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O DICIONÁRIO BRASI~E~ORTUGUÊS E O 
MANUSiCRITO 11.481 D,A BIBLIOTECA NACIONAL 

M. DE L. DE PAULA MARTINS 

'. ' 

Para que os estudos de tupi-guarani, até há po.uco feitos mais ou 
menos empiricamente, por diletantes e apaixonados, passem a ter uma 
orientação técnica _ e científica, é indispensável que se apoiem em doeu- · 
nientação segura. Elementos básicos para as pesquisas sã-0 os vocabulá
rios contemporâneos da conquista, pois a língua alterou-se, depois, rà
pidamente. Para o estudo do guarani do interior-sul do país há o V o
cabulario y Tesoro de Montoya, que fixa a língua da região de Guairá. 
Os estudos do tu pi do litoral brasileiro, nos séculos 16 e 1 7, estão, po
rém, dispersos em léxicqs parciais deficientes. 

Com efeito, dispõe-se : 
1.0 ) Do Dicionário1 Português - Brasiliano, publicado pela pri

meira vez em 1795, por Frei José Mariano da Conceição Veloso. E é 
um pequeno opúsct1lo, donde derivaram, entretanto, vários léxicos, mas
carados, incorretos, falhos, publicados por Gonçalves Dias, o Barão de 
Antonina, Martius, etc., conforme mostra a reedição de 1934, feita sob 
·patrocínio do Museu Paulista, pelo prof. Plínio Ayrosa. A edição saiu, 
conforme declara o reeditar, com muitos erros tipográficos. 

2.0 ) Do Vooabulário Brasílico, conhecido apenas em 1938 quan
do, encarregado pela Biblioteca Municipal de São Paulo, pôde o mes .. 
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mo Plínio Ayrosa dar à publicidade manuscritds até então inéditos, per
tencentes à coleção de obras raras de Felix~ Pacheco. O manuseio do 
"Vocabulário'' não é prático, pois além de ser-português- tupi, está redi
gido em linguagem do século 16. Não teria sido Anchieta o seu at1tor? 
Esta sugestão, que se encontra no prefácio da -obra, foi recentemente 
contestada pelo ilustre Pe. Serafim Leite, S. J ., que reivindicou a auto
ria do Vocabulário para Leonardo do Vale, contemporâneo de Anchieta 
e grande "língua" do Brasil. 

A autoria do Dicionário Brasiliano pr~nde-se a uma longa história. 
Data, segundo manuscritos da Biblioteca Nacional, de 1751. Não 

traz indicação de autor. - Frei Veleso, ao publicá-lo em 1795, -declarava 
que era anônimo e prometia uma 2.ª parte, amp liada e em reverso -
brasiliano - português, portanto. A . 2 .ª parte não ~pareceu. Mas ''fi
cou mais ou menos assentado", diz o reeditor, que Frei Veloso era o 
autor da obra. · 

Em 1934, verificando que o léxico apenso à "Poranduba Mara
nhense" de Fre~ Prazeres Maranhão, publicada em 1891 pela Revista 
Trimensal do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro· (tomo· l ..,IV) 
era o r-everso da publicada por Frei Veloso, e baseandcr·se na declaraÇão 
anexa de o documento ter sido encontrado entre os-papeis de um mis
sionário do M çiranl1ão - Frei Onofre - -o dr. Ayrosa atribuiu-lhe tam
bén1 a autoria da 1.ª parte do Bras11ianoc. -E ~01no tivesse oetido, por 
intermédio do dr .. Afonso de Taun_ay, diretor 'do Museu Paulista, cópia 
dos manuscritos existentes. na Bibíiotecia Nacional; o · estud-o da parte . 
inédita mostrot1-lhe que ela se destinava a constituir a 2.ª parte, amplia
da e em reverso, prometida na l.ª ediçãoj e nt1nca efetivamente editada. 
O manuscrito estava em elaboração: n.ão rnantinha 01:dem alfabética, 
int ercalavam-se, em algun-s pontos, anotações colhidas _em Figueira, 
IV1arcgrave, Berredo, Simão de Vasconc~los, etc., o qt1e avolum.ava o tra
balho para já 24·2 fôlhas ( o de F rei Onofre' tinl1a -90), embora lhe fal
t assem ainda algumas letras ( C, E, G, O) e, nas demais, vocábulos que 
figuravam na 1.ª parte. O ree<litor completou a obra -de Frei Veloso: 
colocou os verbetes em ordem alfabética, preenchet1 as falhas vocabu
lares e fêz a reversão integral das letras C, E, G, O. En1 nota apensa 
à letra X - ( p. 315 ) ~ lastirna os claros indicados n.a cópia : " . . . 11esª 

te trech.o completamente apagada a significação; este trecho, e não pe- .. 
queno, completamente- extinto; outro trecho igual ao p re-c.edente -em ta
manh,o, igualmente apagado ... que demonstram, com toda evidência, 
não só a antiguidade dos papeis como também o· gra nde número de ex
pressões iniciadas pela letra X , irremediavelmente perdido". 
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1tste manuscrito, anexado, ao de Frei Veloso, constitui o Diccion.arrio 
/ Portuguez - Brasiliano /e/ Brasiliano - Portuguez / Reimpressão 
integral da edição / de 1795, seguida da . 2.ª parte, até / hoje inedita, 
ordenada e preiaciada / por / Plínio M. da Silva Ayrosa", de que atual
mente se dispõe e que se atribui a um missionário benemérito e desco
nhecido, chamado apenas : Frei Onofre, do M aranhão. 

