
 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS 

ÁREA DE FILOLOGIA E LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria de Lurdes Zanoli 
 

 

 

 

 

 

 

O Nheengatu de São Paulo (Língua Geral ou Língua Brasílica): 

para uma Reconstrução da Área Linguística das Capitanias de São 

Vicente e de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

Versão Corrigida 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2022 

 

 

 

 



 
 

 

MARIA DE LURDES ZANOLI 
 

 

 

 

O Nheengatu de São Paulo (Língua Geral ou Língua Brasílica): 

para uma Reconstrução da Área Linguística das Capitanias de São 

Vicente e de São Paulo 

 

 

 

 
 Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Filologia e Língua Portuguesa do 

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas 

da Faculdade de Filosofia, letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo como 

parte dos requisitos para obtenção do título de 

Doutor em Letras 

 

 Área de Concentração 

 Filologia e Língua Portuguesa 

 

 Linha de Pesquisa 

 Gramática do Português e de Línguas em 

Contato 

 

                                                                     

Orientadora: Profa. Dra. Márcia Santos Duarte de Oliveira 

 

          Coorientador: Profº. Drº. Marcelo Módolo   

 

 

 

                                                             Versão corrigida 

 

 

De acordo 

 
 

 

São Paulo 

    2022 



 
 

 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria de Lurdes Zanoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A presente pesquisa foi realizada com apoio da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de 

Financiamento 001 

 



 
 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

PRESIDENTE 

Profª. Drª. Márcia Santos Duarte de Oliveira 

(Orientadora da Tese – USP) 

 

 

 

 

MEMBROS TITULARES DA BANCA 

 

Profª. Drª. Dalva Del Vigna 

Profª. Drª. Luciana Raccanello Storto 

Profª. Drª. Flaviane Romani Fernandes Svartman 

 

 

MEMBROS SUPLENTES DA BANCA 

 

Profª. Drª Lurdes Teresa Lopes Jorge 

Profº. Drº Alexander Yao Cobbinah 

Profº. Drº. Waldemar Ferreira Netto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ENTREGA DO EXEMPLAR CORRIGIDO DA 

DISSERTAÇÃO/TESE 

Termo de Anuência do (a) orientador (a) 

 
 

Nome do (a) aluno (a): Maria de Lurdes Zanoli 

Data da defesa: 23/06/2022 

Nome do Prof. (a) orientador (a): Marcia Santos Duarte de 

Oliveira 

 

 

Nos termos da legislação vigente, declaro ESTAR CIENTE do conteúdo 

deste EXEMPLAR CORRIGIDO elaborado em atenção às sugestões 

dos membros da comissão Julgadora na sessão de defesa do trabalho, 

manifestando-me plenamente favorável ao seu encaminhamento ao 

Sistema Janus e publicação no Portal Digital de Teses da USP.  

 

São Paulo, 23/08/2022 
  

 

(Assinatura do (a) orientador (a) 
  



 
 

 

 

Saga do Rio Paraíba 

Ir. Olga de Sá 

 

 

Epos, Heroísmo 

 

No Vale de antigas eras, 

de águas claras e negras, 

Paraibuna, Paraitinga, nasci. Dar o meu destino de luzes e sombras, 

alvas e escuras lendas. 

Faltava o índio: Puris, Guarulhos,  

Maramomis. 

Rolei a trilha dos Guaianás, 

de Cunha a Parati. 

Segui a rota dos Tamoios, 

saltei veredas de índios, 

de Taubaté aos Campos de cana, 

na direção do mar, 

como é caminho de rio. 

Pelas linhas sinuosas 

de minhas curvas caprichosas, 

os sertanistas buscaram Minas. 

Às duas margens plantaram: 

"Lagoa dos jacarés" - Jacareí, 

Taubaté! "aldeia principal", 

Guará das "garças brancas", 

Pinda - "fábrica de anzóis", 

Lorena, Porto de Guaypacaré. 

Caçapava, Cachoeira, Cunha, 

Igaratá, Jambeiro, Lagoinha, 

São Bento do Sapucaí. 

Silveiras, Pinhal, Lavrinhas, 

Santa Branca, Roseira, Piquete, 

São Luiz do Paraitinga. 

Tremembé, Paraibuna, Aparecida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Natividade, Redenção da Serra, 

São José dos Campos e Campos do Jordão. 

Piraí, Barreiro, Formoso, 

Bananal, Valença, Queluz, 

Cruzeiro, Resende, Areias, 

Vassouras, Campos dos Goytacazes. 

Mantiqueira - "morada da chuva" e fraldas da Serra do Mar. 

"Quantas cidades no mapa" 

canta o poeta de Itabira. 

Diz a história, a minha história, 

que o Conde de Assumar 

queria peixe, não tinha. 

Desejo de Conde é ordem, 

não se discute, nem nega. 

Saíram os pescadores, 

rudes trabalhadores, 

em busca de peixe bom. 

Colheram em suas redes, 

por duas vezes providas, 

a imagem da Aparecida, 

Padroeira do Brasil. 

Procissões e romarias, 

promessas, velas e preces, 

soaram nas minhas margens. 

Meu Vale, minha concha acústica, 

colhendo vozes da terra, 

do ar, do fogo e do mar. 

Festas com doces e congadas, 

atabaques, tambores e fitas. 

São José, Bom Jesus, Sebastião, 

Benedito, António, Lucrécia, 

Santa Edwiges dos Endividados, 

unção do Divino e da Santa Cabeça. 

Comidas do Vale e bentas mezinhas, 

galinha caipira, pato e marreco, 

broinhas de milho em forno de barro, 

biscoitos de vento, bolão e curau, 

arroz doce, canjica, garapa. 

Mãe-preta, saudades do teu aconchego, 

de tuas histórias, de teu canto-chão. 

No curso de minhas águas, 

na voragem das correntezas, 

vivos, mortos, afogados. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ciclo de balsas e chatas, 

suprindo a marcha dos burros, 

na Bocaina e Quebra-Cangalhas. 

Transportei os Bandeirantes 

- botas de sete léguas -, semeando vilas e povos. 

Semeia também a palavra, 

Euclides, o dos Sertões, 

construtor de pontes e livros. 

Neste fluir incessante - 

artéria de água da vida - 

levo o sangue da raça, 

na largueza das fazendas, 

no gemido das senzalas, 

no lamento das canções. 

Restauração, Pau d' Alho, Amarela, 

Três Barras, Boa Vista, Cachoeira, 

Bela Aurora, Fortaleza, Gramado, 

Bela Aliança, Palmeiras, Resgate, 

Vargem Grande, Maristela, Sertão. 

Rio de cruzes, fantasmas, igrejas, 

rio de sonhos, desgraças, belezas, 

árvores, bichos, coisas e homens, 

feitos de sol, de risos e lágrimas. 

Tatu, gambá, jacaré, seriema, 

bicho preguiça, ouriço, bugio, 

coruja, garça, paturi, sabiá, 

rolinha, sanhaço e bem-te-vi. 

Goiaba, pitanga, timburibá, 

figueira, caviúna, jacarandá, 

cedro, canela, jabuticaba. 

Traíra, piaba, corumbatá, 

bagre, guaru, lambari, dourado. 

Granito, basalto, xisto, cristais, 

pedras bonitas e rios meus: 

Buquira, Una e Quiririm, 

Taboão, Embaú, Piracuama. 

Eis a radiosa grandeza do Vale, 

viscondes, senhores, coronéis do açúcar, 

mucamas, tropeiros, barões do café. 

Janelas, donzelas, espiam meu brilho, 

nas noites de lua, as límpidas águas, 

refletem saudades, suspiros e dores, 

em busca do ouro, além das montanhas, 

nas Gerais. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam 

   Hermínio Zanoli 



 
 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico esta Tese aos povos originários, os que primeiro habitaram essas terras e 

que cuidaram dela com respeito e equilíbrio. Dedico e agradeço a esses povos que foram 

fundamentais na construção da identidade do povo brasileiro, deixando suas memórias e 

cultura em nosso vocabulário, em nossas danças, na comida, e no sangue que corre em 

nossas veias. 

Dedico ainda aos povos africanos que foram bruscamente arrancados de suas 

terras, deixando suas famílias e culturas para trabalhar em condições desumanas como 

escravizados nessa terra chamada Brasil. Povos que, apesar de perderem muito, deixaram 

muito a esse país. 

Existimos porque vocês deram tudo de si! 

Essa Tese é uma pequena homenagem, uma minúscula contribuição a quem tanto 

doou e pouco ganhou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente, agradeço a Deus por ter me dado a resiliência necessária para 

suportar as adversidades e a sempre me adaptar aos momentos difíceis, que foram muitos, 

pela força que tornou possível vencer a mim mesma em todos os momentos turbulentos, 

e agradeço pela coragem para seguir em frente, nunca desistir e continuar trilhando o 

caminho, mesmos nos momentos em que achei que não seria capaz.  

Agradeço à agência de fomento Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES que tornou possível a realização e término desse trabalho de 

Doutorado ao me proporcionar os recursos financeiros fundamentais, principalmente em 

um período tão difícil no qual o mundo parou devido a um vírus.  

Agradeço à minha querida mãe, que nunca deixou de me incentivar, chorou 

comigo, sorriu comigo e jamais permitiu que eu desistisse. Seu amor é minha base e não 

existiria vida em mim sem você. Obrigada mãe! 

 Agradeço à minha orientadora Profª Drª Márcia Santos Duarte de Oliveira que me 

introduziu à Linguística de Contato, despertando minha paixão por essa área e por tantas 

outras; que sempre acreditou um mim, e em minha pesquisa, mais até do que eu mesma! 

Agradeço por você sempre me estender a mão em todos os momentos que precisei e por 

me iluminar com sua força e fé. A Profª Drª Márcia Santos Duarte de Oliveira foi mais 

que uma orientadora, foi parceira, foi paciente, foi alguém que sempre incentivou a dar o 

meu melhor. Seu brilho e sua luz me conduziram pelas veredas da pesquisa e me ajudaram 

a me tornar uma pessoa melhor.  

 Agradeço também o Prof. Drº Marcelo Módolo, meu coorientador, que esteve 

sempre presente com seus conselhos preciosos e que tanto me ajudou na parte filológica 

desta tese. Agradeço pela confiança depositada em mim ao aceitar o convite para me 

coorientar. 

 Agradeço aos professores que participaram de minha banca de qualificação: Prof. 

Drº Carlos Filipe Guimarães Figueiredo (Universidade de Macau); e o Prof. Drº Emilio 

Gozze Pagotto (UNICAMP). 

 Agradeço aos Professores que me honraram ao aceitar participar de minha Banca 

de Defesa: titulares: Profª. Drª. Dalva Del Vigna, Profª. Drª. Luciana Raccanello Storto, 

e Profª. Drª. Flaviane Romani Fernandes Svartman e Suplentes: Profª. Drª Lurdes Teresa 

Lopes Jorge, Profº. Drº Alexander Yao Cobbinah e Profº. Drº. Waldemar Ferreira Netto. 



 
 

 Agradeço a minha grande amiga Ana Carolina Alvarenga, que mesmo longe está 

sempre junta, sempre segurando minha mão. Você sempre me incentiva tanto que posso 

sentir seu abraço, vejo sua alegria quando estou feliz e sua tristeza quando sabe que estou 

triste. Sei que estará sempre aí e saiba que sempre estarei aqui. 

 Agradeço a todos os professores que fizeram parte de meu percurso acadêmico 

desde meu primeiro ano. E agradeço especialmente os que estiveram comigo no processo 

de doutoramento, transmitindo seus saberes e abrindo meus horizontes para novos rumos. 

Professores, vocês todos são exemplos para mim. Obrigada! 

 Agradeço a todos os meus parceiros de publicação: Profª Drª Márcia Santos 

Duarte de Oliveira (USP); Prof. Drº Marcelo Módolo (USP); Profª Drª Flaviane Romani 

Fernandes Svartman (USP); Profª. Drª. Dalva Del Vigna (UNB); Prof. Drº Carlos Filipe 

Guimarães Figueiredo (Universidade de Macau); Profª. Drª Lurdes Teresa Lopes Jorge 

(UNB); Profª. Drª Ana Paulla Braga Matos (Aarhus Un.); Giovana Merighi de Andrade 

(USP) e Vanderlei Maurer de Andrade (USP). 

 Agradeço a todos os meus colegas de pesquisa, orientandos e ex-orientandos da 

Profª Drª Márcia Santos Duarte de Oliveira, não coloco os nomes pois são muitos, mas 

saibam que cada um de vocês marcou minha vida de um modo especial. 

 Agradeço a Otavio Albano por sua preciosa ajuda com a feitura dos mapas 

utilizados nesta Tese. Obrigada, Otávio por seu talento e prontidão. 

 Envio um agradecimento especial para meu colega Francisco João Lopes, um 

caboverdiano especial, com um enorme coração. Obrigada pela ajuda com meu Mestrado, 

pois sem os dados fornecidos por você, a pesquisa não existiria. 

Agradeço a Profª. Drª Helga Elizabeth Weiss por suas colaborações em vários 

momentos na feitura dessa tese, principalmente por sua generosidade em traduzir do 

alemão para o português alguns trechos da Tese de Rodrigues (1958). 

Agradeço ao Centro de Memórias e também ao Museu Cultural e Histórico de 

Jundiaí, lugares nos quais, gentilmente, fui apresentada aos documentos manuscritos, 

especialmente o Pequeno Dicionário Nheengatu-Português. Agradeço aos coordenadores, 

funcionários e colaboradores desses locais que fizeram as cópias dos documentos, me 

entregando em mãos. 

 Agradeço também as cidades de Jundiaí e Louveira, meu lindo interior, em 

especial, meu pequeno refúgio na cidade de Louveira, que me despertaram para a beleza 

do falar caipira e me proporcionaram dados que culminaram em pesquisas gratificantes. 



 
 

 Um agradecimento especial para minha psiquiatra, Drª. Rita de Cassia Gomes 

Marques, que há anos cuida de minha saúde mental com carinho, cuidado e dedicação. 

Obrigada por amar o que faz e por transmitir esse amor aos seus pacientes. 

Outro agradecimento especial vai para meu psicólogo, Alexandre de Figueiredo 

Pazin, que também com cuidado e atenção me fez ver a vida com outros olhos, com um 

olhar menos carregado de rancor e de medo. Obrigada por me ensinar que a terapia 

também continua quando a sessão acaba e por me mostrar que existe uma grande 

diferença entre ir ao psicólogo e realmente fazer terapia. Você me mostrou que o processo 

de terapia funciona com o comprometimento do paciente para com sua própria vida. 

Obrigada por isso. 

 Agradeço também ao GELIC – Grupo de Estudos de Línguas em Contato – que 

sempre me proporcionou encontros agradáveis e interessantes, nos quais sempre pude 

aprender muito com os trabalhos de outros pesquisadores.  

Finalmente agradeço o local onde minha vontade de aprender se iniciou: a escola 

pública Profª Armanda Santina Polenti, situada na Avenida Vitório Pavan, 360, Jundiaí 

Mirim, Jundiaí.  

Foi nessa escola onde tudo começou e graças a ela e aos professores que lá 

trabalhavam na época em que estudei que percebi a importância das Escolas Públicas para 

a sociedade. E foi nessa escola também que conheci uma professora especial, uma 

professora que marcou minha vida para sempre, D. Alba, cujo sobrenome não conheço, 

mas me lembro de seu rosto e de suas aulas de português com perfeição.  

D. Alba me iniciou na leitura e despertou em mim essa paixão. Sua dedicação nas 

aulas de português foi determinante em meu caminho, pois naqueles anos em que aprendi 

com você, decidi que um dia cursaria Letras. Sabia que esse era um sonho distante por 

diversos motivos, mas que se tornou realidade. 

E se tornou realidade por causa de um grupo de amigos, estudantes da Unicamp, 

que um dia resolveram fazer um cursinho comunitário: nascia o Cursinho Consciência.  

Foi graças a esse cursinho que hoje chego ao doutoramento, e não há palavras que bastem 

para agradece-los. 

Gratidão é perceber que a vida é um presente e que todas as pessoas que cruzam 

nosso caminho são anjos e nos deixam uma parte de si. A todos vocês, meu muito 

obrigada! 

E termino essa seção com uma célebre frase de Paulo Freire: “é preciso ter 

esperança, mas esperança do verbo esperançar; porque tem gente que tem esperança do 



 
 

verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se 

levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir! 

Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 
Nesta tese, a partir de um dicionário manuscrito (MOTTA, 1972), que é editado na 

segunda parte do trabalho, argumenta-se que a Língua Geral de São Paulo − denominada 

de Nheengatu de São Paulo a partir do título do manuscrito (MOTTA, 1972) − seja uma 

língua formada por contato linguístico. A fim de que o termo “Nheengatu de São Paulo” 

apreendido em Motta (1972) pudesse ser cimentado, parte da pesquisa foi ancorada em 

trabalhos de historiadores, geógrafos, sociólogos e arqueólogos como atestam os 

capítulos 1, 2 e 3 da tese em que são apresentados respectivamente: (i) um panorama 

sócio-histórico etnográfico da região chamada “Capitania de São Paulo”; (ii) uma 

proposta de reconstrução da área linguística: Capitanias de São Vicente e de São Paulo; 

(iii) uma resenha da literatura sobre o termo Nheengatu de São Paulo (Língua Geral ou 

Língua Brasílica). Embora a questão da interdisciplinaridade tenha sido levada em conta 

para o fortalecimento da tese sobre o Nheengatu de São Paulo, é importante mencionar 

que a pesquisa se centrou na linguística. Assim, no capítulo quatro da tese, tendo como 

base as áreas nucleares da linguística: fonologia, morfossintaxe, semântica e pragmática 

e de uma breve abordagem sobre a linguística de contato, buscou-se: (i) a explicitação de 

alguns fenômenos linguísticos do Nheengatu de São Paulo; (ii) corroborar a inserção do 

Nheengatu de São Paulo, em conjunto com outras seis línguas no contexto das línguas 

ameríndias de contato da costa brasileira. No capítulo cinco, evidenciam-se três territórios 

de português caipira com base em trabalhos linguísticos; o foco do capítulo insere-se no 

território de português caipira denominado de território I.  Assim, resenhas de dois 

trabalhos diretamente relacionados à tese são apresentadas; o enfoque desses trabalhos 

baseia-se em dois fenômenos linguísticos do português caipira: (i) o /r/ retroflexo e (ii) o 

modo irrealis que são vistos como evidências da “interferência” do Nheengatu de São 

Paulo no português caipira. 

Palavras Chaves: Nheengatu de São Paulo, fenômenos linguísticos do Nheengatu de São 

Paulo; línguas ameríndias de contato; a área linguística das Capitanias de São Vicente e 

de São Paulo; interferências do Nheengatu de São Paulo no português caipira. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

In this thesis, based on a manuscript dictionary (MOTTA, 1972), which is edited in the 

second part of the work, it is argued that the Lingua Geral de Sao Paulo – named 

Nheengatu de Sao Paulo from the title of the manuscript (MOTTA, 1972) – is a contact 

language. So, in order to consolidate the term Nheengatu de Sao Paulo picked up by Motta 

(1972), part of the research was grounded in historians, geographers, sociologists and 

archaeologists works, as viewed in the 1st, 2nd and 3rd chapters of the thesis in which are 

presented respectively: (i) an ethnographic socio-historical panorama of the region called 

“Capitania de Sao Paulo”; (ii) a proposal for the reconstruction of the linguistic area: 

“Capitanias of Sao Vicente and Sao Paulo”; (iii) a review of the literature on the term 

Nheengatu de Sao Paulo (Lingua Geral or Lingua Brasilica). Although the issue of 

interdisciplinarity was considered to strengthen the thesis about the Nheengatu de Sao 

Paulo, it is important to mention that the research was centered on the linguistics domain. 

Thus, in the 4th chapter of the thesis, based on the core areas of linguistics: phonology, 

morphosyntax, semantics and pragmatics and on a brief approach to contact linguistics, 

it was sought: (i) to explicit some linguistic phenomena of Nheengatu de Sao Paulo; (ii) 

to corroborate the insertion of Nheengatu de São Paulo, along with six other languages, 

in the context of contact Amerindian languages of the Brazilian coast. In the 5th chapter, 

three territories of portugues caipira (something along the lines of a “countryside 

Portuguese”) are highlighted, based on linguistic works; the focus of the chapter being on 

the portugues caipira territory called territory I. Thus, reviews of two works directly 

related to the thesis are presented; the focus of these works is based on two linguistic 

phenomena of portugues caipira: (i) the retroflex /r/ and (ii) the irrealis mode, which are 

seen as evidence of the “interference” of Nheengatu de Sao Paulo in the portugues caipira. 

Keywords: Nheengatu de Sao Paulo, linguistic phenomena of the Nheengatu de Sao 

Paulo; contact languages; the linguistic area of the Capitanias de Sao Vicente e Sao Paulo; 

interferences of the Nheengatu de Sao Paulo in the portugues caipira. 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE MAPAS 

 

 
Mapa 01: Localização dos sítios arqueológicos com datas entre 12.500 e onze mil anos 

ap.- Tradição Itaparica.....................................................................................................31 

 

Mapa 02: Localização dos sítios arqueológicos com datas entre onze mil e nove mil anos 

ap. – Tradição Umbu........................................................................................................32 

 

Mapa 03: Localização dos sítios arqueológicos com datas entre oito mil e sete mil anos 

ap.....................................................................................................................................33 

 

Mapa 04: Possível limite da Vila de Jundiaí até 1763...................................................55 

Mapa 05: Limite da Vila de Jundiaí após a segunda metade do século XVIII...............56 

Mapa 06: Jundiaí atual situada no Mapa do Estado de São Paulo..................................56 

Mapa 07: Cidades que compõe o Circuito das Frutas.....................................................59 

Mapa 08: O circuito das Frutas - São Paulo, Brasil e América Latina............................59 

Mapa 09: Famílias Linguísticas......................................................................................64 

Mapa 10: Relação territorial dos povos Tupiniquim (azul), Guarani (vermelho) e 

tupinambá (amarelo) em São Paulo..................................................................................68 

Mapa 11: Área de distribuição inicial da cerâmica paulista............................................69 

Mapa 12: Mapa dos sítios arqueológicos dos Jê do Sul..................................................70 

Mapa 13: Concentração dos povos Jê no Brasil meridional no início do século XVI....70 

Mapa 14: Esboço do mapa etnológico africano no Brasil...............................................72 

Mapa 15: Atlas Toponímico do Estado de São Paulo....................................................73  

Mapa 16: Para uma reconstrução da área linguística das Capitanias de São Vicente e São 

Paulo................................................................................................................................74 

Mapa 17: Aldeamento de São Miguel (São Paulo)......................................................139 

Mapa 18: Territórios I, II, III de Português Caipira.....................................................146 

Mapa 19: Território de Português Caipira I.................................................................150 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1: Gravura do Colégio de São Paulo de Piratininga..........................................42 

Figura 2: Reconstituição de Piratininga........................................................................43 

Figura 3: Esboço do Caminho de Peabiru na América do Sul......................................46 

Figura 4: Gravura da Jundiahy – 1827..........................................................................49 

Figura 5: A cidade de Jundiaí........................................................................................57 

Figura 6: Cidade de Louveira........................................................................................58 

Figura 7: Famílias, Troncos e Línguas Indígenas do Brasil..........................................65 

Figura 8: Capa do Livro “Obra Nova de Língua Geral de Mina”..................................87 

Figura 9: Capa da “Arte da língua de Angola”..............................................................87 

Figura 10: Fólio do Livro de casamentos e óbitos de escravos da vila de Nossa Senhora 

do Desterro de Jundiahy...................................................................................................97 

Figura 11: Última página do dicionário Anônimo.........................................................99 

Figura 12: Proposta de posse em Motta (1972) baseada em Alexiadou (2000, p. 69)..118 

Figura 13: Os tipos de caipiras.....................................................................................143 

Figura 14: Fólios do “Pequeno Dicionario Nheengatu – Português” de Jundiaí.........186 

Figura 15: Dedicatória registrada no “Pequeno Dicionario Nheengatu – Português”..187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

 
Quadro 1: línguas de macro ancestralidade indígena na área linguística das Capitanias 

de São Vicente e de São Paulo (ver cores no mapa (17) em I – Línguas Indígenas).........76 

Quadro 2: língua de contato na área linguística das Capitanias de São Vicente e de São 

Paulo (ver cor no mapa (17) em II – Língua de Contato).................................................77 

Quadro 3: línguas de macro ancestralidade africana na área linguística das Capitanias de 

São Vicente e de São Paulo (ver cores no mapa (17) em III – Línguas Africanas)............77 

Quadro 4: Conceitos diversos da Língua Geral...............................................................93 

Quadro 5: textos em cotejo com Motta (1972) - Para uma gramática do Nheengatu de 

São Paulo” (ZANOLI, manuscrito)................................................................................106 

Quadro 6: Palavras relacionadas a parentescos............................................................107 

Quadro 7: Topônimos de cidades da área linguística de São Paulo encontrados em Motta 

(1972).............................................................................................................................108 

Quadro 8: Palavras de origem Tupi-Guarani em Motta (1972)....................................110 

Quadros 9: Palavras de origem não Tupi em Motta (1972)..........................................112 

Quadro 10: Palavras de origem africanas em Motta (1972).........................................112 

Quadro 11: Possível palavra de origem portuguesa em Motta (1972)..........................113 

Quadro 12: Nome + quantificador................................................................................114 

Quadro 13:  Nome + QU Interrogativo em Motta (1972).............................................115 

Quadro 14: Nome + Adjetivo em Motta (1972)............................................................115 

Quadro 15: Nome + Adjetivo em Motta (1972)...........................................................116 

Quadro 16: Nome + Adjetivo em Motta (1972)...........................................................116 

Quadro 17: Determinante [+ dêitico] + Nome em Motta (1972)...................................117 

Quadro 18: A relação de posse em Motta (1972).........................................................117 

Quadro 19: Exemplos de posse inalienável em Aweti (Tupi)......................................118 

Quadro 20: Pronomes Pessoais do Nheengatu de São Paulo.......................................119 

Quadro 21: Sistema (i): Ergativo-absolutivo...............................................................120 

Quadro 22: Sistema (ii): nominativo-absolutivo..........................................................121 

Quadro 23: O Sintagma verbal......................................................................................122 

Quadro 24: Entoação e Tom.........................................................................................123 

Quadro 25:  Sistema tripartite baseado na palavra prosódica.......................................125 

Quadro 26: Contínuo de densidade de tom exemplificado por meio de 5 línguas......126 



 
 

Quadro 27: Pares mínimos de “densidade tonal” em Motta (1972)...............................126 

Quadro 28: Ikólóéhj (Gavião, família Mondé, Tronco Tupi) - exemplo de tom 

distinguindo elementos gramaticais..............................................................................128 

Quadro 29: O fenômeno prosódico [+densidade tonal] em línguas da família 

Nadəhup.........................................................................................................................128 

Quadro 30: Marcação de tom em Kimbundu................................................................130 

Quadro 31: Palavras dêiticas em Motta (1972)............................................................131 

Quadro 32: subconjunto III da Família Linguística Tupi-Guarani...............................134 

Quadro 33: línguas Tupi-Guarani do grupo tupi da costa brasileira.............................134 

Quadro 34: Línguas ameríndias de contato da costa brasileiras...................................135 

Quadro 35: línguas ameríndias de contato da costa brasileira citadas na literatura 

especializada..................................................................................................................135 

Quadro 36: Territórios do Português Caipira de acordo com o Mapa 17....................148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

 

1S: Primeira pessoa do singular 

1P: Primeira pessoa do plural 

2S: Segunda pessoa do singular 

2P: Segunda pessoa do plural 

3S: Terceira pessoa do singular 

3P: Terceira pessoa do plural 

AdjP: Adjetive phrase 

AP: Antes do presente 

ASSERT.: Assertividade 

AUX.: Auxiliar 

Det.: Determinante 

EXPL.: Expletivo 

Fut.: Futuro 

L1: Primeira língua 

L2: Segunda língua 

LGA: Língua Geral Amazônica 

LG: Língua Geral 

LGP:  Língua Geral Paulista 

N: Nome 

NOM.: Nominativo 

NP: Nominal phrase  

PC: Português Caipira 

PCI: Português caipira território 1 

PERF.: Perfectivo 

QU. Int: Questão interrogativa 

SA: Sintagma adjetival 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO GERAL....................................................................................25 

INTRODUÇÃO.........................................................................................................26 

PARTE 1....................................................................................................................29 

Capítulo 1: Um panorama sócio-histórico etnográfico – da chegada dos portugueses 

à exploração dos sertões paulistas............................................................................30 

1. A América Pré- Cabralina........................................................................................30 

1.1. Colonização: a ideia da “superioridade” europeia.................................................33 

1.2. A chegada dos portugueses....................................................................................35 

 1.21. Capitanias Hereditárias:  a Capitania de São Vicente..............................38 

1.3. A formação da Vila de São Paulo de Piratininga...................................................40 

1.4. O Caminho de Peabiru...........................................................................................44 

1.5. A Villa Fermosa de Nossa Senhora do Destêrro do Matto Grosso de Jundyahy...48 

1.5.1. Jundiaí na história....................................................................................51 

1.6. A região de Jundiaí e Louveira e o Circuito das frutas...........................................57 

 

Capítulo 2: Para uma reconstrução da área linguística: Capitanias de São Vicente e 

de São Paulo.................................................................................................................61 

2. 2. Acerca do conceito geográfico atual de “território”..............................................61 

2.1. Para uma definição de área linguística....................................................................62 

2.1.1. Área Linguística........................................................................................63 

2.2. Antigos habitantes da Área Linguística de São Vicente e São Paulo: a macro 

ancestralidade ameríndia..................................................................................................65 

2.3. Antigos habitantes da Área Linguística de São Vicente e São Paulo: a macro 

ancestralidade africana.....................................................................................................71 

 

Capítulo 3: O Nheengatu de São Paulo (Língua Geral ou Língua Brasílica) ...........79 

3. As Línguas Gerais do Brasil.........................................................................................79 

3.1.A Língua Geral: divergência de conceitos..................................................................84 

3.2.Língua Geral Paulista, Nheengatu ou Língua Brasílica?............................................90 

3.3. Nheengatu de São Paulo............................................................................................96 

3.4. Os dicionários e as relações com o Nheengatu falado em São Paulo......................101 



 
 

Capítulo 4: Reflexões sobre a gramática do Nheengatu de São Paulo a partir do 

“Pequeno Dicionário Nheengatu-Português” (MOTTA, 1972) ...............................105 

4. “A lingua paulista que elles fallavão n'aquelle tempo” .............................................105 

4.1. Apresentação geral de Motta (1972) e de outros dicionários com fins de reflexão 

sobre a gramática do Nheengatu de São Paulo...............................................................105 

4.2. Para um levantamento de aspectos gramaticais do Nheengatu de São Paulo.........107 

4.2.1 Considerações sobre o léxico....................................................................107 

4.2.2. Considerações sobre a morfossintaxe......................................................113 

4.2.2.1. O nome e o sintagma nominal...................................................114 

4.2.2.2. O Sistema dos pronomes pessoais.............................................119 

4.2.2.3. O sintagma verbal (VP).............................................................122 

  4.2.2.4. O Nheengatu de São Paulo e a tipologia da palavra prosódica..122 

  4.2.2.5. Pragmática.................................................................................131 

4.3. O Nheengatu de São Paulo à luz da Linguística de Contato – breves    

considerações.................................................................................................................132 

4.3.1. Para uma classificação do Nheengatu de São Paulo em um conjunto de 

línguas de contato linguístico............................................................................134 

 

 

Capítulo 5: O Português Caipira (PC) representado em três territórios: evidências 

para “interferências” do Nheengatu de São Paulo no Território I...........................137 

5. O Português Caipira – breves considerações..............................................................137 

5.1. Os Aldeamentos/Desaldeamentos Paulistas............................................................138 

5.2. Cultura caipira e o dialeto caipira............................................................................141 

5.3. Territórios de Português Caipira na Área de São Paulo..........................................144 

5.4. Evidências para “interferências” do Nheengatu de São Paulo no território de 

português caipira............................................................................................................149 

5.4.1. “O /r/ retroflexo no Português caipira como resultado de “interferência” da 

Língua Geral de São Paulo − uma homenagem à obra de Amadeu Amaral 

(OLIVEIRA & ZANOLI, 2021) ........................................................................151 

5.4.2.O modo irrealis e a variedade de português Jundiaí-Louveira/SP, Brasil: 

uma proposta de “interferência” da Língua Geral de São Paulo na variedade ..156 

 



 
 

CONCLUSÃO........................................................................................................177 

 
PARTE 2.................................................................................................................182 

Capítulo 1: Apresentação do Manuscrito............................................................183 

1. A Crítica Textual e o Manuscrito (MOTTA, 1972) ............................................183     

Capítulo 2: Edição Semidiplomática do documento............................................189 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................500 

APÊNDICES............................................................................................................521 

Apêndice 1.................................................................................................................514 

Apêndice 2.................................................................................................................529 

ANEXOS...................................................................................................................558 

Anexo 1......................................................................................................................558



25 
 

 

APRESENTAÇÃO GERAL 

 
 

 

 Essa tese, dividida em duas partes, visa a uma reconstrução sócio-histórica e 

linguística das Capitanias de São Vicente e São Paulo. O documento toma como tópico 

central a Língua Geral chamada nesta tese de Nheengatu de São Paulo com base no 

manuscrito de Motta (1972): “O pequeno Dicionário Nheengatu-Português”. 

 Quando os primeiros portugueses chegaram em São Vicente no ano de 1532 não 

encontraram o litoral desabitado. Ao contrário, nele se encontravam inúmeras tribos 

indígenas e até mesmo outros europeus, como João Ramalho, que já vivia entre os 

indígenas e, provavelmente, já falava a língua indígena. Foi o próprio João Ramalho, que 

junto aos indígenas da região, que auxiliou na empreitada inicial da interiorização de São 

Paulo. 

 Não há um consenso sobre qual ou quais línguas indígenas os portugueses 

encontraram quando aportaram em São Vicente. As línguas mais citadas na literatura são 

as da família Tupi-Guarani. No entanto, as línguas Tupi-Guarani não eram as únicas 

famílias de línguas ameríndias faladas nessa área. Somaram-se a elas outras línguas 

ameríndias não Tupi-Guarani, línguas de ancestralidade africana e possivelmente outras 

línguas europeias, além do Português. 

 O multilinguismo na Capitanias de São Vicente e posteriormente na de São Paulo, 

deu origem a uma língua de contato: o Nheengatu de São Paulo. Essa língua adentrou-se 

pelo sertão juntamente com seus falantes. Assim, o mesmo caminho que levou a 

população para o interior, levou também o Nheengatu de São Paulo para os sertões. A 

história aponta que essa língua foi falada por dois séculos por praticamente toda a 

população paulista; ainda na segunda década do século XIX era ouvida entre os 

paulistanos mais velhos.  

 A população que conhecia e falava com mais frequência o Nheengatu de São 

Paulo teve que aprender rapidamente e de oitiva o Português, que se tornou a língua 

oficial. 

Enfim, esta tese apresenta “pedaços” esquecidos da área etnolinguística de São 

Paulo e é, portanto, uma tentativa de unir porções separadas de uma única história, de 

uma sociolinguística única que, sem dúvida, é um dos pilares da formação do Brasil e dos 

brasileiros. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
No primeiro semestre do ano de 2007, ao nos prepararmos para a realização de 

um trabalho da disciplina “Fonética e Fonologia do Português”, nos deparamos com um 

livro de um arqueólogo jundiaiense intitulado: “Índios e Africanos na Jundiaí Colonial” 

(MORALES, 2002). Em Morales (op. cit.) menciona-se sobre um documento manuscrito 

datado do século XVII: “O Livro de Casamentos e Óbitos de Escravos de Jundiaí” 

(Manuscrito, séc. XVII). 

De pronto o documento chamou nossa atenção e isto nos impulsionou a visitar o 

Centro de Memórias de Jundiaí. Nossa surpresa maior foi quando o atendente nos trouxe 

para observação não apenas o manuscrito solicitado, mas ainda outro chamado de 

“Pequeno Dicionário Nheengatu-Português” (MOTTA, 1972) e ainda se ofereceu para 

escanear os dois manuscritos.  

É preciso mencionar que àquela época, início da graduação na FFLCH/USP, não 

tínhamos conhecimento acadêmico suficiente para valorar aqueles documentos; assim, o 

termo “Nheengatu” mencionado em parte do título do manuscrito Motta (1972) não nos 

causou surpresa, haja vista ser um termo frequente na região de Jundiaí. Porém, em breves 

dias, nós seríamos apresentados em sala de aula à área da linguística de contato por meio 

da professora Márcia S. D. de Oliveira e indagações sobre o Nheengatu apresentado em 

Motta (1972) começaria a nos perseguir. Mas, antes de nos debruçarmos finalmente sobre 

o Nheengatu na área de São Paulo, iniciamos, ao fim da graduação, o mestrado; durante 

os anos de 2013 a 2014, nossa concentração se direcionou para os aspectos sintático-

prosódicos da língua caboverdiana falada na ilha de São Nicolau, pois o tema sobre 

“línguas crioulas” nos cativou desde os primeiros estudos sobre línguas de contato.  

Já durante o mestrado, o aprofundamento em estudos sobre a linguística de contato 

e sobre o contato linguístico em áreas brasileiras nos fizeram perceber que o termo 

Nheengatu de São Paulo, embora fosse um termo que não tenha nos trazido nenhuma 

surpresa de início, não era um termo advogado entre os linguistas indigenistas brasileiros. 

O termo Nheengatu, segundo os indigenistas brasileiros, é usado para se referir à Língua 

Geral do norte do Brasil, falada ainda hoje. Assim, tão logo começamos a nos aperceber 

deste fato, indagações sobre o Nheengatu de São Paulo, parte do título de Motta (1972), 

não saíam de nossa mente.  
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Iniciado o doutorado, decidimos nos debruçar sobre o Nheengatu falado em São 

Paulo a partir de Motta (1972). Assim esta tese é fruto de escritas e reescritas baseadas na 

linguística e na linguística de contato e ainda em áreas interdisciplinares. É fruto também 

da tentativa de explicitar, por meio de publicações prévias em parceria com a orientadora 

e o coorientador desta tese (os professores Marcia Oliveira e Marcelo Módolo) alguns 

pontos intrigantes sobre o Nheengatu de São Paulo inserido no conjunto de línguas de 

crioulização e ainda sobre a possível interferência do Nheengatu de São Paulo no 

chamado português caipira.  

 A tese está dividida, portanto, em duas partes. A primeira parte é constituída de 

cinco capítulos que são resultado de nossos estudos sobre:  

(i) a sócio história e aspectos etnográficos da área de São Paulo, 

(ii) a área linguística de São Paulo,  

(iii) o termo Nheengatu,  

(iv) os fenômenos linguísticos do Nheengatu de São Paulo,  

(v) o Nheengatu ser inserido no tipo de línguas em contato, 

(vi) a interferência do Nheengatu de São Paulo em um dos territórios do português 

caipira. 

 No primeiro capítulo, após esse capítulo introdutório, intitulado: “Um panorama 

sócio-histórico etnográfico – da chegada dos portugueses à exploração dos sertões 

paulistas”, apresentamos tópicos acerca da formação das Capitanias de São Vicente e São 

Paulo, do fenômeno da interiorização e inserimos informações sobre as cidades de Jundiaí 

Louveira e também Campinas (que outrora fez parte da Jundiaí Colonial e atualmente 

ganhou uma importância muito grande para a região interiorana na qual nos centramos),  

por serem estas as cidades, especialmente Jundiaí e Louveira, focos centrais de nossa 

abordagem sobre a interferência do Nheengatu de São Paulo no português caipira. 

 No segundo capítulo, “Para uma reconstrução da área linguística: capitanias de 

São Vicente e de São Paulo”, apontamos o intenso multilinguismo ocorrido nas regiões 

das antigas capitanias de São Vicente e São Paulo e propomos uma reconstrução da área 

linguística de São Paulo. 

 No capítulo três, “O Nheengatu de São Paulo (Língua Geral ou Língua Brasílica)”, 

listamos os muitos termos ligados às chamadas Línguas Gerais, buscando corroborar a 

proposta de que o termo “Nheengatu” não foi um termo apenas utilizado para nomear a 

Língua Geral falada ainda hoje no norte do Brasil, mas sim um termo utilizado na área 
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das Capitanias de São Vicente e de São Paulo para se referir à antiga Língua Geral de São 

Paulo. 

 No capítulo quatro: “Para um levantamento da gramática do Nheengatu de São 

Paulo a partir dos dicionários cotejados”, tendo como base as áreas nucleares da 

linguística: fonologia, morfossintaxe, semântica e pragmática e de uma breve abordagem 

sobre a linguística de contato, buscou-se: (i) a explicitação de alguns fenômenos 

linguísticos do Nheengatu de São Paulo; (ii) corroborar a inserção do Nheengatu de São 

Paulo, em conjunto com outras duas línguas (Cocama e Omágua), no quadro de línguas 

ameríndias. 

 No capítulo cinco: “O Português caipira (PC) representado em três territórios: 

evidências para “interferências” do Nheengatu de São Paulo no território I”, evidenciamos 

três territórios de português caipira com base em trabalhos linguísticos; o foco do capítulo 

insere-se no território de português caipira denominado de território I.  Assim, resenhas 

de dois trabalhos diretamente relacionados à tese são apresentadas; o enfoque desses 

trabalhos baseia-se em dois fenômenos linguísticos do português caipira: (i) o /r/ 

retroflexo e (ii) o modo irrealis que são vistos como evidências da “interferência” do 

Nheengatu de São Paulo no português caipira.  

 Na segunda parte da tese, apresentamos: (i) apontamentos gerais de ordem 

filológica sobre a edição semidiplomática do manuscrito (MOTTA, 1972), (ii) a edição 

semidiplomática de Motta (1972). 

 Ao final da Parte II, seguem respectivamente: a conclusão da tese, as referências 

bibliográficas e seguidas a elas o Anexo e o Apêndice. 
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PARTE 1 
 

 

 

 

 

 

 
Cultura brasileira como resultado da mestiçagem 

 

 
Fonte: Mauro Sampaio (2018)1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Retirado de https://www.acessepiaui.com.br/ver_coluna2/2132/A-opiniao-do-general-vice-sobre-o-

negro-e-o-indio 
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CAPÍTULO 1 

UM PANORAMA SÓCIO-HISTÓRICO ETNOGRÁFICO – DA 

CHEGADA DOS PORTUGUESES À EXPLORAÇÃO DOS 

SERTÕES PAULISTAS 

 
"(...) Villa de S. Paulo ... os serros a defendem por todas as 

partes, seus moradores de grande valor e constancia em causa 

publica, e todos na última desesperaçam sam inconquistaveis 

(...) (...) todo o estudo dos Paulistas he a conservaçam da sua 

liberdade".  

"Relatorio do Governador Antônio Paes de Sande..." (1693). 

(ANAIS da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vol. 

XXXIX, p. 198) 

 

 

1. A América Pré- Cabralina 

 De acordo com alguns estudiosos, o povoamento inicial do atual território 

brasileiro teria se iniciado há muito tempo antes que o europeu sequer pensasse em 

colonizar essas terras. Segundo Bueno & Dias (2015, p.120), na transição entre o 

Pleistoceno-Holoceno2, é possível observar pelo menos três eventos distintos de 

colonização que teriam contribuído para o povoamento original brasileiro. A seguir 

apresentamos três tradições que foram analisadas através de conjuntos de evidências: 

• Tradição Itaparica: de acordo com evidências arqueológicas, esses povos teriam 

vivido entre doze e onze mil anos (ap)3 e ocupado a Floresta Tropical e o Cerrado 

“cujos extensos sistemas fluviais interligam norte, nordeste e centro-oeste do país, 

servindo de rota de acesso ao interior do continente” (BUENO & DIAS: 2015, 

p.120). Segundo o autor, os povos da Tradição Itaparica seriam povos caçadores-

coletores e que investiram em estratégias generalistas, baseadas em sistemas de 

 
2 Na escala de tempo geológico, as épocas Pleistoceno e Holoceno correspondem ao período Quaternário 

da era Cenozóica. A época do Pleistoceno está compreendida entre 2.588 milhões e 11,7 mil anos sucedendo 

o Holoceno que por sua vez se iniciou há aproximadamente 11,65 mil anos – ver Corrêa (2021). 
3 AP = antes do presente. Trata-se de uma marcação de tempo utilizada na arqueologia, paleontologia e 

geologia, que tem como base de referência o ano de 1950. De acordo com Dincauze (2000, p.110), adota-

se o ano de 1950 como marcador dos tetes atômicos que foram realizados no período da segunda Guerra 

Mundial que causaram um desiquilíbrio na concentração de determinados isótopos, como o carbono-14, na 

atmosfera terrestre. O carbono-14 é utilizado em análises de pesquisas científicas que determinam a idade 

de objetos arqueológicos, como fósseis. 
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mobilidade por amplos territórios. Os autores (op.cit.) afirmam que os territórios 

ocupados por esses povos são marcados por estilos líticos e por artes rupestres. 

 

 
Mapa 1: Localização dos sítios arqueológicos com datas entre 12.500 e onze mil anos ap.- Tradição 

Itaparica 

 
 

Fonte: Bueno & Dias (2015, p.121) 

 

 

• Tradição Umbu: segundo Bueno & Dias (2015, p.121), esses povos povoaram o 

território do Brasil entre onze mil e oito mil anos atrás, constituíram uma segunda 

frente populacional. De acordo com os autores (op.cit.), os povos da Tradição 

Umbu estão culturalmente relacionados às populações que primeiro colonizaram 

o extremo meridional do continente, que se expandiram para a Bacia da Prata em 

direção ao norte da costa Atlântica. Esses povos desenvolveram estratégias 

generalistas de exploração dos recursos, “marcando uma ruptura cultural com os 

contextos pampeanos”. 
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Mapa 2: Localização dos sítios arqueológicos com datas entre onze mil e nove mil anos ap. 
– Tradição Umbu 

 

 
 

Fonte: Bueno & Dias (2015, p.121) 

 

• Última frente de colonização: de acordo com Bueno & Dias (2015, p.123), essa 

última frente de colonização representa o início da ocupação humana na faixa 

litorânea a partir de oito mil anos ap. Desse período predominam as estratégias de 

exploração especializada em recursos aquáticos e sistemas de mobilidade 

restritos. Os autores (op.cit.) apontam para o fato de que as evidências 

arqueológicas mostram que o povoamento definitivo do litoral esteve associado 

ao aumento da produtividade ambiental na área, decorrente das flutuações do nível 

do nível mar. 
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Mapa 3: Localização dos sítios arqueológicos com datas entre oito mil e sete mil anos ap. 

 
Fonte: Bueno & Dias (2015, p.123) 

 
 

 

1.1. Colonização: a ideia da “superioridade” europeia 

Apesar dessas evidências de que a América era habitada por diversos povos antes 

da chegada dos europeus, não é incomum a ideia de que os europeus foram a civilização 

avançada que descobriram os povos mais primitivos nas terras além mar, salvando-os. De 

acordo com Dias et al (1921a, p.3),  

os europeus não apenas possuíam capacidades físicas, mentais e morais 

superiores como também conseguiram encontros civilizatórios em terrar “num 

estádio primitivo da evolução humana, habitado por povos atrazados em 

dezenas de milhares de anos das civilizações asiática e europeia”  

(DIAS et al.: 1921a, p.3).  

 

Ainda, segundo o autor, as exceções talvez fossem os povos Incas e Astecas, 

povos possivelmente oriundos do Ocidente, que apresentavam costumes, apesar de 

possuírem uma mentalidade rudimentar, traços da pré-história da Europa. 

 Para Dias et al (1921a, p.3), 
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O europeu, herdeiro da imponente e idealista civilização mediterrânea, que já 

criára a religião, a moral, a lei, o estado e a arte, e já descobrira a imprensa e 

já sistematizára as sciências e já concebia a mais transcendente modalidade da 

liberdade, expressa no movimento da Reforma, encontrava-se, subitamente, 

perante os representantes vivos, seus contemporâneos, da selvajaria 

multimilenar em que tinham vivido os antepassados nas épocas remotas de que 

não restavam senão vestígios paleontológicos - pois as próprias irrupções dos 

bárbaros na Europa Central, que acabaram por submergir a decadência ainda 

majestosa do Império Romano, acusavam um grau de evolução 

incomparávelmente superior ao dos habitantes da América antártica cisandina 

[...]. 

  

 Nesse sentido, segundo Dias et al. (1921a, p.3 - 4) o feito “extraordinário” dos 

europeus foi o encontro do “homem da Renascença com o espécimen do homem pré-

histórico da América; o encontro da nobreza europeia, [...] com o antropófago”. Eis a 

visão europeia com os verdadeiros habitantes dessas terras: primitivos, aborígenes sem 

comedores de carne humana, que confrontava os que chegavam com suas flechas, por 

isso, segundo Dias et al. (1921a, p.4), a chegada do homem europeu, ou seja, do homem 

civilizado, trouxe a possibilidade de salvação aos povos esquecidos, afinal eram os 

europeus os possuidores de religião, de arte, cultura, e que poderiam estas serem 

implantadas nas “florestas asfixiantes, entre os seus ferozes irmãos primitivos”.  

 Esse “emocionantissimo espectáculo”, termo utilizado pelos autores (op.cit.) para 

descrever o processo de colonização europeia, mais especificamente, o português, no caso 

brasileiro, além de colocar os habitantes da terra como seres totalmente desprovidos de 

qualquer tipo de inteligência, atribui ao europeu o papel único de salvador, haja vista que 

os europeus conseguiram o feito de uma: 

 

transfusão de uma civilização multimilenária, que já produzira os poemas de 

Homero, de Vergílio e de Dante, a filosofia de Platão, a sciência de Pythágoras, 

Ptolomeu e Euclides, a arte de Phídias, de Fra-Angélico, de Botticcelli, de 

Nuno Gonçalves, de Miguel Ângelo e de Leonardo de Vinci, a eloqüência de 

Demósthenes, de Cicero e de Santo Agostinho, a arquitectura do Parthénon, do 

Fórum e das catedrais bizantina, románica e gótica, numa seiva gigantesca, 

povoada por um homem infantilmente terrível, que ainda devorava os seus 

semelhantes e conservava o casto impudor sexual do anjo e do tigre (DIAS et 

al.: 1921a, p.4) 

 

 Nessa visão europeizada da colonização, Dias et al. (1921a, p.6), afirma que 

enxergar o processo estrutural da colonização americana como uma “invasão à mão 

armada” é, não apenas errôneo como também “ocioso”, pois na história do mundo “o 

homem nunca pôde aplicar à sua evolução outro processo, que não o da lei biológica da 

selecção pela luta [...]”. Assim, aqueles que “caminhavam na vanguarda da civilização” 
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só poderiam acabar com a “barbárie” dos povos primitivos através da luta e do 

enfrentamento, na maior parte das vezes, bélico. Nesse sentido, na visão dos autores, 

 

A história da criação do Brasil nunca poderá deixar de interessar no mesmo 

grau a Portugueses e Brasileiros, pois se a estes pertence de direito e de facto 

a propriedade da grandiosa nacionalidade constituída, a obra de gestação é 

portuguesa e nela se perpetua a glória do ciclo épico das navegações e dos 

périplos lusitanos e as imponentes capacidades colonizadoras de uma raça. 

DIAS et al.: 1921a, p.4) 

 

 Essa era a visão dos portugueses que aqui desembarcaram e as civilizações que 

habitavam os primórdios do Brasil foram descartadas da história por muito tempo.  

Neste capítulo, revisitamos brevemente a história da formação do Brasil para melhor 

entender nossa história: só conhecemos o futuro através do passado nele projetado” 

(GADDIS, John Lewis apud CAINELLI e TUMA: 2009, p. 212). 

 

1.2. A chegada dos portugueses 
 

Sabe-se que a hipótese mais corrente da chegada dos europeus no Brasil se deu 

por um erro de cálculo, haja vista que a intenção da esquadra de Pedro Álvares Cabral 

partiu rumo às Índias. Entretanto, para Dias et al. (1921a, p.22 – 23), nunca houve erro 

de percurso. A hipótese da “descoberta” é inaceitável haja vista que “os descobrimentos 

portugueses não foram uma aventura e jàmais, no vasto ciclo das navegações, se viu um 

comandante desobedecer às instruções que recebera e correr os mares nas armadas do 

Estado, à procura de terras ignotas” (DIAS et al.:1921a, p.23). Além disso, por ser Cabral 

responsável por cerca de mil e quinhentas vidas, não se arriscaria a uma aventura. Assim, 

para Dias et al. (op. cit.), se a esquadra de Cabral chegou ao Brasil “é porque lho tinham 

ordenado”. Dias et al. (1921a, p. 23) apresentam a tese da intencionalidade que se assenta 

em argumentos cada vez mais prováveis. Segundo os autores (op.cit.), o orador Dr. 

Alfredo Nascimento, na sessão comemorativa do quarto centenário do descobrimento, 

ocorrida em 22 de abril de 1900, no Instituto Histórico do Rio de Janeiro afirmou que  

 
tudo leva a riscar da Historia a lenda de arrebatamento involuntário da 

esquadra pelas desconhecidas correntes oceânicas, fazendo suppor com todo o 

fundamento que Cabral não estava desviado do rumo que seguia consciente 

quando divisou no horisonte o cabeço de um alto monte em território que é 

hoje o Estado da Bahia [...] (DIAS et al.: 1921a, p. 23). 
 

 Nesse sentido, o descobrimento do Brasil não se deve a um erro de Cabral, mas 

sim a um acontecimento planejado. De acordo com Dias et al. (1921a, p. 24), no ano de 
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1505, no mês de março, o Rei Manuel escreve ao rei de Espanha uma carta relatando as 

expedições da índia, e depois disso recapitula o acontecimento de 1500: 

 

Da dita armada foi Capitão General Pedro Alvez Cabral. Navegando elle além 

do Cabo Perde descobriram uma terra que novamente veiu á noticia desta nossa 

Europa á qual terra puz o nome de Santa Cruz... Outros chamam-lhe Terra 

Nova ou Novo Mundo. Esta terra aonde elles fundearam é situada alem do 

Tropico do Cancro em XIII grãos; pois os marinheiros com seus quadrantes e 

astrolabios tomaram a altura; porque sempre navegam para aquelles mares com 

instrumentos astrologicos. Sahindo do dito Cabo Perde esta terra jaz entre 

Oeste e Sudoest, ventos principaes, e dista do dito Cabo Perde quatrocentas 

léguas. Dos seus habitantes, de sua fertilidade, grandosa e condição, e se seja 

Ilha ou terra firme, com outras nossas cartas temos já dado a Possa Sereníssima 

larga informação. Sahindo a dita armada deste logar, o capitão deixou ahi dous 

christãos á mercê de Deus... D'estes dous homens, em uma outra armada que 

directamente mandámos áquella terra voltou um que sabia a língua dos 

indígenas, e nos informou de tudo. Desta terra o capitão fez regressar a nós 

aquella caravella que levava mantimentos
4
 (DIAS et al.: 1921a, p. 24). 

 

 

Desse modo, quando Cabral desembarcou no Brasil com sua armada no ano de 

1500, Dias et al. (1921b, p.13), aponta outros nomes importantes que participaram desse 

fenômeno, outros capitães que organizaram e acompanharam Cabral na expedição. Ainda 

de acordo com os autores, o documento que mais enfatiza esses nomes de sete capitães 

que faziam parte da armada de treze navios é a carta de Caminha: (i) Pedro Álvares 

Cabral; (ii) Sancho de Tovar, como sota-capitão. (iii) Simão de Miranda; (iv) Aires 

Gomes da Silva; (v) Bartolomeu Dias (vi) Nicolau Coelho; e (vii) Vasco de Ataíde, que 

teria se perdido na altura das ilhas de Cabo Verde (DIAS et al. (1921b, p.13) 

 Ainda de acordo com Dias et al. (1921b, p.75), três documentos relatam a chegada 

de Pedro Álvares Cabral nas terras de Vera Cruz no ano de1500: (i) a carta de Pedro Vaz 

de Caminha datada de 1 de maio de 1500; (ii) a carta do bacharel mestre João, também 

datada de 1 de maio de 1500; (iii) a relação chamada do piloto anônimo, narrando a 

viagem de ida e volta da esquadra de Pedro Álvares Cabral à índia com escala por Vera 

Cruz, publicada pela primeira vez no ano de 1507. Dias et al. (1921b, p.76) afirmam que 

a carta de Pero Vaz de Caminha é considerada a “certidão de baptismo do Brasil e 

primeira página da sua história”. 

 Dias et al. (1921b, p.78) apontam que a carta de Caminha pode ser considerada 

um relato etnográfico bem detalhados dos indígenas que habitavam as terras. O trecho 

 
4 Tradução por Próspero Peragalo da «Cópia de una littera dei Re de Portogallo mãdata al Re de Castella 

dei viaggio et successo de índia, impresso in Roma per maestro Joanni da Besicken, nel anno MCCCCCP 

a di XXII] de Octobrc. 
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abaixo, retirado de Dias et al. (1921b, p.97) relata a visão do indígena e a intenção do 

colonizador:  

Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a 

nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, 

segundo as aparências. E portanto, se os degredados que aqui hão de ficar, 

aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a 

santa tenção de Vossa Alteza, se farão cristãos e hão de crer na nossa santa fé, 

à qual praza a Nosso Senhor que os traga, porque certamente, esta gente é boa 

e de bela simplicidade. E imprimir-se-há facilmente neles qualquer cunho que 

lhes quiserem dar, uma vez que Nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons 

rostos, como a homens bons. E o Êle nos para aqui trazer, creio que não foi 

sem causa [...] (DIAS et al.: 1921a, p. 97). 
 

 Sobre aprender a língua do “aborígene” para depois passar-lhe a cultura e religião 

europeia, Couto de Magalhães também aborda em sua obra “O Selvagem” no qual 

discorre, entre outros temas, sobre o processo de aculturação dos indígenas. 

 De acordo com Couto de Magalhães (2013, p.12-13), o “selvagem” que aqui 

habitava poderia ser aproveitado como um “elemento econômico” para o colonizador, 

haja vista que, povoar as novas terras não significaria simplesmente trazer colonos da 

Europa. Para povoar o Brasil o colonizador poderia: (i) importar colonos europeus para 

que esses cultivassem as terras já desbravadas; (ii) considerar os indígenas como inimigos 

e um obstáculo para a população europeia que aqui chegavam e desbravassem as terras 

ainda virgens; (iii) ou utilizar os incontáveis indígenas que aqui habitavam, que eram 

muito superiores aos números de colonizadores e que já conheciam o território. 

De acordo com o autor (op.cit.), foi essa população que ocupou, não os altos 

cargos, mas que trabalhou na terra, plantando alimentos para o colonizador consumir, foi 

sobre essa população que mais recaiu o pesado fardo do serviço pesado e da escravidão, 

fardo esse que seria posteriormente dividido com os escravizados que chegariam da 

África. 

 Segundo Couto de Magalhães (2013, p.22), a experiência de todos os povos 

colonizadores ensina que no momento em que “se consegue que uma nacionalidade 

bárbara entenda a língua da nacionalidade cristã que lhes está em contato, aquela se 

assimila a esta”. Pois o indígena, a partir do momento que aprende a língua do 

colonizador, ele consegue aprender tudo o que quiserem ensina-los. 

 Ainda, de acordo com Couto de Magalhães (2013, p.23), aqueles que estudarem 

o que outros povos colonizadores, como ingleses e espanhóis por exemplo, perceberão 

que os que tiveram contato com “povos bárbaros” tiveram que ou exterminá-los ou 

aprender sua língua para com ela transmitir suas ideias, religiões e culturas. Afinal, “É 
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esse o alcance daquelas palavras de Cristo quando, dando aos apóstolos a missão de levar 

a religião de paz e caridade através das trevas do mundo pagão, lhes disse: o Espírito 

Santo descerá sobre vós e vos dará o dom das línguas” (COUTO DE MAGALHÃES: 

2013, p.23). 

 Sendo assim, para o autor (op.cit.), quando um povo dito civilizado, há apenas 

duas opções: (i) o extermínio; (ii) o intérprete, não deixando espaço para meio termo, ou 

se extermina todos os selvagens, ou aprende-se a língua desses povos, para ensinar a 

língua, os costumes e a religião dos colonizadores. A segunda opção foi o que ocorreu no 

Brasil, onde os jesuítas aprenderam a língua dos indígenas para catequiza-los em sua fé e 

ainda os escravizar. 

 Fato é que, ainda que Cabral tenha desembarcado no Brasil no ano de 1500, 

deixando degredados que aqui ficaram vivendo com os indígenas e aprendendo suas 

línguas, a colonização só se daria efetivamente trinta e dois anos depois com a divisão 

das Capitanias hereditárias (DIAS et al.: 1921b, p.139). 

 

1.2.1. Capitanias Hereditárias:  a Capitania de São Vicente 

 Continuando com uma visão extremamente eurocêntrica da colonização, Dias et 

al. (1921b, p.167) afirma que foram os portugueses quem forneceram ao mundo “o 

primeiro exemplo de colônias propriamente ditas e duma política sistemática de 

colonização”. Um exemplo desse modelo de colonização que teria funcionado muito bem 

foi a concessão das Capitanias Hereditárias aos capitães donatários, que receberam 

importantes benefícios e privilégios. 

 De acordo com Dias et al. (1921c, p.168), o sistema de colonização se mostrou 

muito eficaz ao longo do tempo, haja vista que as povoações foram surgindo, junto com 

aldeias e vilas, geralmente sustentado por mão de obra escrava.  

 Era pelas cartas de doação que o Rei determinava a porção de território da 

Capitania e a concedia aos donatários. Posteriormente, o Rei enviava à Capitania um foral 

onde fixava os “direitos, fóros, tributos e coisas que na respectiva terra se haviam de pagar 

ao rei e ao capitão donatário” (DIAS et al. (1921b, p.174). Para os autores, os primeiros 

donatários das Capitanias do Brasil foram: (i) Duarte Coelho:  donatário de Pernambuco; 

(ii) Vasco Fernandes Coutinho: donatário do Espírito Santo; (iii) Pedro do Campo 

Tourinho:  donatário de Porto Seguro; (iv) Jorge de Figueiredo Correia: donatário dos 

Ilhéus; (v) João de Barros, Fernando Álvares de Andrade e Aires da Cunha: donatários 

do extremo norte do país; (vi) Antônio Cardoso de Barros: donatário do Ceará; (vii) Pedro 
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de Góis: donatário da Parahiba do Sul, (viii) Francisco Pereira Coutinho: donatário da 

Bahia; (ix) Martim Afonso de Sousa: donatário da Capitania de São Vicente. 

 A Capitania de Martim Afonso de Sousa, denominada Capitania de São Vicente 

abrangia:  

 
100 léguas de costa e sertão, divididas em duas parcelas, a primeira das quais, 

de 45 léguas, principiava no rio de S. Vicente (barra da Bertioga), incluindo a 

llha de Guaimbe (Santo Amaro), e finalizava a doze léguas ao sul da ilha de 

Cananea, na ilha do Mel, na barra do lagamar de Paranaguá. A segunda de 55 

léguas, começava treze léguas ao N. de Cabo Frio (rio Macahé) e terminava na 

barra do no Curupacé, conhecido actualmente por Juqueriquere, abrangendo 

em seu âmbito a baia da Guanabara, em cuja margem se veio a fundar a cidade 

de S. Sebastião do Rio de Janeiro (DIAS et al.: 1921b, p.223). 
 

 Martim Afonso de Souza chegou em São Vicente no ano de 1532, e em 1535 foi 

lavrado o foral da doação da Capitania nas terras brasileiras, em que, segundo Dias et al. 

(1921b, p.224), fundara as vilas de São Vicente e de Piratininga, bem como a povoação 

de Itanhaen, que foi elevada à vila em 1561, iniciando sua política de colonização. 

 A história de São Vicente é um tanto controversa como nos aponta Dias et al. 

(1921b, p.225-226). Quando de Martim Afonso de Souza aportou na Capitania, não a 

encontrou desabitada, pois, de acordo com os autores (op.cit.), além dos indígenas, alguns 

europeus ali habitavam, João Ramalho era um desses. Não é sabido ao certo quando João 

Ramalho estabeleceu-se nos Campos de Piratininga, supõe-se, porém, que tenha sido 

muito antes da vinda de Martim Afonso de Souza. 

