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CAPÍTULO II 

A INFLUÊNCIA TUPI , 

1. Das línguas indígenas do Bra.sil, natural é que t enha sido o 
·Tupi aquela que maior influxo exerceu no Português, porque era a 
mais importante, era a mais .falada e funcionava mesn10 como espé
cie de "língua segunda" de certos grupos de aborígines não tupis. 
Acresce a isso que as duas Unguas conviveram por largo tempo, sendo 
Q\,\e, até o século XVI!I, o Tupi sobrepujou muito o Português, tant0 
é verdade que, no primeiro quartel dêsse século, consoa11te a afirma
ção dos entendidos o Tupi era três vezes mais usado que o Português. 
li:ste era "a língua oficial, como ainda 11ojc o Espanhol no Paraguai ; 
a língua do comércio nos portos do litoral, nas cidades e vilas de mais. 

. importância e no seio das familias prõpriament.e portuguêsas; ma-s 
ainda aí, aparecia o Tupi, falado pelos fâmulos, quase todos índios ou 
de descendência índia''. (TEODORO SAMPAIO, O Tupi na Geografia 
Nacional, 3.ª ed., Baía, 1928, págs. 50-51). 

Teve a língua bárbara tão notória preponderância sôbre a româ
nica, não só porque vasta er~ a região ocupad~ pelas gentes ~a fa~ 

- milia tupi, sen~o t.:'l.mbéµi e principalmente porque os colonizadores 
~uropeus e os padres da -catequese se encarregara.m de tornar o Tupi 
"língua geral"., lev:;tndo-o a longínquas paragen:S .e c~ltivando-o com 
amor. . . . 

. Na verdade, o Tupi era a língua da .catequese, e os ·m~sionários 
' .o ensinavam nos conventos e nas casas de formação . . Os Padres ela 

Companhia, que tão cuidadosamente organizar&m o cstuqo d~ huma-. --. 
, nidades no Brasil-criança, não _se pejaram de substituir o .. ·idioma he7 

• 

' . 
lênico pelo Tupi, o "Grego da te11·a", como espirituosamente lhe 
chamavam . 

.A.lém disso, o Tupi foi a língua· das Bandeiras.1 . Falavam-no 
as levas que partiam do litoral e se embrenhavam pelos sertões à 

1. 1t esta a. opini4o de TEODORO SAMPAIO e de A .MADEu AiuARAI,, No en;. 
tanto JOAQUIM R1BEiito (Orige1n ·dà lingua .po-rtugt~sa. "Rccord", Rio, s/d~ pags. 
-182-189) a contesta com. Sérios e ·ponderosos argumentos: ausência. de documentos 
relativos às Bandeil'as la.wados em Tupi, persistência de vocábulos quinhentistas 
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34 A LÍNGUA DO BRASIL 

busca do ouro e do índio escravo, e con1 non1es tupis foram batizando 
os acidentes geográficos, as serras, os rios, os lagos, as chapadas, os 
vales e as aldei~s, que aquêles plantadores de cidades iam deixa11do 
como lembrança da sua passagem. 

Assim se compreende como, em regiões onde jamais l1abitou uma 
tribo tupi, a nomenclatttra geográfica atesta a presença de conside
râvel soma de topônimos oriundos da Lí.ngun, Indígena. É o que se 
dá, por exemplo, no Planalto Central. 

A riqueza de topônimos brasileiros de origem índia é um do
cumento vivo daquela preferência inicial dada ao Tu pi como instru· 
mento de comunicação. Ã situação de inferioridade do Português 
.era tão flagrante e clamorosa gue o rei de Portugal chcgot1 a baixar 
um decreto proibindo o uso da lingua bárbara, o que, aliás, adiantou 
muito pouco. O Tupi ~inda continuou a .ser por algum tempo mais 
usado que o Português. 

De fato, a própria organizàçã,o e gênero de v~da da sociedade 
colonial criou e fomentou êsse estado de coisas. 

2. Depois, o Português reagiu e, língua incomparàvelmente mais 
evolvida e mais rica do que o Tupi, instrumento que erá de uma cul
tura consideràvelmente .superior, rápido desterrou a língua indígena, 
que hoje é falada apenas por reduzidas populações disseminadas pela 
Aro A • ' azon1a. 

3. Porém, dessa longa convivência. com o Tupi, o Português 
não poderia sair incólume. - Esta observação seria firmada com 
t-Oda a certeza pelo Conselheiro Acácio, dirá alguém. Mas isto que 
é uma Vf:'rdtµle acaciana, proposto em têrmos .gerais, passa a ser foco 
de controvérsias, se entrarmos no exame dos casos co11cretos. 

_ Qual a extensão e intensidade da influência. tu pi no Português? 
Eis um problema que ainda está longe de conhecer uma resposta sa,. 
tisfatória. Ainda há muita insegurança, muita ignorância, muita afir
mação apressada, muito subjetivismo· a prejudicar a solução clara da 
·questão. 'r erdade é qu.e não têm faltado alguns estudiosos que se r 

deram ao problema e, mesmo, num concurso para a Cadeira de Por
tuguês do Colégio Pedro II, a tese obrigatória foi a que ·nos. ocupa: 
o estudo da influência tupi. l\·Iuita observação int.eressante veio à 

• 
no dialeto caipira e a fraseologiae alcunhas da época, uma e outras em Portuguê-8 . 

.~ 

' 

' 

Por outro lado, está a toponímia do roteiro dos bandeirantes a atestar o uso, entre ,,, 
êles, do idioma dos nativos. Donde eu concluo que os primeiros desbravado1-es 
dos nossos sertõea eram bilíngües, falavam com igual facilidade o Português e o 
Tupi (grosso rrwdo, é claro, pois havia índios puros nas Bandeit-ast). 
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luz nessa ocasião. Porém, nem sempre os fatos foram <:>bservados 
com a isenção que era de desejar e, principalmente, muita coisa dei
xou de ser dita. 

4. Um ponto em que todos estão de acôrdo é afirmar que imensa 
foi a contribuição do Tupi ao vocabulário da língua portuguêsa ame
ricana. Se levarmos em conta a toponfmia, talvez orcem por 10.000 2 

os vocábulos que ao Português advieram da principal f ante indígena, 
o que constitui valiosíssimo legado. 

Já acenei para a riqueza dos nomes tupis na geografia nacional. 

Foi imensa, de feito, a contribuição da Língua Índia à toponfmia 
brasileira. Não é necessário deixar o Distrito Federal, para encontrar
mos na denominàção de lugares respeitável número de vozes tupis, 
do que sejam exemplos: Andaraí, Brocoió, Cabuçu, Ca}u, Carioca (rio), 
Catete, Catumbi, Gamboa, Guanabara, Guaratiba, J acarepaguá, Inhaú-
1na, I pane1na, I rajd, I tapir'l..t, M aracanã, P avuna, Tijuca, etc. 3 S.e 
fizermos um excurso pelo mapa da nossa terra, toparemos com um 
sem-conto de no1nes tupis denunciando acidentes geográficos, cidades, 
vilas, povoados e até fazendas e sitios. O mais aquinhoado entre 
nossas províncias foi o Estado de São Paulo, centro de irradiação 
das Bandeiras, importante núcleo de catequese e uma_das regiões 
onde a língua bárbara foi por mais tempo empregada no Brasil-Co
lônia. 

Para I).ão deixar de ilustrar com exemplos, lembrem-se, neste 
J 

mar de vozes topônimas tndias: Abaeté, Avaré., Acaraí, Lambari, Anhan-
gabau, Aracati, Aracaju, Atibaia, Araxá, Baependi, Bagé, Bauru, Bor
borema, Butantã, Caçapava, Cambuquira, Cambuci, Chuí, Sumaré, Ta· , 
batinga, Itajaí, Tamandaré, _Taubaté, Tremembé, Mogi, Mipibu, Ma· 
ranhão, Ceará, Sergipe, Pard, Pernambuco, Parand, Paranagud, Pa-

' 1·anaU>a, Paraguaçu, Paranapanema, Paranapiacaba, Paraopeba, Pa-
raíba, Parati, N ifJ3rói, J urujuba, 1 caraí, etc. 

A antroponímia brasileira também se enriqueceu considerà.vel
mente da contribuição tupi, seja nos prenomes,_ seja nos sobrenomes. 
Da. colheita fácil e abundantissima se podem respigar para exem-

2. Estimativa. do eminente ARTUR NEIVA, a.' mim ·oomunicada em palestra. 
(Quando faço revisão destas p,.g)nas, já desapareceu do número dos vivos, e des
cansa. por certo na paz de Deus, êsre altíssimo brasileiro e precioso amigo, cuja 
a!abilidade e nobreza de coração nada. ficavam e, dever à genial inteli~Dei& e 
-excepcional cultura!). 
.. 3. Veja--se o interessante estudo de ORLANDO CARNEIRO, Toponímia tu-pi, 
M polfgono carioca iJl "Boletim geográfico" - Rio-ano I, n.0 7, out. 1943, 
pág&. 33-36. 
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.... , 
pfos: Araci, Baraúna, Cot,egipe, Caminhoá, Guaraciaba, lracema, Jaci, 
J uraci, J urema, J upira, J ucá, Moema, Piragibe, Sucupira~ Ubirajara, 
A raripe, Sinimbu, Bartira, C oema, Graciema, I naiá, ·lraci, I rani, J a
cira, J andaia, J andaíra, J andira, I ara, Oiti<:ica, J atai, Guarani, etc. -

ARTUR NEIVA, em Estudos da Ungua Nacional (Cia. Editôra 
'Nacional, 1940, págs. 105-109), apresenta uma lista de 355· antro
pônimos de origem tupi, incompleta, segundo o autor. 

É de sinalari neste item, alguns nomes que se formaram de ra
.dicais tupis com sufixos portuguêses: Cajazeira, Guanabarino, Man
_gab1:ira1 Pitangueira, Umbuzeiro, o que mostra, ao lado de fatos se- ' 
melha.ntes ocorridos com nomes apelativos, c~mo ca1·ueiro, jaqueira, , 
capinzal, etc., a perfeita .adaptação do material importado ao sistema 
f onomórfico do Português. 