* * * • 

Tentando traduzir originais tupis de poesias de Anchieta, foi-me 
necessário manusear freqüente e atentamente êsse "Dicionário Brasi
liano". Não pareciam claras as relações entre as duas partes; e, embora 
houvesse possibilidade de as divergências decorrerem das ampliações de 
Frei Veloso, não deixavam de ser surpreendentes explicações como: 
"Xeyc - estupe11do ser o pau" ou "Xeacúr - rombo ser assitd', a pri
meira, evidentemente, imprópria, a segunda incompreensível, sem um 
primeiro têrmo de comparação que justificasse o "assim". 

Mas surgiu, casualmente, um dia, certo ponto de referência entre 
os dicionários Brasiliano e Brasílico: 

'~ :;:· 

Brasiliano : X eajyc - rija ser a vara 
Brasílico Rijo ser como a uara q. por mais q. a dobrem não quebra . 

Xeagigc . 

Ocorreu-me confrontar outros vocábulos, obtendo, assim : 

Brasiliano 
Brasilico 

Brasiliano 
Brasílico 

: X eyc - estupendo ser o pau. Tambén1 X erayú e X erayura3•ú. 
Estopento ser o pao co1no algGa q. de estopentos e moles se 
não cortão e quebrados se apegão os pedaços pellos rrttos. 
fios q. tem. - X egic . X erajit. X erajurajít. · 

Xeac·{tr . - rombo ser assim. Tan1bém occorre Xccllr. 
Lon1bo como o q. as uezes ten1 a faca, ou uara acepilhada e o 
1nais q . ouuera de ser direito ou igual. - Çura. Açura. Candura. 

· Lõbo ter assi. Xeaçur. Xeçur. X eca11d1tr. - . . 

Confrontados os demais têrmos iniciados em X no Brasiliano, 
encontrei entre êles, embora reversos, uma coincidência quase absoluta. 
Apenas, o Brasiliano é mais . resumido (há, em vários têrn1os, indicação 
de "etc."), sua ortografia é menos arcaica, a representação da vogal típi-

• 
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ca tupi-guarani não se faz em ig, como no Brasílico, mas em i. Outras 
pequenas divergências decorrem de enganos tipográficos ou de enganos 
de cópia. Em certo ponto o copista trocou de linha. . . Cf.: 

BrasiJiano : X ejacuça - cepilho 
Brasílico : Cepilho. - Tayaçucâ. 

Brasiliano : Xeacángagoâ - cabeça da cousa ser assim. Tambem Xea· 
P.ytagoâ. 

Brasílico Cabeço lugar alto. - J gbítíra, goabae. 
Cabeçuda cousa ser assi. - X eacangagoa. X eapigtagoa. 

Brasiliano X enheengacy d t 
X enheenga para tu ar egainen e 

Brasílico Ardegan1ente. - Atã. Anheêgatã. 1'ctigâiba. 
Ardego ser na fala. - X enheegacig. X enlzeêgaparatlí. 

O desencontro da ordem alfabética dos dois léxicos dificultava, po· 
rém, o confronto. Procurei consultar a cópia dos manuscritos que ha
viam dado origem à 2.ª parte do Dicionário· Brasiliano. Com surpresa 
verifico que a l etra X -, na desordem alfabética da cópia, mantém, ri!Jo
rosamente, a ordem alfabética do· V ooabulário Brasílico. Cf.: 

l31·n.siliauo 

X erobaqityaquya - b rusco andar o 
dia, co1no no ternpo do inuerno 

X ecorapu.e - buraco ter, í ura<lo estar 

Xepereb } 
X P P b bustelas ter e, ere, ere 

X epe } bus tela criar a ferida 
Xepebur quando quer sarar 

;( epepoc - estando já perto de sarar 

X eacangagoa } cabeça da coisa ser 
X eapytagoa assin1 

Xeçooc uguab - caçar saber o cão 

X eaypygoaçit } cacho ter de gordo 
X eafurupygoaçu 

B1•asllico 

Brusco andar o dia como cn1 ten1po 
de inuerno, ou chuiua. - X ero
bau,iaquiga. 

Buraco ter ou f urado estar. - Xecv
ar. Apuc. 

Bustellas ter. - X epereb. X epere
pereb. 

Bustella criar a ferida q. quer sarar. 
- X epe . X epebu'r. Esta inais 
perto de sarar, ide Xepepoc. 

Cabeço lugar alto. - J gbitira, goaba,e. 
Cabeçuda cousa ser assi. - X eacanga

goa. X eapigtagoa. 

Caçar saber o cão. - X eçooc·uguab. 
Tambem dizem. Y1'nbae potar ja,,
guara, he bõ · de caça. 