 Dias et al. (1921b, p.228) afirmam que ocupavam vários pontos litoral vicentino 

alguns espanhóis, trânsfugas, náufragos e degredados portugueses que constituíam uma 

ameaça constante contra a colônia que estava nascendo.  Assim, as dificuldades em se 

administrar as Capitanias brasileiras eram enormes. Os obstáculos, tais como a distância 

de Portugal, os ataques indígenas, a falta de recursos bem como a extensão territorial 

traziam muitos problemas para os donatários. Em São Vicente, uma das soluções 

encontradas pelos colonizadores foram a interiorização da colonização e o 

aprisionamento indígena (BUENO: 2010, p.26). 

 Nesse sentido, era João Ramalho, genro de Tibiriça, “chefe dos Goyanás”, que 

unido aos indígenas, quem protegia o “frágil governo de S. Vicente” e aquele que mais 

poderia ajudar na empreitada da interiorização, haja vista que conhecia muito bem as 

terras além de São Vicente e também os indígenas da região (DIAS et al.: 1921b, p.229).  

 Para Almeida Prado (1961, p.9), a Capitania de São Vicente diferenciou-se das 

demais desde o início pelo tipo de colonização empregada, pois, “ao invés de medrar na 
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orla costeira dependente do oceano, de onde era possível receber socorros e escoar a 

produção”, seus habitantes resolveram subir a serra e se dirigir para o interior da 

Capitania. Assim, Martim Afonso de Sousa e alguns de seus homens em companhia de 

João Ramalho e os índios, partiram serra acima, passando do “Cubatão pelo rio Perequê 

até chegar aos campos de Piratininga”, local onde se situava o povoado de João Ramalho 

(ALMEIDA PRADO: 1961, p. 466). 

 Ao chegar às paragens de João Ramalho, Martim Afonso de Souza nomeou o 

mesmo capitão-mor do Campo e o único (a não ser que outros brancos também 

obtivessem a mesma licença) concessionário de resgates com os índios do local. De 

acordo com Almeida Prado (1961, p. 467), tal nomeação se deu provavelmente para evitar 

exigências severas demais e violências contra os indígenas, fato que acontecia muito 

quando povoadores brancos encontravam com os habitantes primitivos da terra. 

  

1.3. A formação da Vila de São Paulo de Piratininga 

 

 Segundo Washington Luiz (2004, p.93), apenas após o foral de doação da 

Capitania de São Vicente, após a delegação de poder pelo rei, é Martim Afonso de Sousa 

poderia instituir vilas em suas terras, e ainda assim com restrições, pois as povoações só 

poderiam ser feitas na costa oceânica ou em margens de rios no quais se poderiam 

navegar, não podendo, portanto, “criar no sertão a menos de seis léguas umas das outras, 

e, uma vez fundadas, só com licença régia poderiam ser estabelecidas outras nos termos 

(territórios) das já existentes” (WASHINGTON LUIZ: 2004, p.98). 

 Ainda de acordo com o autor (op.cit.), a carta de doação permitia ao donatário 

distinguir o que era vila e o que era povoação. Vilas deveriam ter termo, com “seis léguas 

de distância uma da outra”,5 deveriam ter jurisdição, liberdades e insígnias. Por sua vez, 

povoações eram quaisquer lugares habitados, sem jurisdição administrativa ou judiciária. 

Nesse sentido, povoação não significava vila e povoar uma região não era o mesmo que 

construir uma vila (WASHINGTON LUIZ: 2004, p.98). 

Como já mencionado, o planalto de Piratininga já era conhecido, pois, 

anteriormente Martim Afonso de Sousa juntamente com João Ramalho e sua numerosa 

tribo e outros portugueses já haviam seguido caminho para a região utilizando caminhos 

já conhecidos e usados por indígenas.  Assim, quando o jesuíta superior aportou na vila 

 
5 Chamamos a atenção para o fato de que optamos por não converter as léguas indicadas nos textos por 

medidas mais utilizadas atualmente, como para quilômetros, haja vista que, por não haver uma 

padronização de medidas, correríamos o risco de inferir uma medida incorreta – ver Cavalcante (S/D). 
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de São Vicente em visita às casas e colégios fundados com intuito de catequisar os 

indígenas, decidiu, em companhia de outros padres e irmãos da Companhia de Jesus, 

tomar o caminho dos indígenas, do qual falaremos adiante, e subir para o planalto de 

Piratininga. Naquele local, 

 

foi construída “uma paupérrima e estreita casinha, tendo 14 passos de 

comprimento e 10 de largura, feita de barro e coberta de palha, que serviu ao 

mesmo tempo de escola, dormitório e refeitório, enfermaria e cozinha e 

despensa”, “separada da convivência dos portugueses” (WASHINGTON 

LUIZ: 2004, p.133). 

 

 Assim que assentados no colégio há pouco fundado em São Vicente, os jesuítas 

da Companhia de Jesus, liderados por Manuel da Nóbrega resolveram criar um novo 

núcleo de catequese subindo a serra. De acordo com Campos (2006, p.12-13), as razões 

que levaram à construção da casa jesuítica no planalto de Piratininga estão muito bem 

expostas nas primeiras cartas escritas pelos jesuítas no Brasil. Umas dessas razões é que 

no planalto poderiam se manter em contato permanente com os indígenas que buscavam 

por catequização, além de estarem mais próximos do caminho que em breve pretendiam 

trilhar rumo ao Paraguai.  

 No tocante ao local escolhido, segundo Campos (2006, p.13), o Padre Manuel da 

Nóbrega considerou o planalto muito bom, principalmente levando em consideração dois 

fatores importantes: a topografia e a hidrografia. Além disso, seriam os campos 

planaltinos muito favoráveis à criação de animais domésticos, especialmente nas 

“pastagens alagadiças situadas a nordeste, próximas das margens do Tietê e do 

Tamanduateí (Guaré)”, sendo essa uma importante atividade econômica para a povoação 

que nascia. O próprio Padre Manuel da Nóbrega ressaltou em uma carta escrita no ano de 

1556, que a aldeia de Piratininga se encontrava abastecida “de toda abastança que na terra 

pode aver” (LEITE: v.2, p.284, apud CAMPOS: 2006, p.13). 
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Figura 1: Gravura do Colégio de São Paulo de Piratininga 

 

 
                   Fonte: ALESP (2014) 

 

 Petrone (1995, p. 140) ressalta que o sistema de circulação também foi um fator 

fundamental para a formação dos núcleos paulistas, que foram a preexistência de um 

complexo sistema de trilhas indígenas que colocariam os irmãos da Companhia em 

comunicação direta com São Vicente, com aldeamentos de índios aliados e também com 

Paraguai, “cujo fascínio durante muito tempo manteve bem aceso o fervor catequético 

dos inacinos, sobretudo do Padre Manuel da Nóbrega” (CAMPOS: 2006, p.13). 

  Petrone (1995, p.140) ainda aponta que o sistema de circulação na região de 

Piratininga organizava-se em função da distribuição dos núcleos. Para o autor (op.cit), os 

grandes eixos viários, os que interligam regiões, e não apenas núcleos, acabam por 

influenciar na distribuição dos núcleos. Um desses grandes eixos é o caminho indígena 

de Peabiru. De todas as trilhas indígenas que passavam pelo planalto, o mais célebre foi 

sem dúvida o Peabiru, que tinha importância continental, pois desde as eras pré-

colombianas, o caminho unia a costa atlântica às terras paraguaias, habitadas por índios 

carijó ou guarani (PETRONE, p. 35). Assim, de acordo com diversos autores, entre eles 

Campos (2006, p.13), o caminho de Peabiru possuía um caminho principal e diversas 

trilhas secundárias, de difícil delimitação. 

 Do mesmo modo, no tocante à Piratininga e ao seu território, de acordo com 

Campos (2006, p.17), também paira uma névoa de mistério. Para o autor (op.cit.), “talvez 

jamais consigamos esclarecer por inteiro o mistério que envolve esse topônimo”. 

Washington Luiz (2004, p.72) afirma que Piratininga abrangia uma vasta região no 

planalto paulistano, não podendo ser considerada nem povoação e nem vila. Já para 

Freitas (1921, p.133-134), que se fundamentou em leituras de cartas datadas e distribuídas 

durante o quinhentismo e o seiscentismo, considera Piratininga uma região bem 
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delimitada, de localização precisa, “a nor-noroeste da vila de São Paulo e contígua ao 

Guaré”, como podemos observar na figura abaixo. 

 

Figura 2: Reconstituição de Piratininga 

 

 
 

Fonte: Freitas (1921, p.135) 

 

 

 Seguindo por esse mesmo raciocínio, Campos (2006, p.17), aponta para a 

confusão das cartas   dos primeiros jesuítas, haja vista que o nome Piratininga, quando 

empregado, surge de modo difuso e muito confuso, como podemos observar no trecho 

abaixo: 

Segundo carta de Nóbrega datada de outubro de 1553, a aldeia recém-

construída no planalto, logo depois transformada em aldeamento jesuítico, 

estava instalada a cerca de duas léguas de distância da povoação de João 

Ramalho, conhecida pelo nome de Piratinim (LEITE, v.2, p. 16). Dada a 

grande – e desconcertante – distância que o separava da futura São Paulo, não 

parece ser esse povoado a aldeia indígena liderada pelo sogro de Ramalho, 

Tibiriçá, a qual, embora possuísse essa mesma denominação, estava situada, 

segundo Frei Gaspar da Madre de Deus, [...] a uma distância bem menor, a 

mais ou menos meia légua do núcleo jesuítico. De acordo com Nóbrega, na 

carta citada, foi nesse núcleo de João Ramalho que Martim Afonso de Sousa 

“primeiro povoou”, ou seja, fundou a efêmera vila de Piratininga no recuado 

ano de 1532, conforme relata o diário de Pero Lopes, irmão de Martim Afonso. 

(CAMPOS: 2006, p.17) 

 

 

 Ainda de acordo com Campos (2006, p.18), em uma carta de Anchieta, datada de 

15 de agosto de 1554, o jesuíta afirma que a povoação dos padres se chamava Piratininga 

e fazia menção a um determinado porto de Piratinim, que se localizava à margem 

esquerda do Rio Grande (atual Rio Tiete) e a outro rio “que deve ser interpretado como 

sendo também o Anhembi (Tietê), o rio por excelência da região”. Anchieta afirma 

também na carta que a região de Piratininga 
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abarcavam toda a amplidão dos campos planaltinos; e, finalmente, em São 

Paulo de Piratininga, que é o nome que a casa jesuítica tomou a partir de 25 de 

janeiro de 1554 e que depois foi estendido à vila criada em 1560, às vezes 

denominada São Paulo do Campo (CAMPOS: 2006, p.18). 

 

 Entretanto, independente de se estabelecer um limite para a região de Piratininga,  

Faraco (2018, p.25) afirma, ao discutir sobre os principais centros propulsores da 

ocupação do território, que São Vicente e Piratininga estão entre os principais, haja vista 

que a partir desses territórios, a colonização se expandiu com muita força para o interior, 

mais especificamente “o vale do rio Tietê, o Sul, o Centro-Oeste e o sertão de Minas 

Gerais, onde, no fim do século XVII, foi descoberto ouro, alterando substancialmente a 

realidade socioeconômica do Brasil” (FARACO: 2018, p.25). 

 

 

1.4. O Caminho de Peabiru 

 

 Segundo Faraco (2018, p.29), a região Nordeste, no período colonial, mantinha 

um estreito vínculo com a metrópole devido sua inserção na principal atividade agrícola. 

Tal fato fazia com que essa região abrigasse o principal centro administrativo da colônia, 

as residências dos altos funcionários coloniais, como governadores, clérigos, militares 

entre outros. Por isso, ainda de acordo com o autor (op.cit.), o Nordeste tornou-se a região 

na qual a língua portuguesa se implantou mais rapidamente, tanto em sua vertente mais 

prestigiada, falada por funcionários da alta administração, quanto a variedade apreendida 

como segunda língua, mais popularizada. 

 Por sua vez, as Capitanias de São Vicente e São Paulo seguiu um outro rumo 

econômico. Embora em São Vicente, conforme afirma Faraco (2018, p.29), houve a 

construção de alguns engenhos, a Capitania não prosperou como produtora de açúcar, não 

estando, portanto, diretamente inserida na mesma dinâmica mercantil exportadora que o 

Nordeste. Nesse sentido, a subida para o planalto acabou por direcionar as atividades 

econômicas, como a criação de gado já mencionadas anteriormente. 

 Ainda de acordo com Faraco (2018, p.30), além da criação de gado, os habitantes 

do planalto também se dedicaram à captura e escravização de indígena, atividade muito 

lucrativa, levando-os para a região Sul, na qual encontravam-se grandes populações 

indígenas nas reduções dos jesuítas espanhóis na bacia do rio Paraná, e também se 

aventuraram na busca por ouro e prata, levando esses homens ao sertão de Minas Gerais 
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e ao Centro-Oeste. Enfatizamos, de acordo com o autor (op.cit.), que durante esse 

processo, os paulistas de Piratininga foram estabelecendo alianças com nações indígenas 

“mansas”. Essas alianças trouxeram um convívio mais duradouro, originando núcleos 

familiares miscigenados originando um perfil sociolinguístico diferente do ocorrido na 

região Nordeste. Além disso, o planalto paulista pode ser considerada uma região 

multilíngue, como veremos em capítulo posterior.  

 Entretanto, para que os habitantes de São Vicente e de Piratininga se 

embrenhassem nas terras desconhecidas em busca de indígenas e riquezas, seria 

necessário enfrentar a difícil tarefa de abrir caminhos nas matas. Aqui entra a enorme 

importância das trilhas indígenas, como o Peabiru e de suas trilhas secundárias, para os 

portugueses, como abordaremos nos próximos parágrafos. 

 De acordo com Colavite & Barros (2009, p.87), o caminho de Peabiru é 

considerado como sendo a rota mais importante da América do Sul, datado do período 

pré-colombiano.  

Segundo Colavite & Barros (2009, p.87), o Peabiru, também conhecido por nomes 

como Caminho da Montanha do Sol, Caminho de São Tomé, Caminho do Mato, Caminho 

do Sertão e Caminho Velho, apresentava aproximadamente três mil quilômetros de 

extensão e atravessava o continente, ligando o oceano Pacífico ao Atlântico. A data 

precisa de sua construção ainda é desconhecida e existem muitas dúvidas sobre quem 

seriam seus criadores: Os Guarani, Jê ou até mesmo os Incas. 

 Ainda que haja dúvidas sobre os criadores do caminho, Colavite & Barros (2009, 

p.87) afirmam que os Guarani foram um dos povos que mais o utilizavam. Para as autoras, 

  

na nomenclatura desta tribo a palavra Peabiru é uma derivação de “Tape 

Aviru” ou “Ta pe a beyuy”, podendo ser traduzido como caminho forrado, 

caminho antigo de ida e volta, caminho pisado, caminho sem ervas e, 

apresentava um forte significado, para esta tribo, pois era considerado o 

caminho para a Terra sem Mal, pelo qual os indígenas caminham em busca do 

paraíso. (COLAVITE & BARROS: 2009, p.87) 

 

 Por sua vez, Franciscon, Marques & Azuma (2017, p.107), afirmam que Peabiru 

é uma palavra originada do Tupi-Guarani e que possui várias traduções, como “Caminho 

forrado”; “Por aqui passa o Caminho antigo de ida e de volta”; Caminho sem ervas’; 

Caminho que leva ao céu, entre outras. Ainda, Bond (2009, apud Franciscon, Marques & 

Azuma: 2017, p.107), afirma que a palavra Peabiru vem sendo descrita desde o século 

XVI por diversos cronistas europeus e que a mesma sofreu transformações em sua grafia 
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ao longo do tempo: “Peavyju”, “Peavirú”, “Peabeyú”, “Tape Aviru” e “Tape Abiru”, e 

Caminho de São Tomé, como os portugueses o chamavam. 

 O caminho principal apresentava duas ramificações: (i) uma vinda do litoral de 

Santa Catarina; (ii) outra que vinha do litoral de São Paulo. As ramificações se 

encontravam no primeiro planalto do Paraná, seguindo em sentido oeste, passando pelo 

Mato Grosso do Sul, Paraguai, Bolívia e Peru, como podemos observar na figura abaixo 

(COLAVITE & BARROS:2009, p.88):  

 

 

             Figura 3: Esboço do Caminho de Peabiru na América do Sul 

  
                             

Fonte: Colavite & Barros (2009, p.88) 

 

 

 Ainda de acordo com Colavite & Barros (2009, p.88), o principal e mais completo 

relato sobre o caminho de Peabiru foi sintetizado em um manuscrito, datado do século 

XVI, do alemão Ulrich Schmidel e estudado por Reinhard Maack na década 1950, haja 

vista que Schmidel percorreu, durante aproximadamente seis meses, o caminho, partindo 

de Nossa Senhora de Assunção (atual Assunção no Paraguai) e chegando em São Vicente. 
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 Para Franciscon, Marques & Azuma (2017, p.107), o Peabiru formava um 

conjunto de trilhas, compostos por vias principais e secundárias, sendo que seu trajeto 

original é muito difícil de ser descrito. Alguns estudiosos descrevem o trajeto principal 

possuía cerca de 4000 quilômetros, sendo que 1200 destes encontravam-se em solo 

nacional. De acordo com os autores (op.cit.), a literatura o descreve como tendo 

aproximadamente 1,40 metros de largura (oito palmos) e 40 centímetros de profundidade. 

 Segundo Franciscon, Marques & Azuma (2017, p.107), conhecer a história do 

caminho dos indígenas, tão utilizado pelos portugueses é de extrema importância, pois 

significa conhecer a história, o multiculturalismo e o desenvolvimento do continente sul 

americano, mas principalmente, como mais nos interessa, da região interiorana de 

Piratininga, atual interior paulista. 

 O fato é que o caminho serviu para as muitas andanças no interior do continente, 

a tal ponto que o Governador Geral do Brasil, Tomé de Souza, chegou a fechá-lo entre os 

anos de 1553 a 1603 “existindo pena de morte para aquele que fosse encontrado 

trafegando pelo Caminho, pois a população brasileira deslocava para os países vizinhos 

com a finalidade de adquirir produtos ilegais” (FRANCISCON, MARQUES & AZUMA: 

2017, p.108) 

 Segundo Cavalcante (2008, p.108-109), existem três hipóteses a respeito da 

autoria do caminho: (i) Caminho da Terra Sem Mal, que teria sido aberto pelos Guarani 

ou ainda povos anteriores, como os Itararé, índios originários do Paraguai e que teriam se 

deslocado para o litoral do Sul do Brasil, segundo os autores (op.cit),  entre os anos 1000 

e 1300; (ii) Caminho dos Incas, que teria sido uma obra dos Incas, que utilizavam o 

caminho para o comércio com outras tribos do Paraguai e do interior do Brasil; (iii) 

Caminho de São Tomé: segundo essa teoria, o próprio São Tomé. Apóstolo de Jesus 

Cristo teria sido o construtor do caminho. De acordo com Cavalcante (2008, p. 109), a 

passagem do apóstolo pelo novo mundo foi mencionada pelos indígenas, padres, 

autoridades da colônia e colonos europeus durante o século XVI. De acordo com o autor 

(op.cit) os relatos falam de um homem branco, de barba, trajando um camisolão que 

“andava sobre as águas” e que foi chamado de Sumé. 

 Segundo Campos (2006, p.27), com o tempo novos caminhos e trilhas foram 

sendo abertas pelos viajantes com o intuito de encontrarem itinerários mais econômicos 

e menos acidentados. A oeste surgiu o caminho de Jundiaí que se apartava do caminho 

de Sorocaba (Peabiru) na altura dos Piques. Segundo o autor (op.cit.), passava “pelas 
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Ruas da Palha (hoje Sete de Abril) e do Arouche, pelo largo desse nome, pelas atuais 

Ruas Sebastião Pereira e das Palmeiras e pela Água Branca”. 

 Colavite & Barros (2009, p.90) afirma que atualmente existem poucos vestígios 

da existência deste caminho. Muitas informações se originam de relatos de antigos 

habitantes que contaram aos seus familiares. Entretanto, sua importância para a formação 

socioeconômica e linguística da região não pode ser ignorada. Assim, no próximo 

subtópico, abordamos a respeito desse caminho em duas cidades que serão alvos de 

investigação no tocante à influência da Língua Geral Paulista ou Nheengatu Paulista na 

variedade de português caipira (capítulo 5). 

 

1.5. A Villa Fermosa de Nossa Senhora do Destêrro do Matto Grosso de Jundyahy 

 

Segundo Campanhole; Santos, & Gicovate (1994, p.4), Jundiaí, a oitava cidade 

mais antiga do Vale do Tietê, tal como as demais cidades da região, sofreu muita 

interferência dos caminhos indígenas utilizados pelos bandeirantes. Esse movimento 

trouxe para a Jundiaí Colonial um cenário multilíngue e multicultural que influenciaram 

diretamente na povoação da região. 

Marques (2008, p.32) aponta para as várias versões e contradições a respeito do 

início da povoação do sertão de Jundiaí no tocante a data exata de sua fundação e também 

a respeito de seus fundadores. A versão mais corrente é a de Azevedo Marques (1876) 

que afirma que a Jundiahy colonial, conhecida como “boca do sertão” por corresponder 

à porta de entrada àqueles que seguiam para o interior, foi fundada no ano de 1615, com 

a chegada das famílias de Rafael de Oliveira (o velho) e da viúva Petronilha Antunes, que 

fugiram da justiça pelo crime de entradismo6. (MORALES: 2002, p.23). 

Entretanto Campanhole; Santos, & Gicovate (1994, p.16-35) contestam a versão 

de Azevedo Marques (1876), fazendo várias críticas e apontando diversos equívocos 

cometidos pelo autor supracitado. O primeiro apontamento de Campanhole; Santos, & 

Gicovate (1994, p.18) é sobre a data de fundação que seria em 1651 e não 1615, como 

cita Azevedo Marques, chegando a sugerir que o mesmo poderia ter uma possível dislexia 

 
6 As entradas foram expedições realizadas durante o século XVIII em direção ao interior do Brasil e tinha 

por objetivo encontrar metais preciosos e aprisionar indígenas. Entretanto, a entrada foi considerada crime 

haja vista que a escravidão indígena foi considerada crime pela Lei portuguesa de 10 de março de 1570 

(MARQUES: 2008, p.34). 
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(CAMPANHOLE; SANTOS, & GICOVATE 1994, p.29).  Os autores, citando Frei 

Estanislau José Soares de Queiroz, em seu documento datado de 1880 afirmam: 

 

A povoação de Jundiaí teve seu princípio em 1651, dois anos depois de sua 

descoberta foi erigida em igreja por duas famílias poderosas e ricas que foram 

a viúva Petronilha Rodrigues Antunes, com seus filhos e genros e Rafael de 

Oliveira, com sua mulher, filhos e genros que por criminosos e fugidos da 

Justiça vieram rompendo o sertão de matas virgens até a margem esquerda do 

Rio Jundiaí. Estes eram fregueses e naturais da vila de São Paulo. 

     (CAMPANHOLE; SANTOS, & GICOVATE: 1994, p.29) 

 

O segundo equívoco apontado por Campanhole; Santos, & Gicovate (1994, p.33) 

na obra de Azevedo Marques (1876) refere-se aos fundadores. Segundo os autores 

(op.cit.), o fundador de Jundiaí não teria sido Rafael de Oliveira, o velho (pai), mas sim 

Rafael de Oliveira, o moço (o filho) haja vista que o velho morreu no ano de 1648 em seu 

sítio no Jaraguá, portanto, um ano antes da construção da capela de Jundiaí 

(CAMPANHOLE; SANTOS, & GICOVATE: 1994, p.10). 

 

Figura 4: Gravura da Jundiahy - 1827 

 

Fonte: A tribuna de Jundiaí (2018) 

 

 De qualquer modo, segundo Marques (2008, p.34), a povoação de Jundiahy 

começou a ser reconhecida no ano de 1651, com o término da construção da capela 

dedicada à Nossa Senhora do Desterro, pois, apenas com a existência de uma Capela 

Curada que um povoado ou arraial7 poderia obter reconhecimento da presença de uma 

comunidade. 

 
7 Capelas Curadas eram as Capelas ministradas, em caráter permanente, por um pároco ou cura. Povoado. 

Por sua vez, um povoado tratava-se de um pequeno aglomerado, rural ou urbano, sem autonomia 

administrativa. Pode ser considerado um local onde já formou um pequeno núcleo de habitantes. Arraial 
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 Tal fato ocorre, pois,  

através da Igreja, de suas instancias de base, umbilicalmente ligadas às do 

próprio Estado, a tal ponto que se confundiam – e, sem dúvida, hoje confundem 

os estudiosos – com a religiosidade da população normalmente aquela mais 

humilde ou mais distante dos centros de cultura. A institucionalização da vida 

dessa tantas e tão dispersas comunidades se dava pela oficialização de sua 

ermida, de sua capelinha visitada por uma cura, pela sua elevação um dia a 

matriz, elevação que significava a ascensão de toda uma região inóspita, ou de 

ocupação mais antiga e em expansão, ao novo status de paróquia ou freguesia. 

                 (Marx: 1991, p.18) 

 Além disso, de acordo com Marques  (2008, p.34-35), a capela garantia aos 

moradores o acesso ao batismo, ao casamento, ao amparo aos enfermos e aos sacramentos 

na morte. Assim, conforme apontou Campanhole; Santos, & Gicovate (1994, p.45), a 

existência de um povoamento disperso na Jundiahy, que se condensava, justificava a 

necessidade de uma Capela Curada, haja vista que os moradores tinham que percorrer um 

longo e precário caminho até Santana do Parnaíba, a que pertencia o território jundiaiense 

desde 1625. 

 Ainda de acordo com Marques (2008, p.44), a Jundiahy colonial elevou-se à 

categoria de vila no ano de 1655 e fez parte da ocupação do território pelos sertanistas 

durante o século XVII. Ainda que a população original de Jundiahy tenha sido originária 

de Piratininga, já que os sertanistas, ao abandonar a cidade, seguiam para noroeste, 

passavam pelo rio Tietê, “saindo pelos lados de Nossa Senhora do Ó [...] e as minas do 

Jaraguá, passando por Juquiri, atual Mairiporã, até atingir o sertão de Jundiaí, sem passar 

pela vila de Parnaíba”, a mesma resultou do desmembramento de uma vila original, 

Santana do Parnaíba, que perdeu o território e população. 

Paula & Almeida (2016, p.158-159) afirmam que uma vila era uma unidade 

política-administrativa autônoma, compreendia uma povoação cujo número deveria ser 

superior ao número de habitantes de uma aldeia e ainda deveria ter juiz, câmara e 

pelourinho. O termo foi trazido para o Brasil pelos portugueses no início da colonização. 

A primeira vila criada no Brasil foi São Vicente, por Martim Afonso de Sousa. Assim, no 

ano de 1655, Jundiahy já tinha todas as condições para ser elevada à condição de vila.  

 

 

 

 
era uma povoação de caráter temporário, geralmente formado em torno de atividades extrativas-econômicas 

- Paula e Almeida (2016, p.158) 
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1.5.1. Jundiaí na história 

 Vimos no subtópico acima que a formação de Jundiahy foi permeada de 

controvérsias, entretanto, de acordo com Bueno (2010, p.55), a região já era habitada 

antes de sua fundação oficial, possivelmente desde 1590.  

 Em 1960, o autor (op.cit.), arquiteto por formação, foi Diretor de Obras e Serviços 

Públicos de Jundiaí, quando casualmente encontrou, em uma garagem do então prédio da 

Prefeitura, valiosos documentos dos primeiros séculos da colonização brasileira. A partir 

desses documentos, passou a estudar a história de Jundiaí. 

 Bueno (2010, p.46 – 47), aponta, citando exemplos que constam na Genealogia 

Paulistana, de Luiz Gonzaga da Silva Lema, de onde se extraiu textos referentes aos 

troncos reinóis portugueses e castelhanos. De acordo com o autor (op.cit), os alguns 

descendentes desses troncos teriam nascido e vivido em Jundiahy enquanto outros teriam 

passado pela região, fazendo parte de sua história.  

 Dentre muitos nomes, destacamos Pedro Leme, natural de São Vicente, como se 

vê em seu depoimento como testemunha em 1640, quando já contava com mais de 70 

anos. Segundo a Genealogia Paulistana, Pedro Leme teria nascido entre 1560 e 1570, se 

casado com Helena do Prado e uma segunda vez, com Maria de Oliveira, moradora de 

Jundiahy. Maria de Oliveira teria falecido muitos anos depois de seu marido, em 1674 

(BUENO: 2010, p.47). 

 Ainda de acordo com Bueno (2010, p.47), a primeira esposa de Pedro Leme, era 

filha de João do Prado, natural de Olivença da província do Alentejo, e teria vindo ao 

Brasil na companhia de Martim Afonso de Sousa. João do Prado fez diversas entradas no 

sertão, conquistando muitos indígenas e com eles se estabeleceu em São Paulo, servindo 

diversos cargos, entre eles o de juiz ordinário entre os anos 1588 e 1592. Depois de fazer 

seu testamento, resolveu fazer uma nova entrada no ano de 1594 com o intuito de 

aumentar o número de seus índios cativos. Partiu pelo Caminho dos Goyazes, uma das 

trilhas indígenas utilizadas pelos entradistas e bandeirantes, vindo a falecer em 1597, no 

arraial do capitão-mor João Pereira de Sousa Botafogo, próximo à aldeia de Jundiahy.  

 Na intenção de provar que o território de Jundiahy já era habitado antes de 1600, 

Bueno (2010, p.54), cita um trecho retirado de um manuscrito de Pedro Taques de 

Almeida Paes Leme no qual relata a respeito de Affonso Sardinha, que teria sido o 

primeiro das minas de ouro, prata e ferro em todo o Brasil pelos anos de 1590. Essas 

minas teriam sido encontradas em “Iguamimbaba, depois conhecida como Serra da 

Mantiqueira, no sítio depois conhecido por – Lavras do Giraldo – no termo da freguesia 
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da Conceição dos Guarulhos da cidade de S. Paulo; na serra do Jaraguá8”. Ainda de 

acordo com Pedro Taques (apud BUENO: 2010, p.54), Affonso Sardinha teria minerado 

ouro no ribeirão de Itaym (que de acordo com apontamentos de Azevedo Marques (1876), 

seria afluente da margem direita do Rio Tietê correndo entre Itu e Capivari), guerreando 

contra os índios locais, e conformando, segundo Bueno (2010, p.54), que a região de 

Matto Grosso de Jundiahy, muito possivelmente, já era habitado por portugueses antes de 

1600. Dentre esses habitantes, estavam Sardinha, cujos descendentes receberam 

sesmarias, e também bandeirantes e entradistas que faziam paragens por essa região, antes 

de prosseguir com suas incursões rumo ao interior do continente. 

 Para Bueno (2010, p.55), Jundiahy teria nascido de um arraial9, haja vista não ter 

tido, nesta época, um ato de fundação. Além disso, para o autor (op.cit), as provas da 

existência de Jundiahy como arraial, pelo menos desde os anos de 1590; como Termo de 

São Paulo e, depois do ano de 1925, Termo e Freguesia de Sant’Ana de Parnahyba, estão 

na documentação do Arquivo do Estado de pedidos e concessões de sesmarias. Esses 

documentos, conforme nos relata Bueno (2010, p.55), foram analisados pela pesquisadora 

Regina Junqueira. 

 Segundo Bueno (2010, p.55-58), os pedidos de sesmarias inseridos na região de 

Jundiahy são os seguintes (exemplificando aqui apenas alguns): 

(i) Fernão Dias, Pedro Dias e (?) Esteves, que em 26 de janeiro de 1609 solicitaram 

as terras que ficavam entre o Jaraguá e Marueri; 

• Custódio de Paiva, em 1609 pediu uma légua de terra passando por 

Taquiquessetiba, pelo caminho velho do Juqueri; 

• Belchior da Costa, no ano de 1610 pede terras em frente à capela de Santana 

de Parnaíba, “na banda do além Anhembi”, que hoje corresponde ao lado de 

Jundiaí; 

• Domingo de Góis, em 1611, pede terras ao longo do caminho que de São Paulo 

vai para Belém, atual Francisco Morato; 

 
8 Grifo do autor. 
9 Como já mencionado em nota anterior, Arraial teria sido uma povoação de caráter temporário, geralmente 

formada em torno de determinadas atividades econômicas, como o extrativismo, por exemplo (PAULA e 

ALMEIDA: 2016, p.158). 
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• Antonio e Sebastião Gil solicitam terras em 1638 na região de Izandiahi 

(Jundiahy). 

 Muitos outros exemplos poderiam ser dados, mas pensamos que aqui cabe 

ressaltar alguns atuais bairros, pertencentes à antigas sesmarias, que passaram a fazer 

parte de Jundiaí atual e região: Sítio do Morro, do Guaxinduva, do Guapiara, do 

Araçatuba, do Paiol Velho, Paracatu e do Buenos, na região do Japy-sul; Sítio Cristaes 

(antiga sesmaria de Sebastião Fernandes Preto, da Fazenda Velha (sesmaria de Antonio 

Preto e seus filhos desde 1610; De Botujurú; Do Moinho; Do Murça e do Tijuco Preto; 

na região das serras dos Cristais, da lagoa Branca, Paiol Velho, Campo Limpo, Monte 

Serrat, Quilombo, na sesmaria de Itupeva; Sapenzal, Engordadouro, Rio Acima, Rio 

Abaixo e João Bueno, na sesmaria de Úrsula Nogueira, em Louveira (BUENO: 2010, 

p.59). 

 Assim, de acordo com Bueno (2010, p.59), todos esses relatos podem confirmar, 

que, desde antes de 1600, a região ao norte de São Paulo, que abrangia desde a serra da 

Mantiqueira a oeste do Jaraguá, até Vuturuna, Guarulhos, Jundiaí, Parnaíba, e Sorocaba, 

empreendimentos como engenhos, mineração e fundição foram implantados, e 

justamente na época em que “se afamava a aldeia de “matto grosso de Jundiahy”, onde 

medravam bandeirantes e entradistas paulistanos, apoiados por índios, habitantes  das 

aldeias circundantes” (BUENO: 2010, p.60). 

 Além dessas fontes, a descrição dessa região foi encontrada em textos e cartas. 

Em uma carta enviada a Inacio de Loyola em 1554, o jesuíta Anchieta, demonstra que os 

habitantes de Piratininga, já naquela época adentravam ao sertão de Jundiahy, em busca 

de pouso, alimentos e caças10: 

Para sustento destes meninos, a farinha de pau (mandioca) era trazida do 

interior, da distância de 30 milhas (54 km – região de Jundiahy – onde as 

aldeias tinham roças de mandioca segundo Inglês de Souza). Como era 

trabalhoso e difícil por causa da grande aspereza do caminho, ao nosso Padre 

(Nóbrega) pareceu melhor no Senhor mudarmos-nos para esta povoação de 

índios que se chama Piratininga. Isto por muitas razões: primeiro, por causa 

dos mantimentos; depois porque se fazia nos portugueses menos fruto do que 

se devia...Por isso, alguns dos irmãos mandados para esta aldeia no ano do 

senhor de 1554, chegamos a ela a 25 de janeiro e celebramos a primeira missa 

na casa pobrezinha e muito pequena no dia da conversão de S. Paulo, e por 

dedicamos ao mesmo nome esta Casa. De tudo isso escrevi por miúdo na 

precedente que abrangeu até o mês de junho... Residimos aqui ao presente oito 

da Companhia, aplicando-nos a doutrinar estas almas e pedindo à misericórdia 

de Deus Nosso Senhor que finalmente nos conceda acesso a outras mais 

gerações (no interior), para serem subjugados pela sua palavra. Julgamos que 

 
10 Notas e grifos de Bueno (2010, p.37). 
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todas elas se hão de converter muito facilmente à fé, se lha pregarem (BUENO: 

2010, p.37). 

 
 

 Por sua vez, Spix & Martius (2017, p. 227–229), em sua obra escrita no ano de 

1818, cita a vila de Jundiaí durante uma de suas viagens: 

 
Depois de cinco léguas de marcha, chegamos à Vila de Jundiaí, completamente 

molhados pela chuva, durante todo o caminho pela floresta. A Vila de Jundiaí, 

pequeno povoado sobre uma colina baixa, é só importante por sua situação 

favorável para o comércio do sertão. Todas as tropas que partem da capitania 

de São Paulo, para Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Cuiabá, são aqui 

organizadas. Os habitantes possuem grandes manadas de mulas, que fazem 

essas viagens algumas vezes por ano. O fabrico de cangalhas, selas, ferraduras 

e tudo que é necessário para equipamento das tropas, assim como o incessante 

vaivém das caravanas, dão ao lugar feição de atividade e riqueza, e, com razão, 

dão-lhe o título de porto seco. Daqui partem estradas trilhadas para as 

províncias acima citadas. A viagem para Vila Boa de Goiás se faz num mês, a 

de Cuiabá em dois. Para São Paulo, distante dez léguas, e para Santos, levam-

se daqui especialmente raízes de mandioca e farinha, milho e açúcar; por outro 

lado, vem de volta sal, ferro e artefatos europeus (fazenda seca), para o 

comércio no interior. Nos arredores, alternam-se outeiros com vales úmidos de 

arvoredo médio, e com campos abertos onde crescem diversas plantas 

medicinais de valor. Entre outras, mostraram-nos aqui a poaia (Polygala poaya 

nob), cuja raíz é geralmente empregada no lugar da verdadeira ipecacuanha e 

quase nas mesmas doses. Também uma espécie de quina se vê aqui, de uma 

árvore de porte mediano, com folhas grandes que tem muito amargor, mas 

pouco aroma, cuja casca, não raro, é despachada para o Rio de Janeiro. Graças 

à atividade do capitão-mor de Jundiaí, achou-se um novo arrieiro, que logo 

melhorou as cangalhas, e nos guiou, na tarde do dia seguinte, até duas léguas 

adiante, na estrada para Minas (SPIX & MARTIUS: 2017, p. 227-229). 

 

 A região da Jundiahy colonial abrangia um território muito maior do que o atual. 

As cidades próximas, Louveira, que foi também foco de alguns tópicos de nossa 

investigação linguística, Valinhos, Vinhedo, Campinas, entre outras. Em toda essa região, 

como já mencionado anteriormente, passava a trilha utilizada pelos indígenas como 

podemos verificar em Paixão (2018, p.44-45). De acordo com o autor (op.cit.) a trilha que 

ligava São Paulo ao Planalto Central, passou a ser conhecida como Caminho dos Goiases 

ao seguir rumo ao interior. Esse caminho passava e ainda deixou resquícios, sendo uma 

das principais avenidas de Vinhedo. Trata-se da Rodovia Visconde de Porto Seguro, mais 

conhecida como Estrada das Boiadas, que recebeu este nome devido ao trabalho dos 

indígenas de carregamento (PAIXÃO: 2018, p.45). 

 Como dissemos anteriormente, a antiga Jundiahy possuía um território muito 

maior do que o atual. De acordo com Marques (2008, p.44 – 45), foi no final do século 

XVII que os sertanistas intensificaram as buscas por riquezas minerais, o que levou à 

descoberta de ouro nas Minas Gerais e, posteriormente, em Mato Grosso de Goiás. 
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 Conforme os colonizadores adentravam para o sertão, o território da Capitania de 

São Vicente foi se alargando e Jundiaí contribuição para essa expansão territorial à 

medida em que anexava como territórios sob sua administração as terras descobertas ao 

longo do caminho para Goiás (MARQUES: 2008, p.46). Entretanto, durante o período 

compreendido entre 1709 a 1765, a antiga Capitania de São Vicente passou por diversas 

redefinições em suas fronteiras. Essas definições, segundo Marques (2008, p.47), 

acompanhou o crescimento econômico e o aumento populacional ao longo do Caminho 

de Goiás, assim, nesse período começaram os desmembramentos dos territórios. 

 Ainda de acordo com Marques (2008, p.48), os desmembramentos ocorridos na 

Capitania de São Paulo com a definição da nova Capitania de Minas Gerais, em 1720, 

fizeram com que a vila de Jundiaí também começasse a perder território. Antes dos 

desmembramentos, a vila de Jundiaí, 

Teve sob sua jurisdição o território do “Caminho de Goiás”, também 

conhecido como “Estrada Anhanguera”, até o sertão do Rio Grande. Devido à 

imprecisa medida do território acredita-se que o limite da Vila iniciava-se a 

noroeste da Vila de São Paulo de Piratininga e a nordeste da Vila de Santana 

do Parnaíba, vila da qual se desmembrou em 1655, abrangendo o sertão de 

Jacuy, atual município mineiro de Jacuí, que englobava uma vasta área em que 

hoje se situam os municípios mineiros de Passos de Minas, São Sebastião do 

Paraíso, Guaxupé, Muzambinho entre outros, até as margens dos rios Sarapuí-

Guaçu e Grande, portanto englobando uma extensa faixa de terra localizada, 

hoje, a sudoeste do estado de Minas Gerais (MARQUES: 2008, p.48). 

 

 A seguir apontamos, através de mapas, os prováveis limites de Jundiaí conforme 

a vila foi perdendo território através do tempo. 

    

     Mapa 4: Possível limite da Vila de Jundiaí até 1763 

 

         Fonte: Marque (2008, p.49) 
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Mapa 5: Limite da Vila de Jundiaí após a segunda metade do século XVIII 

 
 Fonte: Marque (2008, p.51) 

 

Mapa 6: Jundiaí atual situada no Mapa do Estado de São Paulo 

 

Fonte: Tom Web Jundiaí (2014) 

 

A seguir, abordaremos sobre atual cidade de Jundiaí e Louveira, que serão, como 

já mencionado, alvo de pesquisa linguística no tocante ao falar caipira (Território I – 

capítulo 5), apresentado nesta tese como uma variedade linguística que atesta 

interferências da Língua Geral Paulista, referida nesta tese como Nheengatu de São Paulo. 

Por fim, falaremos brevemente sobre a cidade de Campinas, que outrora pertencera a 

Jundiaí colonial, atualmente ganhou um status muito importante no tocante à região 

interiorana enfocada nesta tese. 
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1.6. A região de Jundiaí e Louveira e o Circuito das frutas  

    A Jundiaí atual, cidade localizada no interior de São Paulo, está situada a apenas 

57 quilômetros da capital São Paulo e a aproximadamente 38 quilômetros de Campinas. 

Atualmente, conforme nos apontam Fanelli & Santos Junior (2013, p.463), a Aglomeração 

Urbana de Jundiaí é uma recente unidade regional do Estado de São Paulo e é constituído 

pelos municípios de Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira 

e Várzea Paulista. De acordo com Marques (2008, p.1), o fato de Jundiaí ser um polo de 

desenvolvimento industrial fez com que o município se configurasse entre as principais 

economias do país. Essa configuração territorial e econômica constitui o cerne da 

polarização que Jundiaí exerce sobre os municípios vizinhos. Além disso, a localização 

estratégica de Jundiaí (entre São Paulo e Campinas) atrai muitos moradores que desejam 

morar na cidade e nos municípios vizinhos. 

 

Figura 5: A cidade de Jundiaí 

 

Fonte: Blog da Arbo (2021, s/p) 

 

Uma das maiores características naturais de Jundiaí é a Serra do Japi, que circunda 

a cidade e que abriga uma das maiores áreas preservadas de mata Atlântica do Brasil.  

Por sua vez, a origem do povoado de Louveira data de 1639 e está ligado ao 

primeiro povoador, o bandeirante Gaspar de Oliveira, que batizou o local no qual levantou 

acampamento com o nome das árvores que predominavam a região (MARQUES: 2008, 

p.118). Durante muito tempo o povoado passou a servir de local de pouso para 

bandeirantes e tropeiros. Enquanto isso, entre o primeiro trecho da Companhia Paulista 

de Estrada de Ferro entre Jundiaí e Campinas, que foi inaugurada em 1872, foi construída 
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a estação ferroviária de Louveira, fator que impulsionou o crescimento do povoado 

(MARQUES:2008, p.118). 

Ainda de acordo com o autor (op.cit.), no ano de 1908, o Governador do estado, 

Albuquerque Lins, promulgou a lei estadual que elevou Louveira à categoria de Distrito 

de Jundiaí, juntamente com o bairro da Rocinha, atual cidade de Vinhedo. No ano de 

1948, a lei estadual n.º 233 elevou o bairro da Rocinha à categoria de município e 

Louveira passou a integrar, como bairro, o território de Vinhedo (Rocinha), deixando, 

portanto, de fazer parte de Jundiaí. Entretanto, em janeiro de 1955 foi aprovada a Lei 

estadual que elevou Louveira à categoria de Distrito de Vinhedo e em 1964 a Lei Estadual 

n.º 8092 criou o município de Louveira. 

 

Figura 6: Cidade de Louveira 

 

     Fonte: Portal Férias (2021) 

 

 Tanto Jundiaí quanto Louveira estão inseridos no chamado Circuito das Frutas, 

formado, além desses dois municípios, por mais oito cidades: Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, 

Itupeva, Jarinu, Morungaba, Valinhos e Vinhedo, conforme podemos observar no mapa 

abaixo11: 

 

 

 

 

 

 
11 As cidades pintadas em amarelo indicam as regiões de Jundiaí e Louveira. 
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     Mapa 7: Cidades que compõe o Circuito das Frutas 

 
                  Fonte: Google Maps (adaptado) 

 
 

 

 

Mapa 8: O circuito das Frutas - São Paulo, Brasil e América Latina 

 

 
   Fonte: http://www.explorevale.com.br/circuitodasfrutas/index.php 

 

 

 Segundo Zanoli & Oliveira (no prelo), o Circuito das Frutas faz parte do turismo 

rural do interior e aproveita o grande potencial de produção de frutas dessas cidades. 

Assim, essa região do interior paulista é assim chamada por ser responsável pela produção 

de mais de 200 mil toneladas de frutas por ano, correspondendo a 40% da produção 

brasileira de frutas.  

As principais frutas produzidas nessa área são ameixa, caqui, figo, goiaba, 

morango, pêssego e uva. As cidades que participam do Circuito das frutas também são 

conhecidas pelos muitos eventos ligados à produção de frutas, como as Festas da Uva, do 

Morango, do caqui, do Figo, entre outras (ZANOLI & OLIVEIRA, no prelo). 

A ideia partiu dos proprietários rurais da região e que buscavam fontes de rendas 

alternativas e assim a associação foi criada no ano de 2000. O Circuito das Frutas é uma 

opção muito interessante para habitantes de cidades próximas, como São Paulo haja vista 

http://www.explorevale.com.br/circuitodasfrutas/index.php
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que, além de terem uma ótima opção de conhecer o trabalho no campo, podem 

desfrutarem de frutas sempre frescas. 

Por fim, a região formada a partir de São Vicente foi uma região plurilíngue e 

multicultural no passado como abordaremos no próximo capítulo. Essa região atestou o 

aparecimento do Nheengatu de São Paulo (a Língua Geral de São Paulo) como veremos 

nos capítulos três e quatro. Além disso, corroboramos que o Nheengatu de São Paulo 

deixou “marcas” na variedade de português caipira desse território, como 

argumentaremos no capítulo 5 desta tese. 

Ao final desta seção, consideramos importante mencionar a cidade de Campinas 

pela sua atual projeção no cenário do Estado de São Paulo e do Brasil. Assim o fazemos 

porque, atualmente, Campinas é uma área maior e mais conhecida do que as áreas em que 

centramos nossa pesquisa. No entanto está fora do escopo desta tese tecer considerações, 

que envolvem questões econômicas, por exemplo, que podem explicar as razões da 

Jundiaí Colonial ter perdido territórios e a região atual de Campinas ter sido ampliada e 

ganhar projeção. 
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CAPÍTULO 2 

PARA UMA RECONSTRUÇÃO DA ÁREA LINGUÍSTICA: 

CAPITANIAS DE SÃO VICENTE E DE SÃO PAULO 

 

Os processos que permitem a compreensão mútua entre 

pessoas que falam línguas diferentes ainda não foram 

investigados sistematicamente [...]. Este caminho começa com 

a necessidade de abandonar o “manejo retórico e meramente 

ornamental da diversidade cultural” para compreender as 

articulações e contradições da pluralidade cultural em novas 

realidades políticas (Rivera Cusicanqui, 2010). 

 

 

2. Acerca do conceito geográfico atual de “território” 

 

Segundo Marques (2008, p.5), ao longo da história do pensamento geográfico, 

conceitos como território, região e espaço foram objetos de muitos debates. Entretanto, 

neste capítulo, nossa abordagem incide sobre o conceito geográfico atual de território e 

não de espaço (BUENO, 2009; PEREIRA, 2019).  

Segundo Bueno (2009, p.251 – 252): “[...] por território, podemos entender uma 

região com “[...] contornos e limites precisos [...] uma categoria histórica, construída 

socialmente.” (BUENO, 2009, p. 251- 252). O autor (op.cit) vai mais além afirmando que 

a fronteira política é sempre uma linha abstrata e convencionada: 

Às zonas interiorizadas dava-se o nome de “sertão” [...] cabendo à ação 

humana dilatar-lhe os “confins” [...]. Na documentação oficial, não por acaso, 

os termos “conquista” e “domínio” aparecem como sinônimos de “colonia” 

[sic] e sempre vinculados à ação humana. Impérios, reinos, conquistas, 

províncias, capitanias, comarcas, bispados eram divisões territoriais 

convencionadas e historicamente desenhadas de acordo com a natureza das 

relações sociais em jogo. O estabelecimento oficial das fronteiras jurídicas 

resultava de atos deliberados e acordados politicamente. (BUENO, 2009, p. 

251-252). 

 

Pereira (2019, p. 12) afirma que, na ciência geográfica atual, é necessário pensar 

uma epistemologia crítica do espaço que deve ser orientada por uma reflexão “[...] que 

permita o reconhecimento e o diálogo com agentes, posturas e projetos outros, tantas 

vezes negados ou tornado invisíveis aos olhos do Estado, das grandes empresas e também 

das análises acadêmicas”.  

Raffestin (1993, p.143) enfatiza que é essencial compreender a diferença entre 

espaço e território. Para o autor (op.cit), o território se forma a partir do espaço; o território 

“[...] é o resultado de uma ação conduzida por um ator [...]. Ao se apropriar de um espaço 

[...] o ator “territorializa” o espaço”.  
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Assim, nos trechos a seguir, as históricas Capitanias de São Vicente e São Paulo 

são apresentadas como territórios de intenso contato etnolinguístico datados a partir do 

período da colonização do Brasil. Logo, não estamos nos referindo a grupos 

etnolinguísticos habitantes da terra antes do período colonial (ver tópico 1 do Capítulo 1). 

 

2.1. Para uma definição de área linguística  

   

Nesta subseção, objetivamos ressaltar que, durante os séculos XVI a XVIII a área 

territorial das Capitanias de São Vicente e de São Paulo não era uma área monolíngue, 

nem contudo uma área bilíngue, embora, o bilinguismo fosse considerado, segundo 

Rodrigues (1996, p. 8), um traço de parte da sociedade colonial em que homens europeus 

falantes de português uniam-se a mulheres indígenas tupi e tupinambá. Este 

posicionamento é hoje conhecido como “hipótese mameluca”: 

 

[...] em que comunidades sócio-histórico-linguísticas e bilíngues, falantes de 

língua materna (L1) tupinambá e de português como segunda língua (L2), 

teriam se formado em duas frentes geolinguísticas no Brasil: (1) na histórica 

área da Capitania de São Vicente e (2) na região amazónica, no norte do Brasil. 

    (OLIVEIRA, ZANOLI & MODOLO, 2019, p.216) 

 

Contudo, Oliveira, Zanoli & Modolo (2019, p.321-323), fundamentados em 

documento histórico (JUNDIAÍ, Ms), afirmam que a área de Jundiaí colonial (pertencente 

à capitania de São Paulo) foi um território constituído por três macro ancestralidades: (i) 

a ameríndia, (ii) a africana e (iii) a europeia. Os autores (2019, p.319) chamam a atenção 

para o fato de que, ao se referirem ao termo macro ancestralidade, valem-se “[...] de um 

dos múltiplos sentidos da palavra “raça” que se liga ao conceito de “ancestralidade 

geográfica” que envolve “[...] a origem(s) de grupo(s) (.e.g. Pena & Bortolini 2004)”. 

Assim, Oliveira, Zanoli & Modolo (2019, p.319) atrelam o termo macro ancestralidade 

aos estudos em genética molecular e em genética de populações que afirmam que as 

diferenças morfológicas nos seres humanos (como cor da pele) “[...] refletem apenas a 

adaptação evolutiva das populações geograficamente diversificadas de Homo sapiens 

sapiens ao seu habitat e não servem para atestar a existência de raças dentro de nossa 

espécie (Pena & Bortolini 2004: s/p)”. 
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 É importante ressaltar que Couto de Magalhães (1897, p.20) aponta que a 

população do Brasil descende de três troncos: “[...] o branco da Europa, o preto da África, 

e o vermelho da America [sic]”. 

 Ancoramo-nos em Oliveira, Zanoli & Modolo (2019) para reconhecermos que o 

território das Capitanias de São Vicente e de São Paulo seja tratado como uma área 

linguística, ou seja, uma área que não é monolíngue nem bilíngue, mas multilíngue. No 

entanto, é importante que se diga que, ao enfatizarmos, nas próximas seções, que o 

território das Capitanias de São Vicente e de São Paulo pode ser visto como uma área 

linguística, logo, uma área multilíngue, não estamos afirmando que tenha sido uma área 

multilíngue da mesma proporção que a área amazônica. 

Quando se fala em multilinguismo, uma questão importante é levantada por 

Léglise & Moreano (2017, p.143), que é a descrição linguística a partir do século XVI 

que toma como enfoque línguas e dialetos. Segundo os autores (op.cit), “[...] na verdade, 

uma língua ou um dialeto de cada vez [...]”12 é um caso especial em que o ambiente 

multilíngue dos falantes costuma ser esquecido, embora saibamos que “[...] o 

multilinguismo social é a norma e o monolinguismo é a exceção [...]13.  

  

2.1.1. Área Linguística 

 

Assumiremos, a seguir, o termo “áreas linguísticas” para nos referirmos ao 

multilinguismo ligado a uma dada territorialidade. Em outras palavras, objetivamos 

apresentar, ao final desse capítulo, uma proposta de reconstrução da área linguística das 

Capitanias de São Paulo e de São Vicente.  

De acordo com Storto (2019, p.38), que cita Aikhenvald (2012), o termo técnico 

‘Área Linguística’ caracteriza uma região “onde houve contato entre várias línguas, 

advindas de famílias diferentes, durante um longo período de tempo, de maneira que elas 

passaram a adquirir algumas características em comum (STORTO: 2019, p. 39)”. 

Storto (op.cit.) cita três áreas linguísticas no Brasil: (i) o noroeste amazônico; (ii) o 

sul de Rondônia; (iii) o Parque Indígena do Xingu (STORTO, 2019, p. 9). Neste capítulo, 

apresentamos uma proposta de reconstrução de uma quarta área linguística: a área 

linguística das Capitanias de São Vicente e de São Paulo.  

 
12 “[…] (in fact a language or a dialect at a time) […]” (LÉGLISE & MOREANO: 2017, p. 143). 
13 “Although we know societal multilingualism is the norm and monolingualism is the exception […].” 

(LÉGLISE & MOREANO: 2017, p. 143). 
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No mapa abaixo, do Instituto Socioambiental (ISA, 2009, apresentado ainda em 

Storto (2019, p.37), evidenciam-se as famílias linguísticas citadas pela autora. 

 

 

         Mapa 9: Famílias Linguísticas 

 
                                    Fonte: ISA (2009) - Instituto Socioambiental 

 

Chamamos a atenção do leitor para as famílias linguísticas 29 (Tupi-Guarani), 35 

(Aruak e Jê), 37 (Aruak e Tupi-Guarani) e 38 (Jê e Krenák) do mapa acima. Essas famílias 

integram nossa proposta da área linguística das Capitanias de São Vicente e de São Paulo 

ao final deste capítulo.  

 Ainda quanto ao mapa (9) é importante que se observem as línguas do tronco tupi. 

De acordo com Storto (2019, p.11-39), a família ou tronco tupi é formada por 10 ramos 

ou subfamílias, sendo a Tupi-Guarani a mais numerosa, contando com 22 línguas e 40 

dialetos. Também é a família com maior distribuição geográfica em todo o território 

brasileiro. As demais 9 famílias indígenas não Tupi-Guarani apresentadas no mapa 

possuem 20 línguas e apenas as famílias Mondé e Tupari têm mais de uma ou duas 

línguas. 

 Abaixo, na Figura 8, apresentamos as famílias, troncos e línguas indígenas no 

Brasil atual: 
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Figura 7: Famílias, Troncos e Línguas Indígenas do Brasil 

 

 
                                 Fonte: (MAIA: 2006, p.171) 

 

 

 Com relação ao Estado de São Paulo atual, de acordo com a Comissão Pró Índio 

(2020, s/p), vivem atualmente no Estado de São Paulo 41.794 indígenas, o que representa 

5% da população indígena no Brasil. A maior parte desses indígenas vive na zona urbana. 

Os 6.963 índios Mby’a, Tupi-Guarani, Kaigang, Krenak e terena que habitam terras 

indígenas, estão localizados na faixa litorânea, no vale do Ribeira e no oeste do Estado. 

Os Guarani Mbya e Tupi representam a maior população do Estado vivendo em terras 

indígenas. Assim, indica-se que a população indígena atualmente existente no Estado de 

São Paulo não expressa de forma alguma o contingente populacional indígena nesse 

território em época colonial.  

  

2.2. Antigos habitantes da Área Linguística das Capitanias de São Vicente e de São 

Paulo: a macro ancestralidade ameríndia 

 

Como já mencionado acima, Oliveira, Zanoli & Modolo (2019, p. 319) chamam 

a atenção acerca de três macro ancestralidades que participaram do multilinguismo no 

território das Capitanias de São Vicente e de São Paulo.  

Nesta subseção, nos centralizamos na macro ancestralidade ameríndia. 

Importante ressaltar que no período Pré-Cabralino, segundo Bueno & Dias (2015, 

p.120), o povoamento inicial do território brasileiro teria se dado muito tempo antes que 
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o europeu pensasse em colonizar essas terras (ver capítulo 1, seção 1). Assim,  o território 

das Capitanias de São Vicente e de São Paulo já era habitado na ocasião da chegada dos 

portugueses: 

Os colonos lusos que em 1532 vieram a São Vicente em companhia de Martim 

Afonso de Souza não encontraram aqui uma terra desabitada. Dominavam-na, 

de há muito, tribos indígenas de línguas e culturas diversas. Grupos de idiomas 

Tupí-guaraní eram cos que viviam na estreita faixa litorânea e em parte do 

planalto, a o passo que mais para o interior campeavam populações aloglóticas, 

chamadas Tapúia ou "índios de língua travada". Dentre estas últimas destacam-

se os Purí, os Kaiapó Meridionais, os OtíXavánte, os Opaié-Xavánte e os 

Kaingáng, sendo, porém, provável que algumas destas só em época pós-

cabraliana tenham invadido território paulista (SCHADEN: 1954, p. 386). 

 

 De acordo com Schaden (1954, p.385), múltiplos fatores, tanto de natureza 

histórica quanto de ordem geográfica, corroboraram para a configuração do território que 

chamamos nesta tese de território das Capitanias de São Vicente e de São Paulo. Segundo 

o autor (op.cit.), a Capitania de São Paulo se constituiu em 1710 com a união entre as 

Capitanias de São Vicente e de Santo Amaro. Esse território passou a integrar, junto com 

a região das minas, a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Entretanto, as fronteiras 

foram se modificando com o passar do tempo e São Paulo foi se desligando das regiões 

de Minas Gerais (1720), Rio Grande de São Pedro (1738), Santa Catarina (1738), Goiás 

(1744), Mato Grosso (1748), e Paraná (1853).   

 Schaden (1954, p.391-392) não deixa de ressaltar a importância do índio na 

origem da população paulista:  

Embora de há muito extintas — parte pelo extermínio violento, parte pela 

progressiva absorção biológica — cumpre não subestimar a importância que 

nas origens paulistas coube às populações de estirpe Tupí, em especial ao 

contingente Tupinikín. Não fôssem elas, o português, apesar de sua 

extraordinária maleabilidade cultural, dificilmente teria desenvolvido aqui no 

sul a fôrça de expansão e de domínio que veio caracterizar os paulistas, no 

movimento das bandeiras e fora dêle. (SCHADEN: 1954, p.391-392). 
 

Para o autor (op.cit.), com relação à população indígena de “Piratininga”: 

 
A exceção, talvez, de certas partes do vale amazônico, não houve região 

alguma em tôda a América Portuguêsa em que a língua gramaticizada pelos 

missionários (Anchieta, 1595) e ensinada nos estabelecimentos jesuíticos 

lograsse a aceitação generalizada e o uso duradouro na sociedade colonial que 

teve em terra paulista.  Não só porque a catequese do silvícola era feita em seu 

próprio idioma, mas também, e sobretudo, por causa do grande contingente 

índio e mameluco no quadro demográfico da Capitania. E, ademais, porque em 

certas épocas, sobretudo após as grandes expedições de caça aos escravos, o 

elemento indígena predominava com sensível vantagem sobre o de origem 

lusitana (SCHADEN: 1954, p.393). 
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Sobre a grande quantidade de habitantes indígenas em Piratininga (Capitania de 

São Paulo) e na costa litorânea, Schaden (1954, p.394) aponta, utilizando-se de fontes 

etnográficas, algumas das populações primitivas que ocupavam a faixa litorânea e o 

planalto. Abaixo resumimos essas populações primitivas apontadas pelo autor: 

a. Os Goianá: para o autor (1954, p.394), por muito tempo houve uma grande 

discussão em torno da classificação linguística e etnográfica desses povos, que 

também eram chamados de Guaianá, Guanhanã, Goianazes e outros. Alguns 

estudiosos identificavam os Goianá como sendo os próprios Tupiniquim do litoral 

e do planalto de Piratininga, enquanto outros argumentavam que se tratavam de 

indígenas de outra classificação étnica. Para esses pesquisadores, esses povos 

teriam sido uma “horda da tribo Kaingáng”. Entretanto, para Schaden (1954, 

p.394), parece não haver dúvidas que de a denominação e todas as suas variantes 

se aplicavam a diversas tribos, e não a um único povo. 

b. Os Purí: Schaden (1954, p.396) aponta que os Purí viveram entre o vale do 

Paraíba e a Serra da Mantiqueira, expandindo-se para o Nordeste até o alto Rio 

Doce. Ainda, segundo o autor (op.cit.), tribos inteiras dos Purí foram exterminadas 

e seus habitantes foram reduzidos a escravos nas zonas de mineração. 

c. Kaiapó Meridionais: ocupavam uma grande área do noroeste do Estado, 

compreendida entre o Rio Grande e o Paraná e as áreas adjacentes do Triângulo 

Mineiro até o sudeste de Mato Grosso e ao Sul de Goiás e faziam parte do grupo 

Jê (SCHADEN: 1954, p.396). 

d. Otí-Xavánte: de acordo com Schaden (1954, p.397), os Otí-Xavante viviam na 

parte ocidental do Estado nas regiões próximas das barrancas do Paraná e, mais 

para leste, entre o Rio do Peixe e o Paranapanema. 

e. Os Kaingáng: pertencentes à família Jê, os Kaigang de São Paulo constituíam os 

grupos de muitas e numerosas tribos. Viviam na parte ocidental de São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e ainda em partes adjacentes da 

Argentina (SCHADEN: 1954, p.401). 

f. Os Guaraní: segundo Schaden (1954, p.402), ainda em seu tempo existiam em 

São Paulo algumas tribos Guarani. Esses não são descendentes das antigas 

populações costeiras, mas sim descendentes de indígenas que emigraram do sul 

do Mato Grosso, do leste do Paraguai e do nordeste da Argentina. De acordo com 

Schaden (1954, p.402), desde a primeira metade do século XIX, levas sucessivas 

dos Guarani se dirigiam para o litoral do Atlântico. 
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Noelli & Sallum (2021, p.368), afirmam que “[...] os processos que permitem a 

compreensão mútua entre pessoas que falam línguas diferentes ainda não foram 

investigados sistematicamente a partir da arqueologia brasileira”. Logo, para entender a 

história colonial fora da narrativa corrente, Noelli & Sallum (2021, p.371), sugerem que 

alguns pontos precisam ser revistos: (i)  a relação entre pessoas e não com entidades 

homogêneas, “os” Tupiniquim e “os” Portugueses; (ii) nem toda(o)s a(o)s Tupiniquim 

tiveram contato direto e continuado com portugueses, havendo relações multivariadas no 

interior da constelação que ocupou um espaço linear de 650km, do litoral atlântico até a 

foz do rio Tietê; (iii) a maioria portuguesa viveu dentro do sistema tupiniquim até o início 

do século XVIII; (iv)  portugueses foram minoria até o início do século XVIII; (v) a 

história social e demográfica pós-1700 é distinta do período anterior, devido ao massivo 

deslocamento humano vindo da África e da Europa no ciclo do ouro em Minas Gerais; 

(vi) a maioria das comunidades viveram em comunidades agroflorestais e a minoria viveu 

em núcleos urbanos até o início do século XX; (vii)  essas comunidades mantiveram 

relações diversas entre si. 