Constituem legião os nomes indígenas aplicados a espécimes da 
nossa flora e da nossa fauna. Entre OS· centenares, registrem-se para 
exemplo: abacaxi, brejaúva, bitriti, carnaúba, capim, caruru, cip6, gru
mixama, jacarandá, jaboticaba, peroba, pitanga, canjarana, caroba, ji'
quitibá, mandioca, aipim, imbuia, ingá, ipê, sapé, taquara, tiririca, 
timbó, gabiroba, aralicum, 1naracujá, caju, caatinga, saçafraz, etc., etc.; 
c(J,rapanga, -aca1·á, caninana, capivara, coati, curiango, curió, gambá, irara, 
jacaré, jacu, .iciburu, jaó, jararaca, juriti, lambari, nha1nbu1 mandi, 
paca, piranha, sabiá, sanhaço ou sanhaçu, maitaca, maritaca, ou baí
·'laca, saúva, tamanduá, Biriema, tanajura, tatu, umbu, urubu, saracura, 
-surubi, siu;uri, tejuaçu, sàgui, cotia, etc., etc. 
- Nem faltam nomes de utensílios, objetôs, comidas, crendices, 
-tlucndes, moléstias, fenômenos naturais e ainda têrrrios ·de uso geral: 
~arapuca, jacá, pari, tipiti, u·rupema; moqueca, corá, curd ou ciirau, 
mirandó; saci, cai1Jora, curupira, cuca; sapiroca, catapora, sapiranga; 
por01,oca, . piracema; carij6, sambanga, sarambê, ~punga, etc. 

Mesmo à nossa fraseologia chegaram alguns remanescentes do 
-Tupi: estar ou andar na pindaíba, andar ao uatá ou atá, chorar pitanga, 
.estar d tocaia ou de tocaia, cair nd arataca, estar em arataca, sajar-se · 
da arataca, ficar de bubuia, etc. 

. -
5. Não deixa de ser muito significativo o alto número de vozes 

que o Tupi legou ao Português do Brasil. ~sse vocabulário novo re
flete o nosso meio com seus pertences e suas riquezas, os componen
tes da . nossa paisagem, as nossas coisas, a no_ssa vida, enfim.. É! a 

·repercussão, na língua, da herança que o fnqío deixou no sa~e e 
na cultura brasileira, é um sinal e uma presença do nosso passado, 
aventureiro e heróico, nas Entradas e Bandeiras; sublime,· no esfôrço 
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cristianizador do bárbaro gentio; patriarcal, na mantença daquele ve
lho espírito de família intangível, impenetrável e hostil; conservador, 
na guarda carinhosa das tradições, das crenças e crendices, do gênero 
de vída d<?s antepassados. 

Mas é bem de ver que êsse vocabulário novo é muito mais um 
fato de estilo do que de lingua, ou antes, dada a adaptação das no
vas palavras ao tipo fonético do Português, é um fato exclusivamente 
de estilo. 

6. l\íerece ainda ·especial menção, pelas considerações que sus
cita, a existência, no Português do Brasil, de apreciável quantia de 
verbos formados de radical tu pi, muito mais numerosos que os de pro
cedência árabe. 

. Em 1874, CouTo DE MAGALHÃES apresentou a · primeira relação 
, de tais verbos. Contêm 16 a lista que se encontra a págs. 93-94 de. 
Região e raças selvage~s do Brasil (Rio, 1874) na qual se acham arro-

1 lados ·alguns verbos portuguêses, como apinchar, encangar, embiocar. 
O nosso indianólogo organizou êsse rol para contestar ao grande 
llARTT a afirmação de ·que· raríssimos eram os verbos brasileiros pro

- venientes do Tupi, sendo talvez exemplo· único moq:uear. 

ARTUR NEIVA, em nossos dias, a págs. 191 do seu já citado livro, 
~ 

que se tornou de consulta obrigatória 4 a quem se dá ao estuÇo da 
influência tupi em nosso falar, ARTUR NEIVA ostenta uma bela co
llieita de 157 verbos com ~adical índio. Dessa farta recoita, tomo 
para exemplificar~: acaboclar-se, acocorar, · acaipirar-se, atucanar, capen
gar, capinar, cotucar, empipocar, entocar, jiboiar, guahiruar, maitacar, 
pererecar, petequear, sapecar, tocaiar, intijucar-se, etc., etc. 

7. Vem a pêlo lembrar a extraordinária facilidade que tem. a 
• • 

nossa língi1a de formar verbos derivados de substantivos, o que vai 
enriqttecendo sobretudo a primeira conjugação, incomparàvelmente. 
mais bem f ornida que as outras. . 

Não têm cômputo os verbos de formação popular oriundos de 
substantivos. Mas não é só o povo que se mostra fértil em tais de-

• • 
' iivaçõea senão também os escritores da melhor água. Seja exemplo 
Rur BARBOSA, que opúlentou a língua literária com boa soma de ver-

4'. Também de leitura obrigatória é o grande livro de Euo~NIO DE CASTRO, 

Geografia Lingüfstica e CuUura Brasileira, Rio, 1937 (hoje há 2ã edição, aumentada, 
com o título de Emaios de Geografia Lingütstica, Cia. ~Editôra Nacional, Col. Bra-

. · siliana, vol. 201 ). Êste é um dos livrós mais fo:r:tes e mais originais que têm vindó 
à lu~ Ultimamente,\ no . 8S8Unto "estudos brasileiros". 
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boe, grande número dos quais foram recolhidos por J oÃo LEDA ·no 
V~ulário de Rui Barbosa {São Paulo, 1924). 

8. Eis por que tantos verbos de raiz tupi se fizeram no Br~sil. 
• 

• 

Tal fato mostra, ainda. uma vez, e com eloqüência, que o mate
rial lingüístico que o Tupi legou ao Português foi integralmente assi- , 
milado por êste: nos novos elementos · incorporados ao patrimônio 
da língua românica não se deixaram de verificar as tendências mor
fológicas desta. A êles se estenderam e nêles se realizaram as "vir
tualidades" do Português, que, assim, continuou, desta banda . do 
Atlântico, anim~do da sua inteira vitalidade, que absÓlutamente não 
ficou diminuída para dar lugar a novas tendências divergentes e es
tranhas, como querem fazer crer alguns observadores apressados ou 
~paixonados, que vivem a acenar para a utopia de uma "língua bra
sileira". · 
' 

9. Não se deve esquecer que o Português da América manteve, 
em grande parte, o antigo sistema sonoro português, a entonação 
e a pronúncia dos séculos XV e XVI, estendeu às novas aquisições 
vocabulares aquilo a que se pÓderia chamar seus "tipos morf ológi-, 

'coa" e conservou muitos têrmos, muitos giros de sintaxe e modos 
de construção presentes na língua antiga e esquecidos na modernl\. 
língua de Portugal. 

10. No estudo do nosso falar tem havido infelizmente erros de 
atitude, tanto por parte dos brasileiros como por parte dos portµguê
ses. Muitos filólogos lusos timbram em desconhecer a nossa lingua
gem e mesmo as noBBas pesquisas no campo da lingillstica portuguêsa. 
Por outro lado, certos estudiosos nossos, levados por paixão e por 
subjetivismos deformantes, E;Je tomam de lusofobia, querendo como re
pudiar essa rica herança que os nossos avós europeus nos· legaram 
- o idioma português, advogando uma impossível independência lin
gfilstica que os fatos, observados com serenidade e sobretudo na. 
perspectiva histórica, desmentem redondamente. 

Já é tempo de irem-se corrigindo tais desvios. Nem olhem os 
Portuguêses com desdém para os movimentos da Ungua no Bra.Sil, 
nem se voltem os brasileiros contra Portugal e reneguem suas pró
prias origens. Compreendamo-nos. A língua é patrimônio de todos. 
Aqui se opulentou dos elementos que o novo meio lhe forneceu, mas 
eàsa riqueza se integrou no fundo comum do idioma sem lhe quebrar 
a unidade~ Façamos como os inglêses, que elabora1·am o WEBSTER. 

Guardemos em nosso léxico tôdas- ·as contribuições portuguêsa se 
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tôdas as contribuições brasileiras. Apliquemos ao Português a de
finição que do Inglês deu El\1ERSON: "the sea that receives tributaries 
from every region under heaven''. 

11. Fugi do meu tema numa digressão que não julgo de todo 
1 fora de propósito, razão por que não risquei o que me saíu da pena. 

' 

, 

. , 

' 

• 

.. . 
, 

, 

O leitor me peTdoará a fuga. 

Voltemos ao ponto. Acentuava eu que o estudo da influência 
<lo Tupi no Português ainda está muito cl1eio de incertezas,, de he
sitações·, de asserções gratuitas. Afirmando· que do longo contacto 
da Língua Índia com o Português êste não podia te;r saído ileso, lem
brava eu que, ao passarmos desta proposição em têrmos gerais ao 
exame dos fatos particulares, verificamos que aquilo que era uma 
verdade de LA PALICE entra a ser objeto de sérias discussões. 

' . 
Recordei que é ponto pacífico asseverar-se que foi grandíssimo 

o influxo do Tupi no vocabulário do Português brasileiro. Passei 
uma vista geral a êste capitulo, acenando para os diversos setores 
do léxico onde se f êz sentir a. presença do Tupi. Foi quando refle
xões justas mas talvez impertinentes me distraíram do caminho. 

Eis-nos de novo na linha-tronco . 
.. 

12. E ponto incontroverso, por sem dúvida, a existência de 
enorme contribuição tupi ao vocabulario português . 

Mas, desde que ultrapassemos a simples verificação do fato, já 
vamos encor~trar muita insegurança quanto à . determinação das etí-
1nologias. Língua aglutinante e incorporante, infelizmente mal conhe
cida por quase todos os que a ela se têm dedicado, o Tupi, riessas 
condições, se presta muito à fantasia e ao trabalho de imaginação 
dos etimologistas. Assim é que para um mesmo vocábulo muita.e· 
vêzes são propostas três, quatro diferentes decomposições de elemen
tos, segundo êst~ ou aquêle tupinista. Outras vêzes, palavras oriun
·das de fontes outras são capituladas como so):>revivências da língua 
americana. 

