil. 1-{eY. lu8t. 
IJii:;t. (1-eog1·. Bra8., vol. 83. Rio de Janeiro, 
1891. 

~ste D icionario vem publicado em Apêndice da Po?·anduba 
,l!Ja?·anhense, de Frei Francisco de Nossa Senhora dos Prazeres 
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Ma1·anhão, com o título de Dicionario abreviado tupinambá-por
tuguez. É por êsse A. atribuido a Fr. Onofre, antigo missioná
rio, cujas obras em manuscrito foram encontradas na livraria 
do Convento de Santo Antonio, do Maranhão. Pelas pesquisas 
procedidas por nós, verificamos que êste Dicionário é o mesmo 
conhecido pelo designativo de Brasiliano, publicado por Fr. Ve
loso em 1795, como de A. incógnito, e reproduzido numerosas vê
zcs por vários autores. A impressão nêste vol. da Rev. é das 
mais lamentáveis; repleta de êrros tipográficos que desfiguram 
completamente o sentido das palavras, apresenta ainda a falha 
gl'avíssima da supressão de uma linha na coluna dos têrmos 
tupi-guaranis, sen1 a supressão co1Tespondente da linha em que 
vem a vetsão para 'O português. Daí decorre, como é natural, 
uma série de absurdos. V. pp. 185/277. 

:J - O ul)ieeiona1·io anony1no da J ;lllf;Ha Geral do 
I3raRiJ ", pnblicac.lo de novo <'Onl o scn reverso por 
,f nlio Plntz1nann. Edição fac·silnilar. Leipzig, 
1896. 

Até a p. 79 vem a reprodução facsimilar da ed. de 1795, pu
blicada por Frei Veloso. Da pp. 87 /160 corre a chamada Se
gunda Pa1rte, isto é, Diccionario Brasiliano e Portuguez. "Esta 
Segunda Pa·rte, diz Platzmann, não é a prometida no Prólogo 
da primeira parte desta obra, a qual, com'O se sabe, nunca 
apareceu. Ela é, nada mais, que o reverso literal da mesma 
parte antecedente do dicionário da língua geral do Brasil, da 
ed. de 1795, feito por o meu punho de velhozinho de 64 anos 
sôbre 4.546 cédulas, etc., no fim do ano de 1895 , .. 

Apesar da reconhecida probidade de Platzmann, e de sua 
dedicação às línguas americanas. é de lamentar-se nesta reedi
dição o gr,ande número de êrros tipográficos e de revisão. A ver
dadeira Segund'a Parte, prometida por Veloso, só em 1934 foi 
po1· nós publicada, segundo manuscritos da Bibl. Nac. do Rio 
de Janeiro, mandados copiar pelo Dr. Afonso d'E. Taunay. 
Também ai aparecem erros tipográficos. · 

4 - Diccionar]o Portuguez-Brasi1iano e Brasiliano
I>ortnguez. Reimpressão intrgral da edição de 
1795, seguida da 2.ª parte, até> hoje inedita, 
ordenada e pl'efaciada por J>linio nI. da Silva 
1\:Trosa. São Pau] o, 19'.14. 

Trata-se de uma Separata, em número muito reduzido de 
exs., da Rev. Mus. Paulista, t . 18, de 1934, onde aparece da 
pp. 17 a 322. Desta Separata foi feita uma 2.ª tiragem, de 
250 exs., com. modificações e corrigendas. Apesar disso, poTém, 
não deixa de apresentar falhas de revisão e algumas omissões. 
de vocábulos, que constavam da cópi.a manuscrita da Segunda 
I'al'te. V. Ayrosa, Plínio - Diccionario bnuiliano, etc. 
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ÜRBTCXY) Alcide d' 

- \T oyage dans ] 'A1uérique JYiéridionaJe (Le Brésil, 
]a I-~épn hliqne Orientale de l 'U rnguay, etc.) 
exécuté pendaut les annéeR J826-1833. To111c 
Qnatrie1ne. T>nriR -- Strn8bou,.g, 1S39. 

O estudo sôb1·e línguas ameríndias, em geral, acha-se no 
cap. 3, pp. 71 e segs. Sôbre a língua tupi-guarani encontram-se 
pequenas relações de têrmos, destinados à comparação com seus 
equivalentes em outras línguas do continente americano. V. 
pp. 315 e 317. Na trad. castelhana de L'Homme Américain 
(P aris, 1839, t . 1.º), publicada em Buenos Aires (1944), as 
p'rincipais referências ao tupi-guarani encontram-se nas pp. 
105/115. 

()tH ·1 c ~OLI, He1n·ique 

- Origen1 e i-;ignifiC'ação 
An . Congr . . Acad. Letr. 
R.io d(1 ~Janeil'o , 1936. 

da valavra "rariof'a". 
Soe. Cnlt. J.Jit. Bru~ül. 

Breve estudo da palavra carioca, de origem tupi-guarani. 
V. pp. 351/363. 

- Oré Rn. 1~evüün Bihli('a, 11.
0 87. La P lata, 

A rgcn tina, 1945. 

O A. apresenta boa versão do Padre-Nosso, para o tupi
g·uarani moderno do Paraguai . 

ÜHTJ/j, Augel 

- nielodia guarauí. 
1952. 

OhTa Con1n] eta. ... São Paulo, 

Nêste folheto, de 25 pp. s/num., reuniu o A. composições 
poéticas, em castelhano e tupi-guarani, adatadas às músicas que 
executou em radiodifusoras de S. P aulo. 
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·OH111z, GuerreTo 

- I1a Conquista~ Dran1a ele 
en tierra y alma guara11í. 
1926. 

la c.:onc1 ni::>Ül cspafiola 
Asnnción, I>araguay, 

Nesta peça teatral, bilingüe, a Cena I, do 2.0 Ato, e as 
Cenas I e II, do 4.0 Ato, sã-o escritas em tupi-guarani moderno 
do Paraguai. V. pp. 29/31 e 57 /58. 

ÜR'l'ON, James 

- The 1\ndes an<l thc Aroazon; or ucross the con
tinent of Sou th AmeTica. N evv York, 1871.. 

Não pudemos consultar esta obra. Loukotka cita-a como 
fonte para estudo do omágua. V. p. 473. 

1 - 1\lfab<:\to gnaraní. Rev. So<'. Cient. Pnraguay, 
t. 1, n . º 2. Asunción, 1921'. 

Trata-se de breve estudo sôbre o sistema ortográfico que 
o A. julga mais conveniente à grafia do tupi-guarani moderno 
do Paraguai. V. pp. 30/32. 

2 - (Hosario a la traducción al guaraní del Himno 
Nacional. ln Benítez, Leopoldo A. - Guahu 
Tetâriguára, Hin1no Nacional, vcrsión gnnraní. 
Asunción, 1925. 

Trata-se de um glossário das palavras comuns, que ocor
rem na versão referida. Diz o A. em certa. passagem do prólogo 
do Glosario: "Sea bueno o malo, el trabajo del Sr. Benítez 
tiene el gran mérito de ser el primér ensayo en su género, Y 
habrá llenado una finalidad muy deseable, si llegare a servir de 
estímulo para que otros lo emulen. Séanos permitido dejar cons
tancia, sin embargo, de que este trabajo viene a derrumbar rui
dosamente la decantada afirmacion de que el guaraní no se 
presta para expresar ideas elevadas y abstractas. El demuestra 
que, más que su pobreza, es su desconocimiento lo que impide 
que quien .apenas balbucea la corrompida jerga de nuestros dias, 
pueda manejado com la soltura deseada." 
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3 - Notas guaraníticas: flénesis de los prono1nbres 
pe1·sonales; Las r.aices i1, y i; ~La raiz ê; La raiz 
a; La8 raices ta y po; La raiz o; El verbo ser 
guaraní, etr. ln diversos periódieo~ c1 revistaR. 
Asunrióu, 1923-1926. 

O A., durante os anos de 1923/26, publicou em revistas 
científicas e literárias, bem como em jornais de Assunção, 
vários trabalhos subordinados ao título geral - Notas giw,
ran·íticas. São pequenos estudos despretenciosos em que expõe 
suas idéias a respeito de alguns pontos da gramática do tupi
guaraní. Conseguim'Os anotar os seguintes: El verbo "ser" 
guarani: An. Gim. Pa1·aguayo, Asunción, t. 5. n.0 4, 1923, 
pp. 321/328; Las raízes "u" y "i": Juventud, Asunción, 2.0 

afio, n.º 39, 1924, pp. 383/387; La 1·aíz "ê": Juvcntud, Asunción, 
2.0 afio, n .0 34, 1924, pp. 296/299; Las raíces "ta.'· y "po": 
An. Gim. Paraguayo, Asunción, t . 6.0 , n .0 1, 1924, pp. 23/29; 
La raíz "a'': J u ventud, Asunción, 2.0 afio, n.0 43, pp. 446/ 448 
e 3.º afio, n.o~ 44/ 45, 1925; Génesis de los pronombres per
sonales: Rev. Paraguaya, Asunción, 2.0 afio, n.0 2, 1926, 
pp. 56/58 e La raíz "o": Minerva, Asunción, i.0 afio, n.0 2, 
1926, pp. 16/17. 

Vários outros artigos fo1·am publicados pelo A. em revistas 
das quais não coseguimos obter informes exatos. 

Ü SUN A, ~l' on1ái-; - .] OVEH PERALTA, ÀllS(llJll() 

Ü SUNA, rr ornfts - \ T_RI.iLABD, J. 

V . Vella.t<l, tf. -- Osuna, Torná~. 

p ADBEHG-]}HENKPOL, J OTge Augusto 

1 - Estudo ono111ástico : Itajahy, ou anteB rraiahy 
"'Rjo dos taiás". (Taiás ou taiobas na história, 
geografia e folk-lore do Brasil). Rev. Filol. 
Hi~t. t. 1. Rio de Janeiro, 1931. 

O A. examina os aspectos histórico, botânico e etimológico 
do topônimo Itajaí. V. pp. 427/442. Como Suplemento fol
clórico a êste estudo, V. t. 2.0 , fase. 3/4 (1934), da mesma 
Rcv., pp. 357 /363. 
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2 - Cavacos de portuguêf\ e tnpi. "~~xevLsior~'. Rio 
de ,Janeiro, 1934-1936. 

Série de artigos pubs. pela Rev. "Excelsior ··, sôbre ape
lativos provenientes do tu pi-guarani; dêles convêm citar os 
seguintes: 1934 - Taquarí-Tibiquarí, p. 541; ltá-Camaquam
Jcabaquã, p. 613; Caaró-Caa'róba, p. 663; Icabaquã. Tiarajú, 
p. 857; ''1l1enino-Jesus" ern tupi-guarani, p. 938; 1935 - Mbiazá, 
Mbiaçá, Y-mb-yaçá, pp. 63 e 66; Capuába, Capiaáu e Caaró, 
pp. 127 e 138; Araruáma, Sanibaqui, etc., p. 221; I guariaçá, 
lbuirajaçá, Guairaçaó, p. 305; Marambáia, 1l1assembába, p. 381; 
Anauê-Jndauê, p. 469; Cunha-nibebe-Canhembeg1te, p. 501; Caró 
ou Caaró, p . 622, Tibagy, p. 757; Gua.riba, Mocotó, Saican, 
Aceguá, p. 860; Arapeí, Araricá, p. 949: 1936 - Bagé, Batoví, 
Botucaraí, pp. 29 e 31; CaceQUiÍ, Ca1'.boaté, Cama.quã, Capão, 
p. 145 ; C herie by, CunhJã-pirú, p. 224 ; Gua1irá, Guarachaim, 
Gua1·ani, p. 316 e Aneqiti·m, l gaí, Gua·íba, Jacuí, p. 460. 

O A. publicou ainda, em jornais do Rio de Janeiro, estudos 
inteyesantes sôbre os étimos de B ertioga , contestados, em parte, 
por Artur Neiva. 

l' .\ í A n \.XJ>(T 

-- Etin1ologia gna1·aní. 1 n '"l1radicion ", La revista 
de Corrientes para toda .... -\1nérica . .L\iío I, n.º 1. 
Corrientes .. 1950. , 

Pequeno estudo sôbre o topônimo ltatí, de pequeno valor. 
V. p. 25. Em núms. segs. da Rev. aparecem, sob o mesmo 
título - Etimologia gua.ra'ni - estudos vários de fundo eti
mológico. 

l)AIVA, ,Joaquin1 Olhnpio de 

- Orige1n do non1e Ca111ocini. l~cv. l11Ht. Ceará, 
t. HO. Fortaler,a, 1916. 

Estudo da palavra Carnocim, à margem das No tas, de 
José de Alencar, anexas ao livro f racema. V. pp. 198/ 200. 

}> ALAVECCKO, Enrique 

- ObserYac-iones et11ográfiea~ .v Ji11güístj<.:a~ s0b1·e 
los índios Tapieté. l{rv. 8oc: . . Ani. 1\rqneol., t. 4. 
l\IontcYideo, 1930. 

Não conhecemo.:; êste tl'abalho. Loukotka cita-o como dos 
poucos referentes à língua d'Os Tapietês, ":vrovavelmente de 
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origem mataeo, que vivem nas vizinhanças dos Chiriguanos, 
entre o alto Pilcomaio e o rio Parapiti ". V. pp. 1/9 e 211/217. 

PANCONCELI;I-GALV;JA, G. 

- Experimental phonetische Unter8nc·hunge11. Art. 
3 : U eber z\vei phonetische Erscheinnngeu iln 
Guayaki. Zeit. Eingeb. t. 1'1, fase. 3. Berli11, 
1921. 

:Êste trabalho vem citado no Journ. Soe. A1nér. Paris, n. s. 
t. 15, p. 391. 

1.) ARl~RlEB, Pe. J. 13. 

- E.·sai ele língua geral ou ~rnpi (Au1azoni<.\) . 
A bheville - ]Jaris, 1903. 

:Êste Ensaio consta de breves informações gramaticais (pp. 
9/24) e de um Curso prático de nheenga,tú, em 27 lições 
(pp. 25/95). 

PASSOS, J osé .A.lexandre 

- ObservaçõeR sohre a lingna tu pi. Rev. I nHf. 
Arq. Geog1·. Alagoano, n .º 8. AJagoa.s, 1876. 

Pequeno estudo despretencioso sôbre a língua tupi-guarani. 
V. pp. 199/202. Ref.: Vale Cabral, p. 193, n.º 174. 

PAULA ~1ARTrxs, )faria de I_jonTdes àP 

1 - A "Cantiga por o sem ventura., elo Pe. José de 
Anchieta. Rev. ~l\.rq . Mun. São Paulo, vol. 72. 
São Paulo, 1940. 

Trabalho baseado em documento ms. existente em Roma. 
Intercalados no texto eneontram-se dois clichés com os versos 
da "Cantiga .. , grafados por Anchieta. V. pp. 201/214. Esta 
poesia foi reproduzida pela A. em seu trabalho sôhre Anchieta, 
1.º vol. da Pequena Biblioteca de Literatura Brasileira, pp. 61/62. 
São Paulo, s/d. 

\ 
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2 - IJiteratura tupi do padre Anchieta. Rev. Arq. 
~-f un. São Paulo, vol. 79. São Paulo, 1941. 

A A. apresenta a transcTição e a tradução de uma nova 
.. Cantiga por o sem ventura··, atribuída a Anchieta. V. pp. 
281/285. 

3 - Cont1·ibni~.ão para o estndo elo Teab·o tupi <le 
.A.ncbieta . Diálogo e rr1·ilogia. (Seg. l\íss. do 
sée. XVI). Bol. Fae. J1'il. (~iên. IJet. Univ. São 
Paulo, n.º 24 (Etuogr. rrH pi-gna 1·. 11.(• 3). São 
_Paulo, J 941. 

Estudo meticuloso de dois textos anchietanos do séc. XVI: 
O Diálogo e a Trilogia. De cada um dêlcs dá a A.: cópia do 
original, transcrição em ortografia moderna, análise métrica, 
análise gramatical e tradução em português. Fóra do texto 
vêm as r eproduções fotográficas de tluas pp. manuscritas. 
Foram tiradas 50 Separa,tas. 

4 - '' .A.ponta111ento~ para n bibliogl'afia ela língua 
tnpi-gnarani". Bol. Bibliogr. Bihl. Púb. l\11u1. 
São I>anlo, vol. 3. São Paul o, 1944. 

Nêste artigo a A. aprecia, com notável agudeza, os as
pectos principais da 1.ª ed. dêstes nossos Apontamentos . 

. 5 - Poesias tnpis (Século X V 1.) . Bol. Fae.. Fil. 
Ciên. J..Jet. lTniv. São l'anlo, 1i.º 51 (Etnogr. 
Tnpi-guar. n .º 6) . São Paulo, 1945. 

Estudo e tradução de p'Oesias, em tupi.guarani, atribuídas 
ao Pe. Anchieta. 

{) - N otn sobre rela\Õe~ Yerifi«a<laH putre o Dieio-
11á1·io Brasiliano e o \T orabn1 ári o na Língua 
BrasíJica. Bol. Far. :B..,il. Ciên. Let. Univ. São 
Panlo, n.º 52 (Etnogt. r:rnpi-gua1·. 11.º 7) . São 
Paulo, 1945. 

A A. procura demonst1·ar que o Voca,bulário na Língua, 
Bra8iliea contém o Dicionário Brasiliano, isto é, que a 2.a. 
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parte do Brasiliano não passa de uma resumida versão do
Voc. na Língua Brasílica. Esta Nota, bastante ampliada, foi 
publicada, também, no Bol. Bibliogr., Bibl. Púb. Mun. São 
Paulo. V. verb. seguinte. 

7 - O Djt·iouário Brasileil'o-I>o1·tugnê~ e o l\Iann~
erito 11.481 da Bibl. Nat.-Bol. Bihliog1·. Bibl. 
Púb. l\'lun. São Paulo, -rol. 6. São Paulo, 1946. 

A A., examina a corl'espondência e identidade de verbetes 
dos textos citados , e confirma as ideias expendidas no trabalho 
anterior. No título de sua monografia, parece-nos, quis a A'. 
dizer B1•asil,ia110-portu.a:uês e não Brasileiro-português. V. pp. 
69/83. 

8 - '1'eatl'o tnpi. Ref'tituiçüo ele n1na })El\a de A11-
e11ieta. J{ev. Arq. niun. São T->anlo, vol. 11'4. 
São Paulo, lH-±7. 

Estudo de documentos mss., atribuídos a Anchieta, e ten
tativa de tradução. É trabalho muito interessante. V. pp. 233/251. 

9 - Auto i·pprese11tado na festa de São Lourenço (de 
José <le Anehieta). Peç,a t rilingiie do ~é(· . XVI, 
t1·a11~w1·ita, eon1entada e t raduv.i da, 11a pn l·te tu pi. 
São Panlo, 1948. 

Nêsta ed. diplomática, apresenta a A. vali'Oso estudo sôbre· · 
um longo texto, atribuido a Anchieta. A transcrição, a tra
dução e as anotações são dignas de louvores e da atenção dos 
especialistas. E;ste vol. constitui o n. 0 1 da série de publicações 
da Secção de Lingüística, do Museu Paulista. 

1.0 - Notas l'eferentes ao '' Diciouário Portugnê:-;
Brasiliano e Brasiliano-Portngnês". Rol. Bi
bliogr. l~ibl. J>úb. J!tui. São Paulo, vol. ] 2. São 
J>nulo, 1949. 

Estudo da questão referente à autoria do Dicionario. A A. 
cita enganos verificados no texto impresso e reproduz duas 
partes muito interessantes do ms. original, sob os títulos: Um 
1•apitulo ele g1rccmática tupi e Livro do Advérbio. V. pp. 121/147. 
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11 - Voca.buJários tupis. O proble111a \ T. L. B. Bol. 
Bibliogr. Bibl. Púh. _jltuL Ri>o P nnlo, vol. 13ª 
São P aulo, J949. 

A A. trata de questões decorrentes da publicação do Vo
ccdn.tlário na L ingu,a B rasílica, feita por nós, em 1938, e su
gere "ernendas a serem feitas no V LB segundo Mss. BPM, 
BN, e seil complemento F elne1·". Por descuido, entretanto, a 
A corrigiu, às vezes, o que está absolutamente certo, talvez por 
não conhecer o Ms. da Bibl. Nac. de Lisbôa. É preciso, pois, 
cuidado com essas emendas. V. pp. 59/93. 

1) A UJ,Y) .l~ntouin 

En8a~ro ele (~tnngrafía anH'1'ieaua. \ Tjaje::;; y ex
ploraciones. I3neno;-; 1\ircs, 1928. 

O Handbook of Sou,th A merica11 lndians, vol. 6, p. 241, 
cita êste trabalho como fonte pa1·a o estudo do guarajú. 

P J<:nno 11, Don1 

- (~nelqnt>s notes ~nr la langne tupi. ln Levas-
~cur, J>ierre Enüle L e Bré:-iil. Parii:;, 1880 . 

.. As notas de D. Pedro II, diz Rodolfo Gal'cia (Rev. Inst. 
Hist. Geogr. Bras., vol. 152, p. 130), podem ser consultadas com 
proveito pelos estudiosos, que encontrarão um resumo lúcido 
das principais regras do idioma - suave e elegante, mas es
tranho e copioso - como disse o Pe. Luiz Figueira. " 

PEnlloHo, P. ~iariauo ("'lelfw 

- Nnndui-í, Ircf'á 111ünbí. et<·., poes1as lírieas. 