Tendo essas questões em mente, Noelli & Sallum (2021, p.371) apresentam um 

novo contexto colonial de São Paulo. No mapa apresentado pelos autores (op.cit.), revela-

se a extensão territorial ocupada pelos Tupiniquim em contraste com os territórios 

Guarani e Tupinambá.  

 

Mapa 10: Relação territorial dos povos Tupiniquim (azul), Guarani (vermelho) e Tupinambá (amarelo) em 

São Paulo 

 
Fonte: Noelli & Sallum (2021, p.372) 
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Abaixo, reproduzimos mais um mapa que indica locais de cerâmicas no território 

paulista, que apresentam vestígios de povos indígenas. 

 

Mapa 11: Área de distribuição inicial da cerâmica paulista 

 
Fonte: Noelli & Sallum (2019, p.703) 

 

 

Noelli & Sallum (2021, p.373), ao abordarem sobre as “linguagens” de São Paulo, 

afirmam que, durante o século XVI, indígenas tupiniquim e portugueses articularam 

práticas em um ambiente no qual a diversidade linguística era comum muito antes da 

chegada dos colonizadores. Para os autores, “[...] a língua e a identidade eram acionadas 

conforme as conveniências do momento”.  

 Nesse sentido, Noelli & Sallum (2021, p.378), afirmam que as “comunidades 

agroflorestais tupiniquim”, antes mesmo de 1500, já praticavam uma geopolítica 

multilateral com outros povos falantes de línguas das famílias Tupi-Guarani e com as 

línguas jê. Uma língua em comum surgida nesse contexto seria algo que facilitaria muito 

as relações entre os diferentes povos.  

 Ainda, no tocante à diversidade étnica e linguística no planalto paulista, Noelli & 

Souza (2017, p.57) localizam, através da arqueologia, resquícios de uma grande ocupação 

Jê em São Paulo. Para os autores (op.cit.), os grupos Jê do Sul foram, por muito tempo, 

“[...] percebidos através da ótica do ‘modelo padrão’, que os considerava [sic] 

demograficamente reduzidos, isolados e nômades”.  

 Abaixo, reproduzimos o mapa com as marcações de sítios arqueológicos dos Jê 

do Sul, cujo processo de ocupação se iniciou por São Paulo: 
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Mapa 12: Mapa dos sítios arqueológicos dos Jê do Sul 

 

 
Fonte: Noelli & Souza (2017, p.63) 

 

 

 

 No mapa a seguir, de Noelli & Souza (2017), apresenta-se a concentração dos 

povos Jê no Brasil meridional no início do século XVI em que se percebe áreas da atual 

São Paulo: 

 

Mapa 13: Concentração dos povos Jê no Brasil meridional no início do século XVI 

 

 
Fonte: Noelli & Souza (2017, p.71) 

 

 

 Noelli & Souza (2017, p.71) afirmam que as dinâmicas demográficas e 

territoriais acabaram por aproximar os povos Jê do Sul, os Guarani e os Tupinambá em 
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algumas áreas, o que abriu oportunidade para disputas, mas também para influências 

linguísticas e para relacionamentos sociais e políticos.  

Staden (1900, p.250), por sua vez, cita como habitantes de São Paulo os 

Tupinambá ao norte de Santos e os Tupiniquim que ocupavam o litoral numa extensão de 

“[...] 40 legoas e a cerca de 80 legoas para o interior”. O autor cita também os Carajá que 

teriam ocupado o noroeste de São Paulo.  

Abaixo apresenta-se um breve resumo de Von Martius (1867) também acerca de 

grupos indígenas habitantes de São Paulo. 

• Os Cayapós do Matto Grosso também viviam no Estado de São Paulo, nas. 

margens inferiores do Rio Tietê até o Rio Paranahyba.  

• Os Puris, que habitavam os Estados de Minas Gerais e Espírito, viviam também 

na região setentrional do Estado de São Paulo. 

 Morales (2002, p.50), que investigou o documento Jundiaí (Ms), identifica quatro 

grupos indígenas no território da Jundiaí Colonial: (i) carijó (família Tupi Guarani); (ii) 

kayapó (Macro Jê);14  (iii) pareci (família Aruaque); (iv) bororo (Macro Jê). 

  

2.3. Antigos habitantes da Área Linguística das Capitanias de São Vicente e de São 

Paulo: a macro ancestralidade africana 

  

 De acordo com Schleumer (2011, p.1), desde os primórdios da colonização, os 

escravizados africanos foram inseridos em São Paulo.  

Faraco (2018, p.24-25) apontando alguns aspectos socioeconômicos que 

influenciaram diretamente na escravidão brasileira, afirma que a formação da sociedade 

brasileira é resultante de processos heterogêneos conectados aos principais centros 

propulsores responsáveis pela ocupação do território e do estabelecimento de diferentes 

“ilhas socioeconômicas”. Entre as ilhas apontadas pelo autor (op.cit) estão São Vicente 

(1532) e São Paulo (1554). 

Sobre a necessidade de africanos na mineração, Careno (1997, p.26-27) afirma 

que, no Estado de São Paulo, os primeiros africanos foram introduzidos no Vale da 

Ribeira, na primeira metade do século XVII, para trabalharem na mineração de ouro, e 

foram de extrema importância.  

 
14 Segundo Morales (2002: 52), os termos carijó e kayapó também serviam para designar uma origem étnica 

genérica. 
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Para Faraco (2018, p.26), a escravidão africana, que teria prevalecido 

primeiramente no Nordeste açucareiro, passou a ser de extrema necessidade em São 

Paulo, mais especificamente nas áreas ligadas à mineração e à produção de café. 

 Segundo Petter (2006, p.119), cerca de 200 a 300 línguas africanas chegaram ao 

Brasil junto com os escravizados. Abaixo reproduzimos o mapa etnolinguístico africano 

no Brasil, produzido por Castro (1981). 

 

  Mapa 14: Esboço do mapa etnológico africano no Brasil 

  
                    Fonte: Castro (1981, p.9) 

 
 
 

Segundo Bonvini (2008, p.30), o número real de línguas africanas exportadas ao 

Brasil pelo tráfico negreiro é significativo. Para o autor, (op.cit), essas línguas repartem-

se em duas línguas de proveniência; a primeira é: “a) a área oeste-africana que se 

caracteriza pelo maior número de línguas tipologicamente muito diversificadas”. O autor 

identifica oito áreas e diversas línguas desse grupo. O segundo grupo é: 

 

b) a área austral, essencialmente do subgrupo banto – limitada à costa oeste 

(atuais repúblicas do Congo, República democrática do Congo e Angola) e 

somente mais tarde estendendo-se à costa leste (Moçambique) –, caracterizada 

por um número muito reduzido de línguas tipologicamente homogêneas, mas 

faladas pelo maior número de cativos (BONVINI: 2008, p.30). 

 

 

 Bonvini (op.cit) apresenta oito subgrupos bantu e suas específicas línguas 

exportadas via o tráfico negreiro para o Brasil. Uma dessas línguas é a língua quimbundo 

e as variedades quissama e quindongo.  
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 O quimbundo é uma língua significativa falada no Brasil nos séculos XVII e 

XVIII e gramaticizada no Brasil. Sem dúvida foi uma língua falada nos territórios das 

Capitanias de São Vicente e de São Paulo. 

 Morales (2002, p.52-53) aponta em Jundiaí (Ms) africanos provenientes do Golfo 

da Guiné, a área que abrange os atuais países de São Tomé e Príncipe e de Guiné 

Equatorial, e dos reinos de Angola e do Congo, que correspondem aos atuais países de 

Angola e da República Democrática do Congo (também chamado de Congo Kinshasa). 

 Oliveira & Pergolizzi (2018, p.03) também afirmam que, a partir do século XVIII 

até meados do XIX, a região de Jundiaí chegou a ter mais de um terço da população 

composta por africanos durante o processo da expansão da lavoura de cana de açúcar e 

depois do café.  

Para Robl (1985, p.162), o entrechoque cultural no Brasil colonial se acentuou 

muito com a chegada dos africanos. O autor afirma que os negros “ladinos”, que eram os 

escravos já aculturados, chegavam falando o “Português Caçanje”15, enquanto os 

“boçais” (recém chegados) só falavam seus idiomas nativos.  

Abaixo, no mapa (16) apresentam-se topônimos na área atual de São Paulo que 

atestam léxico de influência das três macro ancestralidades acima citadas: 

    

 Mapa 15: Atlas Toponímico do Estado de São Paulo  

 

 
                      Fonte: Retirado de Dick (2004, p.58) 

 

 

 A seguir, baseando-nos nas referências apresentadas acima, propomos uma 

reconstrução da área linguística das Capitanias de São Vicente e de São Paulo. 

 
15 Língua Franca falada na costa africana durante os séculos XV a XVII (ROBL: 1985, p. 162). 
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   Mapa 16: Para uma reconstrução da área linguística das Capitanias de São Vicente e São Paulo 

Fonte:16 Conteúdo: Marcia Santos Duarte de Oliveira; Maria de Lurdes Zanoli 

             Arte: Otávio Cesar Lopes de Jesus Albano 

 
16 NOTA 

1. Informações gerais: (a) Sobre as Capitanias de São Paulo e de São Vicente, ver: Luíz (2004, p.93-

133), Paes Leme (s/d, p.9-15); (b) para a criação do mapa (17) acima, baseamo-nos em mapas atuais, 

mapas históricos e mapas de sítios arqueológicos: Ladeira & Azanha (1988); Noelli & Sallum (2021, 

p.372); Instituto Socioambiental (2009, famílias linguísticas de números 29, 35, 37, 38 (Disponível 

em < https://www.socioambiental.org>); Castro (1981). 

 

https://www.socioambiental.org/
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No mapa (17), inserimos três línguas em situação de multilinguismo: (i) línguas 

indígenas; (ii) línguas africanas; (iii) língua de contato. Como já apresentado acima, 

consideramos as Capitanias de São Vicente e de São Paulo uma área linguística 

(multilíngue) por estar claro que não se trata de uma área monolíngue nem bilíngue. No 

entanto, não colocamos em questão, nesta tese, o cotejo entre áreas linguísticas maiores 

ou menores. A área linguística das Capitanias de São Vicente e de São Paulo foi 

constituída, com relação à macro ancestralidade indígena, de: dois macros grupos 

linguísticos, duas famílias e ainda grupos chamados tapuias. Caso se compare essa área 

linguística com a área linguística da região do Alto Rio Negro (noroeste do Estado do 

Amazonas – ver Storto: 2019, p.38 – 57), a tendência seria afirmarmos que há maior 

número de línguas e etnias indígenas existentes no Alto do Rio Negro do que na área 

linguística das Capitanias de São Vicente e de São Paulo. Porém, ainda é insipiente, 

embora haja numerosos estudos, a proposta de se definir claramente acerca de 

multilinguismo.  

O que objetivamos ao reconstruirmos a área linguística das Capitanias de São 

Vicente e de São Paulo foi evidenciar uma das questões que envolve o multilinguismo: o 

plurilinguismo. Ou seja, em um determinado território, atestam-se comunidades de falas 

em que se evidenciam muitas línguas, algumas delas aparentadas, outras não. Assim, no 

mapa da área linguística das Capitanias de São Vicente e de São Paulo, além de falantes 

de quatro macros grupos indígenas, atestam-se também um conjunto de falares de 

diferentes línguas de macro ancestralidade africana e falantes de uma língua que, ao que 

tudo indica, embora tendo léxico majoritário Tupi-Guarani, atesta elementos gramaticais 

não pertencentes a este macro tronco indígena. Um exemplo significativo é a hipótese de 

que a Língua Geral de São Paulo (Nheengatu de São Paulo) seja uma língua que apresente 

[+densidade tonal] como apresentaremos no capítulo 4.  

A seguir, apresentamos, no quadro (1), as línguas de macro ancestralidade 

indígenas na área linguística sob enfoque. 
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Quadro 1: línguas de macro ancestralidade indígena na área linguística das Capitanias de São Vicente e de 

São Paulo (ver cores no mapa (17) em I – Línguas Indígenas) 

 

Troncos, famílias e grupo Línguas 

Tronco Macro Jê 

Instituto Sócio Ambiental (2009), famílias 

linguísticas de número, 35, 38 e 39  

Disponível em 

<https://www.socioambiental.org/> 

Kayopó  

Morales (2002, p.50); Oliveira, Zanoli 

& Modolo (2019, p.324, figura 4). 

 

Bororo 

Morales (2002, p.50). 

 

Tronco Guarani 

Noelli & Sallum (2021, p.372) 

Guarani 

Segundo Tossin (2019, p.82) também 

conhecida, no século XVI, como língua 

Carijó  

Lemos Barbosa (1951, p.5) 

Ortiz (1950) 

Bueno (2003, p.18-19) 

Tronco Tupi 

Moore (2011, p.250-252, tabela 2: Tronco 

Tupi) 

Storto (2019, p.24-26: línguas Tupi)  

 

Tupiniquim (Tupi Antigo) 

Rodrigues (1996, p.7) 

Rodrigues (2015, p.35) 

Noelli & Sallum (2021, p.372) 

Família Tupi-Guarani 

Moore (2011, p.231) 

Storto (2019, p.25, subfamília Tupi-Guarani) 

Tupinambá 

Rodrigues (1996, p.6) 

Oliveira & Freire (2006, p.21) 

Dietrich (2010, p.12) 

Da Cruz (2011, p.03 – figura 2) 

Michael et.al (2015, p.195 – figura 1, 

p.204 – figura 3) 

Noelli & Sallum (2021, p.372) 

 

Área de Influência Tupi-Guarani  

(Instituto Socio ambiental, 2009, 

família linguística 29) 

Disponível em < 

https://www.socioambiental.org/> 

Família Aruak 

Instituto Socio ambiental, 2009, família 

linguísticas de números 35 e 37) 

Disponível em  

<https://www.socioambiental.org/> 

Pareci 

Morales (2002, p.50) 

Tapuias 

Karash (2016) 

Argolo (2016, p.34) 

Washington Luiz (2004) 

 

Fonte: própria 

 

 

Quanto aos indígenas tapuias, textos sobre o período colonial apontam que o 

termo “tapuia” era pejorativo usado pelos colonizadores e jesuítas para referir-se a grupos 

indígenas mais selvagens e que não falavam a língua Tupi (WASHINGTON LUÍS: 2004, 

p.114). 
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 A despeito da diferenciação entre Tupi e Tapuia, Soares de Souza (1971 [1587], 

338) foi o primeiro a estabelecer uma divisão entre os dois grupos. Ainda assim, a 

descrição dos Tupi era muito mais clara do que a descrição dos tapuias. Segundo o autor, 

 

[...] como os tapuias são tantos e estão tão divididos em bandos, costumes e 

linguagem, para se poder dizer deles muito, era de propósito e devagar tomar 

grandes informações de suas divisões, vida e costumes; mas, pois ao presente 

não é possível...” (SOARES DE SOUSA, 1971 [1587], 338).  

 

Logo, percebe-se que uma das definições dos tapuias era a de que pertenciam a grupos 

étnicos não conhecidos cujas línguas também não eram conhecidas.  

Monteiro (2001) afirma que um incidente descrito na “Carta de d. Frei Francisco 

de Lima a d. Pedro II” deixa evidenciado o quanto os tapuias eram mal vistos: 

[...] num incidente conhecido, o bispo de Pernambuco, ao encontrar o paulista 

Domingos Jorge Velho pela primeira vez, ficou com esta impressão: “Este 

homem é um dos maiores selvagens com que tenho topado: quando se avistou 

comigo trouxe consigo língua, porque nem falar sabe, nem se diferencia do 

mais bárbaro Tapuia mais que em dizer que é Cristão”. (ENNES: 1938, 

p.353, Apud MONTEIRO: 2001, p.18. O grifo é nosso). 

 

Abaixo, apresentamos, no quadro (2), a língua de contato: Nheengatu de São Paulo 

 

Quadro 2: língua de contato na área linguística das Capitanias de São Vicente e de São Paulo (ver cor no 

mapa (17) em II – Língua de Contato) 

 

Língua Geral de São Paulo (Nheengatu de São Paulo 

Holanda (2018, p.146-165); 

Oliveira, Zanoli & Módolo (2019, p.329) 

 

Abaixo, apresentamos, no quadro (3), a línguas de macro ancestralidade africanas 

na área linguística sob enfoque. 

 

Quadro 3: línguas de macro ancestralidade africana na área linguística das Capitanias de São Vicente e de 

São Paulo (ver cores no mapa (17) em III – Línguas Africanas) 

 

Troncos Línguas  

Tronco Níger-Congo 

 

Williamson & Blench (2000) 

Línguas Bantas: Kimbundu, 

Umbundu, Kikongo e outras. 

Castro (1981, p.9) 

Vogt & Fry (1996, p.22) 

Bonvini (2008, p.30-33) 

 

Línguas Gbe (Línguas Kwa): 
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Bonvini (2008, p.30) 

Santos da Silva (2021, p.174) 

Stolze Lima (2021, p.154) 

 

Tapuias Negros 

Karasch (2016) 

 

 

 Sobre os tapuias negros, as mesmas informações apresentadas acima podem ser 

aplicadas a esse grupo. No entanto, é importante que se ressalte ainda os tapuias do 

Carretão. Zanoli & Oliveira (no prelo), baseadas em trechos distintos de Karasch (2016), 

afirmam: 

Com a exploração do Brasil Central pelas bandeiras paulistas e sua efetiva 

ocupação após a descoberta do ouro, muitos indígenas da região foram 

escravizados e exterminados, restando no atual estado de Goiás principalmente 

indígenas pertencentes às etnias carajás, avá-canoeiros e tapuias do Carretão – 

estes resultantes de um aldeamento indígena cuja origem étnica é composta de 

índios, negros e brancos. (ZANOLI & OLIVEIRA, no prelo, p.410 – o grifo é 

nosso). 

 

Para outras informações sobre os Tapuias do Carretão, ver Nazário (2016).  

 No próximo capítulo tecemos considerações sobre os diversos termos ligados às 

Línguas Gerais buscando corroborar a proposta de que o termo “Nheengatu” não foi um 

termo somente utilizado para nomear a Língua falada ainda hoje no norte do Brasil, mas 

também um termo utilizado na área das Capitanias de São Vicente e de São Paulo para se 

referir à antiga Língua Geral de São Paulo. 
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CAPÍTULO 3  

O NHEENGATU DE SÃO PAULO (LÍNGUA GERAL OU LÍNGUA 

BRASÍLICA) 

 

 [...] Mesmo quando se adquire conhecimento razoável 

das línguas, ainda restam problemas técnicos, como a 

definição de língua em contraposição à definição de 

dialeto, a distinção entre formas antigas e modernas do 

que pode ser uma mesma língua (RODRIGUES: 1996, 

p.19). 

                    

  

3. As Línguas Gerais do Brasil  

 

Neste capítulo três, nosso objetivo é corroborar a proposta de Oliveira, Zanoli & 

Módolo (2019: p.324-329) − ver Apêndice 1: a Língua Geral de São Paulo (LG-SP), que 

nesta tese denominamos de Nheengatu de São Paulo, insere-se na taxonomia do contato 

linguístico de Winford (2003: p. 268-358) no conjunto chamado de “novas línguas 

criadas”. Oliveira, Zanoli & Módolo (op. cit.) denominam a LG-SP de “língua crioula”. 

Assim, nesta seção apresentamos um possível estado de conhecimento acerca das Línguas 

Gerais do Brasil. O objetivo, de acordo com Ferreira (2002, p. 259), é “[...] conhecer o já 

construído e produzido para depois buscar o que ainda não foi feito […]”. É nesse sentido 

que resenhamos vários autores ligados à temática das Línguas Gerais do Brasil, para, a 

partir de suas perspectivas, apresentarmos nosso próprio ponto de vista. Essas resenhas 

têm também por finalidade demonstrar a falta de consenso entre os especialistas sobre o 

tema Língua Geral (OLIVEIRA, ZANOLI & MÓDOLO: 2019, p.312).  

Ressaltamos que, nesta tese, nosso enfoque não é o Nheengatu do norte. Logo, 

não nos detemos em aspectos da Língua Geral Amazônica de modo geral nem em sua 

vertente atual, mais conhecida como Nheengatu, falada no município de São Miguel da 

Cachoeira, no Estado do Amazonas, região multilíngue na qual o Nheengatu é a língua 

cooficial. De acordo com Bassani (2015, p.07), o fato de algumas línguas serem 

reconhecidas como línguas oficiais, nesse caso o Português, as que serão ensinadas nas 

escolas, não significa que a língua falada nas comunidades seja menos importante. Isso 

se dá pois os grupos mais poderosos de qualquer sociedade impõem sua língua, assim, 

“convenciona-se chamar de minorias linguísticas os grupos menos poderosos” 

Enfatizamos ainda que o conceito de Língua Geral referido nesta pesquisa: 
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(ii) não se refere a línguas francas coloniais “[...] recobridoras de línguas afins − 

indígenas e africanas [...]” como o Cariri no Nordeste e a língua geral de Mina 

falada em Minas Gerais (ARGOLO, 2016: p.312); 

(iii) não está ligado “[...] ao emprego do adjetivo “geral” referindo-se à amplitude 

do uso dessa língua por povos indígenas.” (OLIVEIRA, ZANOLI & 

MÓDOLO: 2019, p.307). 

(iv) Não faz referência às questões de Línguas Gerais faladas fora do território 

brasileiro, como o Guarani Crioullo falado no Paraguai e a Língua Geral falada 

na Venezuela (OLIVEIRA, ZANOLI & MÓDOLO: 2019, p.307). 

 Oliveira, Zanoli & Modolo (2019: p.316-318) apontam para seis subtemas ligadas 

às temáticas da Língua Geral: (i) a hipótese de três LGs no Brasil: a Língua Geral de São 

Paulo (LGP/Nheengatu de São Paulo); a LG do sul da Bahia (LG/Ba); e LG Amazônica 

(LG/Am), atual Nheengatu; (ii) a LG definida nos moldes da linguística histórica-

comparativa: é a teoria advogada por alguns linguistas com relação à LG que insere esta 

língua na “teoria da árvore genealógica” (Stammbaumtheorie)”. Nessa teoria, as línguas 

são classificadas em famílias de línguas – ver Schleicher (1861); (iii) a LG e a hipótese 

mameluca: segundo essa hipótese, as Línguas Gerais teriam surgido e se expandido como 

produtos de culturas mestiças, a população mameluca (RODRIGUES: 1996); (iv) a LG 

referindo-se a línguas africanas faladas no Brasil colonial: o termo LG foi utilizada 

durante o período colonial para apontar línguas gerais utilizadas por africanos a LG da 

Mina falada em Minas Gerais no século XVIII; (v) a LG e o português colonial brasileiro 

em sua variedade popular: segundo Oliveira, Zanoli & Módolo (2019, p.316), entre os 

vários tipos de línguas associadas às definições ligadas à LG, atesta-se  a variedade 

popular do Português brasileiro, modificado através de contato com línguas indígenas e 

africanas; (vi) a LG e propostas ligadas à linguística de contato: nessa linha de pesquisa, 

citamos Rodrigues (1996, p. 6), que aponta que uma das possíveis análises a respeito das 

Línguas Gerais é a de tratá-las como “[...] um pidgin ou um crioulo originado no contacto 

de portugueses com índios de diferentes afinidades [...], ou mesmo formado já antes da 

chegada dos europeus.”. Rodrigues (op. cit.) afirma que essas concepções carecem de 

fundamento histórico e linguístico e opta por caracterizar as Línguas Gerais fora do 

conjunto das línguas pidgins e crioulas. 

 Para entender um pouco mais sobre os diversos conceitos ligados a Línguas 

Gerais, relembramos o leitor que, no capítulo anterior, abordamos acerca da chegada dos 

portugueses no Brasil, mais especificamente na Capitania de São Vicente; dissertamos 
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ainda sobre o processo de colonização e povoamento ao longo da costa e o processo de 

interiorização. Chamamos a atenção para o fato de que a região de Piratininga e toda o 

espaço percorrido pelo antigo caminho dos indígenas sofreu um intenso processo de 

multilinguismo e multiculturalismo, fruto do contato dos habitantes da terra com os 

portugueses e ainda com os africanos escravizados embarcados para o Brasil. Uma das 

consequências desse intenso e constante contato foi sem dúvida o “aparecimento” do 

conceito Língua Geral (LG) na literatura especializada. Assim, para alguns especialistas, 

a(s) LG(s) foi(foram) fruto(s) de línguas tupi com a língua portuguesa. As LGs mais 

citadas são: a Línguas Geral Amazônica (ou Nheengatu); (ii) a Língua Geral Paulista.  

Chamamos a atenção para o fato de que a expressão “língua geral”, nos primeiros 

séculos da colonização das Américas, “[...] foi utilizada pelos colonizadores portugueses 

e espanhóis para designar as línguas veiculares indígenas disseminadas 

suprarregionalmente” (LEITE: 2013, p.5). Esse conceito é diferente do da Língua Geral 

da Mina, falada por africanos em um espaço menor e por uma determinada população. 

De acordo com Leite (2013, p.1-2), a LGA surgiu no norte do país, na região dos 

atuais estados do Maranhão, Pará e Amazonas como resultado do contato entre 

portugueses e índios tupinambá durante o século XVII. Segundo Leite (2013, p.7), a partir 

do intenso contato ocorrido ao longo da segunda metade do século XVII, nasceu uma 

população mestiça, os mamelucos, que tinha, como língua materna o Tupinambá. Essa 

língua foi gradativamente se distanciando da língua materna desses mamelucos e se 

tornou a “[...] língua de comunicação interétnica falada por todos os que faziam parte do 

sistema colonial”. Com o passar do tempo, essa LG, conhecida como Nheengatu, sofreu 

alterações e passou a ter como espaço o atual município de São Gabriel da Cachoeira, no 

noroeste do estado do Amazonas na bacia do Rio Negro. O Nheengatu passou a ser 

realidade linguística nessa área amazônica juntamente com as línguas Baniwa (família 

aruák) e Tukano (família tukano). O Nheengatu foi elevado, em 2001, à condição de 

língua cooficial do município de São Gabriel da Cachoeira (LEITE: 2013, p.8-9). 

Por sua vez, segundo Leite (2013), a Língua Geral paulista (LGP) teria se formado 

na região de São Vicente, ainda no século XVI, como resultado dos casamentos entre 

homens portugueses e mulheres tupis e, ao longo dos séculos XVII e XVIII, a LGP teria 

sido levada pelos bandeirantes e seus descendentes (chamados de mamelucos) para os 

atuais estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e norte do Paraná (LEITE: 2013, 

p.9).  
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Ainda de acordo com Leite (2013, p.11), diferentemente do que aconteceu com a 

Língua Geral Amazônica, a Língua Geral Paulista não foi muito documentada, haja vista 

que 

[...] sobre ela, atualmente, temos somente três documentos de registro: um 

dicionário de verbos, do século XVIII, conhecido por sua publicação no 

Glossaria Linguarum de Martius (1863); um vocabulário, provavelmente 

também do século XVIII, e uma lista de palavras colhidas em comunidades de 

mestiços de índios bororo e negros no início do século XIX.  

 

 Por sua vez, Rodrigues (1996, p. 06) define o conceito de Língua Geral como 

sendo um termo específico para denominar determinada categoria de língua que teria 

surgido na América do Sul durante os séculos XVI e XVII devido ao contato entre 

indígenas e europeus. Para o autor (op.cit), 

 

[...] a expressão língua geral tomou sentido bem definido no Brasil nos séculos 

XVII e XVIII, quando, tanto em São Paulo como em Maranhão e Pará, passou 

a designar as línguas de origem indígenas faladas, nas respectivas províncias, 

por toda a população originada no cruzamento de europeus e índios tupi-

guaranis (especificamente os tupis em São Paulo e os tupinambás no Maranhão 

e Pará), à qual foi-se agregando o contingente de origem africana e 

contingentes de vários outros povos indígenas […] (RODRIGUES: 1996, p. 7) 

 

 Rodrigues (1986, p.101) afirma ainda que eventualmente o termo “língua geral” 

teria sido utilizado na região norte com sentido mais amplo: “índios de língua geral; 

termo que se referia a povos que falavam línguas aparentadas com a língua, portanto 

línguas da família tupi-guarani”. Na região paulista, de acordo com Rodrigues (1996, p. 

06), a expressão “língua geral” se manteve até o início do século do século XIX. 

 Rodrigues (1996, p.06), citando Cardim (1978 (manuscrito de 1584)), afirma 

também que, no século XVI, havia no território brasileiro cerca de 65 línguas distintas 

entre si e distintas das línguas dos índios da costa, com os quais os portugueses 

mantiveram contato, que eram os tupinambá e que incluíam os tupiniquim, caeté, 

potiguar, tamoio entre outros. 

De acordo com Rodrigues (1986, p.20), a língua Tupinambá, ou Tupi antigo, foi 

bastante documentada no século XVI. Essa língua deixou de ser falada na forma que 

existia nos séculos XVI e XVII, período em que era essencialmente o idioma dos índios 

“Tupinambá (conhecidos regionalmente também pelos nomes Tamôio, Tupinikim, Kaeté, 

Potiguára, Tobajára, etc.)”. Assim, o Tupinambá passou a ser falado de “forma alterada” 

se observa no trecho abaixo: 
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O nome Tupinambá, como designação dessa língua, aparece tardiamente, no 

século XVIII, já com a intenção de distingui-la, enquanto língua dos índios 

Tupinambá (do Pará), da língua então corrente da população mestiça, já 

sensivelmente diferente daquela; mas, no início do século XIX, passou a ser 

usado para designar essa mesma língua corrente, vulgar na Província do Pará. 

Já o nome Tupí se torna usual somente no século XIX, quando já tinha 

desaparecido a grande maioria dos índios Tupinanbá, restando poucos 

remanescentes, como os Tupinikín (Tupiniquim) do Espírito Santo, de quem o 

Imperador D. Pedro II anotou algumas palavras, ou os Potiguára da Baía da 

Traição, na Paraíba (esses dois grupos de remanescentes subsistem até hoje, 

mas agora só falam a língua portuguesa) (RODRIGUES, 1986, p.100). 

 

 Rodrigues (1986, p.101) afirma que, foi nas áreas mais afastadas do centro 

administrativo da colônia, ou seja, Bahia, que o uso da Língua Geral, a essa altura também 

conhecida como Língua Brasílica, se intensificou e se tornou comum entre os 

portugueses, seus descendentes (mestiços), escravizados africanos e indígenas 

incorporados às missões; em suma, passou a ser falada por “[...] toda a população, não 

importa qual sua origem, que passou a integrar o sistema colonial”. 

 Argolo (2013, p.79) apresenta um terceiro tipo de Língua Geral: a Língua Geral 

da Bahia. O autor (op.cit) afirma que, embora Rodrigues (1996, p.05) afirmasse que em 

toda a faixa costeira compreendida entre o Rio de Janeiro até o Piauí não tenha se dado 

condições sociolinguísticas para a formação de uma Língua Geral, uma pesquisa realizada 

no âmbito do Programa para a História da Língua Portuguesa (PROHPOR) mostrou o 

contrário. Segundo Argolo (op. cit.), um documento datado do ano de 1794 − referente à 

Vila de Olivença da então Capitania de Ilhéus situada ao sul da Bahia − foi encontrado 

por Permínio Ferreira no Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB). Nesse documento, 

um personagem: Antônio da Costa Camelo “[...] é requerido no sentido de prover Manuel 

do Carmo de Jesus no cargo de Diretor de Índios, alegando como principal razão para tal 

o fato “[...] de ser criado naquela vila e saber a língua geral de índios para melhor saber 

ensinar.” (LOBO et.al: 2006, p.609 apud ARGOLO: 2013, p.79). Nesse sentido, Argolo 

(2013) ressalta: 

 

Como se pode ler, o documento faz referência a uma Língua Geral, indicando 

que também era falada na Vila de Olivença. Ora, se Rodrigues afirma, baseado 

em seu conceito de Língua Geral, que, no território costeiro compreendido 

entre o Rio de Janeiro e o Piauí, não houve condições sociolinguísticas para a 

formação desse tipo diferenciado de língua, então como explicar a referência 

explícita, constante no documento, a uma Língua Geral na Vila de Olivença, 

no sul da Bahia? Além desse documento, já nesta pesquisa realizada por nós, 

outros três foram encontrados e, igualmente, fazem referência à Língua Geral 

no sul da Bahia (ARGOLO: 2013, p.79). 
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 Assim, Argolo (2013, p.80) chama a atenção para o fato de que, no momento em 

que registros documentais são encontrados, surge a necessidade de se realizar uma revisão 

dos eventos passados na sócio história com relação à formação das Línguas Gerais no 

Brasil. Outra importante observação feita por Argolo (2013, p.81) é que  

 

que o conceito de Língua Geral de Rodrigues poderia ser ampliado, no sentido 

de estender a possibilidade de formação da Língua Geral a populações não-

mamelucas, o que, consequentemente, passaria a incluir um grande número de 

outras regiões brasileiras como locais passíveis à formação da Língua Geral, 

pois somente após a sua ampliação, o conceito de Rodrigues poderia abarcar a 

realidade linguística que se apresentou na Vila de Olivença. 

 

 

 O que é possível notar é que há muito a se saber a respeito das Línguas Gerais 

brasileiras, bem como determinar os diversos conceitos relacionados a seu processo de 

formação. Esse é um assunto tão controverso, que, como bem afirmou Argolo (2013), é 

necessário que se faça uma revisão na literatura e novos estudos. O próprio Rodrigues 

(1996, p.6) afirma que outros trabalhos sobre as Línguas Gerais devem ser desenvolvidos 

por outros pesquisadores. Tal revisão se faz necessária pois não podemos deixar que nosso 

passado, a formação de nosso povo e a importante participação dos indígenas e dos 

escravizados africanos nessa formação se perca na história. 

 

3.1. A Língua Geral: divergência de conceitos 

Argolo (2016, p.09) aponta para o fato de que mesmo tendo a linguística moderna 

atingido um “patamar de refinamento científico”, o termo Língua Geral ainda não possui 

um significado que seja um consenso entre os linguistas. Encontramos, na literatura 

dedicada ao tema, diferentes concepções e distintos nomes para a mesma língua. Nesse 

sentido, Argolo (2011, p.57-58) apresenta alguns dos principais estudiosos e suas 

respectivas obras que tratam, ainda que rapidamente, da Língua Geral: (i) Serafim da 

Silva Neto (1950), com a obra Introdução ao estudo da língua portuguesa no Brasil; (ii) 

Joaquim Mattoso Câmara Jr. (1972), com a obra História e estrutura da língua portuguesa; 

(iii) Paul Teyssier (1980) com a obra História da língua portuguesa; (iv) Antônio Houaiss 

(1985) com a obra O português no Brasil; (v) Ivo Castro (1991) com a obra Curso de 

história da língua portuguesa; (vi) Volker Noll (1999) com a obra O português brasileiro: 

formação e contrastes; (vii) Esperança Cardeira (2006) com a obra História do português. 

Abaixo, trataremos acerca dos conceitos de alguns desses pesquisadores. 
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Para Silva Neto (1976, p. 48-49), o panorama linguístico do Brasil até o século 

XVIII indicava, com relação a aspectos linguísticos: 

(i) Um português falado na costa, especialmente pelos brancos e seus 

descendentes, que, com o passar do tempo se afastou do português falado em 

Portugal. 

(ii) Um crioulo ou semicrioulo, que seria uma adaptação da língua portuguesa por 

parte dos mestiços, indígenas e negros. De acordo com o autor (op.cit), esses 

“linguajares” se caracterizavam por “extrema simplificação de formas, e, 

talvez nos primeiros tempos, algum traço linguístico devido a fenômenos de 

interferência de outra língua”. 

(iii) A “língua geral” usada pelos mamelucos e pelos brancos em seus 

relacionamentos com os indígenas. 

(iv)  Falares africanos, ainda que em proporção muito menor que a Língua Geral. 

Silva Neto (1976, p. 49) afirma que esses foram falados em quilombos ou 

entre africanos recém-chegados. 

Silva Neto (1976) (op.cit.) afirma que, por não ter conhecimento suficiente da 

língua tupi, ou de quais povos a falavam originalmente, prefere chamar a mesma 

de “língua geral” ou o “falar da costa”. Em Silva Neto (1976, p. 49), atesta-se que 

essa língua teria sido gramaticizada por Anchieta e outros missionários.   

 Outra característica atribuída por Silva Neto (1976, p. 50) à LG é que essa língua 

era simples, com morfologia reduzida, sem declinação e nem conjugação; portanto, 

possuía os aspectos de ser uma língua de intercâmbio, mas que foi se espalhando pelo 

território nacional através dos jesuítas e das bandeiras.  

 Por sua vez, diferentemente de Silva Neto (1976), Câmara Jr (1976, p.26-28) 

aborda a Língua Geral de modo muito sucinto. Câmara Jr (1976, p.26) faz uma 

comparação alegando que a europeização das Américas se deu de modo muito diverso do 

processo de latinização do Império Romano, haja vista que esse se processou de modo 

lento e constante nas nações vencidas. Já no Brasil, conforme aponta o autor (op.cit.), 

houve uma acentuada incorporação das etnias nativas na sociedade branca, ocasionando 

uma grande mestiçagem, especialmente no norte do país. Em Câmara Jr. (1976) afirma-

se que, enquanto os nativos não conseguiam se adaptar aos impactos trazidos pelo 

colonizador e se extinguiam em massa, os mestiços facilmente se infiltravam na sociedade 

colonizadora. 

 Câmara Jr (1976, p. 27) aponta que os dialetos dos tupi da faixa litorânea que 
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abrangia a Bahia até o Rio de Janeiro foram aprendidos pelos brancos e daí se 

desenvolveu uma Língua Geral de intercurso, que era “fundamentalmente o dialeto 

tupinambá. O povo tupinambá foi um dos grupos mais importantes e que mais manteve 

contato com os portugueses, segundo o autor (op cit.). Câmara Jr (1976) não menciona 

São Paulo nem como um centro que falava essa língua. Para Câmara (op cit.), os três 

grandes primeiros centros de colonização no litoral foram Pernambuco, Bahia e Rio de 

Janeiro. Apenas posteriormente aparecem Maranhão e São Paulo (CÂMARA JR: 1976, 

p. 26). 

 Sobre a participação africana na possível constituição da Língua Geral, Câmara Jr 

(1976, p.28) aponta o crescente número de escravizados africanos que se distribuíam pelo 

país. Esses escravizados vinham de diversas nações, como os do grupo Bantu e os Yorubá. 

Segundo o autor (op.cit), todos esses escravizados de diferentes nações e com diferentes 

línguas precisavam criar uma língua de intercurso, o que fez com que surgisse um 

“português crioulo”. Além disso, ao que tudo indica, esses africanos teriam também se 

adaptado com facilidade ao uso da Língua Geral indígena (CÂMARA JR: 1976, p.29). 

 Ao citar Joaquim Mattoso Câmara Jr, Argolo (2016, p.70), afirma que: 

 
Com relação aos falantes da língua geral, Joaquim Mattoso Câmara Jr. não a 

considera uma língua tipicamente de mamelucos – filhos de brancos 

portugueses com índias tupinambás, como o faz o autor da obra de 1950 –, mas 

de brancos bilíngües em português (L1) e língua geral (L2), índios tupis em 

geral, índios tapuias e escravos africanos, esses três últimos bilíngües em suas 

línguas maternas (L1) e na língua geral (L2), utilizada como língua de 

intercurso, também havendo os casos em que os africanos falariam suas línguas 

nativas como L1 e um português pidginizado como L2, crioulizando-se 

posteriormente e passando a ser utilizado como L1 em situação de 

monolingüismo (CÂMARA Jr.: 1979, p. 27-29 apud ARGOLO: 2016, p.29). 

 
Argolo (2011, p.20) também disserta sobre a participação das línguas africanas na 

formação do Português Brasileiro, afirmando que o número exato de línguas africanas 

que chegaram ao Brasil é impreciso. No entanto Petter (2006: p.124) estima que 200 a 

300 línguas africanas tenham aportado em território brasileiro. Por sua vez, Bonvini 

(2008, p.30-31) afirma que aproximadamente 43 línguas foram trazidas ao Brasil com os 

africanos e essas vieram de duas áreas do continente africano: oeste-africana e austral 

(principalmente a área do grupo Bantu). 

 Um documento importante que cita uma língua africana que teria sido uma espécie 

de Língua Geral falada em Minas Gerais teria sido o documento datado do século XVIII 

intitulado: “Obra Nova da Língua Geral de Minna”, escrito entre 1731 e 1741 por Antônio 

da Costa Peixoto. Essa língua geral africana teria se originado do contato entre as línguas 
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dos africanos provenientes da costa de Mina, situada entre os países de Gana e Nigéria 

(ARGOLO: 2011, p.20). 

 Outra obra importante que não pode ser ignorada é uma gramática de uma língua 

africana, que, segundo Bonvini (2008, p.59), foi muito utilizada em território brasileiro; 

trata-se da língua angolana quimbundu, falada entre os séculos XVI e XVII. A relevância 

dessa língua para o Brasil é tamanha ao ponto de ter sido a primeira (e única) gramática 

de uma língua africana escrita no Brasil. A “Arte da língua de Angola” foi escrita pelo 

padre jesuíta Pedro Dias. O documento é datado de 1697 e foi publicada em Lisboa. 

  
Figura 8: Capa do Livro “Obra Nova de Língua Geral de Mina” 

 
Fonte: fac-símile da obra. 

 

 

Figura 9: Capa da “Arte da língua de Angola” 

 

 
Fonte: fac-símile da obra. 
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 Ainda com relação à Língua Geral, Mattos e Silva (2004, p. 76-82) aborda o tema 

baseada na visão do historiador John Manuel Monteiro, apontando para a confusão 

existente no período colonial no tocante a Língua Geral e o falar antecedente do atual 

português vernacular brasileiro. Por essa razão, Mattos e Silva (2004) prefere utilizar a 

expressão “português geral” para se referir a um português alterado estruturalmente como 

resultado do contato com as línguas indígenas e africanas.   

 Nesse sentido, ainda baseada em John Manuel Monteiro e em seu livro “Negros 

da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo”, Mattos e Silva (2004) levanta 

a possibilidade de que, quando a documentação colonial utiliza os termos “Língua geral”, 

elas estariam na verdade se referindo a um “português simplificado, com interferência de 

línguas indígenas e também de línguas africanas” (MATTOS e SILVA: 2004, p. 79). A 

proposta aventada por Mattos e Silva (2004) gera dificuldade para se distinguir a Língua 

Geral e o português geral brasileiro. Mattos e Silva (2004, p.80-81) afirma também que 

John Manuel Monteiro, ao falar da Língua Geral de São Paulo, aponta a mesma como 

sendo de base guarani. 

 De fato, Monteiro (1995, p. 165) afirma que a divisão linguística de São Paulo 

“refletia a estrutura bipolar da sociedade colonial: na sua base, os escravos provenientes 

de diversos grupos étnicos e linguísticos comunicavam-se na versão paulista da língua 

geral, baseada num padrão guarani [...]”. 

 Teyssier (2007, p.94) aponta, tal qual Silva Neto (1976), que a Língua Geral seria 

o Tupinambá, ou seja, para esses autores, a Língua Geral já existia antes da chegada dos 

portugueses e esses tiveram que aprendê-la. Assim os portugueses propuseram uma 

descrição da Língua Geral; esse fato que é denominado de gramaticizar uma língua e o 

uso da língua pelos jesuítas a tornou comum na colônia. 

 Houaiss (1985, p.49) afirma que, no Brasil, o terreno para o processo de 

generalização de uma língua era mais fértil do que o encontrado em Portugal, haja vista 

que, naquele país, o processo se deu em meio a variedades de uma mesma língua, 

compreensíveis entre si. No Brasil, o processo de generalização dialetal da costa 

aconteceu em meio a diversas línguas distintas, “[...] do mesmo tronco, é verdade, mas 

mutuamente incompreensíveis ou parcialmente compreensíveis”. Assim, a formação de 

uma língua comum de intercâmbio se tornou urgente. 

 Houaiss (1985) afirma que o fato dessa língua de intercurso (a LG) ter se 

consolidado por toda a costa, tendo, assim, assumido o papel de língua corrente, sendo 
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mais falada do que o português e das línguas africanas, se deve à Gramática do Padre 

Anchieta. Houaiss (1985, p.49-50) não cita a figura do mameluco como importante para 

a difusão da Língua Geral, mas faz observações relevantes acerca do bilinguismo. O autor 

(op. cit.) cita dois tipos de bilinguismo: 

• Primeira fase: para Houaiss (1985, p.50), nessa fase, as tribos ainda eram 

compostas exclusivamente por índios e apenas os chefes e colaboradores 

aprendiam a Língua Geral como segunda língua. A intenção era se integrar à 

sociedade colonial, cujas crianças eram falantes da LG. Para o autor (op.cit.), 

nessa fase teríamos o bilinguismo entre línguas do tronco tupi como primeira 

língua e a LG como segunda língua. 

• Segunda fase:  para Houaiss (1985, p.50), esse período compreende o momento 

no qual o processo de colonização já se encontrava bem avançado; portanto, já 

existiam tribos aldeadas por brancos, falantes de português. Esses indígenas, que 

já falavam a LG como primeira língua, tiveram que aprender o português do 

colonizador como segunda língua. Nesse sentido, conforme apontamentos de 

Houaiss (1985, p.50), existem três cenários: (i) brancos portugueses: bilinguismo 

entre português como L1 e LG como L2; (ii) indígenas da costa e tapuias:17 

bilinguismos entre as respectivas línguas nativas como L1 e LG como L2 ou 

ainda, indígenas tendo a LG como L1 e o português como L2; (iii) escravizados 

africanos: línguas maternas como L1 e LG como L2. 

 Resumindo, Houaiss (1985) não considera os mamelucos como tendo uma 

participação na expansão da Língua Geral, entretanto, o autor (op.cit) atribui grande 

importância à presença dos africanos como falantes da LG. 

 Em 1991, Castro (1991, p.48) escreveu o livro “Curso de história da língua 

portuguesa”, porém dedica poucas linhas a respeito da Língua Geral: 

 
Da língua geral, crioulo

18
 promovido pelos missionários jesuítas a partir das 

línguas tupi e destinado à catequização dos indígenas, não restam hoje 

vestígios, uma vez que a sua proibição foi decretada logo em 1758 por alvará 

do Marquês de Pombal. (CASTRO: 1991, p. 48) 

 
 Desse modo, de acordo com Castro (1991, p.48), podemos entender que quando 

os portugueses desembarcaram no Brasil já encontraram uma língua crioula na costa, haja 

vista que de acordo com o autor (op.cit.), a LG, uma língua crioula, foi promovida pelos 

 
17 Indígenas assim referidos por não se saber ao certo sua etnicidade e língua. 
18 Grifo nosso. 
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jesuítas, e não surgiu com os mesmos. Esse crioulo teria se originado do contato entre as 

diversas línguas do tronco Tupi, de modo que os jesuítas teriam aprendido essa língua 

como L2. Os jesuítas teriam utilizado essa língua na catequização, que, com o tempo 

passou a ser a primeira língua de quase todos na colônia. 

 Noll (2008, p. 133) afirma que, em meio à diversidade de línguas indígenas 

existentes no Brasil, a que teve de fato um contato significativo com o português foi o 

Tupinambá (também chamado de Tupi pelo autor). Esse Tupinambá teria sido conhecido 

por Língua Geral devido à grande extensão de sua utilização na costa brasileira. 

Ressaltamos que, para Noll (2008, p.133), essa extensão teria se dado desde a costa do 

Pará até a costa do Paraná.  

 Tendo abordado os diferentes conceitos a respeito da Língua Geral, no próximo 

subtópico, apresentaremos a nossa proposta a respeito da Língua Geral de São Paulo 

(LGP) que denominamos de Nheengatu de São Paulo. Para tal, nos basearemos em 

documentos e em alguns autores que já trataram a LGP pelo nome de Nheengatu.   

 
3.2. Língua Geral Paulista, Nheengatu ou Língua Brasílica? 

 

 Nesse subtópico, apresentamos estudos sobre a Língua Geral, mais 

especificamente a Língua Geral Paulista e sua diversidade de nomes apontados na 

literatura: Língua Geral Amazônica, Língua Geral Paulista, Tupi, Tupi antigo, Língua 

Brasílica (Tupi), Língua Brasiliana (Língua Geral e não ao Tupi “verdadeiro”), 

Tupinambá e Nheengatu. Esses são alguns dos nomes encontrados na literatura 

especializada. Sobre esse tema, Barros (1990, p.01) aponta que a literatura do século XIX 

se caracterizou em estudos com enfoque normativo. A autora (op.cit) afirma ainda que 

alguns intelectuais como Batista Caetano de Almeida Nogueira, João Barbosa Rodrigues 

entre outros, considerados autoridades em língua indígena, discutem em suas obras 

aspectos como a “ortografia correta”, “formas adulteradas” ou a “verdadeira etimologia”; 

todos consideram o Tupi antigo como o modelo perfeito da Língua Geral. 

 Rubim (1882, p. 366-367) aponta que “[...] há várias formas de noméa-la [a LG]: 

língua geral, guarani, tupi, língua geral braziliana, nheengatu, abanheenga, língua túpica 

ou língua indígena geral”.  Para o autor (op.cit), esses termos eram utilizados sem que 

houvesse um consenso para seus usos. O próprio Rubim (1882, p.366-367) utiliza o termo 

“língua geral” para se referir ao idioma ainda falado na Amazônia (Nheengatu) e 

“Guarani” para a versão mais antiga dessa língua. 

 Alguns estudiosos ainda diferenciam o Tupi antigo do Tupi moderno como sendo 
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uma forma “correta” e adulterada” (respectivamente) da língua. Por exemplo, para 

Varnhagen (1841, p. 55), o Tupi moderno é a variedade decadente; Soares (1880, p.180) 

considera o Tupi antigo como a forma exata e o Tupi moderno como sendo a forma 

adulterada da língua. Rubin (1866) afirma que o Tupi moderno é a versão “degenerada” 

e “quase morta” da língua; Barbosa (1892) afirma que a língua foi completamente 

adulterada.  

 De acordo com Barros (1990, p.06), 

 
Nos estudos sobre a língua tupi, considerada como a língua da população em 

geral, a visão de decadência foi a responsável por um enfoque normativo nas 

análises, no qual o legítimo e o ilegítimo se colocam no eixo da temporalidade. 

O discurso da decadência indígena nos estudos da linguagem produziu uma 

diglossia entre o tupi antigo e o tupi moderno, representada por uma linha no 

tempo, que vai do tupi mais puro ao mais corrupto, até chegar a sua morte.   
     (BARROS: 1990, p.06) 

 

Edelweiss (1969, p.09) trabalha a noção de Tupi por fases; assim, para esse autor, 

podemos citar três fases principais da Língua Geral: 

1) Tupi original, a língua referida por Anchieta em sua gramática; 

2) Brasiliano ou Língua Geral, um dialeto “deteriorado” do tupi, fruto de uma “grande 

miscigenação” entre índios Tupi, brancos e ainda indígenas de outras famílias 

linguísticas. O Brasiliano, segundo Edelweiss (1969, p.09) foi se formando nas 

populações marginais; 

3) Nheengatu, que para o autor (op.cit.) seria a segunda fase de deterioração da língua; 

um “dialeto de intercâmbio” que foi, “[...] por eufemismo crismado de nheengatu – 

língua boa!” 

Nesse sentido, a respeito do Nheengatu, o autor é bastante determinado ao afirmar: 

Cremos desnecessário frisar que o tal nheengatu em tempo algum foi falado 

por qualquer tribo tupi. Aos que melindrarem as nossas repetidas referências a 

deperecimentos lingüísticos, lembraremos que no tupi não houve propriamente 

um desenvolvimento sistemático, mas estropriamentos de toda a sorte por 

índios de outras famílias linguísticas e mestiços (EDELWEISS: 1969, p.06) 

 

 Edelweiss (1969, p.70) afirma ainda que Tupi e Tupiniquim eram, inicialmente, 

sinônimos no Sul; entretanto, o desenvolvimento do termo “tupi” de modo genérico, fez 

com que o Tupiniquim ficasse com seu significado específico. Para o autor (op.cit) 

 
Tupi, na acepção paraguaia de Hervás, de há muito geralmente adotado, é hoje, 

por assim dizer, um conceito neutro, alheio à peculiaridades tribais, a fatores 

exclusivos, que delimitam, entre si, outras denominações locais. Escassamente 

citado pelos nossos jesuítas, tupi não chegou a representar uma entidade 
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claramente definida no Brasil colonial, onde sempre prevaleceu tupiniquim. 

Assim, nenhuma outra generalização, de longe sequer, levaria a palma às 

prerrogativas do secular genérico tupi (EDELWEISS: 1969, p.70). 

 

 

 Além disso, para Edelweiss (1969, p.70), o termo “tupinambá” não pode ser 

considerado igual a “tupi”, como ocorreu quando se falava dos Tupi costeiros nos dois 

primeiros séculos da colonização. Para o autor (op.cit), “[...] a generalização de 

tupinambá, só gera dúvidas e confusão, fugindo assim à exatidão científica”. Essa 

confusão se torna pior quando o Tupinambá é utilizado como sinônimo da língua Tupi, a 

língua Brasílica, dicionarizada pelos jesuítas. Nesse sentido, Edelweiss (1969, p. 73), 

deixa claro que a língua brasílica não era um dialeto específico de uma determinada tribo, 

mas sim o que ele chama de “uma uniformização léxica racional de vários”. 

Robl (1976, p. 1-5), baseado em Edelweiss (1969), também fala de três momentos 

do Tupi:  

(1) Primeiro momento: que é o Tupi jesuítico ou língua Brasílica unificada, 

sistematizada pelas gramáticas de José de Anchieta (1595), Luís Figueira 

(1621) e Bartolomeu de Leão (1686); sintaxizada pelos catecismos de 

Antônio Araújo (1618) e João Felipe Bettendorff (1687); lexicalizada pelo 

Vocabulário na língua brasílica de autor anônimo (século XVII). 

Para Robl (1976, p.2), a língua brasílica não corresponde a nenhum dialeto em 

específico; entretanto, sua compreensão, mesmo com suas variações geográficas e 

cronológicas, não era obstáculo para nenhuma tribo tupi. O autor (op.cit.) afirma que, 

quando se fala do Brasílico trata-se do Tupi antigo, falado nas regiões costeiras de São 

Vicente até Maranhão durante os séculos XVI e XVII. 

(2) Segundo momento: o Brasiliano. Robl (1976, p.3) afirma que o Brasiliano 

seria uma “simples acomodação lingüística (sic), resultante da 

extraordinária miscigenação entre índios e brancos, e entre tupis e jês”, fruto 

dos aldeamentos linguisticamente heterogêneos. Para o autor (op.cit.), o 

Brasiliano era utilizado nas relações econômicas, possuía uma gramática 

rudimentar e um reduzido vocabulário. 

(3) Terceiro momento: o Nheengatu. Segundo Robl (1976, p.4), a Língua Geral 

foi o meio mais rápido e eficaz, utilizada pelos jesuítas, para propagar a fé 

católica. Após a expulsão desses jesuítas, os religiosos que os sucederam 

utilizaram de “dialeto tupínico de intercâmbio”. 
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Rodrigues (1958, p.18-19)19, diferentemente de Edelweiss (1969) e Robl (1976), 

afirma que Tupi e Tupinambá são termos equivalentes. O autor (op.cit.) aponta que, 

embora o período de 400 anos no qual o Tupinambá foi, não continuamente, mas 

periodicamente documentado não possa ser considerado longo, é possível detectar 

mudanças que ocorreram rapidamente na língua. Rodrigues (1958, p.18-19) aponta três 

estágios de desenvolvimento do Tupinambá: 

(4) Uma fase antiga (século XVII): o velho Tupi, para o autor (op.cit.), é o 

Tupinambá. Os documentos que chegaram desta fase foram os de meados 

do século XVI até a segunda metade do século XVII. 

(5) A fase média (século XVIII): segundo Rodrigues (1958, p.18-19), essa é 

uma fase de transição, ainda não desenvolvida a ponto de ser descrito como 

Nheengatu, mas que já se desviou bastante do antigo Tupi. Para essa fase, o 

autor cita materiais manuscritos do século XVIII. 

(6) O novo Tupi (séculos XIX e XX): de acordo com Rodrigues (1958, p.18-

19), essa língua é conhecida na literatura como Língua Geral da Amazônia 

ou Nheengatu. Várias gramáticas e dicionários foram publicados desde 

meados do século XIX. 

 No subtópico seguinte, buscaremos demonstrar porque a Língua Geral de São 

Paulo pode ser chamada de Nheengatu ou Nheengatu de São Paulo. 

 No entanto, antes, apresentamos um quadro com os conceitos sobre LG 

apresentados acima de forma resumida no quadro. 

 

Quadro 4: Conceitos diversos da Língua Geral 

 

Conceitos da Língua Geral 

Autor Conceitos/panorama linguístico 

Silva Neto (1976) 1 O português falado na costa; 

2 Um crioulo ou semicrioulo, que seria 

uma adaptação da língua portuguesa 

por parte dos mestiços, indígenas e 

negros; 

3 A “língua geral”, usada pelos 

 
19 Maria de Lurdes Zanoli e Márcia Oliveira agradecem à Profa. Dra. Helga Elizabeth Weiss por sua 

colaboração no debate sobre as principais ideias contidas na Tese de Doutoramento de Rodrigues (1958) 

bem como na tradução de alguns trechos da tese para o Português. Esse debate se deu também com a Profa. 

Dra. Dalva Del Vigna (UnB) com quem estamos realizando pesquisa em parceria a fim de submetê-la para 

publicação. 
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mamelucos e pelos brancos em seus 

relacionamentos com os indígenas; 

4 Falares africanos, falados em 

quilombos ou entre africanos recém 

chegados; 

5 língua tupi = “língua geral” ou “falar 

da costa; 

6 Língua Geral: simples, com 

morfologia reduzida, sem declinação e 

nem conjugação, portanto, possuía os 

aspectos de ser uma língua de 

intercâmbio 

Câmara Jr (1976) (v) os dialetos dos tupi da faixa 

litorânea que abrangia a Bahia 

até o Rio de Janeiro, foram 

aprendidos pelos brancos, o que 

desenvolveu uma Língua Geral 

de intercurso; 

(vi) dialeto tupinambá = LG; 

(vii) Não cita São Paulo como centro 

que utilizou a LG; 

(viii) participação africana: o 

crescente número de 

escravizados africanos, que 

vinham de diversas nações, 

como do grupo Bantu e os 

Yorubá, precisavam criar uma 

língua de intercurso, o que fez 

com que surgisse um 

“português crioulo”. Além 

disso, os africanos teriam 

também se adaptado com 

facilidade ao uso da Língua 

Geral indígena; 

(ix) não considera como língua 

tipicamente dos mamelucos 

Mattos e Silva (2004) (x) confusão existente no período 

colonial no tocante a Língua 

Geral e o antecedente do atual 

português vernacular brasileiro; 

(xi) utiliza a expressão “português 

geral” se referindo a um 

português alterado 

estruturalmente como resultado 

do contato com as línguas 

indígenas e africanas.   

(xii) Ao se referir ao termo “Língua 

geral”, as documentações da 

época estariam na verdade se 

referindo a um “português 
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simplificado, com interferência 

de línguas indígenas e também 

de línguas africanas” 

Monteiro (1995) (xiii) Língua Geral: baseada em um 

padrão Guarani 

Teyssier (2007)  (xiv) Língua Geral = tupinambá; 

(xv) existia antes da chegada dos 

portugueses, e esses tiveram 

que aprende-la e fazer uma 

descrição gramatical 

Houaiss (1985) (xvi) LG = língua de intercurso; 

(xvii) o mameluco não é figura central 

Castro (1991) (xviii) LG = crioulo 

Noll (2008) (xix) Tupi = Tupinambá = LG 

Rubim (1882) (xx) língua geral, guarani, tupi, 

língua geral braziliana, 

nheengatu, abanheenga, língua 

túpica ou língua indígena geral; 

(xxi) língua geral = idioma falado na 

Amazônia (Nheengatu); 

(xxii)  “Guarani” = versão mais antiga 

do Nheengatu 

 

Edelweiss (1969) (xxiii) Tupi original: a língua 

gramaticizada por Anchieta; 

(xxiv) o Brasiliano ou Língua Geral: 

um dialeto “deteriorado” do 

tupi, fruto de uma “grande 

miscigenação” entre índios 

Tupi, brancos e ainda indígenas 

de outras famílias linguísticas; 

(xxv) o Nheengatu: “dialeto de 

intercâmbio”; 

(xxvi) Tupi # Tupinambá 

Robl (1976) (xxvii) Primeiro momento, que é o Tupi 

jesuítico ou língua Brasílica; 

(xxviii)Segundo momento, o 

Brasiliano, que seria uma 

“simples acomodação 

linguística, resultante da 

miscigenação entre índios (tupis 

e jês) e brancos; 

(xxix) Terceiro momento, o 

Nheengatu, um dialeto tupinico 

de intercâmbio. 

Rodrigues (1958) Tupi e Tupinambá = equivalentes 
Fonte: elaboração própria. 
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3.3. Nheengatu de São Paulo 

 

 No ano de 2008, ao realizarmos uma pesquisa para a realização do trabalho final 

da disciplina de Fonética e Fonologia do Português (FFLCH/ USP), o livro “Índios e 

Africanos na Jundiaí Colonial” (MORALES: 2002) cruzou o caminho dos estudos que 

estavam sendo realizados no âmbito da disciplina. Alguns fatos chamaram a atenção da 

pesquisadora desta tese: (i) ter em mãos um manuscrito do século XVII chamado pelo 

autor (op. cit.) de “Livro de Casamentos e óbitos de escravos de Jundiaí” em que se 

registravam os falecimentos de escravizados africanos e indígenas e ainda os casamentos 

realizados entre africanos e indígenas; (ii) o autor (op. cit.) denomina a Língua Geral de 

São Paulo de Nheengatu como se vê no trecho abaixo: 

 

  A Língua Geral: o Nheengatu 

O processo de incorporação das etnias indígenas à sociedade colonial ocorre 

desde a chegada dos primeiros portugueses às terras brasileiras que, ao se 

relacionarem com as índias, tinham filhos com elas – os chamados 

“mamelucos paulistas” – cujos hábitos e características culturais eram 

marcadamente indígenas. A miscigenação entre o branco e o índio foi tão 

grande e os frutos dessa mistura de tal monta até meados do século XVIII, que 

vários autores afirmam existir a utilização de uma “língua geral” nas áreas 

rurais da província de São Paulo: o nheengatu [...] (MORALES: 2002, p.61). 

 

 

Logo percebemos que o termo Nheengatu de São Paulo não se tratava de um caso 

isolado; esse nome aparecia em textos de pesquisadores de Jundiaí. Assim, muitas 

perguntas começaram a surgir: (i) Nheengatu e Nheengatu de São Paulo se tratava de 

línguas diferentes ou seriam variedades de uma mesma língua que ao se espalharem pelo 

Brasil teriam sofrido mudanças? (ii) o termo Nheengatu, usado pelos especialistas, se 

referia apenas à LG do norte ou designaria também a LG de São Paulo, haja vista 

acharmos várias referências para o Nheengatu de São Paulo em textos diversos? As 

perguntas foram se somando umas às outras após visitarmos o Centro de Memórias de 

Jundiaí para conhecermos o manuscrito “Casamentos e Óbitos de Escravos”.  
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Figura 10: Fólio do Livro de casamentos e óbitos de escravos da vila de Nossa Senhora do Desterro de 

Jundiahy 

 

 

                           Fonte: Centro de Memórias de Jundiaí 

 

Em uma dessas visitas ao Centro de Memórias de Jundiaí, fomos apresentados a 

outro documento, manuscrito, chamado: “Pequeno Dicionário Nheengatu – Português”20, 

que chamaremos de Motta (1972). Esse dicionário, que será apresentado com maiores 

detalhes na parte 2 da tese.  