13. Tragamos à baila, por não ficar o asserto sem prova, alguns 
exemplos. Ganga já foi arrolado como tupi mas, reálmente, procede 
<lo Chinês, conforme ensinam Mons. DALGADO e GONÇALVES VIANA~ 
Canjica também já se apontou como originária do Tupi, mas tudo 
nos leva a crer que se trata de diminutivo ou derivado de canja, ter-
1no oriental, malaiala, trazido ao Brasil pelos portuguêses. A forma 
primeira foi .êanje, que se encontra nos "Cowquios" de GARCIA DA: 

ÜRTA, segundÓ mostra RODOLFO DALGADO. Goiás ·é bem possive) 
' 

. ' 
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que não seja tupi. Há na Espanha, em território basco, uma esta .. , 
ção f erl'oviár1a com o mesmo nome. De mais, goya ou goye é ele-
1nento êuscaro, que aparece em algumas palavras que nos são muito 
familiares, como Etchegqyen, sobremone com uníssimo nas províncias 
vascongadas, Goycochea, também nome de fam.ília entre os Escalduns, 
Goyescas, etc. Catana passou como tupi até que se descobriu que 
é japonês, significando "espada". ALENCAR fêz a análise etimológica 
de M ecejaria, tomando-a como tu pi, quando na verdade é português, 
de origem árabe provàvelmente, como o lembra CLóvrs MONTEIRO 

(Português da Europa e Portug·uês da Amé~ica, Rio (1931), págs. 
:139-140). 

Não seria difícil acrescentar a lista, mas é desnecessário. 

14. fiá, porém, um campo em que a hesitação é muito maior 
e as conclusões a que se tem chegado se tornam passiveis de sérias 
criticas. Refiro-me às influências apontadas na fonética, na morf0oo 
logia e na sintaxe do Português. .Devido à grande distâ'ncia que se .. -
para uma da outra língua, no que diz à estrtttura, o Tupi não 
estava fadado a imprimir no Português um sinal profundo da sua 
convivência. Exatamente como se deu com o Árabe, língua, aliás, 
muito mais desenvolvida que o Tupi e que, sem embargo, não dei .. 
xou vestígios apreciáveis da sua longa con,rivência de oito séculos na.. 
fonética, morfologia e -sintaxe dos romances peninsulares. 

15. Fiz esta aproximação do Tupi com o Árabe, mas não pre
tendo que o caso de uma e outra língua que coabitaram com o_ Por
t uguês 6 seja absolutamente o mesmo. Vale o argumento para mos
tar quão difícil é a interpretação de línguas muito afastadas. E foi ,, 
neste campo que invoquei o cotejo. E fôrça, porém, salientar que as 
~ircunstâncias históricas e sociais que acompanharam êsse~ dois con
tactos de línguas são bastante diversas, o que, necessàri~mente, de
termina uma equação lingüísticá diferente. 
' 

O Árabe foi povo invasor e dominador, estava na plenitude de_ 
sua vitalidade, na fase expansionista da sua f ôrça nacional; ~ sua 
língua tinha uni passado glorioso e rico, era instrumento de uma cul
tura adiantada e de opulenta literatura. 

5. Digo PORTUGU~ por -c~modidado, porque de f atJ> tendo os Árabes 
~ . ., . . 
permanecido na Península Ibérica oito séculos> desde 711, a sua língua se pôs em 
contacto a. princípio co1n os Ro1nanccs do Sul, (que· se conservaram com o sabor 
a.rcaieo até o mon1ênto da lteconquista), e s6 máis tarde, acidentalmente e em oir
<:un.stâncias variadas, com outras línguas da. Península, o Português inclusive. 

\ 

• ' 

. . 

\ 

, 
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' 
Por outro lado, os Godos cristãos tinham suas tradições, seus 

costu1nes; sua religião, seu romance e eram senhores da t erra. A 
penetração dos mosselemanos na Peninsula Ibérica não determinou 
a qualquer dos dois povos nenhuma ruptura com seu passado cul-
tural.6 A raç_a dos Visigodos manteve, com os costumes e religião, 
a língua dos seus maiores. :ftste povo não t eve de aprender uma lín
gua nova e esquecer a românica. Muito menos a população mourisca 
foi obrigada a abandonar seu idioma semítico e adquirir um segundo. 
Daí resultou qtie as duas formas de linguagem se impermeabilizaram. 
Defrontaram-se sem se penetrarem. 

De modo qt10 não foi só pelo fato de se encontrarem muito longe 
uma da outra as duas línguas que o Árabe não influíu na fonética 
e na estrutura dq Português, mas também essa imuni~ação se de,re 
à conservação das respectivas culturas, em todos os a.spectos, por 
parte dos dois povos. 

' 

Nessas condições, o único vestígio qu-e pôde ficar da língua ará-
bica nos falares da Península foram os empréstimos ao léxico. De 
fato, o balanço do vocabulário luso-castelhano acusa um débito, ao 
Árabe, de cêrca de mil palavras. 

O conta.cto do Tupi bom o Português se deu em circunstâncias 
bem outras. A Língua Indíge~a era pobre, simples, rudimentar, sem 
passado literário, era instrumento de um povo rude, de cultura pri
mitiva. Ao invés, o P ortuguês era rico, complexo, maleável, possui
dor de uma tradição literária. 

Esta língua superior era a dos invasores e dos dominadores. 
Parssada aquela preponderância inicial de uso do Tupi, o Português, 
entrou a desenvolver sua fô1·ça de expansão. Resultado: as popula
çges que tinham o Tupi como língua materna passaram a falar o 
Português, isto é, abandonaram a sua língua e adquirira1n uma nova . ., 

- . ' 
16. Estamos ante um fenô1neno de importância capital: a ado-

ção de uma nova língua por um grupo humano. Esta aquisição não 

-
6. Coloco-me aqui num ·ponto-de-vista geral, encarando os fatos lingüís-· 

tioos nas suas grandes linhas e como fcnômenos de coletividades. 
Se se fôsse descer a pormenores (que não têm lugar aqui!), haveria quelfazcr 

várias distinções, atendendo-se à longa duração do domínio árabe e às muit as . 
vicis.5itudcs por que passou. A história da línguá árabe na Península por certo 
que não é retilínea, como o não é a dos dialetos moçará.bicos. Quem quiser ter. -
uma notícia segura dêsses altos e baixos, acompanhe o arguto ~1ENÉNDEZ PIDAL 

no seu mergulho na pré".'históriá. lingüística da Espanha Românica - El idiama 
e~panol cn SU8 primero8 tiempos (Buenos Aires, , 1942, Colección Austral; 
"A modo de introducci6n1' (págs. 13-20) e cap. li (págs, 33-59). ,. .. 

• 

-

• 

• 

• 
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, 

será perfeita, nem .ig-11al em todos os indivíduos. ~a prin1eira geraçã9, 
- a qué se · "converteu", , se constituem defeitos de aprendizagem. A . 
segu·nda geração aprende já mtlito melhor o novo iqioma do grupo 
mas adq~1ire também, não raro, os defeitos da. primeira, e assim po1~ 
diante. A tradição da segunda língua neste 11ovo meio é imperfeita, . ' . 
fato que pode determinar profundas modificações · nessa língua im-
plantada. 

Ouçamos a respeito o grande MEILLET, pontífice máximo i1estas 
\ . 

questões de sociologia lingüística: "quand une population adopte uné 

' 

langue qui n' était pas la sienne, elle ne parvient ili à· e11 co1nprendre "' 
toutes les délicatesses ni à en reproduire exactement tout le systerne. 
Alors les habitants se trouvent parler de rnanier~s diverses. Il en est 
qui continuent à parler leur langu~ rnaternelle. Il en est qui ont 
appris la langue nouvelle, et qui Ia parlent d'.üne n1ariiere plus ou 
moina correcte, suivant . leur faculté d'assimilation; · sttivant l'effoi:t 
qu'ils ont fait, et suivant les circônstances.; Lé milíeu· n~a d.onc plus 
d'homogéneité. Dans le Midi de la France, .ou il est un'e langue 
d'importation, le français est parlé d'une ·mariiere moi.ns une ' que_ 
dana la · France centrale, ou il est · indigene. "' 

' 
Ce cas d'une langue .se substituant à un parler ancien' est cetui · -. ' . 

ou, d~ l'abord, la tr~dition- est le plus imparfaite. La modificâtioti~ 
~ 

eubie par la langue en pareil cas Reut être extrê1ne1nent prof()l}dé. , . ! • •!/' .·_ 

Airuu les esclaves negres des anciennes colonies, en acceptant l~ !ran- ," ' _ .s, 
çaia ou l'espt,tgnól, on't entierement transfor111é ces.langues. Ils leur 
ont donné une pronu11ciation .nouvel,le; ils en ont simplifié ía gram- ti 

maire: le verbe, q.ui est le &eul élél!lent compliqué de Ià gram1nmaire 
française,. le seul ou l'on reconnaisse encore des restes de 'ia gra111~aíre · 
indo-europée!}ne ancien_ne, est réduit à Punique forme d~ l'infiniti(_ . 1~- ~·.., .. _ 
dans les parlers f rança~s créole~1 

'. , (Les lanyu.es dans l' Europe nou... · .,,,,, . . 
velle, Paris, 1918, págs.· 153-l54}. - , · · - , ,~~ 

- , 

A citação foi longa mas vem muito ao meu casq, porql1e ilustEa 
e da valor a tôda uma s~rie de considerações, como se está vendo e: 
ainda se_ verá. ~ ~ 

" 1- ... ~ 

17. Não se pode esquecer, no · ent~n.to, ao estudar-se' a história 
da-Lingua Portuguêsa po Brasil, a. influência retificadora: e dep~radora 
das ondas lingüística!? flUCessivas, que nos ·vieram da l\!Iétrópt>le nas 
levas de emigrantes e que foram esprai~ndo-se e em,bebendo.:se 

. 1 

no· estrato primitivo, nem, muito menos, se_ pode deixar· de· considera;1~ 
a forte ação unificadora da língua escrita, que, apren_dida pela vista; 
desenha claro o aspecto. de muitas ... palavras mal captadas, .-estaci911a 

' . ' 

~-
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e faz regredir em muitos casos a evolução fonética, tendendo, assim, 
a desfazer as diferen_ças locais determinadas por êste ou aquêle fator.7 

18. Ainda assim, alguma forma divergente que se constituíra .. 
na camada primeira resiste e consegue firmar-se na língua. E o que 
aconteceu no Sul da França, como se acabou de ver pelo trecho ci
tado de M EILI,ET. 