Cacho te1· de gordo. - X aigpigoaçu, 
• A A 

zea1uritpiguaçu. 
• 

• 
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Braslliano 

X eco - tenho rossa 
X eive - tenho rossa sobre-mim 

X euu - catarrão ter 

X equeraquer(]IY } caindo estar de 
X equerapararparar sono 

X ereicoarugny - camaras de sangue 
ter 

X er1yb('aib - ca1naras ter assim 

X ereb)•caby - ca1naras ter assiin 

X erep·ygoay '-
1 

canal ter o fundo 
X erepygoa'i catu 

X eati1lg } cano ter 
X erendybaating 

• 

Brasílloo 

Cada hum por si ser, ou sobre si. E . 
no fim da cousa, ut . - Ti-tb. i . 
tme pay, como se disse: são fi
lhos de hua n1ãy, n1as doutro pay, 
ou cada um do ceu. X eco, i. tenho 
roça. X ecoe, tenho roça sobre . 
mim. 

Cadarrão ter. - X euu. 

Cadarrão ter. - X eitu . 

Can1aras de sangue ter. - X ereicoa
rugui, X creb?cacipirang. 

Can1aras ter assi. - X erigueaib. 

Crunaras como agoa; as menos perigo
sas. - Tebicacig. 

Camaras ter assi. X erebicacig. 

Canal ter o fundo. - X erigpiggoay. 
X erigpígoaicatit. 

Cans ter. - X eatinga, da barba X ere
díbaatin,ga. 

Como se vê, não só o Vocabulário Brasílico coincide com o Brasilia
no, como é mais con1pleto, explica-o. As duas formas Xerygeaib e Xe
rebycacy, por exemplo·, indicando, ambas, "camaras ter assim" (Brasi
liano), designam, entretanto, modalidades diversas de cambras. Xeating 
seria uma estranha expressão ("cano ter" ); é "cans t er", distinguindo
se, ainda, cãs "do cabelo" e "da barba". Curioso exemplo é êste, que não 
se compreenderia sem o auxílio do Brasílico: 

Brasiliano : Xeur } b. d 1 1xos ter a catne os .os 
Xeur .~eur 

Drasílil~O 

Xeracoe } . 
X 

bichos ter 
eraçoraçoe 

dos 2.os isto he Y çoca ou çaçoca 

Bichos de carne, ou peixe podre: - Ura . l\1Iorn1ente os q. nas
cem de barejas poq. outros q. a propria podridão da carne pro
duz tan1be1n se chan1ão J gçoca.. 1. Çaçoca. 
Bichos ter a carne dos pritneiros. - X cur. X eu.?.:eur, e da se-
gunda n1aneira X eraçoc. Xeraçoraçoc. 

* * * 

• 
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Confrontado, afinal, o restante do manuscrito, verifico que quase 
todo o dicionário intitulado Brrasiliano-Portugués é reversão do V oca
bulário Braeílico. As palavras foram colhidas por séries: Aic, Aie, Aii, 
Aim, Ain, Aio, etc. Cf. 

Aiecybacab - benzer-se 

Aieji,ntpirar - bocejar 
A iepoerur - bracejar chamando 

Ainibumupuc } 
Aimopi11,pumupuc 

crivar com fre
chas, ou bom- · 

- bardas 

Aim - r - crucificar 

Aitnon.hagu.ypuia - ensinar 

• 

Nieipotiguabi - não se achar 

Ar abob)n·itã - não huma, nem duas 
A 

vezes 

N~nbyacyca - orelhas cortadas 

orelhas derribadas 

N a4nbipora orelheira, arreiadas 

N heengu:ixera - parola 
N axetecoc·uguabi - parvo ser 

Neyron l . 
]\~ h , J pazes entre contrários 

•e 1n1t 

f\'anzy - y - quedo estar, não bolir 
J\l hanheratrzi - quedo estar no que 

lhe fazer 

etc . 

Benser = se. - Aiobaçab, Aiecwa.-
,ab. 

Bocejar. - Aiejurupirar. 
Bracear chamando - Aiepoerur. 

Criuar como com frechas, ou bom-
bardas. - .!limõbu.puniu.puc, l 
A i1no11iupu111u. 

Crucificar - Ai111ojaribi1·â. J oaçaba 
rece. 

Ensiriar farinha. - An.honhang. Ai
rnonhang1tipucit, 1. Auypucu1no
nhang. Isto tudo he pera a que 
uai em sírios, tirando o pro. que 
he pa.. todo o modo dentrouxar. 

Não se achar como o q. esta fora de 
seu natural, ou como quer. -Na
jepocuquabi. N abíari. 

Não hwn ne dous, ou não húa nem 
duas mas rotos._ ou n1tas. uezes. 
- N anibobigruã, e tan1ben1 quer 
simplr.· muitos, e no q. nos dize
mos não tem conta ou numero. 

Orelhas, ou orelhas cortadas. - N a1n-
biacigca. 

Orelhas derrubadas como dos cãis. 
- 1Vãbixore. 
Orelheiras, ou arrecadas. - Nãbia-

paya. N a11ibipora. N an1 bi p11 pi.ara. 
Parola. - 1Vheenguixuera. 
Paruo ser. - N axetecocu.guabi. 

Pazes, corr10 entre os q. erão contra-
rios, e tinhain guerra. 1Vhigrõ. 
Nhe1nü. 

Quedo esta, s. não se bolir. - N aniigy. 
Quedo estar = se con10 consentindo 

no q . lhe fazem, ou que fazer. -
Nanhérani. 

etc . 
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Um exame mais pormenorizado do manuscrito poderá delimitar 
algumas interpolações e variações léxicas, que fornecerão novos dados de 
pesquisa. Parece, todavia, certo, que o Dicionário Brasiliano inclui o 
Vocabulário Brasílico, reverso e . resumido·. 