Geraldo Tomanik, o presenteado com o documento, foi historiador, pesquisador e 

museólogo e durante muitos anos (de 1972 a 1996) esteve à frente do Museu Histórico e 

Cultural de Jundiaí − Solar do Barão. Portanto, quando Tomanik recebeu o dicionário, 

era ainda o Diretor do Museu. Passamos então a pesquisar com intensidade sobre o termo 

Nheengatu e Nheengatu de São Paulo.  

Bueno (2010, p. 36) chama a atenção para o fato de, nos tempos da colonização, 

a língua mais utilizada ser a Língua Geral. Essa língua teria dominado a conversação entre 

os colonos e indígenas. Segundo o autor (op.cit.), essa língua seria uma combinação do 

tupi com o português e o castelhano. Bueno (2010, p. 36) afirma que essa língua era o 

Nheengatu (língua bonita). 

Em Netto (2016, p.11), encontramos a seguinte citação: 

 
Tínhamos, na verdade, nos tornado – com esse dialeto, digamos assim – o 

referencial “caipira” do Estado de São Paulo. Para muitos isso era motivo de 

zombaria. Para mim, o orgulho de uma identidade. E para poucos – muito 

poucos – o conhecimento de tratar-se do linguajar paulista dos primeiros 

tempos, a mistura do índio com o português arcaico. Era o nheengatu 

paulista
21

. E, para o indígena, nheengatu significava falar bem, falar correto. 

 

 
20 O documento editado para esta tese encontra-se na parte 2 do trabalho. 
21 Grifo nosso. 
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Em outro trecho, Netto (2016, p.262) aponta que  

 
Durante muitos anos, São Paulo recebeu imigrante que falavam uma língua 

indígena baseada no tupi, chamada nheengatu
22

, uma língua geral 

simplificada pelos jesuítas e utilizada pelos bandeirantes para comunicação 

com os índios.  

 

 

Couto de Magalhães (1897, p.03) afirma que, durante a época da colonização, “o 

que aportasse a qualquer parte de nossas costas” ouviria uma língua muito distinta do 

português e essa língua era o “nheengatú. avanheen, ou lingua dos Tupis e Guaranis, ou 

antes tamuyos ou tamoyos”. Couto de Magalhães (op cit.) começa seu trabalho fazendo 

a saudação conhecida como “saudação de Anchieta”, como podemos observar na citação 

abaixo: 

Por isso vos me permittireis, já que recordamos factos passados á quasi 400 

annos, que eu comece esta conferência saudando-vos como o padre Joseph de 

Anchieta saudava os piratininguaras ou paulistas de 1560 na lingua paulista 

que elles fallavão n'aquelle tempo, e que alguns de nos ainda hoje fallam, 

dizendo-lhes:  

— Tupã omogaraiba, yawé ara catú omehê peeme.  

O que na lingua dos portuguezes quer dizer:  

 — Deos vos abençoe, e vos dê também tempos felizes 

 

 

Segundo o autor (op.cit.), essa era a língua que “[...] vibrava o ar de Piratininga 

[...]”, a língua brasileira falada por muito tempo e que hoje se encontra desaparecida.  

Couto de Magalhães (1897, p.10) afirma também que ele conhecia muito bem uma 

língua dos indígenas, que era “o tupi ou nheengatu”, “[...] que se fallava em quasi todo 

Estado de S. Paulo ao tempo de Anchieta, e em quase todo o Brazil”. 23  Assim, nesta 

citação, percebemos novamente o termo Nheengatu referido a uma língua falada em São 

Paulo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Grifo nosso. 
23 No subtópico a seguir abordaremos a respeito dos dicionários e textos que utilizamos para a análise com 

Motta (1972) e abordaremos com maiores detalhes sobre a afirmação de Couto de Magalhâes. 
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Figura 11: Última página do dicionário Anônimo 

 

 
Fonte: Vocabulario na Lingua Brasilica – manuscrito português – Tupi do século XVII”. 

 

 

 Couto de Magalhães (2013, p.26-29), mencionado a Língua Tupi, afirma que 

nenhuma outra língua teria ocupada tamanha extensão geográfica. O autor aponta que 

“[...] a língua tupi ou nheengatu é, como vimos atrás, uma das que ocupam maior 

superfície da terra”.  

 O nome Nheengatu também é discutido por Couto de Magalhães (2013, p.27-29). 

Segundo o autor (op.cit.), se no Paraguai alguém pedir para um guarani falar em língua 

Guarani, o indígena não o entenderá, pois para eles o nome de sua língua é “ava nhehen”, 

que significa “língua de gente”. O mesmo ocorre com a língua Tupi, pois, de acordo com 

o autor (op.cit.), não se pode pedir para um indígena tupi para falar em Tupi, pois ele não 

entenderá. O ideal é pedir-lhe “Renhhen nhehengatu tupi, isto é, fale língua boa pela, isto 

é: fale pela língua boa”. Talvez esse fato possa explicar a razão de se encontrar tantos 

nomes para uma mesma língua: possivelmente, diversos povos que falavam a LG como 

L2, língua franca, a denominassem de forma diferente. 

 Edelweiss (1969, p.74) atenta para a Língua Geral (Tupi, Brasílico ou Nheengatu 

como já discutido); para o autor (op.cit.), em São Vicente surgiram os melhores tupinistas. 

Segundo Edelweiss (op.cit), o primeiro professor efetivo de Tupi na Bahia, Antônio 

Rodrigues, aprendeu a língua em São Vicente e “Suas lições já eram orientadas, então, 

por um esbôço de gramática elaborado em São Vicente”. O autor (op.cit.; o sublinhado é 

nosso), os conhecimentos sobre Tupi que esse professor ensinou na Bahia baseavam-se 
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no “[...] dialeto tupiniquim, mas no tupiniquim vicentino, que devia divergir algum tanto 

do de Porto Seguro”. 

 Freitas (1936, p.12) em publicação organizada postumamente pelo filho: Affonso 

de Freitas Junior, assim se refere a Freitas: foi 

sempre, meu Pae, um devotado cultor dos estudos aborigenes e da linguistica 

nheengatú, tanto que, em Julho de 1925, creava elle, no Instituto Historico 

de São Paulo, do qual era então presidente, o curso de idioma guarani, 

professado pelo sr. dr. Juan Francisco Recalde, cujas aulas, francas a todos os 

socictarios, se realisavam ás quartas-feiras, ás 20 h horas, na séde social do 

Instituto
24

. 

 

O curso sobre o idioma Guarani não durou e então Freitas passou a se dedicar aos 

estudos do tupi-guarani e conseguiu despertar esse mesmo interesse entre os sócios do 

Instituto Histórico de São Paulo, realizando grupos de discussões, expondo termos de 

origem Nheengatu na linguagem do povo paulista (FREITAS: 1936, p.13). 

 Freitas (op. cit.), além de utilizar o termo Nheengatu, também usava o “brasílico” 

para se referir à Língua Geral de São Paulo. Para Freitas (1936, p.14), era “[...] 

imprescindivel, entre nós, o desenvolvimento cultural da ethnographia brasílica e da 

linguistica peculiar aos primitivos habitantes de nossa terra”. O termo “guarani” também 

é utilizado por Freitas como se observa a seguir: 

Que os aborigenes encontrados cm São Paulo por Martim Affonso de Souza 

pertenciam á raça dominadora de todo o litoral brasilico, é affirmativa 

incontestável: basta consíderarmos ter sido entre os guayunãs de Piratininga 

que o padre Anchieta aprendeu a falar o guarani
25

, unico idioma indigena 

conhecido pelo thaumaturgo da América e do qual tornou-se elle eximio 

articulador, chegando mesmo a escrever a gramamatica, para nos convencer 

daquela verdade (FREITAS:1936, P.32). 

 

 No trecho a seguir, Freitas (1936, p.52-53) deixa claro a variedade de termos 

utilizados para denominar a Língua Geral: 

 
[...] na era de 1500, todo o litoral brasileiro e as margens todas dos grandes rios 

– nascedouros do mar – segundo a judiciosa observação do aborígene, estavam 

habitados pelos povos tupi-guaranis, não lhe parecendo, portanto, procedente 

a afirmativa de que a língua tupi, guarani, abanheenga, nheengatu, ou como 

lhe queiram chamar, fosse ensinada aos milhões de aborígenes, pela meia 

dúzia de europeus que nos primeiros tempos da colona aqui se fixaram: que o 

nheengatu hoje trabalhado em estudos de gabinete difere essencialmente 

do nheengatu de 1500, pelo que, para obter-se algum reconhecimento da 

linguagem pura do aborígene brasileiro, devemos restringir-nos ao estudo das 

denominações prehistoricas, das quaes nos fornecem noticias as primeiras 

chronicas, e aos mais antigos tratados de linguistica tupi-guarani, de 

 
24 Grifos nossos. 
25 Grifo nosso.  
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preferencia os anchietanos e os de padre Montoya, embora, em parte, fosse este 

um méro compilador do thaumaturgo do Brasil (FREITAS:1936, p.52-53)
26

.  

 

 Freitas (1936, p.53-54) considera o Nheengatu uma língua pura, portanto, 

originária de uma única fonte, sem mescla de qualquer outro idioma. Além disso, o autor 

(op.cit.) ressalta a enorme contribuição de vocábulos que entraram e enriqueceram o 

português vernacular. Segundo Freitas (1936, p.65), há no português o que ele chama de 

“modismos Nheengatús aclimado no vernáculo”, ou seja, há no falar paulista muitos 

“modismos” que entraram na língua pela influência do Nheengatu, “idioma tão 

correntemente falado em São Paulo ainda há cento e cincoenta anos passados, quanto o 

era o portuguez, língua oficial”. 

 

3.4. Os dicionários e as relações com o Nheengatu falado em São Paulo 

A seguir abordaremos a respeito sobre os dicionários selecionados para trabalharmos 

em conjunto com Motta (1972). 

• (FREITAS, 1936): O Vocabulario Nheengatú (Vernaculizado pelo portuguez 

falado em São Paulo) – Lingua tupi-guaran de Affonso A. de Freitas:  

Essa obra, publicada postumamente por Affonso A. de Freitas Junior, contém 

poucos termos por não se tratar exatamente e um dicionário; no entanto, o autor faz uma 

lista de termos do Nheengatu que influenciaram na língua portuguesa falada em São 

Paulo. Freitas (1936) foi, de acordo com seu filho, um dedicado estudo da linguística Tupi 

na região de São Paulo e escreveu outras obras importantes27, além desse apresentado 

aqui; “Vocabulário do dialeto Caauá”; “Termos e phrases angolezes”; “Elementos para 

um dicionário paulista”. Ainda de acordo Com Freitas (1936, p.19), o “Diccionario do 

Municipio de São Paulo”, publicado, dá “nova interpretação a grande número de 

vocábulos tupi-guaranis e corrige fastos históricos á luz de novos documentos”. 

• (JAGUARIBE, 1915): Palavras da Língua Geral dos Tupinambás de Domingos 

Jaguaribe 

Segundo Jaguaribe (1915, p. 324), dos relatórios realizados pelo naturalista La-

Cerda, que apresentou no ano de 1780 o resultado de sua viagem do Pará à São Paulo, do 

trabalho de Frei Francisco dos Prazeres sobre etimologias de palavras Tupinambás e do 

relatório apresentado por Barboza Rodrigues sobre o Vale do Amazonas, publicado em 

 
26 Grifos nossos. 
27 Essas obras encontravam-se no prelo, por isso não se sabe se todos foram publicados. 
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1875; o autor (op.cit.) afirmou que extraiu uma série de palavras que se aplicam aos 

nomes utilizados em São Paulo. 

• (LEITE, 2013): O “Vocabulário Elementar da Língua Geral Brasílica:   

 De acordo com Leite (2013, p. 49), o Vocabulário Elementar da Língua Geral 

Brasílica de Machado de Oliveira, foi publicado em julho de 1936, no volume XXV da 

Revista do Arquivo Municipal, 69 anos após a morte de seu autor. Segundo leite (op.cit.), 

o documento foi entrega à revista pelo neto do Brigadeiro, José de Alcântara Machado. 

O documento possui uma lista com 73 entradas e não possui indicação de data e nem de 

local da coleta de dados. 

Segundo Alcântara Machado (1936, p.117 apud LEITE: 2013, p.50), neto do autor 

e compilador do vocabulário, Machado de Oliveira teria coletado, pessoalmente, grande 

parte dos dados enquanto era Diretos Geral dos Índios em São Paulo. Depois que foi 

afastado da política, passou longo tempo estudando as línguas do Brasil, particularmente 

de São Paulo, sua terra natal. 

• Dicionário Tupi-Português de Von Martius:  

Esse dicionário foi selecionado não porque encontramos evidências de que esse 

seja um dicionário escrito em São Paulo, mas porque: em primeiro lugar, nos capítulos 

anteriores abordamos acerca da confusão que os diferentes termos relacionados aos 

nomes das línguas causam; em segundo lugar, porque embora não tenhamos podido 

realizar uma comparação mais detalhada de todos os dicionários com o nosso texto 

principal, há um consenso de que o dicionário de verbos Tupi austral seja composto de  

palavras do Nheengatu de São Paulo. No entanto, observamos que alguns verbos 

presentes no dicionário de verbos possuem muitas semelhanças com os que encontramos 

no dicionário de Tupi. Apenas lembramos que nessa obra, o autor descreve muitos 

dialetos e línguas indígenas e, por esse fato é preciso um tempo maior para que se consiga 

uma comparação mais aprofundada do léxico. 

• Pequeno Vocabulário Tupi-Português de Lemos Barbosa 

 Lemos Barbosa (1951, p.8-9) faz observações interessantes no prefácio de seu 

dicionário. O autor ressalta que o “pequeno léxico” se refere ao Tupi antigo, e não ao 

Guarani antigo ou moderno e tampouco ao tupi falado na Amazônia. O autor (op.cit.) 

afirma que registra a língua falada na costa desde São Vicente até o Maranhão nos dois 

séculos que medeiam entre 1550 e 1750. 
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 Ressaltamos aqui, que ao comparar esse dicionário com o de Jundiaí, encontramos 

muitas semelhanças e chegamos a trabalhar com a hipótese de que o de Jundiaí poderia 

ser uma cópia desse. Entretanto, ao analisar todas as entradas, percebemos que há 

diferenças significativas. Por exemplo, no Dicionário de Jundiaí há muitas entradas 

lexicais mais ligadas à toponímia da região do interior de São Paulo, o que não existe no 

dicionário de Lemos Barbosa. Além disso, em muitas letras, há muito mais entradas do 

que em Lemos Barbosa. Por isso, chegamos à conclusão de que a semelhança em algumas 

entradas e seus significados se deve à semelhança linguística, pois esses dicionários têm 

muito do léxico do Nheengatu paulista. 

• O Vocabulário na Língua Brasílica – Anônimo:  

O Vocabulário da Língua Brasílica é um manuscrito anônimo datado de 1622 e 

publicado em 1938 por Plínio Ayrosa. 

Couto de Magalhães (1897, p.25), afirma que entre os melhores livros sobre o 

Tupi está “Vocabulário da língua tupi tal era falada em S. Paulo no século XVI”, escrito 

pelo padre José de Anchieta. Segundo o autor, “a edição está ha muitos annos exgotada; 

mandei tirar uma copia em maniscripto e vou reimprimil-a”. 

Sobre essa afirmação de Couto de Magalhães (1897), Plínio Ayrosa (1938, p.58), 

que coordenou e prefaciou a publicação do Dicionário Anônimo “Vocabulario na Lingua 

Brasilica – manuscrito português – Tupi do século XVII”, levanta a hipótese de que esse 

dicionário seria o citado por Couto Magalhães.  

Por sua vez, Ayrosa (1938, p.65-66), no prefácio da obra, comparando algumas 

palavras da Arte de Anchieta com alguns vocábulos do Vocabulário Anônimo na Língua 

Brasílica aponta que certos detalhes e semelhanças que não poderiam ser ignoradas. Para 

o autor (op.cit) se essas semelhanças por si só não provam a autoria de Anchieta, também 

não intervém contra.  

Para Ayrosa (1938, p.66), devido a data que consta no manuscrito (1622), levanta 

a hipótese de que, caso a autoria venha mesmo a ser de Anchieta, a primeira versão do 

vocabulário possa ter sido muito menor, como sua Arte e que foi sendo aumentada 

conforme foi reescrita por outro(s) autor(es). 

 Ayrosa (1938, p.67) tece alguns argumentos que militam a favor da autoria de 

Anchieta (i) a existência da obra em data anterior a 1621 e, portanto, muito próxima da 

que poderia marcar a terminação do Vocabulário que pretendeu publicar em fins do século 

XVI; (ii) ter sido copiado em Piratininga (São Paulo), sede principal das suas atividades 

de catequista; (iii) registro de termos, topônimos e expressões características do tupi de 
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S. Vicente; (iv) registro de topônimos que indicam, com certa precisão, os pontos 

principais de suas viagens, no Brasil; (v) Falta quase absoluta de informes a respeito do 

extremo norte do País; (vi) coincidência notáveis entre termos citados na Arte e no 

Vocabulário entre outros.  

O fato é que, ao final do documento, na última página há os seguintes dizeres:  

“este liuro intitulado  

Vocabulario Brazil  

Foy começado em Abril  

Porem em Agosto acabado. 

  1622 a. 

Aos 22 de Agosto oitaua da assunção de Nossa Senhora 

  Ẽ Pirâtininga” 

 Podemos perceber que não são poucos os nomes da Língua Geral como não são 

poucos os autores que citam o termo Nheengatu para a Língua Geral de São Paulo. 

Advogamos que o Nheengatu de São Paulo tenha sido uma “língua de crioulização” como 

apontaremos no capítulo 4; língua L1 para muitos, L2 para tantos outros. Essa língua, 

nesta tese, é também tratada como língua de ancestralidade de populações que falam o 

“dialeto caipira” e que, portanto, traz em seu bojo “marcas’ do Nheengatu, como 

mostraremos no capítulo 5.  
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CAPÍTULO 4 

REFLEXÕES SOBRE A GRAMÁTICA DO NHEENGATU DE SÃO 

PAULO A PARTIR DO “PEQUENO DICIONÁRIO NHEENGATU-

PORTUGUÊS” (MOTTA, 1972) 

 

 
Por isso vos me permittireis, já que recordamos factos passados á quasi 400 

annos, que eu comece esta conferência saudando-vos como o padre Joseph de 

Anchieta saudava os piratininguaras ou paulistas de 1560 na lingua paulista 

que elles fallavão n'aquelle tempo, e que alguns de nos ainda hoje fallam, 

dizendo-lhes:  

— Tupã omogaraiba, yawé ara catú omehê peeme.  

O que na lingua dos portuguezes quer dizer:  

 — Deos vos abençoe, e vos dê também tempos felizes 

 Couto de Magalhães (A “saudação de Anchieta”) 

  

4.“A lingua paulista que elles fallavão n'aquelle tempo”  

 

Como apresentado no capítulo anterior, Couto de Magalhães (1897, p.10) afirmou 

que a Língua Geral de São Paulo − o Nheengatu de São Paulo − era a língua que “[...] 

vibrava o ar de Piratininga [...]”. Neste capítulo, refletimos sobre alguns tópicos da 

gramática do Nheengatu de São Paulo a partir de Motta (1972) − o manuscrito editado na 

Parte II desta Tese – em cotejo com alguns outros textos. 

 

4.1. Apresentação geral de Motta (1972) e de outros dicionários com fins de reflexão 

sobre a gramática do Nheengatu de São Paulo 

 

 Motta (1972): O “Pequeno Dicionário Nheengatu-Português” de Jundiaí é um 

documento manuscrito assinado por Américo Motta e datado de 1972. Em 1977 o 

manuscrito foi entregue a Geraldo Barbosa Tomanik, então diretor do Museu Histórico e 

Cultural de Jundiaí – Solar do Barão.  

No fólio 1 do documento, atesta-se uma dedicatória ao diretor Geraldo B. 

Tomanik:28  

Ao caro amigo 

Geraldo Barbosa Tomanik 

para que dê o destino que 

melhor lhe aprouver. 

 
28 Transcrição do Fólio 1 do Manuscrito. 
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Jundiaí 07/03/77 

Américo Motta  

 Com relação ao possível autor do Manuscrito: Américo Motta, procuramos 

informações a seu respeito em vários locais da internet, mas não obtivemos sucesso. 

Embora tenhamos encontrado uma pessoa em Jundiaí com o nome Américo Motta, não 

conseguimos contactá-la nem obter qualquer informação que pudesse ligar essa pessoa 

ao autor do Manuscrito. Para detalhamentos sobre o documento (MOTTA, 1972) e sua 

edição, ver parte 2 da tese.  

No quadro a seguir, apresentamos os seis “documentos” que nos dão suporte para, 

em cotejo com Motta (1972), levantarmos hipóteses sobre a gramática do Nheengatu de 

São Paulo. Importante mencionar que, neste capítulo, apresentamos apenas alguns tópicos 

das hipóteses que estamos levantando sobre a gramática do Nheengatu – a pesquisa “Para 

uma gramática do Nheengatu de São Paulo” está sendo delineada com fins de 

desenvolvimento após essa pesquisa de doutorado (ZANOLI, manuscrito).  

 

Quadro 5: textos em cotejo com Motta (1972) - Para uma gramática do Nheengatu de São Paulo” 

(ZANOLI, manuscrito) 

Autor Dicionário 

Anônimo (1938[1622]) Vocabulario na Lingua Brasilica. Prefaciado por Plinio 

Ayrosa. Coleção Departamento de Cultura. São Paulo. 

V.XX. 

Freitas, Affonso A. 

(1936) 

Vocabulario Nheengatú (Vernaculizado pelo portuguez 

falado em São Paulo) – Lingua tupi-guarani. Publicação 

posthuma dirigida por Affonso de Freitas Junior. 

Companhia Editora Nacional. São Paulo. 

Jaguaribe, Domingos 

(1915) 

Palavras indigenas com suas ethymologias e a tradução 

portugueza – palavras da língua Geral dos Tupinambás. 

In Revista do Instituto Histórico e Geográphico de São 

Paulo. Typographia do Diario Official. São Paulo, p.323-

328. 

Leite, Fabiana Raquel 

(2013) 

A Língua Geral Paulista e o “Vocabulário Elementar da 

Língua Geral Brasílica”. Dissertação de Mestrado. 

UNICAMP. Campinas. 

Lemos Barbosa, Antônio 

(1951) 

Pequeno Vocabulário Tupi-Português. Livraria São José. 

Rio de Janeiro. 

Von Martius, Carl Friedr 

Phil (1863) 

Dicionário Tupi -portugues. In Von Martius, Carl Friedr 

Phil. Glossarios e diversas lingoas e dialectos que fallão 

os índios no Imperio do Brasil. Erlange, p. 31-97. 
Fonte: Própria 
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Os textos abordados no quadro acima foram descritos no capítulo 3. A escolha dos 

seis documentos que estão sendo cotejados com Motta (1972) foi baseada em dois 

aspectos: (i) os seis textos podem se tratar do Nheengatu de São Paulo segundo excertos 

atestados na literatura especializada; (ii) um dos textos, “Anônimo”, foi escrito em 

Piratininga. Chamamos, portanto, a atenção do leitor para o fato de que, até o final desta 

pesquisa (e encontra-se em nosso arquivo), outros mais de dez dicionários estavam sendo 

cotados para o cotejo com Motta (1972). No entanto, um cotejo tão extenso revelou-se 

impossível de ser feito dentro do escopo desta tese, nos levando, então, a selecionarmos 

os listados no quadro acima. 

 

4.2. Para um levantamento de aspectos gramaticais do Nheengatu de São Paulo 

 Ao final do “Pequeno Dicionário Português-Nheengatu” (MOTTA,1972), 

atestam-se algumas informações gramaticais que estão editadas na Parte II. Embora esteja 

fora do escopo desta tese levantarmos um conjunto considerável de propostas sobre a 

gramática do Nheengatu de São Paulo a partir de Motta (op.cit.) em cotejo com outros 

dicionários, nesta tese levantamos alguns tópicos da gramática dessa língua que pensamos 

serem importantes para advogarmos, ao final do capítulo, que o Nheengatu de São Paulo 

possa ter sido uma língua de contato. 

 

4.2.1 Considerações sobre o léxico 

 

Nesta subseção, apresentamos algumas informações relacionadas ao léxico do 

Nheengatu de São Paulo apreendidas a partir de Motta (1972).  

Em Motta (op.cit.), atestam-se palavras distintas que se referem a parentesco e 

que, em português, são traduzidas como “irmão” seguidas de adjetivação: caçula (mais 

novo), mais velho. 

Quadro 6: Palavras relacionadas a parentescos 

Fólio/palavra Palavra/significado 

(fólio 51, palavra 66) Ibira = irmão caçula ou mais novo 

(fólio 56, palavra 243) Iqueira = irmão mais velho 

Fonte: Própria 

 

Ao que tudo indica, as palavras ibira e iqueira não significam a palavra genérica 

irmão(ã) em português, mas termos de referência ligados à ordem de nascimento dos 

irmãos e, possivelmente, esses termos têm relação com línguas tupi. No entanto essa 
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temática extrapola o escopo desta tese, e, sem dúvida, é um tópico etnolinguístico 

significativo para ser levado em conta em pesquisas futuras.  

 Uma outra questão que merece atenção no Pequeno Dicionário Nheengatu-

Português (MOTTA, 1972) são os termos toponímicos que apontam para áreas de São 

Paulo, corroborando o termo “Nheengatu de São Paulo”. No quadro abaixo, atestamos 21 

palavras toponímicas em Motta (1972): 

 

Quadro 7: Topônimos de cidades da área linguística de São Paulo encontrados em Motta (1972) 

 

Topônimo Local 

Atibaia  = Cabeludo. Guedelha. 

(Fólio 20, palavra 541) 

Município do interior do Estado de 

São Paulo. 

Birigui = Variedade de bugio. 

(Fólio 23, palavra 31) 

Birigui é um município do Estado 

de São Paulo, localizado no 

Noroeste paulista. 

Borborema = Sertão. 

(Fólio 24, palavra 43) 

Município do interior do Estado de 

São Paulo. 

Botucatu = Monte bom 

(Fólio 24, palavra 45) 

Município do interior do Estado de 

São Paulo. 

Botujuru = Boca do monte. 

(Fólio 24, palavra 46) 

Distrito do município de Campo 

Limpo Paulista, que integra a 

Região Metropolitana de Jundiaí, no 

interior do Estado de São Paulo. 

 

Cabureiba = Cabreúva  

(Fólio 26, palavra 35) 

Cabreúva é um município 

interiorano da Aglomeração Urbana 

de Jundiaí, no Estado de São Paulo. 

 

Canindé = Canindé  

(Fólio 27, palavra 86) 

Canindé é um bairro localizado na 

Região Central da cidade de São 

Paulo. Pertence ao distrito do Pari, 

administrado pela Subprefeitura da 

Mooca. 

 

Itanhaĕ = Bacia. Prato de metal ou de 

pedra  

(Fólio 59, palavra 316) 

Itanhaem = Bacia. Prato de metal ou de 

pedra 

(Fólio 59, palavra 317)  

É um município da Baixada 

Santista, localizado no Estado de 

São Paulo. 
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Itatiba = Muita pedra. Pedreira. (mina de 

metal)  

(Fólio 60, palavra 349) 

É um município interiorano do 

Estado de São Paulo. Faz parte da 

Região Metropolitana de Campinas. 

Itatinga = Pedra branca. Prata. Metal 

branco  

(Fólio 60, palavra 350) 

Interior de São Paulo. 

Itú = Cachoeira. Salto. Pau ferro. Queda 

d'agua  

(Fólio 60, palavra 361) 

É um município do Estado de São 

Paulo, situado na Região 

Metropolitana de Sorocaba. 

Itupeva = Cachoeira espraiada 

(Fólio 60, palavra 363) 

É um município do Estado de São 

Paulo e faz parte da Aglomeração 

Urbana de Jundiaí. 

 

Indaiatuba29 =          

(Fólio 60, palavra 185) 

É um município brasileiro no 

interior do Estado de São Paulo. 

Pertence à Mesorregião e 

Microrregião de Campina. 

 

Japi = Nosso pé   

(Fólio 63, palavra 71) 

A Serra do Japi é um raro 

remanescente de Mata Atlântica no 

interior do Estado de São Paulo.  

Localizada entre os municípios de 

Jundiaí, Cabreúva, Pirapora do Bom 

Jesus e Cajamar, a Serra do Japi 

estende-se por um total de 350 Km². 

 

Jaú = Jau (peixe)  

(Fólio 64, palavra 108)  

Município brasileiro do estado de 

São Paulo. Localiza-se na região 

central do Estado. 

 

Jundiá30 = Bagre. Jundiá (NHUNDIÁ). 

(Fólio 69, palavra 256) 

Jundiaí é um município brasileiro do 

Estado de São Paulo, sede da Região 

Metropolitana de Jundiaí. 

 

Paranapanema = Rio ou mar 

imprestável. (sem importância) 

(Fólio 107, palavra 53) 

Paranapanema é um município 

brasileiro do Estado de São Paulo. O 

município é formado pela sede e 

pelo distrito de Campos de 

Holambra. 

 

 
29 Motta (1972) não coloca o significado dessa palavra, porém, pesquisamos o significado: “Indaiatuba: O 

nome Indaiatuba é uma junção de dois termos da língua tupi-guarani: “Indaiá” que designa um tipo de 

palmeira, e “tuba”, que equivale a grande quantidade. Portanto “Indaiatuba” significa muitos “Indaiás” – 

ver < https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/indaiatuba/>. 
30 O nome da cidade de Jundiaí provém desse termo em Tupi. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Palmeira_indai%C3%A1
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Sapopemba = Raiz chata. 

(Fólio 127, palavra 37) 

Sapopemba é um distrito situado na 

Parte Sudeste da Zona Leste do 

município de São Paulo. 

 

Sorocaba = Acidente. 

(Fólio 131, palavra 110) 

Sorocaba é um município no interior 

do Estado de São Paulo. 

Taubaté = Aldeia verdadeira. 

(Fólio 135, palavra 92) 

Taubaté é um município brasileiro 

no interior do Estado de São Paulo, 

localizado na região do Vale do 

Paraíba. 

 

Tupã = Deus. Gênio do Trovão e do raio. 

(Fólio 137, palavra 212) 

Tupã é um município situado 

no interior do estado de São Paulo. 

É uma das mais importantes cidades 

da antiga Zona da Mata paulista, 

atualmente chamada Alta Paulista, 

região que tradicionalmente se 

refere como a faixa de terras situada 

entre os rios Aguapeí e do Peixe, 

onde foi construído o Tronco Oeste 

da antiga Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro. 

 
Fonte: Própria 

 

No dicionário de Barbosa (1951) − o dicionário que, até o fim desta pesquisa, 

podemos apontar ser o mais próximo à Motta (1972) −, dos vinte e um topônimos 

apresentados no quadro acima, Barbosa (1951) aponta somente quatro: Itanhaĕ, Itatyba, 

Jaú, Jundiá e Tupã. 

 A seguir, apresentamos um terceiro aspecto de ordem lexical em Motta (1972): 

um grande conjunto de palavras é de origem Tupi-Guarani31 o que pode vir a reforçar a 

hipótese de que o Nheengatu de São Paulo seja uma língua Tupi-Guarani em situação de 

contato. 

 Quadro 8: Palavras de origem Tupi-Guarani em Motta (1972) 

 

Palavra Significado Origem 

Abaeté 

(Fólio 3, palavra 18) 

Homem de bem. 

homem de valor, 

homem honrado. 

 

Tupi32 

 
31 Uma investigação mais detalhada sobre a etimologia das palavras em Motta (1972) é parte de um trabalho 

em andamento (ZANOLI, manuscrito).  
32 Tupi-Guarani (2022). 
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Abati 

(Fólio 4, palavra 33) 

Milho. Roça de 

milho. 

Tupi-Guarani33 

Abaporu34 

(Fólio 22) 

Antropofago, 

Comedor de gente. 

Tupi-Guarani35 

Baiacu  

(Fólio 23, palavra 5)  

Peixe dos 

tetraodontideos. 

 

  Do Tupi-Guarani 

grafia antiga maiacu de 

mbaé-acu = a coisa 

quente, venenosa, por 

causa do seu fel36 

  

Bebé   

(Fólio 23, palavra 12)  

Voador. Voar. Tupinambá37 

Caá 

 

(Fólio 25, palavra 2)  

Erva. Folha. Mato Guajajara38 

 

Canindé 

(Fólio 27, palavra 86) 

Variedade de arara.  

 

Tupi-Guarani39 

Endé 

(Fólio 39, palavra 148) 

 Tu. Tupinambá40 

 

Essá   

(Fólio 41, palavra 215)

  

Olho. Olhos. 

 

Tupi antigo41 

Eté  

(Fólio 43, palavra 262) 

Corpo. Genuíno. 

Legitimo. Materia. 

Muito. Parte 

principal ou mais 

importante. 

Substancia. 

Verdadeiro. 

 

Kaiabí 

(Kayabi/Caiabi/Kajabi) 

Tupi-Guarani42 

Etá  

(Fólio43, palavra 257) 

Muitos Tupinambá43 

 

 
33 Tupi-Guarani (2022). 
34 Não numerado no fólio. 
35 Não há numeração no manuscrito. 
36 Tupi-Guarani (2022). 
37 Tupi-Guarani (2022). 
38 Tupi-Guarani (2022). 
39 Tupi-Guarani (2022). 
40 Tupi-Guarani (2022). 
41 Navarro (2013). 
42 Tupi-Guarani (2022). 
43 Tupi-Guarani (2022). 
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 A seguir, apresentamos um conjunto de palavras indígenas que não são de origem 

Tupi-Guarani. 

 

Quadros 9: Palavras de origem não Tupi em Motta (1972) 

 

Palavra Significado Origem 

Acajaca  

(Fólio 4, palavra 59) 

Variedade de cedro 

(vindo de fora). 

origem nas línguas Aruák e 

Karíb44. 

 

Ja  

(Fólio 61, palavra 1)  

Ela. Elas. Ele. Eles. 

Nos. 

 

Vocabulário Waurá (Uaurá)- 

Família Aruak45 

Jabirú  

(Fólio 61, palavra 20)  

Grou. Jaburú. 

 

Nome de origem Karib.46 

 

Fonte: Própria 

 

 No quadro abaixo, atestamos cinco palavras de línguas africanas em Motta (1972). 

 

 
                             Quadro 10: Palavras de origem africanas em Motta (1972) 

 

Palavra Significado Origem 

 Abará47 

(Fólio 22)   

 

Iguaria feita de massa de feijão, 

pimenta e pijericum.       

Do Yorubá: 

àbàrà48 

1 Babaca 

(Fólio 23, palavra 1) 

Babaca também é um termo africano 

que significa “órgão sexual 

feminino”, mas na adaptação ao 

português se impôs o significado 

tupi: tolo, que não sabe de nada 

Origem banta49  

Banga 

(Fólio 23, palavra 6) 

Sentimento de valorização infundada

 ou exagerada de si próprioda sua apa

rência ou dos seus bens (ex.: a experi

 Quimbundo 

50/51  

 

 

 
44 Tupi-Guarani (2022). 
45 Tupi-Guarani (2022). 
46 Tupi-Guarani (2022). 
47 Palavra não numerada no fólio. 
48 Beniste (2011). 
49 Lopes (2003). 
50 Priberam (2022. 
51 No Dicionário Priberan (2022) a palavra banga é atestada como uma palavra falada também em 

Moçambique, embora não se aponte a língua. 
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ência tirou-nos a banga e deu-

nos mais humildade  
 

Estabelecimento comercial modesto 

que serve 

bebidas e refeições ligeiras. = BAR, 

BOTEQUIM, TABERNA 

 

 

 

 

Mocambu 

(Fólio 81, palavra 325)

  

Amamentar Quimbundo52/
53 

Ocabitera 

(Fólio 103. palavra 33) 

O mesmo que Terreiro, Quintal 

 

Quimbundo54 

Fonte: Própria 

 

 

 No quadro (11) abaixo, atestamos, em Motta (1972), a única palavra que poderia 

ser de origem portuguesa: 

 
Quadro 11: Possível palavra de origem portuguesa em Motta (1972) 

 

Fólio/palavra  Palavra Significado Origem 

106/16 

  

Pai   Padre. Pajé. Papai. Senhor Português 

      Fonte: Própria 

É necessário, portanto, uma pesquisa maior a fim de se pesquisar as possíveis origens de 

“pai”. 

 

4.2.2. Considerações sobre a morfossintaxe 

 

 A seguir, apresentamos as considerações possíveis de serem depreendidas até a 

escrituração desta tese ligadas ao que chamaremos neste trabalho de categorias [+N] e 

[+V]. 

 

 

 
52 Significados (2022).  
53 “Mucama era o nome dado à criada negra (ou escrava) que prestava serviços domésticos para seus 

senhores. Costumavam ser jovens e belas e, em alguns casos, também serviam como ama de leite para os 

filhos de seus patrões. Etimologicamente, este termo se originou a partir do idioma quimbundo makamba, 

que tinha o significado de “escrava concubina”. Esta palavra era usada principalmente no Brasil e em 

alguns países africanos de língua portuguesa. Também conhecida por mucamba ou mocamba – 

(SIGNIFICADOS, 2022). 
54 Em Pinto (s/d), a palavra ocabitera é atestada em cerimônias da Umbanda. 



114 
 

4.2.2.1. O nome e o sintagma nominal 

 

 A seguir, acerca do sintagma nominal (NP), distinguimos em Motta (1972): (i) a 

categoria N(ome) e (ii) as categorias [+N] que permitem a extensão do N(ome) em 

Nheengatu de São Paulo (MOTTA, 1972). Importante informar que, geralmente, o NP, 

quando estendido, é apresentado como uma só palavra em Motta (1972).  

• N(ome) + quantificador: [NP [N] [Quant]]] 

Em Nheengatu de São Paulo, é possível identificar um quantificador55 

acompanhando o N(ome) em posição posposta a esse nome:  

  

     Quadro 12: Nome + quantificador 

Abá amó  

(Folio 3, palavra14) 

Abá – homem, pessoa 

(Fólio 3, palavra 4) 

Amó - Algum. Um.  

(Fólio 10, palavra 243)

   

[NP [N Abá [Quant Amó]]] 

Tradução literal: homem algum, homem um. 

Tradução livre: “Alguma pessoa, um homem”. 

Fonte: Própria 

     No quadro acima, atesta-se a palavra quantificadora amó que segue o núcleo do 

sintagma nominal. Chamamos a atenção para o fato de que, em línguas indígenas 

brasileiras e, especificamente em Tupi-Guarani, não há uma palavra funcional para 

expressar um quantificador – Storto (2019, p.99); Câmara et al. (2017). 

 Além do quantificador, atestam-se palavras QU interrogativas que se encontram 

também na posição posposta ao N(ome): 

 

• N(ome) + palavra QU Interrogativo: [NP [N] [QU.INT]]] 

 

 
55 “Quantificador” é um termo cunhado pela Semântica Formal a fim de referir-se a um conjunto de itens 

que expressam contraste ou quantidade como: todo, cada, algum. [...]. Em Semântica Formal, os 

quantificadores estão unificados na classe dos determinantes – cf. Chierchia (2003: 87-102). Em Teoria da 

Gramática, quantificadores e determinantes são dois sintagmas distintos inseridos na projeção do “sintagma 

nominal” (OLIVEIRA: 2010, p.253-255; o sublinhado é nosso). 
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            Quadro 13:  Nome + QU Interrogativo em Motta (1972) 

Abá abá = Quais as pessoas? 

(Fólio 3, palavra 13) 

Abá - Homem. Indio. 

Pessôa.  

(Fólio 3, palavra 4) 

Abá - Quem? 

(Fólio 3, palavra 4) 

  

[NP [N abá] [QU.INT abá]]] 

Tradução literal:  homem quem?, índio quem?. 

Tradução livre: “que homem?, que índio?”. 

Fonte: Própria 

 Além de quantificador e palavra QU interrogativo, atestam-se adjetivos que também 

se posicionam pospostos ao N(ome) em Nheengatu de São Paulo como se observam nos 

quadros a seguir: 

 

• N(ome) + adjetivo: [NP [N] [AdjP]]] 

                     Quadro 14: Nome + Adjetivo em Motta (1972) 

 

Abaeté  = Homem de bem. Homem de valor. Homem 

honrado 

(Fólio 3 – palavra 18) 

Aba  

(Fólio 3, palavra 12) 

Eté 

(Fólio 43, palavra 262 

Homem. Índio. 

Pessoa. 

Genuíno. Legitimo. Verdadeiro 

[NP [N aba] [AdjP eté]]] 

Tradução literal: Homem genuíno, homem legítimo, homem 

verdadeiro. 

Tradução livre: “Homem genuíno, homem legítimo, homem 

verdadeiro”. 

Fonte: Própria 
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                  Quadro 15: Nome + Adjetivo em Motta (1972) 

 

Abangaba = Acovardado. Descoroçoado. 

(Fólio 3, palavra 25) 

Aba  

(Fólio 3, palavra 12) 

Angaba 

(Folio 11, palavra 272)  

Homem. Índio. 

Pessoa. 

O coitado do 

[NP [N aba] [AdjP angaba]]] 

Tradução literal: homem coitado, homem descoroçoado. 

Tradução livre: “homem coitado, homem descoroçoado”. 

Fonte: Própria 

 

                   Quadro 16: Nome + Adjetivo em Motta (1972) 

 

Abangaiba = Homem desprezível.   

(Fólio 3, palavra 26) 

Aba  

(Fólio 3, palavra 12) 

Angaiba  

(Fólio 11, palavra 274) 

 

Homem. Índio. 

Pessoa. 

Mal (sic). 

[NP [N aba] [AdjP angaiba]]] 

Tradução literal: homem mau 

Tradução livre: “homem mau”. 

Fonte: Própria 

 

Nos quadros acima, verificamos as categorias [+N]: quantificador, QU 

interrogativo e adjetivo que se encontram pospostas ao N(ome) em Nheengatu de São 

Paulo. 

Segundo Motta (1972, fólio 146), não há artigo definido nem indefinido no 

Nheengatu de São Paulo. De fato, não encontramos um NP sendo determinado por um 

artigo (uma categoria [- dêitica]). No entanto, o N(ome) em Nheengatu de São Paulo pode 

ser determinado por um pronome demonstrativo, que é uma categoria [+ dêitica]. 
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• Determinante [+ dêitico] + N(ome): [NP [Det.] [N]]] 

 

           Quadro 17: Determinante [+ dêitico] + Nome em Motta (1972) 

 

Acoaba = Púbis feminina. 

(Fólio 6, palavra 102) 

Acó = Aquela. Aquele.  

 

(Fólio 6, palavra 101) 

 

Aba = Cabelo. Pelo. 

Pena. Pluma 

 

(Fólio 3, palavra 11) 

Aquela/aquele Cabelo/pelo 

[NP [Det. acó] [N aba]]] 

Tradução literal: Aquele pelo/cabelo/pluma. 

Tradução livre: “Aquele cabelo (pelo pubiano)”. 

 
   Fonte: Própria 

 

 É significativo mencionar que a determinação dos N(omes) por meio de pronomes 

demonstrativos é um fenômeno linguístico muito rico em línguas tupi. A língua tupari 

pode ser um dos exemplares mais ricos sobre esse fenômeno − ver Isidoro (2020, p. 136, 

quadro 14). Assim, o determinante pronome demonstrativo em Nheengatu de São Paulo 

apresentado no quadro acima atesta ligação com a gramática de línguas tupi.  

 Abaixo, atestamos a estrutura de posse no Nheengatu de São Paulo. 

• [possuidor + possuído] 

Quadro 18: A relação de posse em Motta (1972) 

Apoáaba = Bigode. Buço. 

 

(Fólio 15, palavra 399) 

Apó = Aquela. Aquele.  

 

(Fólio 15, palavra 397) 

 

Á = Cabeça. 

 

(Fólio 3, palavra 2) 

 

Aba = 

Cabelo. 

Pelo. Pena. 

Pluma 

 

(Fólio 3, 

palavra 11) 

Aquele Cabeça  

Cabelo/pelo 

[possuidor á + possuído aba] 

Tradução literal: Aquele(a) cabeça pelo  

Tradução livre: “Pelo da cabeça, bigode, buço” 

 
                                                        Fonte: Própria 
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Na figura a seguir, representamos a posse atestada em Motta (1972) por meio da proposta 

que se vê em Alexiadou (2000). 

  Figura 12: Proposta de posse em Motta (1972) baseada em Alexiadou (2000, p. 69)  

 

 

   Fonte: Adaptado de Silva & Bassani (2019, p. 7, (40)). 

A figura acima, que representa a posse no Nheengatu de São Paulo, é uma das 

propostas para a posse em línguas naturais. Pensamos que a proposta de posse que se vê 

em Alexiadou (2000) representa bem a posse no Nheengatu de São Paulo: “[...] a relação 

de posse é uma relação de predicação, com o objeto possuído como predicado nominal, e 

o possuidor como sujeito da predicação”. (SILVA & BASSANI, 2019, p. 7). 

Sobre a posse no Nheengatu de São Paulo, é importante notar que, embora em Motta 

(1972) a maioria do léxico seja de origem tupi, a posse expressa na figura acima não se 

comporta gramaticalmente como a posse em línguas tupi. Nessas línguas, os N(omes) são 

classificados semântica e morfologicamente em duas macro categorias: a dos nomes 

possuíveis e a dos nomes não possuíveis como se atesta em Aweti (BORELLA, 2000, p. 

72-88). Os N(omes) possuíveis se subdividem em alienáveis e não alienáveis. Esses se 

referem como parte de um todo (partes do corpo humano e de animais ou parentesco). 

Em Aweti, a posse inalienável é marcada por meio de um prefixo como se observa no 

quadro abaixo:56  

 

Quadro 19: Exemplos de posse inalienável em Aweti (Tupi) 

 

(56a) i-po 

         1sg-mão 

         “minha mão” 

 

(57a) ej-atoj 

         2sg-cabelo 

         “teu cabelo” 

 
                         Fonte:  Bollena (2000, p. 79 e 81) 

 

 
56 Não entramos em detalhes, no quadro, sobre as alomorfias desses prefixos de posse em Aweti e nem nas 

subdivisões dessa rica morfologia de posse ligada ao gênero masculino e feminino na língua. Para detalhes, 

ver Bollena (2000: 72-88); Silva & Bassani (2019). 
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Ao se comparar a posse em Aweti (verificada no quadro acima) com a posse em 

Nheengatu de São Paulo (ver quadro (15) e figura (15)), percebe-se que a posse em 

Nheengatu de São Paulo não atesta as complexidades morfossintáticas e semânticas da 

posse em língua tupi como exemplificamos por meio da posse em Aweti. 

 

4.2.2.2. O Sistema dos pronomes pessoais 

 

 Em Motta (1972, ver fólios no quadro), são atestados o que denominamos no 

quadro (17) de: “Pronomes Pessoais do Nheengatu de São Paulo”. Embora Motta (op.cit) 

não apresente a distinção: “Pronomes Livres” e “Pronomes Fixos”57, nós o fazemos, por 

meio da comparação de Motta (1972) com Barbosa (1951). 

 
Quadro 20: Pronomes Pessoais do Nheengatu de São Paulo 

 

Pessoa Pronomes livres  Pronomes fixos (prefixos 

verbais) 

1ª S. Fólio 60:  

368 Ix = Eu 

Fólio 145   

        Xe = Eu.  

 

Fólio 3:    

 (1) A- = Eu. 

2ª S. Fólio 39 

148   Endé = Tu. 

Folio 95 

33     Nde = Tu. Tua 

Fólio 43:   

200 Eré- = Tu. 

 

3ª S Fólio 102:  

1 O = Ela, Ele.  

 

Fólio 102:  

1 O- = Ela, Ele.  

1ª Pl. Fólio 63 

63 Jandé = Nós (incl.)  

 

Fólio 61:   

1 Já- = Nós. Nossa. Nossas. 

Nosso. Nossos 

 

 

1ª Pl. Fólio 105:  

113 Oré = Nós. (excl.) 

Fólio 105:  

117 Oro- = Nós 

 

2ª Pl. Fólio 108:  

75 Pe = Vós.  

Folio 108:   

88 Peẽ = Vós 

Fólio 108:  

75 Pe- = Vós.  

 

 
57 Denominamos de “pronomes fixos”, os morfemas pronominais pré-fixados às raízes verbais. 
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3ª PL Fólio 102:  

1 O = Elas, Eles. 

Fólio 102:  

1 O- = Elas, Eles.  

 
       Fonte: Própria (baseado em Motta (1972) e comparado com Barbosa (1951). 

 

Por meio do estudo preliminar sobre o quadro de pronomes pessoais do Nheengatu 

de São Paulo atestado no quadro acima, essa língua parece não apresentar o padrão 

pronominal chamado de ativo-estativo em línguas ameríndias.58 Também, o sistema 

pronominal do Nheengatu de São Paulo parece não atestar o fenômeno chamado de caso 

cindido, típico das línguas tupi59 e jê60 que apresentam os sistemas: (i) ergativo-

absolutivo; (ii) nominativo-acusativo. Abaixo, exemplificamos esses dois sistemas nos 

quadros (18) e (19): 

 
          Quadro 21: Sistema (i): Ergativo-absolutivo 

 

O sistema Ergativo-absolutivo 

O sistema Ergativo-absolutivo, típico das 

línguas Tupi, caracteriza objetos e 

sujeitos intransitivos da mesma maneira 

(caso absolutivo) enquanto sujeitos 

transitivos são caracterizados de forma 

diferente (caso ergativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Storto (2021)61 

 

Como se observa na figura acima, o sistema ergativo-absolutivo: “[...] caracteriza 

objetos diretos e sujeitos intransitivos da mesma maneira enquanto sujeitos transitivos 

são caracterizados de forma diferente (caso ergativo)” (STORTO, 2021).  

 

 

 

 

 

 
58 Sobre o padrão ativo-estativo, Storto (2019, p. 69) analisa duas línguas ameríndias de famílias diferentes 

(Apurinã - família arwak) e Sateré-Mawé (família tupi) e observa que, embora sejam línguas de família 

muito diferentes, o sujeito dessas línguas é expresso de forma similar: nas orações intransitivas, o sujeito 

tem formas de caso distintas para um verbo estativo e para um verbo não estativo. 
59 Sobre caso ergativo-absolutivo em Tupi, ver exemplos do Tenetehara em Duarte (2012). 
60 Segundo Castro (2021): “Línguas como Maxacalí e Panará são descritas como sendo predominantemente 

ergativas. Além disso, várias línguas Jê são descritas como apresentando algum tipo de cisão ergativa.” 

 
61 A Inserção das referências como Quadros (18) e (19) é nossa. 

S erg. Vtrans         Oabs
 

 

S V int 
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         Quadro 22: Sistema (ii): nominativo-absolutivo 

 

O sistema Nominativo-acusativo (Português) 

 

Esse sistema caracteriza sujeitos de uma 

maneira (caso nominativo) e objetos de 

outra (caso acusativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     Fonte: Storto (2021) 

 

Como visto no quadro acima, o sistema nominativo-acusativo é o sistema de 

línguas como o português em que o sujeito da oração transitiva e da oração intransitiva 

(caso nominativo) são marcados da mesma maneira (caso nominativo) e o objeto direto 

de outra forma (caso acusativo). 

Observamos no quadro (17) que os pronomes pré-fixados às raízes verbais 

apresentados em Motta (1972) e Barbosa (1951) expressam um único tipo de caso como 

o português e línguas africanas.62 

Assim, embora o Nheengatu de São Paulo tenha o léxico majoritário de base tupi 

(ver subseção 4.2.1 acima), essa língua parece não manifestar o padrão pronominal do 

sistema de caso cindido de línguas tupi e jê63/64. Em Motta (1972) e em Barbosa (1951), 

 
62 É sabido que, em muitas línguas africanas do tronco Níger-Congo, o verbo pode concordar com o objeto 

em alguns casos. No entanto não se trata do sistema de caso cindido. Observe o exemplo a seguir em Ibibio 

(OLIVEIRA, 2005, 82 (36b)): 

 

Òkón á- ké- ù- kóód fìén 

Okon 3SG.SA PSTII 2SG.OA chamar 2SG.ACC 

  “Okon chamou você” 

 

Por meio do exemplo de Oliveira (op. cit.), percebe-se que o verbo manifesta sempre concordância com o 

sujeito (á - 3SG.SA). No entanto quando o objeto direto é [+Humano], o verbo também atesta concordância 

com o objeto (ú- 2SG.OA). 

No entanto é importante ainda apontar que, dada a complexidade atestada na morfologia verbal de 

muitas línguas tupi como Karo e Karitiana, “[...] em verbos transitivos a marcação de pessoa no verbo 

reflete os traços ou os valores de pessoa do objeto”. (STORTO, 2019, p. 73). Observe o exemplo a seguir 

em Karo (STORTO, 2019, p. 73, (31)):  

 

tap-top-a 

3Pl-olhar-imperativo 

“Olha eles!” 

 
63 Segundo Castro (2021): “Línguas como Maxacalí e Panará são descritas como sendo predominantemente 

ergativas. Além disso, várias línguas Jê são descritas como apresentando algum tipo de cisão ergativa.” 
64 Segundo Luciana Storto (comunicação pessoal), o fato do Nheengatu de São Paulo não manifestar o 

padrão pronominal do sistema de caso cindido de línguas tupi é de se entender, pois o Nheengatu de São 

Snom.  Vtran Oacu 

 

S Vint 
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não são apresentados pronomes distintos. Assim, segundo o sistema de pronomes 

pessoais apresentado no quadro (17), o Nheengatu de São Paulo parece não atestar o 

padrão pronominal ativo-estativo de línguas ameríndias nem o sistema de concordância 

cindida dessas línguas.   

 

4.2.2.3. O sintagma verbal (VP) 

 Abaixo, apontamos um possível verbo estativo cuba (estar) em Nheengatu de São 

Paulo. Este é o único exemplo que conseguimos apresentar com segurança sobre o 

sintagma verbal (VP) na língua. Chamamos a atenção do leitor para o pronome livre a 

(1ª. pessoa do singular) atestado no quadro pronominal acima. Importante mencionar que, 

no exemplo no quadro, a sentença é apresentada por meio de uma palavra-sentença, fato 

comum em Motta (1972) e em muitos outros dicionários de línguas como as do tipo 

Nheengatu. 

 
Quadro 23: O Sintagma verbal  

Acuba = Calôr. Febre. Febril. Quente. (doente). 

(Fólio 6, palavra 110) 

A-eu 

(Fólio 3, palavra 1) 

Acuba 

(Fólio 6, palavra 110) 

Cuba  

(Fólio 31, 

palavra 220) 

Eu  Febre/doente Estar 

(singular). 

Tradução literal: Eu febre estar. 

Tradução livre: “Eu estou doente, eu estou com febre”. 

Fonte: Própria 

 

  

4.2.2.4. O Nheengatu de São Paulo e a tipologia da palavra prosódica  

 

 Nesta subseção, apresentamos considerações sobre a prosódia em Nheengatu de 

São Paulo por meio da observação de palavras em Motta (1972). 

Segundo Svartman & Santos (2021), a prosódia é “[...] definida por certas 

propriedades, como tom, acento e duração, que contribuem para a interpretação do 

significado e determinam o ritmo da frase nas línguas”. Os autores (op.cit.), citando 

 
Paulo trata-se de uma língua que foi falada por estrangeiros e essa parte da gramática das línguas Tupi 

Guarani é complexa. 
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Mateus, Frota e Vigário (2003, p. 1037), afirmam que os “[...] traços prosódicos abrangem 

seqüências que vão da palavra à frase e caracterizam de forma peculiar o nível fonético 

das línguas”.  

 Chamamos a atenção para duas das propriedades prosódicas apontadas por 

Svartman & Santos (2021): (i) tom e (ii) acento. Estas duas propriedades nos levam a 

inserir o Nheengatu de São Paulo em um rico debate ligado à tipologia do sistema de 

palavra-prosódica como se atesta em Hyman (2009). Antes de apresentarmos um quadro 

de pares mínimos em Nheengatu de São Paulo (MOTTA, 1972), tecemos breves 

considerações sobre o tom e o acento. 

 

• Tom  

Ao atentarmos para a propriedade prosódica tom, é importante apresentarmos a 

distinção entre tom e entoação, já que esses dois fenômenos se relacionam à “melodia 

distintiva”. Para Svartman & Santos (2021, 1.1.), o tom é um evento que envolve 

mudanças de alturas enquanto a entoação é a melodia formada pelo conjunto de tons e 

que acompanha a produção de palavras e sentenças como se observa a seguir. 

 
                      Quadro 24: Entoação e Tom  

 

Entoação: melodia distintiva das sentenças 

 
Tom: melodia distintiva das palavras 

 
         

                Fonte: baseado em Svartman & Santos (2021, 1.1; 2).  

 

Assim, como exemplificado no quadro acima por meio da língua tonal 

quimbundo, percebe-se que a “melodia (tom)” é um traço lexical distintivo. Para Hyman 
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(2009, p. 215) “[...] tom é uma propriedade característica referente ao pitch contrastivo 

relativo.”65 Sobre “pitch”, veja a definição em Crystal (1980, p. 355)66: 

  

Pitch [...] o atributo de uma sensação auditiva em função do qual um som pode 

ser ordenado em uma escala de ‘baixo’ e ‘alto’. É uma característica 

FONÉTICA AUDITIVA, correspondendo em algum grau com a característica 

acústica de FREQUÊNCIA, que no estudo da fala é baseada no número de 

ciclos completos de vibração das PREGAS VOCAIS (CRYSTAL: 1980, 

p. 355). 
 

• Acento  

A outra propriedade prosódica que nos interessa abordar é o acento. Segundo 

Crystal (1980, p. 435)67, o acento é: 

 

[...] Um termo usado em FONÉTICA para se referir ao grau de força usado na 

produção de uma SÍLABA. A distinção usual é entre sílabas tônicas e átonas, 

sendo a primeira mais PROEMINENTE que a última (e marcada na 

TRANSCRIÇÃO com uma linha vertical elevada, [...] (CRYSTAL: 1980, 

p. 435). 
 

 

 

Após termos tratado brevemente sobre o tom e o acento, abordamos a seguir o que 

vem sendo tratado na literatura tipológica por “sistema baseado na palavra prosódica”. 

 

• Sistemas de tom e acento 

Hyman (2009, p.215) cita um conjunto de autores em que ele também se insere 

que concordam em caracterizar as línguas do mundo em dois sistemas prototípicos 

ligados à prosódia: (i) línguas de tom e (ii) línguas de acento. No entanto, Hyman (op. 

cit.) afirma que um outro grupo de linguistas reconhece uma tipologia tripartite baseada 

na palavra prosódica como se observa no quadro abaixo: 

 

 
65 “[…] tone is a featural property referring to contrastive relative pitch”. (HYMAN, 2009, p. 215). 
66 “pitch [...] the attribute of auditory sensation in term of which a sound may be ordered on a scale from 

‘low’ to ‘high’. It is an AUDITORY PHONETIC feature, corresponding to some degree with the acoustic 

feature of FREQUENCY, which in the study of speech is based upon the number of complete cycles of 

vibration of the VOCAL CORDS”. (CRYSTAL,1980, p. 355). 
67stress [...] A term used in PHONETICS to refer to the degree of force used in producing a SYLLABE. 

The usual distinction is between stressed and unstressed syllables, the former being more PROEMINENT 

than the latter (and marked in TRANSCRIPTION with a raised vertical line, [‘].” (CRYSTAL,1980, p. 

435). 
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Quadro 25:  Sistema tripartite baseado na palavra prosódica 

1. Sistema de acento: uma língua com estrutura métrica no nível da palavra. 

Ex.: Inglês. 

2. Sistema de tom: uma língua com traços de ‘pitch’ no nível da palavra. 

Ex.: Mandarin. 

3. Sistema tom-acento (pitch-accent): uma língua com O QUE no nível da 

palavra? 

                                Fonte: Hyman (2009: 215, renumerado).68 

 

No sistema tripartite incluem-se as línguas chamadas de pitch-accent. No entanto, 

como observado na literatura especializada, não há consenso entre os pesquisadores 

quanto a sua definição. Como se vê no quadro acima, Hyman (op.cit) opõe-se ao sistema 

tripartite.  

As chamadas línguas pitch-accent compartilham traços com as línguas acentuais: 

Um traço compartilhado entre as línguas pitch-accent e as línguas de sistema 

de acento é a demarcação: picos de proeminência tendem a ocorrer nas 

fronteiras de morfemas ou próximas a essas fronteiras (palavra/raiz inicial, 

palavra/raiz penúltimo, palavra/raiz final) (Downing; Mtenje: 2017, p. 133)69 

 

Pesquisadores apontam que as línguas pitch-accent mais citadas na literatura, 

como o japonês e uma variedade do basco, têm palavras menos acentuadas. No entanto, 

para outros investigadores, algumas línguas pitch-accent apresentam a realização de um 

acento em cada palavra (ver Levi: 2005, p.73-97). 

No quadro (25), percebe-se que Hyman (2009, p. 215) deixa claro que não advoga 

o sistema pitch-accent (como observamos pela palavra “o quê?”) e este é o tema central 

de seu texto. A argumentação de Hyman (2009) gira em torno de um contínuo de línguas 

baseado em “densidade tonal” (GUSSENHOVEN: 2004, p.35) em que o percentual de 

sílabas (ou talvez de palavras) requer um traço de tom. Observe o contínuo no quadro a 

seguir: 

 

 

 
68 a. Stress system:  a language whit word-level metrical structural, eg. English. 

     b. Tone system: a language whit word-level pitch features, eg. Mandarin.  

     c. Pitch accent system: a language whit word´level WHAT? 
     (HYMAN, 2009, 2015) 
69 One feature shared between pitch-accent languages and stress-accent languages is demarcativeness: 

prominence peaks tend to occur at or near morpheme edges (word/stem initial, word/stem penult, 

word/stem final) - traduzido 

 
 



126 
 

              Quadro 26: Contínuo de densidade de tom exemplificado por meio de 5 línguas 

Contínuo de Hyman 

(1) English          W. Basque           Tokyo Japanese          Luganda          Mandarin 

             Fonte: Hyman (2009: 214, (1) 

 

No quadro acima, nos extremos do contínuo, é possível reconhecer o sistema 

bipartite baseado na palavra prosódica: (i) língua acentual: Inglês; (ii) língua tonal: 

Mandarin. No entanto, entre esses dois extremos, são colocadas as línguas pitch-accent 

prototípicas: Basque do Oeste, Japonês de Tóquio, Luganda e Mandarim. Para Hyman 

(2009), a inserção dessas línguas mais próximas ou mais afastadas dos sistemas acentual 

e tonal não aponta devidamente um “algoritmo explícito” com relação a suas densidades 

tonais. Assim, a expressão “Sistema tom-acento (pitch-accent): uma língua com O QUE 

no nível da palavra?”, apresentada no quadro (26) expressa o posicionamento de Hyman 

(2009) de que “[...] não existe o protótipo pitch-accent, nem os sistemas prosódicos 

podem ser tratados como um contínuo de línguas localizadas ao longo de uma simples 

dimensão linear.” (HYMAN, 2009, p.213)70. 

 Após o breve resumo de alguns tópicos da literatura especializada que envolve o 

enquadramento das línguas naturais como sendo línguas de [± densidade tonal], 

apresentamos, no quadro abaixo, um conjunto de pares mínimos que nos permitem lançar 

a hipótese de que o Nheengatu de São Paulo seja uma língua de [+ densidade tonal]. 

 
       Quadro 27: Pares mínimos de “densidade tonal” em Motta (1972) 

 
Fólio/palavra Palavra Significado 

(Fólio 3, palavra 1) 

   

(Fólio 3, palavra 2) 

A- 

 

Á 

• eu  

 

• cabeça, caro (amigo ou companheiro), mano 

 

(Fólio 14, palavra 351) 

 

(Fólio 14, palavra 352) 

Api 

 

 

 

Apí 

• atirar pedras em. Acertar em. Relar em. 

Tropeçar em. 

 

• nunca acabar de. Queimar. 