• 

19. Agora, nas camadas inferiores da população, que sentiram 
menos os efeitos daquelas ondas suc_essivas posteriores e ficaram imu
nes ao influxo, retificador e nivelador, da língua escrita, por causa 
do analfabetismo, conservaram-se os defeitos iniciais de aquisição da 
língua transplantada. E ·esta é uma das causas da formação e con
servação, no Brasil, do Dialeto Caipira, no qual toco ao de l~ve pá
gina.a adiante. 

20. Eu não nego, pois, que o Tu pi tenha deixado marca inde
lével no sistema sonoro, no mórfico e na estrutura da frase do Por
tuguês do Brasil. O que me parece é que muitas das conclusões nesse 
sentido são conf,estáveis, uma vez que os fatos lingüísticos apontados 
como resultado do influxo indígena admitem outra explicação. Algu
mas vêzes mesmo nem se deve pensar em influência tupi. · 

• 21. Vou lembrar aqui, a titulo de exemplificação, alguns casos, 
examinando-os com atitude crítica e, portanto, salientando a possi
bilidade de outra interpretação. 

1. A pósposição do qúantitativo muito ao substantivo a que se 
refere: gente muita, chuva muita, dinheiro muito, em lugar de "muita 
gente", "muita chuva", "muito dinheiro", como se diz na língua 
comum. Dá-se êste fato como produto de Ínfluência tupi. Creio 

' 
porém que se podem fazer objeções a tal explicação. Em primeiro 
lugar, o fato é corrente no nordeste brasileiro, onde a convivência 
do Português com o Tupi foi muito menor do que em outras partes 

7. Fixando, embora, a atenção em outro problema lingüístico, eis como a.r
gu ta.mente sinal& o papel da "língua escrita" entre nós um autor brasileiro moderno: 
"Em nações novas, criadas por colonização, nas quais a língua oral, trazida da 
:rpãe-pátria, sob o aspecto de variados falares regionais, em ondas, ora sucessivas, 
ora concomitantes, a.inda não desenvolveu an.àlogamento uma norma geral lin· 
gUística soberana e nitida, é a. LfNouA ESCRITA, que, trazida. paralelamente com 
o transplante da~ cultura, se torna a materialização do ideal de unidade lingüístwa 
dentro do Estado; tal é a situação do Brasil, por exemplo, onde são pouquíssimos 
os traços lingüísticos, não reconhecidos pela nor:rpa escrita, que dominem em todo 
o pafs''. (MATOSO C!MARA JÚNIOR, Princípios de Lingílística Geral, Rio i941, 
pág. 245.) 1 

./ 
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em que não se ouvem tais expressões. Em segundo lugar, o caso 
a n1im me parece antes um fenômeno de refôrço pelo ritmo, explicá
vel, portanto, pela tendência geral das línguas. 

Geralmente, em Português, numa unidade semanto-fonética, cons
tituída por um têrmo determinante e um determinado, o acento prin
cipal recai sôbre o têrmo que fica em segundo lugar, de modo que, 
em grande número de casos, ai se coloca a palavra que se quer ressal
tar. Examine-se a diferença que há entre "clara. manhã" e "manhã 
clara": 11a primeira locução, a idéia dominante foi a de "manhã", 
na segunda, a de "claridade". Obteve-se esta focalização pelo ritmo 
da expressão, que é oxitona. Em "gente muita", não se terá procedido 
à deslocação, por realçar a idéia de quantidade? A hipótese ganha 
corpo se atentarmos a que, segundo minha observação, é exata.mente 
quando se quer chamar atenção para a quantidade que ocorre a cons--trução: - "Fulano ganhou cem contos neste negócio. - "E dinheiro 

• • 
muiw". O comentador não quis salientar a idéia de "dinheiro", mas 
a de "quantidade". -

Mas há melhor argumento. A posposição do determinante é 
fato encontradiço na língua arcaica e mesmo quinhen'tista. ' SousA 
i>.~ SILVEIRA, em judiciosíssima critica à Edição Escolar de "Os~ Lu
síadas'', de ANTENOR NASCENTES, 8 lembrou dêsse f enômeno dois exem-
plos portuguêses que aqui treslado, . porque fazem ao meu caso·: • 

• 

"dois amigos, que saíram da cidade, um dêles dado mu'ito ao estudo 
da humanidade". (fIEITOlt PINTO, Imagem da Vida Cristã, I, 1) . . 

"Eu sempre tive pera mim, e tenho ainda agora, que üa das gran
des perdas que há no mundo, é a do tempo porque é êle preoi'OSO"rnuito, 
e val a peso d!ouro, -e perdido não se pode .n1ais cobrar". (lbid.; ·t4l). 

Anote-se ainda: 
"O menos digno .,i azcs agradável, 
O agradável ~is, menos accito.'1 

sopopéia, est: 35). 
"Falas·1ne nos ,animais, 
A quem nós brutos chamamos 
Que guardam leis naturai&, 
Nós outros não nas guarda1nos 

• 

• 
(B E:'.li1'0 T EIXEinA. PINTO, Pro-

.. 

• 

A isso obrigados mais". (SÁ DE MIRANDA, Obras, r. 193) 

"lt verdade que em quanto o espírit-0 não está alevantado mui l.o 
nM cousas divinas, custa muito ser mal julgado contra razão". (T OMÉ D-E JESUS, 
Trabalhos de Jesus, 1865, I, 324). 

----- · . -

8. Encontra-se êste belo trabalho do admirável filólogo na "Revista de Fi· 
lologia. e de llist-Oria." (Livraria J. I..cite - Editôra, ~o), tomo 1, fase. I,. 1931, 
pá.gs. ' 14-29. , . 

r 
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Ate11te•se ainda a certas posposiçõcs comuníssimas na língua con-... ( . . 
temporânea: "vêzes tantas", "1notivos outros", 4 'fontes outras", "coisa 
pouca", cuidados mil", etc.9 

São tais deslocações fatos românicos e nã.o eram estranhas ao 
Latim, que nos legou, por exemplo, titrbamultâ, expressão paralela 
a genté muita. 

II. Iteração de sufixos diminutivos, como em "pcqueninozinho", 
"bocadi'ti.hozinho", minutinhozinho", etc. 

JulgO-me aindn. com direito de propor outra explicação para o 
fato. Pôder-se-á tratar, à meu aviso, de um simples fenômeno de 
ref ôrç_o por reduplicação, tendência geral, pois, das línguas, e fato 
com~m em tôdas elas. O Hebraico intensificava a idéia por êsse 
processo: "santo dos santos", "rei dos reis", "cântico dos cânticos", 
"santo, santo> santo", "senhor, senhor, senhor"; o Francês diz, por 
exemplo: '"C'était un enfant tres, t:res joli"; o Latim conh.ccia un1 se1n
-cqnto de 'semelhantes processos de refôrço, nomeadan1e11te o Lath~ 
Vulgar; nós a cada momento ouvimos em tôrno: "uma criança linda, 
linda", "um homem pobre, pobre". São muitos os vocábulos compos
tos e derivados em que se encont ra pleonasmo nos elemen tos forma
tivos: "comigo" (decompõe-se em com + eu + com: 1necu1n > mecu
> mego_ > m?:go, corn-migo), "fraternal" ( = jrater + no + al - dois 

'sufixos de idêntico valor), etc., etc. 
' 

Lembre:se, finalmente, que na língua comum se encor1tram mui
tos exemplos de reduplicação de sufixo diminutivo: portinhola, burri
quito, caixetinha, caixotinho, caixotim, (V. FIRl\fINO Cos·rA, Vocabil
lário Analógico, Cia. Melho:r:amentos de S. Paulo, págs. 58). 

Ora, se se tr~ta de t1m f enômeno corriqueiro em qualquer língua, 
como afirmar .ser êle, no caso em estudo, resultado de influxo tupi? 
Eu preferiria dizer que estamos ante um fenômeno trivial de refôrçn, 
determinâdo pela índole carinhosa do nosso temperamento, amigo de 
diminutivos de delicadeza: "até-loguinho", "adeusinho" 1 "espere um. 
minutinho", "experime.nte êst~ docinho". 

Há mais, porém. Em Tupi o uso de diminutivos reduplicados 
é muito menos freqüente que em Português; é fenômeno esporádico 
e nunca, um fato sistemático. Explicar, pois, a multiplicação dos 
sufixos diminl1tivqs n9 Português brasileiro pelo Tupi é excesso de 
boa-vontade. ' 

9. "Não tem cidades niil, terra infinita, 
Se terras e riqueza mais desejas?" (CAMÕES, Lus., IV, 100) 

• 

..... 

• 

' • 
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III. A redução do grupo intervocálico nd a n nos gerúndios: · 
"andano", "buscano", "veno", "asso\riano", "reclamano", em _ lugar 
de "andando", "buscando", "vendo", "assoviando", etc. 

Ainda aqui não percebo bem a razão de se recorrer à influência 
indígena para explicar. Possui o Tupi a consoante composta nd, 
que, na evolução, ora se desfaz em n, ora se conserva, seja na pas
sage1n para o Português, -seja i1a passagem para o Tupi moderno. 