* * * 
• 

O fato de se estabelecer um nexo entre o Dicionário Brasiliano e o 
Vocabulário Brasílico, além da curiosidade bibliográfica que encerra, tem 
interêsse prático it?ediato. 

A reversão do "Vocabulário", incontestàvelmente o melhor e mais 
completo de que se dispõe para conhecimento do tupi da costa, era tra
balho exaustivo, mas que se impunha aos estudiosos da língua. Por 
outro lado, os enganos patentes do Brasiliano prejudicavam a consulta. 
Determinada a sua origem, torna-se possível, por simpies confronto en
tre os originais do Brasiliano e a excelente edição do Brasílico, obter um 
vocabulário tupi-português correto e completado, ainda mesmo nos cla
ros existentes no manuscrito. 

Permite ainda adiantar que nem Frei Veloso, nem Frei Onofre de
vem ser considerados verdadeiros autores da 2.ª parte do Dicionário Bra- · 
siliano. A própria disposição das séries vocabulares (ao eh segLtem
se r, a, t, que continuam em d, e, f, g, etc.) parece indicar que Frei Velo
so as copiava de manuscritos já organizados e destacados. &ses ma
nuscritos eram uma reversão do Vocabulário Brasílico. 

Quem a teria feito? Estará essa reversão na Biblioteca Nacional? 
Esperando resolver oportunamente a questão, fique, entretanto, des

de já assente que, se o Vocabulário Brasílico é realmente, e apesar da 
contestação apresentada pelo Pe. Serafim L eite, de autoria de Anchieta 
(o que talvez se possa documentar em breve) , o atual Dicionário Bra
siliano-Português - ou grande parte dêle - deve-se ao mesmo An
chieta. 

Seria útil, pa ra prossegt1imento seguro e mais rápido dos trabalhos 
de língua tupi-gu·arani, que fôsse feita a -reimpressão, convenientemente 
corrigida, da 2.ª parte do Dicionário Português-Brasiliano e Brasiliano
Português. E talvez melhor lhe caiba, então, o título de 2.ª parte do 
Vocabulário Brasílico do Pe. ] osé de Anchieta. 

* * * 

• 

• 
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O MANUSCRITO 11 . 481 DA BIBLIOTECA NACIONAL 

Em 5 de julho de 1934, na Academia Brasileira de Letras, o sr. 
Félix Pacheco, conhecido bibliófilo e seu secretário-gerai, leu certo co
municado referente a qt1atro manuscritos de sua coleção de obras raras. 
Entre êsses manuscritos havia um dicionário, tt1pi. Em tôrno dêle gi
rava o motivo central da comunicação. 

Datado de 1621, fôra adquirido, em 1928, em Paris, pagando-se 
por êle, aos Irmãos Maggs, a elevada soma de 50 libras e 10 shillings. 
Tratava-se de um documento indicado no catálogo de Quaricht, em 
1885, sob n.0 30. 200, e confirmado por Sommervogel, na "Bibliotheque 
de la Compagnie de Jesus'' ( 1 ) . Ambos faziam referências ao anoni
mato do vocabulário e ambos sugeriam a possibilidade de ser êle obra 
de Pero de Castilho. 

Com efeito, no final do volume, em letra diferente, aparecia uma 
relação dos "Nomes das partes do corpo humano pela Língua do Brasil", 
atribuída àquêle jesuíta. O manuscrito fôra examinado pelo ilustre tu
pinólogo e historiador patrício - o dr. Rodolfo Garcia, que o declarara 
superior a todos os outros conhecidos. Mas nem êle, nem Afonso de 
Taunay, de São · Pauloi haviam-se julgado autorizados a identificar o 
manuscrito. 

Solicitados informes sôbre Pero de Castilho a outro historiador ilus
tre - o Pe. Serafim Leite, encarregado da "História da Companhia de 
J esus no Brasil" e possuidor de vastos conhecimentos e abundante do
cume11tação relativa à catequese do Brasil, o sr. Félix Pacheco soubera 
que Pero de Castilho, jesuíta e perito no idioma brasílico, que aprende
ra na infância, era um brasileiro. Nascera na vila do Espírito Santo, em 
1572, e entrara para a Companhia, em 1587. 

E11tusiasmado com a informação, o sr. Félix Pacheco esqueceu as 
reservas concernentes à autoria da obra e regozijou-se de sua aquisição 
de Paris. 

Realmente, dadas as circunstâncias, o fato revestia-se de significa
do especial. A autoria de Pero de Castilho numa obra de 1621, reivin
dicava para o Brasil o melhor e mais antigo vocabulário conhecido em 
língua tupi. O feliz proprietário prometeu fazer imprimir o volume e 
a Academia Brasileira, patriôticamente, congratulou-se com o seu secre-

( 1) - Tômo I I, col. 846. 

• 
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tário-geral,. concordando, por proposta do sr. Roquete. Pinto, fôss-0 consi
derado "um de seus melhores dias, aquêle em que lhe era participado 
t ão importante achado" ( 2). 