 
70 “[…] thus is no pitch-accent prototype, nor can prosodic systems be treated as a continuum placed along 

a single linear dimension.” (HYMAN, 2009, p.213). 
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(Fólio 20, palavra 550) 

 

(Fólio 20, palavra 551) 

  

Atira 

 

Atirá 

• Montão. Ruma 

 

• Asperesa. Eriçado para brigar. Frisa. Grenha. 

Topete 

(Fólio 23, palavra 3) 

  

(Fólio 23, palavra 4) 

 

Baé 

 

Bae 

• Bens. Bicho. Coisa. Espirito mau. Objeto. 

 

• A que. O que (SUJEITO). 

 

(Fólio 23, palavra 10) 

 

 

(Fólio 23, palavra 11)

  

Be 

 

Bé 

• Para. 

 

• também, mais, ainda, outra vez, de novo; tornar 

a; e; logo 

(Fólio 35, palavra 1) 

 

(Fólio 35, palavra 2) 

  

 

E 

 

É 

• Como. Porque. Quando. Se. Tu. 

 

• Á parte. Aquela. Aquele. Aquilo. Deve ser? 

Dizer. É que, Entornar. Fazer gosto. Gostoso. 

Haver. Manar. Mesmas, Mesmos. Outro. Pensar. 

Responder. Sabor. Saboroso, Separadamente. Só. 

Vazar. Verter. Deliberar. 

(Fólio 36, palavra 58) 

  

(Fólio 36, palavra 60)  

Eé 

 

Éé 

• Limar. Ralar. 

 

• Tempo virá que. 

(Fólio 61, palavra 1) 

 

(Fólio 61, palavra 2) 

 

Já 

 

Ja 

• Ela. Elas. Ele. Eles. Nos. 

 

• Bem feito! Cada vez que. Costumar. Assim 

como! Como. 

            Igual a. Semelhante a. Sempre que. Do tamanho      

            de. Um pouco de. Uma puca de. 

 

(Fólio 74, palavra 98) 

 

(Fólio 74, palavra 99) 

  

Mbae 

 

Mbaé? 

• Bens. Coisa. Animais. Espirito mau. Objeto. 

 

• Que?. Que coisa?. 

(Fólio 102, palavra 1) 

 

 

(Fólio 102, palavra 2) 

 

O 

 

Ó 

• As. Ela. Elas. Ele. Eles, O. Og. Os. Seu. Seus. 

Sua. Suas. 

• Tapar. 

     Fonte: Própria 
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Ao observarmos os pares mínimos das palavras acima atestadas em Motta (1972), 

evidencia-se uma marcação de densidade tonal no Nheengatu de São Paulo e isso pode 

ser explicado pelo fato de que, na ecologia multilíngue em que esta língua foi criada (ver 

mapa 17 no capítulo 3), várias línguas procedentes de duas macro-ancestralidades 

(africana e indígena) são línguas de densidade tonal. Entre as línguas ameríndias há vários 

exemplares dessas línguas. Abaixo segue um exemplo de Okólóéhj (Gavião, Tupi): 

 

Quadro 28: Ikólóéhj (Gavião, família Mondé, Tronco Tupi) - exemplo de tom distinguindo elementos 

gramaticais 

màh (1.AUX.PERF) versus máh (1.AUX.PERF) 

431) vása aka maté màh á 

anta matar mandar 1. AUX. PERF. ASSERT. 

‘eu mandei matar anta’ 

433) vása aka  maté máh á 

anta matar mandar 3. AUX. PERF. ASSERT. 

‘ele mandou matar anta’ 

Fonte: Cabral (2019, 151) 

 

É preciso mencionar, no entanto, que no conjunto das línguas indígenas brasileiras 

“[...] pelo menos duas famílias [...] apresentam tanto tom quanto acento tonal: as famílias 

Tupi e Tukano Oriental” (STORTO:2019, p.131). Porém, pesquisas sobre as línguas da 

família Nadəhup também atestam este fenômeno prosódico. Observe o quadro (29) 

abaixo: 

    Quadro 29: O fenômeno prosódico [+densidade tonal] em línguas da família Nadəhup 

Franchetto & Balykova (2020, 

p. 8) 

     Silva  & Silva (2007: 11) 

      Yuhup71 

Martins (2004: 79) 

Dâw 

 

 

 
71 Ver ainda: Brandão (1995: 31-51). 
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Fonte: Própria 

 

 Embora não tenham sido atestadas línguas da família Nadəhup na área 

linguística das Capitanias de São Vicente e São Paulo, os exemplos acima das 

línguas Yuhup e Dâw fortalecem a proposta de que o traço [+densidade tonal] seja 

característico de algumas línguas ameríndias. 

 O que, no entanto, é preciso chamar a atenção é que, ao se atestarem pares 

mínimos de [+densidade tonal] em Motta (1972) – ver quadro (27) – esse fenômeno 

linguístico, a nosso ver, não é marca fonológica do Nheengatu de São Paulo via as 

línguas majoritárias da área: as Tupi Guarani, que são línguas de [-densidade tonal]. 

É importante que se tenha em mente que, além das línguas ameríndias, famílias de 

línguas africanas também participaram da constituição da área linguística das 

Capitanias de São Vicente e São Paulo – ver mapa (17) no capítulo 3). Todas as 

línguas transplantadas para essa área: línguas bantas, gbe e kwa são línguas de [+ 

densidade tonal] e, possivelmente, sejam essas línguas africanas que tenham 

atribuído o traço [+densidade tonal], na língua Nheengatu de São Paulo, uma língua 

de contato.   

 Abaixo apresentamos um exemplo de uma língua africana participante da 

área linguística das Capitanias de São Vicente e São Paulo: Kimbundu (língua 

banta): 
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     Quadro 30: Marcação de tom em Kimbundu 

 

(6) a.  Fúngé   kúdjá    kwámbòtè 

           Funje   comida   boa 

          “Funje comida boa” 
 

            Fonte: Xavier (2010, p. 105) 

Nas línguas africanas, o tom é usado não só para fazer distinções lexicais, mas 

também é amplamente utilizado para marcar uma série de distinções gramaticais.  

Como já mencionado, os pares mínimos de palavras atestadas em Motta (1972) 

no quadro (24) nos permitem afirmar que há uma marcação de densidade tonal no 

Nheengatu de São Paulo. No entanto, em Motta (op. cit.), o tom marcado nesses pares 

mínimos é o alto (H). Isso nos leva à questão já apontada acima que diz respeito a 

delimitar, dentro do quadro das línguas com densidade [+ tonal], se uma língua como o 

Nheengatu de São Paulo deve ser classificada como uma língua tonal ou como uma língua 

pitch accent (nessas línguas o tom alto (H) é usado para marcar uma sílaba proeminente, 

como é o caso do Japonês (LABRUNE, 2021, p. 179)). A resposta a essa questão foge do 

escopo desta tese.  

Chamamos a atenção ainda para o fato de que, em trabalho(s) futuro(s), a 

apreensão da densidade tonal em Motta (1972) precisa ser cotejada com outros 

dicionários a fim de que seja possível tecer uma hipótese consistente sobre esse fenômeno 

fonológico no Nheengatu de São Paulo. No entanto, em pesquisas futuras relacionadas a 

essa temática é necessário ainda que se investigue a questão da glotalização, que é, ao 

lado da nasalidade e do tom, um dos fenômenos fonológicos suprassegmentais atestados 

nas línguas brasileiras – ver Storto & Demolin (2012). Assim, é preciso ter cautela ao 

definir o Nheengatu de São Paulo como uma língua de [+ densidade tonal]. Pesquisadores 

de línguas tupi, como o Arikém (família Arikem), atestam um acento “agudo” marcando 

a oclusiva glotal; neste caso, o transcritor percebeu uma diferença distintiva em uma lista 

de palavras com oclusivas glotais, marcando como tom o que possivelmente seria um 

fenômeno de glotalização72 (ver STORTO: 2019, p.129). 

 

 

 
72 Agradecemos a Luciana Storto e Dalva del Vigna por essas observações sobre a glotalização segmental 

e suprassegmental em línguas ameríndias. 
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4.2.2.5. Pragmática 

 

 

Nesta seção, identificamos palavras que só podem ser entendidas na enunciação: 

“[...] ou seja, o ato de produzir enunciados que são as realizações linguísticas concretas. 

Essa exigência se dá, por que há certos fatos linguísticos que só são entendidos em função 

do ato de enunciar” (FIORIN: 2003, p.161). Em Motta (1972), identificamos duas 

subcategorias pragmáticas: (i) palavras dêiticas; (ii) “unidades dialógicas” 

(interjeição(?)/ideofones(?)/marcador discursivo(?)).  

1. Palavras dêiticas: segundo Fiorin (2003, p.162), 

 

Um dêitico só pode ser entendido dentro da situação de comunicação e, quando 

aparece, num texto escrito, a situação enunciativa deve ser explicitada [...]. No 

caso dos dêiticos, não adianta só o conhecimento do sistema linguístico, pois 

o que é preciso, para entendê-los, é conhecer a situação de uso [...]. Todo 

enunciado é realizado numa situação definida pelos participantes da 

comunicação (eu/tu) pelo momento da enunciação (agora) e pelo lugar que o 

enunciado é produzido (FIORIN: 2003, p.162).  

 

Os dêiticos, portanto, ligam-se às categorias de pessoa, tempo e espaço. No quadro 

a seguir atestamos algumas palavras dêiticas em Motta (1972)  

 

 
  Quadro 31: Palavras dêiticas em Motta (1972) 

 

Dêixis de pessoa73/74 

 

Ix = Eu 

(Fólio 60, palavra 368) 

 

Xe = Eu.  

(Fólio 145, palavra não 

numerada) 

Endé = Tu. 

(Fólio 39, palavra 148)    

 

Nde = Tu.  

(Fólio 95, palavra 33)      

Dêixis de tempo75 

 

Ojei = Hoje. 

(Fólio 103, palavra 58) 

 

Ojeibé = Hoje. 

Oirã = Amanhã. 

(Fólio 103, palavra 54) 

 

 
73 “Não se pode esquecer que é a situação de enunciação que especifica o que é pessoa e o que é não pessoa 

[...]. Chamaremos, então, pessoas enunciativas [...] o eu e o tu.” (FIORIN:2003, p.164). 
74 Neste quadro inserimos a dêixis de pessoa por meio dos pronomes pessoais livres (1S/2S).  
75 “O que o tempo linguístico tem de singular é que ele é ligado ao exercício da fala, pois ele tem seu centro 

no presente da instância da fala (FIORIN:2003, p.166). Fiorin (op.cit) exemplifica a dêixis de tempo em 

português por meio dos tempos linguísticos e ainda por meio de advérbios de tempo enunciativos – Fiorin 

(2003, p.167-174). Neste quadro, evidenciamos alguns advérbios de tempos enunciativos em Nheengatu de 

São Paulo. 
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(Fólio 103, palavra 59) 

 

 

Oirandé = Amanhã 

mesmo. 

(Fólio 103, palavra 55) 

 

 

Dêixis de Espaço76 

 

Ahĕ = Aquele. Esse.  

(Fólio 7, palavra 148) 

Acué = Aquele. Aquilo. 

Essa. Esse. Isso 

 

(Fólio 6, palavra 113) 
    Fonte: Própria 

 

 

 Em trabalho(s) futuro(s), uma apreensão mais detalhada da dêixis, por meio do 

cotejo entre Motta (1972) e outros dicionários, precisa ser realizada. 

 

4.3. O Nheengatu de São Paulo à luz da Linguística de Contato – breves 

considerações 

  

 Acima, apresentamos tópicos sobre a gramática do Nheengatu de São Paulo. 

Nesta subseção final, tecemos breves considerações sobre o Nheengatu de São Paulo à 

luz da linguística de contato − LC.  

O campo de estudo da LC em si mesmo não é uma disciplina científica, pois, 

segundo Winford (2003, p. 9), “[...] é a sua intensa abordagem interdisciplinar que a 

define e lhe proporciona vigor.”77  Como afirmam Cobbinah, Figueiredo & Oliveira 

(2021, p. 26): 

O estudo do contato linguístico é intrinsecamente multidisciplinar, pois 

implica o movimento de pessoas e de ideias dentro de um cenário histórico 

específico. Assim, o locus do contato linguístico está, obviamente, na mente 

de falantes multilíngues de todas as idades que, consciente ou 

inconscientemente, alteram essas línguas em vários graus a partir de 

modificações linguísticas estruturais quase imperceptíveis até reorganizações 

drásticas.  Para  entender  ou  explicar  com  algum  grau  de  detalhe  como  as  

línguas  são  afetadas,  quais  escolhas  esses  falantes  multilíngues  fizeram  e  

por  que  e  como  esses  fatos  podem  estar  correlacionados  a  certo  desfecho  

observável,  é  preciso  entender  o  contexto sociológico, histórico, cultural, 

político, econômico e até mesmo geográfico em que  análises  linguísticas  

 
76 Sobre a dêixis de espaço e sua relação com os pronomes demonstrativos, é importante ressaltar os ricos 

estudos em Tupari (Tronco Tupi) Seki (2001); Alves (2004); Rodrigues & Caspar (2017); Alves (2018); 

Isidoro (2020) – ver tese da Isidoro para referencias. 
77 “It is this very interdisciplinary approach that defines it and gives it its strength.” (WINFORD, 2003, p. 

9). 
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sofisticadas  (fonológicas,  morfológicas,  sintáticas,  semânticas,  pragmáticas 

e ainda outras) podem ser conduzidas. 

 

Assim, nesta tese, a fim de consolidarmos o termo “Nheengatu de São Paulo” apreendido 

em Motta (1972), buscamos nos ancorar em trabalhos de historiadores, geógrafos, 

sociólogos e arqueólogos para que nosso objeto de estudo − abstrato e arbitrário 

(THOMASON: 2009, p. 39) − pudesse ser cimentado. Este foi, portanto, o cerne dos 

capítulos 1, 2 e 3 desta tese. 

  Embora tenhamos considerado a questão da interdisciplinaridade para fortalecer 

nossa tese sobre a língua Nheengatu de São Paulo, é importante mencionarmos que esta 

pesquisa está voltada para a linguística e para a linguística de contato:  

Como praticamente todas as línguas estão em contato com línguas vizinhas, 

muitas áreas da linguística devem ser consideradas nos estudos linguísticos de 

contato. Estes incluem sociolinguística, linguística histórica, aquisição de 

linguagem, tipologia e muito mais. A linguística de contato interage com a 

sociolinguística, por exemplo, quando a variação linguística, política 

linguística, ideologia linguística, mudança ou manutenção linguística são 

estudadas em comunidades bilíngues/multilíngues. A linguística de contato 

também faz interface com a linguística histórica, por exemplo, quando as 

fontes lexicais e gramaticais das línguas de contato são investigadas. A 

linguística do contato também faz interface com a aquisição da linguagem, 

como quando são estudados os processos de aquisição da linguagem de 

falantes bilíngues e multilíngues, e também faz interface com a tipologia, por 

exemplo, quando as propriedades tipológicas das línguas de contato são 

investigadas. Os subcampos comumente estudados em linguística de contato 

são bilinguismo individual e social, multilinguismo, línguas de imigrantes e 

vários tipos de línguas de contato (por exemplo, pidgins, crioulos e línguas 

mistas). Para introduções à linguística de contato e ao contato linguístico, 

consulte, por exemplo, Thomason (2001), Myers-Scotton (2002), Winford 

(2003), Matras (2009), Bakker & Matras (2013), Lim & Ansaldo (2015).  

                         (MATTOS: 2019 p.21) 

 

Assim, neste capítulo e no próximo (capítulo 5), tomamos como base as áreas nucleares 

da linguística: fonologia, morfossintaxe, semântica e pragmática a fim de explicitarmos 

fenômenos linguísticos do Nheengatu de São Paulo e ainda dois fenômenos linguísticos 

de uma área do português caipira que argumentaremos se tratar de “interferências” do 

Nheengatu de São Paulo no português caipira (tópico do capítulo a seguir). No entanto, 

antes de fecharmos este capítulo, propomos a inserção do Nheengatu de São Paulo em 

um conjunto de línguas que sejam resultado de contato linguístico nas Américas. Não 

estamos, contudo, nos envolvendo nos debates atuais em linguística de contato que 

advogam ou não uma tipologia para línguas crioulas.  
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4.3.1. Para uma classificação do Nheengatu de São Paulo em um conjunto de línguas 

de contato linguístico 

 

Nesta subseção, trataremos de um grupo de línguas, que a partir de Rodrigues 

(1985), é considerado como uma das oito subdivisões da família linguística Tupi-Guarani. 

As línguas pertencentes a um desses subgrupos, o subgrupo III, são: Tupinambá, Língua 

Geral Paulista (Tupí Austral), Língua Geral Amazônica (Nheengatú), Kokáma, 

Kokamíya (Cocamilla), Omágua. Observe o quadro abaixo: 

 
     Quadro 32: subconjunto III da Família Linguística Tupi-Guarani 

  

 

Tupi-Guarani 

 

 

Subgrupo III 

Línguas 

Tupinambá 

Língua Geral Paulista (Tupí 

Austral) 

Língua Geral Amazônica 

(Nheengatú) 

Kokáma 

Kokamíya (Cocamilla), 

Omágua 

Fonte: Rodrigues (1985, p.39-40) 

 

Baseado em Rodrigues (1985, p.39), Dietrich (2010, p. 12-13) renomeia o 

subgrupo III em “línguas da costa brasileira” como se vê no quadro (33): 

 

  Quadro 33: línguas Tupi-Guarani do grupo tupi da costa brasileira 

           

Tupi Guarani 

 

 

Grupo tupi da costa brasileira 

Línguas 

* Tupinambá 

* Tupiniquim 

* Potiguara 

   Nheengatu 

   Cocama, cocamilla 

   Omágua/omawa/canga-peba 

                                   Fonte: Dietrich (2010, p. 12-13) 
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No quadro (33) – Dietrich (op.cit) –, não se atesta a Língua Geral de São Paulo, 

tratada por Rodrigues (1985, p.39-40) como Língua Geral Paulista (Tupí Austral). Em 

Dietrich (2010, p.12-13), algumas das línguas são apresentadas com variações de nomes. 

A seguir, baseando-nos em Rodrigues (1985, p. 39-40) e Dietrich (2010, p. 12-

13), propomos:  

(i) renomear as línguas tupi-guarani do grupo tupi da costa brasileira em “línguas 

ameríndias de contato da costa brasileira”; 

(ii) a retirada das línguas: tupiniquim, potiguara e kokamíya (cocamilla) do quadro 

das línguas ameríndias de contato da costa brasileira 

Observe o quadro (34) 

 

Quadro 34: línguas ameríndias de contato da costa brasileira 

           

 

Línguas ameríndias de contato 

da costa brasileira 
 

Línguas 

* Tupinambá 

   Nheengatu do Amazonas 

   Nheengatu de São Paulo 

   Cocama, cocamilla 

   Omágua/omawa/canga-peba 

Fonte: própria 

 

 A proposta de renomearmos, no quadro (34), o subgrupo III da família tupi 

guarani (classificação de Rodrigues (1985, p.39-40)) – chamado de grupo tupi da costa 

brasileira (família tupi guarani) por Dietrich (2010, p. 12-13) – em “línguas ameríndias 

de contato da costa brasileira” se justifica por nos basearmos em estudos que apontam as 

línguas do quadro (34) como línguas de contato. 

 

Quadro 35: línguas ameríndias de contato da costa brasileira citadas na literatura especializada 

Línguas de contato Nome do tipo do contato Referências 

* Tupinambá Tupinambá 1: “pidgin” 

Tupinambá 2: “pidgin 

estendido” – “Língua 

Brasílica”  

Oliveira, Zanoli & Modolo 

(2019, p.329) 

 Nheengatu do 

Amazonas 

Língua Crioula Argolo (2013, 2016) 

Oliveira, Zanoli & Modolo 

(2019, p.329) 

* Nheengatu de São 

Paulo 

Língua Crioula Oliveira, Zanoli & Modolo 

(2019, p.329) 
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Cocama Língua Crioula Cabral (1995)  

Cabral & Rodrigues (2003) 

Bakker (2020) 

Omágua Língua Crioula Cabral (1995)  

Cabral & Rodrigues (2003) 

Fonte: Própria 

 

 Nos quadros (34) e (35) acima não constam as línguas tupiniquim, potiguara e 

kokamíya (cocamilla) por estas línguas não terem sido citadas até o momento como 

línguas de contato.  

Importante mencionar que, nesta tese, não nos comprometemos em corroborar ou 

não os nomes dos tipos de contato (ex. língua crioula) dados por pesquisadores às línguas 

mencionadas no quadro (35). Limitamo-nos a enfatizar que estas línguas devem ser 

observadas à luz dos estudos da área da Linguística de Contato.     

 No capítulo a seguir, o último desta tese, apresentamos propostas de interferência 

da língua Nheengatu de São Paulo, uma língua de contato, em um território do português 

chamado de português caipira. 
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CAPÍTULO 5 

O PORTUGUÊS CAIPIRA (PC) REPRESENTADO EM TRÊS 

TERRITÓRIOS: EVIDÊNCIAS PARA “INTERFERÊNCIAS” DO 

NHEENGATU DE SÃO PAULO NO TERRITÓRIO I 

 
Há no falar paulista numerosos modismos gerados na 

influencia do nheengatu, idioma tão correntemente falado em 

São Paulo aindaha cento e cincoenta anos passados, quanto o 

era o portuguez, língua offical Freitas (1936, p.65). 

 

 

 
5. O Português Caipira – breves considerações 

 
 

Neste capítulo, evidenciamos a variedade conhecida como português caipira (PC), 

corroborando propostas prévias que chamam “[...] a atenção de se empreenderem 

pesquisas centradas em variedades vernaculares hodiernas de português brasileiro, cujos 

traços linguísticos podem evidenciar contato com a LG [língua geral] (OLIVEIRA, 

ZANOLI & MÓDOLO, 2019, p.317) − Apêndice 2. 

Logo, trataremos a variedade de português designada de “dialeto caipira” (PC) 

como uma variedade hodierna de português brasileiro que evidencia o contato linguístico 

com o Nheengatu de São Paulo. Nossa abordagem aponta para um conjunto de três áreas 

de PC que chamamos de “territórios de português caipira I, II e III”; logo não nos 

centramos em uma abordagem ‘monolítica’ de PC nem em termos territoriais nem em 

termos explanatórios de fenômenos do PC. Portanto: (ii) tecemos considerações centradas 

no fenômeno geográfico-histórico dos “aldeamentos paulistas” principalmente abordado 

por Petrone Pasquale (PETRONE, 1995); (ii) por meio de dois fenômenos linguísticos 

evidenciados por pesquisas distintas, destacamos o “território de português caipira I” 

(área de Jundiaí e Louveira) como a área PC que aponta possíveis “interferências” do 

Nheengatu de São Paulo.  

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

5.1. Os Aldeamentos/Desaldeamentos Paulistas  

 

 Em Petrone (1995),78 aborda-se sobre o fenômeno geográfico-histórico dos 

aldeamentos paulistas, apontando que a população do interior de São Paulo79 − em 

especial os falantes de PC − resulta dos desaldeamentos indígenas. Petrone (1995) 

apresenta os aldeamentos como sendo os organizadores da ocupação do território paulista 

desde os primórdios da época quinhentista até os primeiros cinco anos do século XIX. 

Outros autores também atentam para o fenômeno geográfico-histórico que aqui tratamos 

como aldeamentos/desaldeamentos paulistas − ver Monteiro (1994, p.21-22), Silva 

(2018, p.120-202). 

Chamamos a atenção para a diferença entre aldeia e aldeamento. O termo aldeia é 

definido por Petrone (1995, p.103) como uma forma específica de “habitat rural 

concentrado” que “[...] passou a ser utilizado para indicar as tabas indígenas”. O autor 

(op.cit.) compara o termo “aldeia” com os termos “villagio” do italiano, “village” do 

francês e “dorf” do alemão, informando que essa palavra foi inserida no português 

colonial pelos europeus. Quanto aos aldeamentos, esses referem-se, entre outros, a 

núcleos criados pincipalmente pela igreja com um propósito específico de catequização 

indígena (PETRONE: 1995, p.105).  

Aldeia, portanto, é um termo que designa um núcleo populacional espontâneo e 

aldeamento um núcleo populacional criado. Porém, Petrone (1995, p. 105) chama a 

atenção do leitor para o fato de que “[...] embora referindo-se aos núcleos que no passado 

foram sempre chamados de aldeia, neste trabalho se prefira falar em aldeamentos”.  

Silva (2018) apresenta-nos um excelente resumo sobre aldeias e aldeamentos em 

São Paulo: 

Em São Paulo, as primeiras missões realizadas pelos jesuítas foram junto às 

aldeias preexistentes. Temos o caso da aldeia do líder Tibiriçá, que ficaria na 

região de instalação do colégio de Piratininga, a aldeia de Jurubatuba, chefiada 

por Caiubi, próximo de onde atualmente seria a região de Santo Amaro e 

Uraraí, aldeia liderada por Piquerobi a qual, posteriormente, daria origem ao 

aldeamento de São Miguel. A partir de 1560, com a mudança dos moradores 

de Santo André da Borba do Campo para Piratininga, ocasionando assim na 

fundação da vila de São Paulo, são instituídos os aldeamentos régios de São 

Miguel, Nossa Senhora dos Pinheiros e, alguns anos depois, por volta de 1580, 

 
78 O livro “Aldeamentos Paulistas” do geógrafo Pasquale Petrone (PETRONE, 1995) − apresentado 

primeiramente como tese para o concurso de Livre-Docência no Departamento de Geografia da antiga 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) Humanas da Universidade de São Paulo em 1965 − é um 

clássico da Geografia Histórica; Pasquale Petrone foi um grande especialista da “geografia da colonização”. 
79 Achamos importante apontar o fato de que a palavra “interior” na macrorregião de São Paulo refere-se a 

áreas que estão inseridas fora da capital do Estado. 
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o de Nossa Senhora da Conceição, através da introdução de um grupo de 

“guarulhos”, enquanto um desdobramento de uma missão realizada pelos 

religiosos. No início do século XVII, ocorre o surgimento do aldeamento de 

N. Senhora da Escada de Barueri.” (SILVA, 2018, p.121, nota de rodapé 2)
80

. 

 

 

No mapa 16 a seguir, apresenta-se o Aldeamento de São Miguel: 

 

 Mapa 17: Aldeamento de São Miguel (São Paulo) 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/. Reprodução de Planta - Mapa do Foro de Manuel Antonio 

Avila Situado no Lageado - Aldeamento de S. Miguel (Alekhine, Nicolau), Acervo do Museu Paulista da 

USP.jpg. Uploaded: 17 July 2018. 

 

 

Petrone (1995, p.104) afirma que rotular de aldeia a taba indígena constitui uma 

forma de transpor à nova terra um típico rótulo da vida rural portuguesa. “A aldeia 

indígena é [...] dentro da psicologia do colono, a não-cidade [...]”. Como considera 

Petrone (op cit.), a cidade para o colonizador concede prestígio, mesmo se tratando de um 

“[...] modestíssimo embrião de aglomerado urbano [...].” Esse “modestíssimo embrião de 

aglomerado urbano” refere-se aos aldeamentos paulistas. 

 
80 O sublinhado é nosso. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/
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 Possivelmente, grande parte da população dos aldeamentos era falante do 

Nheengatu de São Paulo ou como falantes nativos ou como falantes L2. Petrone (1995, 

p.329), citando o trecho da Collecção chronologica, (t.IV, p.28), aponta esse fato: 

 
[...] só cuidarão os primeiros Conquistadores estabelecer nella o uso da língua, 

que chamarão de geral; invenção verdadeiramente abominavel e diabólica, 

para que privados os Indios de todos aqueles meios, que os podião civilizar, 

permanecessem na rustica e barbara sujeição, em que até agora se conservarão.  

 

 O Nheengatu de São Paulo (LG) teria sido falado até as primeiras décadas do 

século XIX. O desuso da língua começa a se dar na segunda metade do século XVIII 

quando então o uso da língua Portuguesa passou a ser obrigatório por meio da criação do 

Diretório do Marquês de Pombal em 1757, conhecido como Diretório dos Índios − sobre 

o diretório, ver Coelho (2005; 2016). 

 Ainda que, de acordo com Petrone (1995, p.132), os aldeamentos tenham sido 

formados em sua grande maioria por indígenas do tronco Tupi-Guarani, é importante 

apontar que, nesses aglomerados urbanos paulistas do período colonial, também 

habitavam muitos outros grupos indígenas e africanos escravizados − ver mapa 13 no 

capítulo 2. Como apontado no capítulo 2, a obra de Dias (2006[1697]) sobre a língua 

africana quimbundo é uma das provas históricas acerca da grande presença de 

escravizados africanos nos colégios jesuíticos inseridos no fenômeno dos aldeamentos.  

 Na segunda metade do século XVIII, a composição étnica dos aldeamentos 

paulistas sofreu modificações, principalmente porque a população mestiça aumentou 

significativamente. De acordo com Petrone (1995, p.133), “bastardos”, “mulatos”, e ainda 

“índios” e “mestiços” passaram a “[...] ser conservados sob administração, sendo 

recolhidos aos aldeamentos os que já estivessem livres por sentença de justiça.” Assim, 

em fins do século XVIII, a população dos aldeamentos era composta de toda gama de 

“mestiços” e 

num processo cujas fases não são simples de definir, os contingentes ameríndios 

foram se tornando gradativamente mais mamelucos, foram caboclizando-se, até 

adquirirem as características mais típicas de uma população caipira que, ainda 

na atualidade, marca com sua presença alguns ângulos dos arredores de São 

Paulo [...] (PETRONE, 1995, p.135).
81

 

 

 Essa população, cada vez mais mestiça e com características mais tipicamente 

caipira, começou a marcar presença algumas localidades de São Paulo, especialmente 

 
81 O sublinhado é nosso. 
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locais mais próximos aos aldeamentos. Assim, de acordo com Petrone (1975, p.176), com 

o abandono desses aldeamentos, inicia-se o processo de desaparecimento dos 

aldeamentos em São Paulo. Segundo o autor (op.cit., p.193), “nos últimos lustros do 

século XVIII já se definira a inevitável decadência dos aldeamentos, quase sem 

exceções”, pois já não havia condições para manter o desenvolvimento dos mesmos. 

 Nessa fase os aldeados (indígenas, escravizados africanos, nascidos na terra ou 

não, e mestiços de todos os tipos) começaram a ser enviados para os arredores interioranos 

de São Paulo, locais onde os escravizados eram necessários e os demais grupos não 

encontravam mais espaço na ‘cidade’ (PETRONE, 1995, p.369). A esse fenômeno de 

interiorização de populações aldeadas chamamos de desaldeamentos. 

  

5.2. Cultura caipira e o dialeto caipira 

 

 Acima, dissertamos sobre aldeamentos/desaldeamentos, buscando chegar a 

espacialidades paulistanas rurais ligadas ao caipira paulista e sua variedade de fala. 

Assim, a seguir, interessa-nos o conceito “dialeto caipira” e fenômenos linguísticos que 

podem nos levar a corroborar hipóteses de sua ligação com o Nheengatu de São Paulo. O 

conceito dialeto caipira nos liga à publicação de “O português caipira” (AMARAL, 2019 

[1920]): 

 
Amadeu Amaral, nascido em Capivari (SP), foi considerado, além de 

dialetólogo, filólogo e poeta. Suas pesquisas sobre o falar designado por ele 

como caipira foram desenvolvidas na sua cidade natal e na região ao redor dela, 

servindo de referência para muitos estudos posteriores. Segundo Mattoso 

Câmara (1976, p. 48), Amaral foi o primeiro a fazer “uma investigação bem 

mais ambiciosa sobre o dialeto chamado ‘caipira’”, da mesma forma, também, 

foi um dos primeiros pesquisadores do Brasil a se dedicar ao estudo do falar 

de uma região de São Paulo (DOS SANTOS & COSTA: 2019, p.80)
82

 . 

 
 

No entanto, antes de nos concentrarmos no “português caipira”, chamamos a 

atenção para o conceito “cultura caipira” que está ligado, no Brasil, ao sistema de 

campesinato.83 Assim é importante mencionar o trabalho pioneiro do antropólogo Emílio 

Willems realizado na década de 1940; trata-se do primeiro estudo de comunidade feito 

no Brasil − no caso, uma comunidade paulista caipira: 84 

 
82 O sublinhado é nosso) 
83 Para uma abordagem sobre o conceito de campesinato no Brasil, ver Souza (2019). 
84 E. Williams chegou “[...] à Universidade de São Paulo (USP) levado pelo professor Fernando de 

Azevedo, que conhecia as pesquisas de campo que ele vinha publicando desde 1930. Na Faculdade de 

Filosofia ministrou aulas de Sociologia, disciplina em que obteve seu título de livre-docência em 1937. 
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O local da pesquisa [de E. Willems] foi no município de Cunha, situado entre 

a Serra do Quebra-Cangalha e a Serra do Mar, no Vale do Paraíba paulista. 

Mas esse estudo teve outro predicado: é considerado também como uma 

investigação acadêmica pioneira, ao tratar com respeito e dar uma contribuição 

importante para a compreensão da chamada "cultura caipira", como é 

conhecido o modo de viver dos antigos moradores da zona rural do Estado de 

São Paulo” (CAMPOS, 2012, p.335).
85

 

                                                                                                     

Campos (op. cit.) refere-se ao texto clássico da antropologia brasileira: Willems 

(1974) − “Cunha: tradição e transição em uma cultura rural do Brasil” − que rompe com 

a forma estereotipada como são referendados os habitantes da zona rural (em específico, 

na obra de Willems, os da região de Cunha, mesorregião do Vale do Paraíba Paulista). 

Willems (1974) e o conjunto da obra do antropólogo influenciou e ainda influencia não 

apenas acadêmicos.86 Entre os acadêmicos influenciados pelo trabalho de Willems 

(1974), Campos (2012, p.338-339) cita Antônio Candido.  

Candido (1971, p.22) aponta a influência da pesquisa de Willems em seu trabalho 

afirmando que “para designar os aspectos culturais [dessa etnia] usa-se aqui caipira, que 

tem a vantagem de não ser ambíguo, exprimindo desde sempre um modo-de-ser, um tipo 

de vida, nunca um tipo racial”.                                                                                                      

Na Figura 17, (ver comentário sobre a figura no Anexo 1), expressa-se bem o 

rompimento com a forma estereotipada de referendar o caipira que se deu a partir do 

trabalho de Willems (1974). Na figura, que aponta para a riqueza de identidades do 

“caipirismo”, indica-se também os caminhos de influência dos caipiras de São Paulo: 

 

 

 

 

 
Sempre incentivado pelo educador Fernando de Azevedo, Williams deixou o campo da Sociologia da 

Educação para se dedicar à Antropologia, que desde 1936 vinha sendo ministrada em caráter intermitente 

na Faculdade de Filosofia. Sob sua orientação, em 1941, essa disciplina passou a ser lecionada como matéria 

obrigatória nos cursos de Ciências Sociais, Geografia e História”. (CAMPOS, 2012, p.335). 
85 O sublinhado é nosso. 
86 “A compreensão da cultura caipira – ou seja, dos aspectos culturais dos descendentes dos antigos 

moradores da zona rural do Estado de São Paulo – foi realizada por diversos estudiosos e escritores que, 

mesmo não tendo a chancela dos estudos acadêmicos, deram grandes contribuições para se entender o modo 

de vida do caipira. Esses trabalhos vão desde Amadeu Amaral, que em 1920 publicou a primeira edição do 

clássico O dialeto caipira, até o escritor regionalista Valdomiro Silveira e o também escritor e divulgador 

do universo rural Cornélio Pires, que foi cognominado como “poeta caipira”. Nas artes plásticas, na última 

década do século XIX, o pintor José Ferraz de Almeida Prado registrou aspectos da vida rural paulista, que 

chamariam a atenção dos modernistas da Semana da Arte de 1922 para a cultura do interior, como os 

quadros Caipira picando o fumo, de 1893, e O violeiro, de 1899”. 

                                                                                                                               (CAMPOS, 2012, p. 338). 
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                        Figura 13: Os tipos de caipiras 

 

        Fonte: Orgulho de ser paulista (2019) 

 
 

Quanto ao termo português caipira (dialeto caipira), o designado dialeto é parte da 

constituição dos estudos sobre a produção do conhecimento acerca da língua “no/do 

Brasil” (DOS SANTOS & COSTA: 2019, p.77). Para Dos Santos, Costa (2019, p.80), 

que citam Câmara (1976, p.47), à época da publicação de “O português caipira” 

(AMARAL, 2019 [1920]), os estudos sobre a língua no/do Brasil orientavam-se pela “[...] 

história e a filologia do português, o estabelecimento de uma língua padrão para o Brasil, 

e a dialetologia brasileira”.  

O português caipira (AMARAL, 2019 [1920]), escrito na primeira metade do século 

XX, integra-se a um conjunto de outros cinco trabalhos que tratavam de variedades 

específicas de português: Nascentes (1922),87 Monteiro (1933), Marroquim (1938), Paes 

(1938), Teixeira (1944) − ver Ilari & Basso (2013, p.170).  

 

 

 

 
87

 Com a obra de Nascentes (1922): “O linguajar carioca”, nasce a ideia dos atlas linguísticos brasileiros 

(ILARI, BASSO: 2013, p.171). 
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No excerto abaixo, Gonçalves, Pires (2021) apontam o termo “caipirismo” na 

“introdução” de Amaral (2019 [1920]) e a questão de espaço e tempo na obra: 

 

Na seção Introdução, o Caipirismo é circunscrito num espaço-tempo 

linguístico claramente recuperável: uma localização geográfica (“no território 

da antiga província de S. Paulo”, p. 27), uma posição no tempo (“[...] até vinte 

e cinco a trinta anos atrás [...]”, p.27) – no fim do século XIX; e considerado 

como um dialeto da Língua Portuguesa (“[...] esse aspecto da dialetação 

portuguesa em S. Paulo.”, p. 30). Segundo Amaral (2020, p. 28): “Ao tempo 

em que o célebre falar paulista reinava sem contraste sensível, o caipirismo 

não existia apenas na linguagem, mas em todas as manifestações da nossa vida 

provinciana” (GONÇALVES & PIRES; 2021, p.130).
88

 

                     

 

Na próxima seção, apresentamos espaços e tempos distintos do português caipira 

(PC) que são, ainda hoje, perfeitamente recuperáveis. Assim, diferentemente da posição 

de Amadeu Amaral,89 o PC é uma realidade de fala nos presentes dias e que se expande 

para além das áreas paulistas; assim o é de se esperar devido à expansão histórica da 

Capitania de São Paulo − ver Figura 13 acima e anexo 1. 

 

5.3. Territórios de Português Caipira na Área de São Paulo 

 

Nesta tese, enfocamos o português caipira (PC) de uma área específica de São 

Paulo. Entendemos a fala dessa variedade vernacular de Português brasileiro como a fala 

resultante de um processo rápido de mudança da língua (language shift) Nheengatu de 

São Paulo para o português. Isso começou a ser notado em fins do século XVIII com o 

“desaparecimento” do Nheengatu de São Paulo e com a “caboclização” das populações 

desaldeadas que, segundo Petrone (1995, p.135), passaram a adquirir: “[...] características 

mais típicas de uma população caipira [...].” 

Em textos linguísticos, é comum que o português caipira (PC) esteja delimitado a 

uma área específica com tendência à “exclusão” (ou não menção) de outras áreas. 

Tentando fugir desse paradigma, a seguir, mencionamos três territórios de PC ligados à 

área linguística de São Paulo - ver mapa. Nesses territórios atestam-se pesquisas recentes 

 
88 Os sublinhados são nossos. 
89 Amadeu Amaral, na década de 1920, assim se referiu à ‘realidade do português caipira: “Hoje, ele acha-

se acantoado em pequenas localidades que não acompanharam de perto o movimento geral do progresso e 

subsiste, fora daí, na boca de pessoas idosas, indelevelmente influenciadas pela antiga educação. Entretanto, 

certos remanescentes do seu predomínio de outrora ainda flutuam na linguagem corrente de todo o Estado, 

em luta com outras tendências, criadas pelas novas condições”. (AMARAL, 2019 [1920], p. 6). 
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(ou nem tão recentes) que explicitam fenômenos linguísticos que se distanciam da norma 

padrão da língua portuguesa escrita e falada no Brasil; essas pesquisas descrevem e 

explicam fenômenos linguísticos por meio de arcabouços teóricos distintos. No mapa 15 

a seguir, delimitamos os três territórios de PC: 
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                          Mapa 18: Territórios I, II, III de Português Caipira 

 
Fonte: ver créditos no Mapa

90 

 
90 No Anexo 1, é possível ver outros possíveis territórios caipiras baseados na Figura 13 acima. No entanto, 

como apontado acima, na Figura XX, a ênfase nessas sete áreas caipiras é mais sócio-históricas e menos 

linguística. 
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No mapa acima, nossa proposta − ligada a espacialidade do PC − incide sobre o 

conceito geográfico atual de território e não de espaço (BUENO, 2009; PEREIRA, 2019). 

Segundo Bueno (2009, p.251–252), os significados de território e espaço não são 

equivalentes. Por território, podemos entender uma região com “[...] contornos e limites 

precisos [...] uma categoria histórica, construída socialmente.” (BUENO, 2009, p.251- 

252).91 Pereira (2019, p.12) afirma que, na ciência geográfica atual, é necessário pensar 

uma epistemologia crítica do espaço que deve ser orientada por uma reflexão “[...] que 

permita o reconhecimento e o diálogo com agentes, posturas e projetos outros, tantas 

vezes negados ou tornado invisíveis aos olhos do Estado, das grandes empresas e também 

das análises acadêmicas”. Por meio dessa concepção, localizamos os três territórios de 

PC apresentados no Mapa 15. Importante mencionar que a numeração I, II, e III no mapa 

acima não está relacionada a ordem cronológica pois pensamos que isso não possa ser 

feito. Denominamos de Território I do PC a região de Jundiaí e Louveira − conhecida 

atualmente como “Circuito das Frutas” (ver subtópico 1.5.1 no capítulo 1) − que 

enfocaremos neste capítulo por meio de dois fenômenos linguísticos evidenciados na 

literatura especializada que ligam o falar desse território a traços da língua Nheengatu de 

São Paulo. Em sequência, denominamos de Território II do PC a região do Médio-Tietê 

(que inclui a área de Capivari, berço de Amadeu Amaral) e de Território III a região do 

Vale do Ribeira. Abaixo, no Quadro 2, explicitamos os territórios PC apontados no Mapa 

15, apresentando referências que representam pesquisas linguísticas nesses territórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 Para além das fronteiras naturais, a fronteira política é sempre uma linha abstrata e convencionada por 

alguns. Às zonas interiorizadas dava-se o nome de “sertão” [...] cabendo à ação humana dilatar-lhe os 

“confins” [...]. Na documentação oficial, não por acaso, os termos “conquista” e “domínio” aparecem como 

sinônimos de “colonia” [sic] e sempre vinculados à ação humana. Impérios, reinos, conquistas, províncias, 

capitanias, comarcas, bispados eram divisões territoriais convencionadas e historicamente desenhadas de 

acordo com a natureza das relações sociais em jogo. O estabelecimento oficial das fronteiras jurídicas 

resultava de atos deliberados e acordados politicamente. (BUENO, 2009, p. 251-252). 
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                   Quadro 36: Territórios do Português Caipira de acordo com o Mapa 17 

 

Território I de PC 

 

Região do Circuito das Frutas (SP), circundada em rosa no mapa 

15 Ver: Zanoli, Oliveira (2021) − Apêndice I. 

 

Território II de PC 

 

Região Médio-Tietê, circundada em verde no mapa15.  

Ver: Amaral (2019 [1920]), Rodrigues (1974), Barizon (2022). 

 

Território III de PC 

 

Região do Vale do Ribeira. Ver: Careno (1997). 

 

Fonte: Própria 

 

Todos os trabalhos linguísticos citados no Quadro 2 atentam para a descrição de 

um conjunto de fenômenos linguísticos específicos e apresentam alguma hipótese 

explicativa. Por exemplo, o trabalho de Rodrigues (1974) sobre o PC da região de 

Piracicaba é de cunho gerativista, logo volta-se para uma teoria linguística sintática a fim 

de descrever e explicar fenômenos do PC. Barizon (2002) apresenta um estudo 

comparativo entre unidades lexicais encontradas no PC do Médio Tietê e as lexias do 

galego; a pesquisadora centra-se no campo semântico “o ser humano”. Os trabalhos de 

Oliveira & Zanoli (2021) e Careno (1997), embora também centrados em fenômenos 

linguísticos, evidenciam propostas, distintas, ligadas à explicação da formação do 

português falado no Brasil que têm sido denominadas de: (i) deriva e (ii) contato 

linguístico. Para os proponentes da hipótese da deriva, o português brasileiro é uma 

continuação do português arcaico com poucas variações;92 Careno (1997) segue nesta 

direção em sua abordagem sobre o fenômeno de palatalização (africativização) no PC do 

Vale do Ribeira. Para os proponentes do contato linguístico, o português brasileiro deve 

ser explicado por uma dada teoria do contato; Oliveira & Zanoli (2021) corroboram o 

contato linguístico para explicarem fenômenos linguísticos do PC do território I. 

 

 

 

 

 

 

 
92 Naro e Scherre (2007, p.13).  
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5.4. Evidências para “interferências” do Nheengatu de São Paulo no território de 

português caipira I 

  

 A seguir, evidenciamos o território de português caipira I − PCI. Nosso objetivo 

é corroborar trabalhos, centrados em dois fenômenos linguísticos, que apontam para 

questões do contato linguístico envolvendo “interferências” do Nheengatu de São Paulo 

no PCI. Abaixo, no Mapa 16, detalhamos o Território de PCI: 
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Mapa 19: Território de Português Caipira I 

 

 

 

 
 

 

   Fonte: ver créditos no Mapa 
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 Como se observa no mapa acima, destacamos os municípios de Jundiaí e Louveira 

no Território PCI; os falantes oriundos desses dois municípios representam, nesta parte 

da tese, o português caipira. Assim, corroboramos as propostas apresentadas em dois 

trabalhos: Oliveira & Zanoli (2021) − Apêndice 1 − e Oliveira & Zanoli (no prelo) que 

afirmam que as populações de Jundiaí e Louveira falam um PC que resulta do 

aprendizado rápido da língua portuguesa e que se deu de oitiva ocorrido no período dos 

desaldeamentos paulistas. Em Linguística de Contato, essa situação de contato é 

denominada de language shift: 

 

Acerca de language shift – a ‘situação B’ de línguas de contato atestadas em 

Winford (2003, p.208-264) –, trata-se de um fenômeno do contato linguístico 

estritamente ligado à aquisição de uma segunda língua – daqui em diante, SLA 

[second language aquisition; “aquisição de 2a. língua” (L2)]. No entanto, não 

se está falando em processos de SLA envolvendo ‘indivíduos’, mas sim de 

SLA de um grupo “inteiro” que adquire uma nova língua: uma target language 

(TL; língua alvo). Muito frequentemente, o resultado dessa “mudança” é a 

origem de uma língua de contato bem diferente da TL, embora, em alguns 

casos a “mudança” ocorrida possa também resultar em uma língua de contato 

bastante parecida com a TL – ver Winford (2003, p.235-237).” 

                                       (OLIVEIRA, ZANOLI & MÓDOLO, 2019, p.309 − Apêndice 2.) 

 

A seguir, resumimos dois fenômenos linguísticos ligados ao PCI: (i) o /r/ retroflexo 

e (ii) o modo irrealis. As “interferências” do Nhengatu de São Paulo no PCI apresentadas 

nesses trabalhos nos auxiliam a corroborar o processo de language shift descrito acima 

sobre o PCI.  

 

 

5.4.1. “O /r/ retroflexo no Português caipira como resultado de “interferência” da 

Língua Geral de São Paulo − uma homenagem à obra de Amadeu Amaral 

(OLIVEIRA & ZANOLI, 2021) 

 

 Oliveira & Zanoli (2021) − Apêndice 1 −, daqui em diante, OZ (2021), revisitam 

um conjunto de propostas acerca do /r/ retroflexo, conhecido como “r-caipira”, a fim de, 

por meio de uma convergência de hipóteses, apresentarem a proposta de que o /r/ 

retroflexo falado no interior de São Paulo (PCI nesta tese) aponta para uma possível 

“interferência” da Língua Geral de São Paulo (Nheengatu de São Paulo nesta tese) no 

português caipira (PC). O estudo, escrito em 2020 e publicado em 2021, uma 

homenagem das autoras ao ilustre Amadeu Amaral no ano do centenário de sua obra: 

“O dialeto caipira” (AMARAL, 2019 [1920]). A seguir, apresentamos os tópicos 

principais do trabalho. 
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O /r/ retroflexo e o Português caipira 

 Os róticos representam uma classe fonológica com uma grande variedade de 

modos e locais de articulação e o /r/ retroflexo é um desses sons. Amadeu Amaral (2019 

[1920]) apresentou o /r/ retroflexo como uma das características do dialeto caipira 

(AMARAL, 2019 [1920], p.12). 

As análises sobre o /r/ retroflexo que se apreendem em três hipóteses 

 Nesta subseção, OZ (2021) apresentam as hipóteses sobre o /r/ retroflexo atestadas 

na literatura especializada e identificam essas propostas pelo nome de letras gregas a fim 

de evitarem a interpretação de serem lidas por ordem de importância ou ainda por 

“temporalidade” caso fizessem a opção de numerá-las. Assim, as hipóteses são 

denominamos de “alfa”, “beta” e “gama”. 

 

Hipótese ‘alfa’: a interferência de línguas indígenas no fenômeno do /r/ retroflexo 

 

OZ (2021) apresentam três propostas na “hipótese alfa”, ligando o /r/ retroflexo à 

interferência de línguas indígenas: (1) o “Tupi original” não tinha, entre outros, o fonema 

/l/, fazendo com que os indígenas, ao adotarem o Português, passassem a representar o 

fonema /l/ por /r/ (nesse caso, um rótico) − Robl (1985, p.161); (2) Ferreira Netto 

(Manuscrito) propõe que a origem do “r-caipira” esteja ligada a línguas do grupo Macro-

Jê na região paulista.  

 

Hipótese ‘beta’: o fenômeno do /r/ retroflexo como continuidade de um ‘traço’ do 

Português antigo (“deriva secular”)  

 

 Segundo OZ (2021), a “hipótese beta” está atrelada à conhecida proposta chamada 

de “deriva secular” que objetiva explicar que o Português falado no Brasil é uma 

continuação de fenômenos do Português arcaico com pequenas alterações − ver Naro & 

Scherre (2007, p.13). Santiago-Almeida (2013, p.26), citando Huber (1933, p. 143), 

corrobora a proposta de que a passagem de /l/ a /R/ no grupo formado por consoantes + 

/l/ é característica do português antigo. Santiago-Almeida (op. cit.) cita ainda Penha 

(1970, p.33) que afirma que a passagem de /l/ a /R/ é um processo bastante frequente em 

falares interioranos do Brasil e se relaciona ao português antigo. Em vários trechos de 

Robl (1985), menciona-se a hipótese da “deriva secular”. No entanto, o autor (op. cit.) 
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deixa claro que o contato com as línguas indígenas e africanas no português popular do 

Brasil tenha acelerado o processo de deriva relacionado à passagem de /l/ a /R/. 

 

Hipótese ‘gama’: a interferência de línguas africanas e de línguas indígenas, via 

Língua Geral, no fenômeno do /r/ retroflexo 

  

Para OZ (2021), a “hipótese gama” se relaciona à proposta de Robl (1985, p. 167-

168) que aponta para “o sistemático rotacismo que se verifica no “brasiliano” (Língua 

Geral − Nheengatu nesta tese). Robl (op. cit.) referenda Edeweiss (1969, p. 109-111), 

concluindo que o “sistemático rotacismo” na Língua Geral é causado pela interferência 

de línguas de ancestralidades africana e indígena. 

Em seguida, OZ (2021) propõem que, em sequência à “hipótese gama” − em que 

se propõe que a interferência de línguas indígenas e africanas no fenômeno do /r/ 

retroflexo do Português caipira não tenha se dado de forma direta, mas por meio de traços 

dessas línguas na formação da Língua Geral −, os autores (op. cit.) apresentam uma breve 

resenha sobre a LG, seguida de seus “pontos de vista” − para detalhes, ver OZ (2021, 

p.1163-1164) no Apêndice 1. 

 

Para uma convergência de hipóteses a fim de corroborarmos o /r/ retroflexo do 

Português caipira como resultado de possível “interferência” da Língua Geral de 

São Paulo  

 

A proposta que OZ (2021) desenvolvem sobre o /r/ retroflexo do português 

caipira (PC) segue em direção a uma convergência das hipóteses apresentadas 

anteriormente. As autoras (op. cit.) relembram ao leitor que o /r/ retroflexo atestado no 

PC tem sido analisado como resultado da interferência de várias e distintas línguas 

apresentadas por meio das hipóteses “alfa”, “beta” e “gama”: (i) línguas indígenas, (ii) 

línguas africanas e o (iii) português antigo. Na hipótese ‘gama’, é proposto que a 

interferência de línguas indígenas e africanas no fenômeno do /r/ retroflexo do Português 

caipira não tenha se dado de forma direta, mas por meio de traços dessas línguas na 

formação da Língua Geral de São Paulo (LG-SP). Nesta tese, Nheengatu de São Paulo). 

Assim, OZ (2021) corroboram a hipótese ‘gama’, mas inserem ainda o português do 

período colonial inicial como uma língua participante da criação da LG-SP. As autoras 

(op. cit.) deixam claro que concordam com propostas anteriores de que a LG-SP não seja 
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uma das línguas da Família Tupi-Guarani, mas sim uma língua do tipo “crioula” que foi 

criada na costa brasileira por falantes em situação de contatos multilíngues. Citando 

Holanda (2018, p.149-151), OZ (2021) afirmam que, no século XVII, a Língua Geral era 

mais conhecida entre os paulistas do que a língua portuguesa. Logo, se a LG-SP 

suplantava a língua do colonizador, OZ (2021) admitem a “interferência” da LG-SP em 

uma parte do sistema fonológico do falar caipira, resultando em uma das características 

mais marcantes dessa fala: o /r/ retroflexo. Sobre o termo “interferência”, que é 

apresentado por diferentes termos na literatura especializada, as autoras (op. cit.) citam 

Weinreich (1968 [1953]): 

O termo interferência implica no rearranjo de certo padrão que é resultado da 

introdução de elementos estrangeiros nos domínios mais estruturados de uma 

língua, como grandes partes do sistema fonêmico, morfológico e sintático e 

ainda de algumas áreas do vocabulário (WEINREICH, 1968 [1953], p.1, 

traduzido).93 

 Como apresentado na hipótese ‘gama’, OZ (2021) relembram ao leitor que a LG-

SP não atestava fonemas laterais; assim, o aparecimento do /r/ retroflexo surgiu como 

“interferência” de um aspecto fonológico da LG nessa variedade de português. Apontam 

também que não há como analisar o fenômeno do /r/ retroflexo sem envolver o contato 

de línguas indígenas Tupi-Guarani e Macro-Jê na região do português caipira. Entretanto, 

seguindo Oliveira, Zanoli, Módolo (2019, p. 322), afirmam que não foram apenas os Tupi 

(ou os Tupi-Guarani) e os Macro-Jê que habitavam na área sob enfoque, mas também 

uma língua(s) Aruaque. Assim, para OZ (2021), atrelar o aparecimento do /r/ caipira do 

português ao Tupi-Guarani (que teria reinterpretado a ausência do /l/(/lh/) como /r/ 

retroflexo) ou ao Macro-Jê (que tem o som /r/ retroflexo) é “circular”, pois não se poderia 

de fato comprovar qual dessas “interferências” na área em destaque é a responsável pelo 

aparecimento do /r/ retroflexo caipira. Porém, para OZ (2021), se se pensar que esses dois 

grupos de famílias indígenas entraram na composição da LG-SP, além de língua(s) 

Aruaque (e possivelmente ainda outros grupos), é mais coerente propor que seja a LG-SP 

e não uma família de língua indígena específica que tenha influenciado a composição do 

/r/ retroflexo do português caipira.  

Quanto à proposta da “deriva secular”, OZ (2021) afirmam que a passagem de /l/ 

a /r/ retroflexo atestada no português antigo tenha sido introduzida em falares do 

 
93 “The term interference implies the rearrangement of pattern that result from the introduction of foreign 

elements into the more highly structured domains of language, such as the bulk of the phonemic system, a 

large part of morphology and syntax, and some areas of the vocabulary […]”. 
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português colonial, auxiliando a corroborar o surgimento do /r/ retroflexo no português 

do interior de São Paulo. Porém, as autoras (op. cit.) enfatizam que o português colonial 

também influenciou na criação da LG-SP e que essa língua suplantou o português na área 

por mais de um século. Logo, OZ (2021) mantêm a proposta de que tenha sido a LG-SP 

que interferiu no português caipira com relação ao /r/ retroflexo. 

Quanto à participação de línguas africanas no aparecimento do /r/ retroflexo do 

português caipira, OZ (2021) citam textos que apresentam evidências sobre escravizados 

de proveniência da Guiné e dos reinos de Angola e do Congo na área interiorana de São 

Paulo. Fazendo referência a Robl (1985, p.167), OZ (2021) destacam novamente que as 

línguas de escravos bantos e sudaneses não possuíam o fonema /l/ e tinham apenas um /r/ 

sonoro; logo, para Robl (op. cit.), o fonema lateral pode ter sido substituído pelo rótico 

“nos falares rurais”. Retomando ao mesmo raciocínio feito anteriormente sobre outras 

hipóteses, OZ (2021) afirmam que atrelar o aparecimento do /r/ caipira diretamente a 

línguas africanas faladas na área de São Paulo também seria uma proposta circular, pois, 

qual(ais) língua(s) africana(s) falada(s) na região não possuía(m) o fonema /l/, tendo 

apenas um /r/ sonoro? Assim, OZ (2021) enfatizam a proposta de que algumas línguas 

africanas tenham participado da composição da LG-SP, sendo, portanto, a LG-SP que 

influenciou o surgimento do /r/ retroflexo no português caipira. 

Ao final, OZ (2021) corroboram propostas de que a Língua Geral de São Paulo 

(LG-SP; nesta tese, Nheengatu de São Paulo) seja uma língua de contato do tipo “crioula”, 

uma língua criada em uma ecologia multilíngue e que a LG-SP seja a língua de 

ancestralidade dos falantes do português do interior de São Paulo. Assim, para OZ (2021), 

teria sido uma reunião de fenômenos ligados ao rótico nas línguas de matriz africana, 

indígena e português colonial que influenciaram a formação da LG-SP, sendo a LG-SP a 

língua que causou a interferência no português caipira no que concerne ao fenômeno do 

/r/ retroflexo. 

A seguir, apresentamos um estudo sobre um outro fenômeno distinto do /r/ 

retroflexo que corrobora a proposta de interferência do Nheengatu de São Paulo na 

formação do PCI. 
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5.4.2. O modo irrealis e a variedade de português Jundiaí-Louveira/SP, Brasil: uma 

proposta de “interferência” da Língua Geral de São Paulo na variedade  

 

Zanoli & Oliveira (no prelo), daqui em diante, ZO (no prelo), apresentam um 

primeiro estudo sobre o que chamam de “desvio da norma” do modo irrealis na variedade 

de português brasileiro falada em Jundiaí-Louveira/SP, área do “português caipira”, cuja 

língua de ancestralidade é a Língua Geral de São Paulo. A hipótese levantada é que a 

ausência de marcação de flexão do modo irrealis (“subjuntivo” e “condicional”) na 

variedade de português Jundiaí-Louveira/SP pode ser resultado de “interferência” da 

norma do irrealis da Língua Geral de São Paulo nessa variedade de português. A seguir, 

apresentam um resumo dos tópicos da pesquisa; a estrutura numérica do texto é mantida, 

assim como a numeração.  

Primeiramente, ZO (no prelo) apresentam tópicos ligados à Introdução do 

trabalho.94 

 

1.1 O Circuito das Frutas e a área de fala Jundiaí-Louveira/SP 

     ZO (no prelo) focalizam duas cidades do interior de São Paulo: Jundiaí e Louveira. 

Estas cidades são compostas por zonas rurais que fazem parte de um conjunto de outras 

oito cidades e áreas rurais que se inserem no chamado “Circuito das Frutas. As autoras 

(op. cit.) informam que a origem de Jundiaí está diretamente ligada aos bandeirantes. 

Assim, a Jundiaí colonial abrangia um território muito maior que o atual.  ZO (no prelo) 

citam Marques (2008, p.48): “[...] a vila de Jundiaí teve sob sua jurisdição o território do 

“Caminho de Goiás”, também conhecido como “Estrada do Anhanguera” até o sertão do 

Rio Grande”.  

 Louveira, segundo ZO (no prelo), é parte da “Jundiaí colonial” e foi elevada a 

município em 1964. O município teve sua história marcada pelo desenvolvimento da 

agricultura, principalmente pela plantação de uva.  

 

1.2 Brevíssimas considerações sobre a Linguística de Contato  

 Em (1.2.) ZO (no prelo) apresentam alguns conceitos ligados à área da Linguística 

de Contato que consideram significativos para a argumentação que apresentarão no 

 
94 Por se tratar de uma resenha, optamos por manter a mesma numeração que se encontra no texto 

original. 
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trabalho: (i) “language shift”, (ii) “novas línguas criadas (línguas crioulas) e a LG-SP” e 

(iii) “interferência do substrato” em uma língua 2 adquirida. As autoras (op. cit.) citam 

Winford (2003) que apresenta uma taxonomia do contato linguístico, apontando para três 

tipos de situações apresentadas na literatura especializada: (1) manutenção de língua; (2) 

language shift (mudança de língua); (3) “criação de língua” (novas línguas de contato). 

OZ (no prelo) enfocam as categorias (2) e (3) que são as que se relacionam com a 

argumentação a ser realizada. 

• Categoria (2) de Winford (2003): language shift  

• Categoria (3) de Winford (2003): “Novas línguas criadas” e o subtipo “línguas 

crioulas” − ZO (no prelo) apresentam a citação a seguir: 

[...] Baseando-nos [...] em Winford (2003) e Thomason (2009), entre outros, 

enfatizamos que “novas línguas criadas” rompem com “traços estruturais” 

de língua(s) prévia(s). [...] Segundo Thomason (2009: 45-47), as línguas 

crioulas prototípicas dividem importantes traços sociais e linguísticos com 

as chamadas pidgins como, por exemplo, atestarem itens do léxico primário 

de alguma língua cujos falantes estão de alguma forma em posição 

dominante. No entanto, crioulos diferem de pidgins por serem a língua 

principal de uma dada comunidade e serem adquiridas como línguas 

maternas (Oliveira, Zanoli & Modolo 2019: 310-311). 

ZO (no prelo), citando ainda Oliveira, Zanoli & Modolo (2019), corroboram a 

proposta de que a Língua Geral (LG), uma língua do tipo crioula, tenha se desenvolvido 

a partir de uma “língua de contato”: o Tupinambá – Para detalhes sobre a hipótese, ver 

Oliveira, Zanoli & Módolo (2019, p.324-329) – Apêndice 2. 

• O conceito de “interferência linguística” 

ZO (no prelo) asseveram que, nos últimos 50/60 anos, pesquisas ligadas à aquisição 

de segunda língua – L2 – são destaque do campo de estudos da Linguística de Contato e 

que o processo linguístico enfatizado em seu trabalho sob o rótulo de “interferência 

linguística” é parte desse tópico linguístico. ZO (no prelo) citam García (1998, p.5) a fim 

de chamarem a atenção do leitor para vários e distintos pontos de vista para se classificar 

o processo de “interferência linguística” na literatura especializada. ZO (no prelo) 

traduzem Weinreich ([1953] 1968, p.1) a fim de introduzirem o conceito de 

“interferência”: 
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O termo interferência implica no rearranjo de certo padrão que é resultado da 

introdução de elementos estrangeiros nos domínios mais estruturados de uma 

língua, como grandes partes do sistema fonêmico, morfológico e sintático e 

ainda de algumas áreas do vocabulário.95 

 

ZO (no prelo) afirmam que, pela definição do excerto acima, o termo 

“interferência” refere-se à integração de elemento(s) de uma dada língua fonte (‘source 

language’ (SL)) – Língua 1 de um grupo linguístico – em uma língua alvo (‘target 

language’ (TL): a língua que indivíduos de uma SL passam a falar “como grupo bilíngue 

ou ainda monolíngue”. Assim ZO (no prelo) assumem que usarão o termo “interferência” 

a fim de analisarem o “desvio da norma do modo irrealis” na área do português caipira 

de Jundiaí e Louveira. ZO (no prelo) chamam a atenção do leitor para a conhecida 

metáfora introduzida por Weinreich ([1953] 1968, p.11): “Na fala, a interferência é como 

areia transportada por um riacho; na língua, é a areia sedimentada depositada no fundo de 

um lago”.96 Logo, o que ZO (no prelo) afirmam que enfatizarão no trabalho é a 

“interferência estrutural”, introduzida no sistema linguístico do português caipira.  