Por outro lado, encontra-se o f enômeno da redução nd-nn-n cm x 

outras línguas inteiramente alheias à intervenção do 'Tupi. Sirva 
d~ exemplo o Latim Vulgar. Ü' Osco e o Úmbrio tinham: nn quándo ' 
o Latim dizia nd. Daí, talvez por influência osco-úmbrica, o Latim 
Vl:llgar apresentou fenômeno paralelo ao do nosso estudo: o Appendix 
Probi (214) corrige grundio non grunnio. São atestadas ainda agenna 
em vez de agenda, vetecu·nnus por verecundus (C. I. L., IV, 1768), se· 
cunn,us por secundus (lbid., XII~, 5191). Nota o gramático DroMEÍ>Es: 
"grunnit porcus dicimus ... veteres grundire dicebant", documentan
do assim mais uma vez uma forma grunnire por grundire que os rcr 
manistas pediam para e~-plicar, por exemplo, o Português grunhir. 
O Português vergonha está a reclamar um Latim *verecunnia, por verc-

. cu_ndia, que é a fonte do Espanhol verguenza; ·O Port11guês arcaico 
rigonha postula um Latim *iracunnia por iracundia; o Catalão de 

- unda latino fez ona10 e em Gascã<;> antigo ocorre manar, ·originário de 
mandare. No Italiano central e meridional se deu a inesma evolução: 
quan1w, por quando, por exemplo. Ora, não mostra êste fenómeno, 
que se deu no Osco, no ú mbrio, no Latirn e nos Romances, uma ten
dência fonética dêste grupo de línguas ?11 Por quê, pois, buscar ne
cessàriamente à infll1ência tupi a explicação de nd-n nos gerúndios · 
brasileiros "andano", "falano", etc. ? ... 

' 

IV . O ensurdecimento do r final nos infinitos verbais: 00$d, 
buscá, rend~, aplaudi, rompô, etc. ~ste fenómeno na língua popu
lar a.tinge sistemàticamente o r final, em qualquer caso, e é da fala 
de todos no dialeto do N ardeste brasileiro, onde pode alcançar o r 
fechando sílaba no interior do vocábulo: sinhô, diretô, milhó, pió, 
sab8 de có, Jf oaci, .Albuqueque (Nordeste), Tisso1 (T~rso: Nord.), etc. 

1 O. Aliás, ns. fonética histórica. do Catalão é fato sistemático a. passagem 
de -1Uf- la.tino ou românico a -n-: denianar, anar, ona (cf. Ptg. demandar, mtdai, 
onda). (V., p. ex., WILLIAM J.- E~WIBTLE, The spanish language oogether with PQf'
·tuguese, Catawn, and Basque, New York, 1938, p. 334) 

lJ. A passagem ·nd->-n- em posição iri.tervocálica, mormente se a segunda 
vogal é o ou a, exi>lioa-se fàcilmente pela Fonética Fisiológica. Aliás, .o,..próprio 
ouvido mostra. quão leve é a . diferença de pronúncia entre ando e ano, endo e eno, 
por exemplo. 

• 
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Pare_ce-rne inteiramente desarrazoado explicar o fato por influên-
• • 

eia tupi. Trata-se n1ais uma vez de uma tendência co1nprovada em 
outras línguas distantes do Tupi. 

Não há quem ignore que o Francês ensurdeceu sistemàtica1nente 
o r final dos nomes em er: pre1niê, jermê, dansê, derniê, e não premier 

. jer1ner, danser, dernier, et c. l\r1as não é êste o único exemplo româ
nico: o Friul~s apresenta o mesmo fenômeno, porém com maior ex
tensão. Len1bre-se, para fundamentar o asserto, a primeira conjuga
ção, que perdeu o 1· final: a1ná, ·pasá (passare), lasá (lassare), lrµ;á, 
laudá (laudare), senieyá (*similiare), etc. No Ron1eno se deu êste mes
mo ensurdecimento. Se1nelhante redução verificou-se, outrossim, no 
E spanhol da América, segundo observa LEITE DE VASCONCELOS. 

!\Ias. não é tudo. Fico impressionado, neste caso, a perguntar 
aos meus botões por que razão terian1 atribuido ao rrupi o ensurde
·cimento do 1· final certos autores que se deram ao proble1na ora em 
roco. 

Realmente, se a Língua I ridígeria possuía r final, . co1no poderia 
ela ter agido no Português no sentido de apagar-lhe aquêle fonema 
no extremo dos vocábulos ? Para não ficar sem prqva o que acabo 
de dizer, eis uma pequena lista de vocábulos tupis ostentando r final: 
oseka1·, "êle o procurou", mosapyr, "três", xe ropar, "encontrou-me'', 
our, "êle veio", oguerur, "êle o trouxe", aipotar, "eu o quis", oir, "des
pregoii-se", .opor, "saltou", xe membyr, ~'6 meu filho". 

A exemplüicação pode . aumentar-se fácil. l\1as creio que basta. 
' . 

Está provado que é uma hipótese gratuita a que venho de criticar • 
• 

V. Semi-vocalização do fonema palatal molhado, representado 
gràficamente por lh: trahayo, Ja1niya, muyé, cuyé, paya, transforma
ções de ''trabalho", família" (pronunciado familha), "mulher", colher", · 
"palpa". 

Não é absurdo propor outra explicação para o fato. Sabem 
todo!3 que o Francês, até o século XVIII pelo menos, pronunciava 
com som molhado o fonema representad~ por _ll precedido de i e se
guido de vogal: "papillon", "cotillon", "bataille", "famille" se di-
ziam, e ainda hoje se dizem na região pirenaica: papillwn, cotühon, 
batailhe, jamilhe. Pois bem: hoje en;i dia, a prosódia do Francês co:. 

. mum é: papiyo.n, cotiyon, bataye~ janiiye, isto é, . deu-se na língtia . a' 
evolução de lh para y~ a mesma, pois que no Português desta banda 
do Atlântico. Uma. excursão fácil pelos arraiais românicos mostraria 

• 

• 
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. . 

que o fenômeno não é privativo do Português popular do Brasil e 
• 

do Francês.12 

Lembremos ainda que os dialetos criotflos do Português africano 
nos mostram idêntica transformação: caboverdiano: meyor; guineense: 
Jiya; S. Tomé, joya (cfr. LEITE DE VASCONCELOS, Esquisse d'1.t11,e ,. 
.Dialect-Ologie Portugaise,- págs. 184-102). 

Portanto, pode-se também aventar, para o nosso caso, a hipótese 
·de tendência românica ou a.indà a de influxo africano, sendo que me 
inclino por esta última, pelas razões expostas no capítulo seguh1te. 

VI. Gerúndio redobrado, como jald-falano, buscá-buscano, corrê-• . 
-rorreno, etc. Ainda me soa nítida ao ouvidQ da memória uma cantiga 
popular mineira, onde há um verso: "melá-nielano que 11em rapadura". 

Não faltou quem explicasse . pelo Tupi êste giro bastante encon
tradiço na linguagem popular brasileira, mormente no Dialeto Caipira . 

· O Tupi apresenta qualquer coisa de semelhante em matéria de cons
trução. l\1as a verdade é que o Português antigo possuía o mesmo 
tipo de gerúndio, qQe se encontra igualmente no Castelhano e nou
tras línguas româ11icas. J!;screveu isto o seiscentista FRANCISCO MA-
'NUEL DE MELO. ' . 

"Não; mas eu, zomba-zombando, , 
perto sou donde hei-de entrar." 

(Auto do "Fidalgo Aprendiz", Jornada -III, in Qbras ,1nélricas de 
Dom Francisco · M aniwl de J.1{ elo, León de Francia, 1665, p. 254.) 

. 
. .Cita J.4.CQUES RAIMUNDO (A injlitência do Tupi no Português, 
Rio; 1926, pág. 9) um exemplo mais antigo, tomado a RODRIGUES 

LOBO: 
' • ' 

"Foi-me assim zomba-zombando, - Vencendo por graça e r~o; 
Sem nunca me amar de siso, 

! ~ . , t 

O siso me foi tirando." (Desengan.; 115) · • 

. 
AMADEU ~1ARAL, em seu O dial.et-0 · caipira (S. Paulo, 1920, 

pág. 49), entende que essa . construção resulta de Çrt1zamento sin-
• 1 . 

tático 'de "estava a virar" com "estava vira;ndo", por exemplo:, o que 
.~e parece explicação deficient~, pois só ·$e aplica _ao· giro portugilê.s, 
.e o fenômeno é muito mais geral, como se vai ver . . . 

· · 12. Sôbre as rcg1õe.s de "yetism0" no Espanhol ibérico, judeu ,e am~r~cario, 
leia-se RAFAEL LAPESA, Historia de la Lengita Espanola, Escclicer, S. L. [1942], 
-p&gs. 232, 239, 240, . 249, 256, 257, 258. 

-
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De fato, ocorre1n expressões paralelas no Francês a11tigo, n9 E&.. 
panhol, no Aragonês, no Provençal antigo, no Francês médio, 110. 

Normando, etc., o que mostra que o fato é românico. . Tem, porém;. 
maior· amplitude. ARTUR NEIVA pescou isto, num texto de inglês. 
americano: "then got my stern on the cotton-wood, and ·hcad on the 
low place· above the point and carne through a-booming; . And so · 
they '\Vent on talk-talk-talking". (MARK TwAIN,· Lije on the Missi~ 
sipi, in ."Reader's Digest", Dez. de 1937, pág. 114, apud -Estudos da 
IAngua Nacional, pág. 289). Apontou-me a distinta aluna da.F. N. F., 
srta. MARL!\. TERESA ·MoNrz ·BRAGA, outro exemplo em Inglês ameri
cano: '! An if you think I'm going to marry a dame that keeps nag-: 
-nag-naggin' and pab-pab-pabbin' at me all day_ ·long.''· (SINCLAm. 

LEwrs, Arrowsmith, New York, [1925), cap. V, pág. 50). 

~sse tipo de construção· redobrada tem sido estudado ·e explicado· 
de diverso modo por mais de um especialista. 13 

A mim 1ne parece que se trata de uma intensificação do gerún~i<;? 
por repetição da sílaba ou das sílabas iniciais até a tônica, proce8So 
comum a muitas línguas, espécie de tauwss,ilabismo da linguagem in
fantil ou popular. 