Não conseguimos obter êste trabalho. Vímo-lo citado pelo 
P e. Guasch - E l idi01na gu.ara11i - s/d. e s/l. de impressão. 

l) 1-~~ .N AF01rr) l~ainnmclo l Tlist;e:-; de 

] - Bra~il Pre-hjstórico. }fe1nol'ial <.\u<:ielográfico a 
propósito do 4.º centenário do ~eu clesC'obTÜne,nto. 
Fortaleza, Ceará, 1900. 

No cap. 7 - A 'linguística arne1·icana - o A. resolve todos 
os problemas i·elativos à origem dos ameríndios e de suas 
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culturas com auxílio de textos bíblicos, seguindo de perto as. 
fantasiosas concepções do Visconde Onffroy de Thoron... V. 
pp. 219/295. No Apêndice da obra encontram-se fragmentos 
de textos em tupi-guarani, muito mal trasladados de Levasseur 
e de Couto de Magalhães e Quad-ros Comparativos de reduzido. 
valor. V. pp. III/ VI, XV e segs. 

2 - Estudos de .b"'ilologia onto-biológica. S<1hre as 
orjge11s das pal::n·ra8 tupis. - Kounrac·y e ··v-at>~· 

Rev. Inst. J list. Geog1·. J1~tnogr. Pará, Yol. 1. 
Belé1n, Pará, 1900. 

Trabalho de contestação às afirmações de Couto de Maga
lhães sôbre a interpretação das palavras KoaraC'lJ e Yacy. 
É de pequeno valor. 

3 - o 1101ue nea1·á. R(1\'. lnst. c('Hl'á. t. 14. ~"l or

ta 1 eza, c~eará, ] 900. 

Breve estudo sôbre a etimologia do topônimo Cear~ que· 
o A. julga de origem tupi-guarani. V. pp. 265/270. 

4 - Filologia Co1npara<ln. Estndos sôhre a palin
genesia da língua tnpi. R.eY. Acad. CearensP, 
t. 8. Fortaleza, C~eará, 1'903. 

Longo artigo, repleto de comentários históricos e lingüísticos, 
em resposta aos reparos feitos pelo Snr. Gomes Soares a pro
pósito da etimologia e interpretação de têrmos ameríndios. É de 
pequeno interesse. V. pp. 129/ 143. 

PEREA. Y ALONSO) Síxto 

- Notas sobre Ortog1·afía, Ortofonía, Etünolog.ía y 
Procedencia de la voz Jaguar o Y aguar. Bol. 
Fi1. Inst. ERt. Sup. Montevidfo, t . 1. Monte
Yideo, 1936. 

Observações a propósito do vocábulo Jaguar ou Yagu.ar, 
estudado por Angel Cabrera em artigo que publicou no Bolet·ín 
Literário de la Nación (14-10-1928). V. pp. 143/154. 
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PEREIRA, _,_L\..rrnando Arruda 

- No sul de Mato-Grosso. Rev. Inst. Hü.;t. G-eogr. 
São Paulo, vol. 25. SãQ Paulo, 1928. 

No cap. final vêm anotados várfos vocábulos tupi-gua1·anis. 
cor1·entes na fronteira do Brasil com o Pa1·ag11ai, grafados de 
acôrdo com a pronúncia nessa região. V. pp. 262/265. 

- Origen1 do nome Per11an11Juco. Rev. Inst. J\rq. 
IIist. Geogr. Pernambueano, vol. 20, n'\. 101 e 
102. Recife, 1919. 

O A. analisa as fontes históricas relativas à denominação 
Pe'rnambuco, e faz breves comentários sôbre a etimologia dêsse 
topônimo. V. pp. 165/173. 

PBHEYRA) :Niáxlino 

1 - El inaíz entre los guaraníes. Bol. Fil. Inst. Est. 
Sup. Montevideo, t. 5, nºs. 37-38-39. 1Iontevideo, 
U ruguay, 1948. 

Embora não seja trabalho lingüístico, apresenta interes
santes informes sôb1·e denominações, em tupi-guarani moderno, 
de variedades do milho e dos pratos preparados com base nêsse 
cereal. V. pp. 431/ 435. 

2 - Non1bres y sistemas nurnerales <l.e la T..iengua 
Gu.araní (Avaiíe'é). Bol. Fil. Inst. Est. Sup. 
l\,,..01·1te-rndeo t :-) 11'1s. 40-41-49_.. l\irontevideo, .1'1.. · V .L ' • t ' ~ ..l '.1. 

U ruguay, 1951. 

O A. estuda as va1·1as ex.pressões, co1·rentes em div~rsos 
grupos da família tupi-guarani, para designar os numerais. 
A síntese e o apêndice apresentados são interesantes. V. PP-
606/628. 
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3 - Lof' prilneros apelativos del idioma guara1ú. 
Bol. ~"'il. Inst. Est. Sup. )f ontevideo, vol. 6 
(nº!-1. 4:1-4±-45) . :J-Iontevideo. lTrnguay, [1952]. 

Estudo exaustivo sôbre a questão do apelat!vo mais apro
pl"iado a dar-se à língua tupi-guarani. 

J>EBHET) ,Jacques 

- Obse1·vationH et docun1ents snr les Iudicus E1né
ri1lon de la (Juyane française. Journ. Soe. Amér. 
f.), . t 95 p ; . 1· {\()') _ ar1s, n. s. .. '""''- . . a11s, _ '<'!tJu. 

O A. transcreve o vocabulário francês-émérillon, de Cou
dreau, acompanhado de breves notas gramaticais. V. Coudreau, 
Henri - Vocabulaires niéthodiques, etc. V. pp. 85/97. 

- C·artilla v Catecis1no en el idioma de Jos Indios 
" 

Guarayof'. Sucre, 1889. 

Valioso documento, embora influênciado pela preocupação 
da catequese, para estudo do guaráio, seg. Loukotka. 

PHlLIPSON, J. 

1' - Nota sobre a interpretação sociológica de alguns 
designativos de parentesco do tupi-guarani. Bol. 
Fac. Fil. Ciên. I..Jet. Univ. São Paulo, · n.º 55 
(I1JtnogJ·. e rrupi-guar. n.º 9). São J->aulo, 1946. 

O A. procura relacionar têtmos indicativos de parentesco 
com a organização social das tribos da família tupi-guarani e 
sugere etimologias para tais têrmos. ftste trabalho, em inglês, 
foi pub. in Acta Americana (vol. V, n.0 3, pp. 203/224). 

2 - "O parentesc-o tupi-guarani''. Bol. 
Ciên. I..Jetr. "G niv. São Paulo, n .º 63 
'fupi-guar. 11.

0 11) . São Paulo, 1946. 

Fac. Fil. 
(Etnogr. 

Estudo comparativo de dois trabalhos - um de Charles 
Wagley e Eduardo Galvã'O e outro do próprio A., sôbre a 
interpretação de designativos de parentesco do tupi-guarani. 
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V. Inter. Journ. Ame>-. Ling., vol. 13, n.0 4. Êste trabalho 
apareceu também in "Sociologia", Rev. Did. Cien., vol. 8j n.º 1, 
pp. 53/62. Nêsta mesma Rev., vol. 8, n .0 4, pp. 305/308, 
W agley e Galvão protestam contra certas interpretações do A. 

3 - Ern abono de Baptista Caetano. Nota a pl'opó
sito <le três poesias tupis atl'ibui dns n Allchieta. 
São Paulo, 1947. 

O A. procura demonstrar que Batista Caetano, ao inter
pretar poesias de Anchieta, foi mais exato do que P aula Mar
tins, Maria de Lourdes de. Em 1948 saiu a 2.ª ed., devida
mente corrigida, no Bol. Bibliogr. Bibl. Púb. Mun. São Paulo, 
vol. 11, p. 49/71. 

4 - O Tupi-Gnarani e a Fj lologia. .B1i l. Ciêu. Ijctr . 
. A.no XII, n.º 10. São Paulo, ] 948. 

NêstP artigo o A. procura demonstrar que, ·· cm vista dos 
conceitos hoje adotados para a filologia, no futuro será po~sívcl 
começar o estudo da filologia tupi-guarani à base de docum • tos 
literários contemporâneos e dos que aparecerem depois dê:;tes ". 

l)1EHtN1, T>. Francisco 

- Los Guarayos de Bolivia. A 11th1·opox) t. 30. 
Müdling bei vVien, 1908. 

Não conseguim·os lêr êste trabalho; vímo-lo ciLado :vor 
Loukotka. V. pp. 875/880. 

J>r1<:nsoN, Donald 

- Crnz das Al1nas: A Brazi1inn \Tillng<'. Pnh. 
n .º 12, Inst. of Social Anthropology (S1nitbso-
11ja11 Institntion). Washington, 1951. 

12 

N'O Cap. Language, p. 118 e segg. o A. estur!a o dialeto 
caipira empregado em Cruz das Almas, cit·"ndo numP"'og·1s 
palavras tupi-guaranis de uso corrente ntl 1·egião. ftsse Cap., 
traduzido para o português, foi publicado em ··Sociologia", vol. 
XIV, n.0 4, de 1952, pp. 310 e segs. 
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PIGAFETTA_, Antonio 

- ReJazione del pTnno viaggio intorno al n1ondo, 
segui ta del Rotero d 'un Pilota Genovcse, a cura 
di Carnillo :Th1anfroni, con prefazioni, note, bi
bliografia, carte e illustrazioni. 11:ilano, 1928. 

Pigaf etta foi o primeiro, parece-nos, a publicar uma pe
quena relação de palavras tupi-guaranis, colhidas na costa do 
Brasil. Isto porque a sua obra foi impressa, seguramente, em 
1536, não se levando em conta a provável publicação anterior, 
,em francês, com o título: N avigation. et descouvrement de la 
Jndie Superrieure, etc. As palavras tupi-guaranis vêm no cap.: 
Alcuni vocaboli de questo popoli de Verzin, ao lado de outras,. 
de outras línguas. V. p. 88. 

PrNiiEIRO DoMING1TES 

- O português cn1 out1·as línguas : ... \c:a,jon. 1-~tlY. 
]'ilol ., ano 2.º, u.º 5. Rio de .Janeiro, 1941. 

Trabalho erudito sôbre a expressão acajú1 considerada como 
de origem tupi-guarani. V. pp. 21/29. 

PINTO, A. D. 

- Vocábulos indígenas na geografia riograndensc. 
Rev. Inst. IIist. Geogr. R. G. do Sul, Ano 10. 
Porto Alegre, 1930. 

Pequenas notas à margem do trabalho, de igual título, do 
Cel. Souza Docca, publicado pela mesma Rev., ano 5, 1 e II 
trimestres. V. pp. 531/538. 

PINTO CoELRo_, J. n:r. Vaz 

- Quad1·a a D. Pedro I, en1 n1lu1durucú. 
cioneiro Popular Brasileiro, vol. 1. 
J a11eiro, J 87Ç!. 

ln Can
l{io de 

Não pudemos consultar êste Cancioneiro. Segundo Vale 
Cabral a Quadra ocorre à p. 67. 
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PIRA.JÁ DA SILVA.) 11Ianuel 

- Co1neutários e notas. 
Gabrje] Soare~ de 
[1945]. 

I 11 N otíciu do Brasil, de 
Sonsa, 2 tR. São Paulo, 

Nesta ed., sem data, da obra de Gabriel Soares, encontram-se 
numerosos e úteis informes sôbre designativos de 'Origem tupi
guarani, cuidadosamente estudados do ponto de vista etimológico. 

1 - Der Sprachstoff der Gua1·anischen Gramrnatik 
eles r\.ntonio Ruiz, übersetzt und hier u11d da 
erlantert von J nlins Platz1naID1. Leipzig, 1898. 

Não conseguimos ter em mãos êste trabalho. Vímo-lo ci
tado, com discrepâncias na transcrição do título, por Tancredo 
de Barros Paiva (Bibliografia, Rio de Janeiro, 1932) e pelo 
Dr. Rodolfo Garcia (Rev. Inst. Pernambucano, wl. 14, p. 655). 
O título que anotamos vem em Holmes, pp. 196/197. 

2 - Der Sprachstoff drr bru::;ilin11isclH1n Grammatik 
des IJuis Figueira uac·h <ler Ausfrnbe von 1687, 
von Julius Platzma11n . TA~h}?.i g, 1899. 

O A., seguindo por ordem as pp. da A1·te de Grammatica de 
Figueira, ed. de 1687, registrou todos os têt·mos tupi-guaranis 
e os traduziu para o a lemão. Os comentários são muito breves. 
No final do trabalho vem o Padre-Nosso em tupi-guarani e ale
mão, confrontado com o texto grego. V. pp. 241/246. 

3 - Das anonyme Worterbuch Tupi-deutsch und 
Deutsch-tupi. ~Iit einer l{arte eles Amazonen
st1·on1e~. Leipzig, 1901. 

Baseado no material fornecido pelo Dicionario Português e 
Bi·asiliano. anônimo, publicado por Fr. Veloso em 1795, o A. 
preparou ê~te vocabulário com acrcscimo !iP lil!PiTi:ts ª"'ota
ções. No Prefácio o A. faz fongas considerações sobre vários 
trabalhos publicados, referentes ao tupi-guarani. V. Onofre, Fr .. 
n.os 1 e 3. 
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Po~fPNU Sül3RIN HO,, r.ron1ás 

1- Etünologia de algu1nas palavras indígenaN. Rev. 
Inst. Ceará, t. 33. Fo1·tnlc,za, 1919. 

Considerações de OTdem geral sôbre estudos toponírnicos, no 
Brasil, e relação das palavras estudadas, de orig€m karirí e 
tupi-guarani, segundo o A. V. pp. 208/227. 

2 - Signifien<:ão de algu1na~ palay1·a:-; ju<lígeuat:'. 
Rev. 1 nRt. ( 1ear{l, t. 47. F'ortalt1~a, 1983. 

Breves comentários sôbre os vocábulos : acaraçú, araçoiába, cra
teús, papál'a. V. pp. 179/184 .. 

J)OHTNOY,, Antonio 

l~stado a<-tnal dcl <.~f;tu<lio dP ]as h·11g11n:-; indí
genas qur ~c1 hnhlu1·on f ll (~1 tP1·1·it.tn<o hoy a1gen
t~110; sn irnpo1·tan<•ia rara (ll esrndio cl(• la J~t110-

g1·nfía y la J-Ti R1oria; supern\eu ·ias lingüísti<'as 
inlljgena~ <)11 n11c;-·t 1·0 vocabulario. l ~nenoK 1\.ir(~:s , 

1936. 

O cap. referente à língua tupi-gua1·ani1 sõln·e ser <?xtrema
mente reduzido, demo11 stra que o A. descon hE"ce a bibliografia 
e as peculiaridades eh língua. 1\ !'lUa S'intesis bibliog>·af'ica é 
falha e eivada de ên·os. V. pp. 106/122. 

l )o RT0-1\.r.;EGR1'J, Apolinário 

- Origen~ guarano-túpieas <lo p0rtng11f.s falado no 
Brasil. J)opula1·inrn sul-rio-granclen~e. Re.v. Inst. 
ITist. Grog1" R. O. do Snl, Ano 1, 4·.º trilnestre. 
·Porto Aleg1·e, J 921. 

O A. estuda ntmierosas expre·{SÕl'<::, de orige1n tupi-guarani, 
correntes na flora, na fanna e n'l geog1·afia nacionais . Do ponto 
de vista lingüístico é traba1ho de pequeno ;alor. Nêste fase. 
aparecem apenas palavras in · ~iadas pela letra A, e uma só 
pela letra B. V. pp. 461/504. 
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PonTo-SEarno) Visconde de 

- \ T. Varnhagen, Francisco J-\dolfo de 

J'01"l') August ~...,riedricb 

- Dic qnina1:e und vigesitnale Zahhnethode bei 
Vülker11 aller _V\T elttheile. lfalle, 1847. 

O A., tl:'atando do sistema de numeração de que usam várias. 
tribos indígenas do Brasil, faz refe;rências também aos tupi
guaranis. Ref.: Vale Gabral, p. 168, ·n .0 59. 

PHAYiI•:n~:s NL~nANHio) Fr. Francisco de N. S. dos 

- Coleção de etünologias brasilicas. Rev. Inst~ 
Hist. Geogr. Bl'as. vol. 8. Rio de Janeiro, 1846. 

Consta a presente memória de cêrca de 200 têrmos tupi
guaranis, em geral usados na toponímia brasileira, seguidos 
das " raízes ", de que se compôem. e da interpretação em ver
náculo. A ortografia das expressões é irregular e o trabalho 
de impressão deixa muito a desejar; ha t1·ocas de linhas que 
podem acarretar confusões lamentáveis. "Estas etim'Ologias, 
diz Vale Cabra], :foram reproduzidas na Corografia Histórica 
do Dr. Melo Morais, t. 2 (1859), pp. 241/275, acompanhadas 
de Breves ?·eva.ros, etc., por Inácio José Malta.,. 

I)lUE'WASS.E-H) :Fr. \"!\! olf gang 

- Co1npend1o de la Gra1ná.tiea dei lufo1na Guarayo. 
1~.arata, Bolivia, 1903. 

Esta obra vem citada na Gratmnat·ik der Guarayo-Sprache 
de Hoeller, Fr. Alfredo. 

- Idio1na~ ~- dialeetos indigeuas del Continente 
Hü::.pano Sud-A1neriea110, con la nómina de las 
tribns indianas de rada terri torio. Li1na, 1905. 

Segundo Medina (p. 89, n.0 140), há breves t·eferências ao 
tupi-guarani. V. pp. 87/88. 
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PnoPHETA, Benedicto 

- O indígena brasileiro. (Expedi<,:ão rntre as 
tribus sel-ragen$ da Ilhn do B:-lnanaI r Norte de 
.Jiato-Grnf'so) . Babja. 192G. 

Nesta obra enconti·a-se um Lexicon em niiniatu~·a de dia
lectos aborígenes, composto de vocábulos cherentes, carajás e 
tapirapês, que o A. denomina itapirapés. É de pequeno valor. 
V. pp. 353/359. 

R .AD,V.AN, E. 

- EinigcH über dic Sirionó. Ze1t. 11Jthnol. voL 40. 
Borlin, 1929. 

Não conhecemos êste trabalho. Vem citado no H andbook 
o/ South Atnerican lndians, vol. 6, p. 241. V. pp. 291/296. 

IlAT~lUNDO, fJacqueR 

- ~Iisc·ellanea Scie11tifica e Literaria, dcditada ao 
Dr. ,J. 1 ;ei.te <lr Vasconcelos, vol. 2. Coünbra1 

1'934. 
Embora trate de assuntos diversos, é interessante o cap. 

sôbre O elemento brasileiro (tupi-guarani) no português. V. 
pp. 491/524. 

RA:'.\llHE7i, J11 elix e. 
- Lengna~ iudoenropen~ c11 _._\.l11c\1·i (·a. ~léxie01 

1). F., 19;)1. 

No cap. IV encontram-se as ·'concernencias entre el guarani 
y el grieco ", transcritos da obra de Benjamín Solari - En
sayo de Filología - e acompanhadas de anotações do A. 

l ~ECALDE, fJ nnn Francis<·o 

J - N ueYo n1étodo dP Ortografía Guaraní. São 
Paulo, 1924. 

O A. reune nêste vol. três monografias: Nuevo 1método de 
ortografía g'lta'raní, Lectura (texto doble guaraní-espafíol) e 
Los verbos en guaraní y la no e;cistencia clel verbo "ser". 
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2 - Vocábulos designativos de relações e contactos 
sociais, nas linguas tupi ou guarani. R.ev. Arq. 
l\1:un. Sã.o Paulo, vol. 39. São Paulo, 1987. 

Estudo do ponto de vista etimológico. O A. analisa vál'ias 
expressões indicadoras de relações e contactos sociais, do tupi
guarani, correspondentes às indicadas, em alemão, no esquema 
de Leopoldo von Wiese. V. pp. 59/68. 

3 - Estndo crítico sobre ''Têrn1os tupi:-; 110 portu
guês do Brasil". Rcv. Arq. J\:111n . São Paulo, 
vol. 42. São Pau.Jo, 1937. 

O A., um dos mais reputados conhecedores do tupi-guarani, 
estuda minuciosamente o nosso livro "Têrmos tupis no po,·
tuguês do Brasil'', publicado pelo Dep. Cul. São Paulo, em 1937. 
V. pp. 39/77. 

4 - El p;naraní d0 los Gna rayos de Boh YiH. ( Co1)-
fereneia pronunri.a(la e11 nno de 10$ "rT neves del 
.A.teneo'') . Rev. At. Parag. Let. Art. Cien . 
. A.fio 1, 11.º J. Asunrjón, Paragnay, 1940. 

Nêste trabalho o A. estuda o dialeto dos Guaráios da Bo
lí via, baseando-se nas obras de Frei Alfredo Hoeller. Embora 
muito sinteticamente, analisa as várias catego1·ias gramaticais, 
comparando as suas peculiaridades com as do tupi-guarani 
atual do Paraguai. V. pp. 8/27. 

5 - N ot<l~. l ri Leyenda dr la Creación y J uicio 
Final de] ·Mnndo, eh-., por C·urt N i11n1enc1ajú 
l T nkel (Nlinnendai ú). rrradnc·i<lo po1· Juan 
Fra11(·isro Reea lde. Edü·jón inin1ciografada. 
São Paulo, 1944. 