 Na seção dois, ZO (no prelo) apresentam tópicos relacionados à sócio história da 

Língua Geral de São Paulo e questões ligadas ao contato linguístico pertinentes para a 

análise dos dados de modo irrealis no português caipira. 

 

2 Aspectos socio-históricos e linguísticos da Língua Geral de São Paulo e possíveis 

“interferências” dessa língua na “fala caipira” do interior de São Paulo 

 

2.1 Aspectos socio-históricos relacionados à língua geral de São Paulo 

     Os aspectos sócio-históricos apresentados por ZO (no prelo) são abordados de 

forma mais ampla nos capítulos 1, 2 e 3 desta tese. 

 

 

 
95 Tradução de OZ (no prelo): “The term interference implies the rearrangement of pattern that result from 

the introduction of foreign elements into the more highly structured domains of language, such as the bulk 

of the phonemic system, a large part of morphology and syntax, and some areas of the vocabulary […]” 

(Weinreich ([1953] 1968, p.1). 

96 “In speech, interference is like sand carried by a stream; in language, it is the sedimented sand deposited 

on the botton of a lake” - Weinreich (([1953] 1968, p.11). 
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2.2 Aspectos linguísticos da Língua Geral  

 ZO (no prelo) chamam a atenção do leitor para o fato de as categorias T(empo), 

M(odo) e A(specto) (TMA) serem expressas por meio de partículas em grande parte da 

marcação do “sistema” das chamadas “línguas crioulas” e apresentam um exemplo de 

partícula TMA da Língua Geral (LG) da Amazônia que assumem ser uma das variedades 

da Língua Geral do Brasil: 

 

Aspecto Imperfectivo97 

(xxx)   cha   icú          ramé  

 eu    ser/estar  IMPERFEITO 

 ‘que eu fosse ou estivesse’ 

 

 No exemplo acima, a partícula TMA é ramé. ZO (no prelo) buscam evidenciar 

que línguas do tipo crioulas – como consideram ser o caso da LG à luz de Oliveira, Zanoli 

& Modolo (2019) – expressam um sistema [+ analítico] em que a maioria das categorias 

[+V(erbo)] são realizadas por meio de “formas livres” que têm sido chamadas de 

partículas como se exemplifica em (1). Trata-se de um sistema distinto do de línguas 

como o português, cujas categorias T(empo), M(odo) e A(specto) são expressas por 

morfemas “presos”: sufixos de flexão – sistema ([+] sintético) – exemplos são fornecidos 

por ZO (no prelo) na Tabela 1 da seção (3.1).  

2.3 O desaparecimento da Língua Geral e o processo de “language shift” da Língua 

Geral de São Paulo para o português (“caipira”) 

 

  ZO (no prelo) citam Buarque de Holanda (2018, p.156) que discorre sobre o lento 

desaparecimento da LG de São Paulo (LG-SP). Para o autor (op. cit.), o desaparecimento 

da LG-SP não se deu de maneira uniforme, pois, muito provavelmente, na segunda 

metade do século XVIII, a mudança para a língua portuguesa ainda não tivesse ocorrido 

em algumas áreas. ZO (no prelo) indicam que o abandono da LG-SP tenha ocorrido por 

fortes interferências políticas. Esse fato resultou no processo de “language shift” de todo 

um grupo de falantes para a língua portuguesa. ZO (no prelo) citam ainda Petrone (1995) 

que discorre sobre o desmantelamento dos aldeamentos como um dos grandes causadores 

do abandono da Língua Geral de São Paulo; corroboram também a proposta de que a fala 

caipira seja resultado do processo de “language shift” da LG-SP para o português; nessa 

 
97

 “Sympson (1926: 12-13; exemplo numerado. A glosa e o negrito são nossos)”. 
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variedade de português atestam-se, segundo ZO (no prelo), “interferências” da LG-SP. 

Esta hipótese será desenvolvida na seção 4 do trabalho de ZO (no prelo). 

 Na seção três, ZO (no prelo) apresentam uma resenha sobre o “modo irrealis” e 

sua marcação no português e na LG. 

 

3  A “norma” do modo irrealis na língua portuguesa e na Língua Geral  

 

  Como já mencionado, ZO (no prelo) argumentam acerca de um “desvio da norma” 

no tocante à marcação do irrealis no português caipira de Jundiaí e Louveira, propondo 

que esse “desvio” pode ter ocorrido na área do português caipira devido à “interferência” 

da marcação do “modo irrealis” da LG, a língua de ancestralidade dos falantes da 

variedade de português sob enfoque. Porém, ZO (no prelo) chamam a atenção do leitor 

para a expressão “desvio da norma” em seu estudo. Seguindo García (1998: 64), apontam 

que “norma” “[...] não se refere apenas às restrições que provêm das instituições que estão 

encarregadas de regular o sistema linguístico, mas também ao uso habitual da língua”. 

Logo, na seção três, ZO (no prelo) resenham a “norma do modo irrealis” do português 

com o objetivo de apresentarem a “norma” como “uso habitual do irrealis” em muitas 

variedades do português do Brasil (e não no sentido “prescritivo”). Da mesma forma, ZO 

(no prelo) resenham sobre a “norma” do modo irrealis da Língua Geral. 

 

3.1 Modo e modalidade e a língua portuguesa 

 

  ZO (no prelo) afirmam, baseando-se em textos da literatura especializada, que 

modo/modalidade diferem-se das categorias “tempo” e “aspecto” porque não se referem 

diretamente a nenhuma característica do evento, mas dizem respeito a sua ‘atualidade’ e 

‘não atualidade’.  ZO (no prelo) apresentam exemplos de modalidade expressos por: (i) 

“verbos modais/modalizadores” como em (2); (ii) advérbios modalizadores como em (3): 

 

(2) Márcia pode estar em Calulo agora. 

 

(3) Talvez agora já acabou.98 

 
98 “Mello (2016: 189); dado (88), adaptado”. 
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Por “modo” ZO (no prelo) referem-se, de acordo com a literatura especializada, a 

uma categoria gramaticalizada na língua, expressa morfologicamente por partícula ou por 

afixo (PALMER: 2001, p.22) como exemplificam em:  

 

(4)   Ele passeava com seu cãozinho todos os dias. 

 

ZO (no prelo) afirma: 

 
O sufixo de flexão ava- (“passeava”) expressa (além de “tempo passado”, 

“aspecto imperfectivo”, “3ª. pessoa do singular”) a categoria “modo 

indicativo” (da macro-categoria “modo realis”); ou seja, marca um dado 

evento no “mundo real” do falante. Assim, o “modo” vem sendo analisado na 

literatura especializada como uma construção binária “real” e “irreal”, 

“factual” e “não factual”. No entanto, esses termos causam problemas por 

estarem ligados a terminologias “não técnicas” que podem se referir a muitos 

outros significados (Palmer 2001: 1). Portanto, recentemente, a construção 

binária de “modo”, marcada na gramática de muitas línguas como na do 

português, passou a ser chamada de “modo realis” (MR) e de “modo irrealis” 

(MI) (Palmer 2001: 1). O MR aponta para situações já realizadas ou que 

estejam ainda ocorrendo; o MI encontra-se no escopo do pensamento e 

conhecido somente através da imaginação (MITHUN: 1999, p.173). 
                                                                                           

ZO (no prelo) mostram ao leitor que: (i) o modo realis (MR) em português é 

expresso pelo “modo indicativo” que é o modo da asserção e da interrogação direta e, em 

muitas variedades, da interrogação indireta; (ii) o modo irrealis (MI) é subcategorizado 

em três distinções em português: (1) “subjuntivo”, (2) “condicional” e (3) “futuro”. ZO 

(no prelo) abordam, como parte do irrealis, as subcategorias modais: (1) “subjuntivo” e 

(2) “condicional”. O irrealis “trata-se de sentenças da ‘área do pensamento’, de 

acontecimentos ainda não ocorridos” (MITHUN: 1999, p.173). ZO (no prelo) apontam 

que o “subjuntivo” (“conjuntivo”) ocorre, principalmente em orações subordinadas; mas 

é também atestado em orações simples ou em orações principais. O “condicional”, como 

afirmam as autoras (no prelo), caracteriza-se por uma forma simplificada que contém 

duas orações que se conectam pelas fórmulas “[se p, (então q)” ou “[q, se p]” (LOBO: 

2013, p.2020). Ainda: a condição nem sempre é expressa pela partícula “se”. 

ZO (no prelo) informam que o interesse pela pesquisa sobre a variação entre o 

“subjuntivo” (irrealis) e o “indicativo” (realis) em variedades de fala brasileiras vem 

crescendo. As autoras citam Pimpão (2015) que apresenta um mapeamento do uso 

variável do “modo subjuntivo” no português do Brasil, comparando os resultados gerais 

obtidos em 18 pesquisas com amostras de quatro regiões brasileiras: Sul, Sudeste, 

Nordeste e Centro-Oeste. ZO (no prelo) chamam a atenção que os trabalhos sobre modo, 

como Pimpão (2015) destacam os tipos de oração em que o “subjuntivo” é atestado. 



162 
 

Diferentemente, no estudo das autoras (op. cit.), o que está em foco são as marcas de 

flexão T(empo), M(odo), A(specto), P(essoa), N(úmero) do “subjuntivo” e do 

“condicional”. Assim, na Tabela 1, ZO (no prelo) apresentam a norma do irrealis (em 

variedades de português do Rio de Janeiro e de São Paulo (Brasil))  

 

Tabela 1. A “norma do irrealis” – subjuntivo e condicional – em variedades de português 

do Rio de Janeiro e de São Paulo.99 

I Subjuntivo 

1 Período simples 

 

1.1 

Presente do subjuntivo marcado por sufixo de flexão, expressando ‘ordem’ 

associada 

à ‘negação’. 

(i) Não diga bobagem. 

1.2 Presente do subjuntivo marcado por sufixo de flexão em frase independente 

com valor diretivo de sugestão, conselho ou advertência. 

 (ii) Fale menos, por favor. 

1.3 Presente do subjuntivo marcado por sufixo de flexão em frase independente 

com partícula desiderativa que exprime desejo.  

(iii) Tomara que eles façam boa viagem. 

1.4 Presente do subjuntivo marcado por sufixo de flexão em frase independente 

com partícula 

de dúvida.  

(iv) Talvez eu vá ao cinema. 

2 Período composto 

2.1 Presente do subjuntivo marcado por sufixo de flexão. 

(v) O Pedro espera que a Maria lhe dê um beijo. 

2.2 Imperfeito do subjuntivo marcado por sufixo de flexão. 

(vi) O Otávio pediu que seu patrão o recebesse. 

2.3 Pretérito perfeito composto do subjuntivo marcado por verbo auxiliar ‘ter’ 

(presente do subjuntivo) + verbo pleno no particípio. 

(vii) Espero que a Marcia tenha recebido o livro. 

2.4. Pretérito mais-que-perfeito composto do subjuntivo marcado por verbo 

auxiliar ‘ter’ 

(pret. imperf. do subjuntivo) + verbo pleno no particípio. 

(viii) O médico esperava que a paciente tivesse feito os exames. 

2.5 Futuro do subjuntivo marcado por sufixo de flexão  

(ix) Quando você for pro Rio, me informe. 

II Condicional 

 
99 “A Tabela 1 é baseada em Mattos, Oliveira & Tavares (2020). Os dados na tabela são das autoras desse 

trabalho”. 
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2.1. Condicional marcado por sufixo de flexão. 

(x) Se a Helena tivesse assistido ao jornal, já saberia das notícias. 

2.2. Condicional marcado por meio do verbo auxiliar ‘ir’ (pret. imperf. do 

indicativo) + verbo pleno no infinitivo. 

(xi) Se o Lucas me olhasse já ia saber que eu estava dizendo a verdade. 

2.3. Condicional marcado por sufixo de flexão “pretérito imperfeito do indicativo”. 

(xii) Se a aluna tivesse lido os e-mails, já sabia das provas. 

2.4 Condicional composto formado pelo verbo auxiliar ‘ter’ (“futuro do pretérito 

do indicativo”) + verbo pleno no particípio.  

(xiii) Disseram pra mim que aquela empresa teria se formado em 2001.     

 

3.2 A marcação do modo irrealis na Língua Geral  

 

  ZO (no prelo) atestam que a organização gramatical da categoria “modo irrealis” 

na Língua Geral (LG) é expressa por um sistema [+ analítico] (diferente do sistema do 

português que é [+ sintético]) como apontado pelas autoras (op cit.) em (2.2)). Segundo 

ZO (no prelo):   

Muitos dos trabalhos sobre a LG atestam a marcação de distintas categorias 

chamadas de “modo”: (i) Sympson (1926: 11-13) cita o “subjuntivo”, 

“condicional”, “futuro” e “indicativo”; (ii) Stradelli (1929: 39-43) apresenta os 

modos “imperativo”, “condicional” e “subjuntivo”; (iii) Lemos Barbosa (1951: 

172) aponta as categorias: “indicativo”, “imperativo”, “permissivo”, 

“infinitivo” e “gerúndio”; (iv) Navarro (2006: 21-31) indica os modos: 

“indicativo”, “imperativo”, “permissivo”, “gerúndio”, “condicional” e 

“optativo”; (v) Da Cruz (2011: 390, 406, 502, 504) informa sobre os modos: 

“condicional”, “imperativo”, “hipotético”, “indicativo” e “contrafactual”. 

 

 Baseando-nos em Sympson (1926), ZO (no prelo) apresentam a “norma” do 

irrealis em LG (“subjuntivo” e “condicional”) marcada por partículas que, em sua quase 

totalidade, estão em posição final da sentença. 

 

(xxxi) “Presente do subjuntivo” – partícula cuorê (SYMPSON: 1926, p.12-13; exemplo 

numerado. A glosa e o negrito são de ZO (no prelo): 

(5)   (ihé)   chá  icú           cuorê  

 que(?) eu    ser/estar   PRESENTE.SUBJUNTIVO  

 ‘que eu seja ou esteja’ 

 

(xxxii) “Pretérito imperfeito do subjuntivo” – partícula ramé (SYMPSON: 1926: 12-13; 

exemplo numerado. A glosa e o negrito são de ZO (no prelo): 

(6)   (ihé)   chá  icú         ramé  

       que(?) eu    ser/estar PRETÉRITO.IMPERFEITO.SUBJUNTIVO 

      ‘que eu fosse, ou estivesse’ 
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(xxxiii) “Futuro simples do subjuntivo” – partícula mairamé (Sympson, (1926: 

12-13; exemplo numerado. A glosa e o negrito são de ZO (no prelo): 

(7)    chá  icú            mairamé 

          eu     ser/estar    FUTURO.SUBJUNTIVO 

         ‘quando eu for/ quando eu estiver’ 

 

(xxxiv) “Futuro composto do subjuntivo” – partícula mairamé em primeira posição 

(SYMPSON: 1926, p.12-13; exemplo numerado. A glosa e o negrito são de ZO 

(no prelo): 

 

(8)    mairamé                          chá   icú 

         FUTURO.SUBJUNTIVO   eu    ser/estar  

        ‘quando eu tiver sido/ quando eu tiver estado’ 

 

(xxxv) “Condicional” – partículas ten yepé (Sympson, (1926, p.11; exemplo numerado. 

A glosa e o negrito são de OZ (no prelo): 

 (9)     rê     icú         ten yepé 

           você ser/estar CONDICIONAL 

           ‘você seria/ você estaria/ você teria sido/ você teria estado’ 

 

 Na seção quatro, ZO (no prelo) descrevem e buscam uma proposta de análise do 

“desvio da norma do irrealis” no português caipira de Jundiaí e Louveira ligada à 

interferência da língua de ancestralidade – a Língua Geral de São. 

 

4 A variedade de português Jundiaí-Louveira/SP e o “desvio da norma” do irrealis 

 

4.1 Metodologia da pesquisa  

 

 ZO (no prelo) afirmam que o primeiro passo para a realização da pesquisa se deu 

pela observação de diferenças claras entre a produção de fala espontânea e escrita do 

irrealis realizada por falantes altamente escolarizados da área Jundiaí/Louveira (JL-SP): 

 Enquanto na fala formal e na escrita, esses falantes atestam a produção do 

irrealis, na fala informal (espontânea), esses mesmos falantes atestam, quase 

categoricamente, o “desvio da norma” do irrealis. A partir dessa constatação, 

iniciou-se uma investigação mais detalhada com fins de organização de um 

banco de dados sobre o irrealis na JL-SP [...]. 

 

 ZO (no prelo) informa que o banco de dados que investiga o irrealis em JL-SP – 

Zanoli (2020) – foi formado a partir da técnica de “elicitação informal” que busca a 

verificação e a apreensão de dados específicos. Assim, as enunciações observadas foram 
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coletadas por meio de gravações de conversações e/ou diálogos que foram transcritos em 

trechos sentenciais: 

 Acerca das pessoas chamadas no trabalho de auxiliares linguísticos, é 

importante ressaltar que todos são moradores de Jundiaí e Louveira; a maioria 

nasceu na região e um pequeno percentual mora há mais de 30 anos nessa área. 

O período de coleta dos dados para essa pesquisa deu-se entre os meses de 

agosto de 2018 até novembro de 2019 e o banco de dados totaliza 103 

sentenças apreendidas da fala de quinze auxiliares linguísticos: sete mulheres 

e oito homens, de faixa etária entre 21 a 82 anos de idade. Das sete mulheres, 

quatro possuem nível superior completo, uma tem ensino médio (cursando a 

graduação) e apenas duas possuem baixo nível de escolaridade. Entre os 

homens, cinco possuem nível de escolaridade fundamental e médio e três 

possuem nível superior”. 

 

4.2 O “desvio da norma” do irrealis na variedade de português Jundiaí-Louveira/SP 

 

  ZO (no prelo) apresentam-se dados de fala da JL-SP em que se atesta o “desvio 

da norma” do irrealis como fator praticamente categórico na “fala informal”. Os dados 

apresentados são de contexto de “subjuntivo” e de “condicional”.  

 

4.2.1 Exemplos do corpus da variedade de português Jundiaí-Louveira/SP em que se 

atesta o desvio da norma do “subjuntivo” 

 

4.2.1.1 Periodização simples 

 

  ZO (no prelo) informam que, na maioria das ocorrências do “subjuntivo” em 

periodização simples na JL-SP, o “presente do indicativo” (realis) é usado no lugar do 

“presente do subjuntivo” (irrealis), atestando-se, portanto, “desvio da norma”. As 

informações entre parênteses são relacionadas aos auxiliares linguísticos. Neste resumo 

as tabelas explicativas são omitidas). 

(i) Oração independente expressando “ordem’ associada à ‘negação”: 

 

(10)   Não falta na próxima sessão (de terapia). (J.FI.M40.ESC/S.PROF/PSC-EE) 

         ‘Não falte à próxima sessão.’ 

 

(ii) Oração independente com partícula expressando “ordem”, “desejo”: 

 

(11)   Vão em paz (e) que Deus protege a todos.100 (J.FI.M47.ESC/S.PROF/PE-MR) 

         ‘Vão em paz (e) que Deus proteja a todos.’ 

 

 
100 Essa sentença foi proferida em uma missa, quando, em seu término, o clérigo proferiu a benção final: 

“Vão em paz (e) que Deus protege a todos” (Vão em paz (e) que Deus proteja a todos). Chama-se a atenção, 

portanto, para o fato de que o “que” na sentença (11) é conjunção integrante que introduz uma oração 

completiva; logo, não se tem em (11) a interpretação: # “vão em paz, que (=porque) Deus protege a todos”. 
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(12)   Tomara que minha casa não cai. (J.FI.F52.ESC/F.PROF/DC-SR) 

         ‘Tomara que minha casa não caia.’ 

 

(13)   Talvez eu sou candidata na próxima eleição. (L.FI.F49.ESC/M.PROF/AC-GM 

  ‘Talvez eu seja candidata na próxima eleição.’ 

 

 Nos dados (10)-(13), atesta-se “desvio da norma” do “subjuntivo” em período 

simples na JL-SP. No entanto chama-se a atenção para um dado inserido em oração 

expressando “ordem” ou “solicitação” em que a norma do “subjuntivo” é observada: 

(iii)  Oração independente expressando “ordem” ou “solicitação”: 

 

(14)   Ó tia, ponhe meu nome aí na oração. (L.FI.M23.ESC/M.PROF.DS-JR)        

         ‘Ó tia, ponha meu nome na oração.’ 

 

ZO (no prelo) informam que o dado (14) diz respeito ao verbo “ponhar” que é 

conjugado no lugar de “pôr”/ “colocar”, atestado em outras variedades de português. 

Logo, nesse dado, o falante parece seguir a norma do irrealis.  

 

4.2.1.2 Periodização composta 

 

  ZO (no prelo) apresentam-se dados da JL-SP em contextos de: “presente do 

subjuntivo”, “imperfeito do subjuntivo”, “pretérito perfeito composto do subjuntivo”, 

“pretérito mais-que-perfeito composto do subjuntivo” e “futuro do subjuntivo” em que, 

como na “periodização simples”, se atesta “desvio da norma”. 

(i) Oração subordinada em contexto de “presente do subjuntivo”. 

g. O “presente do indicativo” pelo “presente do subjuntivo”: 

 

(15)   Minha mulher quer que eu trabalho mais. (J.FI.M64.ESC/F.PROF/AP-BJ) 

         ‘Minha mulher quer que eu trabalhe mais.’ 

 

(16)   Antes que você reclama eu vou empurrar a caixa  

                (L.FI.F82.ESC/SA.PROF/AP-PG) 

     ‘Antes que você reclame eu vou empurrar a caixa.’ 

 

(17)   Tomara que dá certo pra mim ir na festa. (L.FI.F49.ESC/M.PROF/AC-GM) 

         ‘Tomara que dê certo pra eu ir na festa.’ 

 

(18)   Mesmo que eu corro eu não pego o ônibus. (L.FI.M42.ESC/S.PROF/FP-EB) 

         ‘Mesmo que eu corra eu não pego o ônibus.’ 

 

(19)    Tem horas que eu prefiro que você omite a informação. 

    (J.FI.M40.ESC/S.PROF/PSC-EE) 

         ‘Tem horas que eu prefiro que você omita a informação.’ 

 

(20)   É importante que a gente ouvimos os conselhos dela. 
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              (L.FI.M57.ESC/M.PROF/AT-LM) 

  ‘É importante que a gente ouça os seus conselhos.’ 

 

(21)   Eu quero que você vai embora agora. (L.FI.F43.ESC/S.PROF/DO-ML) 

         ‘Eu quero que você vá embora agora.’ 

 

h. O “infinitivo” pelo “presente do subjuntivo”:  

 

(22)  Mesmo que eu sentar (e ele senta ao meu lado), eu dou um jeito.101 

  (L.FI.F43.ESC/S.PROF/DO-ML) 

         ‘Mesmo que eu sente (e ele sente ao meu lado), eu dou um jeito.’ 

 

(23)  Ainda que eu correr eu vou me atrasar pra consulta. 

         

 (L.FI.F35.ESC/S.PROF/PSC-MV) 

  ‘Ainda que eu corra, eu vou me atrasar para a consulta.’  

 

c. O “futuro do subjuntivo” pelo “presente do subjuntivo”: 

 

(24)   Nem que o Valdir for, eu não vou. (L.FI.F82.ESC/SA.PROF/AP-PG) 

          ‘Nem que o Valdir vá, eu não vou.’ 

 

(25)   Nem que ele quiser pedir desculpas você não aceita? 

               (L.FI.F35.ESC/S.PROF/PSC-MV) 

  ‘Nem que ele queira pedir desculpas você não aceita?’ 

 

(ii) Oração subordinada em contexto de “imperfeito do subjuntivo”. 

a. O “imperfeito do indicativo” pelo “imperfeito do subjuntivo”: 

 

(26)   Se ele ajudava, né, (es)tava bom, mas ele não faz nada. 

  (L.FI.M58.ESC/F.PROF/AG-VZ) 

         ‘Se ele ajudasse, né, (es)tava bom, mas ele não faz nada.’ 

 

(27)   Ah se ele falava isso na minha cara! Por que não fala? 

  (J.FI.F33.ESC/S.PROF/TI-VR) 

     ‘Ah se ele falasse isso na minha cara! Por que não fala?’ 

 

(28)   Eu queria que acabava logo a pandemia. (L.FI.F39.ESC/S.PROF/ME-VB) 

         ‘Eu queria que acabasse logo a pandemia.’ 

 

(29)   Ah se ele mentia pra mim. (L.FI.F43.ESC/S.PROF/DO-ML) 

         ‘Ah se ele mentisse para mim.’ 

 

(30)   Eu gostava que você contava a verdade pra ela.102  

 
101 Contexto: alguém (uma pessoa inconveniente) vem em direção à falante que está acompanhada pela 

mãe. A mãe da falante afirma: “é só você sentar que ele vai sentar do seu lado, quer apostar?” A falante, 

então, profere a sentença (22). 
102 O contexto desta sentença é uma interação entre tia e sobrinha. As duas comentavam sobre difamação 

envolvendo uma delas (a tia), inventada por outro familiar. A sobrinha diz para a tia que gostaria que ela (a 

tia) contasse a verdade (a sua versão dos fatos) para sua mãe. 
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  (J.FI.F33.ESC/S.PROF/TI-VR) 

     ‘Eu gostaria que você contasse a verdade para ela.’ 

 

b. O “infinitivo” pelo “imperfeito do subjuntivo”: 

 

(31)   Ah se você i(r).103 (L.FI.F82.ESC/SA.PROF/AP-PG) 

         ‘Ah se você tivesse ido.’104 

 

(32)   Não sei o que meu primo fazia se ele descobrir que é corno.  

   (J.FI.M21.ESC/M.PROF/MT-BR) 

‘Não sei o que meu primo faria se ele descobrisse que é corno (que está sendo  

traído).’ 

 

ZO (no prelo) importante destacar três verbos irregulares – “dar”, “fazer” e “ir” – 

que, no “imperfeito do subjuntivo”, são conjugados como verbos regulares: 

• da(ɻ)105 + -sse  

 

(33)   Tomara que dasse pra mim ir na festa. (J.FI.M64.ESC/F.PROF/AP.-BJ) 

         ‘Tomara que desse para eu ir na festa.’ 

 

(34)   Eu queria que dasse um pouco de educação para ela.  

                (L.FI.F82.ESC/SA.PROF/AP.PG) 

         ‘Eu queria que desse um pouco de educação pra ela.’ 

• faze(ɻ) + -sse 

 

(35)   Será que esse dinheiro não vai fazer falta pra ela?  

              (L.FI.F82.ESC/SA.PROF/AP.PG) 

         Se fazesse ela não tinha oferecido. 

          ‘Se fizesse ela não teria oferecido.’ 

 

• i(ɻ) + -sse 

 

(36)   Ah se você isse! Você apanhava. (L.FI.F82.ESC/SA.PROF/AP.PG) 

         ‘Ah se fosse fosse/ tivesse ido! Você apanhava.’ 

 

ZO (no prelo) resumem a formação das três formas irregulares conjugadas como 

formas regulares (exemplos (33)-(36)) se resumem como: 

• d+a [radical] / faz+e [radical] / i [radical] + (ɻ) [desinência do “infinitivo”]  > 

d+a [radical] / faz+e [radical] / i [radical] + -sse [desinência do “imperfeito do 

subjuntivo”] 

 
103 O bisneto fala para a bisavó: “Bisa, você disse pra eu não ir perto da água, mas eu quase fui”. Em seguida 

a bisavó profere a sentença (30). 
104 Embora a prescrição para o dado (30) aponte para o “subjuntivo composto” (ah, se você tivesse ido), no 

português brasileiro (PB) parece que o subjuntivo composto é uma forma obsoleta. Logo, é possível atestar 

a forma do subjuntivo simples (ah, se você fosse) na fala e na escrita de brasileiros altamente escolarizados. 
105 O símbolo (ɻ) é o rótico retroflexo reconhecidamente atestado como marca de fala do português caipira 

(Amaral 2019 [1920]: 12). 
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As autoras (op. cit.) afirma que, no corpus, não foram atestados outros verbos 

além de “dar”, “fazer” e “ir” cujas formas irregulares são conjugadas como regulares na 

JL-SP. 

 

(iii) Oração subordinada em contexto de “pretérito perfeito composto do subjuntivo”. 

 

a. O “pretérito perfeito do indicativo” pelo “pretérito perfeito composto do subjuntivo” 

(marcado por meio do verbo auxiliar ‘ter’ (“presente do subjuntivo”) + verbo pleno no 

“particípio”): 

(37)   Tomara que o Valdir rezou o terço que eu falei pra ele. 

               (L.FI.F43.ESC/S.PROF/DO-ML) 

          ‘Tomara que o Valdir tenha rezado o terço que eu falei pra ele.’ 

 

(38)   Espero que a Geise estudou pro concurso. (L.FI.M58.ESC/F.PROF/AG-VZ) 

           ‘Espero que a Geise tenha estudado pro concurso.’ 

 

 (39)   Tomara que a Edna viu o meu recado. (L.FI.M57.ESC/M.PROF/AT-LM) 

           ‘Tomara que a Edna tenha visto o meu recado.’ 

 

(40)   Mãe, tomara que o Dito vendeu bastante caldo de cana. 

               (J.FI.F52.ESC/F.PROF/DC-SR) 

          ‘Mãe, espero que o Dito tenha vendido bastante caldo de cana.’ 

 

(iv) Oração subordinada em contexto de “pretérito mais-que-perfeito composto do 

subjuntivo”. 

a. O “pretérito perfeito do indicativo” pelo “pretérito mais-que-perfeito composto do 

subjuntivo” (marcado por meio do verbo auxiliar ‘ter’ (“imperfeito do subjuntivo”) mais 

verbo pleno no particípio): 

 

(41)  A Laine (es)tava esperando que o Gustavo fez o dever de casa. 

            (L.FI.M58.ESC/F.PROF/AG-VZ) 

           ‘A Laine estava esperando que o Gustavo tivesse feito o dever de casa.’  

 

(42)  A Edna (es)tava achando que a Maria foi pra São Paulo. 

   (L.FI.M57.ESC/M.PROF/AT-LM) 

    ‘A Edna estava achando que a Maria tinha ido/tivesse ido para São Paulo.’106  

 

(v) Oração subordinada em contexto de “futuro do subjuntivo. 

 

 
106 Segundo a intuição (juízo) das autoras (que também coincide com o juízo do parecerista deste trabalho), 

a versão normativa do dado (42) também pode ser feita com o verbo auxiliar “ter” no “imperfeito do 

indicativo” (A Edna estava achando que a Maria tinha ido para São Paulo), podendo ser essa, inclusive, a 

versão preferida da norma do dado (42) (diferentemente da versão da norma do dado (41)). Esse fato pode 

estar relacionado ao tipo de verbo nas sentenças (41 – 42). No entanto, essa investigação está fora do escopo 

deste trabalho. 
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a. O “infinitivo” pelo “futuro do subjuntivo” atestados nos verbos “ser” e “ver”: 

 

(43)  Se ele se(r) candidato, ele ganha as eleições. (J.FI.M21ESC/M.PROF/MT-BR) 

       ‘Se ele for candidato, ele ganha as eleições.’ 

 

(44)   Quando o Valdir e o Valdecir ver o resultado do processo, pede pra eles me 

  avisar. (J.FI.F52.ESC/F.PROF/DC-SR) 

‘Quando o Valdir e o Valdecir virem o resultado do processo, pede pra eles me 

avisarem.’ 

 

 Embora não se ateste a flexão do irrealis no “futuro do subjuntivo” nos verbos 

“ser” e “ver”, como visto em (43) e (44), essa flexão ocorre na JL-SP com outros verbos 

como “ir” em (45) e (46), “publicar” em (47) e “chegar” em (48): 

(45)  Quando a gente for pra Jundiaí a gente compra o remédio. 

            (L.FI.M57.ESC/M.PROF/AT-LM) 

         ‘Quando a gente for pra Jundiaí a gente compra o remédio.’ 

 

(46)  Quando a Geise e a Nega for pra São Paulo eu falo pra você. 

            (L.FI.F82.ESC/SA.PROF/AP.PG) 

        ‘Quando a Geise e a Nega forem para São Paulo eu falo para você.’  

 

 (47)  Quando eu e a Marcia publicar esse texto no ano que vem, ele vai ser divulgado 

para os alunos. (L.FI.F43.ESC/S.PROF/DO-ML) 

  ‘Quando eu e a Marcia publicarmos esse texto no ano que vem, ele vai ser 

divulgado para os alunos.’ 

 

(48)   Quando eles chegar, me avisa. (L.FI.M57.ESC/M.PROF/AT-LM) 

          ‘Quando eles chegarem, me avisa.’ 

 

  Nos dados (46-48), embora se ateste a flexão de “futuro de subjuntivo”, há 

simplificação do paradigma no tocante à flexão de Número-Pessoa.107  

  Atesta-se, portanto, nos dados acima concernentes ao “subjuntivo” em 

periodização composta, o “desvio da norma” na JL-SP. Na maioria dos dados, o 

“subjuntivo” é expresso pelo “indicativo” e “infinitivo”. No “futuro do subjuntivo”, em 

alguns dados, atesta-se flexão do “futuro do subjuntivo”, embora se verifique a 

simplificação da flexão de Número-Pessoa nesses dados. 

  

4.2.2 Exemplos do corpus da variedade de português Jundiaí-Louveira/SP em que se 

atesta “desvio da norma” do “condicional” 

 
107 Assim, os exemplos (46-48) com flexão de “futuro do subjuntivo”, mas com simplificação da flexão 

Número-Pessoa, estão em conformidade com estudos sobre variedades rurais brasileiras em que se atestam 

redução da flexão Número-Pessoa – ver Mello (1996: 125). Pereira (2004: 105) aponta que, na fala de áreas 

rurais da “trilha dos Bandeirantes” (área em que a JL-SP se insere), há “desvio da norma” no tocante à 

flexão Número-Pessoa em praticamente todo o corpus investigado. 
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  A seguir apresentam-se dados da JL-SP em que se atesta o “desvio da norma” do 

“condicional”. 

(i) Condicional simples  

a. O “presente do indicativo” pelo “condicional”: 

(49)   Quase que você se atrasa. Mais um pouco e eu vou embora. 

               (L.FI.M23.ESC/M.PROF/.DS-JR) 

  ‘Quase que você se atrasa. Mais um pouco e eu iria/ia embora.’ 

 

(50)   Você viu o acidente? Se o socorro não chega, o moço morre.108  

  (J.FI.M40.ESC/S.PROF/PSC-EE) 

          ‘Você viu o acidente? Se o socorro não chegasse o moço morreria/morria.’ 

 

b. O verbo auxiliar “ir” (“pret. imperf. do indicativo) + “verbo pleno no infinitivo” pelo 

“condicional”: 

(51)   Se ele gostava de mim, ele ia falar. (L.FI.F43.ESC/S.PROF/DO-ML) 

          ‘Se ele gostasse de mim, ele falaria/falava.’ 

 

(52)    Se a pandemia acabava, ele ia vender toda a verdura. 

              (L.FI.M23.ESC/M.PROF.DS-JR)    

          ‘Se a pandemia acabasse, ele venderia/vendia toda a verdura.’ 

 

(53)   Se ele tiver respeito, ia pedir desculpas. (L.FI.F35.ESC/S.PROF/PSC-MV) 

          ‘Se ele tivesse respeito, pediria/pedia desculpas.’ 

 

(ii) Condicional composto 

 

a. O “pretérito imperfeito do indicativo” pelo “verbo auxiliar” “ter” (“condicional) + 

“verbo pleno no particípio”: 

 

(54)   Fiquei sabendo que a sua loja abria em abril, se não fosse a pandemia. 

              (L.FI.F35.ESC/S.PROF/PSC-MV) 

‘Fiquei sabendo que a sua loja teria aberto em abril, se não fosse a pandemia.’ 

 

(55)   A criança caía no poço, se a mãe não chegava.  

             (L.FI.F49.ESC/M.PROF/AC-GM) 

        ‘A criança teria caído no poço se a mãe não chegasse/tivesse chegado.’ 

 

4.3 O “Desvio da norma” do irrealis na variedade de português Jundiaí-Louveira/SP: 

um caso de “interferência” da Língua Geral de São Paulo na variedade 

 

ZO (no prelo), como apresentado em (4.2), afirmam que falantes da JL-SP atestam 

de maneira quase categórica “desvio da norma” no tocante à marcação do modo irrealis: 

em contextos de fala informal, os paradigmas de flexão do “subjuntivo” e do 

 
108 Nesta sentença o evento “acidente” não se dá no momento da enunciação. 
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“condicional” são praticamente ausentes. ZO (no prelo) apontam, portanto, que os 

falantes da JL-SP representados na pesquisa por 15 pessoas que atestam distintas 

variedades diastráticas, utilizam quatro estratégias de interpretação do irrealis:  

(v) Uso do “modo realis” (indicativo) – exemplo (16), renumerado: 

(56)   Minha mulher quer que eu trabalho mais. (J.FI.M64.ESC/F.PROF/AP-BJ) 

          ‘Minha mulher quer que eu trabalhe mais.’ 

 

(vi) Uso de formas verbais no “infinitivo” – exemplo (44), renumerado: 

 

 (57)  Se ele se(r) candidato, ele ganha as eleições. (J.FI.M21ESC/M.PROF/MT-BR) 

          ‘Se ele for candidato, ele ganha as eleições.’ 

 

(iii)  O verbo auxiliar “ir” (“pret. imperf. do indicativo) + “verbo pleno no infinitivo”    

pelo “condicional”-  exemplo (52), renumerado: 

 

 (58)   Se ele gostava de mim ele ia falar. (L.FI.F43.ESC/S.PROF/DO-ML) 

           ‘Se ele gostasse de mim ele falaria/iria falar.’ 

 

(iv) formas irregulares conjugadas como regulares - (34) e (36), renumerados: 

 

(59)   Eu queria que dasse um pouco de educação para ela. 

               (L.FI.F82.ESC/SA.PROF/AP.PG) 

  ‘Eu queria que desse um pouco de educação pra ela.’ 

 

(60)   Ah se você isse! Você apanhava. (L.FI.F82.ESC/SA.PROF/AP.PG) 

         ‘Ah se fosse fosse! Você apanhava.’ 

 

 A hipótese que se apresenta em ZO (no prelo) relaciona o “desvio da norma” do 

irrealis na JL-SP à “interferência” da norma do irrealis da LG, a língua de ancestralidade 

dos falantes de Jundiaí-Louveira/SP – ver subseção (2.3). Assim, as autoras (op. cit.), na 

Tabela 4, sumarizam as “normas” do irrealis em português e em LG (apresentadas na 

seção (3)) por meio de exemplos cujos verbos estão em contexto de “imperfeito do 

subjuntivo”: 

 

Tabela 4. A marcação do irrealis em português e na Língua Geral: exemplos em 

contexto de “imperfeito do subjuntivo”. 

I – “Norma” do “subjuntivo” em português (sistema [+ sintético]): sufixo de 

flexão 

Exemplo: “imperfeito do subjuntivo” marcado por sufixo de flexão -sse (3ª. 

pessoa do singular) 

   (i) O Otávio pediu que seu patrão o recebesse. 

II – “Norma” do “subjuntivo” em LG (sistema [+ analítico]): partícula 
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Exemplo: “imperfeito do subjuntivo” marcado por partícula pós-verbal ramé 

(ii): (Iché)  chá     icú           ramé  

          Que(?) eu     ser/estar  Subj.Presente 

          ‘Que eu fosse, ou estivesse’ 

 

 Na Tabela 4, segundo ZO (no prelo), observa-se a distinção entre o sistema irrealis 

em português e em LG: (a) em português [sistema + sintético], atesta-se flexão de 

“tempo”, “modo”, “aspecto” (e ainda “número” e “pessoa”) encapsulados em um sufixo 

flexional (ver exemplo (i)); (b) em LG [sistema + analítico], atesta-se verbo no 

“infinitivo” com partícula no final da sentença; a partícula encapsula a(s) noção(ões) de 

“modo” e/ou “tempo” e “aspecto” como se observa no exemplo (ii). 

 

Assim, aloglotas – falantes de LG como “língua 1” que, por circunstâncias 

sociopolíticas e linguísticas acharam-se diante de uma língua 2, no caso o 

português, que aprenderam de oitiva – “reorganizaram” o modo irrealis do 

português devido à interferência da “norma do irrealis” de sua língua de 

ancestralidade (LG). O resultado dessa “interferência” redundou em uma 

simplificação da flexão de “modo” em que os falantes da JL-SP produzem, em 

sua maioria, o “modo realis” (“indicativo”) como o modo default ([- 

marcado]); ver exemplo (56). Os falantes da JL-SP anularam, portanto, a 

possibilidade de a marca de flexão do verbo ligar-se à noção de enunciados 

ainda não ocorridos e pertinentes à área do pensamento, que é a definição 

envolvendo o “modo irrealis” (ver Mithun (1999: 173)); assim, na JL-SP, essa 

noção semântica deixa de ser expressa via morfossintaxe (como se dá em 

outras variedades de Português). É importante que se diga, no entanto, que 

falantes dessa área de português são plenamente capazes de representarem a 

noção do irrealis via léxico, principalmente por meio de palavras 

modalizadoras como “talvez” [...]. 

 

(61)   Talvez eu sou candidata na próxima eleição.  

             (L.FI.F49.ESC/M.PROF/AC-GM) 

         ‘Talvez eu seja candidata na próxima eleição.’ 

 

   Segundo ZO (no prelo): 

 
Além da simplificação da flexão de “modo” na JL-SP em que o “indicativo” é 

o “modo default” da variedade, as outras três estratégias de interpretação do 

irrealis nessa área de fala apontam para possíveis processos de ‘elaborações 

morfológicas (morfossintáticas)109 do “modo irrealis” que podem ser resultado 

de “interferência” da marcação do “modo irrealis” da LG-SP, a língua de 

ancestralidade da JL-SP. Assim, a segunda estratégia de “desvio da norma” do 

“modo” na JL-SP é a de interpretar o irrealis pela forma verbal no “infinitivo” 

(ver exemplo (57)). Neste caso, parece haver clara interferência da norma do 

modo irrealis da LG na JL-SP; veja o exemplo (ii) na Tabela 4: o verbo na LG 

está sempre no “infinitivo” (a marcação do “modo” é feita por meio de 

partícula). Uma terceira estratégia de “desvio da norma” do “modo irrealis” na 

JL-SP (também ligada a um processo de elaboração morfológica) é a de 

interpretar o irrealis (o “condicional”) por meio da construção: verbo auxiliar 

“ir” (“pret. imperf. do indicativo) + “verbo pleno no infinitivo” – ver exemplo 

 
109 Sobre ‘elaboração morfológica’, ver Siegel (2009). 
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(60). Esse “desvio da norma” também pode ser analisado como “interferência” 

do sistema de marcação do irrealis da LG na variedade: note que, em perífrases 

como “ia falar” (58), o verbo que veicula a carga semântico-lexical apresenta-

se no “infinitivo” (“falar”) e quem carrega os valores gramaticais de “modo”, 

“aspecto”, “tempo” (e ainda de “número” e “pessoa”) é o verbo auxiliar (“ia”). 

Logo, o verbo “auxiliar” em construções perifrásticas como “ia falar” (58) 

funciona de forma similar ao sistema de “partículas” da LG em que são elas, 

as partículas, que veiculam os valores gramaticais de “modo”, “aspecto” e 

“tempo” – ver exemplo (ii) da Tabela 4. A quarta estratégia de “desvio da 

norma” do irrealis na JL-SP é atestada por meio de formas irregulares que são 

conjugadas como formas regulares – ver exemplos (33 – 36). Possivelmente 

falantes da JL-SP tenham realizado “elaboração morfológica” nas formas 

“dasse” e “isse” próxima à morfologia [+ analítica] da LG: verbo no 

“infinitivo” seguido de partícula “se” (DA(R) SE; I(R) SE). Note que essa 

proposta fundamenta-se no fato de que o aloglota já teria ouvido o “se” em 

outros ambientes linguísticos do português como em (a) fala-se a língua bem, 

interpretando o “se” de modo geral como “partícula SE”. Assim, o “desvio da 

norma” do irrealis na JL-SP apresentado acima pode ter tido seu início de 

“sedimentação” nessa variedade de português (como areia no fundo de um lago 

– Weinreich ([1953] 1968: 11)) a partir do período de bilinguismo decorrente 
na área em questão: diversos autores apontam que, já no século XVII, atestava-

se bilinguismo dos falantes de português e de LG no Brasil – ver Robl (1985: 

162). Assim, corroboramos a proposta de García (1998: 64) que, como muitos 

outros autores, afirma que casos de “desvio da norma” em qualquer uma das 

línguas de uma comunidade bilíngue deve-se ao contato linguístico e podem 

ser inseridos no conceito de “interferência”. 

 

 

  Acima, resumimos dois fenômenos linguísticos ligados ao PCI: (i) o /r/ retroflexo 

e (ii) o modo irrealis. Nosso propósito foi corroborar as propostas evidenciadas em  

Zanoli & Oliveira (2021) e OZ (no prelo) de que o Português Caipira atesta interferências 

da língua Nheengatu de São Paulo. Essas interferências descritas e analisadas nos textos 

mencionados evidenciam, a nosso ver, o rápido processo de language shif ocorrido nesta 

área de PCI que deixou “marcas” da língua de ancestralidade dos falantes do território do 

PCI (língua fonte, o Nheengatu de São Paulo) na língua apreendida por eles de oitiva (a 

língua alvo, o Português Caipira do Território I − PCI). Nossa metodologia e abordagem 

teórica dos fenômenos linguísticos tratados neste capítulo foram guiadas por estudos de 

interface entre subáreas da Linguística. Assim, levamos em consideração a descrição e 

análise dos fenômenos sob enfoque não apenas no PCI mas ainda no maior número 

possível de tipos de línguas evidenciadas como estando em contato em algum momento 

em um dado território. Isso nos “obrigou” a olharmos para o problema linguístico sob o 

ponto de vista de distintas “camadas” da Linguística (fonologia, morfologia, sintaxe, 

semântica e pragmática) e ainda sob pontos de vistas (teorias) linguísticos distintos. Nossa 

análise sobre os dois fenômenos linguísticos do PCI apresentados neste capítulo foram 

também guiados por estudos de interface extralinguísticos envolvendo, principalmente, 

as interfaces entre a Linguística, a História, a Geografia, a Antropologia, a Arqueologia, 
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a Arquivologia. Esse é o desafio de evidenciar e formular hipóteses explicativas sobre 

fenômenos linguísticos a partir da ótica da Linguística de Contato. 

  Ao final deste capítulo (o último da primeira parte tese), pensamos ser importante 

enfatizar, por meio de quatro observações, aspectos ligados aos fenômenos linguísticos 

evidenciados. 

  A primeira observação a ser feita é que, nesta tese, não é nossa intenção 

ampliarmos a proposta de “interferência” do Nheengatu de São Paulo no PCI relacionada 

aos fenômenos de /r/ retroflexo e modo irrealis a esses mesmos fenômenos já analisados 

ou a serem analisados em subvariedades II, III (ou outras) da variedade PC. Pode ser que 

análises futuras em outras subvariedades de PC sobre esses fenômenos cheguem a 

conclusões próximas às nossas, mas é necessário enfatizar que metodologias e abordagens 

teóricas diferentes de análise levam a resultados distintos e isso precisa ser levado em 

consideração em futuros cotejos desses fenômenos entre subvariedades de Português 

Caipira. 

  A observação dois amplia o escopo da observação um. Não é nossa intenção 

ampliarmos a proposta de “interferência” do Nheengatu de São Paulo no PCI a todos os 

possíveis fenômenos linguísticos já analisados ou a serem analisados no PCI. Diferentes 

fenômenos podem ter que ser analisados por diferentes hipóteses pois os estudos em 

contato linguístico nos obrigam a isso devido ao fato de estarmos lidando com 

multilinguismo. 

  A observação três amplia o escopo das observações um e dois. Não é nossa 

intenção, portanto, ampliarmos a proposta de “interferência” do Nheengatu de São Paulo 

no PCI a todos esses dois fenômenos verificados ou a serem verificados em variedades 

não “caipiras”. Pode ser que em áreas distintas − ou para usarmos um termo bastante 

comum em Linguística de Contato atualmente: em “ecologias distintas” − esses 

fenômenos tenham que ser explicados por uma abordagem de contato diferente ou mesmo 

por uma abordagem de “deriva”.  

 A quarta observação liga-se aos conceitos de variação e mudança linguística, 

implícitos neste capítulo e em toda a tese. Embora esteja fora do escopo desta pesquisa 

tratarmos sobre teorias ligadas aos conceitos de variação e mudança, é preciso mencionar 

que não ligamos o processo de ‘language shift’ abordado neste capítulo à hipótese 

conhecida como “processo de transmissão linguística irregular” que é uma hipótese que 

“[...] envolve certa gradualidade no processo de mudança [...]” (BORGES, 2012, p.1) − 
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sobre o “processo de transmissão linguística irregular”, ver: Luchesi & Baxter (2009).110 

Diferentemente, entendemos que nossa argumentação sobre os fenômenos linguísticos do 

PCI que envolvem language shift “[...] estão mais em consonância com uma visão de 

descontinuidade para o processo de mudança [...]” (BORGES: 2021, p.1). Observe o 

excerto a seguir: 

 

[...] a mudança [...] evidencia o fato de que a aquisição de língua entre uma 

geração de falantes e outra é necessariamente descontínua [...] – termo que 

essencialmente se associa a uma propriedade externa das línguas humanas e 

que, conceitualmente, consideramos diferente da noção de transmissão 

linguística (imperfeita) (BORGES (2021, p. 19).  

                                                                                                      

Ainda, segundo Borges (2021, p.19): 

 

[...] Compreende-se a descontinuidade, portanto, como a emergência de uma 

nova língua-I – em uma nova geração de falantes – desencadeada por novas 

evidências de língua-E, ou seja, por novos dados linguísticos primários quando 

comparados com aqueles que geraram a língua-I da geração anterior de falantes 

de uma dada língua [...] (BORGES (2021, p. 19). 

                                                                                           

Nessa ótica, a mudança de língua não envolve “condições defectivas” de 

apreensão de uma segunda língua (a língua alvo). 

 

 

 

 

 
110 “O conceito de transmissão linguística irregular é aqui tomado para designar amplamente os processos 

históricos de contato maciço entre povos falantes de línguas tipologicamente diferenciadas, entre os séculos 

XVI e XIX, em decorrência da ação do colonialismo europeu na África, Ásia, América e Oceania. Nas 

diversas situações de dominação que se constituíram nesse contexto histórico, a língua do grupo dominante, 

denominada língua de superstrato ou língua-alvo, se impõe, de modo que os falantes das outras línguas, 

em sua maioria adultos, são forçados a adquiri-la em condições bastante adversas de aprendizado, em 

função de sua sujeição e marginalização. As variedades de segunda língua que se formam nessas condições, 

mais ou menos defectivas consoante as especificidades de cada contexto histórico, acabam por fornecer os 

modelos para aquisição da língua materna para as novas gerações de falantes, na medida em que os grupos 

dominados vão abandonando as suas línguas nativas.  

Tal processo de nativização da língua dominante ocorre de maneira irregular no sentido de que os 

dados linguísticos primários de que as crianças que nascem nessas situações dispõem para desenvolver a 

sua língua materna provêm praticamente de versões de segunda língua desenvolvidas entre os falantes 

adultos das outras línguas, que apresentam lacunas e reanálises em relação aos seus mecanismos 

gramaticais. Tal processo diferencia-se da situação de transmissão geracional normal das línguas humanas, 

em que as crianças dispõem de dados linguísticos mais completos fornecidos pela língua materna dos seus 

pais. Dessa forma, o processo de transmissão linguística irregular pode conduzir à formação de uma língua 

historicamente nova, denominada língua crioula, ou à simples formação de uma nova variedade histórica 

da língua de superstrato, que não deixa de apresentar processos de variação e mudança induzidos pelo 

contato entre línguas”.     (LUCCHESI, BAXTER, 2009, p. 101; os sublinhados são nossos.) 



177 
 

CONCLUSÃO 

 
 

Tenho a impressão de ter sido uma criança brincando à beira-

mar, divertindo-me em descobrir uma pedrinha mais lisa ou uma 

concha mais bonita que as outras, enquanto o imenso oceano da 

verdade continua misterioso diante de meus olhos.  

(Isaac Newton) 

 

 

Couto de Magalhães (1897, p.10) afirmou que a Língua Geral de São Paulo − 

chamada neste trabalho de Nheengatu de São Paulo − era a língua que “[...] vibrava o ar 

de Piratininga [...]”.  

Esta tese começou a ser construída aos poucos; a partir dos primeiros momentos 

em que nossa consciência passava/passou a integrar a língua “Nheengatu” à Língua Geral 

falada em São Paulo de Piratininga e à Língua Geral falada no sertão de Piratininga: 

Jundiaí. 

Esta tese levava/levou tempo para ser redigida, pois sua escrituração 

precisava/precisou vencer nossos temores; os temores de abrir portões do sertão de 

Piratininga; dos nossos sertões. No brasão do sertão de Piratinga, Jundiaí, há o registro 

de um certo “portão”, indicando que, ao se passar por ele, não se veria mais vila (cidade) 

até Minas.  

Este é o capítulo de conclusão desta tese. Parece que abrimos “o portão inscrito 

no brasão de Jundiaí” e viajamos para lá de Minas! Mas cá estamos: “[...] o imenso oceano 

da verdade continua misterioso diante de meus [de nossos olhos].” Parece que, neste 

capítulo final, estamos de volta ao início, folheando avidamente, e pela primeira vez, o 

“Pequeno Dicionário Nheengatu-Português” de Jundiaí, assinado por Américo Motta que 

ganha, nesta tese, uma referência acadêmica: Motta (1972). Quando Américo Motta teria 

escrito esse “pequeno dicionário”? Teria sido mesmo uma cópia de outro “pequeno” 

dicionário? Qual? A que família pertenceu o ilustre “copista” Américo Motta? Alguém 

de seu parentesco falava/falou o Nheengatu? Enfim, ao final deste trabalho, quantas 

perguntas! Estas e mais tantas outras. Mas, devemos ir aos arremates finais; devemos 

fechar essa estória/história de tantas páginas com tantas perguntas e poucas respostas. 

Comecemos o fechamento. 

Este trabalho foi cimentado em (MOTTA, 1972). Assim, dividimos a tese em duas 

partes. Na segunda parte, dividida em dois capítulos. No capítulo 1, tecemos 

considerações acerca da Filologia (Crítica Textual), explicitando acerca da edição do 
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documento: Motta (1972). Para a edição do manuscrito, no capítulo 2, optamos pelas 

edições fac-similar e semidiplomática ou paleográfica, haja vista não haver sinais 

abreviativos para manter, além de termos efetuado algumas alterações na grafia original.  

O documento é um manuscrito recente, datado de 1972, mas nossa proposta é que possa 

se tratar de cópia de manuscrito mais antigo. Alguns motivos que nos levaram a tecer essa 

hipótese foram: (i) as letras são caligrafadas e não há rasuras, o que pode sugerir que o 

dicionário seja uma cópia passada a limpo de um rascunho anterior; (ii) percebe-se que 

algumas entradas foram inseridas posteriormente, sem numeração, escritas com outro tipo 

de tinta; (iii) as entradas são enumeradas na maioria dos fólios; no entanto em alguns, o 

autor pula a enumeração, mas as corrige em seguida.  

A primeira parte da tese é a estória/história que percebemos e que construímos, 

folheando Motta (1972). Uma construção que decidimos realizar em cinco atos: cinco 

capítulos (além do introdutório e desta conclusão).  

No capítulo um da primeira parte, iniciamos a tese com um panorama sócio-

histórico etnográfico, atentando para o período da chegada dos portugueses ao locus que 

seria denominado de Capitania de São Vicente. Neste capítulo, além da Capitania de São 

Vicente, voltamos nosso olhar para a formação da Vila de São Paulo de Piratininga e para 

o seu desdobramento pelos sertões. Assim, buscamos descrever acerca dos “caminhos” e 

sobre o “sertão” histórico: a Villa Fermosa de Nossa Senhora do Destêrro do Matto 

Grosso de Jundyahy. O objetivo deste capítulo foi o de situarmos o leitor acerca de um 

território que viria a se tornar uma área linguística que permitiria o nascimento de língua 

que preferimos chamar de língua de contato: o Nheengatu de São Paulo. 

 O capítulo 1 se encerra com uma rápida apreensão da atual Jundiaí e da cidade de 

Louveira. Isso se dá pelo fato de ser neste “território” que centramos nossa atenção quanto 

ao português caipira que advogamos atestar interferências do Nheengatu de São Paulo.  

No capítulo 2 da primeira parte da tese, apresentamos a proposta de reconstrução 

da área linguística das Capitanias de São Vicente e de São Paulo. Essa área linguística, 

embora atestada em muitos trabalhos, não é mencionada quando se atenta para áreas 

linguísticas do Brasil. No capítulo, evidenciamos que o multilinguismo dessa região se 

deu por meio de línguas de três macro ancestralidades: a ameríndia, a africana e a 

europeia. Ao final do capítulo, buscamos apontar, por meio de um mapa, as famílias de 

línguas dessa área linguística que proporcionaram a formação de uma língua de contato: 

o Nheengatu de São Paulo.  
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No capítulo 3 da primeira parte da tese, nos debruçamos sobre a literatura 

especializada com o objetivo de apresentarmos a língua Nheengatu de São Paulo também 

mencionada entre vários estudiosos como Língua Geral ou Língua Brasílica. Nosso 

objetivo principal nesse capítulo foi o de provar que o termo Nheengatu e os termos 

Língua Geral ou Língua Brasílica não são termos designativos da Língua Geral do Norte, 

mas termos da Língua Geral de São Paulo. Vários textos, incluindo dicionários, são 

apresentados com esse objetivo. Nesses textos, é visível a referência à língua Nheengatu 

de São Paulo. 

Nos últimos capítulos da primeira parte deste trabalho, capítulos 4 e 5, buscamos 

evidenciar que, embora a questão da interdisciplinaridade tenha sido levada em conta para 

o fortalecimento da tese sobre o Nheengatu de São Paulo, a pesquisa foi centrada na 

linguística e nos estudos sobre o contato linguístico. Assim, no capítulo quatro da tese, 

tendo como base as áreas nucleares da linguística: fonologia, morfossintaxe, semântica e 

pragmática e de uma breve abordagem sobre a linguística de contato, buscamos: (i) a 

explicitação de alguns fenômenos linguísticos do Nheengatu de São Paulo; (ii) corroborar 

a inserção do Nheengatu de São Paulo, em conjunto com outras duas línguas no quadro 

das línguas ameríndias de contato da costa brasileira. 

A explicitação de aspectos gramaticais do Nheengatu de São Paulo foi feita: (i) a 

partir de considerações apresentadas por Motta (1972) ao final do documento; (ii) por 

análises das palavras do dicionário que percebemos se tratar, em grande maioria de 

palavras sintagmáticas e até mesmo de palavras sentenciais. Assim, da análise de 

categorias gramaticais apreendidas nas palavras do “Pequeno Dicionário Nheengatu-

Português” e com um início de cotejo com outros seis dicionários (apresentados no 

capítulo 3), pudemos propor considerações gramaticais, ainda que iniciais, sobre: o 

léxico, a morfossintaxe, a tipologia da palavra prosódica e a pragmática do Nheengatu de 

São Paulo. As considerações sobre o léxico nos levaram a perceber que, 

etimologicamente, grande parte das palavras do dicionário de Motta (1972) são de origem 

Tupi-Guarani, embora se ateste no documento palavras de origem de línguas ameríndias 

não Tupi-Guarani. Atestamos ainda um pequeno número de palavras de línguas africanas 

e uma palavra de origem portuguesa: “pai”, que precisa ainda ser mais investigada no 

tocante à sua etimologia. 

Embora o léxico do Nheengatu de São Paulo seja majoritariamente de origem 

Tupi-Guarani, a gramática dessa língua parece não atestar características fundantes dessas 

línguas e ainda de línguas da família Jê. Nós nos referimos, por exemplo, ao sistema 
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pronominal do Nheengatu de São Paulo que parece não atestar o fenômeno chamado de 

caso cindido, típico das línguas tupi e jê que apresentam os sistemas: (i) ergativo-

absolutivo; (ii) nominativo-acusativo. Quanto à tipologia da palavra prosódica, atestamos, 

por meio de pares mínimos, que o Nheengatu de São Paulo pode ser uma língua de 

[+densidade tonal] e esse fenômeno expresso nessa língua parece ser resultado de um 

conjunto de línguas da área linguística de São Paulo, africanas e ameríndias, que atestam 

[+ densidade tonal]. No entanto, apontamos que, em pesquisas futuras relacionadas a essa 

temática, é necessário ainda que se investigue a questão da glotalização, que é, ao lado da 

nasalidade e do tom, um dos fenômenos fonológicos suprassegmentais atestados nas 

línguas brasileiras.  

 No dicionário de Motta (1972) é possível a apreensão de palavras pragmáticas e 

estas foram apresentadas ao final das considerações gramaticais que puderam ser 

observadas até o fechamento da pesquisa. 

Ao final do capítulo 4, tecemos considerações sobre Nheengatu de São Paulo à 

luz da Linguística de Contato. Buscando evitar as discussões atuais na linguística de 

contato, nossa proposta foi a de corroborar que o Nheengatu de São Paulo junto com as 

línguas Tupinambá, Nheengatu do Amazonas, Nheengatu de São Paulo, Cocama e  

Omágua são línguas ameríndias resultantes de contato linguístico. 

No capítulo cinco da tese, buscamos evidenciar que o chamado “português 

caipira” não pode ser visto como uma variedade monolítica até mesmo porque o termo 

“caipira” não está ligado a um único tipo de caipira. No entanto, baseando-nos em estudos 

linguísticos, propusemos a delimitação de três áreas de português caipira. Na tese, não 

tecemos considerações sobre as áreas II e III do português caipira, embora tenhamos 

evidenciado trabalhos linguísticos que delimitam essas áreas (ainda que, nesses trabalhos, 

essas áreas linguísticas não tenham sido nomeadas de áreas de português caipira II e III). 

Nosso enfoque, no capítulo 5, recaiu na área do português caipira I, delimitada pelas 

atuais áreas geopolíticas de Jundiaí e Louveira (embora, nesta pesquisa, não tenhamos 

feito ligação dessas áreas com a de Campinas).Também, resenhamos dois trabalhos 

diretamente relacionados a esta tese e especificamente ao capítulo 5 em que, em coautoria 

com Márcia Oliveira e Marcelo Módolo, alçamos dois fenômenos linguísticos do 

português caipira da área I: (i) o /r/ retroflexo e (ii) o modo irrealis. Por meio desses dois 

fenômenos, buscamos evidenciar a “interferência” do Nheengatu de São Paulo nessa área 

I do português caipira. Assim, ligamos o português caipira da área I diretamente ao 

fenômeno histórico dos desaldeamentos paulistas. 



181 
 

 Ao final desta conclusão, temos clareza de que levantamos algumas discussões 

que, em sua grande maioria, não se esgotam com esta tese. Por exemplo: a questão de ser 

o Nheengatu de São Paulo uma língua de contato; a questão dessa língua ser uma língua 

de [+densidade tonal] sem se propor uma classificação dessa língua como língua de tom 

ou de pitch accent; a questão de que o que hipotetizamos como língua de [+densidade 

tonal] pode estar relacionada à qualidade de uma consoante glotal percebida pelos 

estudiosos como tom. Pensamos ter conseguido evidenciar que o termo “nheengatu” não 

está atrelado unicamente à Língua Geral do Norte do Brasil. 

 Em uma continuidade da pesquisa, questões ligadas à Gramática do Nheengatu 

em cotejo com dicionários escritos na área linguística de São Paulo (ou referindo-se a esta 

área) precisam ser amplificadas. 