• . 

Para mencionar um exemplo de fenôn1eno produzido por essa. 
tendência, eu lembraria o caso dos perfeitos redu'plicados do Latim: 
m.omordi, de ·mordeo, cuciirr-i, de curro, spopondi, de spondeo, peperei, 

• 
de parco, tetigi, de tango, cecidi, de cado, etc. 

Para decumentar o valor intensüicativo da idéia, que tem a re• 
duplicação silábica, aponto um fato observado na linguagem incip~ · 
ente do meu filhinho de 22 meses. Já havia em casa uma pequena, 
mais moça que êle, - a nenê. ~..\parece por essa época um terceiro~ 
que foi batizado imediatamente de nenen,ê. Donde se vê que, para 
o garôto, nenê =pequeno. 

O gerúndio redobrado ainda se encontra no Português europet1 
àtual, embora talvez só numa ou noutra frase-feit~, onde se acha 
cristalizado/ sem qtte constitua _rigorosamente um "'processo". Assim 
é que se ouve com freqüência na linguagem popular da outra banda 

13. Cfr. J. MoaowsKY, Les formules apophoniques en espagnol et en roman; 
in ''Revista. de Filología Espafiola", Madrid, XVI, 1929, págs. 352-353; a "ZfRPh',, 
XXVIII, 717; a "Revista Lusitana", _XV, 257; a "'íoz", Lisboa, n.0 de 7-6-1929; 
CLÁUDIO BASTO, Zomba-Zombando, fala-falando, etc., in "Almanaque da Revista 
de Cultura", Rio (5.0 a.no, 1944), págs. 125-127 (Transcrição de um artigo escrito 
em 1930) e JACQUES RAIMUNDO, Op. ci~., págs. 8-10. r 

Pronuneiaram-iSC, entre nós, con_tra a origeni tupi da construção Jolo Rl
BEIBO (Frases feiJ.as, 2.• série, Rio, p~tg. 241) e ARTUR NEIVA (Op. cit., pág. ~9) • 

• 

t 
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,. 

do. Atlântic~. ~ ' expl'CSS~O ''bririca-brirtcándo'', COIUO se vê dês te .passo 
de autor regionalista _português: "E olha quo, brinca4Jrin:ca1ú;to; já , 
tenho três meses d-e cadeia, Canafrecha !" (CAMPOS MoN'l'ElRO, .lires 
da "minha serra, 1_933, in A-µ,1,1NDO R1nElRO DA. CUNHA, ... 4. .Zingua e. 
a lireratura portuguêsa,9 Braga, 1941, pá.g. 35.) ' "' 

O que de tudo resulta é que o gerúndio . redobra.do nada tem de 
tupi; nada. inais sendo do que u1na "constnrçãó românica, ainda pouco 
freqüente na língl1a antiga e que o Português destas bandas de'sen
volveu, aplica11do-a mais amplam~nte . 

· : Aliá.s, nada de estranhável isso, tanto é · verdade que, segundo 
-verificam os lingüistas, são característicos dos dialetos o conservado_~ 
·rismo, por u:n1 lado, e o desenvolvin1ento de tendêneias embrionárias 
ou latentes na língua-tronco, por outro. Caracteristiços são êsse~ 

ma.is sensíveis e extensos ,µos dialetos aJ'astados ou_ ttansplaIJ~dos, 
como se pode notar,, por exemplo, no Francês -do Canadá. (Cfr., .l\DJ~.., 
.. ron. RrVARD, Et·udes sur le8 par'lers de France ait Canada. Québec, 
1914.) ~ 

' o.] .._ '· 

f 

VII. Houve quem explicasse itelo, T.ri:pi o fenôn1eno de iriiperso
nalizaÇão que sofreu no BrasiJ: o ve1·bo ter: "t!3n/i gente ri1iin neste ~. 
·mundo", "tem festa hoje", '''tem doce. à,· bessa"!, etc., ·eín vê~ de }Ui, . . 

i · Nãe me par~ce, todavia, <;Jlle assista razão aos partidtiiri-0.s dessa. 
dol1trin-a. 

Lembrava eu: no últi1uo itexn, .que ' OS lingüistàs apontam, com 
todo o fundamento, . ~orno um dos.,caracteres . dos dialetos o-deseJ?.VOl-: 
:vimento de . te11dências latentes 11a ling1-t~ com-.,1m. 

: _ Entendo qt1@, · n.o e.aso em qu.estão, nos acl1arrios ante lún fato 
dessa natu.rezá, Apenas .se verificou urna exten~~9: o . Portug4ê$ do 
B-rasil reviv~u uma ·tendência que· se tinl1a manifestado ainda .1to 
La.tiro "\T ulgar tardio. _ ,. !;" • 

. Como se sabe, havia no JJatün o 'Vef;bo 1iabere que significavaJ 

\ 

de. seu sentido primeiro, "ter'\ "possuir". .t\lém dêste sentido, com~· 
p.~ftaYa out1:0$ o verbo, .. comu "entrar Cle posse"°, "ganh'ar", "tomar'~, · 
Ha,lcançar~', "obter", "COllSÍderttr", "reputar COJ).).0'.' 1 "ter Cffi COilta de" 1 

"j.ulgar", .etc. No I~~thn Vulgar, do l'' século d .. C. e na baixa Lati
nid~e, o verbo' adquiriu ainda sentido existencial, tornando,..se., néste 
~o, impessoal. Prova disto temos no. precioso doct1me~to ·qu.e n0s ~ ~ · 
legou a nlonja ETÉRIA: '1 

; .. _.,, ' ~.--. . 
"lia.bebat ·aute.n1 de eo loco ·ad :n1onJoei-n ])oi forsita.ii · quattvor millia" 

(Peregrinatio, l, 2). _, 

-i;. , • "IndQ ad sànctam '.l'eclam· habe.bat ··de .civita:t(~ f oTsjtan mi11e quingen..:. . 
.. toa. passus" .(lbíd., 2~; 2}: ~ · · :. .. , · .. , 

• • 
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Aliás, já em FLÁVIO VoP1sco, ·autor do século IV, lemos: 
' 

"Habet in bibliotheca Ulpia. librum elephantinum" (Tacit., 8, 1). 
"Ex quo · binc profectus cst, habet annos XIV" {Hist.. Appol., 31). 

Tomo estas citações a LõFSTEDT, Philologischer J(onientar Z'UT l'e
regrinatio Aetheriae, Upsala, 1936, págs. 43-44. 

A presença de habere impessoal nas línguas romA1licas demonstra. 
tJUe o fato no Latim Vulgar foi generalizado. 

H abere deu em Portugu~s haver, que como se sabe, apresenta . 
vár~os significados, e11tre os quais o de ter, muito freqüente na antiga 
língua e encontradiço ainda na atual. Exatamente como no Latim 
Conente dos últimos tempos, · haver, tomado iro pessoalmente, tem se.ri-

. tido existencial em nossa lingua: "hd crianças no jardiin". 
Ao lado de habere, possufa o Latim o verbo tenere, que compor

tava muitos dos sentidos de habere, entre os quais a acepção de 
possuir. lVIns possuir com uma idéia de posse mais intensa, mais 
forte, mais concreta. 

Tenere deu ter cm português, através de teer. 
J.;ogo, e1n nossa língua, desde o c-omêço, tivemos haver ("p<;>ssuir", 

etc.), ler ("possuir", etc.) e haver (impessoal, com sentido exjstencial). 
Da concorrência dos dois verbos em sentido possessivo14 saiu venee
dor, na língua, liter{tria e inormente na falâda, ter, e haver foi ficaQdo 
relegado, mantendo, porém, sua vitalidade em outros valores se-
1nânticos. 

Pois b e1n: o Português do Brasil f êz do verbo ter = possuir o 
mesmo que de habere = possuir fêz o Latim Corrente: atribuíu-lhe 
sentido existencial, tirando-lhe, nesta acepção, as flexões pessoais. 

Como se vê, é possível explicar essa evolução· sintática e semân
tica de ter no Brasil sem recorrer ao Tupi, tanto ma.is que o mesmís
simo· fenómeno se deu no indo-português do Norte. (cf. J ÚLIO Mo
REIRA, Estudos da JA:ngua Portugu,êsa, 2.ª ed., I, pág. 180.) 

Aliás, cá para nós, acho mais plausível a explicação que acabo 
de redigir. 

· VIIi. É de todos conh.ecido que o Tu pi emprestou ao Portu-· 
guês alguns elementos modificadores de substantivos, como açu, ou 
l]ttaçu, e 1nirim. Autores há do mais fino quilate, como I SMAEL D!l 

LIMA CouTI~Ho, por exemplo (Poritos de Gramática Histórica, 2.ª ed. 1 

· 14. O eminente mestre S AID ALl , com aquela perspicácia e subtileza que o 
distinguem, enxerga matizes sc1n:inlicos diversos entre ter: possuir e haver: possuir. 
(V. ·Dificuldades da Lín.giia Portuguêsa, 3." ed., 1930, págs._ 189-206.) .. 
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Cia. Editôra Nacional, 1941, pág. 117), que classificam tais .elemen-
tos como sufixos tupfs. 1.,enho que é necessário uma revisão nesw 
p~nto. A inim me parece que açu e mirim são meros adjetivos. De 
feito, sufixo é elemento formativo, que se articula com o radical do 
nome que modifica, resultando daí um todo morfológico e fonético. 
Não raro o acento tônico desloca-se de onde estava em virtude do 
acréscimo de sufixo: pedrada, cabeludo, jechament.o, etc. 

A aproximação, porém, de açu e mirim não determina qualquer 
alteração na estrutura mórfica. ou fonética do substantivo. · Mesa.
~' mandi-guaçu, 1nandi-rnirirn, cadeira-mirim, prat,o-mirim, etc., no 
meu jufzo valem o mesmo que mesa grande, rna??.di grande, mand'i 
pequeno, cadeira pequena, prato pequeno, etc. 