As notas que mais de perto dizem respeito ao tupi-guarani, 
encontram-se nas pp. segs.: III/VI, 7 /8, 13/14, 25, 36/37, 51/53, 
59/61, 98/106, 110/112 e, in fine: 1/27 e 28/29. 

6 - .A. cria\ão do mundo (' o dilúvio nniveJ'sal na 
religião dos prin1itivoB guaraní. Rev. Arq. :J\Iu11. 
São Paulo, Yol. J 36. São Paulo, 1950. 

Conferência pronunciada no Inst. Hist. de São Paulo sôbre 
mitos apapocuvas, coligidos por Nimuendajú. O A. dá a 
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etimologia e tradução de designativos tupi-guaranis. V. pp. 
100/111. 

REGO, José .A .. 

- O Hino Nacional en1 Tupi. Rev. Inst. ~Jng. 
Mil. n.º 3. Ano 1. Rio de Janeiro, 1938. 

O Hino Nacional do Brasil - Mbaracy-nheengariçáua - é. 
traduzido literalmente. O A., entretanto, usa de palavras 
nheengatús cujo sentido não corresponde, exatamente, ao das. 
palavras portuguêsas da letra oficial do Hino. 

R~ti:r~ANnus, IIadrianus 

- Dissertationurn ~1iscellanearvm. 1706-1708. 

Seg. Vale Cabral (p. 174); encontram-se no 3.0 vol. breves 
informações sôbre Q tupi-guarani, colhidas na Arte, de Anchieta,. 
sob o título: De Língua Brasilica ex Grammatica A nchietae e 
Voces Brasiliae, do Colóquio de Léry. V. pp. 176/180. 

RF~S'.t'rv,o, Pe. Paulo 

l - Breve Noticia de la Lengua Guarani Sacada de 
el Arte y Escritos de los P.P. Antonio Ruiz de 
Montoya y Simon Bandini, de la Oompaiíia de 
tTesus. Para los Padres y Herman os de la 
misma Compafiia. En las Missiones de el Pa
r.aguay. El afio de el Sefior, 1718. 

Parece-nos ser esta a 1.ª ed. da Arte, que Restivo publicou 
baseado na obra de Montoya. Na ed. de 1724, já com o título 
- Arte - refere-se a trabalho anterior, dizendQ: salió la 
primera vez sin suplemento, etc. Foi esta 1.ª ed. que Seybold 
reeditou em 1890, dando-lhe o título: Brevis Linguae Guarani 
Grammatica, etc. Medina, p. 43, quando duvida da existência 
desta ed. pergunta: "devemos deduzir da declaração de Restivo 
que antes desta edição saiu em letra de fôrma uma anterior, a 
primeil'a edição? Se assim fôr1a, convém lembrar que até agora 
ainda não se viu ser citada em parte alguma. Reveste-se também 
de interesse a nota pôsta ao pé da Adve1·ten.cia al Lect01·.'' 
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2 - V ocabulario de la Lengva Gval'ani cotn pvesto 
Por el Padre Anto11io Rniz <le la Co1npafiia de. 
J esYs. Revisto, y Aug111entado Por otTo Reli
gioso de la misn1a Con1pafiia. En el PYehlo de 
S. ~Ia ria La :Nia vor. El afio J)e 1722 . . 

Embora não apareça o n'Ome do A. sabe-se que os acrés
cimos notáveis, as abonações e os exemplos numerosos que 
deram feição nova ao Vocabulá1~io de Montoya, pertencem ao 
Pe. Paulo Restivo. Modesto ao extremo, Pe. Restivo ora se 
esconde sob a designação vaga de Ot>·o Religioso, ora se serve 
do pseudônimo Blas Petrovio, anagl'ama de seu nome. Mitre

1 

t. 2, pp. 93/94, faz referências aos seguintes trabalhos seus: 
Phrases seleotas y modos de hablar en giwrani, ms. original 
de 1687; Arte de la lengua guarani, por Blas Petrovio, ms. ori
ginal de 1696; Explica.ción del Catecismo de N. Yapuguay, 
impresso em 1724; Arte de la lengua uua1·ani, impresso em 1724; 
Cornpendio de vocablos en Giwrani, ms. de 1729; Partículas ele 
la lengua guarani, ms. autógrafo de 1697 e êste Vocabulario. 

3 - .. A.1·te de la Lengua U uara11i lJOl' el J>. Autouio 
Huiz ele 1\Ioutoya ele la Co1npafiia dP J eHns, Con 
los li~srolios, Anotaeiones y Apendi<'e8 del P . 
Paulo Restivo de la inis1na Cotnpaiiia, Sacados 
eh) lo~ papeles del l·>. Süno11 J~nndini .v de otros. 
E11 el Pnehlo de S. ~1aria f 1a l\fayo1·. El Afio . 
<le el Sefior, 1724. 

O trabalho do Pe. Restivo, embora baseado na Arte de 
Montoya, em muito lhe é superior, pois os. seus escolios, ano
taciones y a,péndices constituem valiosíssimo acêrvo de notas 
gramaticais altamente instrutivas para o bom conhecimento dos 
segredos da língua. Do ponto de vista gramatical é das mais 
ricas e profundas dentre as que se publicaram sôbl'e o tupi
guarani. Na Introdução diz o A.: '· Salió la primera vez sin 
Suplemento, poniendo en su lugar todo lo que pertenecía al 
Capitulo de la materia de que se tratava; pero después, vi que 
para los pl'incipiantes era cosa enfadosísima haber de estudiar 
desde luego reglas y advertencias, que aunque necesarias, se 
pueden muchas de ellas estudiar más de espacio, después de 
aver estudiado las reglas mas principales y mas fáciles del 
Arte. Dejando, pues al principio todos los apéndices para estu
diarlos después con el Supletnento que va al fin del Arte, ten
drán los que comienzan un artecito breve para los princípios Y 
juntamente un A1-te filãs copioso para hallar en los apéndices.. 
y suplemento lo que les faltaba, etc." 
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4 - B1·eyis Linguae Guarani Gra1nn1atica Hispanice 
a Revr1'enclo l)atl'c fJ esuita Panlo Rest1vo se
enndu1n libro~ J\.n tonii Ruiz de :J-Ionto)~a et 
8ünoni~ 13ancUn i in Paraquarja nnno 1718 con1-
posita ct "J31·vve Xoticia de la L eng11a Guarani" 
inscripta Rub auspiciis Augustissinli Donliui 
P etri II, Brasiliae Imperatoris, ex unico, qui 
notus est, Sna<~ ~1ajestatis Godice Jv[anuscripto 
edita (>t publici juris facta, necnon praofatione 
instructa opel'a et studiis C·hrüüia11i. Fredel'iri 
Seybold. Stuttga1·d.iae., 1890. 

Reedição muito bem feita do primeiro trabalho de Restivo: 
Breve noticia ele la L engua G-uaraní, de 1718. 

:5 - Linguae Guarani Granrmatica Hispa11ice a Re
verendo Patre fJ eslúta Paulo Restivo secundum 
libros Antonü Rniz de ~iontoya, Sil11011is Ban
dü1i i.t1 i o1·11nHp10 adjecto Particnlarurn lcxieo 
anno 1724 in Uivitate Sanctae ~1ariae !vlajoris 
edita et "Arte de la lengua Guarani" inseripta 
sub auspiciis et impensis Illustrissimi Donlini 
Petri P1·incjpis Saxo-Coburgensjs Gothensis ex 
unico quod in Europa noscitur Ejnsden1 Sere
nissin1i T,rincipis exemplari redimpressa necno11 
praefati.one notisque i.nst.ructa opera et RtudiiH 
C:rjstiani Fre<lflriei Seybold . Stuttga l'(U ae, 1892. 

Reedição da A rte publicada por Restivo em 1724, precedida 
de novo front, e de uma Dedicatória de Seybold. Garraux, 253, 
afirma que esta ed. não foi à venda. A Arte, propriamente dita, 
ocupa as pp. 7 /114; o Suplemento, com 9 capítulos importantís
simos para estudos aprofundados da língua, encontra-se às pp. 
115/214 e o Tratado das Partimilas da língua gua,rani, de incon
testavel valor analítico, do qual diz o A. ·'que cs una officina 
de muchos adverbios ··, vem às pp. 215/327. Segue-se um breve 
Apénclice à los Adverbias, pp. 327 /330. 
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6 - Lexicon Hispano-Guaranicum, "Vocabulario de 
la l engua GuaTani" inscriptu1n a ]~,everendo 
Patre .J esuita Paulo ReRtivo Recundun1 \ T ocabu
laTilun ~~ntonii Rniz de ~íout<.n.'"a anno ]722 in • 
("ivitate S. 1IariaP ~Iajoris clenn0 ec1itun1 ct 
atlanrtn1n, ~nb auspiciif' .c'\.ng11~ti~sjnli Don1ini 
Petri Secuu<li, B1·asilüt(' I1npel'atori:s posthac 
cnrantibuR llJustJ ·jssiu1is Ej11sdr·n1 Ilaeredibn~ 
ex: 1ulico qn1 nof:.<'itur I1nperatoris B eatissitni 
excn1plari redi111 pressu1u neenon pl'aefatione 
notisqne instructu1n opel'a et studiis C1hristiani 
Fredericj Seybol. Sh1ttgardie, 1893. 

Reedição do Vocabulario de Restivo, de 1722, feita com 
bastante cuidado por Seybold, acrescida de novo front. e De
dicatoria a P edro II. 

RE7iENDE E SrLYA, Arthnr \ ' iejra de 

- ('atagnaze~. ÜTjge1n e ~iguifi<'ac:ão tlo no1ne in
dígena. Anuár. ])linas (t-e1·ais. .L'\.110 2.º B elo 
Jiorizonte, 1907. 

:ftstc trabalho, extraído do Esboço Histórico do Municip·io 
de Cataguazes, reune as opiniões de diversqs estudiosos (Artur 
Rezende, Diog o de Vasconcelos, João Mendes Junior, J. No
gueira Itagyba, Teodoro Sampaio e Napoleão Reys) sôbre a 
origem e significação do topônimo Cataguazes. V. pp. 347/356. 

1 - Caranahyha. R eY . .r\.rq. I.>úbl. :.Jiinei1·0. A110 20. 
Belo Horj zonte, 1926. 

P equena nota sôbre a etimologia e significação do topônimo 
minefro Caranah11ba. V. pp. 7/ 10. 1!:ste mesmo artigo foi re
produzido pela Rev. Mus . Paulista, t. 14, pp. 161/ 167. 
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2 - Xopotó. Rev. l\Ius. Paulista, t . 1;). São I>aulot 
1927. , 

Nota sôbre o topónimo Xopotó, considerado de origem tupi-
guarani. É de valor muito reduzido cio ponto de vista lin-
güístico. V. pp. 431/ 439. 

- 1\. Li11gua Nnc·ioual. N otaR ap1·oveitáYeis. 2.ª el1. 
São Paulo, 1938. 

Encontram-se nesta obra estudos muito interessantes sôbre 
palavras e locuções de origem tupi-guarani, correntes no por
tuguês do Brasil, tais eomo: Na pindaíba, tenhê-nhê, andar a<> 
atá, olhos de savira11ga, capoeira, carioca, etc. V . texto e Notas. 

l - .. A .. vida c1< 1 nos~o Senhoi- J C:-511~ ( 'hristo (portn
gnê~ e tnpi-guarani). Londr(1s, [1928]. 

Rice faz ref crência vaga a esta publicação, em nota à mar
gem de seu estudo sôbre o l dioma T C?nbé ( ti<,pi-gica1·ani) . Diz 
a nota: "Cet article (O I dioma Tembé) a été écrit en 1928. 
Depuis lors, une vie de J .-C. en tembé a été puhliée, pour ser
vir à l'instruction religieuse des Indicns Tembé e Guajajara ". 
Segue-se o título que transcrevemos no verb. 

2 - A pac:.ifiea~ão e identifica<~ão das afini<la<le~ 
linguísticas da tri hn -u rubú do~ Estados de J>ará 
f' :Niaranbão ( 1928-1929). Jon1·1i. Soe. An1i\1·. 
Paris, 11. H. t. 22. Paris, 1930. 

O A. procura demonstrar que os Urubús, habitantes da 
i·egião entre o Rio Guama (a oeste do Gurupy) e o alto Tu-
1·iassú, pertencem à família tupi-guarani como o prova o pe
queno Vocabulário Comparativo: português, tem bê, urubú e 
cawahib. V. pp. 311/316. 
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3 - O idion1a 'l1en1bé (rrupi-guaranj). tT ourn. Soe. 
Amér. Paris, n. s. t. 26. Paris, 1934. 

O trabalho, escrito em português, divide-se cm duas pa1tes: 
G?·arná.tica e Vocabulá1·io, ambas muito interessantes para es-
tudos comparativos. V. pp. 109/180. 

}~.nIDEIJ, Osvaldo c1 'Oliveira 

- B.Jtünologia claR 
Catajé e Capéba. 
J>araná, 1941. 

palavras Pariparobn, C1ae11a, 
rr1·ib. J'farru.; vol. 9. Curitiba, 

No tas etimológicas sôbre os fitônimos rcf eridos no estudo 
do A., intitulado: Subs·ídios pa1·a,, o estudo f m·macognóstico da 
Heckeria umbellata (Linné) Kunth, publicado pela Rev. citada. 
V. pp. 273/274. 

J~1vT~'r, Paul 

1 - Le8 langueH guarauie:.-; cln haut-A.lnazone. J 0111·11. 
So<'. Ainér. J->::t1·is, n. s. t. 7. Paris, 1910. 

Estudo sôbre a líng·ua falada pelos Cocam as e Omáguas 
ou Campevas. O A. baseia-se em um vocabulário francês
cocama-omágua e em dois textos omáguas. V. pp. 149/178. 

2 - Affinités du l\Dráuya. J ourn. Soe . .I\mé.r. Paris, 
n. 8 . t. 8. Paris, 1911. 

O A. apresenta um valioso quadro. com cêrca de 300 
palavras miranias, comparadas com suas correspondentes en-i 
tupi-guarani, de modo a poder concluir que esta Hngua fo1·neceu 
forte contingente vocabular áquela, tal como o zaparo, que é 
estudado a seguir. V. pp. 117/ 125. 

3 - Le~ incliens 0anoeiroR. J onrll. Sot .. A.n1ér. J->aris, 
n. s. t. 16. Pari~, J 92-!. 

O A. estuda vários aspectos da líng·ua falada pelos Ca
noeiros, das margens do Araguaia, afirmando que "tous ces 
faits prouvent su1·abondamment la parenté étroite du Canoeiro 
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et des langues de la famille tupi-guar.ani ". Segue-se uma relação 
de palavras dos Canoeiros comparadas com as do "guarani, do
tupi e do chiriguano ". V. pp. 169/181. 

4 - La11gues de l 'Amérique du Sutl et des .. Antilles. 
ln Les Langues du 11onde, par un groupe de 
linguistes. Pn1·is, 1924. 

Documentos lingüísticos muito interessantes para estudos 
comparativos. V. pp. 639/707. 

RoBER1'S, .:B' .• J. -- 8 Y),fl~S, S . .P·. 

- Vor.nbuhu·y of the Guajajara dialect. .J our11. 
Soe. A1nér. Paris, n . s . t . 27. Paris, 1936. 

'E;ste vocabulário, português-guaj ajára, demonst ra que a 
quase totalidade dos têrmos usados pelos Guajajáras pertence 
ao tupi-guarani. É de lamentar-se o silêncio dos AA. sôbre 
a época e região em que recolheram tal relação de palavras~ 
V. pp. 209/248. 

RooHA Po~LBO, J O!"~ Fi-an(;isco da 

- O tu py e o portuguez nos te1npoR da Colonia. 
Rev. 1->bilol. R ist. t. 1, fase. 4. Rio de Janeiro, 
193]. 

Pequeno artigo a respeito da sobrevivência do tupi-guarani~ 
p1·incipalmente na toponímia do extremo norte do Brasil. V. 
pp. 471/426. 

RODRIGUES,, Aryon Dall 'Igna 

1 - Artigo~ diYersos sobre o tnpi e o guarani. Gin. 
Paranaeu~c-Exter. Anos 2.º e 3.º Curitiba, Pa-
1·nná, J 940/ J 94] . 

~stes pequenos artigos, destinados a uma publicação de 
ginasianos, são muito interessantes e dignos de leitura atenta. 
Conhecemos os segs.: 1) Lingu,a, Brasílica, 8-1940; 2) Idiotismo~ 
da lingua Tupi, 4-1941, e 3) A influência portuguesa na sinta-xe 
nheenuatú, 11-1941. 
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2 - Uni aspecto da evolu\ão fonética na fa1nilia 
tupi-guarani. Rev. Filol. 1\.no 5, vol. 8, n.º 29. 
Rio de J anejro, J 944. ,. 

Nêste trabalho o A. estuda a evolução das consoantes fi
nais no tupi-guarani, antigo e moderno, e chega a conclusões 
que devem merecer a atenção dos estudiosos. V. pp. 74/77 e 
Arq. Mus. Paranaense, vol. 4, pp. 333/354. 

3 - Dife1·rnças fonéticas entre o tupi e o gna1·a1li. 
Arq. 11ns. Paranacnf=w, vol. -±. Curitihn. I>a
raná, 1945. 

A parte IV dêste estudo, intitulada: As consoantes finais 
do Proto-tupi-guarani, é reprodução do artigo publicado pela 
Rev. Filol. (vol. 7.0 , pp. 74/77) com o título : U·m aspecto da 
evolução fonética na família tuvi-giuurani. V. pp. 333/354. 
Foi tirada Sevarata com a mesma num. 

4 - A eatego1·ia de voz e111 tnpi . "Logos'', .A.no 2.º, 
ii.º 6. Ouritiba, Paraná, 1947. 

Breve, mas interessante artigo sôbre as "sete vozes sis
tematizadas no processo de conjugação verbal" no tupi-guarani. 
~ste artigo, com sensíveis alterações, foi i·eeditado pela "Ga
zeta do Povo .. de Curitiba. V. pp. 50/53. 

5 - Esbôço de tuna introdu~ão ao estudo da 
t . S d "L ,.,,, A 6 º º 1'.2 upi. cp. e ogos , .no . , n. . ,). 
tiba, Paraná, 1'951. 

lh1gna 
f 1nri-

Na primeira parte de seu trabalho o A. faz uma síntese 
histórico-etnográfica da lingua e, na segunda, estuda a biblio
grafia do tupi, de "outra lingu,a tupi-guarani, conhecida no séc. 
XVII: o "guarani" e de "linguas tupi-guaranis modernas _, o 
nheengatú e o avanheérn. ",V. pp. 43/58. 

6 - A co1nposjção rm tupi. Sep. de "Logos", Ano 
6, n .º 1 ±. Ülu"'itiba, Pal'aná, 1951. 

Nêste breve artigo o A. tenta sistematizar o processo ds 
composicão em tupi-guarani, já esboçado por Anchieta, em sua 
Arte. Antes, porém, do estudo prõpriamente dito, faz algumas 
considerações sôbre etimologia e etimologistas. O ti·abalbo já 
fôra divulgado pela ··Gazeta do Povo·:, de Curitiba. 
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7 - Análise morfológica de um texto tupi. "Logos" . 
. A.no 7, n.º 15. Curitiba, Paraná, 1952. 

O A. estuda os primeiros doze versos da Dança de Dez 
M eninos, de Anchieta, segundo as fotocópias publicadas pela 
Dra. Paula Martin3. .A tradução literal de cada elemento signi
ficativo, colocada interlinearmente, muito facilita o trabalho com
parativo. V. pp. 56/77. Há Separata, com a mesma num. 

8 - Soln•eyivêu<'i a lingnística tnpi no "Caia pó Paulis
ta''. lu Folklol'e, vol. 2.º, n,.º ]. São Paulo, 
195:3. 

Interessante estudo sôbre a ocorrência de expressões tupi
guaranis, muito deturpadas, em uma quadrinha cantada em Pi
racicaba ( S. Paulo), pelos que dançam o "Caia pó Paulista. " V. 
pp. 5/9. 

1 - ~~ ·1n11nl del YJaJero ("Ext1'ac-to cl( ~ otro inédito, 
<)serito en 1905. Ton10 primel'o), etc., s/l. 
]915. 

Nêste Manual encontra-se um Dicciona>"io de lengua gua·'ra
ní, seg. informes incompletos de Victorica - Errores y Omisio-
17<'8. Não vem local da edição. 

2 - (01npe11dio dr Ch·amábca Guaraní. Diecionario 
G 1un·ên1í-ERpano1. Resistência-Chaeo, 1927-1929. 

A obra traz dois fi·onts. repletos de informações sôbre a 
personalidade do A. e de particularidades de seu trabalho. Com
pletamente desordenado e de difícil leitura. vale apenas como 
curiosidade bibliográfica. 

l{o.J AS, .A.ris ti des 

- Estudios inclígenaR. Contrihuciones a la histó
ria antigua de V enezuela. Caracas, 1878. 