Uma questão que ficou fora do escopo desta tese relaciona-se ao cotejo de aspectos 

gramaticais do Nheengatu de São Paulo com o Nheengatu do norte do Brasil. Pesquisa(s) 

futura(s) precisa(m) ser feita(s) a fim de que se evidencie ou não a relação entre essas 

duas línguas. Seriam variantes de uma única língua? Seriam, de fato, línguas distintas?  

Ao final terminamos com a citação de Karl Marx que, a nosso ver, apreende o 

nosso sentimento após esses anos de investigação, não terminada, sobre a língua 

Nheengatu de São Paulo: 

“Qualquer trabalho científico, qualquer descoberta, qualquer invenção é um 

trabalho universal. Ele está condicionado, em parte pela cooperação de 

contemporâneos, em parte pela utilização do trabalho de seus predecessores.” 
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PARTE 2 

 

 

 

 

 
 
   O Solar do Barão - atual Museu Histórico e Cultural de Jundiaí: guardião de memória 

  

 
 

Fonte: Jundiaí Agora (2017) 
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CAPÍTULO 1 

APRESENTAÇÃO DO MANUSCRITO 

 

 
   A história é testemunha do passado, luz da verdade, vida da 

memória, mestra da vida, anunciadora dos tempos antigos. 

(Cícero)        

 

 

Neste capítulo 1 da parte 2 da tese, apresentamos detalhes acerca do Manuscrito: 

Motta (1972). Como já exposto anteriormente (no capítulo 4 (4.1)), Motta (op.cit) é um 

documento assinado por Américo Motta em 1972 e entregue à Geraldo Barbosa Tomanik, 

diretor do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí à época. 

O Manuscrito foi encontrado no Centro de Memórias de Jundiaí, localizado na 

Avenida União dos Ferroviários, número 1760, no centro de Jundiaí. O Centro de 

Memórias foi criado em 14 de dezembro de 2012 e faz parte do Museu Histórico Cultural 

da cidade. É um centro multidisciplinar de pesquisa e documentação que traz a história de 

Jundiaí e “[...] tem como desafio relacionar a história de Jundiaí aos processos históricos da 

sociedade brasileira por meio da articulação de diferentes áreas da humanidade” 

(PREFEITURA DE JUNDIAÍ: 2016). 

Para a realização da edição do documento (MOTTA, 1972), contamos com lições 

da Filologia, Crítica Textual, como se vê a seguir. 

 

1. A Crítica Textual e o Manuscrito (MOTTA, 1972)  

 

Segundo Cambraia (2005, p. 13), quando se fala em “crítica textual”, é comum 

surgir termos como a “ecdótica” e “filologia”, e, de acordo com o autor (op.cit.), não há 

um consenso sobre o campo de conhecimento de cada termo. 

Para Cambraia (2005, p. 13), emprega-se o termo “crítica textual” para designar o 

campo que trata da “restituição da forma genuína dos textos, de sua fixação ou 

estabelecimento”. Já o termo “ecdótica” é utilizado para nomear o ramo da ciência que 

engloba o estabelecimento de textos e a sua apresentação, ou seja, a edição do texto. Em 

Oliveira, Zanoli & Modolo (2019, p.321) já chamamos a atenção para o fato de que a 

filologia se volta estritamente para o texto escrito,  

quer seja em papel, pergaminho, papiro, quer seja em outros suportes que 

revelem o estado da língua no momento da escrita. No entanto, os estudos 

filológicos não buscam somente reconhecer a forma da letra e o significado da 

palavra, mas pretendem também apreender os fenômenos da linguagem, a 
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motivação do que foi escrito e o contexto de produção do documento escrito, 

além dos seus modos de transmissão; logo, acaba por resgatar um passado 

 

 Desse modo, a materialidade da escrita se mostra muito importante para a sua 

interpretação, como podemos observar pelos trabalhos de Chartier (1989), (1998) e 

(2002). 

 O documento (MOTTA, 1972) é monostestemunhal, que para Cambraia (2005, 

p.91) são baseados em apenas um testemunho de texto. Para Cambraia (2005, p.87), as 

possíveis edições monotestemunhais são divididas em: (i) edição fac-similar; (ii) edição 

diplomática; (iii) edição paleográfica (chamada de edição semidiplomática ou 

diplomático-interpretativa por Spina (1994, p.77-79); (iv) edição interpretativa. 

 Ainda para Cambraia (2005, p.91), a edição fac-similar (também conhecida como 

fac-símile, fac-similada ou mecânica) possui grau zero de mediação, pois, neste tipo de 

edição, apenas se reproduz a imagem de um documento por meios mecânicos, como 

fotografia, xérox ou escanerização, por exemplo.  

Por sua vez, na edição diplomática temos a primeira forma de mediação realizada 

pelo crítico textual. Neste caso o grau de mediação é bem limitado, pois se faz uma edição 

rigorosa, conservando todos os elementos presentes no texto, como abreviaturas, sinais 

de pontuação, paragrafação, separação vocabular, etc. (CAMBRAIA: 2005, p.93). 

 Na edição paleográfica, semidiplomática ou diplomático-interpretativa, de acordo 

com Cambraia (2005, p. 95), verifica-se um grau médio de mediação, haja vista que nesse 

processo, algumas modificações são realizadas, como desenvolvimento de abreviaturas, 

inserção ou supressão de elementos, dentre outras.  

 Por fim, na edição interpretativa observa-se o grau máximo de intervenção e o 

texto passa por um processo forte de uniformização, apresentando ao público um texto 

mais acessível possível (CAMBRAIA: 2005, p.97).  

 Para a edição desse manuscrito optamos pelas edições fac-similar e 

semidiplomática ou paleográfica, haja vista não haver sinais abreviativos para manter, 

além de termos efetuado algumas alterações na grafia original, como apontado abaixo 

pelos seguintes critérios utilizados:  

• A paragrafação foi reproduzida de modo fiel ao manuscrito. 

• Sempre que possível, os diacríticos foram respeitados e transcritos de modo 

idêntico ao documento. 

• Caracteres de leitura duvidosa, conforme as regras para a realização da edição 
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semidiplomática, são escritas entre parênteses.111 Entretanto, nesse manuscrito, 

encontramos várias palavras escritas entre parênteses pelo próprio autor. Assim, 

a fim de evitarmos possíveis dificuldades de interpretação, optamos por escrever 

tais caracteres entre {} - chaves. 

• A diferenciação entre caracteres maiúsculas e minúsculas foi mantida conforme 

descrito no documento (MOTTA, 1972). 

• A separação dos vocábulos foi mantida na transcrição. 

• A numeração dos termos, muitas vezes fora de ordem, foi mantida como 

encontrada no documento. 

• A enumeração dos vocábulos se reinicia a cada mudança de letra do alfabeto e 

isso foi respeitado na edição. 

• No documento, o autor acentua o [i] e coloca o diacrítico [~]. Na transcrição, para 

se aproximar o máximo possível de Motta (1972), utilizamos [ἷ]. 

• O autor escreve o I maiúsculo da mesma forma que o minúsculo, acentuando e 

colocando [~]. Na edição do documento, utilizamos o [Ĩ]. 

• A assinatura não foi transcrita. Assim a editamos como: (assinatura). 

 

Motta (1972) é recente, datado de 1972; entretanto, cremos que possa se tratar de 

cópia de manuscrito mais antigo. Alguns motivos que nos levam a tecer essa hipótese são: 

(i) as letras são caligrafadas e não há rasuras, o que pode sugerir que o dicionário seja 

uma cópia passada a limpo de um rascunho anterior; (ii) percebe-se que algumas entradas 

foram inseridas posteriormente, sem numeração, como observamos no fólio 22, escritas 

com outro tipo de tinta; (iii) as entradas são enumeradas na maioria dos fólios; no entanto 

em alguns, o autor pula a enumeração, mas as corrige em seguida. 

 Quanto ao nome Nheengatu a que se refere Américo Motta (MOTTA, 1972), esse 

parece não estar relacionado ao Nheengatu do Amazonas. Embora o cotejo entre as 

línguas Nheengatu (MOTTA, 1972) e Nheengatu do Amazonas (RODRIGUES: 1996) 

esteja fora do escopo desta tese, pensamos ter apresentado evidências a favor de que 

Nheengatu (MOTTA, 1972) seja um dos termos usados para mencionar a Língua Geral 

Paulista – ver cap. 3, não se referindo, portanto, ao Nheengatu amazônico. Também, no 

capítulo 4, buscamos evidenciar que Nheengatu (MOTTA, 1972), que nos referimos 

 
111 Sobre as regras da edição de texto ver Cambraia, Cunha & Megale, 1999, p. 23-26). 
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como Nheengatu de São Paulo, embora ateste aspectos gramaticais de línguas tupi, 

distancia-se dessas por outros fenômens linguísticos.   

 O “Pequeno Dicionario Nheengatu – Português” (MOTTA, 1972) abrange as 

letras de A a Z; cada entrada é enumerada e essa enumeração reinicia-se em cada letra do 

alfabeto. Ao final do documento, Motta (op.cit.) apresenta um breve apontamento sobre 

a gramática da língua, que inclui informações como: formação de palavras, sintaxe verbal 

e nominal, questões de gênero entre outras, que buscamos analisar no capítulo 4. 

O documento (MOTTA, 1972) está encadernado; todas as folhas são pautadas e 

se encontram em bom estado, salvo poucas manchas de oxidação, haja vista que a 

informação que temos é a de que no antigo prédio do Centro de Memórias, os documentos 

eram armazenados em locais pouco iluminados e com goteiras de chuva.  

As folhas, em Motta (1972), são enumeradas com números escritos com tinta 

preta. Essas marcações numéricas dizem respeito a um fólio do caderno, escrito só no 

reto, como se apresenta na figura abaixo: 

 

       Figura 14: Fólios do “Pequeno Dicionario Nheengatu – Português” de Jundiaí 

 

Fonte: Motta (1972) 

 

 Algumas entradas no documento (MOTTA, 1972) foram visivelmente grafadas 

posteriormente, pois as letras não são escritas com tanto cuidado. Além disso, geralmente 



187 
 

não são enumeradas e/ou são escritas com tinta de outra cor ou a lápis, diferente da escrita 

original que é com tinta azul. 

 O manuscrito é único; não temos notícias de outra cópia. O documento possui 77 

fólios enumerados, porém, como o autor enumera uma folha em cada duas, conforme 

mostrado na figura 14, pode-se contar 154 páginas, mais as duas folhas iniciais 

(dedicatória e nome do dicionário), somando, portanto, 156 páginas. 

 Na primeira folha, encontramos a dedicatória de doação para o então Diretor do 

Museu Histórico e Cultural de Jundiaí - Solar do Barão, Geraldo Barbosa Tomanik:  

 

 

Figura 15: Dedicatória registrada no “Pequeno Dicionario Nheengatu – Português”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Fonte: Motta (1972) 

 

 

 No que se refere à datação, conforme já informado, o Manuscrito é de 1972. 

Supomos que essa tenha sido a data do término, porém não sabemos dizer a data de início, 

pois não há nenhuma informação a esse respeito. 

 Sobre o autor do documento, embora tenhamos buscado informações de várias 

maneiras, não foi possível até o momento saber nada a seu respeito, como apontamos no 

capítulo 4 (4.1).  
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Ressaltamos que apesar de o documento ter uma grafia bastante legível, 

resolvemos realizar uma edição semidiplomática, por vários motivos: (i) alguns 

caracteres são de difícil leitura, por isso, é importante torná-lo legível ao leitor; (ii) para 

facilitar as comparações realizadas na parte 1 dessa tese, pois foi necessário  localizar a 

entrada desse documento nas comparações e a edição semidiplomática é importante para 

a realização desse trabalho; (iii) para ressaltar a importância desse documento e tornar 

conhecido o nome Américo Motta, o responsável por tão cuidadosa organização; (iv) em 

momento oportuno, aventamos a possibilidade de publicação deste Dicionário em 

separado, dados serem exíguos os materiais sobre Língua Geral 
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 CAPÍTULO 2 

EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA DO DOCUMENTO 

 

 

Fólio 1 
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Ao caro amigo 

Geraldo Barbosa Tomanik 

para que dê o destino que 

melhor lhe aprouver. 

Jundiaí 07/03/77 

Américo Motta 
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Pequeno Dicionario 

Nheengatu – Português 

Autoria de (assinatura)112 

1.972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
112 Ao compararmos o nome do Fólio 1 com a assinatura do Fólio 2, chegamos à conclusão que a 

assinatura pertence a Américo Motta, que foi quem entregou o documento ao Museu Cultural de Jundiaí 

em 1977. Ou seja, Américo Motta seria mesmo o autor do documento manuscrito. 



193 
 

Fólio 3 

 

 

 



194 
 

1 A   = Eu. Idea de arredondado. Sufixo do infinitivo e do  

   gerundio. 

2 Á   = Cabeça. Caro (amigo ou companheiro). Fruta. Glande.  

   Grão. Mano. Semente. Gerundio de ARA = TOMANDO-O. 

3 Ã   = Eis aqui. Esta. Este. Isto. 

4 Aan   = Nada. Não. Nenhum. Ninguem. Dizer não. NEGAR. 

5 Aaneime  = Do contrario. Se não. 

6 Aanga  = Experimentar. Pronunciar. Provar. Tentar. 

7 Aangaba  = Imagem. Medida. Final. 

8 Aangara  = Demonio. Tentador. 

9 Aani   = O mesmo que aan. 

10 Aarõ  = Esperar. 

11 Aba   = Cabelo. Pelo. Pena. Pluma. ABRIR. CORTAR. 

12 Abá   = Homem. Indio. Pessôa. Quem? 

13 Abá abá  = Quais as pessoas? 

14 Abá amó  = Alguem. Certas Pessôas. 

15 Abá bicaguereima = Mulher virgem. 

16 Abacatigaba  = variedade de peixe galo. 

17 Abacaxi  = abacaxi (iba + cati)113 

18 Abaeté  = Homem de bem. Homem de valôr. Homem honrado. 

19 Abaé  = Outrem. 

20 Abaguirá  = Indio passaro (agil no desporto ou na guerra). 

21 Abaiba  = Confuso. Dificil. Futuro esposo. Misturado. 

22 Abaité  = Medonho. Terrivel. 

23 Abamongui = Colar plumas. Emplumar o corpo. 

24 Abamuambaba = Indio que esteve no assalto. 

25 Abangaba  = Acovardado. Descoroçoado. 

26 Abangaiba  = Homem despresivel. 

27 Abanheenga  = Lingua de indio Tupi ou Guarani do sul. 

28 Abapó  = Mão de indio. Mão de pessôa. 

29 Abaraira  = Filho de pai índio 

30 Abaré  = Padre. 

 
113 O termo dentro do parêntesis foi inserido a lápis ou com tinta preta, possivelmente posteriormente, 

pelo autor ou por outra pessoa, haja vista ser notável uma diferença entre as escritas. 
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31 Abarebebé  = Padre voador. 

32 Abareguassú = Bispo. Padre superior. 

33 Abati  = Milho. Roça de milho. 

34 Abatií  = Arroz. Vinho de arroz ou de milho. 

35 Abatinga  = Cabelo branco. Velhice. 

36 Abatinguassú = Indio de nariz grande. 

37 Abaana  = Cabelo preto. Homem preto. Indio puro114. 

38 Abé   = Ao mesmo tempo que. Logo que. Também. 

39 Abebó  = Cabeleira eriçada. Grenha. 

40 Aberameἷ  = Como se. Parecer. 

41 Abi   = Agulha. 

42 Abiã  = Quanto mais. Se. 

43 Abijú  = Aspereza (de madeira). Penugem. 

44 Abiú  = Catar a cabeça de. 

45 Aboó  = Arrancar os cabelos. Depenar. Pelar. 

46 Aby   = Errar. Não acertar. Ser diferente. Transgredir. 

47 Abyaca  = Bodum. Cheiro de roupa suja ou suor. 

48 Abyara  = Diferente de. 

49 Abyareima  = Parecido com. Semelhante a. 

50 Abyqui  = Apalpar. Tocar. 

51 Abyquiaba  = Cardo. 

52 Abyquica  = Cardar. Escovar. Pentear. 

53 Aca   = Amargo. Chifre. Esporão. Ponta. 

54 Acã   = Galho. Ramo. 

55 Acaba  = Brigar com. Gritar com. 

56 Acacaba  = Censurar. Repreender. 

57 Acái  = Ai! Oh! (de medo, dó, dor ou zombaria). 

58 Acajá  = Cajá. Madre. 

59 Acajaca  = Variedade de cedro (vindo de fora). 

60 Acajacatinga = Variedade de cedro branco (vindo de fora). 

61 Acajatinga  = Variedade de cedro aborigene. 

62 Acajú  = Ano. Cajú. Mogno. 

 
114 O termo 'indio puro' foi acrescentado a tinta preta, possivelmente depois da feitura do documento. 
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63 Acajú acajá  = Castanha de cajú. 

64 Acajucatinga = Cajú ou mogno branco aborigene. 

65 Acajuí  = Vinho de cajú. 

66 Acajuiba  = Arvore do cajú. Cajueiro. 

67 Acajutí  = Castanha de cajú. 

68 Acambí  = Forquilha. Vão entre as pernas. 

69 Acanga  = Cabeça. 

70 Acangá  = Quebrar a cabeça de. 

71 Acangaguá  = Clava. Maça. 

72 Acangaoba  = Carapuça de peles. Chapeu. 

73 Acangaoca  = Arrancar a cabeça de. 

74 Acangapé  = Cranco. 

75 Acangassi  = Dor de cabeça. 

76 Acangatara  = Cocar. Enfeite para a cabeça. 

77 Acangoca  = Arrancar a cabeça de. 

78 Acangüera  = Cabeça decepada. Cabeça separada do corpo. 

79 Acanguera  = Variedade de gavião. 

80 Acangupaba = Almofada. Cabeceira. Travesseiro. 

81 Acangupira  = Erguer a cabeça. 

82 Acangussú  = Cabeçudo. Desgrenhado. 

83 Acanguyra  = Desanimado. 

84 Acanundubora = estado febril. Febricitante. 

85 Acanunduca = Febre. Febril (Doença). 

86 Acapé  = Barriga. Chapa. Mancha. Pedaço. Posta. Ventre. 

689 Acampira  = Galho. Ponta de arvore. 

87 Acará  = Cará (peixe). 

88 Acaraãia  = Peixe cão. 

89Acaramucu  = Gudinho. Peixe porco. 

90 Acarapé  = Caminho das garças. 

91 Acarapeassaba = Lago fluvial (lugar onde o rio fica largo). 

92 Acarapeba  = Peixe pequeno. 

93 Acarapinima = Sa lema 
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94 Acarapucu  = Salema. 

95 Acaratinga  = Cará branco (ACARAPITAMBA). 

96 Acarauna  = Cará preto ou cinza escuro. 

97 Acaraxixã  = Aspero. Grosso. 

98 Acari  = Peixe. 

99 Acarissoba  = Erva capitão. 

100 Acauã  = Ave que come cobra. Que come pau. 

101 Acó  = Aquela. Aquele. Aquilo. Essa. Esse. Isso. Virilhas. 

102 Acoaba  = Pubis feminina. 

103 Acó acó cuessé = Antes de anteontem. 

104 Acoãibaé  = Macho. 

105 Acoainho  = Penis. 

106 Acoca  = Abraçar a cabeça de. Fazer. 

107 Acó cuessé = Anteontem. 

108 Acuãia  = Penis. 

109 Acuara  = Febre. Febril. (doente). 

110 Acuba  = Calôr. Febre. Febril. Quente. (doente). 

111 Acubaiba  = Morno. Tibio. Passando a febre. Dente melhorando. 

112 Acubora  = Animoso. Caloroso. 

113 Acué  = Aquele. Aquilo. Essa. Esse. Isso. 

114 Acuéme  = Antigamente. Em tempos passados. 

115 Acuí  = Enxuto. Seco. 

116 Acuia  = Calvo. Sem cabelos. 

117 Acuraá  = Baia. Enseada. Remanso de rio. 

118 Acureἷ  = Agitado. Sacudido. 

119 Acuti  = Cotia. (AGUTI). 

120 Aé   = Antes. Aquele. Diferente. E mas. Mesmo. Outro. Senão. 

121 Aéboé  = Justamente. 

122 Aiebé  = Logo então. 

123 Aembé  = Aspero. Torrar milho. 

124 Aembeé  = Afiado. Afiar. 

125 Aé ré  = Depois disso. 
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126 Aéreme  = Então. 

127 Aeremebé  = Enquanto isso. 

128 Aeté  = Aprimorado. Fino. 

129 Aguá  = Inchaço com corrimento. 

130 Aguaá  = Altibaixos. 

131 Aguaçaba  = Amante possuida. (ABA + CUA + ÇABA = HOMEM + CINTURA 

+ COISA PRÓPRIA115 

132 Aguaí  = Cascavel. Fruto seco. Guiso. 

133 Aguãio  = Morder com as gengivas. (os idosos). 

134 Aguamiranga = Bracelete de penas. 

135 Aguape  = Golfão. Mato redondo. Nenufar. 

136 Aguapeassoca = Piassoca. (ave). 

137 Aguará  = Cachorro do mato. Cachorro selvagem. 

138 Aguaraçaba = Formiga. 

139 Aguaraguassú = Cachorro selvagem enorme. Lobo. 

140 Aguaraquiinha = Erva moura. 

141 Aguarassaussá = Carangueijo. 

142 Aguaraussá = caranguejo. 

143 Aguassaí  = Nome de um espirito imaginario. 

144 Aguaxima  = Guaxima. Malvaisco (planta). 

145 Agué  = Meio. Metade 

146 Agueá  = Dente molar. 

147 Aguiagui  = Cambalear. Embriaguez. Enjôo. Ficar euforico. Vibrar. 

148 Ahĕ  = Aquele. Ele. Esse. Fulano homem. Oh! Upa! 

149 Aí   = Mamão. Bicho preguiça. 

150 Aĩ   = Irmão. Mano. 

151 Aia  = Acido. Azedo. Papada. Papo. Saudavel. 

152 Ãia  = Dente. 

153 Ãiapoã  = Dente canino. Presa. 

154 Aio  = Mal. 

155 Aiba  = Estragado. Impraticavel. Matagal. Ruim. 

156 Aibara  = Dentes desencontrados ou separados. 

157 Aibἷ  = Coitado. Despresivel. Vil. 

 
115 No manuscrito essa sentença se encontra em uma única linha. 
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158 Ãibira  = Gengiva. 

159 Aibõ  = Agourar. Prognosticar. 

160 Ãibora  = Dentada. 

161 Aibussú  = Grosseiro. Mal feito. Tosco. 

162 Aicá  = Bôto. 

163 Aingá  = Quebrar os dentes. 

164 Ainguisiã  = Ranger os dentes. 

165 Aipi  = Aipim. Mandioca. Enxova. (peixe). 

166 Aipimixira = Variedade de peixe. 

167 Aipiy  = Vinho de aipim. 

168 Aipó  = Aquela. Aquele. Eis que. Essa. Esse. 

169 Aíra  = Fazer incisão. Riscar. 

170 Airἷ  = Miudo. Pequeno (mirim). 

171 Airí  = Variedade de palmeira. 

172 Aiussú  = Papo. Papudo. 

173 Aixé  = Tia paterna, (irmã do pai). 

174 Aixó  = Sogra. 

175 Ajabutipitá = Arvore. 

176 Ajacá   = Jacá. 

177 Ajajá  = Colhereiro (ave). 

178 Ajapé  = Casca. Casco. Superfície. Tez. 

179 Ajé  = Atalho. Corte. 

180 Ajéi  = Através de. De través. 

181 Ajereba  = Arraia. Redondo e igual. 

182 Ajó  = Bolsa. Saco. 

183 Aju  = Fibra. Nervo. 

184 Ajuba  = Maduro. Fruto que fica amarelo. 

185 Ajubica  = Enforcar. 

186 Ajucá  = Amassar. Sovar. 

187 Ajura  = Pescoço. 

188 Ajurara  = Laçar pelo pescoço. 

189 Ajurú  = Variedade de papagaio. 
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190 Ajuruapara = Variedade de papagaio. 

191 Ajurucatinga =  _//_      _//_    _//_ 

192 Ajurucurau = _//_      _//_    _//_ 

193 Ajurucuruca = _//_      _//_    _//_ 

194 Ajurueté  = _//_      _//_    _//_ 

195 Ajuruguassu = Arara. Papagaio grande. 

196 Ajurujuba  = Loiros. Papagaio amarelo. Povo de cabelo loiro. 

197 Ajurupí  = Cachaço. Talo. 

198 Ajyba  = Queijo. 

199 Ajyca  = Duro. Rijo (mas flexível). Veia. 

200 Ajyra  = Sobrinha (filha do irmão). 

201 Ama  = Estar ou ficar de pé. Ter costume ou uso. 

202 Amamberaba = Relampago. 

203 Amana  = Agua de chuva. Cercar. Chuva. Envolver. Nuvem. 

204 Amanjé  = Convocar para a guerra. 

205 Amana Ripiaca = Geada. Neve. 

206 Amandaba = Circular. Circulo. Redondo. 

207 Amandí  = Agua de chuva. 

208 Amandibá  = Chuva de pedra. Saraiva. 

209 Amandiquira = Goteira de chuva. 

210 Amanijú  = Algodão. 

211 Amanijuiba = Algodeiro. 

212 Amãpituna = Nuvem carregada. Nuvem negra. 

213 Amãssununga = Nuvem que faz barulho. Trovão. 

214 Amãntití  = Nuvem que faz luz. Faisca. Raio. 

215 Ambaba  = Ficar de pé. (lugar, podo ou tempo de). 

216 Ambaiba  = Embauba (arvore). 

217 Ambaitinga = Embauba branca. 

218 Ambé  = Barriga. Continuar de pé sem se mexer. 

219 Ambiassí  = Faminto. Fome. 

220 Ambií  = Ao colo. Ao lado. Debaixo do braço. Emparelhado. 

222 Ambiquira = Brôto. Grelo. Renovo. 
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223 Ambira  = Defunto. Finado. 

221 Ambipe  = Algun dia. No futuro. 

224 Ambó  = Cinco. 

225 Amboaé  = Alguem. Outro. 

226 Ambu  = Rocador. Roncar. 

227 Ambuá  = Centopeia. 

228 Ambuba  = Manco. Mancoso. 

229 Ambuboca = Assoar o nariz 

230 Ambuera  = Falhar. (o que ia ser mas não foi). 

231 Ambujaembó = Trepadeira. 

232 Amé  = Costumar. Dever. Ter costume ou uso. 

233 Ameressima = Lagartixa. 

234 Ami  = Espremer. Estar de pé sem se mexer. 

238Amiãté  =  _//_      _//_    _//_   _//_      _//_     

239 Amiquira  = Brôto. Grelo. Renovo. 

247 Amira  = Defunto. Finado. 

242 Amiri  =  _//_  _//_ 

235 Amií  = Ao colo. Ao lado. Debaixo do braço. Emparelhado. 

236 Amiioca  = Casa ao lado. Vizinha. 

237 Amindaba  = Aldeia vizinha. Arrabalde. 

240 Amiquissima = Pegajoso. Que cola. Viscoso. 

243 Amó  = Algum. Certo. Diversos, Outro. Um. Varios. 

244 Amõ  = Longe. Mais pra lá. Mergulhar. Molhar. Regar. 

245 Amó abá  = Alguem. 

248 Amó amó  = Alguem. Diversos. Um ou outro. Varios. 

249 Amó me  = Algumas vezes. 

250 Amó goti  = Além de mais pra lá. 

251 Amongueaba = Planta graminea. 

252 Amongui  = Emplumar o corpo de. (ABAMONGUI). 

253 Amoré  = Moreia.  
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254 Amore pinima = variedade de moreira. 

255 Amotara  = Amar. Gostar. Querer bem ª 

256 Amotareima = Odiar. Querer mal a. 

257 Amotareimbara = Desafeto. Inimigo. 

258 Amũia  = Avô. (AMIIA). 

259 Amundaba = Aldeia vizinha. Arrabalde. 

260 Anacã  = Periquito. 

261 Anaguira  = Carne da parte superior da coxa. 

262 Anajé  = Gavião. 

263 Anama  = Espesso. Grosso e chato. Nação. Parente. Raça. 

264 Anambé  = Nome de varias aves. 

265 Anamussú = Grosso demais. Muito grosso. 

266 Anangatu  = Muitos. 

267 Anda  = Planta das euforbiaceas. 

268 Andara  = Abraçado para dançar. 

269A Anduba  = Perceber. Sentir. 

269 Andirá  = Morcego (ANDIRACA). 

270 Anga  = Abrigo. Agora. Alma. Este. Isto. Ocorrer a. Sobra. 

271 Angá  = Oh!. Oh Sim!. Oh que bom.  

272 Angaba  = O bom do. O coitado do. Por fim. (MURUANGABA) 

273 Angái  = Absolutamente não. De maneira nenhuma. 

274 Angaiba  = Magro. Mal. 

275 Angaibabiara = Definhado. Magricela. Tuberculoso. 

276 Angaibara  = Magro. De compleição magra. 

277 Angaibora =  _//_      _//_      _//_     _//_ 

278 Angaingaiba = Demente. Louco. 

279 Angaingaibora =  _//_      _//_ 

280 Angaipaba = Maldade. Mau. Pecado. 

281 Angaipabae = Malvado. Mau. Pecador. 

282 Angaipabissi = Pecado original. 

283 Angaipabora = Malvado. Mau. Pecador. 

284 Angaipapaba = Maldade. Mau. Pecado. 
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285 Angáo  = Ameaçar. Vituperar. 

286 Angaturama = Afavel. Bom. Honrado. Santidade. Santo. 

287 Angu  = Recear. Temer. 

288 Anguecó  = Aflição. Angustia. 

289 Anguecoaiba =  //_      _//_ 

290 Anguendaba = Eternidade. Lugar de estar a alma. 

291 Anguequiia = Conquistar o coração de. 

292 Anguera  = Alma. (depois de separada do corpo). 

293 Anguerassó = Atemorizar. Espantar. 

294 Anguerecó = Preocupar-se. Ter cuidado com. 

295 Anguiré  = Doravante. 

296 Anhã  = Dente. 

297 Anhãi  = Na ponta. No cabo. 

298 Anhama  = Empurrado. Espelido. 

299 Anhanga  = Um genio da floresta. 

300 Anhanga ratá = Casa ou lugar do genio mau. Inferno. 

301 Anhamguera = Diabo velho. Que já foi genio. 

302 Anhapoã  = Dente canino. Presa. 

303 Anhassi  = Venenoso 

304 Anhé  = Apressado. Certamente. É verdade. Pressa. Fim. 

305 Anhé raú?  = Assim é?. É assim?. É possível? 

306 Anheté  = Certamente. É verdade. 

307 Anhétemo  = Oxala!. 

308 Anhinga  = Ave dos plotideos. 

309 Anhó  = Só. Somente. 

310 Anhubana  = Abraçar. 

311A Anhuma  = Ave dos palamedeideos. (ANHIMA). 

312 Anhupoca  = _//_       _//_                    _//_ 

311 Anhuiba  = Canela sassafras. 

313 Anhuri  = Colo. Estreito no meio. 

314 Aninga  = Arrepiar-se. Arrepio. 

315 Anoi  = De lá. 
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316 Anõia  = A banda de lá. 

317 Anonga  = Agourar. Prognosticar. 

318 Antan  = Duro. Rijo. 

319 Anú  = Anu. Passaro preto. 

320 Aó   = Injuriar. 

321 Aõa  = Aquele. Esse. 

322 Aoba  = Pano. Roupa. Vestir. (AOBA IBI = VÉU). 

323 Aoboca  = Despir. 

324 Apá  = De todo. Todo. 

325 Apacuia  = Derrocar. Desmoronar. 

326 Apajé  = Inchado. Inclinado. Maduro. Vergado. 

327 Apajereba  = Revolutar. Rolar. 

328 Apajuguá  = Embrulhado. Encaroçado. Misturado. 

329 Apamonara = Misturar. Remexer. 

330 Apana  = Atingir a cabeça de. 

331 Apapuara  = Dobra. Dobrar todo. 

332 Apapuba  = Fofo. Mole. 

333 Apara   = Entortar. Entrevado. Torto. (JURUPARI = O BOCA TORTA). 

334 Aparajereba = Ir rolando. 

335 Aparara  = Cair. Vergar. 

336 Aparatã  = Duro. Espesso. Hirto. 

337A Aparoca  = Desentortar. 

337 Aparibira  = Dobrar pelas pontas. Emparelhar. 

338 Apatucá  = Apisoar. Lavar roupas. Macetar. Machucar. Pilar. Secar. 

339 Apé  = [..+]tortas.  Caminho. Casco. Concha. Escama. Tortô. 

340 Apeaoba  = Forrar. Forro. 

341 Apeaopaba =   //_  _//_ 

342 Apeara  = Parte externa. Superficie. 

343 Apearé  = Variedade de inseto. 

344 Apearõ  = Esperar escondido. Tocaiar.  

345 Apeba  = Achatado. Largo e arredondado. 

346 Apeca  = Chamuscar. 
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347 Apecó  = Frequentar. Visitar ameude. 

348 Apecu  = Lingua. 

349 Apecumã  = Fuligem. 

350 Apenunga  = Onda. 

351 Apeoca  = Descascar (casca grossa). Desentortar. 

352 Apepocumã = Fuligem. 

353 Apepu  = Bravateiro. Gabola.  Tom de coisa oca. 

354 Apepuera  = Casca vasia. Concha. 

355 Apereá   = Piriá. Preá. (ROEDOR). 

356 Apererá  = Igual. Raso. Tosado. 

357 Apeubana  = Forrar. 

358 Apeubandaba = Forro. Forrar. 

350 Apeiba   = Pau de jangada. 

351 Api  = Atirar pedras em. Acertar em. Relar em. Tropeçar em. 

352 Apí  = Nunca acabar de. Queimar. 

353 Apiaba  = Forno. Gentil. Homem macho. Indio. Varão. 

354 Apiabaiba  = Indio selvagem. 

355 Apiabebé  = Anjo. Bom. 

356 Apiama   = Inclinado. Torto. 

358 Apicaba  = Assento. Banco. Cadeira. 

357 Apiara  = Obedecer a. 

359 Apicui  = Caspa.  

360 Apἷguara  = Narinas. Ventas. 

361 Apimondica = Acabar. Concluir. 

362 Apina  = Pelado. Rapado. Raspar a cabeça de. 

363 Apinha  = Argola. Aro. Ponta do nariz. 

364 Apipema  = Alto da Serra. Espigão. 

365 Apipica  = Contestar. Maltratar. Oprimir. 

366 Apira  = Fim. Ponta. Couro da cabeça. 

367 Apiraba  = Pelo da cabeça. 

368 Apiraboó  = Pelar a cabeça de. 

369 Apiraiba  = Impetigem. Usagre. 
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370 Apiramõ  = Mergulhar. Por de molho. 

371 Apirassaba = Passar por cima de. Saltar. 

372 Apireima  = Infinito. Sem fim. 

373 Apiretaba  = Aparar o cabelo. 

374 Apiri  = Ao lado de. Junto. Na ponta. No alto da cabeça. Pegado. 

375 Apirἷ  = Quase que. 

376 Apiritá  = Armação da cumieira. 

377 Apirõ  = Chorar (o defunto). Lamentar. Prantear. 

378 Apissá  = Ouvido. Ouvir. 

379 Apissaguara = Ourificio auricular. 

380 Apissaeima = Surdo. 

381 Apissanga  = Compacto. Espesso. 

382 Apissica  = Contente com. Farto. Satisfeito. 

383 Apissicaba = Consolação. Consolo. 

384 Apítama  = Feixe. Molho. Ramalhete. 

385 Apitecuĩa  = Calvo. 

386 Apitefuba  = Gema de ovo. 

387 Apitera  = Centro. Cume. Meio. Parte Superior. Vertice. 

388 Apitereba  = Calvo. 

389 Apiteruã  = Nó da madeira. 

390 Apiti  = Amarrar. Atar. Matar gente fazendo estrago. 

391 Apititinga  = Mancha branca na cabeça. 

392 Apixaba  = Cutelada. Ferir. Ferir na cabeça. Pancada. 

393 Apixaembé = Cachaço de anta. 

394 Apixaἷ  = Crespo. Enrugado. Pixaim. 

395 Apixara  = Proximo. Semelhante. 

397 Apixossoca = Contar. Ler. Relatar. 

396 Apixiba  = Afagar a cabeça de. 

397 Apó  = Aquela. Aquele. Aquilo. Fazer. Preparar. Raiz. 

398 Apoã    = Cabo. Labio superior. Ponta de terra. 

399 Apoáaba  = Bigode. Buço. 

400 Apoai  = Curto. 
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401 Apomonga = Viscoso. 

402 Aponga   = Opilação. Opilado. 

403 Apooca  = Arrancar pela raiz. 

404 Apopara  = Emplumado. Ir nascendo as penas. 

405 Apora  = Brigar. Discutir. Não desistir. Teimar. 

406 Apuã  = Esferico. Montão. Monte. Redondo. 

407 Apuana  = Andar depressa. Correr. Ser ligeiro. 

408 Apuapica  = Acolher. Apanhar. Recolher. 

409 Apuara  = Enrolar (o defunto). 

410 Apuba  = Fruto que amolece. Maduro. 

411 Apué  = Longe. 

412 Apumima  = Afundar. Mergulhar.  

413 Apupaũ  = Passada. Passo. Regaço. 

414 Apurupã  = Bater na cabeça de. 

415 Aputuuma = Miolo. Polpa. 

416 Aquequȇ  = Variedade de formiga. Quenquen. 

417 Aquima  = Molhado. 

418 Aquipuemboúra = Seguir o rastro de. (VINDO). 

419 Aquipuemomossema = _//_ _//_ _//_ _//_ (ACOSSANDO). 

420 Aquipuemondó = _//_ _//_ _//_ _//_ (INDO). 

421 Aquipuera = Parte posterior. Rastro. Vestigio. 

422 Aquipuéri  = Atras de. Detras de. 

423 Aquiqui  = Variedade de bugio. 

424 Aquira  = Imaturo. Novo. Verde. 

425 Aquirara  = Abortar. Abortivo. 

426 Aquitã  = Grão de pimenta, sal etc. Curto. Pequeno. 

427 Aquitaba  = Estreito no meio e largo nas pontas. 

428 Ara  = Cair. Colhêr. Dia. Embarcar. Entendimento. 

   Espiga. Juizo. Luz. Mundo. Nascer. Parte su- 

   perior.  Sol. Tomar. Tempo. 

429 Araá  = Agitado. Lampeiro. 

430 Arabé  = Barata. 
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431 Araberi  = Variedade de peixe. Lambari. 

432 Araça  = Estação. Fruta silvestre. 

433 Aracaé  = Antigamente. Então. Naquele tempo. 

434 Aracatu  = Aracati. Bom tempo. Epoca bôa. 

436 Aracuã  = Ave dos cracideos. 

435 Araci  = Luz do dia, Mãe da luz. 

436 Araguaguá = Espadarte. Peixe serra. 

437 Araguai  = Ave dos Psitacideos. 

438 Araguirá  = Tico tico rei. 

439 Arajá  = Cada dia. Sempre. Todos os dias. 

440 Aramandaia = Variedade de besouro. 

441 Aramassá  = Linguado (peixe). 

442 Arapabaca = Planta das Longaniaceas. 

443 Arapaguá  = Variedade de cipó. 

444 Arapapá  = Colhereiro. 

445 Arapassó  = Pica pau. 

446A Arara  = Arara. 

447 Araracanga = Variedade de arara. 

448 Ararauna  = Variedade de arara escura. 

449 Arassá  = Araça. Fruta silvestre. 

450 Arassari  = Tucano. 

451 Arassaripoca = Variedade de tucano. 

452 Arassojaba = Chapeu. Penachos. 

453 Arataca  = Armadilha para caça. 

454 Aratajassu = Variedade de colhereiro. 

455 Aratanha  = Bico de ave. 

456 Aratarataguassu = Variedade de beija flôr. 

457 Araticũ  = Araticum. Colorau. 

458 Araticurana = Araticum do brejo. 

459 Aratu  = Carangueijo. 

460 Aratupeba  = Variedade de caranguejo chato. 

461 Aratupinima = _//_ _//_ _//_ _//_ _//_ malhado. 
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462 Arauna  = Ave dos Icterideos. 

463 Araxá  = Choro. Pranto. 

464 Areá  = Aleijado do pé. 

465 Arebo  = Cada dia. 

466 Areãia  = Arinhanha. Lontra. 

467 Areranha  =    _//_ _//_. 

468 Areté  = Dia de festa. 

469 Ari  = Em cima de. Sobre. 

470 Ariba  = Cacho. 

471 Aribé  = Aquietar-se. Cessar de. Melhorar da dôr. Sarar. 

472 Áribo  = De dia. Todos os dias.  Em cima de.  Sobre. 

473 Ariia  = Avó. 

474 Arinhama  = Galinha. 

475 Ariraguã  = Crista. 

476 Ariramba  = Ave dos Alcedinideos. 

477 Arõ  = Esperar. Ficar bem. Guardar. Parecer bem. 

478 Arõana  = Apropriado para. Guarda. Jeitoso. Ter jeito. Vigia. 

479 Aroca  = Consumir. Gastar. 

480 Aru  = Impedir. Por obstaculo. Prejudicar. Ser nocivo. 

481 Aruá  = Desconfiado. 

482 Aruaba  = Estôrvo. Frustar-se. Impedimento. Não realizar. 

483 Aruãiba  = Gabola. Garridice. Janota. Rufião. 

484 Aruãibora  = _//_      _//_       _//_      _//_ 

485 Arucanga  = Costas. Costelas. 

486 Aruguá  = Espelho. 

487 Arumatiá  = Bicho – pau. 

488 Arupareaca = Espinho. Farpa. 

489 Aruru  = Tristonho. 

490 Assaba  = Atravessar. Passar. Rixar com tinta. 

   Lugar, modo, tempo de receber. Recepção. Tomada. 

491 Assajé  = Meio dia. 

492 Assanga  = Gorducho. Rechonchudo. 
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493 Assapaba  = Lugar, modo, tempo de passar. Passagem. 

494 Assara  = O que recebe ou toma. Recebedor. 

495 Assé  = Agente. 

496 Asséi  = As costas. 

497 Asseia  = Costas. 

498 Assema  = Gritar. Grito. 

499 Asseoca  = Garganta. Guela. 

500 Asseocainha = Uvula. 

501 Asseopiãio = Ceu da boca. 

508 Assoca  = Verme da carne ou de frutas. Bigato. 

502 Assi  = Doer. Dolorido. Dôr. Pesar. 

503 Assiaba  = Cortar. Partir. 

504 Assica  = Cortado. Maneta. Pedaço. 

505 Assicuera  = Pedaço. (irmã ou irmão em sentido figurado). 

506 Assima  = Liso. 

507 Assirõ  = Moido de cansaço ou de dôr. 

509 Assoi  = Cobrir. Tampar. (ASSOIABAOU AÇOIABA)116 

510 Assojaba  = Carapuça. Cobertura ou manto de penas. 

511 Assojaboca = Descobrir. Destapar. 

512 Assei  = Mão esquerda. 

513 Assura  = Altibaixo. Corcova.  Lombada (ASSIRA). 

514 Assuií  = Morder. Morder a cabeça.  Provar sem mastigar. 

515 Atá  = Andar. Duro. Fogo. Forte.  Passear. Rijo. 

516 Ataara  = Fumeiro. 

517 Ataendí  = Chama. Lume. Luz de fogo. 

518 Ataendiuru = Castiçal. Cesto de luz. 

519 Ataguassú  = Fogo grande. Fogueira. 

520 Ataguatu  = Forte. Rijo. 

521 Atairũ  = Companheiro de viagem. 

522 Atanhé  = Retilineo. Reto. 

523 Atapeocaba = Abanador. Abanico. 

526 Atapiririca = Fagulha. Faisca. 

 
116 Essa observação, apesar de estar escrita a lápis da linha 509, diz respeito, conforme aponta a seta 

(também, feita a lápis) feita pelo autor, a palavra “Assojaba”, descrita na linha 510.  
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524 Atapi  = Atiça o fogo. 

525 Atapinha  = Brasa. Carvão. 

527 Atapuana  = Andar muito depressa, pisando alto. 

528 Atara  = Forasteiro. Mensageiro. Viandante. 

529 Atatinga  = Fumaça branca. 

530 Ataupaba  = Fogão. Lareira. 

531 Atauru  = Castiçal.  Cesto de luz. 

532 Atauúba  = Flecha incediaria. Foguete. 

533 Ateĕ  = Aleijado (que pisa com a ponta do pé). 

535 Aterĕ  = Cortado de todo. Decepado. Raso. 

534 Ateima  = Preguiçoso. 

535 Ati  = Variedade de gaivota. 

536 Atiaia  = Estar arrepiado. Estar eriçado. Lançar raios. Raio de luz. 

537 Atiama  = Espirrar. Espirro. 

538 Atiba  = Enterrar. Fontes. Temporas. 

539 Atibaca   = Voltar o rosto para tras. 

540 Atibacã  = Calvicie. Entradas na cabeça. 

541 Atibaia  = Cabeludo. Guedelha. 

542 Aticá  = Esmurrar. Fincar. 

543 Atii  = Furunculo. 

544 Atinga  = Lã. Cabelo branco. Velhice. 

545 Atiibári  = Ao ombro. 

549 Atipi  = Boca cheia.  Bochecha. 

550 Atira  = Montão. Ruma. 

551 Atirá  = Asperesa. Eriçado para brigar. Frisa. Grenha. Topete. 

552 Atirabebe  = Feixe de penas. 

553 Atirõ  = Arranjado. Arrumado. Concertado. Enfeitado. 

554 Atitara  = Jacitara (planta). 

555 Atitinga  = Mancha branca no cabelo. 
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556 Atõia  = Tocar em. 

557 Ateiá  = Cangote. Toutiço.  

558 Atuassaba  = Comadre. Compadre (ATIASSABA). 

559 Atucupé  = Costas. 

560 Atuúba  = Sogro. 

561 Auana  = Bracelete de penas. 

562 Aub  = Apenas. Falsa. Mal. Má vontade. Só. 

563 Aúba  = De mentira. Falso. Fingido. Mal feito. Mesquinho. 

564 Auauba  = Desejar muito. 

565 Aubara  = Deixar escapar. Errar ao agarrar. 

566 Aujé  = Até que enfim!. Basta!. Chega!. Muito bem!. 

567 Aujé  = Acabado. Concluido. Bom para comer. Madu- 

   ro. Nisto. Senão quando. Render-se.  

568 Aujé é  = Aprovar. Dizer muito bem. 

569 Aujebé  = Ainda que. Embora. Mesmo que. Muito bem. 

570 Aujeramanbé = Para sempre. 

571 Aujeparaba = De vez. Pintado. Quasi maduro. 

572 Aumbaraba = Pintado de maduro. 

573 Auna  = Fruto preto. Maaduro. 

574 Aunhenhé  = Imediatamente. Logo. 

575 Aupaba  = Patria. Terra de origem. 

576 Aúra  = Nasceram as penas. Sentir alívio. 

577 Aussuba  = Amar. 

578 Aussubara = Ter misericordia. Ter pena. 

579 Aussubassaba = Dó. Misericordia. Pena. 

580 Ay   = Agua. Primeiro leite da femea.  Soro. Suor. 

581 Aybu  = Chegar. Resfolegar.  

582 Aynha  = Grão. Semente. 

583 Aypy  = Cachaço. Cerviz. 

584 Ayra  = Familia. Filho. Filhote. Sobrinho. 

585 Ayrati  = Nora. 

586 Ayssé  = Nação. Parente. Parentela. 
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587 Aysso  = Bem feito. Bonito. Formoso. (AYSSOCATU). 

588 Ayti  = Ninho. 

88a Acaracu  = Ninho das garças. 

304a Anhembi117 = 

446 Arapuã  = Mel redondo. 

       Abacataia  = Variedade de peixe galo (ARACANGUIRA). 

      Abará  = Iguaria feita de massa de feijão, pimenta e pijericum.       

      Abarĕ  = Espécie de bolo de milho ou de arroz cosido. 

      Abatixi  = Planta aquatica. 

      Aatá  = Canoa usada no Amazonas. 

      Abaçai  = Genio maléfico que perseguia indigenas, ttornado os possessos. 

     Abajeru  = Planta das rosaceas, medicamentosa. (ABJERU, ABOJERU, 

GUAJIRU,    GUAJERU).118 

    Abaporu  = Antropofago. Comedor de gente. 

    Abarema  = Ingá. 

    Abatiguera  = Lavoura de milho depois de feita a colheita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
117 Não há significado nesta linha. 
118 Esse último termo se encontra na mesma linha. Por questão de espaço, nós utilizamos duas linhas. 
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1 Babaca  = Revirar. Virar. 

2 Baca   = Mudar de direção. Virar. Voltar. 

3 Baé   = Bens. Bicho. Coisa. Espirito mau. Objeto. 

4 Bae   = A que. O que (SUJEITO). 

5 Baiacu  = Peixe dos tetraodontideos. 

6 Banga  = Torto. Vesgo. Virado.  

7 Bassema  = Achar. Chegar. 

8 Baturité  = Verdadeiro. 

9 Bau   = Cesto de frutas. Insetos e vermes que dão nas plantas. 

10 Be   = A. Para. 

11 Bé   = Ainda. De novo. E. Logo. Mais. Outra vez. Por onde. Também. 

Tornar ª 

12 Bebé   = Voador. Voar.  

13 Bebuia  = Boiar. Ser leve. Vão. Vazio. 

14 Beἷ   = Um pouco mais. 

15 Beju  = Bolo. Pão. 

16 Bejutingui  = Bolo de pão de milho. 

17 Beno  = Mais. Outra vez. 

18 Beraba  = Brilhante. Brilhar.  Resplandecer. 

19 Berameἷ  = Parecer. 

20 Biã   = Ainda que. Bem que. Embora. 

21 Biãe  = Pois se. 

22 Biar  = Pouco a pouco. 

23 Biara  = Acomodado. Caseiro. Ser manso. 

24 Biaribi  = Assado em cova no chão. 

25 Biboca  = Escovação. 

26 Bica  = Tocar em. 

27 Biguá  = Biguá. Corvo marinho. 

28 Bijupirá  = Peixe dos Raquicetrideos. 

29 Bipe   = Algum dia. Algures. No futuro. 

30 Bira  = Erguer-se. 

31 Birigui  = Variedade de bugio. 

32 Biririma  = Corrupio. Ventoinha. 
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33 Bite   = Ainda. Continuar. 

34 Biterἷ  =  -//-  -//- 

35 Bo   = A. Em. Por. 

36 Boboca  = Fenda. Fender-se. Rachar. Racho. 

37 Boca  = -//-   -//-        -//- -//- 

38 Boia  = Cobra. 

39 Boicininga  = Cascavel. Cobra chocalho. 

40 Boipembo  = Cabeça chata. 

41Boja   = Discipulo. Mediano. Medio. Servo. Sudito. 

42 Bora  = (sufixo) = O que está cheio de. O que tem. 

43 Borborema  = Sertão. 

44 Bossiia  = Carga. Estar carregado. Peso. Ser pesado. 

45 Botucatu  = Monte bom. 

46 Botujuru  = Boca do monte. 

49 Butantan  = Terra seca. 

47 Bucã  = Grelha de assar a caça. 

48 Buriti  = Cascata. 
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1 Cá   = Quebrar coisa oca. 

2 Caá   = Erva. Folha. Mato. 

3 Caaapiá  = Carapiá. Planta das moraceas. 

4 Caaba  = Defecar. Escremento. 

5 Caabo icó  = Caçar. Fazer caça. 

6 Caabo só  =  _//_  _//_ _//_ 

7 Caacõ  = Sensitiva. 

8 Caaeté  = Floresta. Mata. 

9 Caaguiroca  = Capinar. Limpar o mato. 

10 Caajara  = Louva – Deus. O senhor do mato. 

11 Caamombirõ = Caçar (cercando com muita gente). 

12 Caamondó  = Caçar. Fazer caçada. 

13 Caanupã  = Limpar o mato. Roçar. 

14 Caapaũ  = Capão de mato. 

15 Caapeba  = Cipo de cobra. Erva de N. Senhora. 

16 Caapiassó  = Defecar. Escremento. 

17 Caapoanama = Moita. Ponta de mato cerrado. 

18 Caapomanga = Erva divina. 

19 Caaponga  = Beldroega. 

20 Caapotiraguá = Planta das Rubiaceas. 

21 Caarimã  = Farinha de aipim. 

22 Caaroba  = Caroba (planta). 

23 Caassica  = Erva de cobra. 

24 Caataia   = Planta das Escrofulariaceas. 

25 Caatinga  =  _//_        _//_  Bignoneaceas. 

26 Caaissá  = Cerca de ramos. Cercado. Fortificação. 

27 Caba  = Gordura. Nata. Sebo. Vespa. 

28 Cabapuã  = Variedade de vespa. 

29 Cabará  = Cabra. 

30 Cabatã  = Variedade de vespa. 

31 Cabati  = _//_    _//_     _//_ 

32 Cabessapissoeima =  _//_    _//_     _//_ 
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33 Cababajuba = Variedade de vespa amarela. 

34 Caburé  =  _//_ _//_  coruja. 

35 Cabureiba  = Cabreuva. 

36 Cabussú  = variedade de vespa. 

37 Caçapava  = Picada. 

38 Cacara  = Aproximar-se. Estar perto. 

39 Cacequi  = Preto e branco. 

40 Cacuaba  = Crescer. 

41 Caĕ   = Enxuto. Moqueado. Seco. Tostado. 

42 Caetité  = Floresta. Mata fechada. 

43 Caguaba  = Vasilha de beber cauim ou vinho. 

44 Caguaiba  = Bravo. Exaltado. Feroz. 

45 Caguara  = Bebedor de cauim ou vinho. 

46 Cagüera  = Gordura. Sebo. 

47 Cai   = Pau queimado. Variedade de macaco. 

48 Caia  = Arder. Pegar fogo. 

49A Caipira  = Pele queimada. 

50 Caipora  = Genio. Que vem do mato. 

51 Caissá  = Cerca de ramos. Cercado. Fortificação. 

52 Cajá  = Cajá. 

53 Cama  = Seio. 

54 Camamu  = Bexiga natatoria dos peixes. Bolha d'agua. 

55 Camapu  = Planta das Solanaceas. 

56 Camaquã  = Elevação. 

57 Camdrá  = Cambará. Planta das Solanaceas. 

58 Camarajapé = Planta das Rabiaadas. 

59 Camarambaia = _//_   _//_    Oenoteraceas. 

60 Camarara  = Amigo. Camarada. Colega. 

61 Camaratinga = Planta das Verbenaceas. 

62 Camarú  =  _//_    _//_    Solanaceas. 

63 Camassari  = Variedade de arvore de lei. 

66 Cambu  = Mamar. 
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67 Cambucá  = Cambucá (arvore e fruto das Mirtaceas). 

68 Cambui  = Murta. 

64 Cambi  = Leite. 

65 Cambica  = Expremer. Prensar. Torcer. 

69 Camobi  = Borboleta. 

71 Camurupi  = Peixe dos Clupideos. 

70 Camuri  = Robalo. 

72 Camussi  = Pote. Vaso. 

73 Canãia  = Estar despertado, folgado, frouxo ou jogando. 

74 Candaba  = Arrebitar. Torcer para cima. 

75 Candaguassu = Minhoca. 

76 Candura  = Corcova. Corcovado. Lombada. Porto. 

77 Caneõ  = Cansaço. Cansado. Cansar-se. 

78 Canga  = Armação. Espinha de peixe. Enxuto. Osso. 

79 Cangaputuuma = Tutano. 

80 Cangüera  = Ossada. Osso. 

81 Cangüira  = Enxofre. 

82 Cangussu  = Cerebro. 

83 Canhema  = Fugir. Fugitivo. Perder-se. Perdido. Sumir. 

84 Canhembara = Fugitivo.  

85 Caninana  = Variedade de cobra. 

86 Canindé  = Canindé. Variedade de arara.  

87 Canjica  = Grão cozido. 

88 Canuguá  = Furta côr. 

89 Capeuna  = Peixe dos  Haemulideos. 

90 Capi  = Capim. Erva. 

91 Capiaba  = Casa na roça.  Erdade. Quinta. 

92 Capii  = Capim. Erva. 

93 Capiiguara  = Capivara. 

94 Capiitiba  = Capinzal. Pastagem. 

95 Capira  = Mondar (arrancar o mato pela raiz). 

96 Capissaba  = Monda ou limpa na plantação. 
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97 Capororoca = Ave dos Anatídeos. 

98 Capuerussu = Variedade de abelha. 

99 Caracará  = Variedade de gavião (CARCARÁ). 

100 Caracu  = Suco de aipim mastigado. 

101 Caraguatá  = Gravatá. 

102 Caraguataguassú = Variedade de madeira da qual se tira o fogo. 

103 Caraguatanema = Erva-babosa. 

104 Carãia  = Arranhar. Roer. 

105 Caraiba  = Força de espirito. Homem santo. Sagrado.  Virtude. 

106 Caraibebé  = Anjo. Espirito bom. 

107 Caraimonhanga = Cerimonia de culto. Fazer cerimonias de fé. 

108 Carainambi = Variedade de inhame. 

109 Carajá  = Curador. Curandeiro. 

110 Caramĕua  = Caixa. Canastra. Cesto de bambu. 

111 Caramossé = Algum dia. Talvez. 

112 Caramuru  = Lampreia. Moreia. 

113 Caranaiba  = Carnauba. 

114 Carapeba  = Cará chato. Peixe dos Encinostomideos. 

115 Carapiassaba = Variedade de cará. 

117 Carapitanga = _//_   _//_   _//_    _//_   branco. 

116 Carapἷnima = _//_   _//_   _//_  caranguejo. 

118 Carapucu  = _//_   _//_   _//_   cogumelo. 

119 Carará  = Mergulhão. 

120 Cararaúna  = Mergulhão escuro. Variedade de caranguejo. 

121 Cararu  = Carurú. 

122 Carauna  = Peixe. Cará escuro. 

123 Carijó  = Que é pintado. 

124 Carimã  = Farinha de mandiopuba. 

125 Carimamana = Almadia de junco. 

126 Carioba  = Roupa branca. Roupa de branco. 

127 Carioca  = Casa branca. Casa de branco. 

128 Caripira  = Ave alcatraz. Tesoura. 
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129 Caru  = Comer. Comilão. Guloso. 

130 Caruaba  = Lugar, modo ou tempo de comer. Mesa. 

131 Caruca  = Tarde. 

132 Carucassi  = Saudoso. Tristonho. 

133 Carucuoca = Rato domestico. Rato da casa. 

134 Carupissajé = Noite fechada. 

135 Caruqueme = De tarde. 

136 Caruquipi  = Boca da noite. 

137 Carusseia  = Querer comer. 

138 Cassaba  = Cunha. 

139 Cassununga = Variedade de vespa que faz barulho. 

140 Catapora  = Erupção na pele.  

141 Catete  = Casa do chefe. 

142 Catinga  = Catinga. Fartum. Mau cheiro. 

143 Catipora  = Beleza. Formosura. 

144 Catu  = Bem. Bom. Conservado. Muito. Sadio. São. 

145 Catuoca  = Escolher. Separar o bom. 

146 Catupabê  = Muitos. Multidão. 

147 Catupé  = Despido. Nú. 

148 Catutenhé  = Bastante. Bem. Muito. 

149 Caú  = Beber cauim ou vinho. Fazer papa de farinha. 

150 Cauἷ  = Cauim. Vinho. 

151 Cauἷaἷa  = _ //_  _//_ 

152 Cauἷeté  = Cauim legitimo. Vinho puro. 

153 Cauiiba  = Arvore do vinho. Parreira. Videira. 

154 Cauitatá  = Aguardente. Cachaça. 

155 Ceará  = Cabeça aspera. 

156 Ceça  = Olhos. 

157 Cejara  = Aquele que abandona. 

158 Chatimba  = Até logo. 

159 Có   = Aqui. Eis que. Este. Isto. Buraco. Roça. Toma! 

160 Coacatu  = Bom tempo. Dia claro. 
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161 Coamutu  = Madrugada. 

162 Coamutumo = De madrugada. 

163 Coarapucui = Para sempre. 

164 Coatia  = Pintar. 

165 Coatiabo  = Que foi pintado. 

166 Cobé  = Aqui está. Eis aqui. (COISA VISIVEL). 

167 Coca  = Apoiar. Dirigir. Escorar. 

168 Cocaba  = Encosto. Escora. Tranca. 

169 Coé  = Agora mesmo. Aqui mesmo. Já mesmo. 

170 Coema  = Amanhecer. Manhã. 

171 Coeme  = De manhã. 

172 Coemitanga = Alvorada. 

173 Coepe  = Em alguma parte. 

174 Coě  = Agora. Agorinha mesmo. Aqui pertinho. 

175 Cõia  = Gemeos. 

176 Coipó  = Ou. 

177 Coiré  = Agora a pouco. 

178 Coiribé  = Hoje em dia. 

179 Coite  = Enfim. Senão quando. 

180 Conipó  = Ou. 

181 Copira  = Fazer roça. Roçar. 

182 Copissaba  = Lavoura. Roça. 

183 Cori  = Hoje. Logo mais. Mais tarde. 

184 Cori aúb  = Muito depressa.  Oxalá!. (CORI AUAÚB). 

185 Cori coeme = Amanhã de manhã. 

186 Cori é cori = Hoje mesmo. 

187 Coriteἷ  = Logo. Depressa. 

188 Corocoró  = peixe dos Percideos. 

189 Corocoroca = Cocoroca. (P3eixe do mar). 

190 Coroia  = Aspero. Grosso ao tato. 

191 Coromó  = Daqui a pouco. Logo mais. 

192 Corumbá  = Cascalho. 
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193 Cossoca  = Chocalhar. Sacudir-se. Soluçar. 

194 Cotoca  = _//_  _//_  _//_ 

195 Coti  = Ao lado de. Aposento. Canto. Cilada.  Quarto. 

196 Cua  = Baia  Cintura. Meio. Varzea. 

197 Cuaba  = Conhecer. Correr. Passar. Saber. 

198 Cuabapuana = Correr. Passar velozmente. Veloz. 

199 Cuabé  = Esacapar. 

200 Cuabeenga = Mostrar. Prometer. 

201 Cuabἷ  = Passar enquanto o outro para. 

202 Cuabipireima = Desconhecido. Secreto. 

203 Cuacaara  = Passarem sucessivamente. (PLURAL). 

204 Cuacatei  = Bom tempo. Dia claro. 

205 Cuacuba  = Calar. Esconder. Omitir. Negar. 

206 Cuaguassú = Cintura grossa. Grosso. 

207 Cuamana  = Abarcar. Envolver pela cintura. 

208 Cuameenga = Mostrar. Prometer. 

209 Cuandu  = Porco espinho. 

210 Cuapaba  = Marca. Passagem. Pegada. Final. 

211 Cuapisssica = Abarcar. Envolver pela cintura. 

212 Cuara  = Buraco. Cova. Mina. Estar furado. Ter buraco. 

213 Cuara  = Sol. 

214 Cuarassi  = Malaria. Maleita. Sól. Verão. 

215 Cuarassi reiqueaba = Ocidente. Oeste. Poente. 

216 Cuarassi sembaba = Este. Nascente. Oriente. 

217 Cuaucaraa = Acusar. Fazer saber. Informar. 

218 Cuati  = Coati. 

219 Cuatiara  = Escrever. Escrita. Papel. Pintar. 

220 Cuba  = Estar. (SINGULAR). 

221 Cubé  = Estarem (PLURAL). 

222 Cué  = Eis aí. Aquele. Esse. Isso. Oh! Upa!. 

223 Cuéibo  = Por alguma parte. 

224 Cueipe  = Em algum lugar. Por ai afora. 
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225 Cueissé  = Há poucos dias. Ontem. 