A morte de Félix Pacheco e a criação do bepartamento de Cultura 
de São P aulo, carrearam para a nossa Biblioteca ~Aunicipal o famoso 
manuscrito de P arfs, que foi confiado, pelo dr. Rubens Borba de Morais, 
então seu diretor, à competência do prof. Plínio Ayrosa, catedrático de 
Etnografia e Língua Tupi-guarani, da Universidade de São Paulo. Apa
pareceram assim, em 1937, a relação dos "Nomes das partes do corpo hu
mano pela língua do Brasil" à.e Pero de Ca~tilho ( 3) e, no ano seguinte, 
o Vocabulário na Lingtta Brasílica ( 4), onde, e~ longo e minucioso 
prefácio, o pr of. Ayrosa expunha a história dos velhos manuscritos e as 
considerações admitidas e aplaudidas pela Academia, concluindo por 
confusões do sr. Félix Pacheco e pela impropriedade de se ter conside
rado "feliz" aquela sessão de julho na Academia Brasileira. 

Justificava-'se com diferentes fatos: 

Ser, Pero de Castilflo, autor da relação 
rio, não prova que seja autor dêle. 

anexa ao Vocabulá-

O manuscrito de· Félix Pacheco não é autógrafo, é 
mal feita. Outras, do mesmo manuscrito, existetn: 

• 

,. . 
copia e 

a) Em Londres, no Museu Britâ.nico, onde a .encontrou o 
dr. Ferreira França, em 1859 (5). Está em mau es
tado e é, provàvelmente, mais antiga que a de 1621. 

b ) Em São. Paulo, onde o sr. Joaquim Branco conserva um 
documento que p~rtenceu à coleção Eduardo Prado e 
é idêntico ao "Vocabulárion. A cópia data de 1896 e 
foi obtida na Biblioteca Nacio11al. 

e) Na Biblioteca Nacional, do Rio, deve ha.ver um livro 
idêntico ao "Vocabulário na Lít1gua Brasílica". 

3.0 ) Os n1anuscritos Félix Pacheco e Biblioteca Nacional proce
dem de terceiro, desconh.ecido ou extraviado. 

( 2) - J ornal do C1>méreiô, Rio, 6 de julho de 1934. 
( S) - Plinio Ayrosa, Os "Nomes das partes do corpo . hüman.o pela língua do "Bl.'.as il" de P ero ele 

Castilho. Texto tupi-port uguês e português·tupi do século XVII I. 1937. Emprêsa Gráfica da 
" Revil:lta dos Tribúnais". Rua Xavier de Toledo, 72. - São Paulo. . 

( 4) - Vocabulário na Língua Brasilica. M.anu!lcrito por t nguês-tupí do s tk.ulo XVII, coordenado e pre
faciado por Plínio Ayrosa . Volume X X da Coleção Departamento de Cultu1·a. São Paulo - 1038. 

( 5) - Vide "Chrestotomathia da Língua Brazi.lica" pelo dr. Ern esto F erreira Fra11~.a. Leíp.-zig -
F. A. Dockhaus, Livreiro de S. M . o Imperador do Bras il, 181>9. 
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Tentando determinar o autor do vocabulário em questão, e impres
sionado pelo título da cópia do sr. Joaquim Branco: 

Cópia do Vocabulário da 
Lín~ua Brasílica do Pàdre 

'Anchieta 

o prof. Ayrosa coligiu dados, observou verbetes, confrontou léxicos e es
tabeleceu ligações entre o "Vocabulário na Língua Brasilica" e a "Arte 
de Gramática da Língua mais Usada na Costa do Brasil", do Pe. José 

' . 
de Anchieta. As considerações que teceu levaram·· no a se . declarar fir-
memente convencido de que "o livro adquirido por Félix Pacheco é cópia 
e má, de um texto, provàvelment~ ampliado, de Anchieta" ( 6) . 

* * 

Em junho de 1944 aparecia, no Rio, uma nova revista -
VERBVM. A p. 18 de seu primeiro número_, encontra-se um artigo al
tamente significativo para os estudiosos. Assína-o o Pe. Serafim Leite, 
S. J., impelido, diz, pela atualidade e importância da publicação do "Vo
cabulário" do prof. Ayrosa. O Pe. Serafim Leite contesta a sugestão 
de autoria de Anchieta. "Nos documentos da época, não achamos no
tícia de intervenção sua, direta, neste trabalho. Nos primeiros biógra
fos observa-se esta gradação: Quirício Caxa, enunciando, pormenoriza
damente, as obras de Anchieta na língua tupi, não fala de "Vocabu
lário"; Pero Rodrigues já afirma que deu "princípio ao Vocabulário"; 
Simão de Vasconcelos dá o passo final e escreve: "Fêz :vocabulário na 
mesma língua ( 7) . Mas er1tendido. O "Vocabulário na Língua Brasí-
lica,, não foi composto por Anchieta. . 