Não há negar que em algumas palavras ~stes elementos vêm "' 
ligados ao substantiv-0: lguaçu, Paraguaçu, lt,aguaçu. Porém taiR pa"'. 
lavras já nos chegaram prontas, como um todo, são nomes de lugar, 
onde não nos é possível sentir espontâneamente rio grande, pedr~ 
grande, do mesmo moêlo que I tajubá não nos sugere nenhum ·pedra 
amarela, ouro. 

Fora clêsses casos, açu, mirim são simples adjetivos, ao lado de 
outros que nos forneceu o Tupi, - como pu'ba, úiquari, tinga, - de 
uso 1nais restrito. · . 

Talvez os únicos elementos tupis que se devan1 considerar con10 
sufixos sejam rana, "parecido com", e oara, que se apresenta com 
valor de gentílico: brancarana, cajeraria, · .canarana; ma.rajoara, cameta
oara, paroara. No entanto, só se ouvem tais formações na Amazó
nia., e, ainda assin1, numas poucas de palavras. 

IX. Poder-se-ia também examinar o valor de uma afirmação, 
segundo a qual o Tupi é responsável da prolação clara das vogais 
antetônicas na pronúncia brasileira. 

' 
Seria esta unu1 influência considerável na fonética da . Língua. 

·Românica, pois atingiria o tipo geral de prosódia:, condicionando 
um aspecto sônico novo e peculiar, desde o primeiro momento, aó 
Português do Brasil. 

~ o que depreeiido dêste trecho de TEODORO 8Al1PAIO, cuja 
redação, salva a reverência, não prima pela clareza: 

"por efeito da longa convivência com a língua indígena, e quero crer 
mesn10 que mais por isso do qtte por ação do clima, a língua .Portu
guêsa no Brasil perdeu as suas vogais mttdas (sic), isto é, perdeu ou 
alterou aqui a gama das vogais, ·tão característica no idiqma luso . 
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o falar apaulistado é disso o exemplo mais frisante entre' nós. 
O fluminense, com todo o seu prestígio de cqrioca:, acentua ainda 
fortemente a voz breve da preposição -de- que o baiano ou o nor
tista, com mais aproximação, pronuncia -di-. Não pronuncia o bra- -
sileiro nato a palavra pessoa com a sua verdadeira, lídima pronúncia 
portuguêsa, e não o faz sem contrafazer-se. De sua bôca a vogal 
muda da primeira silaba do vocábulo sai-lhe natural, com a mesma 
incorreta pronúncia do mameluco de outrora, reflexo da linguagem 
doméstica da mãe índia." (A Lingua Portuguêsa no ·Brasi.l, in "Re
vista de Filologia e de História'', tomo I, 1931, fase. IV, págs. 466-7) 

Daí se infere, segundo eonsegui entender, que a pronúncia tra
dicional e legítima portuguêsa, já no tempo do Descobrimento, era 
p'ssoa, p'rigo, esp'rança, c'roa, m'nino, etc., e que, por causa do clima 
tropical e principalmente por causa do influxo tupi, no Brasil tais 
vocábulos entraram a ser, pronunciados pessoa, pirigo, esperança, coroa, 
minino, etc. 

' . 
Seria muito longo exán1inar ao de perto êste argumento e fazer-

-lhe objeções, lembrando que muito provàvelmente a pronúncia bra- .+.; 

8ileira, neste ponto, esteja mais próxima da antiga pronúncia lusa 
que a de Portugal de nossos dias. (V. o cap. IV, i l nossa pronúncia.) 

Mas, pelo menos, anote-se que a evolução fonética que deter
minou a redução das vogais pretônicas em Portugal é bastante re
cente, se é verdadeira a lição do grande CoRNU: "l1;ste enfraqueci-
1nento das vogais e e o, que foi prejudicial à eufonia da língua, não 
é antigo; pois na metade primeira do século XVIII · ainda elas se pro- , 
nunciavam ê, ô" (Die Portugiesische Sprache, in "Grundriss der Ro
manischen Philologie", I Vol., 2.ª ed·., 1904-1906, n. 68, pág. 943).15 

15. Esta liçãÓ tão afirmativa., tão peremptória, tão sem sombra de dúvida, 
~ contestada pelo grande foneticista português GONÇALVES VIANA, que crê haver 
:razões para supor-se que ao tempo de CAMÕES já as vogais o e e antetônicag 
estavam enfraquecidas, como hoje se ouve na pronúncia portuguêsa. Confessa, 
porém, o autor de Ortografia Nacional sere1n de caráter negativo os argumentos 
crn que se estriba para fundamentar seu ponto de vista. · (V. Exposição da Pro
núncia Normal Portuguêsa, Lisboa, 1892, págs. 93-94). 

GONÇALVES VIANA, contudo, não apresenta sua. doutrina de modo afirma.:. 
tivo, categórico, mas como opinião pessoal: " É por estas razões que nos pareceu 
preferível a interpretaçã8 que adotan1os para o Português quinhentista, com re
!crência a essas duas vogais átonas." (Op. cit., pág. 94). 

Preferi seguir a ConNu, não só porque são ,sólidos e positivos seus argu
rnentos, n1as tambóm porque GONÇALVES VIANA é bastante suspeito quando 
~,prc~ia fatos do Português do Brasil. O ilustre fil6logo não gosta de dizer nem 
do ouvir dizer que aqui se conservaram aspectos da língua antiga. Prefere ex
plicar poi· influências "crioulas" as divergências notadas hoje no Português ame• 
r ica.no em relação ao europeu. 
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· ~.\póia o eminente romanista esta afirmação nos tratados de or
tografia do século XVIII, mostrando também que os mais antígoá 
exemplos de u em lugar de o, por sinal que em grande número, se 
acham em MONTE CARMELO, cujo livro é de 1767. Em o nú1ne1·0 
298, confirma CoRNU s~a doutrina com relação ao. e. 

Parece' que a segurança que se nota na afirmação de TEODORO 

SAMPAJO é dada pela sólida ignorância da língu~ Portuguêsa á.ntiga. 

X. E, já que estamos co1n a mão na massa, toquemos nun1 
outro ponto, cujo exame tem lugar aqui. 

Continuando-se ·a leitura da página atrás citada de TEODORO 

SAMPAIO (RPhH, I, 1931, pág. 467), encontram-se êstes dois períodos: 

"O vício da nasalação, herdado do índio, leva ainda hoje o bra
sileiro a fazer nasais sons que em vocábulos portuguêscs absoluta
n1ente não o são. 

, 

• 

''Comuníssimo no Brasil é o pronu:Qcia.r-se, por exe1nplo, mu,ito 
co1n o 'U nasal incorrigí~el; con1unissimo é pronunciar-se, por exem
plo, hõniem, jõ1ne, lõna, jãma, dãma, colõnià, cõrna, etc., con10 se fôs- , 
sem ná.sais essas voz~s nos vocábulos homem, jó11ie, lona, fama, darna, 
cotôn,ia, coma, em que na verdade não o são, o que de logo se vê par
tindo-se as sílabas nes.ses vocábulos". 

Neste caso . também são fàcilmcnte contestú.vcis as assertivas do 
ilustre baiano, por que nelas se contêm ''árias inexatidões. 

Notemos, de início, que o fenômeno do nasalan1ento é antiqüís-
8imo e muito ge~eraliz:ado no Português. Mais. Na lingua arcaica, 
muitos vocábulos havia que apresentavam um som nasal que hoje 
desapareceu ou só se conserva nos dialetos: viir, bõa, põer, sõo (sou), 
7.- t 11.ua, e .e. . 

Realmente o nasalamento das vogais é um fato ro1nânico e talvez 
já se tenha anunciado no próprio Latim; mas foram o Francês e o 
Português as línguas novi-latinas mais fundamente e extensament,e 
atingidas por êle. 

· À causa do nasalamento, salvo um que outro exemplo 1solado, 
é sempre a mesma: influência das consoantes 1n e n sobre as vogais 
qÚe com elas convizinham. ~ste fenómeno se explica perfeitamente 
pela fonética fisiológica. 

Assente isso, ·~·amos ao ponto. 
~ 

Na palavra muito, o 'lt se nasalou po1·ql1c .a êle se comunicou o 
timbre nasal da consoante prepositiva 1n. Nem é êste exernplo único. 
J.,,embrem-se m.atre > madre > *made > niãe; rnac'la > *niãcla > 
> mãcha (mancha). 
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' 

. ..1\ pronúncia 1nfíito, co1n u nasall;\<lo, não é criação ·bra."8ileir.a, 
mas pelo contrário, é comum ao Brasil e Portugal. ' 

No século XVI, no centro de Portugal, segundo. GoNÇ.ALV'E& 
' ' 

VI.AKA, dizia-se rnuito, sem nasala1nento do· ditongo iti (Exposição, 1 

pág. 93, item IX); mas hoje a pronúncia normal portuguêsa é muiw, 
,corno se pode ver em Ortografia Nacional (Lisboa, 1904) do· mesmo 
foneticista: "Os ditongos nasais são: ..... ú'i) como cn1 mu:ittJ, escrito 
1..'-i" (~ágs. 29-30). 

No outro grnpo de vocábulos lembrados por TEoDOJ~o SAMPAIO, 

as Yogais se nasalaram por assimilação incompleta regressiva. A 
consoante nasal pertence à sílaba seguinte mas influencia no tin1bre 
da vogal precedente. Enquadra-se, pois, o fenómeno no tipo geral 
do nasalamento românico. · · 

Ao contrário Cio que disse o tupinista baiano, as pronúncias fmne, 
dõnçi; cãma, f tima, etc. são velhas n.a língua e ainda hoje se 
ouvem e1n certas regiões de Portugal, não tendo sido, pois, criaçiio 
brasileira. ~ ainda a lição de GONÇALVES VIANA: "]5 muito de pte
sumii· que as vogais finais de. silaba tônica a11tes da consoante inicial 
nasal da sílaba seguinte fossem nasais, como o são na Beira Alta _e 
Algarve; assim, c a m a, pen a , s a. n 11 a , 1 e n h o , e i 1n .o, 
dono, f u n1 o devia1n proferir-se cã1na, pêna, sãnha, lênho, cirno, 
dõno, fumo. (Exposição, pág. 92; no cap. "Considerações sôbrc a 
pronúncia do Português do centro do reino no· tempo de Can1ões"). 