Contém a obra, além de notas sôbre arqueologia da Vene
zuela e sôbre línguas americanas, a oração dominical em vários 
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idiomas, inclusive o tupi-guarani. Segundo informações de Mitre, 
são os segs. os principais temas: 1.0 - a sílaba guá ou huá. 
como interjeição, substantivo, artigo verbo, adjetivo, advérbio, 
radical e partícula nas línguas americanas.; 2.0 - os radicais de 
agua nas línguas americanas. 3.0 - vocábulos de geo.grafia; 4.º 
- literatura das línguas indígenas da Venezuela; 5.0 - oração 
dominical nas línguas venezuelanas, caribe do continente, caribe 
das Antilhas, cumanagoto, aruac'O, goagiro, chibcha, achagua e 
tupí-guaraní. Ref.: Mitre, t. I, pp. 129/ 130, n.º 22. 

Ro~IAGUERA CoRHEA, J. 

- Vocabulá1·io Sul Rio-Grandense. Pelotas 
Porto-Alegre, 1898. 

O A. em numerosos verbetes do Vocabulário sugere etimo· 
logias e interpretações de têrmos de Ol'igem tupi-guarani. 

Ro~rANo, Pe. Santiago - CA'l"l'LTNAR, Pe. IIern1ann 

- Diceionario Chiriguano-Espafiol y Espanol-Chi
riguano, co1npilado tcniendo a ]a vista diversos 
mann~rritos de antignos 1\1isioneros del Apostó
lico Colegio de Santa l\1aria de Los Angeles de 
Tarija y particularmente el Diccionario Chiri
guano etimológico del R . P. Dorotéo Giannec
chini. Tarija, Bolívia, 1916. 

t!:ste Diccionarfo, com mais de 400 pp., foi organizado, pa
rece-nos, com muito cuidado; excelentes serviços prestará por 
certo aos que quizerem fazer estudos comparativos entre as
pectos dia1etais do tupi-guarani. 

RoMÁRIO MAHTI:N"S, Alfredo 

13 

- Topo1101nástica indígt"\na do Paraná (250 signi
º r ficados). Rev. Círc. Est. Band., t. 1, n. . 

Cnritiba, 1934. 

Simples coleta de topônimos paranaenses, de origem ame
ríndia, inclusive tupi-guaranis, acompanhados de interpretações, 
nem sempre i·azoáveis. V. pp. 21/36. 
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RoNDON, Benjamim 

- Vocabulário da tribo Oiampi. ln Glossário 
Geral das tribos silvícolas de Mato Grosso e 
outras da Amazônia e do Norte do Brasil. Cons. 
N ac. P1·ot. índ. Pub. 76, Com. Rondon, Anexo 5, 
t . 1. Rio de Janeiro, 1948. 

Brevíssimo vocabulário dos Oiampis do rio J ari, afluente da 
margem esquerda do Amaz'Onas e alto-Oiapóque (Pará). V. pp. 
115/116. 

RoND01'1, Cândido Mariano da Silva 

1 - Mundurucús. ln Relatório apresentado à Di
visão <le Engenharia do Departa1nento da Gue1Ta. 
Com. Lin. Tel. Estr. M. Gros. Publ. 26. Rio de 
Janeiro, 1915. 

Nesta memória encontra-se pequeno vocabulário dos Mundu-
. rucús. V. pp. 179/183. 

2 - Vocabulário dos índios Quêpe-quiri-uáte. ln 
G-lossário Geral das tribos silvícolas de Mato
Grosso e outras da Amazônia e do Norte do 
Brasil. Cons. N ac. Prot. índ. Pub. 76. Com. 
Rondon, Anexo 5, t. 1. Rio de Janeiro, 1948. 

Embora muito reduzido, é evidentemente trabalho valioso 
para estudos comparativos. V. pp. 177 /181 e Barbosa de Faria, 
João. 

[ROSENBERG ALFrszER,, Pawell] 

1 - Salrnokuera kõ 'ã purahéi n1a1·angatú fiai po
rangurrekó hára Tupã Kandeyárape. Pesengüé 
fiepyl'ú 'há n1en1byaty omosaran1biv.a Biblia Bri
taniape ha an1büé kuera tétãme. Soe. Bíbl. Brit. 
Buenos Aires - Londres, s/ d. 

Versão, para o tupi-guarani m'Oderno, dos salmos bíblicos. 
Desta obra ( 176 pp.) foram tirados exemplares com os dizeres 
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do front. alterados. Consta-nos que a tradução é de Pawell 
Rosenberg Alfiszer. 

2 - Salmokuera. Biblia Atyhá Británia, ha tetã 
ambueknera pegua. rroronto, Canadá, [Í947]. 

Conquanto não apareçam, no livro, o uome do tradutor e a 
data da edição, temos elementos para supor que a tradução é 
do ilustre estudioso Pawell Rosenberg Alfiszer, e que a obra 
:foi editada em 1947. 

3 - Afietegua inombe 'u.ha, Moisés Pablo Tupiguare. 
Publicación evangélica gratuita. (Testimonio del 
Evangelio entre todas las naciones) . Montevideo 
e Buenos Aires, 1949. 

Tivemos em mãos apenas os exs. de junho e setembro de 
1949 (XI Roy), pelos quais verificamos tratar-se, realmente, de 
periódico evangélico, destinado à divulgação, em tupi-guarani 
moderno, de textos bíblicos. E' autor das traduções o Snr. Pa
well Rosemberg Alfiszer, que figura como editor. 

4 - La represeutación gráfica de los fo11en1as propios 
de la lengua guaraní-tupí. Bol. Fil. Inst. Est. 
Sup. Monte,rideo, voL 6 (11ºs. 43-44-45), Monte
video, Uruguay, [1952]. 

Simples citação do alfabeto unificado, proposto pelo A. V. 
pp. 115/116. 

R-OSICRAN 

- V. Coln1an, N arci8o R .. 

Riiiseiíor 

- Rev~sta de Canciones i:>opulares de Actualidad. 
Afio II, n.º 5. Asnnción, Paraguay, 1949. 

Conhecemos apenas os nos. 5 e 6, êste editado em 1950. As 
canções populares são escritas em castelhano e em tupi-guara
ni moderno. 
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RYDÉN, Stig 

- À study of the Siriono I ndians. Goteborg, 1941. 

Não pudemos consultar êste trabalho; Loukotka cita--o como 
fonte para estudo do sirionô. 

SAGOT, P. 

V. Adan1, J..Jncien - Sagot, J>. - Crévaux, 
Jules N. 

SAGUIER, Ednardo 

1 - El idíon1a Gnarauí. 
enst1iíanza el e1n en tal. 
Aires, 1946. 

::\létodo prác:tico para ~u 
Segu11 ela Ed 1 l'i ó11 . Buenos 

Trabalho útil para o ensino do tupi-guarani moderno, fala
do no Paraguai. O A. distribui a matéria essencial em lições, e 
dá, nos Apendices, vários textos para exercício de int~rpretação. 
A enumeração das palavras que começam por vogal, pelas letras 
t e o e a relação dos verbos mais comuns, prestam grande ser
viço aos principiantes. Em 1951 saiu a 3.ª ed., muito me
lhorada. 

2 - Significación, uso y ortograffa de las pospos1-
ciones gnaraníes, sus f orn1as y uso en guaraní. 
Bol. Fil. Inst. Est. Sup. Montevidco, t. 5.Q, 
nºs. 37-38-39. l\{onteyjdeo, 1'948. 

Neste trabalho procura o A. "reunir, coordinar y reglar las 
()bservaciones sobre as distintas formas y diferentes usos que 
las posposiciones tienen en guaraní ., . V. pp. 385/ 405. 

3 - La aeentuación drl vocablo guarauí. Bol. Filol. 
Inst. Est. Sup. ~lontevideo, t . 5.º, n ºH. 37-38-39. 
J\'Iontevideo, 1948. 

O A. procura resolver o problema complexo da acentuação 
dos vocábulos tupi-guaranis, propondo soluções que, em geral, 



- 205 -

nos parecem acertadas. O Quadro da acentuação, que se en
contra no final do trabalho, rêsume perfeitamente as soluções 
propostas. V. pp. 406/416. 

4- José Hernandez. 
Primfll'êl parte. 
Edición bi lingüe. 

Martin Fierro en guaraní. 
Traducción en versos libres. 

Buenos Aires, 1951. 

O A., apaixonado cultor do tupi-guarani, traduz nessa lín
gua, magnificamente, o longo poema Martin Fierro, com cente
nas de estróf es. Vencendo as inúmeras dificuldades, ineren
tes ao próprio texto castelhano, conseguiu dar à tradução, além 
da exatidão interpretativa, o menefo característico. dos versos 
arrogantes e pitorescos de Hernandez. 

5 - La ntunel'acjón guaraní. Fnndamientos de su 
creación. Rol. Fi1. I11st. Est. Sup. Montevideo, 
vol. 6 ( nºs. 43-44-45). Montcvideo, U ruguay, 
[1952]. 

Interessante h'abalho, aprovado pela Acad. Corr. Id. Guar., 
sôbre a maneira de adatar a numeração tupi-guarani ao siste
ma decimal. V. pp. 66/73. Sôbre o mesmo assunto, V. também 
pp. 232/236, 239/256 e Storni, Julio S. - Sugestiones, p. 267 / 
271. 

SAlNT-HILAIRR, .t\nguste de 

- Voyage anx sources du Rio de S. Francisco et 
dans la province de Goyaz. 2 ts. Paris., 1847 /48. 

O Vocabulaire de l'idiom,e parlé dans l'aldea do Rio das 
Pedras, etc., comparado com palavras da lingoa geral, resume-se 
a uma simples lista de vocábulos e brevissimas considerações sô
bre o tupi-guarani. V. pp. 260/265 do 2.0 vol. 

SALGADO, Plínio 

- .A. língua tupy. R.ev. Antrop., Ano 1, nºs. 1 e 
2. São Paulo, 1928. 

O A., nêsses interessantes artigos, pl"Qcura estudar a lín
gua tupi-guarani de um ponto de vista filosófico, baseado nas 
características essenciais da sua estrutura. V. pp. 5/6 do n.O 1 
e p. 7, do n.0 2. 
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SAMPAIO GARCIA, Rozendo 

- Á marge1n da etimologia de Ubatuba. 
Inst. Hist. Geogr. São Paulo, vol. 33. 
Paulo, 1937. 

Rev. 
São 

Breve estudo a prôpósito da etimologia do topônimo Ubatuba. 
V. pp. 29/33. 

SAMPAIO, ~Iario Arnaud 

- Dicionário guarani-portuguê::;. Corn u1n apên
dice do parentesco tupi, falado no Brasil. Rev. 
~Ius. ,J. C. Arq. Hist. R. G. do Sul. Ano 1, 
n .º 2. Porto Alegre, 1952. 

O A., ao que parece, pretende organizar um dicionário gua
rani-português, nos moldes do vocabulário publicado pelo Pe. 
Guasch. Extremamente sintético, apresenta ainda o inconvenient.e 
de registrar os verbos na primeira pessoa do singular (amêe, 
amoira); de citar como verbos exs. de conjugação e de anotar, 
também, como verbos, frases que apenas caberiam numa gramá
tica. V. p. 39/50. 

l 

SA:MP AIO, Teodoro 

1 - Consideraç:ões geográficas e eronônücas sobre o 
Vale do R.io Paranapanema. Bol. Com. Geogr. 
Geol. Est. São Paul o, n .º 4. São Paulo, 1890. 

Nêste trabalho, de grande valôr geográfico, encontram-se 
notas sôbre o dialeto e o vocabulário dos Caiuás. V. pp. 128/ 
149. Foi feita Separata com n. num. 

2 - A palavra ~Jantiqueira. R0v. Inst. IIist. Geogr. 
São Paulo, \ol. 1. São Paulo, 1895. 

Breve informação sôbre a origem da palavra Mantiqueir<l, 
fornecida a Orville A. Derby, que a anexou a'O seu trabalho: A 
denominação "Serra da 'Jltfantiqueira''. V. p. 9. 
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3 - Qual a verdadeira grafia do nome Guai:anã ~ 
Goianá ou Guaianá t Rev. Inst. Hist. Geogr. 
São Paulo, vol. 2. São Paulo, 1898. 

Parecer dado pelo A. sôbre a questão da grafia do nome 
guayanã, subscrito por Orville A. Derby. E' trabalho interessan
te de pesquisa histórica, no qual se refutam argumentos de Ca
pistrano de Abreu sôbre o mesmo assunto. V. pp. 27 /34. 

4 - O tupi na geog1·afia nacional. São Paulo, 1901. 

Esta 1.ª ed. compõe-se da Memória lida no Inst. Hist. Geogr. 
São Paulo (lida em 1900 e pub. em 1902) e do Vocabulário geo
gráfico bras-ílico. Apesar das críticas que o Vocabulário tem 
sofrido, por parte de curiosos, não há dúvidas sôbre o seu va
lôr e, menos ainda, sôbre a honestidade com que foi elaborado. 
Numerosos outros trabalhos do mesmo gênero, de diversos au
tôres, seguem a sua orientação, quando dêle não transcrevem 
largos trechos, textualmente. V. Verbs. segs., nos. 5 e 6. 

5 - O tupi na geografia nacional. Rev. Inst. Geogr. 
Hist. B.ahia, vol. 8. Bahia, 1901. 

Trata-se de reprodução de 2 capítulos da Mem-Oria que o A. 
leu no Inst. Geogr. São Paulo. V. pp. 3/18. 

6 - O tupi na geografia nacional. .Memória lida no 
Inst. Hist. Geogr. São Paulo. Rev. Inst. Hist. 
Geogr. São Paulo, vol. 6, 1900/ 1901. São Paulo, 
1902. 

Esta Memória sôbre a expansão da língua tu pi-guarani e 
sôbre o predomínio que teve na toponímia brasileira, desenvolvi
da em quatro excelentes capítulos, veio a constituir a 1.ª parte 
da ob1·a - O tupi na geografia nacional - editado em 1901, 
com acréscimo de um Vocabulário. V. pp. 488/561. V. verbs. 
anteriores. 

7 - O nome Ceará. Rev. Inst. Ceará, ts. 15 e 16. 
Fortaleza, 1901/ 1902. 

Breves notas sôbre o topônimo Ceará, à margem de traba
lho sôbre o mesmo assunto, de Cunha Mendes. V. pp. 314/317 
e 35/38 dos tômos referidos. 
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8 - Língua indígena. O nome "Ceará". Resposta 
ao Snr. Cunha 1\1endes. Rev. Inst. Hist. Geogr. 
São Paulo, vol. 6. São Paulo, 1902. 

Breves notas à margem da etimologia do topônimo Ceará. 
V. pp. 562/564. 

9 - Língua indígc11a. ..ti.o Snr. Cunha Mendes. Rev. 
Inst. Hist. Geogr. São Paulo, vol. 6. São Pau.lo, 
1902. 

O A., que já tratara da grafia e interpretação do nome 
Ceará, tendQ conhecimento de documentos antigos, referidos pelo 
Barão de Studart, faz agora novas considerações, respondendo 
às objeções do Snr. Cunha Mendes. V. pp. 569/571. 

10 - Carta ao Snr. Antonio Bezerra. Rev. .Aead. 
CeaTense, t . 8. Fortaleza, Ceará, 19D3. 

Nesta Catrta responde Teodoro Sampaio às injunções do Snr. 
Bezerra, feitas a propósito de etimologias de palavras tupi-gua
ranis. V. pp. 31/38. 

11 - Da influência do 
falada no Brasil. 
Campinas, ano 6. 

tupi na língua portuguesa 
Rev. Centr. Ciên. Letr. Art. 
Campinas, 1904. 

Breves considerações sôbre a influência que o tupi-guarani 
exerceu sôbre o português do Brasil. V. pp. 39/42. O Almanach 
Po'JYUlar Brasileiro publicou também esta memória. 

12 - Da evolução histórica do vocabuláTio geog1·áfico 
no Brasil. Rev. Inst. Hist. O·eogr. São Paulo, 
vol. 8. São Paulo, 1904. 

O A., rebate opiniões emitidas por alguns críticos a propó
sito do seu livro - O tupi na geografia nacional, principalmente 
as de José Veríssimo, dadas à publicidade pelo "Correio da 
Manhã., (Rio de Janeiro, n.º 201, de 1.0 de janeiro de 1902). 
V. pp. 150/158. 
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1'3 - As etimologias indígenas de Elias Herckman. 
Rev. Inst. .... t\..rq. Geogr. Pernan1bncano, t. 11. 
Recife, 1904. 

Estudo a propósito de etimologias indígenas que apnrecem 
na Descrição Geral da Capitania da Paraíba, de Elias Herckman, 
escrita em 1639. V. pp. 30/36. 

14 - Catagnazes. Origen1 e significação do 
indígena. Anuár. JVIinas Gerais, ..r\.no 2. 
Horizonte, 1907. 

nome 
Belo 

Trata-se de uma longa carta, dirigida ao Snr. Artur Re
zende, sôbre a origem e significação do nome Cataguazes. V. 
pp. 351/353. 

15 - A pl'opósito elos Guaianazes da (!apitania de 
São Vicente. Rcv. Inst. ·Hist. Geogr. São Paulo, 
vol. 13. São Paulo, 1911. 

O A. faz comentários à margem de um trabalho do Dr. Go
mes Ribeiro (p. 181 dêste mesm'O vol.), estudando a etimologia 
de alguns designativos tupi-guaranis. V. pp. 199/292. 

16 - O tupi na geografia nacional. Segunda edição, 
6orreta e aumentada. São Paulo, 1914. 

Esta 2.ª ed. reproduz a 1.ª, de 1901, com as necessárias 
correções, novos esclarecimentos etimológicos e grande número 
de topônimos não averbados na 1.ª ed. 

17 - Denominações gcográfiras indígenas c1n torno da 
Baía de Todos OR Santos. A.n. 5.º Congr. Bras. 
G-eogr., 2.º vol. Bahia, 1918. 

Excelente estudo sôbre o significado de numerosos topôni· 
mos tupi-guaranis. V. pp. 143/158. 

18 - O tnpi llfl geografia 11aci.ona1. Te1·ceira ediç:ão, 
corre ta e ê,. tnnentada. J3ahia, 1928. 

Como o pl'ópl'io A. declara no Prefácio, esta 3.ª ed., publi
cada também p ~la Rev. Inst. Geogr. Hist. Bahia, vol. 54, apre
senta-se co1 reta e aumentada, sensivelmente. As interpretações 
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dos vocábulos tupi-guaranis foram revistas cuidadosamente, • 
as sugestões etim'Ológicas multiplicadas. 

19 - 1\.notações a propósito de tôrn1os e frases tupis 
da obra de H ans Staden - Viagem ao Brasil -
versão do t exto ele :Niarpu1·go, de 1'557, por 
Alberto 1.ié)fgren. Rio de Janeiro, 1930. 

Embora discutíveis algumas das restaurações propostas pelo 
A., não se pode negar o valôr de suas sugesti'es e a probida- , 
de com que se houve nesse estudo realmente árduo. 

20 - Interpretação de alguns nornes tupis usados na 
geografia nacional (Rio Grande do Sul) . Rev. 
Inst. Hist. Geogr. R. G. do Su1, Ano 23, n.º 89. 
Porto Alegre, 1943. 

:i!:ste trabalho, escrito em 1903, consta de pesquisas etimo
lógicas a respeito de algumas dezenas de topônimos sul-riogran. 
denses. V. pp. 17 /26. 

SANABRIA-FERNANDEZ, Hernando 

- El idioma guaraní en Bolivia. Santa Cruz de 
la Sierra, 1951. 

O A. estuda a distribuição dos grupos de generación guara.. 
nítica, da Bolívia, que falam dialetos do tupi-guarani, e se re
fere às peculiaridades dêsses dialetos, citando vários exemplos. 
O Vocabulário Comparativo: "espanhol, guarani, chiriguano e 
guaraio ", é muito interessante. 

SAN'l'OS, N oel Ca1·los dos 

l - Nomenclatura indígena. Rev. Arq. Mun. São 
Paulo, ano 1, vol. 2. São Paulo, 1934. 

Trata-se de uma breve resenha de expressões tupi-guaranis 
relativas à habitação, aos utensílios, à mitologia, etc. O tra
balho apresenta incoerências e enganos flagi·antes. V. pp. 
27/30. 
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2 - .tls localidades paulistas através da nomencla
tura indígena. Rev. Arq. :hf un. São Paulo, ano 
1, vol. 4. São Paulo, 1934. 

Pequena relação de topônimos paulistas, de origem tupi
guarani, interpretado::; segundo informes de Teodoro Sampaio e 
de outros tupinólogos. V. pp. 31/32. 

SÁ N uN1~s, José de 

1-Jequié on Jiquié. Bol. Geogr., Cons. Nac. 
Geogr., A1lO 6, n.º 66. 1-{io de J ·aueiro, 1948. 

Artigos a propósito da grafia do topônim'O referido. O A. 
opta pela grafia Jequié. V. pp. 608/614. 

2 - Nos domínios do Tu pi-Guarani. Toponímia 
Brasílica. Rev. Portugal, Sér. A. - Ling. Port. 
- vol. 16, nºs. 92, 93, 94 e 95. Lisboa, 1951. 

O A. faz o histórico da contribuição do tupi-guarani para o 
enriquecimento da lingua portuguêsa e, baseado em numerosíssi
mos exemplos, defende a resolução da Conferência de Geografia 
de 1926, sôbre a grafia dos topônimos brasílicos. ~stes arti
gos foram publicados, também, pela Rev. Bras. Georg. do In
Bras. de Geogr. Est., Ano 13, n.0 1 (1951), pp. 102/122, com 
o título de Toponímia Brasílica. 