O artigo do P e. Serafim Leite, intitulado ·Leonardo do Vale, autor 
do Primeiro "Vocabulário na Língua Br,asílica!' ( 1591 ), baseia-se 1i~s 

fatos seguintes. 
Em 25 de maio de 1592, reuniu-se na Bahia, sob a presidencia do 

Pe. Marçal Beliarte, a 4.ª Congregação Provincial dos Jesuítas do, Bra
sil. Fôra convocada para qtte se estudassem assuntos de interêsse geral e 
se autorizassem medidas urgentes para a Província. Entre os reqt1erimen-

( 8) - - Op . cit . , p . 73 . 
( 7) - P. Seraf im Leite, S. J. " Leonardo do Vale, autor do primeiro 11 Voca.bulário na L íni:ua Btfü!Í

Jica " 1691 " . Separata. da r evista VERBVM . Tomo I - Fase . 1 - Junho de 19·14. Imprens a 
Nacional. Rio de Janeiro, BrasU, p. 20. 
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tos então apresentados, figura ttm (o 10.0 ) , solicitando imprimir três li
vros: " . . . Lexicon idioma te Brasiliensi, Artem atque Doctrinam C hristia
nam eodem sermone conscriptam" (Vocabulário no idioma brasiliense, 
Arte e Doutrina Cristã, escrita no mesmo idioma) . 

A "Arte" foi, realmente, impressa, em 1595. O ''Vocabulário" não. 
Sendo a "Arte" de Anchieta, pareceu que o "Vocabulário" também seria 
dêle. Não era. A relação que o · Pe. Marçal enviou a Roma, sôbre a 
Congregação de 1592, leva, anexo, o .histórico de Leonardo do Vale, je
suíta e grande língua do Brasil, falecido em Piratiningá um ano antes 
(2-5-1591 ). O documento informa que é êle o autor do "Vocabulário,,: 
"Composuit vero illius linguae optimum, copiosum et valde utile V oca
bukium, ex quo fadle est addiacere'' (Compôs um ''Vocabulário" da
quela língua, muito bom, copioso e grandemente útil, pelo ·qual é fácil 
aprender) ( 8). 

O V ocabularium referido por Mai'çal Bliarte seria, assim, segundo 
Serafim Leite, o Lexicon idiomate Brasiliensi, cuja impressão fôra soli
citada em 1592, e o mesmo Vocabulário na Língua Brasílica, de 1621, 
publicado em São Paulo em 1938. Seu autor não seria nem Pero de 
Castilho, nem José de Anchieta, mas Leonardo do Vale. Como êste je
suíta falecetl em 1591, êste recuo no tempo dá ao dicionário, incontes· 
tàvelmente, maior valor (9). 

Em janeiro do corrente ano, p rocedendo a pesquisas no Museu de 
"Etnografia e Língua Tupi-guarani, da Faculdade de Filosofia de São 
Paulo, ocorreram-me dúvidas sóbre a autenticidade de outro vocabulário 
tupi: o "Dicionário Português-Brasiliano e BrasilianCP-Português,.. ( 1 O) 
Fôra publicado pelo mesmo prof. Ayrosa, em 1934, sendo atribuído por 
êle a um desconhecido Frei Onofre, do M aranhão. As dúvidas levaram
me a verificar que a 2.ª parte daquêle dicionário não passava de 
cópia, em reverso, do discutido ''Vocabulário na Língua Brasílica" ( 11 ) . 
Éste fato tinha conseqüências imediatas: 

1.0 ) Restringia a possível autoria de F rei Onofre à 1.ª parte do 
dicionário, isto é, ao "Dicionário Português-Brasiliano". 

( 8} - Id ., ib ., p . 22 
( 9) - Id. , ib ., 19 . 
(10) - Dicionário Portugue~Brasiliano e DraF..ilíano-PortuguE::r.. Reimpr essão integral da edf~lio de 

17!15, r.eguida da 2. • parte, até hoje inédita, ordenada e preíncinda por PJínio M. da S ilva Ayrosa. 
l l l} - V i<le M. de L . de Paula Mart ins º'Nota sôbre rela çõe:. verif icadc.s entre o Dicion;l.rio .Br nsiliano 

e o Voeabulârio na Língua Brasfliea", ln Boletins da Faculdade de Filosofia, Cifneias e l . .1'.'tras, 
LII, São I'aulo, 1946. 
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2.0 ) Desligava as duas partes dêle. 

3.0 ) Ligava a 2.ª parte (publicada, pela primeira vez, em 1934, 
mas datada do século XVIII), ao "Vocabulário na Língua 
Brasílica", o que representava um recuo de quase dois séculos 
ao seu conteúdo lingüístico. 

A edição da 2.ª parte do "Dicionário" baseara-se em cópias que se 
encontram no referido Museu, de um manuscrito autêntico, da Biblio
teca Nacional, do Rio. O manuscrito da Biblioteca Nacional constitui 
grosso calhamaço, encadernado, as f ôlhas amarelecidas. São notas au
tógraf as de Frei José Mariano da Conceição Veloso, o l;>otânico que pu
blicou, em 1795, o "Dicionário Português-Brasilianon. A edição apre
sentava apenas a parte português-brasiliano, mas prometia, no prefá
cio ( 12) , uma segunda ( brasiliano-português, sem dúvida), que não 
apareceu. Lendo os autógrafos de Frêi Veloso, sente-se, entretanto, que 
êle a preparava. As notas estão sendo elaboradas. Não há ordem nelas, 
muitas páginas vêm em branco, outras incompletas, corrigidas, riscadas. 