, De resto, surge aqui, espontdinea, rnais uma objeçã.o à~ doutrina 
<lo autor de O 1,itpi na Geograj ia 1Vacional: se tais nasalamentos se 
deram no Brasil por influxo tupi, por que é então que cn1 São Paulo, 
onde a convivência das duas línguas foi mais longa e o predo.1nínio 
do Tupi maior, se pronuncia- jóme, hómem, cóme, Antón1·0, con1 a vo
gal não nasalada e aberta ? ! ... 

• 
Como se. vê, não foi muito fel iz, neste ponto, o ilustre itutor 

baia.no. 

22. Poder-se-ia alongar a lista., mas o qlie aí fica basta a. flin
damentar a minha tese, isto é, qtie n1uitas vêzes, no capítulo o'ra 
estudado, os fatos não são interpretados con1 suficiente espírito crí tido. 

Por sem dúvida o assunto ' bastante complexo e está a exigir 
um exame detido e n1iúdo, feito por estudiosos suficienteinente , in
formados em aspectos outros da ciência da linguagen1, como sejà.in 
a Lingüistica, a Filologia Ro1nânica., o Portng11~s na perspectiva his
tórica. Pena é que um filólogo de primeira ordem, dotado de verqa
deiro espírito cientifico e com um cérebro tão bem n1obiliadq, como 

' 
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era GONÇALVES VIANA, nã-0 nos tivesse dado um estudo sério àoêrca" 
da influência tu pi no Português, estudo que, com certeza, êle . tinha 

· ·ccalizado e ~cabado. Do contrário . não se pode explicar con10 êle 
.escreveu, à maneira de quem já ch~gou a \lma conclusão, estas J)ala
v ras nas suas Palestras F,ilológic~s (Lisboa, 1910, pág. 52): 

"A influência que o Tupi, nos seus '1ois dialetos citados, ou ainda 
em terceiro, exerceu no Português é indubitável, e predonTin,ou du
rante largo tempo, como o estão atestando as inúmeras designações 
topográficas e as centenas de vocábulos tupis que penetraram no 
Português do I->rasil. É certo que essa inl'luência perdeti já qt1ase 
de t odo a sua ação, e cada vez se irá faze11clo sentir n1cnos; é porém 
inegá-vcl não só no léxico e nas pronú'f!:..cias q·ue o Porl'ugêo adquiriu 
U, ni as ainda eni vários j enffmen,os sinúilicos, que por outro modo di
ficilmente se explicariam" (o gr1]0 é meu). 

Seria tão n1ais proveitoso para a filologia portuguêsa que, em 
vez ele se contentar co1n as ~ifirmações gerais que sublinhei (aliás, 
tão f4ceis .de fazer!), nos tivesse trazido ao conhecimento o eminente 
(oneticista as suas pesquisas que justificaram tais afirmações ! ... 

23. Daí não se pode inferir que nego a existência da ação do 
Tu pi sôbre a fonética, inorf ologia e sintaxe do l)ortuguês do Brasil. -

• 
Não nego; submeto à crít ica cert,os fenômenos apontados co1no efeito 
de interferência da língua indígena, mostrando como tais f enômenos 
comportan1 un1a explicação outra, o que obriga a uma suspensão 
de juízo. , 

24. Há., porém, n111 aspecto lingüístico regional nosso, em que 
9}e parece t er sido n1ais inte11sa a influência tupi, ao lado da africana 
(V. § 19):. o Dialeto Caipira. Tenho para mim como certo que os 
antigos hábitos lingüísticos tupis, de par com os africanos, i1npressoS"' 

" no Português, determinaran.i a formação do dialeto caipira, tão bem 
éstudado po1· AMADl!JU Al\tAilAL. (\r. cap. III: 11 influência africf!-na.) 

Eu, pessoalmente, considero o Caipira como um dialeto crioulo.16 

Realmente, é notável a redução de flexões a que chegou o mecanismo 
gra1natical .português naquele n1odismo regional da língua. Os ver- · 
bos, às vêzes, podem ap:rcsentar, num ternpo, só duas desinências pelas 
quais se opõe1n à primeira as demais pessoas. Sirva de exe1nplo o 
·verbo estar, que, no In1perfeito do Indicativo, chega a ostentar uma 
só for111~i para tôdn.s a.s pessoas: "eu tava, tu tava (en1 regra, sômentc 

16. Dá~8e o no1ne t écnico de "din.leto crioulo" aos aspcctos locais de 
·lingµas ele · civiliza.çiio t ransplan ladas, que se distinguen1 por uma extrema sim
-p1ificaç:1o · <lo mcc~u11~ 1no gnttr:atic4l. 

• 
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, 
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na linguagem insultuosa é usada esta pessoa), êle tava, nóis tava, eis 
tava", ocorrendo também, de vez em quando, "tavum". Não são 
raros os casos em que o sinal de plural numa expressão só aparece 
no deter.minante: "os home tava tudo quétu." 

São também curiosos os fenômenos de deslocamento e aglutina• 
·ção de fonemas, determinados pela vizinhança na frase. Assim, o 
caipira diz: "zóio" (olhos; de "os óio"), donde "zoiá" (olhar)17; "za-
1·eio" (arreios; de "os arreio"), "zome" (homem; de "os home") -
"eu fiquei zoiano, zoiano, mais nun1 discubri nada"; "aquela casa tava 
h . d " e eia e zome . .. 

Aliás, acho, como adiaQte se verá, que tais deformações na lín
gua portuguêsa popular do Brasil se devem mais à influência africana 
que à tupi. 

- Devemos, no entanto, lembrar-nos que o l)ialeto Caipira, com 
a alfabetização e com a civilização, vai perdendo terreno dia a dia, 
tornando-se cada vez mais restrita a sua área geográfica própria, 
embora seja fácil averiguar que seu influxo se irradiou muito por 
todo o sertão brasileiro. 

' 
Ao tempo de AMADEU AMARAL já vinha sendo desterrada a lin-

guagem caipira, conforme observação sua (Op. cit., págs. 12-13). 
Hoje, volvidos 22 a.nos, mais precária se tornou a situação do dia
leto e é muito provável que, na luta desigual travada entre o seu 
'instinto de conservação e a corrente civilizadora venha o Caipira 
a desaparecér em futuro mais ou menos longínquo.18 

25. O est4do da extensão da influência tupi no falar brasileiro 
é um dos mais interessantes _e sugestivos temas da nossa lingüística. 
Porém é necessário que seja feito inais a fundo, com mais espírito 
objetivo, com mais segurança, com melhor informação,, com visão 
mais· totalista. Porque em regra o que acontece é o seguinte: o tupi
nista, às vêzes pernibambo na sua especialidade, carece de conhe
c~entos de Lingüística e de Filologia Portuguêsa indispensáveis ao · 
investigador de tais assuntos e enxerga demais, descobre brasis que 
i·ealmente não existe1n. 

17. Na linguagem popular francesa, por exe1nplo, ocorre fenôn1cno idêntico, 
v . g., em zyeuter, '1fixar os olhos", verbo formado de zyeu, que é resultado de <les
locação e aglutinação de "les yeux", interpretado pelo ouvido do povo con10 !e 
zic·u. 

18. li: n1ais peremptório AMADEU AMARAL: ''Êste (o dialeto caipira) acha-se 
eo~denado a desaparecer em prazo mais ou menos breve" (Op. cil-., pág. 13). 
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26. Para isso, urge, en1 primeiro lugar, estudar o Tupi. Fazer 
que êle deixe de ser diletantismo óU "copyright" de alguns priyile
giados sem policia que lhes coíba os desmandos. Trazer o Tupi para 
a luz do sol. Aumentar-lhe o número de dévotos. 

Realmente, a base, o ponto de partida, o preliminar absoluta
mente necessário ao estudo sério do problema que nos ocupou é o 
conhecimento do rl"'upi. Conhecimento sólido, honesto, científico.19 

. 

Para tanto se faz mister que se constitua um centro de estudos 
da Lingua Indígena em o nosso mais alto ínstituto de cultura superior 
desinteressada - a Faculdade Nacional de l?ilosofia, a fim de que 
o cultivo dessa língua ,tenha um "ambiente", seja ladeado e clarifi
cado pelo estudo da Filologia Portuguêsa, ·da Filologia Românica e 
da Lingüistica. Dêste modo, em tempo crescerá o número de pes
quisadores e de pesquisadores melhor aparelhados. Só assim J?Oderão 
surgir COIIl OS anos opin10S frutos. 

I 

• 

• 

19. Nem é out.ra a opinião de um ilu.~t,re investigador de tais assuntos,, 
ALARICO 81LvE1RA, opinião que vem exposta em carta a . JACQUES RAIMUNDO, 

publicada parciahnente cm Influência do Tup1: np Português (págs. 117-118): 
" ... yerdaüeiratnéute, poucos problemas lingüísticos se me apresentaram sem
pre tão complexos e tão eivados de incertezas, con10 êssc (o da influência do Tupi 
no Português). .Já será muito se conseguinnos delimitá-lo sntisfatõriapieutc. 
Para isso, haveria, antes de tud6, que fazer l'igorosa triagen1 de vozes de diversa 
procedência para deixar isolados, frente a frente, os dois idiomas. Tal operação, 
para que se realizasse em condições técnicas suficientes, não seria possível sem, 
pelo menos, os seguintes elementos: conhecimento seguro da língua geral, escoimada 
de vocábulos e locuções t a.puias; notícia completa. de todos os lusitanismos ino
c-,ilados no Tupi; informação exaust iva de nun1erosos africanismos veiculados 
para o fr1lar dos port uguêses desde o s6culo XV" .. 

T ranscreví todo o t recho. porque se me afigura de u1n a.l to bom senso;_) 

• 
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