SARDINHA l\!l1Moso} Juan 

- Relacion de la Real. Tragi-comedia con qve los 
Padres de la Compa:fiia de Jesvs en su Oolegio 
de S. Anton de Lisboa recibicron a la Magestad 
Catoljca de Felipe II, de Portugal, y de su en
trada en este li.eino, con lo qve se hizo en las 
Villas, y Ciudades en que entró. Lisboa, 1620. 

O Chorut> Brasilicus, que aparece na p. 59 desta obra rarís
sima, consta de algumas quadras versificadas em tupi-guarani e 
faz parte de várias cenas que se desenvolvem entr e R ex Emma
nuel, Aulicus, Tap'U,iis, Amureis, etc. Ref.: Magg Bros., Bibliot. 
Brasiliensis, n.º 546, de 1930, pp. 182/183. Seg. Serafim Leite 
(Hist. Comp. Jesus, vol. 5.º. p . 58) o A. do Chorus é Pe. Anto-

nio de Sousa. 
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SASTRE, Marcos 

- Misiones. l)escripción pintoresca. Por el autor 
del Ten1pe j\rgentino. Buenos Aires, 1881. 

No cap. 3 dêste f·olheto (56 pp.), o A. trata ràpidamente de 
La Lengua Guaraní. 

SCA.RELLA, Pe. e. J\1. 

- Pequeno Ensayo de Gran1ática Guaraní. 

:Êste trabalho vem citado pelo Pe. 'Antonio Guasch - El 
1 dioma Gua!l'a,ni, si d e s/l. de impressão. 

SCRERl\lAIR, Anselm 

- Kurzc Mitteilungeu übcr die Sirionó-Indianer 
in1 ost Jj chen Bolivien. Anthropos, vol. 29. 
Modling bei Wien, 1934. 

Não conhecemos êste trabalho; vímo-lo citado no Handbook 
o/ South American Indians, vol. 6, p. 241. 

SoHMIDT, Max 

l - Indianerstnclien in Zentralbrasilien; Erlebnisse 
und ethnologische Ergebnissr einer Reise in den 
J ahrcn · 19.00 bis 1901. Berlin, 1905. 

Nesta obra, básica para estudos etnográficos dos ameríndios 
do Brasil Central, dá o A. pequenas mas valiosas relações de 
palavras dos dialetos falados pelos Auetôs e Camaiu1·ás, como 
complementares das publicadas por Karl von den Steinen. V. 
pp. 441/447. Há boa tradução portuguêsa de Catharina Baratz 
Cannabrava : Estudos de Ethnologia Brasileira, São Paulo, 
1942. Nesta tradução, V. pp. 384/390. 

2 - Ergebnisse meiner zweijührigen Forschungsreise 
in l\Iatto-Grosso, Sept. 1.926 bis August 1928. 
Zeit. Ethnol. t. 60. Berlilr, 1929. 

Excelente trabalho de fundo etnográfico. A contribuição lin
güística, embora muito pequena, é vali'Osa. O A. relacionando 
palavras dos Caiabís, afirma que êstes ameríndios "falam e com-
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preendem um dialeto da língua tupi." V. p. 3/11. Foi traduzi# 
do para o português e publicado pelo Bol. Mus. Nac., vols. 14-
17.. Rio de Janeiro, 1942. 

3 - Los Guarayú. R-ev. Soe. Cient. Paraguay, L 3, 
n.º 6. Asunción, 1936. 

Excelente monografia sôbre os Guarajús, à qual o A. anexa 
um Vocabulário. V. pp. 158/ 190. 

4 - Vocabulal'io de los Gnisnaís, Tapietê y de la 
lengua l\1aká. Rev. Soe. Oicnt. Paraguay, t. 4, 
n. º 2. Asunción, 1937. 

Não pudemos consultar êste trabalho. V. pp. 5/21, 57 /85,, 
segundo Loukotka. 

5 - Los Chirjguanos e I zozós. l{ev. Soe. Cient. 
Paraguay, t. 4, n .º 3. Asunción, 1938. 

Nêste trabalho encontram-se vocabulários dos Chiriguanos de 
Machareti e dos Izozós do rio Pa1·apiti, precedidos por algumas 
notas sôbre o valôr das vogais e consoantes usadas pelo A. V. 
pp. 91/ 111. 

6 - Los Kayahís en 1\!Iatto-Grosso (Brasil). Rev. 
Soe. Cient. Paraguay, t. 5, n.º 6. Asunción, 
1942. 

Trabalho valioso sôbre os índios Caiabís, acompanhado de 
um vocabulário caiabí, colhido no Posto de· Pedro Dantas. Al
guns vocábulos foram anotados pelo próprio A. e outros pelo 
Senoi· Antonio, Chefe do Posto. V. pp. 1/~'9. 

ScHREIDER, Pe. José 

- Pequeno Catecismo e1n Português e Nheengatú 
para uso das Missões Salcsianas da Prelazia do 
Rio Negro, Amazonas. l\t1anáos, 1944. 

í:ste interessante Catecismo, com 48 pp., embo1·a não traga. 
indicação do nome do autor, sabemos ser de autoria do Pe. 
Schneider, missionário salesiano, segundo informes do Pe. Alcio
nilio Alves da Silva. 
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ScHOMBURGK,, Robert H. 

- Co1nparative Vocabulary of eighteen \vords of 
the Iiingn.a geral. R.ep. British Assoe. Advance 
Sci0nce, 1848. London, 1849. 

~ste pequeno vocabulário 'Ocorre às pp. 97 /98 de Remarks to 
accompany a vocabulary of eighteen languages and dialects of 
lndians tribes inhabiting Gifiwnct. Ref. Vale Cabral, p. 185. 

ScmrSTER,. Adolf N. 

- Paraguay: Land, Volk, Geschichte, Wirtschafts
leben und Kolonisation. Stuttgart, 1929. 

Nesta obra, de caracter geral sôbre o Paraguai, encontram-se 
um bom resumo da gramática guarani, pp. 368/373, e um pe
queno vocabulário caiuá, pp. 292/293. 

SEIXAS, Pe. j\!Ianuel Justiniano de 

1 - V ocabulario da língua índigena geral para uso do 
Seminario Episcopal do Pará. Offerecido, e 
dedicado ao Ex.mo. e Revmo. Snr. D. Jºosé 
Affonso de lvforaes Torres, D. D. Dispo da Dio
·CeSE1 Paraense, etc. Pará, 1853. 

Conquanto no front. apareçam apenas as letras M. J. S. 
sabe-se, com certeza, que sã'O elas iniciais do nome do Padre 
Manuel Justiniano de Seixas, professor nomeado da cadeira de 
língua geral, no Seminário do Pará, criada por decreto de 10 
de outubro de 1851. A obra, com 66 pp., refere-se, evidente
mente, a'O nheengatú falado na Amazônia. Diz o A. na De
dioatória: "Com'O o pouco que existe escrito sôbre esta língua 
em nada concordasse com o que atualmente se fala, deliberei-me 
a escrever umas pequena:!l explicações por onde pudesse orientar 
os meus alunos sôbre algumas regTas da gramática, e o idiotis
mo da língua; e para maior perfeição ajuntei-lhes um vocabu
lário explicado em ordem .alfabética". O presente Vocabulário, 
segundo o próprio A., não é senão uma primeira tentativa, pois 
pretendia preparar um dicionário completo, servindo-se das 
lições que só o tempo pode propiciar. 
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2 - Capitulo preliminar do Compendio da doutrina 
christãa. I n Côn. Francisco B ernardino de 
Sousa - ( iommissão do Madeira, Pará e Amazo
nas, 2.ª parte. Rio de Janeiro, 1875. 

Breve capítulo da doutrina cristã, em nheengatú e por
tuguês. V. pp. 92/93. Ref. : Vale Cabral, p. 193, n. 170. 

SE:NNA, Nelson Coelho de 

1- Brasilidade idio1nática. N ome.nclatura indígena 
brasileira. An. XX Cong. Inter. A1ner. (Rio de 
J anEliro en1 J 922), vol. 3. Rio de Janeiro, 1932. 

Trata-se de uma relação de nomes de "plantas, comidas, 
bebidas, flôres, animais, pessoas, etc.", muitos de origem tupi
guarani. E' trabalho de pequeno valôr. V. pp. 73/118. 

2 - Excertos de nótu1as sobre filologia histórica. 
A propósito de alguns no1nes de lugares -
nomína locornn1 - ocurrentes em terTitório nli
nciro, e originados das língnas indígenas, ou 
procedentes de africanismos e de brasileiris111os, 
no seio da língua portuguesa falada em nosso 
país. Rev. Filol. Hist. ts. 1 e 2. Rio de J a
neiro, 1933. 

Breves estudos, de pequeno valôr, sôbre topônimos mineiros, 
alguns de origem tupi-guarani. V. pp. 89/97, do t. 1 e pp. 
177 /185. do t. 2. 

3 - Alguns Estudos Brasileiros. (l/1 Série). Belo 
Horizonte, 1937. 

Nesta obra encontram-se dois estudos referentes ao .. tupi-gua
rani: Nót?.tlas sobre a toponímia geográfica, em Minas Gerais, 
pp. 9/29, e Traços <1e etnologia brasileira sôbre a onomástica 
indígena, pp. 63/72. :E;stes estudos já haviam sido publicados 
pela Rev. Arq. Publ. Mineiro (Anos 20, 22 e 26). , 
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ao estudo da influência indígena 
céarcnse. Separata da R,ev. Inst. 

Ceará, 1951. 

O A., baseado no escasso material existente sôbre o assunto, 
estudou o contigente léxico fornecido pelo tupi-guarani ao portu
guês do Brasil e a influência que essa língua poderia ter exer
cido sôbre a pronúncia brasileira. 

SMVERIANO DA FONSECA, João 

1 - Orige111 de alguns no1nes pa trouímicos da p1·0-
víncia das AJagoas. Rev. Inst. Arq. Alagoano, 
n.º 8. AlagoaR, 1876. 

Breve estudo do ponto de vista etimológico. V. pp. 197 / 
199. 

2 - Viagem ao i·edor do Brasil. Rio de Janeiro, 
1880/ 81. 

Desta obra foi publicada uma edição condensada, em fran
cês - Voyage autour du Brésil. Edition pour les Américanistes 
preparada pelo Dr. Pires de Almeida - Rio, 1899. Nela se 
encontram os seguintes informes lingüísticos: Vocabulário do 
dialecto guaraio, pp. 218/220, e Quadros comparativos de pala
vras de várias línguas indígenas do Brasil, pp. 234/241. 

SEYBOLD, Ohristiano Frederico 

V. Restivo, Paulo, nºs. 4, ;) e 6. 

SILVA Gur:.\IABÃES) Côn. ,José da 

- Men1orja sobre os uzos, coHtlunes e linguage1n 
dos .A .. piacá~, e <lescobrirnento de novas minas na 
Província de lVIatto Grosso. Rey. Inst. Hist. 
Geogr. Bras., t. 6. Rio de Janeiro, 1844. 

O A. faz referências à linguagem dos Apiacás e transcreve 
um breve vocabulário, para mostrar que nêle se encontram vocá
bulos do tupi-guarani. V. pp. 297/300. 
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SILVA Gur~,1ARÃES, João Joaquin1 da 

- Diccionario da língua geral dos indios do Brasil, 
reimpresso e augn1entado com diversos vocabu
larios. Bahia, 1854-. 

As 59 pp. iniciais reproduzem mal a 1.ª pa1·te do Diccionário 
Po'rtuguez Brasiliano, de Frei Onofre e as seguintes (33 pp.) sã'O 
ocupadas com cêi·ca de 20 vocab'l.llários, de várias línguas e 
dialetos. Tais vocabulários não passam de insignificantes listas 
de palavras. 

SILVEIRA, Enzo da 

- O tupi. Rev. Arq. ~Iun. São Paulo, vol. 12. 
São Paulo, 1935. 

Pequeno artigo em que o A. faz breve resenha de trabalhos 
sôbre a língua tupi-guarani. V. pp. 57 /61. 

SNETHLAGE, Emi] Heinrich 

14 

1 - U nter nordostbrasilianischen Indianern. Zeit. 
Ethnol. t. 62. Berlin, 1931. 

Informações, seg. Loukotka, sôbre a língua dos Teneteharas. 
V. pp. 134/139. 

2 - Worte und Texte der Tembé-Indianer. Aufge
zeichnet von Te1nbé. Rev. Inst .. Etnol. Univ. 
N ac. Tucumán. Tucumán, Argentina, 1931/ 1932. 

Excelente material para estudo do dialeto tembê, organi
sado com auxílio do '·índio Cyríaco Baptista". A pequena lista 
de palavras, e os textos, vêm em tem bê e português; o prefácio 
e os comentários em alemão. V. pp. 347 /394 do 2.0 vol. 

3 - N achrichten über die Pauserna-Guarayú, die 
Siriono an1 rio Baurcs lmd die S. Sin1onianes 
in der Nahe der Serra S. Sünon. Zeit. Etbnol. 
t. 67. Be1·lin, 193G. 

Nêste excelente trabalho sôbre os ameríndios citados, en
contram-se palavras e frases dos Pauserna-Guarajús. V. pp. 
278/293. 
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SNETHLAGE, Emilie 

1 - Vocabulário comparativo dos índio8 
Curuahé. Bol. Mus. Gocldi, vol. 
Pará, 1910. 

( 'hipaya e 
7. Belém, 

Pequeno vocabulário organizado em 1909; muito útil para 
estudos comparativos. Um estudo etnográfico, sôbre os mes
mos índios, enc'Ontra-se no mesmo Bol. e em Zeit. Ethnol., t. 42, 
pp. 609/637. Berlin, 1910. 

2 - Chipaya-nnd Curuaya-worter. Anthropos, t. 27. 
}fodling bei Wien, 1932. 

Não conhecemos esta monografia; vem citada por Loukotka 
como fonte para estudo da "língua dos Chjpáias, ou Achipáias, 
parentes próximos dos Jurunas, que vivem atualmente às mar
gens do rio Curuá, afluente do Irirí." V. pp. 65/93. 

SoAREs DE So·esA, Gabriel 

- Tratado Descritivo do B1·asil em 1587. 'J1er
cei1·a edição. São Paulo, 1938. 

Esta obra, conquanto não trate da lingüística ameríndia, é, 
sem dúvida, uma das fontes mais ricas de designações tupi-gua
ranis, correntes no séc. XVI. A 2.ª ed. foi publ. pela Rev. 
Inst. Hist. Bras., vol. 14. V. Pirajá da Silva, Manuel. , 

SoLARI, Bcnj amín 'l'. 

- Ensayo de Filología. BTeve vocabulario espafi.ol
guaraní, con las relaciones etimológicas del 
idio1na a1nericano. Buenos Aires, 1928. 

No P1·efácio há considerações sôbre a língua tu pi-guarani e 
sôbre os grupos que a praticavam, considerações essas, em mui
tos passos, improcedentes. Percebe-se desde logo que o A. é 
dos que pretendem estabelecer laços de parentesco próximo en
tre o tupi-guarani, o grego, o sânscrito. o árabe e o latim. O 
Vocabulário (pp. 21/189) deve ser consultado com muito cuidado. 
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SoMMER, Friedrich 

1 - Die geographischen N a1nen Brasiliens und ihre 
Losung. Zeit. deuts. Ver. Wiss. Kunst, São 
Paulo. São Paulo, 1920. 

Trabalho de valôr discutível. O A. critica etimologias de 
Teodoro Sampaio e procura interpretar topônimos tupi-guaranis, 
comparando os seus étimos com "raízes" de línguas da Europa 
e da Asia. V. pp. 117 /126. 

2 - JVIorpion, Ilha do Sol, São Vicente. Reflexõ.es 
sôbre vários topônimos da história vicentina, etc. 
São Paulo, 1944. 

O A. apresenta, em vários pontos de seu trabalho, interes
santes sugestões etimológicas a respeito de topônimo~ tupi-gua
ranis. 

SoTELO) Junn I\. - ZEnVINO, I_Juis G. 

V. Ze1·vi110, Luis G. - Sotelo, Juan R. 

SousA) Pe. Antonio de 

- Ohorus Brasilicus. V. Sardinha níimoso, Juan 
- Relac1:on de la Real Tragi-cor>iedia con que 
los Padres de la Oompania de JesuB en su 
Oolegz'.o de S. Anton de Lisboa reeibieron a la 
M agesta.d, etc. 

SousA, Aurelüu10 de 

- Estudo sobre a significação, origem, etc. dos 
nomes das estações, postos e portos da. Estrada 
de Ferro Sorocabana. Nossa Estr. :.Niens. Oult. 
FerTov. n.º 32. São Paulo, 1941. 

Estudo etimológico e interpretativo dos nomes de estações 
ferroviarias, de origem tupi.guarani. V. p. 27. 



- 220 

SousA) Bernardino tT osé de 

- Dicionário da Terra o da (tente do Brasil. 
4. ª edição da "Onon1ásfa ca geral da geografia 
brasileira". São Paulo, 1939. 

Esta obra, conquanto diretamente nada tenha a ver com a 
língua tupí-guaraní, prestará indiscutíveis serviços aos etimolo
gistas pelos esclarecimentos preciosos, que contém em relação a 
grande número de designações geográficas e históricas oriundas 
dessa língua. As 1.ª e 2.ª edições, respectivamente de 1910 e 
1917, traziam o título : Nomenclatura, Geográfica peculia1· ao 
Brasil; a 3.ª ed., de 1927, apaTeceu sob a designaçã-o de Onomás
tica geral da Geog1·afia brasileira. 

O ilustre acadêmico Afrânio Peixoto, que prefaciou esta 4.ª 
edição, em rápidas e luminosas palavras avalia com alto senso 
de justiça as qualidades da obra. 

SousA DoccA, ErnHio Fernandes de 

- Vocábulos indígenas na geografia riograndense. 
Rev. Inst. Hist. Geogr. R . G. do Sul. Anos 4.º 
e 5.º. Porto Alegre, 1924/ 1925. 

Nêste trabalho, em forma. de dicionário, o A. sugere inter
pretações, baseado quase sempre em Teodoro Sampaio, dos to
pônimos sul-riograndeses de origem tupi-guarani. Parte dêste 
estudo já havia sido publicada. em fases. anteriores da mes
ma Rev. (Anos 1.º e 2.0 ), com o título: Vocábulos tupis ·na 
geografia riograndense. Foi feita Separata, com n. num., 
1/116. 

SorsA) João Francisco de 

- Notas a propósito dos non1es vulgares de várias 
plantas c\stndadas por Frei Vellozo, principal
mente os de origem tupi-guarani. Trib. Far1n., 
vols. 13 (n.0 5 10, 11, 12) e 14 (n.0 s l, 2). Curitibrt, 
Pa1·a:ná, 1945/ 4G. 

O A. escla1·ece que as etimologias apresentadas fo1·am su
geridas pelos trabalhos de Batista Caetano e Teodoro Sampaio 
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SPIX, J. B. von - ~1ARTIUS, e. F. P. von 

- Vinge1n pelo Brasil. 'rradução brasileira pro-
1novida pelo Inst. I-Iist. Geogr. Bl'as. para co1ne
moração do seu centenário. Tradutora, d. Lucia 
Furquiln Lahmeyer; revisores, o Dr. B. F. 
Ra1niz Galvão e o prof. Basílio de Magalhães, 
que foi tambén1 o anotador. 4 vols. Rio ele 
Janeiro, 1938. 

Basílio de Magalhães, em numerosas anotações, estuda a 
etimologia de centenas de têrmos tupi..guaranis. As quadrinhas 
em nheengatú e alemã'O das pp. 1085 e 1316 do 3.0 vol. original, 
encontram-se nas pp. 193 e 412, também do 3.0 vol. desta tra
dução. A propósito dos versos da p. 412 diz o prof. Basílio: 
Da tradução alemã foi feita uma versão portuguêsa, 1Jerbum 
ad verbum, por Eduardo Laemmert, a qual serviu a Joaquim 
N oberto de Sousa Silva para as duas quadrinhas que se encon
tram à p. 95 do vol. 1 da excelente História da Literatura 
Brasileira, de Silvio Romero. No final das quadras túpicas, 
transcritas por Sílvio Romero, saiu erradamente majané, em 
lugar de majauéff. Na publicação - Primeiras Letras - feita 
pela Academia Brasileira de Letras (Rio de Janeiro, 1923) vêm 
reproduzidas as mesmas quadrinhas (pp. 249/252), acompanha
das da tradução de Joaquim Norberto, tradução essa publicada 
pela Revista Popular (Rio, 1859, p. 272). 

STADEN) 11ans 

- Duas viagens ao Bl'asil. Con1 uma introdução 
e notas de Francisco de Assis Carvalho Franco. 
São Paulo, 1942. 

Nesta excelente ed. da conhecida obra de Staden, encon
tram-se numerosas anotações etimológicas, referentes às expres
sões e frases tupi-guaranis que ocorrem no texto. Há uma 
versão da obra, publicada pela pTimeira vez em 1900, por ini
ciativa do Inst. Hist. Geogr. de São Paulo, segundo o texto 
de Marpurgo, de 1557, toda anotada por Teodoro Sampaio, 
e reeditada em 1930 pela Acad. Bras. Letras. Nesta, de 1942, 
foram aproveitadas muitas das notas de Sampaio, com acres
cimo de inúmeras outras. Os comentários e esclarecimentos 
históricos de Carvalho Franco são excelentes. 
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STEIN JR., Guilherme 

- Origen1 comm11 das linguas e das rr ligiões. O 
Tupi. Donde veiu, sua língua e sua pl'imitiva 
religi8o. ~L1omo 1, Novíssima~ e impol'tantes re
velações em arqueologia e linguística, con1 espe
cialidade em paleografia, intcressanclo cn1 alto 
grau à história da H1unanidad<'. São Paulo, 
1937. 