De fato, na "Bibliografia" do sr. Vale Cabral ( 13), encontra-se 
uma nota sôbre o assunto. Arrolando os manuscritos existentes na Bi
blioteca Nacional, em 1880, diz êle: 

"n.0 250 - M anuscrito da Biblioteca Nacional do Rio de Janei
ro. Cópia por letra do XVI século. Consta de 72 
ff. não num. medindo 19 centímetros. de altura por · 
14 de largo. 

(12) - Ib ., pp,, e 88 . 

Em português e tupi ou guarani. Não traz 11ome de 
autor, nem data nem título" 
Faltam as letras A e B, começando pelo vocábtilo -
Cabeça humana sem corpo, Acanguera . 
. . . . . . A nossa cópia pertenceu a F. José Mariano 
da Conceição Veloso, que dela ia extraíndo os vocá
bulos, não com muita fidelidade para a sua segunda 
parte do Dicionário português e bra.Siliat10, que f i
cou apenas esboçada." ( 14) 

(18) - "Bibliografia das obras tanto impressas como manuscritas relativas à Língua tupí ou guaraní 
também chamada Lingua Geral do Brasíl ", por Al:fredo do Vale Cabral, in "Anais da Biblio· 
teca Nacional ", -vol. VII, Rio, 1880, pp. 143-431. 

(14) - ld, ib., PP. 2034. 
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Como me parecia certo que a 2.ª parte do Dicionário Brasiliano 
era o reverso do "Vocabulário na Língua Brasílica", tive a curiosidade 
de examinar o manuscrito do11de F rei Veloso ''ia extraindo os vocábulos, 
não com muita fidelidade" ( 15 ) . 

Era o manuscrito 11 . 481, da Biblioteca Nacional ( 16) um cader
ninho de quase quatrocentos anos, manchado, poído, rangente, esclero
sado pelos séculos e pelos desinfetantes. Confrontado com o manuscri
to da Biblioteca Municipal, de São P aulo, verifica-se que êsse caderno 
é um manuscrito incompleto do "V ocabuliirio na Língua BrasíJiceJ'. 
Faltam-lhe as páginas numeradas, na edição de 1938, de 8 1 a 137 (par
te). Dêsse ponto em diante os dois manuscritos ~oincidem. Cf. 

Manuscrito Biblioteca N a.c1onaJ 
(Rio ) 

Cabeça humana sem o corpo, A c@n
guera 

Cabeça de qualquer outro animal, 
Baeacanguera ut piraacanguera 

Cabeça como de virote, A cangagoâ, 
Apigtagoâ 

Cabeça f aser assi e nalgua couza, 
Aiwtoacãgagoâ, Aimoapigtagoa, 
act. 

Cabeça de Rio, l gapigra ( 17) 

~fannscrito Biblioteca M un.icjpaJ 

(São Paulo) 

Cabeça humana sem corpo. - A can
goera. 

Cabeça de qualquer outro animal. -
Ba1tUanguera ut pirâ acanguera. 

Cabeça como de uirote. - Acãgagoa. 
Apigtagoa. 

Cabeça fazer as si em algua cousa. -
Aimoacangagoa. A imoapigtagoa . 
act . 

Cabeça do rio, - J gapira. 

A mesma "Bibliografia" informa que se estava, na ocasião ( 1880), 
reparando a falta das primeiras páginas : 

"O original dêste vocabulário conserva~se na Biblioteca 
Nacional de Lisboa. Rodrigo J osé de Lima Felner, notável 
bibliófilo português há pouco tempo falecido, dêle tirara uma 
cópia, a qual pára hoje nesta côrte, comprada em Lisboa no 
espólio da sua seleta livraria. A Biblioteca Nacional do Rio 
de Janeiro trata de completar a sua cópia do XVI século, pois 
como se disse faltam as letras A e B, aceitando o favor do 
possuidor da cópia Felner." ( 18) 

(11}) - Não .rne parece que Frei Veloso extra ísse daí °" seus vocábulos. Deve haver algures outro do
cumento ll(àe {!Je copiava. A ordem, o papel diferente, azulado, em que aparecem as l'etras J, 'M, N, 
P , X, fazem pensar que aproveitava listas j;'~ organizadas. 21!se docum.ento deve ser o revereb 
do " Dicionário na Língua Brasilica" . 

(1 6) - Esta numer ação corres})Onde à "Chave da classificação adotada no Catálogo da Exposição de 
H istória do Brasil " realizada pela Bibliote<:a Nacional do R io de Janeiro a 24 de dezembro de 
1881 - in " Anais da Biblioteca Na cional " , vol . IX, tômo II , R io, 1881 . O manuscrito vem 
indicado como " Dicioná rio da Linlfua geral do Bras il" . No fichário da Biblioteca sua indicaQlo 
~ 1, 1, 1, 2 . 

(17) - Vide fisr . 1 . 
(18) - ()p. clt., p . 204 . 
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. Examinei o complemento Felner. ~Não o encontro no catálogo dos 
manuscritos ( 19-), mas figura t10 fichário da . Biblioteca sob indicação 
I, 32, 8, 14. São dois pequenos cadernos de fôlhas sôltas, medindo 
0,20 x 0,13, em bom papel azulado, a caligrafia unif~r~e e segura. Al
gumas palavras éstão escritas a lápis. O copista não sqube - ou não 
pôde ler, com facilidade, e> têrmo. Seu título é "Vo<:Jabala.rio da Jingua 
brazilica". 

O confronto dessas páginas com o início do manuscrito de nossa 
Biblioteca confirma a identidade dos dois doct1mentos. Cf. · 

~I.al\uscrito Biblioteca Nacional 
(Rio) 

A Datiuo Ç-upê. 
A a s a si si i ja cayo nisso == To s 

êê - , ou ambos juntos. ut 1'ôi'fé . 
A, ao, aos, etc. Proep. de accus. a<l, 

s, in == Pê s. 111Iê :::::::: in fine -
C'ope. == Para-nanze .::::: -

Abbade, ou Prelado == A barego
açfi (20) 

Ma.nusorito Biblioteca. ~1unicipal 
(São Paulo) 

A, datiuo. - Çu,pe. 
Aa, 1, assi, ja cayo nisso. - T o, l) c<J. 

ou an1bos iuntos.r ut Toce. 
A, ao, aos, ec. - praep.o. de acu~at . 

ad, l, in, pe7 .T, 'r!L!J> in fine, ut aço 
cope) uou ha 1·oçà, aço parananzc. 
uou ao inar, etc. -

J\bade, ou Prelado~ 7 .i'lbqrêguaç ú. 

A cópia Felner não está completa. Termina no verbete- Alma do q 
ja morreu :::::::: Angué.t1~, faltando-lhe, ·por co11seguinte, a séri~ de verbet es 
de Almadia ou canoa de pau até Cabeça ( 21). _A falta é, provàvelme11te, 
momentânea. Tratando-se de f ôlhas destacadas, estarão, talvez, extra-
viadas do conjunto. · -

:j: * * 

Do exposto resulta possível, neste momento: 

,.. 1.0 ) Identificar o manuscrito 11 . 481 do catálo~ da Biblioteca 
Nacional. É t1ma cópia do "V ocabt1lário na· Língua Brasíli-

~ 

ca", publicado em São Paulo em 1938, segundo manuscrito 
de 1621. Se a cópia da Biblioteca Nacional _pertence ao 
século XVI, é mais antiga que a de São Paulo, e preferível, 
portanto. ~ 

2.0 ) Localizar o original do "Vocabulário na Língua Brasílica". 
Deve estar na Biblioteca Nacional de Lisboa. ~ O exame 
dêsse original permitirá, sem dúvida, determinar o seu autor. 

(19) - Op . cit. 
(20) - Vide fig. 2. 
(21) - Jlp.98 a l:J7 na edição de 1938. 

• 

• 

• 



Fig. 1 _ P ágina inicial do Manuscrito Biblioteca Nacional 
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Confirmar: 

a) Com o dr. P línio Ayrosa, a existência, na Bibliotc:
ca Nacional, de um exemplar do "Vocabulário na 
Língua . Brasílica" ( 22) e que os manuscritos de 
São P aulo e Rio provêm de terceiro, o da Biblio
teca Nacional de Lisboa, talvez ( 23 ) . 

b) Com o Pe. Serafim Leite, que se o ma11uscrito 
11. 481 é do século XVI, o "Vocabulário na L ín
gua Brasílica" pertence, de fato, a êsse século. 

* >ic * 

~ 

Quem observar atentamente o manuscrito 11 . 481, da Biblioteca 
Nacional, confrontando-o com o da Biblioteca Municipal de São P aulo, 
verificará que aquêle,- mais antigo, é, também, mais completo e exato. 
Exemplos disso são os verbetes seguintes : 

Manusciito Bibliotooa Nacional 

( R io) 

Cachoro, JagoaraigraJ Jagoaraig roçú 
Cada hú porssi .ser ou sobressi~ ê, no 

fim da couza, ut Tlt.b - ten1 pay. 
trtbê, tem outro pay_, con10 se dis
sesse são filhos de hua may, mas 
doutro pay ou cada hii do seu, ut 
.t'cco tenho roça, x ecoê, tenho 
rossa sobremí. 

Paixão de tristeza, tecv tebê 

Paixão et noio ter,_ %ea!igecoaib 

Manuscr ito Biblio teca M'tn lci:pal 

(São P aulo ) 

Cachorro. - Jaguarai1'a, arl.ruçtt. 
Cada hum por si ser, ou sobre si. E. 

no fim da cousa. ut. - 1'ub, 1, 
tem pay, como se disse: são fi
lhos de húa mãy, mas dotro pay, 
pay, ou cada um do ceu. X eco. 
i. tenho roça. X ecoe. tenho roça 
sobre mim . 

Paixão de tristeza. - Teco tebê. A n
gccoaiba . 

Esgotada, como se encontra, a edição de 1938, seria conve
niente, para segurança dos estudiosos, f ôsse preparada nova edição da 
obra, revista e mell1orada. A F aculdade de Filosofia de São P aulo, t en
do, à disposição, cópias microfilmadas daquêle manuscrito, tomará, por 
certo, providêncras nesse sentido. 

(22) - ÃOhlcente.se que, no Rio de Janeiro, deve haver pelo menos mais um: o que foi cop ia do por 
tha Pelner . 

{23) - Note 1e. porém, que o manuscrito 11. 481 não traz o titulo a que se refere a cóp ia do s r . Joa
p!:; »ranco. Haverá out ro " Vocabulá r io na L íngua Brasilica ", na Biblioteca Nacional? 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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