O A. procura defender teses altamente complexas, relativas 
à "origem comum das línguas e religiões". Há na obra cons
tantes referências ao sentido e à etimologia de têrmos tupis. O 
A. empolgado pelo assunto, como Raimundo Pennaf ort, sugere 
uma série de hipóteses que dificilmente poderão ser aceitas pela 
ciência. Segundo o A., dentro de pouco tempo será publicado 
o 2.0 vol. 

STEIKEN, J(a 1'1 von de.n 

1 - Dureb Zentralbl'aE!ilien. L0ipzig, J 886. 

Nesta obra encontra-se uma pequ~ma relação da língua dos 
Manitsauás, considerada dialeto do tupi-guarani por muitos au
tores. Segundo Loukotka, essa relação é a única conhecida. V. 
pp. 360/361. Na tradução portuguêsa (São Paulo, 1942), V. 
pp. 414/ 415. 

2 - U nter den N aturvolkern Zentralbrasiliens. Ber
lin, 1894. 

Breves relações de palavras dos dialetos camaiurá e auetô. 
V. pp. 353/540. Desta obra há uma excelente tradução portu
guêsa, feita pelo Prof. Egon Schaden e publ. pela Rev. Arq. 
Mun. São Paulo, ts. 34/58, São Paulo, 1937 /1939. Foram feitas 
Separatas, renum., em 1940. 

3 - Die Gnar·a('fni-Sam1:nlun()' de~ .. 'l o Hr11. Dr. v. 
Weickmann. Zeit . Ethnol. t. 33. Bel'lin, 1901. 

Êste trabalho vem citando no Handbook of South Amei'ica?t 
Indians, 6.0 vol., p. 695. V. pp. 627 /721. 
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STELLFELD, Carlos 

- SalçaparrHha e tTupicanga. Sep. de Trib. Farm. 
nºs. 9 e 10 do vol. 8. C·uTitiba, 1940. 

À margem do estudo botânico e farmacológico da 'salçapan-
rilha, faz o A. interessantes pesquisas sôbre a etimologia e inter
pretação da expressão Jupicanga, anotando as numerosas varian
tes dessa designação. O trabalho (29 pp.) foi apresentado ao 
1.° Congr. Sul-Amer. de Botânica, Rio de Janeiro, 1938. 

STORNI, J ulio S. 

1- liortus guaranensis. Bo1. Fi1ol. Inst. Est. Sup. 
Montevideo, t. 2. Montevideo, 1939. 

O A. estuda designações tupi-guaranis dadas a plantas, fru
tos, raízes, etc. Preocupando-se com a interpretação de cada 
uma delas, opta pelo processo simplista de decompôr as exp1•es
sões silabicamente e de dar às partes obtidas um significado. 
V. pp. 325/388 e 621/G42. 

2 - Hortus guaranensis. Toponfu:lias, Alimentos, 
Elen1e11tos, Institucio:nes. rrucumán, 1939. 

O A. procura decompôr e interpretar uma série de designa
ções tupi-guaranis referentes aos tópicos indicados. O processo 
adotado para a decomposição e interpretação parece-nos, entre
tanto, muito precário do ponto de vista lingüístico. V. verb. n.0 6. 

3 - I-Iortus guaTanensis. La F ·auna. Sep. Mem. 
Jard. Zool. de la Plata, t. X (1940/ 41). Tu
cumán, 1940. 

Como em trabalhos anteriores, o A. decompõe silàbicamente 
numerosos designativos tupi-guaranis de animais sul-americanos, 
e os interpreta sem os necessários cuidados. O trabalho tr.az a 
num. 56/170 1- !/VII. 

4 - N ombres guaranies de Tribus (Interptetaciones 
y Con1entarios). Bol. Filol. Inst. Est. Sup. 
Montevideo, t. 3. Montevideo, 1940. 

Breve estudo interpretativo de alguns etnônimos de origem 
tupi-guarani. O A. segue, em suas pesquisas, o mesmo processo 
adotado no trabalho anterior. V. pp. 177/184. 
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5 - Hortus guara.nensis. Flora. Tucumán, 19'44. · 

Uma parte dêste trabalho foi publicado pelo Bol. Filol. Inst. 
Est. Sup. Montevideo, t . 2. O A. ampliando-'O bastante, conti
nuou a empregar, entretanto, o mesmo processo de interpreta
ção adotado em trabalhos anteriores. 

6 - Hortus guaranensis. Generalidades. 2.ª parte. 
Tucumán, 1948. 

Nesta 2.ª parte (V. verb. 2, que deve corresponder à 1.ª 
parte do trabalho) são estudados designativos tupi-guaranis re
lativos ao "organismo físico : funções, faculdades psíquicas, en
fermidades, etc. " 

7 - Sugestiones sob1·e el sistema nuineral guaraní. 
Bol. IPil. Inst. Est. Sup. 11ontevideo, vol. 6 
(11ºs. 43-44-45). l\íontevideo, Urnguay, [1952]. 

Estas sugestões foram apresentadas ao I Cong1:. Ling. Guar-
Tupi. V. pp. 267 /271. Sôbre o mesmo assunto, V. também, pp. 
232/236, 239/256 e Saguier, Eduardo - La numeración gua
rani, pp. 66/73. 

STRADELLI, Ermano 

- Vocabularios da lingua geral portnguês-nheên
gatú e nheêngatú-português, precedidos de um 
esboço de Gramática nhênga-un1buê-sáua-miri e 
seguidos de contos em língua nheêngatú porian
duua. Rev. Inst. H ist. Geogr. Bras. vol. 158. 
Rio de Janeiro, 1929. 

Trata-se de um dos mais valiosos trabalhos sôbre o 
nheêngatú ou tupi-guarani moderno falado na Amazônia. 
Divide-se em três partes distintas: Esboço de Gramatica 
nheêngatú, Vocabulários português-nheêngatú e nheêngatú
po'rtuguês e Coleção de trechos nheêngatú. Segundo fez notar 
Teodoro Sampaio, o A. abusou um tanto, nos Vocabulários, da 
facilidade de composição e derivação do tupi-guarani, averbando 
grande número de formações inexistentes na língua praticada na 
Amazônia. Apesar disso e de outros pequenos defeitos, é in
contestável o valôr documental da obra. V. pp. 9/768. 
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STRÕMhm, P. J. Chrysostomus 

- Die Sprache der ~íundurukú. Worterbuch, 
Grarr1matik und Texte eines Indianeridioms am 
Oberen Tapajóz, Amazonasgebiet. Ooll. Inter. 
Monogr. I.iing. Bibl. Lu1g. Anthropos, t. ll. 
Modling bei Wien, St. Gabrj el, õ sterreich, 1932. 

Excelente trabalho sôbre o mundun1cú.. Os textos, pp. 117 / 
146, trazem a tradu_ção interlinear. 

STUDART, Barão de 

- Carta a 'l,eodoro Sampaio sobre a grafia e signi
ficação da palavra Ceará. Rev. Inst. Hist. 
Geogr. São Paulo, vol. 6. São Paulo, 1902. 

Breves considerações à margem de um trabalho de Teodoro 
Sampaio sôbre o mesmo assunto. V. pp. 565/568. 

S'rUDART, Jorge 

- Ligeiras. noçõe8 de lingua geral. Rev. Inst. 
Ceará, t . 40. Fortaleza, 1926. 

Breves anotações gramaticais -sôbre o nheengatú da Amazô
nia. Em anexo vem uma série de palavras e frases, vertidas 
literalmente para o português. V. pp. 26/38. 

Susuarar1a 

- O.ântico a Nossa Senhora em língua geral e e1n 
português. l n/ "O Missionário", 3.º ano, n.º 5. 
'ref:fé, 1923. 

Referência a êste C<intico1 encontramos no J ourn. Soe. Amér. 
Paris, n. s. t. 16, p. 505. 
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SY).IES, S. P. - RoBERTs, F. J. 

V. Roberts, F . J . - Syn1es, S . I"'. 

SY:\fPSON, Pedro Lniz 

1 - Graunnatica da língua hraziliea geral, fallada 
pelos abol'igcnes <la8 províncias do Pará e 
.A.mazonas. Manáos, 1877. 

O A., que aprendeu a falar a língua com 'OS naturais da 
da Amazônia, sem pretensão de qualquer espécie procurou con
densar em um sistema gramatical os seus conhecimentos práti
cos. Apesar dos senões, o trabalho é interessante (V. Prólogo 
do A.). Foram feitas mais três edições, duas das quais não 
conhecemos. 

2 - Gra111matica ela língua bTasileira (bl'asilica, tupi 
ou nheêngatú). 4.ll ed. (tirage1u total 14.000 
exe1nplares). Pa1·a uso dos brasileiros que se 
interessam pelas coisas patrias. Edição da Com
nüssão BrasHeira de Estudos Patrios. [Rio do 
Janeiro, 1933] . 

Trata-se de reproduçã'O da ed. de 1877, com o título alterado 
e com numerosos acréscimos dos editôres, ref ei·entes á vida e à 
obra do A. 

TASTEVIN, Pe. Constant 

l - Préface à un djctionnaire dr la langue tapili1ya, 
dite tup1 ou ueêngatu (belle langue). AntlD:opos, 
vol. 3. \.Vien, 1908. 

Não tivemos oportunidade de lêr êste Prefácio. Encontra-se, 
segundo indicações do Handbook of South America.n lndía,ns 
(vol. 6, p. 699), às pp. 905/915 de Rev. citada. 

I 
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2 - La langne tapihiya dite tupi ou neêngatu (belle 
langue) : gram:rna.ire, dictionnaire et textes. K. 
Akad. Wiss. Schriften dei" Sprachenko1nmission, 
t. 2. Vienne, 1910. 

:mste trabalho vem citado no J ourn. Soe. Amér. Paris, n. s. 
t . 16, p. 181. 

3 - Note sur (1uelque8 n1ots français emprnntés à la 
langue 'rupí dn Brésil, au GaJibi de la Guyane, 
et à l "Arnac. des .A.ntilles. Rull. Méni. Soe. 
Anthropol. ParjR, 6e. sér. t. 10. Paris, 1919. 

Breve estudo sobre o emprego, em francês, de expressões 
oriundas do tupi-guarani, seg. Loukotka. V. pp. 133/144. 

4 - Gramátjca da língua Tupi. Rev. Mus. Paulista, 
t. 13. São Panlo, 1923. 

Tradução para o português, com pequenas modüicações, da 
ed. de 1910 de La Langue Tapihiya, etc. A obra reflete, nitida
mente, o tupi-guarani da Amazônia <>U nheengatú. Há numero
sos enganos tipográficos. V. pp. 535/597 e a Erra.ta, pp. 
1279/1280. Foram feitas Separatas' com num. 1/63. 

5 - Vocabulário Tupi-português. Rev. Mus. Paulista, 
t . 13. São Paulo, 1923. 

:mste pequeno vocabulário nheengatú, eivado de têrmos por
tuguêses, prova apenas o empobrecimentO e a deturpação da 
"língua" na época em que o A. a estudou. V. pp. 599/686. Fo
ram tiradas Sepa1ratas com num. a seguir à que traz a Separata, 
da Gramática, isto é, 65/152. A Errata e alguns adimentos 
encontram-se às pp. 1280/1282 e 1285. 

6 - N on10s d0 plantns e anin1ais en1 língua tupí. 
Rev. nius. Paulista, t. 13. São Pa11lo, 1923. 

Relação das denominações nheengatús de plantas e ani
mais, correntes na Amazônia e em .alguns outros pontos do 
Brasil. Como nos demais trabalhos do A., entram aqui, como 
tupi-gua1·ani, inúmeras denominações nitidamente estranhas à 
língua. E' trabalho que deve ser consultado com reservas. V. 
pp. 687 /763, 1282 e 1285. 
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7 - La légende de Bóyusú en Amazonie. Texte 
tupy ou fieêngatú. R.ev. Ethnogr. Trad. Pop., 
6e. a nnée. Paris, 1925. 

Êste trabalho vem citado no Journ. Soe. Amér. Paris, n. s. 
t. 18, p. 456. 

8 - .A. Jrncla do jabutí. Re,r. ~Ius. Paulista, t. 15. 
São Pau]o, 1927. 

Segundo declaração do A., a publicação das historietas rela
tivas ao jabutí, em nheengatú e português, destina-se apenas a 
facilitar, aos leitores de sua G1•amática, a compreensão das 
regras e das modalidades da língua, alí expostas. Essas histo
rietas ou lendas são as mesmas que vêm na obra - O Selvagem 
- de Couto de Magalhães ( ed. de 1876, pp. 175 e segs.) com 
leves alterações na sequência dos assuntos e na tradução inter
linear em português. O A. transcreve as seguintes : I - Yauti 
Tapifra iruma; II - Yauti Yawareté iru'Yftll,; III - Yauti Suasú 
irU'ma; IV - Y auti micura ir111na; V - Y auti apiawa iruma; 
VI - Y auti Coapura iruma; VII - Y auti, U rubú, Tu pana 
iruma. A tradução livre segue-se ao texto nheengatú. V. pp. 
385/427. 

TAVAR"f3S, Fl'ancisco Assiz 

- De lingua inhengatú. Rev. Inst. Ceará, t. 54. 
Fortaleza, 1940. 

Tradução, para o português, de uns versinhos intitulados 
Ce Cuecatú (Minha Saudade), escritQs em nheengatú. V. p. 
247. 

TAVERA ACOSTA, B. 

- En el sur. Ciudad Bolivar, 1907. 

Não conhecemos êste trabalho; Loukotka cita-o como fonte 
para estudo da "lingoa geral". 

TE...~ KATE, ·H. - IJA HrTTE, Oh. de 

V. La Eiitte, Ch. de - 'rcn Kate, H. 
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TESCHALiER, Pe. Carlos 

l - A lingua guarani e o \T en. Pe. Roqne Gonçalves 
ou: Não co1npreh0ndia1n bem os J esuitas a 
lingua indígena~. Porto .. Alegre, 1906. 

Esta memó1·ia versa essencialmente assunto relativo a nu
gas da linguagem tupi-guarani. São curiosos, entretanto, os co
mentários sôb1·e a interpretação dos vocábulos Tupã, Tayra e 
Membí ou lv!embíra. Foi publicada, também, pela Rev. Inst. 
Hist. Geogr. R. G. do Sul, 1921; em Separata dessa mesma Rev. 
como 2.ª ed., e reproduzida na Poranduba Riograndense, do mes
mo A. O último capítulo da memól'ia, nesta ed. da Poranduba, 
vem acrescido de algumas considerações de fundo filológico. 

2 -A lingua 
grandense. 

tupi-guarani. ln Poranduba 
Porto Alegr0, 19·29. 

Rio-

Trabalho em defesa da língua tupi-guarani, baseado na 
opinião de numerosos especialistas e na análise de seus aspectos 
gramaticais. Um resumo dêste trabalho o A. incluiu em Vida 
e obras do Pe. Roque Gonzales de Santa Cruz, S. J. 

TESSMANN, Günther 

- Die Indianer N ordost-Perus; Grundlegende 
Forschungen für eine systematische I{ultur
knnde. Han1burg, 1930. 

Nesta obra encontram-se reduzidíssimos vocabulários dos 
dialetos omagua, cocama e cocamilla; são úteis para confronto 
com outros existentes. 

THEVET, André 

- La Cosn1ographie Vniversell0. Paris, 1575. 

Nesta célebre e valiosissima obra, encontram-se três pe
quenos textos em tupi-guarani; os primeiros, diz Vale Cabral, 
que se imprimiram nessa língua. São os segs.: Oraison Domini
cale en Sauuage, estudado por Batista Caetano nos " Ensaios de 
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Sciencia", fase. 2; Salutation Angelique e Le Simbole des Apos
tres. V. t. 4, Liv. 21, f. 925. Ref.: Vale Cabral, p. 170, n.0 69. 

Na série de publicações: Les Françai,s en A1nérique (Paris, 
1953), Suzanne Lussagnet publica e anota, eruditamente, os 
capítulos da Cosmographie referentes ao Brasil e, consequente
mente, os texlus citados. V. pp. 94/95 desta ed. 

TOCANTINS) .Antonio Manoel Gonçalves 

- Estudo sobre a tribu Mundurucú. Rev. Inst. 
Hist. Geogr. BraR. t. 55. Rio de Janeiro, 1877. 

Nêste relatório da viagem que o A. realizou pelo Vale do 
'Alto-Tapajós~ aparecem breves informações sobre o dialeto mun
durucú e um pequeno quadro comparativo de palavras portu
guesas, quíchuas aimarás, tupis e mundurucús. V. pp. 73/ 161. 

TOLEDO) Laf ayette de 

- Dicionário topográfico da Comarca de 
Branca (Estado de São Paulo, Brasil), 
coordenado pelo Dr. .Alfredo de Toledo. 
Inst. Hist. Geogr. São Paulo, vol. 12. 
Paulo, 1908. 

Casa 
1899, 
Rev. 
São 

Ao estudar os topônimos de origem tupi-guarani, o A. faz 
referências á etimologia e à significação de cada um dêles. 
V. pp. 121/216. 

TORRES) Dionisio Gonza]ez 

- A língua guarani. Curso prof e rido na Escola 
de Sociologia e Política de São Paulo, em 1952. 
Ed. mimeografada. São Paulo, 1952. 

O A., Consul Geral do Paraguai em São Paulo, proferiu uma 
série de conferências, agora reunidas em volume, com 152 pp., 
versando os principais aspectos da língua nacional daquele 
País. É trabalho muito útil para os que desejam conhecer o 
tupi-guarani moderno, tal que se fala no Paraguai. 
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Tov AR,, Antonio 

1 - Sománti·ca y étjrnologfa en el gnaraní. Bol. 
Iust. Caro :~ Cnervo, t. 5, nºs. 1/ 3. Bogotá, 
1949. 

Baseado em bons documentos, o A. apresenta sugestões e 
faz comentários dignos da atenção dos estudiosos. V. pp. 41/ 
55. V. in Inter. Journ. Amer. Ling. vol. 19. n.0 2 (1953), re
senha de Aryon Dall'Igna Rodrigues, p. 160. 

2 - Ensayo de caractcrización de la lengua guaraní. 
An. Inst. Ling. Univ. N ac. Cuyo, t . 4. Mencloza, 
1950. 

Exposição sucinta de pontos de vista do A., a respeito da 
caracterização da língua tupi-guarani. Os cap. a.0 e 4.0 são 
muito interessant~s. V. pp. 114/126. 

T. P. S. 

- Dois topônimos cearenses. Rev. Inst. Ceará. 
t. 59. Fortaleza, 1940. 

Pequeno estudo sôbre os topônimos Quixeramobim e Uba
tuba, pertencentes à corografia do Estado do Ceará. V. pp. 
63/67. 

TRO::\IBE1'TI, Alfredo 

- Elc111enti <li Glottologia. Bologna, 1923. 

Nesta obra encontram-se dois artigos muito interessantes: 
Fonologia, del Gruppo Tupi (pp. 497/498) e La Nazalizzu,zione 
nel Tupi (pp. 543/544). Ambos foram baseados em informes 
de Lucien Adam, n.0 3. 

Tt:PI CALDAS. J . .lt. L . 

1 - 'roponú11ia 'J'upi-gnarani. Sfldes de Circunscri
ção do Estado do Rio (i-ran<le do Sul. Rev. Inst. 
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Hist. Geogr. R. G. do Sul. Ano 21, n.º 83. 
Porto Alegre, 1941. 

Nas observações sôbre os períodos evolutivos da língua tupi
guarani, (V. Prefácio), há equívocos evidentes. As decomposi
ções e interpretações de topônimos são discutíveis. V. pp. 5/84. 

2 - Etnologia Sul-Riograndense. Esbôço ftmdan1en
tal. R.ev. Iust. Hist. Geogr. R. G. do Sul. Ano 
22, n.º 86. Porto Alegre, 1942. 

No último cap. dêste t1·abalho o A. trata da Linguística 
tupi. As relações de nomes próprios tupi-guaranis, de pessoas 
residentes na Aldeia de N. Sra. dos Anjos de Gravatai (R. G. 
do Sul), em 1768, são muito curiosas. V. pp. 364/380. 

lT IJRICH, Otto W illi 

J - Indianer, die Geschichte einer grossen Nation. 
Mit vielen fotogra:fischen Aufnahmen der Ulrich 
- Expedition. Routenkarten, Kartenzeichnun
gen, Abbildnngen und Tafeln. Rio de Janeiro, 
1938. 

O A., ao fazer o relato das suas viagens 'pelo interior da 
América do Sul, dedica um capítulo à língua tu pi-guarani : Die 
Guarani und die Guaranisprache. Embora sintético, é interes
sante. As suas sugestões sôbre possibilidades da existência de 
radicais egípcios, no tupi-guarani, não p'Odem ser aceitas sem 
reservas. V. pp. 21/30. 

2 - índios, história de uma grande nação. Com 
diversas fotografias, apanhadas pela '"Expedição
Ulrich", roteiros, 1napas e quadros. Traduzido 
por Francisco 1íneller. Rio ele Janeiro, 1938. 

Tradução, para o português, da 1.ª parte da obra anterior. 
O cap. referente à língua, vem acrescido de duas poesias em 
tupi-guarani. V. pp. 34/35. 
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V ALDOVINOS) Arnaldo 

- La incógnita dcl Paraguay. Buenos Aires, 
1945. 

Nesta obra, de caracter literário, encontram-se breves capí
tulos sôbre peculiaridades do tupi-guarani moderno, falado no 
Paraguai. V. por ex.: pp. 6/35, etc. 

V A.LENTE) Pe. Christovão 

- Cantigas na lingoa, pera os m1n1nos da Sancta 
Doctrina. Feitas pello Padre Christovão Valente 
Theologo, & Mestre da Lingoa. I n Araujo, Pe. 
Antonio de - Catecismo na Lingoa Brasilica, 
Lisboa, l618. 

Estas Cantigas, de fundo essencialmente religioso, aparecem 
na ed. de 1686 com título diverso e emendadas. Foram trans
critas por Ferdinand Denis - Une f ête brésilienne, etc.; pelo 
traductor da ed. portuguêsa desta obra (Rio, 1944) e estu
dadas e traduzidas por nós (S. Paulo, 1941), com o título geral 
de Poemas Brasílicos, como vêm na ed. de 1686. V. Ayrosa, 
Plínio - Poemas brasílicos, n.<> 35 e Boi. Fac. Fil. Ciên. Letr. 
Univer. de São Paulo. (Etnogr. Líng. tupi-guar. n.0 2). 

V ALLE BBN~rES) E. H. do - N IMUENDAJÚ) Curt 

15 

V. Nimuendajú, Cu.rt - Valle Bentes, E. H. do 

- Influência do tupi nos nomes geográficos. An. 
Hidrog. :Bilar. Brasil. Rio de Janeiro, 1938/ 
1940. 

~ste trabalho, evidentemente de simples curioso, é de valor 
muito reduzido. V. t. 5, pp. 39/49 e t. 7, pp. 33/53. 
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V ARNHAGEN, Francisco ri.dolfo de 

1- L'Origine Touranienne des Américains Tupis
Caribes et des Anciens Égyptiens, montrée prin
cipalen1ent par la philologie comparée: et notices 
d 'une é1nigration en Amérique, effectuée a tra
vers 1 'Atlantique plusieurs siecles avant notre 
ere. Vienne d 'Autriche, 1R76. 

Trata-se de obra de pura erudição, em defesa de uma tese 
que a crítica, por vêzes severa (V. Mitre, Catálogo Razonailo, 
t. 2. pp. 77 /92), destruiu sem grandes dificuldades. 

2 - Breves comentários à obra de GabriE'l Soares. 
J.n Tratado Descritivo do Brasil em 1587, de 
Gabriel Soares de Sousa, 3.ª edição. São Paulo, 
1938. 

O A'. procura deslindar questões etimológicas, relativas às 
denominações tupi-guaranis usadas pelo cronista. V. pp. 435/493. 

VErGL, Franz Xavier 

- Gruendliche N achrichten ueber die V erfassung 
der Landschaft von jfaynas in Süd-an1erika, 
bis zum Jahre 1768. ln Murr, Cbristoph Got
tlieb von - "Rcisen einiger Missionarien der 
Gesellscbaft Jesn in Amerika". Nürnberg, 1785. 

No Handbook of South American lndians, vol. 6, p. 242, vem 
êste trabalho citado como fonte para estudo do dialeto juri-
magua. , 

VELAZQUEZ, Pe. 

- Diccionario guaraní para el uso de las :Nlissiones. 
Madrid, 1642, 

:íl:ste Diccionario, seg. Medina, p. 18, nunca foi impresso, 
mas vem citado por Du Graty em sua ob1·a La Republique du 
Paraguay, Paris, 1865, p. 238. 
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VELLARD,, J. 

- Conferénce sur Jes (fnavaki. Bol. J\íus. N ac . ., 

vol. 10. Rio de Janeiro, 1934. 

O A., na parte final desta conferência, trata do dialeto 
dos Guaiaquís, e afirma: le dialecte guayaki est un dia
lecte guarani pur; je n'ai pas frouvé un mot qui ne soit 
guarani. V. pp. 86/89. 

VJijLLARD, tT. - ÜSL"NA, Tomás 

1- Ren1arque sur le dialecte des "111B,vihá". Univ. 
N ac. La Plata. Actas y trabnjos científicos del 
XXV Congr. Inter. Amer. (J.;a Plata, 19·32). 
Buenos Ai1·es, 1934. 

Estas notas sôbre o dialecto tupi-guarani, falado pelos Mbiás, 
aparecem no t. 2, p. 239/263 da referida publicação, seg. Journ. 
Soe. Amér. Paris, n. s., t. 26, p. 383. 

2. - LeH in die11A Guayakí : Linguistique. J ourn. Soe. 
An1ér. Pa1·i~, n. s., t. 27. Paris, 1935. 

Os AA. estudam, no cap. 6.0 , a questão da língua falada 
pelos Guaiaquis, e afirmam que a estudo aprofundado do seu 
vocabulá1·io prova que é ·'dialeto do tu pi-guarani, muito puro". 
V. pp. 75/244. 

3 - Textes l\lb,Yihá recueillis au Paraguay. J ourn. 
Soe. Amér. Paris, n. s. t. 29. Paris, 1937. 

Os AA. analisam 7 textos de fundo religioso, traduzindo-os 
literalmente. V. pp. 374/386. 

VERA, Florencio 

- Diccional'io gra1natical guaraní-rspafio1. } .. sun
ción, 1903. 

Não conhecemos êste tl·abalho. Vímo-lo citado por Morínigo 
em sua ob1·a: Hispanismos en el guaraní, Buenos Aires, 1931, 
p. 419. 
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VERÍss1:vro, J ºosé 

1' - Primeiras páginas. Viagens no Sertão. Qua
dros paraenses. Estudos. Belém, 1878. 

O A. anexa um pequeno Vocabul,ário das palavras de origem 
tupi usadas pelas raças cruzadas do Pwrá. É trabalho interes· 
sante. V. pp. 164/172. Mais tarde, em 1887, o A. tendo re
fundido completamente esta obra, publicou-a, na Rev. Inst. Hist. 
Bras., vol. 74, pp. 295/390, sob o título de: As populações 
indígenas e ?nestiças· da Amazônia, e o capítulo referente às 
palavras de "origem tu pi", sob a designação de: Palavras de 
origem tupi-r;'uarani usadas p~la gente amazónica e ern prática 
corrente na região. V. pp. 328/347. 

2 - A l'eligião dos tupi-guaranis. Rev. Bras. t. 9. 
Rio de J·aneiro, 1881. 

O A. trata da religião dos tupi-guaranis, mas estuda várias 
palavras do ponto de vista etimológico e faz algumas conside
rações lingüísticas. V. pp. 69/88. 

3 - Scenas da Vida Amazonica. Com estudo sobre 
as populações indígenas e mestiças da An1azonia. 
Pri111eiro livro. Lisboa, 1886. 

O 'A'. inclui, pp. 38/55, os capítulos sôbre a alteração do 
português no Brasil pela influência da "raça vencida e inferior", 
·e a relação das Palavras de orige1n tupi-guarani usadas, etc. 
V. verb. de 1878. 

VICENTE 

- Carta escrita en1 língua geral pelo tucháua Vi
cente, dirigida a u1u indivíduo a que1n lhe mor -
rera a filha. ln Comissão do ~ladeira, Pará e 
An1azonas, do Cônego Francisco Bel'nardino de 
Sousa. Rio de Janeiro, 1875. 

Embora sem grande vafor, é documento curioso. Vem acom
panhado da tradução portuguêsa. V. pp. 93/94. 
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V IDAL, Flamínio 

- La ci vilización guaraní. Ta pietés y Guayakíes. 
Bol. Acad. Cor. Id. Guar. t. 1, n. º 2. Buenos 
Aires, 1944. 

O A. resenha as atividades dos var1os centros de estudo 
do tupi-guarani, estuda questões etnológicas e transcreve uma 
breve relação de palavras usadas pelos Tapietés, seg. Max 
Schmidt. V. pp. 55/60. 

Vmn.EIRA, Carlos Abrejú 

- Idio1nas Aborígines de Ia I{epublica Argentina. 
Buenos Aires, 1942. 

O A. pretendeu estabelecer comparações entre têrmos de 
várias línguas indígenas da América do Sul, colhendo-os em 
trabalhos clássicos e dispondo-os em ordem alfabética, segundo 
o sentido que têm em castelhano. Não levando em conta nu
merosos erros tipográficos, verificamos que o A. descurou com
pletamente do tupi-guarani. 

VOGT, P. F. 

l - ~1:aterial zur Etnographie und Spracbe der 
Guaya.ki-Indianer. Zeit. Ethnol. ts. 24 e 25. 
Berlin, 1902/ 1903. 

~ste trabalho vem referido no Journ. Soe. Amér. de Paris, 
n.s. t. 27, p. 198. 

2 - Die Indianer des oberen Paraná. Mitt. Anthrop. 
Gesel. Wien, t . 34. Wien, 1904. 

Não conhecemos êste trabalho; vimo-lo citado por Loukotk~ 
V. pp. 200/221 e 353/377. 

W AGLEY, Charles - GALVÃO, Eduardo 

- O parentesco tupi-guarani. Bol. 11us. N ac. n. s. 
Antropol. n. 6. Rio de Janeiro, 1946. 

Trabalho em português e inglês sôbre designativos de pa
rentesco da família tupi-guarani. V. Philipson, J., 1 e 2. 
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~ ATSON, Virgínia Drew 

- Notas sobre o sistema de parentesco dos índios 
Cayuá. Sep. de "Sociologia'~, Rev. Did. Cient. 
vol. 6. São Paulo, 1944. 

Breve estudo, de fundo sociológico, sôbre o sistema de 
parentesco dos Caiuás, estudados nos aldeiamentos de Taqua
pirí, em 1943. As tabelas e os gráficos finais são muito 
úteis. V. pp. 31/48 . 

. 
WEGNER) l{i.chard Nikolaus von 

1 - Indianer-Rasseu und vergangene l(ulturen; Be
trachtungen zur Volksent\vicklung auf einer 
Forschungsreise durch Süd-und lVIittelamerika. 
Stuttgart, 1934. 

~ste trabalho vem citado no Handbook of Soutk American 
lndJians, 6.0 vol., p. 241. 

2 - Bemerkungen zn de1n Artikel von P . Ansehn 
Schermair, O. F. lVI. "Kurze lVIitteilugen über 
die Sirionó-Indianer im ostlichen Bolivien". 
Anthropos, vol. 29. St. Gabriel-l\1odli:ug bei 
Wien, 1934. 

~ste trabalho vem citado no Handbook of Soutk American 
Indians, 6.0 vol., p. 241. 

3 - Die Qurungu'a 
AmeT. Sess. 24. 

und Siriono. Congr. 
Hamburg, 1934. 

Inter. 

~ste trabalho vem citado no Handbook of South American 
lndians, 6.0 vol., p . 241. 

XAVIER FERNANDES, l. 

- Topónimos e Gentílicos. 2 vols. Porto, 1941/ 43. 

No Cap. sôbre topónimos brasileiros (2.0 vol. pp. 26/69) o 
A. estuda várias denominações provenientes do tupi-guarani, 
dando-lhes as etimologias, nem sempre aceitáveis. 
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Y°APUGUAI, Nicolás 

1- Explicacion de el Catechisn10 en lengua guarani. 
(p) or Nicolas Y apnguai, con dire0cion del P. 
Paulo Rcstivo de la compafiia de Jesus. En el 
Pueblo de S. ~laria La J\iiavor: Afio de 1724. 

" 

Trata-se de uma das mais opulentas e valiosas contribui
ções para o conhecimento do tupi-guarani antigo, apresentando 
a particularidade de ter sido composta, em parte ao menos, 
por um índio, ao qual assim se refere Restivo, na Pref acion al 
lectcr: "Muy conocida y superior a lo que puede caber en 
un indio es la capacidad dese Nicolás Yapuguay, cacique y 
músico de Santa María, y con razón muy alabada de todos 
su composicion por la propriedad, claridad y elegancia c'On 
que felizmente se explica, aún en cosas tocantes a Dios, que 
en otros índios no es tan facil hallal'lo. De ese me he que
rido valer yo para hacer estas doctrinas que te ofresco ". 
Nesta obra encontra-se o célebre Catecismo de Frei Bolaíi.os -
Rezo que compuso el P. franciscano Fr. Luiz Bolafíos y mandado 
guardar por /,a sinodal de esto obispado del Paraguwy, que tantas 
controversias provocou, como consequência da denúncia do 
bispo do Paraguai, Fr. Bernardino de Cárdenas. Ref.: Mitre, 
t. 2, pp. 95/96, n.0 64, - Medina, pp. 43/49, n.0 29. 

2 - Sern1one~ ;." Exemplos en Lengva Gvarani. Por 
Nicolas Yapuguay Oon direecion de vn Reli
gioso de la Compafiia de Iesvs. En el Pueblo 
de S. Francisco Xavier, Afio de 1727. 

Dêste livro diz Vale Cabral: "é todo escrito en guarani; 
mas os títulos, tanto dos sermões como dos exemplos são 
em espanhol, trazendo no fim de cada um dêles uma explica
ción, também em espanhol, das palavras mais difíceis emprega
das no texto guarani. O autor é o Pe. Paulo Restivo, não pas
sando Nicolas Yapuguai senão de um nome suposto. A im
pressão, que é irregular, foi feita em tipos de madeira." 

Não duvidamos, absolutamente, da colaboração de Restivo 
nêste trabalho, como em outros publicados por Yapuguai, ou 
anonimamente, mas daí a concluir-se que Nicolas Yapuguai não 
tenha existido vai grande distância. As palavras prefacíais,do 
próprio Restivo, que se encontram na Explicacion de el Catecismo, 
desfazem qualquer dúvida a respeito. Ref. : Vale Cabral, p. 
165, n.0 48 - Medina, p. 49, n.0 30. V. verb. anterior. 

Em 1953 foi publicada, em Buenos Aires, uma ed. facsimi
lar com lntroducción do Pe. Guillermo Furlong, S. J. 
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3 - Historia da Paixão de Christo e taboa dos pa
rentescos em língua tu pi, por Nicolas Y a puguay,. 
com uma resenha dos impressos acerca da dita 
lingua. Vienna, 1876. 

Êste folheto, com XV + 43 pp., publicado por Varnhagen, 
consta de extratos da Explicación del Catecismo, de Yapuguai, 
e de uma Introdução acerca dos itnpressos respectivos à lingua, 
tum, redigid'O pelo editor. Varnhagen, como se vê, alterou o 
título de um dos trabalhos transcritos, denominando-o Taboci 
dos parentescos em lingua tupi, quando êle se entitula: Tábua 
dos g'raus de parentesco em guarani. E' trabalho de divulgação, 
que deve ser citado com cuidado à vista dos enganos tipo-· 
gráficos. V. Drumond, Carlos, n.0 5. 

Y ATAHY, Píndaro Tasso 

- Die Ortsnamen Brasiliens und die Tupisprache .. 
Mitt. ])eut.-südamer. Inst. vol. 5, fases. 1/2. 
Stuttgart - Berlin, 1918. 

Esta obra vem citada no Handbook of South American In
dians, vol. 6.'° p. 699. 

Ysoindy 

- Y soindy. Publicación mensual. Afio I (Epoca 
III). Y aguarón, Paraguay, 1938. 

Revista mensal, dirigida pelo Snr. Ramon Bogarin, cujo 
1.0 n.º é de abril de 1938. Encontram-se em suas pp. c'Omposi
ções literárias, escritas em tupi-guarani, e assinadas por conhe
cidos escritores do Paraguai. 

ZERVINO, Luis G. 

1 - Discurso inaugural de los cursos de 1943. Bol. 
Acad. Cor. Id. Guar. t. 1, n. º 1. Buenos Aires, 
1943. 

Nestas palavras inaugurais do curso de guarani, o A. faz 
considerações de ordem etimológica. V. pp. 11/ 46. 
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2 - La lexicografia guaraní. Mo11f ogenía del voca
blo. Ortogénesis de la dicción guaraní. Bol. 
Acad. Cor. Id. Guar. t. 1, n.º 2. Buenos Aires, 
1944. 

O A. faz considerações de ordem geral sôbre o tupi-guarani 
moderno, e estuda as suas vogais, denominando-as raizes filoló
gicas. A propósito apresenta a etimologia de várias palavras. 
V. pp. 21/23. 

ZERVINO, Luís G. SoTELO_, Juan R. 

- Prin1er Curso de idion1a guaraní. Bol. Acad. 
Cor. Id. Guar. t. 1, n.º 2. Buenos Aires, 1944. 

:1!1ste primeiro Curso de tupi-guarani moderno compõe-se de 
lições muito interessantes, apesar da falta de comentál'ios. O 
segundo curso ioi ministrado pelo Prof. Mario Flores. V. pp. 
85/105. 

ZoNI, César P . 

- La conjunción castellana en el texto guaraní. 
Bol. Fil. Inst. Est. Sup. Montevideo, vol. 6, 
(nºs. 43-44-45), Montevideo, Uruguay, [1952]. 

O A. estuda as conjunções castelhanas e tupi-guaranis e-
as suas funções sintácticas. V. pp. 74/83. 





2.11 PARTE 

MANUSCRITOS 





ÂLTAMillA.NDO) Pe. Christobal 

- Oompendio de la Doctrina Christiana para nifios. 
Compuesto en lengua :francesa por el R. P. 
Francisco Pomeij, de la Co1npafüa de Iesus., y 
traducido en lenguÇt guaraní por el P. Christobal 
Altamirando de la misma Compaiíia. 

~ste Compend:io faz parte de um Códice do Dep. de Ma
nuscritos do British Museum. O Dep. de Etnografia da Fac. 
de Filosofia, da Univ. de São Paulo, possui cópia em microfilme. 

AMAZONAS) J_;ourenço da Silva Araujo e 

- Diccionario Túpico-portuguez. 

~ste ms. foi oferecido, pela família do A., ao Inst. Hist. 
B1·as. V. Vale Cabral, p. 206, verb. 265. O ms. do reverso do 
dicionário: Português-túpico, até a letra H, pertence também 
ao Inst. 

ANCHIETA) José de 

1 - O Diálogo da Doutrina Christãa. 

É "todo em língua brasílica, excepto os títulos das ma
térias, em português ". Encontra-se nos Arquivos da Companhia 
de Jesus em Roma (Opp. NN. 22), segundo Serafim Leite, 
História, vol. VIII, p. 28. Deve ser o mesmo trabalho a que 
se refere Vale Cabral : Diálogos dos mysterios da Religião, 
"cuja licença para impressã'O foi dada juntamente com a da 
Gramática, impressa em 1595 ". 

2 - Opusculi Poetici. Poesias em português, espa
nhol, latim e tupi. 

Mss. pertencentes aos Arquivos da Companhia de Jesus, 
em Roma (Opp. NN. 24) com 208 ff. nums. V. Serafim Leite, 
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Historia, vol. VIII, p. 28. Vifiaza,. Bibliografia, p. 243, refe
re-se a tres códices origin.ales existentes en la Biblioteca de 
la Companía de Jesús en Roma.. "Os três codices originais 
não chegam a ser um (parte de Opp. NN. 24) ", diz Serafim 
Leite, Historia, vol. VIII, p. 29. 

3 - "Cantigas devotas na língua pera que os moços 
cantassen1". 

Mss. existentes nos Arquivos da Companhia de Jesus, em 
Roma. Muitas das cantigas tem sido publicadas, mas bom 
número de outras são inéditas. Há anos, obtivemos d'O Superior 
da Companhia, no Brasil, cópia de grande parte (parece-nos) 
desses mss. Atualmente, por empréstimo, essas cópias encon
tram-se no Museu Paulista. V. Serafim Leite, Hist. da Com
panhia de Jesus no Brasil, vol. VIII, pp. 26/28. 

No Inst. Hist. e Geog. do Rio de Janeil'o há cópias de 
"Poezias do Venerável Padre José de Anchieta" feitas pelo 
Dr. Franklin Massena, em 1863. No Dep. de Etnografia, da 
Fac. de Filosofia, Univ. de São Paulo, existem decalques dessas 
cópias. 

Anônin1os 

1 - Advertencia para el idioma Chirj guano. 

Ms. pertencente ao British Museum de Londres. Ref. 
Loukotka, Cestmir - Boletim n.0 16 do Dep. de Etnografia da 
F.ac. de Filosofia, Univ. São Paulo. 

2 - Catecismo ~fayor o Doctrina Christiana, claris
silna y bremssimamente ex1)licada y repartida 
en quarenta y quatro Sectiones. Por un PadTe 
de la Co1npaiíia de Iesus y traducida en J engua 
guarani por otro Padre de la mis1na Compafiia. 

E';ste Catecismo "lr!ayor faz parte de um Códice do Dep. de 
Manuscritos do British Museum. O Dep. de Etnografia, da 
Fac. de Filosofia, da Univ. de São Paulo, possui cópia em 
microfilme. 

3 - Diccionario Brasiliano e Portnguez esc1·ito para 
G. de Ilun1boldt. 

Este ms. encontra-se na Biblioteca Real de Berlim. Consta 
que foi escrito para G. de Humboldt e traz notas suas. É o 
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n.0 32 da Coleção Guilherme de Humboldt. V. Vale Cabral~. 
p. 208. 

4 - Diccionario português-tupi. 

Pertence êste ms. à Academia das Ciências de Lisboa, O Dep • . 
de Etnografia da Fac. de Filosofia, Univ. de São Paulo, possui 
microfilme integral da obra. V. Vale Cabral, p. 208. 

5 - Grammatica da língua Gual'ani, segundo Hervás 
e Legal. 

Pertence à Biblioteca Real de Berlim. É o n.0 19 da. 
Coleção Guilherme de Humboldt. V. Vale Cabral, p. 208. 

6 - Granunatica da língua Omagua e V ocabulario 
Guarani. 

Pertence à Biblioteca Real de Berlim; ff. 195/213 e 297 /328 · 
do n.0 31 da Coleção Guilherme de Humboldt. V. Vale Cabral, 
p. 208. 

7 - Nemo:fieêhctá aba:fiee rupi. 

Texto com 152 pp., existente na Biblioteca Nacional de 
Montevideo, Uruguay. 

8 - Vocabulario Espa:fiol-Guaraní. 

Pertence à Bíblioteca Real de Berlim; ff. 29/36 do n.0 58' 
da Coleção Guilherme de Humboldt. V .. Vale Cabral, p. 208 .. 

9 - Vocabulário da Língua Brasil. 

Ms. pertencente à Biblioteca Nacional de Lisboa. Uma . 
cópia microfilmada existe no Dep. de Etnografia da Fac. de 
Filosofia, U niv. de São Paulo. 

10 - Vocabulario de la lengua Guaraní que domina. 
ambos mares, el del Sur por todo el Brasil y 
cifiendo todo el Perú. 

Ms. in folio, de 106 ff. em duas colunas. É cópia do · 
original inédito, feita pelo Barão de Merian, procedente da. .. 
Coleção Marcel. Ref. Vifiaza, p. 89. 
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11 - Vocabulário Oyampi do Alto J ary e Cue, Guiana 
brasileira. 

Ms. pertencente a-o Serviço de Proteção aos Indios, Ins
petoria do Pará. Ref. Loukotka, Cestmir - Boletim n.0 16 do 
Dep. de Etnagrafia da Fac. de Filosofia, Univ. de São Paulo. 
São Paulo, 1950. 

12 - V ocabularios das linguas Lule, Guarani, Caraíb, 
Quichua. 

Pertencem à Biblioteca Real de Berlim. Estão catalogados 
sob o n.0 5 da Coleçã'O Guilherme de Humboldt. V. Vale Ca
bral, p. 208. 

BALDUS, Herbert 

- Vokabular der Tapirapé-Sprache. 

Ms. em mãos do A., em São Paulo, Brasil. 

BANDINI, Pe. Simon 

- Varias Doctrinas en lengua guaraní por el P. 
Simon Bandini, de la Compafiia de Iesus, m
signe lenguaraz O.A.11.D.G. Dois dos mss. dêsse 
Códice já foram publicados sob o titulo genérico 
de Catecismos Vários . V. Astete, Pe. Gaspar e 
Anôn:i.mos, n.º 19. 

Estas Doctrinas fazem parte de um Códice do Dep. de 
Manuscritos do British Museum. O Dep. de Etnografia da 
Fac. de Filosofia, da Univ. de São Paulo, possui cópia em 
microfilme. 

BATET, Lucas de 

- Encuesta del Tanimuka, Andoke, J ébero, Tikuna 
y Kokama. 

Ms. de 1934, existente no Centro de Investigaci'Ones, Las 
Casas, Sibundoy, Golombia. Ref. Loukotka Cestmir - Bo
letim n.º 16 do Dep. de Etnografia da Fac. de Filosofia. São 
Paulo, 1950. 
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:BooorANI, Guido 

- V ocabolarii inediti. 

Ms. originais em mãos de Cestmir Loukotka, em Praga, 
Tchecoslovaquia. Ref. Loukotka, Cestmir - Boletim n.º 16 
do Dep. de Etnog-rafia1 da Fac. de Filosofia. São Paulo, 1950. 

BoNPLAND, Aimé 

- Sur la langue des Indiens Guaranis. 

Ms. existente na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 
Brasil, datado em 1821. Ref. Loukotka, Cestmir _ Boletim 
n.0 16 do Dep. de Etnografia da Fac. de Filosofia. São 
Paulo, 1950. 

COHEN, Jacob 

- Gira dos Indios do Tapajós, J\iapuera e Ca
chorro, sendo estes dois últimos no Rio Trombe
tas, Estado do Pará. 

Ms. em mãos do Prof. Paul Rivet, em Paris. Ref. Loukotka, 
Cestmir - Boletim n.0 16 do Dep. de Etnografia da Fac. de 
Filosofia. São Paulo, 1950. ~ste A. cita o ms. como fonte 
para estudo do apiacá. 

FERNANDES, Eurico 

- Vocabulário Emerenhon. 

Ms. em mãos do A., em Belém, Estado do Pará. Ref. 
Loukotka, Cestmir - Boletim n.0 16 do Dep. de Etnografia 
da Fac. de Filosofia, São Paulo. 1950. 

FREIRE, Aníbal 

16 

- Vocabulário Sanan1aíkã. 

Ms. em mãos do A., em Cuiabá, Estado de Mato-Grosso, 
Brasil. Ref. Loukotka, Cestmir - Boletim n.º 16 do Dep. de 
Etnografia da Fac. de Filosofia, São Paulo, 1950. 
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GAY, Côn. I. P. 

- Novo Resumo da Grammatica Guarany, 1881. 

Cópia manuscrita do original de 1881, que pertenceu ae> 
Dr. José Geraldo Bezerra de Menezes, feita provàvelmente em 
1918. P ertence ao Dep. de Etnografia e Tupi-guarani da Fac. 
de Filosofia da Univ. de São Paulo. 

GIBBON, F. ~on H. Fitz 

- Algunas notas para un estudi o de 1 a lengua de 
los índios Pauserna ó Warádu-nee. Un dialecto 
Guaraní del Oriente boliviano. Caf e tal, Rio 
I ténez, 19512. 

Original datilografado, pertencente ao Dep. de Etnografia da 
Fac. Fil. Cien. Letr. Univ. São Paulo. 

HARTT, Cha1·les Frederik 

1-Alphabeto da Língua Geral. 

Consta êste ms., segundo Vale Cabral, p. 210, de apenas 
29 fichas autografadas. Pertence à Biblioteca Nacional do Rio 
de Janeiro. 

2 - Note on the JVIunduruc.ú and Maué languages. 

Ms. autógrafo pertencente à Biblioteca Nacional do Rio de 
Janeiro. V. Vale Cabral, p. 210. 

3 - V ocabulario da lingoa Mundurucú, confrontado 
com o Tupi do Amazonas. 

Ms. autógrafo pertencente à Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro. V. Vale Cabral, p. 210. 

4 - V ocabulario tu pi e portuguez. 

A maior parte dos vocábulosJ diz Vale Cabral, são extraídos 
de varios autores, principalmente os têrmos geográficos e de 
História natural. Pertence à Biblioteca Nacional do Rio de 
Janeiro. 
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lIEnv .Ás, Don Lourenzo 

.. Elementi grammaticali della lingua Guarani. 

O original é escrito em italiano e traz notas em espanhol. 
Encontra-se na Biblioteca Real de Berlim. Há também notas 
escritas por Humboldt. É o n.0 24 da Coleção Guilherme de 
Humboldt. V. Vale Cabral, p . 208. 

HUMBOLDT, Guilherme de 

-Palavras do Guarani do Sul. 

~ste ms., que pertence à Biblioteca Real de Berlim, tem 
o n.0 59 da Coleção Guilherme de Humboldt. Vale Cabral, 
p. 208, informa que foi compilado de uma Gramática, de Hervás, 
e de outra de Legal. 

KnusE, Albert. 

- Vokabular der Makiri-Sprache. 

Ms. em mãos do A. em Santarem.. Estado do Pará, Brasil. 
Ref. Loukotka, Cestmir - B-oletim n.0 16 do Dep. de Etno
grafia da Fac. de Filosofia, São Paulo, 1950. 

LEÃo DE 81, Pe. Inácio 

- Diccionario Latino-Brasílico. 

:.tl'.:ste documento vem citado pelo Pe. Seraf im Leite, His
t6ria, vol. VIII, p. 314. Encontra-se nos Arquivos da Com
panhia de Jesus, em Roma ( Bras. 6, 271 v). 

LEGAL, Francisco 

1 - Breve noticia del arte y arteficio de la lengua 
Guarani. 

O ms. original encontra-se na Biblioteca Real de Berlim. 
É o de n.º 23b da Ooleção de Guilherme de Humboldt. V. Vale 
Cabral, p. 207. 

2 - Grama tica de la lengua Guarani. 

Pertence êste ms. à Biblioteca Real de Berlim. É o n.0 34 
da Coleção Guilherme de Humboldt. V. Vale Cabral, p. 208.. 
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LEvr-STRA uss, Claude 

- Vocabulaires de trois langues: Kabisiana, Kep
Kiri-uat e São Pedro. 

Ms. em mãos do A., em Paris. Ref. Loukotka, Cestmir -
Boletim n.0 16 do Dep. de Etnografia da Fac. de Filosofia, 
São Paulo, 1950. 

LuccocK, J oh11 

- A Dictional'y of the Tupi Language aR spoken 
in B;razil by aborigenes 'vhich pass under the 
general name of Tupinambas. Collected by 
J obn Luccock. Rio de ~J a.neiro, 1818. 

O ms., datado no Rio de Janeiro em 1818, foi oferecido 
por Gonçalves Dias ao Inst. Hist. Brasileiro. Contém 293 ff. 
nums. Algumas de suas partes foram publicadas pela Rev. 
do Inst. Hist. Bras. V. Vale Cabral, p. 207. 

LYRA, Suzana 

- \ T ocabnlnrio. Indios Tupís do P orto Teles 
Pires, do rio do mesmo nome. 

Ms. em mãos do Prof. Paul Rivet, Paris. Ref. Loukotka, 
Cestmir - Boletim n.O 16 do Dep. de Etnografia da Fac. de 
Filosofia, Sã'O Paulo, 1950. 

MARTINEZ, Francisco 

- Catecisn10 y exposición breve de la Doctrina 
Christiana, compuesto en castellano por el P . M. 
Geronymo de Ripalda, de la Compafiia de Iesus. 
Aora nuevamente emendado y traducido en gua
rani por Francisco Martinez. Con quatro tra
tados mui devotos. 

~ste Catecismo faz parte de um Codice do Dep. de Ma
nuscritos do British Museum. O Dep. de Etnografia da Fac. de 
Filosofia, da Univ. de São Paulo, possui cópia em microfilme. 
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:A10RDINI, ~\ntonio 

- Vocabolario del dialetto Paikipiranga. 

Ms. em mãos do A. Barga, Lucca, Italia. Ref. Loukotka, 
Cestmir - Boletim n.0 16 do Dep. de Etnografia da Fac. da 
Filosofia, da Univ. de S. Paulo. São Paulo, 1950. 

NIMl:JEN'DAJÚ, Curt 

- Vocabulário Itogapuc - Vocabulário Turi\vára 
- Vocabulário Tembé - Vocabulário Wirafera-
tupi - Vocabulários diversos - Guajajára -
Vocabulário Kokáma - V er~vandtschaften der 
Yurúna-Sprachgruppe. 

Mss. cuja localização não é indicada por Loukotka. Se
gundo nos consta, estão no Museu Nacional do Ri'O de Janeiro. 

N ORDENSKIOLD, Erland 

- Guarani de Santa Rosa, Bolívia. 

Ms. em mãos do Prof. Paul Rivet, Paris. Reí. Loukotka, 
Cestmir - Boletim n.0 16 do Dep. de Etnografia da Fac. de 
Filosofia. São Paulo, 1950 . 

. 2- Vocabulario Chané de Can1po y Duran. 

Ms. em mãos do Prof. Paul Rivet, Paris. Ref. Loukotka, 
Cestmir - Boletim n.0 16 do Dep. de Etnografia e Tupi-gua
rani da Fac. de Filosofia. São Paulo, 1950. 

[ÜUSELEY] 

1- Gran1matical collections for the guarani language. 

t:ste ms., sob o n.º 27.601, existe no British Museum, e 
se diz compilado em Assunção, em 1856/57, pelo Snr. Ouseley. 
Ref. Oliveira Lima, Relação de ms., etc. Rio, 1903. 
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2 - Vocabulário guarani e notas etnográficas. 

i!:ste vocabulário pertence ao British Museum (n. 27.601), 
compilado, ao que parece, pelo Snr. Ouseley. Ref. OliTeira Lima, 
Relação de mss., etc. Rio, 1903. 

PRETORIO, Pe. Blás 

- V ocabulario de la lengua Guarani, Afio 1627. 

1!:ste ms., segundo informações de Vale Cabral, pertence à 
Biblioteca Real de Berlim. Alguém escreveu, a lapis, em 
seguida ao nome de Blás Pretorio: Paulo Restivo. V. Vale 
Cabral, p. 204. 

ScHILLING, Getúlio 

- O Guarany autodidactico. Compendio téorico
prático do Abá-iíêênga. Rio Grande do Sul, 
1943. 

Original com 27 pp., destinado ao ensino elementar do 
guarani moderno. Encontra-se no Dep. de Etnografia da 
Fac. de Filosofia, da Univ. de São Paulo. 

TASTEV.IN, Pe. Constant 

- Cocama - Witot, Kariboná, Tanünuká, Kueretu 
e Kokáma - Carnbeua - Petit vocabulaire 
Manaj é et Tembé. 

Mss. em mãos do Prof. Paul Rivet. Paris. Ref. Loukotka, 
Cestmir - Boletim n.0 16 do Dep. de Etnografia da Fac. de 
Filosofia. São Paulo, 1950. 

V ALE} Pe. Leonardo do 

- Doutrina na Lingua do Brasil. 1'57 4. 

Sommervogel registra Nunes, em lugar de Vale, seg. veri
ficou Pe. Serafim Leite - História, vol. 9, p. 171. Vifiaza, 
p. 28, anota Nufí.ez e dá 'O seguinte título ao ms.: Doutrina y 
Conf esioiiario en lengua del Brasil, acrescentando que o tra
balho consta de 104 pp. numeradas e que se encontrava em 
Roma, na Biblioteca particular do Rei da Italia. 
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VIEIRA, Pe. Antonio 

1 - Catecismos, Breve e Brevíssimo, na Língua 
Brasílica (1653) 

"Oonquanto não saibamos onde se encontram os ms. desses 
Catecismos, possuímos documentos insofismáveis a respeito da 
autoria de Vieira. Segundo o próprio A. o Catecismo Bre'IJÍB
simo foi impresso." V. Pe. Serafim Leite, Historia, vol. IX, 
p. 348. 

2 - Catecismo em sete línguas diferentes (1664) 

É o próprio A. quem declara ter composto êsse Catecismo 
em sete línguas, inclusive na "língua Geral da costa do mar". 
Parece-nos que tal obra, evidentemente de grande importância, 
não foi ainda localizada. V. Pe. Serafim Leite, Historia, vol. IX, 
p. 348. 

WEGNER, Richard N. 

- V okabular der Siriono-Dialekte. 

Ms. em mãos do A., em Frankfurt am Main. Ref. Loukotka, 
Cestmir - Boletim n.O 16 do Dep. de Etnografia da Fac. de 
Filosofia. São Paulo, 1950. 





ALGUMAS FONTES PARA ESTUDO 

DA 

BIBLIOGRAFIA DAS LíNGUAS AMERíNDIASft 





ÂRANA, E. - Brbliogra.fia de lenguas americanas. I - Im.presos 
sobre lenguas indígenas; II - Apéndice al Catálogo de 
Angelis. (Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas). 
Buenos Aires, 1931. 

BRUNET, J. Charles - .Manuel du libraire et de l'amateur de 
libres, etc. 6 vols. 5.e éd. Paris, 1860-1880. 

CARVALHO, Alfredo de - Biblioteca Exótico-Brasileira. Pub. sob 
a direção de Eduardo Tavares. 3 vols. (letras A-M). Rio de 
Janeiro, 1929-1930. 

CASTRO, Eugênio de - Relação Bibliográfica de Linguística 
.Americana. Fac. 1. º, 1 - Ameríndia ( 1. ª série) . Publ. do 
Instituto Cairú. Rio de Janeiro, 1937. 

Catálogo da Exposição de História do Brasil - Publ. da Bibl. 
N ac. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1881. 

DENIS, Ferdinand - Rapport sur quelques ouvrages de linguis
tique brésilienne, publiés en ces derniers temps. Paris, 1887. 

FIGANIERE, Frederico Francisco de la - Catálogo dos Manuscritos 
Portugueses existentes no Museu Britânico, etc. Lisboa, 1853~ 

GARRAUX, A. L. - Bibliographie brésilienne. Catalogue des ouvra
ges français & latim; relati.fs au Brésil (1550-1898). Paris, 
1898. . 

(}oRNALL, Pedro - Les langues brésiliennes. Monographie biblio
graphique des livres les plus intéressants considérés sous le 
rapport de la linguistique du Brésil. Buenos Aires, 1882. 

GRAESSE; J. G. Théodore - Trésor des livres rares et précieux, 
etc. Paris-Genéve-London, 1859. 

Handbook of South A_merican Ind!ians - PUbl. Smithsonian Insti
tution. Bull. 143, vols. 3 e 6. Washington, 1950. 

HIERSEMANN, Karl W. - Catálogos diversos referentes a linguas 
americanas (t. f.), ns. 70, 82, 87, 100, 119, 143, 179, 200 e 
301. Leipzig. 
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HoLMES. Ruth E. V. - Bibliographical and Historical description 
of the rarest books, in the Oliveira Lima Collection, at th& 
Catbolic University of America. Washington, 1926. 

INOCÊNCIO FRANcrsco DA SILVA - Diccionario Bibliographic<> 
Portuguez. 17 vols. Lisboa, 1858~1870. 

LECLE&c, Ch. - Bibliotheca Americana; histoire, géographie .. 
voyages, archéologie et linguistique des deux Amériques, etc. 
Paris, 1878. 

LErTB. Pe. Serafim - IIistória. da Cornpanhia de Jesus no Brasil. 
V. vols. 8 e 9. . 

LUDEWIG, Hermann E. - T11e Literature of American aboriginal 
languages. London, 1858. 

MAGGS BRos - Diversos Catálogos, dentre os quais : Biblioth~ca. 
Brasiliensis, n.0 546, Londres 1930; Bibliotheca Americana, 
Partes I a V, Londres, 1922-1926. 

MAISOKNEUVE - Catalogue des livres de fonds. Histoire, archéo
logie, linguistique, etc. de l 'Amérique, et de l 'Océanie. Paris, 
1897. 

r M111DINA, J. T. - Bibliografia de la lengua guarani. Pub. do Inst. 
de Jnvestigaciones Históricas, n.0 51. Buenos Aires, 1930. 

MEILLET, A. - ·Cohen, M. - L€s langues du Monde. Nouvelle édi
tion. Paris, 1952. 

MITRE, Bartolomé - Catalogo razonado de la sección - Lenguas 
Americanas. Pub. d-0 :Museu !\1itre, 3 vols. Buenos Aires,. 
1909-1910 e Lenguas Americanas, Catalogo ilustrado de la 
Seeción X de ]a Biblioteca. Pub. do Museu ~1itre. Buenos 
Aire~, 1912. 

OLIVEIRA LIMA - Relação dos l\>fanuscriptos portugueses e extran
geiros, de interesse para o Brasil, existentes no Museu Bri
tânico de Londres. Rio de Janeiro, 1903. 

PAIVA, Tancredo de Barros - Bibliografia Étnica-Linguística 
brasiliana. Rio de Janeiro, 1932. 

QUARICHT, Bernard - Diversos Catálogos de livros sobre línguas 
americanas (t. f.). London, 1873-1899. 

RAPHAEL, MAxwELL ---. Ford, J eremiah - A tenta tive bibliography 
of paraguayan literature. Harvard U11iv. Press, 1934. 
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REVELIJO. José Torres - El Libro, la Imprensa y el Periodismo 
en América durante la dominación e::;pafiola. Pulb. del Insti
tuto de Investigaciones Históricas. Nun1. 74. Buenos Aires, 
1940. 

RODRIGUES, J. C. - Bibliotheca Brasiliense e Catálogo anotado 
dos livros sobre o Brasil, etc. Rio de Janeiro, 1907. 

SACRAMENTO BrJAKE, A. V. A. - Diccionári.o Bibliographico 
Brazileiro. Rio de Janeiro, 1883. 

SOMMERVOGEL, Carlos - Bibliotheque de la Co1npagnie de Jésus. 
Bruxelas, 1890-1909. 

TERNAUX-COMPANS - Bibliotheque américaine ou Catalogue des 
ouvrages relatifs à l'Amérique, etc. Paris, 1837. 

TROMEL, Paul - '.Bibliotheque Américaine, Catalogue raisonné
d 'unt> collection de livres précieux sur l 'Amérique, parus 
depuis sa découvert jusqu'à l'an 1700. Leipzig, 1861. 

TRÜBNER - Catalogue of Dictionaires and Gramars of the prin
cipal languages and dia1eets of the W orld. 8econd edition. 
London, 1882. Diversos Catãlogos de livros sobre línguas ameri
canas (t. f .). London, 1860-1882. 
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