226 Cuessé cuessé = Ante ontem. 

227 Cuessenheim = Antigamente. 

228 Cui  = Farelo. Po. 

229 Cuia  = Cair cabelo, dente, folha, fruto, etc. Cuia. 

231 Cuimbuca  = Variedade de cuia. 

232 Cuieté  = Cuia verdadeira. 

233 Cuipeba   = Cuia chata. Cuia rasa. 

230 Cuiabá  = Hom que faz cuia. 

234 Cuja  = Canteiro. 

235 Cujaba  = Cabaça partida ao meio. 

236 Cajauju  = Variedade de coruja. 

237 Cumanda  = Fava. 

238 Cumandai  = Feijão. Vagem. 

239 Cumirica  = Esmagar. 

240 Cunapoiba = Variedade de mangue. 

241 Cundaba  = Enroscado. Retorcido. (CIPÓ OU CORDA). 

242 Cunduru  = Femea do ussá (CARANGUEIJO). 

243 Cunhã  = Femea. India. Mulher. 

244 Cunhã igassaba = Aguadeira. A mulher do pote. 

245 Cunhãmbira = Filho de india com branco. Mestiço. 

246 Cunhãmeneõ = Mulher viuva. 

247 Cunhãmucu = Moça. 

248 Cunhãdajuba = Mulher de cara amarela. 

249 Cunhãrobá = Cara de mulher. 

250 Cunhãtaí  = Menina. Mulher bonita. 

251 Cunumi  = Menino. 

252 Cunumiguassú = Menino grande. Moço. 

253 Cunumi manipuera guara = Nome de uma estrela. 

254 Cunumi popinda = Menino mão de anzol = ladrão = trombadinha. 

255 Cunussaia  = Modestia. Modesto. 

256 Cupassi  = Variedade de caramujo. 
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257 Cupe  = Costas. 

258 Cupeaba  = Atacar pela retaguarda. 

259 Cupepema = Quilha. 

260 Cupi  = Costas. Coxa. Pe de moveis. Peerna. 

261 Cupii  = Cupim. 

262 Cupijuara  = laçar a perna de. 

263 Curaba  = Chacotear 

264 Curi  = Hoje. Logo mais. 

265 Curibixoca = Esmigalhar. 

266 Curicaca  = Variedade de ave pernalta. 

267 Curimã  = Variedade de tainha. 

268 Curimatá  = Variedade dos peixes dos caracideos. 

269 Curimbatá = _//_ _//_ _//_ _//_   _//_ 

270 Curiteἷ  = Depressa. Logo. 

271 Curu  = Roncador. 

272 Curuá  = Trepadeira das cucurbitaceas. 

273 Curuatapinima = Variedade de peixe = bonito. 

274 Curuba  = Bolota. Bexigas. Bolha da pele. Caroço. Grão. Sarna. 

275 Curubi  = Migalha. Resto. 

276 Curuca  = Resmungar. 

277 Curuera  = O que resta na peneira. 

278 Curumἷ  = Menino. (O Mesmo que  CUNUMI). 

279 Curuperana = Variedade de vespa. 

280 Curupicaiba = Arvore das Terebintaceas. 

281 Curupira  = Nome de um duende da mata. 

282 Curupirara = Nome de um jogo infantil. 

283 Cururú  = Variedade de sapo. 

284 Cururuapé = Planta das Sapindaceas. 

285 Cururuca  = Resmungar. 

286 Cururussá  = Variedade de peixe. Corvina. 

287 Curussá  = Cruz. Cruzeiro do Sul. 

288 Cussumba = Folha queimada. 
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289 Cussumbira = Folha queimada. 

290 Cussumondica = Fazer queimada (para lavoura). 

292 Cutuca  = Arpoar. Ferir. Furar. Picar. 

293 Cutucaguera = Ferida. Marca ou sinal de ferida. 

49 Caiçara  = O que se faz com pau queimado. 

291 Cutica  = Noite. 
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1 E   = Como. Porque. Quando. Se. Tu. 

2 É   = Á parte. Aquela. Aquele. Aquilo. Deve ser? Dizer. É que. 

   = Entornar. Fazer gosto. Gostoso. Haver. Manar. Mesmas. 

   = Mesmos. Outro. Pensar. Responder. Sabor. Saboroso. 

   = Separadamente. Só. Vazar. Verter. Deliberar. 

3 Eá   = Ui!. Veja só!. 

4 Eam   = Não. 

5 Eama  = Não 

6 Eamãe  = Não. 

7 É anga  = Pensar erradamente. 

8 Ebanoἷ  = Ai onde estás. Dessa banda. Desse lado. 

9 Ebanoἷa  =  _//_  _//_  _//_    _//_  _//_      _//_  _//_ 

10 Ebapó  = Ai. Lá. Naquele lugar. 

11 Ebicoca  = Dērigir embarcação. Remar. 

12 Ebira  = Assento de traz. Fundo. Parte posterior. Popa. 

15 Ebobõ  = Retumbar. Tinir. Vibrar. 

16 Ebocué  = Aquele. Eis que!. Esse!. Toma!. Tomai!. 

17 Ebocuia  = _//_   _//_      _//_     _//_      _//_  

18 Ebouime  = Ai. Lá. Naquele lugar. 

19 Ebouinga  = Essa. Esse. Isso. 

20 Eburussu  = Grande e grosso. 

13 É bite  = Ainda. Continuar a. 

14 É biterἷ  = _//     _//         _//_ 

21 Ecara  = Buscar. Procurar. 

22 Ecateima  = Avareza. Avaro. Sovina. 

23 É catu  = Poder. Saber fazer. 

24 Ecatuaba  = Mão direita. 

25 Ecó   = Estado. Lei. Ser. 

26 Ecoaba = Costume. Oficio. Profissão. (Lugar, modo ou tempo de estar ou ser.).119 

27 Ecoaba  = Ter costume ou uso. Ser natural. 

28 Ecoabé  = _//_     _//_   _//_    _//_     _//_ 

29 Ecoaboca  = Despejar. Modificar. Mudar. 

 
119 No documento, no trecho entre parênteses tem-se a sentença escrita em um espaço menor, uma 

linha em cima da outra. 
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30 Ecoaiba  = Menstruação. 

31 Ecoangaipaba = Ação Má. Pecado. Vida errada. 

32 Ecoanhé  = Ter costume ou uso. Ser natural. 

33 Ecoara  = O que está, mora ou reside. 

34 Ecoateima  = Avareza. Avaro. Sovina. 

35 Ecoatiba  = Lugar, modo ou tempo em que é costume estar. 

36 Ecoajue  = Acabar de se aprontar. Estar pronto. 

37 Ecobé  = Vida. 

38 Ecobiara  = Paga. Substituto. Troco. 

39 Ecobiarõ  = Substituir. Trocar. 

40 Ecocatu  = Felicidade. Graça. Socego. Virtude. 

41 Ecocuaba  = Conhecer. Conhecimento. Entender. Julgar. Saber. 

42 Ecoeté  = Coragem. Corajoso. 

43 Ecoeteima  = Timidez. Timido. 

44 Ecomondica = Avaliar. Julgar. 

45 Ecomonhanga = Fazer Lei. Governar. 

46 Ecomonhangaba = Lei. Mandamento. 

47 Ecoporaba  = Diversidade. Variedade. 

48 Ecoporanga = Graça. Paz de espírito. Virtude. 

49 Ecopotara  = Determinar fazer. Intenção. Ter intenção de. 

50 Ecopotassaba =  _//_  _//_  _//_  _//_ 

51 Ecopucu  = Vida eterna. Vida longa. 

52 Ecossuera  = Durar muito. Ter vida longa. Velhice. 

53 Ecotebĕ  = Aflição. Necessidade. 

54 Ecotenhé  = Vadio. 

55 Ecóu  = Estado. Lei. Ser. 

56 Ecuá  = Vai! 

57 Ecuãi  = Vai! 

58 E é   = Limar. Ralar. 

59 E ĕ   = Sapido (doce ou salgado). Sim. (MULHER) 120. 

60 É é   = Tempo virá que. 

61 Eguirõ  = Cio. Sensação carnal. 

 
120 Nota-se que o termo “mulher foi inserido posteriormente. Tal observação pode ser feita através da 

diferença das cores da tinta utilizada na escrita. 
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62 Ehe   = Sapido (doce ou salgado). Fim. 

63 Ei   = Diz. Dizem. 

64 Eἷ   = Sem. 

65 Eia   = Lavar. 

66 Eicuara  = Podice. 

67 Eicuaraiba  = Corrupção. Macula. 

69 Eijupaba  = Choça de pouso. Choupana.  

70 Eim   = Sem. 

68 Eiia   = Bando. Cardume. Multidão. Serem muitos. 

71 Eiἷa   = Coçar. 

72 Eima  = Dar de beber cauim a. Insipido. 

73 Eimamo  = Se não. 

74 Eimanhó  = So falta que. 

75 Eima riré  = Depois de não. Enquanto não. 

76 Eimauba  = Fingir que não. 

77 Eimbaba  = Ave domestica. Criação (MIMBABA). 

79 Eimbiré  = Depois de não. Enquanto não. 

78 Eimbaé  = O que não. 

80 Eime  = Como não. Porque não. Quando não. Se não. 

81 Eimebé  = Antes de. Antes que. Enquanto não. 

82 Eimemo  = Se não fosse. 

83 Eimeté  = Como se não (MAÉ). 

84 Eimetemo  = Que outro seria se não. 

85 Eimi  = Não deixar de. 

86 Eimijaramé = Como se não. 

87 Eimijassoaramonae = Como se não. 

88 Eimimo  = Forma negativa de conjugação subordinada na 

89   condicional. Bi negativo. 

90 Eimiré  = Depois de não. Enquanto não 

91 Eimiremo  = Se não tivesse. 

92 Einhanga  = Escolher. Juntar. Recolher. 

93 Eiqué  = Entrada. 
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94 Eiqueara  = Hospede. Visita. 

95 Eira   = Mel. 

96 Eirapuã  = Nome de uma estrela. Variedade de abelha. 

97 Eirara  = Papa mel (carnivoro). 

98 Eiretama  = Colmeia. 

99 Eiruba  = Abelha. Enxame. 

100 Eirussú  = Variedade de abelha. 

101 Eitica  = Jogar fora. Vencer. 

102 Eixú  = Variedade de abelha. 

104 Eixuἷ  = -//-   -//-    -//-    -//- 

103 Eixuá  = -//-   -//-    -//-  ave de rapina. 

105 Ejabo  = Dizendo. 

106 Ejara  = Aquele que diz. Deixar. 

107 Ejiia  = Afastar. Desviar. Mudar. 

108 Ejor  = Vem!. 

109 Ejori  = Vem!. 

110 Ema  = Derramar. Despejar. Esvasiar. 

111 Emarã  = Falar mal. Fazer maledicencia. Fofocar. 

112 Embé  = Beiços. Borda. Labios. 

114 Embeirἷ  = Boquiaberto. Espantado. 

113 Embeiba  = Borda. Margem. 

115 Embetara  = Papa terra (peixe). 

116 Embiara  = Caça. Caçar. Presa. Prisioneiro. Capturar. 

117 Embiarirõ  = Neta. Neto. (EMIMINÕ). 

118 Embiaussuba = Amado. Escravo. Servo. 

119 Embira  = Rosto. Sobra. 

120c É memenhé = Tardar muito em. 

121 Emiara  = Caça. Caçar. Capturar. Presa. Prisioneiro. 

122 Emiaussuba = Amado. Escravo. Servo. 

123 Emierecó  = Cousa possuida. 

124 Emimboé  = Aluno. Discipulo. 

125 Emimborará = Coisa que se sofre. Sofrimento. 
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126 Emimboraratiba  = Coisa que é costume sofrer (EPIDEMIA). 

127A Emimorará       = Coisa que se sofre. Sofrimento. 

128 Emimotara = Cosa desejada. Desejo. Vontade. 

129 Emĩmotaribo = De livre vontade. Livremente. 

130 Emiporará = Coisa que se sofre. Sofrimento. 

131 Emireco  = Esposa. Mulher. Ser casado. Ter mulher. 

132 Emirecoçõ = Ficar viuvo. Viuvo. 

134 Emirecó-membira = Enteado. Filho da esposa. 

133 Emireco-iquera = Cunhada. Irmã mais velha da esposa. 

135 Emireco-piquira = _//_       _//_     _//_   moça _//_   _//_ 

136 Emitima  = Jardim. Plantação. Roça. 

137 Emiú  = Coisa comida. Comida. 

138 Emiuerocuaba = Dar de comer. Servir a mesa. 

139 Emiuru  = Vasilha para comer. 

140 Emoema  = Mentir. Mentira. 

141 Emoemijara = Mentiroso. 

142 Emona  = Comichão. 

143 Emonã  = Assim. Dessa maneira. Desse modo. 

144 Emonã-namo = Portanto. 

145 Ena  = Derramar. Despejar. Esvasiar.  

146 Enangupi  = Quadris. 

147 Endaba  = Assento. Lugar de sentar. 

148 Endé  = Tu. 

149 Endebe  = A ti. Para ti. 

150 Endebo  = A ti. Para ti. 

151 Endi  = Aceso. Brilho. Chama. Saliva. Brilhar. Reluzir. 

152 Endibá  = Queixo. 

153 Endibaaba = Barba. 

154 Endibaguiaia = Papada. Papo. Papudo. 

155 Endibaguira = _//_      _//_       _//_. 

156 Endibangá = Cotovelo. 

157 Endijaba  = Fulgir. Fulgor. Reluzir. 
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158 Endipiã  = Joelho. No de cana. Rotula. 

159 Endipuca  = Aceso. Brilho. Chama. Saliva. Brilhar. Reluzir. 

160 Endira  = Irmã. Prima. 

161 Endissirica = Baba. Babar. 

162 Enduba  = Ouvir. 

163 Eneἷ  = Eia!. Sus!. (EREI) 

164 Enema  = Escaravelho. 

165 Enembaia  = Andrajo. Pendiricalho. 

166 Enhambé  = Espera!. Esperai!. 

167 E'nhé  = Já. 

168 Enhuἷ  = Brotar. Nascer (plantas). 

169 Enhuma  = Acidente inguinal. Hernia. 

170 Enoἷa  = Dizer o nome de. Chamar. 

171 Enondé  = Antes de. Antes que. Diante de. 

172 Enondeara = Tomar a dianteira a. 

173 Enotara  = Irmão mais velho. Predecessor. 

174 Eõ   = Desmaio. Morte. Paralisia. 

175 Eõara  = Desmaiar. 

176 Eombuera  = Cadaver. 

177 Eõmemuã  = Morte em acidente. Morte subita. 

178 Epenhana  = Atacar. 

179 Epenhandaba = Ataque. Combate. Lugar, modo ou tempo de atacar. 

180A Epiaca  = Avistar. Ver. 

181 Epiacatu  = Enxergar bem. Olhos de lince. Ver bem. 

182 Epiacauba = Ter saudades de. 

183 Epiacucara = Mostrar. 

184 Epiaguἷ  = Consentir. Dissimular. Permitir. 

191 Epoti  = Fezes. 

180 Epi  = Paga. Preço. Resgate. Revide.Troco. 

185 Epica  = Vingar. 

186 Epietá  = Caro. Custar muito. Ser caro. Valioso. 

187 Epieté  =  _//_      _//_        _//_      _//_   _//_ 

 

 



269 
 

 

   Fólio 41 

 

 

 

 



270 
 

188 Epiia  =Aguar. Aspergir. Salpicar. 

189 Epimeenga = Compensar. Descontar. Pagar. Premiar. 

190 Epinõ  = Gases intestinais. Ventosidade. 

192 Epuru  = Cesto. 

193 Equeira  = Irmão, primo ou sobrinho mais velho. 

194 Equiia  = Arrastar. Invocar. Pescar. Puxar. 

195 Equiira  = Irmão, primo ou sobrinho mais velho. 

196 Era  = Chamar-se. Nome. 

197 Era  = Abreviação de puera = que já foi. 

198 E'ranhé  = Adiante. Ainda não. Primeiro. 

199 Erapuana  = Fama. Ser famoso. 

200 Eré  = És. Tu. 

201 Ereba  = Chamuscar. Lamber. Passar raspando por. 

202 Erebango  = Campo Grande. 

203 Erecoara  = Guarda. O que toma conta. Regente de côro. 

204 Erecuara  =  _//_    _//_    _//_   _//_   _//_     _//_       _//_   

205 Ereἷ  = Eia!. Sus!.  

206 Ereima  = Paganismo. Pagão. Sem nome. 

207 Erexim  = Campo pequeno. 

208 Eri  = Irra!. 

209 Erica  = Aquela. Aquele. Aquilo. Ele. 

210 Erijara  = Que tem o mesmo nome. Xará. 

211 Erimã  = Absolutamente. 

212 Erimbaé  = Algum dia. Antigamente. Quando. 

213 Eroca  = Batisar. Por nome em. Ser padrinho. 

214 Erumbi  = Enfim. Nisto. Senão quando. 

215 Essá   = Olho. Olhos. 

216 Essaba  = Caolho. Olho vazado. Torto. 

217 Essabanga = Estrabico. Vesgo. 

218 Essabica  = Pestanejar. Piscar. 

219 Essacanga = Claro. Transparente. 

220 Essacoara  = Olho. Olhos. 

 

 



271 
 

 

   Fólio 42 

 

 

 

 



272 
 

221 Essacoi  = Acautelado. Preparado. 

222 Essacoroia = Caroço. Coisa grossa. Farinha. Grão. 

223 Essacuanhyrõ = Curado. Risonho. Semblante bom. 

224 Essacuara  = Olho. Olhos. 

225 Essacuarassi = Mal encarado. Raivoso. 

226 Essacuarorê = Olhos encovados ou fundos. 

227 Essacuassó = _//_    _//_    _//_    _//_. Olheiras. 

228 Essacui  = Acautelado. Preparado. 

229 Essacuruba = Caroço. Coisa grossa. Farinha. Grão. 

230 Essaecoaboca = Envelhecer. Ficar diferente. Mudar. 

231 Essaetá  = Cuidadoso. Preocupação. 

232 Essaeté  = Arisco. 

233 Essaguiriba = Enjôo. Tonteira. Tonto. Vertigem. 

234A Essaἷa  = Alegre. Alegria.  

235 Essainana  = Preocupado com. 

236 Essaira  = Menina dos olhos. Pupila. 

237 Essajira  =  _//_     _//_    _//_    _//_. 

238 Essajuba  = Olhos garços. 

239 Essangá  = Chorão. 

240 Essaobi  = Belida. Catarata. Névoa. Olhos azuis ou verdes. 

241 Essapé  = Iluminar. 

242 Essapiá  = Apanhar de surpresa. De repente. 

243 Essapissó  = Vista aguda. 

244 Essapissoeima = Cegueira. 

246 Essapitumbica = Desmaio. Tontura. Vertigem. 

247 Essaguitã  = Caroço. Nó. 

248 Essaraia  = Esquecer-se. Esquecimento. 

249 Essatiba  = Atirar terra nos olhos de. 

250 Essatinga  = Bélida. Catarata. Névoa. Olhos brancos. 

251 Essé  = Por. Por causa de. (RESSÉ). 

252 Essebé  = Com. Juntamente com. (RESSEBE). 
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253 Essei  = Á. Em frente de. 

254 Esseia  = Frente. Lado Oposto. 

255 Essemo  = Sobejar. Sobrar. 

256 Essira  = Assar na brasa. 

257 Etá  = Muitos. 

258 Etaba  = Aparar. 

259 Etama  = Patria. Região. Residencia. Terra. 

260 Etapocanga = Relativamente poucos. 

261 Etapurũ  = Ao longo dos cabelos. Pintar o rosto de. 

262 Eté  = Corpo. Genuino. Legitimo. Materia. Muito. Parte 

263   principal ou mais importante. Substancia. Verdaadeiro. 

263 E'teé  = De proposito. Por isso mesmo. 

264 E'tenhé  = Debalde. Falsamente. 

265 E' tenhé ipo = De caçoada. 

266 Eté umé  = Olha!. Não!. Guarda-te!. 

267 Eti   = Basta de aborrecer!. Veja só!. 

270 Etobapé  = Bochecha. Face. 

271 Etobapi  = Fontanela. Moleira. 

272 Etobapiapuã = Topete. 

268 Etimã  = Perna. 

269 Etimãcangupiara = Pinguela rustica de varas ou paus. 

273 Éua  = Arrôto. Arrotar. 

274 E'umã  = Já. 

275 E'umãe  = Oh!. Ui!. 

276 E'umani  = nunca acabar de. Tardar em. 

120 Embiú  = Coisa comida. Comida. 

120A Embiutiba = Coisa que é costume comer. 

120B Embó  = Rebento. Vergontea. 

234 Essai  = Chorar. Choro. Lagrimas. 

3 Ẽ   = Acaso? Ola!. (SERÃ). 

127 Emiminõ  = Neta. Neto. 
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1 Gatu   = Nasalisação de catu = Bom. 

2 Giboia  = Cobra das rãs. 

3 Goara  = Comedor. O que come. 

4 Goi   = Agua. 

5 Goaifa  = Traga de cana. 

6 Goti   = Nasal de coti = Ao lado de. Aposento. Canto. Cilada. 

7 Guaá   = Calombo. Lobinho. 

8 Guabe  = Comer. 

9 Guabiraba  = Guabiroba. 

10 Guabirú  = Rato. 

11 Guabo  = Comendo (GERUNDIO). 

12 Guacá  = Gaivota. 

13 Guacaguassu = Gaivota grande. 

14 Guacararaiba = Arvore louro. Condimento.  

15 Guacaré  = Variedade de buzio. 

16 Guacari  = Acari. Cascudo (peixe). 

17 Guaia  = Mano. 

18 Guaiamú  = Variedade caranguejo. 

19 Guaiba  = Diversos rios. Varios rios. 

20 Guaibi  = Velha. 

21 Guaibiãia  = Variedade de sargo. 

22 Guaibicuara =  _//_    _//_   _//_ peixe. 

23 Guaibiguaibἷabacu = Nome de um jogo infantil. 

21 Guainumbi  = Beija-flôr. 

25 Guairaçá  = Lontra. 

26 Guaitó  = Sobrinha de homem. 

27 Guaiuba  = Por onde vem as aguas do vale. 

28 Guajá  = Variedade de carangueijo. 

29 Guajáapora  = _//_     _//_    _//_    _//_. 

30 Guajassi  = Planta das sapotaceas. 

31 Guajaussá  = Variedade de caranguejo. 

32 Guajú  = Ficar tonto com entorpecente. Formiga em correição. 
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33 Guajupiá  = Nome de um espírito dos pajés bons. 

34 Guajuru  = Planta da Rosaceas. 

35 Guamá  = Peixe coelho 

36 Guamajacu  = _//_      _//_. 

37 Guamajacuapé =  _//_      _//_. 

38 Guamajacuatinga =  _//_     _//_  branco. 

39 Guamajacucuruba =  _//_    _//_   redondo. 

40 Guamajacuguara = _//_  porco. 

41 Guanabara  = Golfo. 

42 Guanga  = Tingir com urucum. 

43 Guanhamἷ  = Nome de uma constelação. Variedade de caranguejo. 

44 Guanhamu  = Variedade de caranguejo. 

45 Guapareiba  = Variedade de mangue. 

46 Guapareitiba = Mangal. Mangue. 

47 Guaperuá  = Nome de vários peixes. 

48 Guará  = Garça. Guará. 

49 Guaraabucu = Manto de penas. 

50 Guarancanguira = Peixe pampo. 

51 Guaracapá  = Escudo. 

52 Guaracapema = Peixe Dourado. 

53 Guaraguá  = Peixe boi. 

54 Guaraguassu = Variedade de xaréu. 

55 Guarajuba  = _//_  _//_    _//_  _//_   amarelo. 

56 Guaramirΐ  =  _//_  _//_   peixinho. Carapau. 

57 Guaranhana = _//_   _//_  xaréu. 

58 Guarani  = Guerreiro. 

59 Guaraobanhana = Peixe olho de boi. 

60 Guaraobi  = Peixe Dourado azul. 

61 Guarapiranga = Escarpa ao longo do mar. Garça vermelha. 

62 Guarapucu  = Cavala. Xaréu. 

63 Guaraquiinha = Erva de bicho. 

64 Guarará  = Tambor. 
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65 Guarariei  = Variedade de rã. 

66 Guarassia  = Beija-flôr. 

67 Guarassiaba = _//_    _//_. 

68 Guarassima = Variedade de xaréu. 

69 Guarassioba = Beija-flôr. 

70 Guaratereba = Variedade de Xixarro. 

71 Guaratiba  = Onde há  muitas graças. Sitio das garças. 

72 Guaratuba  = _//_   _//_     _//_      _//_    _//_  _//_   _//_ 

73 Guarauna  = Ave preta que come peixe. Gaivota preta. 

74 Guarἷ  = Espiralado. Retorcido. Tortuoso. 

75 Guariba  = Variedade de bugio. 

76 Guaricuru  = Variedade de camarão. 

77 Guarini  = Guerra. Guerrear. Guerreiro. 

78 Guarinibuaia = Apregoar a guerra. Atiçar á guerra. 

79 Guriniramo só = Ir para a guerra. 

80 Guaripoapema = Variedade de molusco. 

81 Guaruguaru = Peixe dos Ciprenodentideos. 

82 Guarujá  = Homem preto. 

83 Guarupi  = Vale. 

84 Guassema  = Achar. Chegar por terra. Encontrar. 

85 Guassú  = Grande. Grosso. 

86 Guatá  = Andar. Passear. 

87 Guatapara  = Mar que anda. 

88 Guatapi  = Búzio. 

89 Guatapiguassu = Buzio grande. 

90 Guatara  = Faltar. Não dar. 

91 Guatucupa   = Corvina. 

92 Guatucupaassaba = Roncador. 

93 Guatucupapirema =  _//_  

94 Guatucupapixima = Pescada. 

95 Guatucupapucu = Peixe dos Gadideos.. 

96 Guau  = Dança cantada. 
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97 Guaupira  = Irmã. Mana. 

98 Guaxinἷ  = Guaxinim (animal carnivoro). 

99 Güe   = A. As. Nós. O. Os. Sera possível? Upa!. Valha-nos Deus! 

   Veja só!. Vós. 

100 Güeba  = Apagar-se. 

101 Güebussu  = Agulhão bandeira (peixe). 

102 Güembeguassu = Planta das Araceas. 

103 Güeena  = A coisa vomitada. Vomitar. 

104 Güejuba  = Descer. 

105 Güetepe  = Inteiro. 

106 Güi  = A. As. Nós. O.Oh!. Os.  Upa!. Valha-nos Deus!. Veja só!. Vós. 

107 Güiapi  = Cair. Levar queda. Queda. Tombo. 

108 Güiiba  = Piolho. 

109 Güiiju  = Grilo. 

110 Güiim  = Depressa. Rapido. Voando. Zunindo. 

111 Güiim é  = Sair ás pressas. 

112 Güiim e  = Aí. 

113 Güiip  = Largo espaço de tempo. Muito longe. 

114 Güipeἷ  = Curto espaço de tempo. Perto. 

115 Güiira  = Fundo. Parte inferior. 

116 Güiirá  = Ave, Passaro. 

117 Güiiráacangatara = Anu branco de cabeça emplumada. 

118 Güiiraguassiberaba = Variedade de passarinho. 

119 Güiraguassu = Ave de rapina. Gavião. 

120 Güiiragüii  = Variedade de pato. 

121Güiirajuba  = Ave dos Psitacideos. Guariba. 

122Güiiramimbi = Variedade de cigarra. 

123Güiiranheenguatú = Canario. 

124Güiiranheenguatá = Maria branca (ave). 

125 Güiiraobi  = Variedade de gralha azul. 

126 Güiirapara = Arco. 

127 Güiirapaiba = Pau d'árco. 
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128 Güirapereá = Variedade de saira. 

129 Güiraponga = Araponga. 

130 Güirapurú  = Ave dos Piprideos. 

131 Güiraquereá = Ave dos Caprimulgideos. 

132 Güirassapucaia = Galinha. Galo. 

133 Güiratangueima = Ave dos Icterideos. 

134 Güiratenten = Ave tenten. 

135 Güiratinga = Garça branca. 

136 Güiratirica = Ave cardeal. 

137 Güirauna  = Grauna. Melro. 

138 Güiraundi  = Ave dos Tanagrideos. 

139 Güiraupiá  = Nome de 2 estrelas (CASTOR E POLUX). 

140 Güiraupiaguara = Papa ovo (cobra). 

141 Güiri  = Variedade de bagre. 

142 Güíri  = Abaixo de. Debaixo de. Menor que. Sob. 

143 Güíribé  =  _//_   _//_   _//_   _//_  _//_    _//_     _//_. 

144 Güíribó  =  _//_   _//_   _//_   _//_  _//_    _//_     _//_. 

145 Güíroca  = Limpar. Roçar por baixo. 

146 Güíririma  = Cata vento. Pião. Ventoinha. 

147 Güíti  = Oiti = arvore. 
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1 I                           = A. Agua. Ac. Caldo. Em. Humido. Liquido. O. Os. Rio. Seu. 

   Seus. Sua. Suas. Sumo. 

2 Ĩ   = Atôa. Por fazer. Sem motivo. 

3 Iá   = Cabaça. 

4 Iã   = Anga =  

5 Iacã   = Braço de rio. 

6 Iacuraá  = Remanso ou poço de rio. 

7 Iaia   = Suar. Sior. 

8 Iaiba   = Agua revolta. Mar agitado. Tempestade marinha. 

9 Ianhurʀἷ  = Cabaça de cólo. 

11 Iapeara  = Tona d'agua. Superficie. 

12 Iapenunga  = Cabaça que ressôa. Maraca. 

13 Iapira  = Mel das aguas. Cabeceira ou nascente de rio. 

14 Iapú  = Barulho. Fazer barulho. Soar. Som. 

10 Iapa  = cabeça d'agua. Nascente. 

15 Iapuana  = Cheirar bem. Cheiroso. Rescender. 

16 Iapuanussú  = Fartum. Mau cheiro. Ranço. 

17 Iapussununga = Estrondo. 

18 Iaroba  = Planta das Bignoneaceas. 

19 Iassapaba  = Lugar, modo ou tempo de passar o rio. Passagem do rio. 

20 Iassapatiba  = _//_   _//_   _//_   _//_   _//_   _//_   _//_      _//_       _//_ . 

21 Iassica  = Cabaça partida ao meio. 

22 Iba (GUA)  = Bastão. Cabo. Caule. Guia. Haste. Pé. Princípio. Origem. 

     Rebento. Regente. Vergonha. 

23 Ibá   = Fruto. Pé de fruta (arvore frutifera). 

24 Ibada  = Podar. 

25 Ibabiraba  = Guabiroba. 

26 Ibaca  = Céu. Felicidade eterna. 

27 Ibacamussi  = Variedade de arvore. 

28 Ibacapora  = Habitante do céu. 

29 Ibacuna  = Céu escuro. Nuvem negra. 

30 Ibacupari  = Bacupari. 

31 Ibametara  = Acajá. 
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32 Ibapecanga  = Salsaparrilha. 

33 Ibapiranga  = Céu vermelho. 

34 Ibaquepiaca = Ver o céu. 

35 Ibaré  = Fruta caida. 

36 Ibassuã  = Talo de alface ou de couve. 

37 Ibaté  = Alto. Em cima. No alto. Sobrado. 

38 Ibatinga  = Nuvem branca. 

39 Ibesse  = Ralo. 

40 Ibi   = Terra. Chão. Sepultura. 

41 Ibΐ   = Despontado. Esguio. 

42 Ibiaca  = Terreno. 

43 Ibiapaba  = Cava. Cova. Terra limpa. Vala. Terra aparada. 

44 Ibiapitera  = Centro da terra. Limbo. 

45 Ibiassura  = Barranco (IBIAMA). 

46 Ibiboboca  = Cobra coral. 

47 Ibiboca  = variedade de cobra venenosa. 

48 Ibiboi  = Baixo. Raso. 

49 Ibibura  = Variedade de cogumelo. 

50 Ibicoia  = Cavar a terra de. Cavar o chão. 

51 Ibicuara  = Buraco. Cova no chão. Sepultura. 

52 Ibicuarussu  = Caverna. Furna. Loca. Tunel. 

53 Ibicui  = Areia. Rio da areia. 

54 Ibiessapicanga = Ribanceira. 

55 Ibiguá  = Ventre. 

56 Ibiἷa  = Entranhas. Oco. Vão. Vazio. 

57 Ibijaba  = Limite ou divisa de roça ou de terra. 

58 Ibijara  = Variedade de cobra 

 59 Ibijau  = Noitibó. 

60 Ibinajaia  = Cobra cega.  Variedade de inseto. 

61 Ibinha  = Entranhas. Oco. Vão. Vazio. 

62 Ibipeba  = Terra achatada. Vargem. 

64 Ibipitanga  = Variedade de barro avermelhado. 
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63 Ibipipuera  = Ibirapuera. 

65 Ibiguira  = Irmão caçula de homem. 

66 Ibira  = Fibra. Fibroso. Filamentoso. Fresca (carne ou 

   fruta). Irmão mais velho de homem. Novo. Verde (não seco). 

67 Ibirá  = Arvore. Cerca de defesa. Estacada. Madeira. Pau. Vara. 

68 Ibiraá  = Arvore frutifera. 

69 Ibiraaba  = Cortar madeira. Lenhar. 

70 Ibirababaca = Pedaço de pau que serve para se atirar. Roda de engenho. 

71 Ibiracuá  = Variedade de cobra. 

72 Ibiraeĕ  = Planta das Sapotaceas. 

73 Ibiragüiba  = Vara fina. Coitada. Magricela. 

74 Ibiragüigüibú = Variedade de carvalho. 

75 Ibiraἷ  = Vara. 

76D Ibirajoassaba = Cruz de madeira. 

77 Ibiramonhanga = Fazer cerca. Fazer fortificação. 

78 Ibiranhatimana = Roda de madeira (que gira no ar). 

79 Ibiraobi  = Madeira azul. Pau ferro. 

80 Ibirapara  = Arco. 

81 Ibirapararanga = Engenho. Roda de madeira (que toca no chão). 

82 Ibirapatagüi = Cerca interna de defesa. 

83 Ibirapeba  = madeira chata. Taboa. 

84 Ibirapema  = Tacape. 

85 Ibirapessĕ  = Colher de pau. 

86 Ibirapitanga = Madeira vermelha. Pau brasil. 

87 Ibirapiteruna = Pau ferro. 

88 Ibirapocaba = Arcabuz. Espingarda. Madeira que estoura. 

89 Ibirapocanga = Cerca de defesa externa. 

90 Ibirapuã  = Estaca. Madeira pontuda. 

91 Ibirapuera   = Que já foi arvore. Que ja teve fortificação. 

92 Ibirarema  = Canela capitão. Guararema ou pau d'alho. 

93 Ibirassoca  = Nome de vários gusanos e bichos da madeira. 

94 Ibirataia  = Ibirataia (arvore das Citolaceas). 
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76 Ibiraigara  = Variedade de arvore  de que se fazem canôas. 

76A Ibiraipi  = Variedade de abelha. 

76B Ibiraipipuera = Cepo que fica depois de cortada a arvore. Toco. 

76C Ibiraissanga = Clave (tipo aimoré). Maca. 

95 Ibirati  = Cunhada. Esposa do irmão mais moço. 

97 Ibiri  = Ao longo da costa de. Ao longo de. 

98 Ibitimbora  = Pó. Poeira. 

99 Ibitinga  = Terra branca. Nevoeiro. Nuvem. 

100 Ibitibitira  = Cadeia de montanhas. Ser cheio de morros. Serrania. 

101 Ibitiguaia  = Vale. 

102 Ibitira  = Montanha. Montanha. Terra. Terra alta.  

103 Ibitu  = Vento. 

104 Ibituaíba  = Tempestade. Ventania. 

105 Ibitiguassu =  _//_               _//_. 

96 Ibirauna  = Brauna. Grauna. 

106 Icararassa  = Variedade de cogumelo. 

107 Icatupe  = Nu. Publicamente. 

108 Icó  = Andar. Casar com. Entender-se. Fazer. Ser. Servir a .Viver. 

109 Icoaíba  = Menstruar-se. Viver mal. 

110 Icoauba  = Estar de má vontade. Fingir ser, estar ou fazer.  

111 Icobé  = Estar são. Existir. Morar. Viver. 

112 Icó caabo  = Fazer cacada. Caçar. 

113 Icoé  = Diferir. Distinto. Ser diferente. 

114 Icoeté  = Corajoso. Valente. 

115 Icomarã  = Batalhar. Fazer algo. Labutar. Trabalhar. 

116 Icó marani = Errar. Fazer o que não deve. Pecar. 

117 Icomemuã =  _//_  _//_     _//_     _//_    _//_   _//_. 

118 Iconhote  =  Estar á tôa.  Estar parado. Estar queito. 

119 Icopotara  = Determinar ou querer fazer. 

120 Icopucu  = Demorar-se. Durar. Ter vida longa. 

121 Ico soo ressé = Fazer caçada. Caçar. 

122 Icotebĕ  = Estar aflito. Estar necessitado. 
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123 Icu  = Liquefazer-se. Liquido. Ralo. 

124 Icuabapuana = Corredeira. Correntesa. Rio veloz. 

125 Icuara  = Poço. 

126 Ié   = Barriga. Ventre. Visceras. 

127 Iĕ   = Dizem que. 

128 Ieĕ  = Fogo para apanhar caça. 

129 Iecoaba  = Regato. Riacho. 

130 Iecobé  = Fonte. Manacial. 

131 Iempeiba  = Beira. Costa. Margem. 

132 Ieté  = Agua comum. Fonte perene. Leito de rio. 

133 Iga  = Canôa. 

135 Igapeba  = Canôa chata. Jangada. 

134 Igaçaba  = vaso proprio para agua. 

135 Igapema  = Tacape. 

136 Igapenunga = Estar mal digo mar picado. Fazer onda. Onda. 

137 Igapipe  = Dentro da canôa. Navio.  

138 Igapucuia  = Remar. 

139 Igapucuitaba = Remo. 

140 Igapucuitara = Remeiro. 

141 Igara  = Canôa. 

142 Igarassu  = Canôa grande. Navio. 

143 Igaraté  = Canôa de madeira. Canoa verdadeira. 

144 Igarupaba  = Ancoradouro. 

145 Igarupatiba = _//_    _//_   _//_. Lugar onde há muitas ca- 

            nôas. 

146 Igarussu  = Canôa grande. Navio. 

147 Igassaba  = Atravessar rio. Talha de fazer cauim. 

148 Igassapaba = Passagem de rio. 

149 Igassapatiba =  _//_       _//_  _//_. 

150 Iguá  = Musgo. 

151 Iguaba  = Lugar, modo ou tempo de beber agua. 

152 Iguassu  = Humido. Rio grande. 

153 Igué  = Barriga. Ventre. Visceras. 
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154 Igueapuã  = Intestino. 

155 Iguepoἷ  = Tripa. 

156 Igüera  = Caule. Haste já ' com espiga. Passado de iba. 

157 Igüinõ  = Bolor. Cheirar a suór. Embolorado. Fermentado. 

   Mofado. Mofar. Mofo. 

158 Igüirõ  = Cio. Sensação carnal. 

159B Ijá  = Ainda bem que. 

160 Ijá anhé  = _//_   _//_    _//_. 

161 Ijajabi  = _//_   _//_    _//_. 

162 Ijamã  = _//_   _//_    _//_. 

163 Ijane  = _//_   _//_   _//_. 

164 Ijebira  = Redemoinho. Remanso. Remoninho. 

165 Ijuia  = Espuma. 

166 Ijui  = Rio das rãs grandes. 

167 Ima  = Fuso de fiar. 

168 Imã  = Ha tempo. Já. 

169 Imana  = Antigo. Idoso. Velho. 

170 Imbauva  = Pau de espuma. 

171 Imbiassaba = Barra do porto. 

172 Ime  = Não. Negativa. (Imbe#). 

173 Imé  = Estar. Haver. Ser. (Imbé). 

174 Imiminõ  = Neta. Neto. 

175 Imuã  = Ha tempo. Ja. 

176 Imuana  = Antigo. Idoso. Velho. 

177 Imuani  = Demorar. Nunca acabar de. Tardar em. 

178 In   = Andar a cavalo. Cavalgar. Estar de pé. Parado. Sen- 

                 tado. 

179 Inajá  = Côco. Fruto de pindoba. 

180 Inajaguassu = Côco. 

181 Inajé  = Gavião. 

182 Inambú  = Nambu (ave). Codorniz. 

183 Inambucarapé = Codorna buraqueira. 

184 Inambutininga = Codorniz. Variedade de nambu. 
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185A Indé  = Estar á parte. Estar quieto. 

186 Indele parte eporã chetende = Bôa noite. Bôa  Tarde. 

187 Ingá   = Ingá (arvore). 

188 Ingatu  = Estar firme. 

189 Inhandava = Rio ligeiro. 

190 Inἷ   = Estar parado quieto. Rêde de dormir. 

191 Inimbeba  = Cama. Lugar de dormir. 

192 Inimbó  = Corda. Fio. Linha. 

193 Inimboiba  = Roca de fiar. 

194 Inhote  = Estar parada sem se mover. 

195 Iniãte  =  _//_  _//_   _//_   _//_   _//_. 

196 Inongaba  = Cisterna. 

197 Inissema  = Cheio. 

198 Inoonga  = Charco. Poça d'água. 

199 Iomorrã  = Eu gosto de você. 

200 Ipaba  = Secar (rio, lago, vaso etc.) 

201 Ipacarai  = Agua santa. 

202 Ipane  = Barro. Lodo. 

203 Ipanema  = Agua podre. Rio imprestavel. 

204 Ipanenunga =  

205 Ipaũ  = Ilha. 

206 Ipe  = Casca de arvore. Ipê. 

207 Ipeca  = Variedade de pato. 

208 Ipecacuaia = Ipecacuanha. 

209 Ipecatiapõa = Pato de crista. 

210 Ipecũ  = Variedade de pato. 

211 Ipecuterĕ  =  _//_  _//_  _//_. Irerĕ. 

213 Iperu  = Tubarão. 

214 Iperugüiba = peixe pegador. Peixe piolho. 

212 Ipeigara  = Canôa feita de casca de arvore. 

215 Iperupinima = Esqualo. Tintureira. 

216 Ipi   = Centro. Interior. Largura. Parte interior. Vão. 
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217 Ipí   = Começar. Peóu tronco de planta. Primeira vez. Primeiro. 

218 Ipἷ   = Fundo ou fundura do rio. Ser fundo. 

219 Ipiaca  = Caldo coalhado de mandioca. Coalhado. Coalhar. 

220 Ipiacui  = Farinha feita de ipiaca. 

221 Ipiassaba  = Braço de rio. Corrego. Rego d'agua. 

222 Ipieima  = Baixio. 

223 Ipieieima  = Arrecifes. Recife. Serie de baixios. 

224 Ipiia  = Aguar. Aspergir. Salpicar. 

225 Ipioca  = Caldo coalhado de mandioca. Coalhado. Coalhar. 

227 Ipipuera  = Mourão. Tronco já sem ramos. 

228 Ipira  = Parte próxima. 

229 Ipiri  = Perto ou junto de. 

230 Ipiranga  = Agua vermelha. Rio Vermelho. 

231 Ipirunga  = Começar. 

232 Ipirungaba = Começo. Princípio. 

233 Ipitinga  = Agua turva. Rio sujo. 

234 Ipo  = Certamente. Decididamente. Porventura. Se talvez. 

235 Ipoaipoã  = Arpeu. 

236 Iporã  = Agua bonita. Rio bonito. 

226 Ipipe  = Ao pé de. Junto de. Perto de. 

237 Iporu  = Diluvio. 

238 Ipu  =  

239 Ipuera  = Caldo. Suco. Sumo. 

240 Ipupiara  = Genio que habita as aguas. Iara. 

241 Ique  = Costado. Rado. 

242 Iqué  = Aqui. Entrar. 

243 Iqueira  = Irmão, primo ou sobrinho mais velho. 

244 Iquemena  = Cunhado.  Marido da irmã prima ou sobrinha 

        mais velha. 

245 Iqui  = Colhêr. Debulhar. 

246 Iquiia  = Arrastar. Invocar. Pescar. Puxar. 

247 Iquiira  = Irmão, primo ou sobrinho mais velho. 

248 Iquiirati  = Cunhada. Mulher do irmão mais velho. 

 



301 
 

 

Fólio 57 

 

 

 



302 
 

249 Ira   = Desgrudar-se. Desprender-se. Separar-se. Mel. 

250 Irã   = Futuramente. 

251A Irai  = Agua de mel. Rio do mel. 

252 Iraiti  = Cera. Vela. 

253 Irapé  = Rego. Valeta para agua. 

254A Irara  = Papa-mel (carnívoro). 

255 Irarõ  = Atacar. Dar socos em. Irritar. 

256 Iré   = Após. Depois de. Depois que. 

257 Irembeiba  = Beira. Costa. Margem. 

258 Iretama  = Colmeia. Lugar do mel. 

259 Irõ   = Pois. Portanto. 

260 Irũ   = Companheiro. 

261 Irumo  = Com. 

262 Irumõ  = Aumentar. 

263 Irunamo  = Com. Como companheiro de. 

264 Irundic  = Quatro. Quatro vezes. 

265 Irundica  = Quarto. Quatro Juntos. 

266 Irundirundic = Quatro a quatro. 

267 Issá  = Haste. Tronco. Variedade de formiga. 

268 Issacanga  = Galho chamuscado. Galho seco. 

269 Issãia  = Gancho de pendurar cestos. 

270 Issapi  = Orvalho. 

271 Issauba  = Sauva. 

272 Issaubĕ  = Terra que se amontoa ao redor do formigueiro. 

273 Issi  = Estar em fila. Fila. Fileira. 

274 Issibõ  = Enfiar (agulhas, contas, peixes, etc. Fazer fieira. Fiada. 

275 Issica  = Resina. 

276 Issicatã siapuã bae = Incenso. 

277A Issipo  = Cipó. 

278 Issirunga  = Por em fila. 

279 Issirica  = Baixa mar.  Correnteza. Vazante. 

280 Ississai  = Clarão. Facho de luz. 
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277 Issiἷ  = Miudinho. Pequenino. 

281 Ita   = Pedra. Ferro. Metal. Rocha. Rochedo. 

282 Itá   = Armação. Tear. 

283 Itã   = Concha. 

284 Itaba  = Nadar. 

286 Itacuarussu = Furna. Cova na pedra. 

285 Itacuan  = Pedra amarela. 

287 Itacuatiara = Inscrição rupestre. Pedra escrita ou pintada. 

288 Itacui  = Pedra de afiar. 

289 Itacurubi  = Pedrinha redonda. Pedregulho. 

290 Itacurussá  = Cruz de ferro, de metal ou de pedra. 

291 Itaécobé  = Azougue. Mercurio. 

293 Itaici  = Agua que nasce da pedra. Pedra mãe d'agua. 

296 Itaimbé   = Despenhadeiro. 

297 Itaipava  = Pedra por onde passam as aguas que vão formar a 

          cachoeira. 

299 Itajica  = Estanho. Metal maleavel. 

300 Itajubá  = Dinheiro. Metal amarelo. Moeda. Ouro. 

301 Itajucamussi = Calice. Vaso de ouro. 

302 Itajunema  = Cobre. Pedra podre. 

303 Itajura  = Armação de ferro. Grelha. 

304 Itajutinga  = Metal branco. Prata. 

305 Itamaca  = Rêde de pesca. 

306 Itambé  = Pedra aguda. Riacho. Pedra ponteaguda. 

307 Itamembeca = Chumbo. Esponja. Metal mole. 

308 Itamimbi  = Trombeta de metal. 

309 Itamimbucu = Lança de metal. 

310 Itamina  = _//_    _//_   _//_. 

311 Itamotinga = Pedra brilhante. 

312 Itan  = Ornato funerario de metal ou pedra. 

313 Itanema  = Cobre. Pedra podre. 

314 Itangapema = Espada de metal. 

315 Itanha  = Sapo com saliência na cabeça. 
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316 Itanhaĕ  = Bacia. Prato de metal ou de pedra. 

317 Itanhaem  = _//_     _//_    _//_       _//_. 

318 Itanhaĕ pepó = Caldeira. Tacho. 

319 Itanhé  = Ás avessas. Errado. Fora de direção. 

292 Itaibiama  = Rocha. Rochedo. 

295 Itaijuia  = Sabão. 

294 Itaigapema = Espada. 

298 Itaissica  = Enxofre. Resina. 

320 Itaoba  = Couraça. Armadura de metal. Escudo. 

322 Itaoca  = Casa de pedra. Fortaleza. Peixe sapo. 

323 Itaoquitã  = Coluna de pedra. 

324 Itapeba  = Lage. Recife paralelo á margem do rio. 

325 Itapema  = Gavião tesoura. Tesoura. 

326 Itapessirica = Agua que corre espalhada por uma lage. 

327 Itapetininga = Pedra que está seca. Rocha em decomposição. 

328 Itapeva  = Lage. Pedra chata. Recife paralelo á margem do rio. 

329 Itapiguá  = Cravo. Prego. Espinho de ferro. 

330 Itapiranga  = Pedra vermelha. 

         Pedra que 

331 Itapissirica = Agua que corre espalhada por uma lage. Escorrega. 

332 Itapoã  = Ancora. Pedra pontuda. 

321 Itaobi  = Pedra azul. 

333 Itapora  = Sinal de pedrada. 

334 Itaporã  = Pedra bonita. 

335 Itaporuera  = Sinal de pedrada.  

336 Itapuca  = Pedra comprida. 

337 Itaquerejuguá = Pedra preciosa, Rubi. 

338 Itaquequessetuba = 

339 Itaqui  = Mó. Pedra de afiar. 

340 Itaquissé  = Canivete. Faca de pedra. 

341 Itarare  =  

342 Itareré  = Agua que brota da pedra. 

343 Itarõ  = Fartar. 
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344 Itassiba  = Variedade de formiga. 

345 Itassira  = Enxada. Enxadão. 

346 Itassununga = Metal ou pedra que ressôa. Sino. 

347 Itaté  = Ás avessas. Errado. Fora de direção. 

348 Itatiaia  = Pedra firme. Pedra forte. 

349 Itatiba  = Muita pedra. Pedreira. (MINA DE METAL). 

350 Itatinga  = Pedra branca. Prata. Metal branco. 

251 Iracema  = Labios de Mel. 

351 Itauna  = Pedra preta. 

352 Itaunguá  = Almofariz de pedra. Gral. 

353 Itauussama = Arpão. 

355 Itiapira  = Monturo. 

356 Itica  = Atirar. Derrubar. Jogar fora. Vencer. 

357 Itó   = Sobrinha de homem. 

358 Itororó  = Bica d'agua. (Lugar de matar a sede). 

359 Itororoma  = _//_  _//_. 

360 Itororombaba = Valeta d'agua. 

354 Iti   = Cisco. 

361 Itú   = Cachoeira. Salto. Pau ferro. Queda d'agua. 

362 Itupava  = Corredeira. 

363 Itupeva  = Cachoeira espraiada. 

364 Ituperava  = Cachoeira que brilha (ITUBERABA). 

365 Iú   = Beber água. 

366 Iura  = Enchente. Maré alta. 

367 Ivai  = Rio dos frutos. 

368 Ixé  = Eu 

369 Ixebe  = A mim (IXEBO). 

370 Ixupé  = A ele. Para ele. 

159 Iira  = Enteado. Primo. Sobrinho. Tio. 

159A Iirati  = Esposa de. 

185 Indaiatuba =   
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1 Ja   = Ela. Elas. Ele. Eles. Nos. 

2 Já   = Bem feito!. Cada vez que. Costumar. Assim como! Como. 

   Igual a. Semelhante a. Sempre que. Do tamanho de. Um pou 

   co de. Uma puca de. 

3 Jaaé   = Melancia. 

4 Jaba   = Abrir. Desabrochar. Greta. Gretar. Rachar. Racho. 

5 Jaba   = O chamado. O dito. O que ele diz. 

6 Jababa  = Fugir. 

7 Jababora  = Fugitivo. Fujão. 

8 Jabacati  = Variedade de ave. 

9 Jabé    = O mesmo que já. 

10 Jabebé  = _//_  _//_   _//_  _//_. 

11 Jabebira  = Arraia. 

12 Jabebireté  = Arraia lixa. 

13 Jabeé  = Conforme o pouco de.  De acordo com o pouco de. 

145 Jabeἷ  =  _//_      _//_     _//_         _//_      _//_     _//_. 

15 Jabenhé  = O mesmo que já. 

16 Jabetuca  = Carrapato. 

17 Jabimã  = Não fosse. Se. 

19 Jabiõ  = Cada. Cada um. Cada vez que. Sempre que. 

18 jabinhé  = _//_   _//_   _//_  _//_   _//_  _//_    _//_    _//_. 

20 Jabirú  = Grou. Jaburú. 

21 Jabiruquassu =  _//_    _//_. 

22 Jaboti  = Cágado. 

23 Jaboticaba  = Jaboticaba. 

24 Jacami  = Jacamim. (ave ribeirinha). 

25 Jacapá  = Ave dos Tanagrideos. 

26 Jacapu  = _//_  _//_  Formicariideos. 

27 Jacarandá  = Jacarandá (arvore). 

28 Jacaré  = Bicho curvo. Jacaré. Crocodilo. 

29 Jacareacanga = Cabeça de jacaré.  Cabeça de crocodilo. 

30 Jacarinἷ  = Tsiu (passarinho preto). 

 

 



311 
 

Fólio 62 

 

 

 

 



312 
 

31 Jacatinga  = Variedade de inseto. 

32 Jacauna  = Jacaranda preto. 

33 Jacu  = Jacu (ave). 

34 Jacuacanga  = Cabeça de jacu =Variedade de cana do mato. 

35 Jacucaca  = Ave dos Cracideos. 

36 Jacuguará  = Peixe coelho. 

37 Jacumã  = Estaca para canôa. 

38 Jacundá  = Peixe dos Ciclideos.  

39 Jacupará  = Jacutinga =  Ave dos Cracideos. 

40 Jacupema  = Variedade de jacu. 

41 Jacurutu  = _//_       _//_  mocho. 

42 Jacutinga  = Pau branco. 

43 Jagua  = Jaó. Variedade de chaga.  Onça. 

44 Jaguacati  = Ave dos Alcenideos. 

45 Jaguacatiguassu = Martim pescador. 

46 Jaguapitanga = Variedade de raposa branca. 

47 Jaguapitangussu =  _//_         _//_  onça branca. 

48 Jaguapapeba = Lontra. Onça da mão chata. 

49 Jaguar  = Onça. Tigre. 

50 Jaguara  = Cachorro. Onça. Vesper. 

51 Jaguaracangussu = Variedade de onça da cabeça grande. 

52 Jaguaressá  = esperto. Ladino. Olho de onça. 

53 Jaguareté  = Onça verdadeira. 

54 Jaguari  = Rio das onças. 

55 Jaguarundi  = Gato mourisco. 

56 Jaguarussu  = Cachorro do mato. 

57 Jaguassaguaré = Jaqueta (peixe). 

58 Jaguassininga = Guaxinim (animal carnivoro). 

59 Jaia   = Escarnecer. 

60 Jajaba  = Greta-se todo. Rachar-se. 

61 Jamacuru  = Cardão (planta). 

62 Jandaia  = Jandaia. Periquito rei. 
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63 Jandé  = Nós. Nossa. Nossas. Nosso. Nossos. 

64 Jandejara  = Nosso Senhor. 

65 Jandu  = Já como de costume. 

67 janondé  = Antes de. Antes que. 

68 Janungara  = Como. Igual. Semelhante. Tal e qual. 

66 Janipaba  = Jenipapo (fruta). 

67 Jaoca  = Apartar-se. Separa-se. 

68 Japacani  = Ave dos mimideos. 

69 japarandiba = Arbusto das Mirtaceas. 

70 Jape  = No lugar chamado. 

71 Japi   = Nosso pé. 

72 Japἷ   = Japu. Ave dos Icterideos. 

73 Japurutere  = Variedade de porco. 

74 Jaquirana  = Cigarra. 

75 Jara   = Dono. O que diz. Senhor. 

76 Jaracatiá  = Mamoeiro do mato. 

77 Jaraguá  =  

79 Jaramé  = Como se. 

80 Jarameté  =  _//_   _//_. 

81 Jararaca  = Jararaca (COBRA). Venenoso. 

82 Jararacopeba = Variedade de jararaca. 

83 Jararacussu  =   _//_         _//_    _//_ grande. 

84 Jararaguaipitanga =   _//_         _//_    _//_   do rio. 

78 Jaraiba  =    _//_     _//_    tamara. 

85 Jaratii  =    _//_     _//_ pato d'agua. 

86 Jaroba  = Planta das Bignoniaceas. 

87 Jaroca  = Consumir. Desgastar. Diminuir. 

88 Jassanã  = Jassanã. Piassoca (ave). 

89 Jassapé  = Sapé. 

90 Jassapucaia = Sapucaia. (planta das Mirtaceas). 

91 Jassecó  = Estar dependurado. Estar suspenso. 

92 Jasseó  = Chorar. 
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93 Jasseopapassaba = Lamentos. 

99 Jassoara  = Parecido com. 

100 Jassoarete mã = _//_       _//_   Sosia. 

94 Jassi  = Estrela do mar. Lua. Mês. Ornato em forma de lua. 

95 Jassiendi  = brilho de lua. Luar. 

96 Jassitatá  = Estrela.  

97 Jassitatabebé =  _//_  cadente. Estrela que vôa. 

98 Jassitataguassu = Estela dalva. 

101Jataboca  = Variedade de taquara. 

102 Jatapi  = Fazer fogo (para si). 

103 Jatimana  = Fazer curva ou zigue-zague. Girar. Rodar. 

104 Jatimunga  = Balançar. Oscilar. 

105 Jatirabebé  = Feixe de penas que esvoaçam pendente do tacape. 

106 Jatirana  = Fios de algodão que se enrolam no cabo do tacape. 

107 Jatitá  = Variedade de Caracól. 

108 Jaú  = Jau (peixe). 

109 Javari  = Rio dos anoĕs. 

110 Je   = É. Me. Nós.  Se. Te. 

111 Jeaba  = Abrir-se. 

112 Jeacassó  = Mudar de aldeia. 

114 Jeaitica  = Acenar com a cabeça para. 

115 Jeapara  = Encurvar-se. 

116 Jeapassaba = Curva ou junta dos membros. 

117 Jeapica  = Procriar. Reproduzir. 

118 Jeapissacá  = Cuidar de. Dar atenção a. 

119 Jeapuapica = Encolher-se. 

120 Jeabica  = Inclinar a cabeça. 

121 Jeatipeã  = Tirar o cabelo da costa (a mulher). 

122 Jebicá  = Respigar. 

123 Jebirá  = Retornar. Tornar. Voltar de novo. 

124 Jecandaba  = Arrebitar-se. 
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125 Jecoaba  = Ser a causa de seu próprio dano. 

126 Jecoaboca  = Alterar-se. Ficar diferente. Mudar-se. 

127 Jecoca  = Apoiar-se em. Encostar-se em. Soluçar. Soluço. 

128 Jecocaba  = Apoio. Arrimo. Encosto. 

129 Jecossuba  = Alcançar. Gozar. Obter. 

130 Jecotiara  = Aliado. Ser amigo de. Ter amizade a.  

131 Jecotiassaba = Amigo. Camarada. 

132 Jecuaba  = Aparecer. Ser visto. Visível. 

133 Jecuacuba  = Esconder-se. Jejuar. Jejum. Ocultar-se. 

134 Jecuapaba  = Meio de saber. Sinal. 

135 Jecunassaba = Estarem atravessadas e cruzadas (as coisas). 

136 Jucundaba = Enroscar-se.  Retorcer-se. Serpear. 

141 Jeguiia  = Arranca-se. Expirar. 

137 Jeguaca  = Adornar-se. Enfeitar-se. Pintar-se. 

138 Jeguacaba  = Adorno. Enfeite. 

139 Jeguaru  = Ter asco ou nojo de. 

140 Jei   = Hoje. 

141A Jeibé  = Hoje cedo. 

142 Jeijé  = Hoje mesmo. 

144 Jejoca  = Soluçar. Soluço. 

143 Jejiia  = Afastar-se. Mudar-se. 

145 Jejucá  = Matar-se. Suicidar-se. 

146 Jejucaaiba = Apressar-se demais. Esforçar-se muito. 

147 Jejurumeenga = Dar motivos a falatório. 

148 Jejurupiara = Bocejar. 

149 Jemoatã  = Desdobrar-se. Distender-se. 

151 Jemojojaba = Comparar-se. Igualar-se.  

150 Jemomotara = Cobiçar. Desejar. 

152 Jeó  = Cerrar-se. Gabar-se. 

153 Jeoia  = Ir-se. Partir. Passar.  

154 Jepé  = Ainda que. Apesar de. Embora. Mesmo que. Por mais que. Tu. 
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155 Jepeá  = Separar-se. 

156 Jepeaba  = Lenha. 

157 Jepeabara  = Apanhar ou cortar lenha. 

158 Jepeá jepeá = Dividir-se em bandos. 

159 Jepete  = Esquentar-se. 

160 Jeperibeἷ  = Ainda bem não. Mal.... 

161 Jepi  = Cada vez que. Sempre. Sempre que. 

162 Jepiacucara = Mostrar-se. 

163 Jepiara  = defender-se. Escudar-se.  

164 Jepica  = Vingar-se. 

165 Jepiia  = Aspergir-se. Borrifar-se (JEIPIIA). 

166 Jepimeenga = Pagar seu resgate. Resgatar-se. 

167 Jepirapoana = Defender-se a. Falar a favor de. 

168 Jepissirõ  = Acolher-se a. Recorrer a. 

169 Jepitassoca = Firmar-se em. 

170 Jepocá  = Espreguiçar-se. 

171Jepoeitica  = Acenar como a mão para. 

172 Jepoerura  = Chamar com a mão. 

173 Jepooia  = Ficar embaraçado (fio). 

174 Jeporacara  = Caçar ou pescar para si. 

175 Jeporacassaba = Caçada. Modo de caçar ou pescar. Pescaria. 

176 Jeporacassatiba = Luga, ocasião ou tempo de pescar. 

177 Jepotabe  = Alastrar-se. Continuado. Continuar a. 

178 Jepotara  = Aportar. Atear-se. Pegar. 

179 Jepotassaba = Junta. Juntura. 

180 Jepubujereba = Afundar-se. Ir á pique. 

181 Jequeá  = Corvo. 

182 Jequei  = Corvo. 

183 Jequiia  = Crescer. Expirar. Correr. 

184 Jequissi  = Caldo. Sopa. 

185 Jequitibá  =Jequitibá (arvore). 

186 Jequitiguassu = Saboeiro (arvore). 
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187 Jereba  = Girar. Virar. Voltar-se. 

188 Jerecoaba  = Perdoar. 

189 Jerecoaiba = Ficar peor. Peorar da doença. 

190 Jereraguaia = Mentir. 

191 Jererai  = Rio das Marrecas (JERERAU). 

192 Jericoacoara = Enseada da várzea dos papagaios. 

193 Jeroara  = Tombar. Vergar. 

194 Jerobiara  = Confiar em. 

195 Jerobica  = Juntar-se. 

196 Jerabura  = Avivar-se. 

197 Jeroca  = Tomar novo nome. 

198 Jeroqui  = Fazer inclinação. Mesura. 

199 Jeru  = Papagaio. 

200 Jeruré  = Implorar. Pedir. Resar. Rogar. 

201 Jeruressaba = Oração. Pedido. 

202 Jeruti  = Juruti (ave). 

203 Jessapiá  = Alvoroçar-se. Apressar-se demais. 

204 Jesseara  = Juntar-se. Unir-se. 

205 Jessuba  = Deparar-se com. 

206 Jetaiba  = Jatai. Jatobá. 

207 Jetanonga  = Fazer oferendas ao pajé para vitorias na guerra. 

208 Jetanongaba = Oferenda. 

209 Jetica  = Batata doce. 

210 Jeticopé  = Jacatupé. Trepadeira papeloneacea de raiz comes- 

               tivel. 

211 Jeticussú  = Planta das Convulvaceas. 

212 Jetipemena = Marido da sobrinha. 

213 Jetipera  = Sobrinha. 

214 Jetiqui  = Vinho de batata. 

215 Jeupira  = Cavalgar. Subir. Trepar. 

216 Ji   = Machado. Instrumento de corte. 

217 Jiapara  = Foice. 

218 Jiba  = Estar assado ou cozido. 

 



323 
 

 

Fólio 68 

 

 

 



324 
 

219 Jibá  = Braço. 

220 Jibacanga  = Osso do braço. 

221 Jibagüira  = Axila. 

222 Jibagüiraba = Pelos das axilas. 

223 Jibaipi  = Raiz do braço. 

224 Jibapecanga = Espadua. 

225 Jibapuela  = Quarto dianteiro do corpo. 

226 Jiboia  = Jiboia. 

227 Jica  = Duro. Fibroso. Maleavel. Resistencia. 

228 Jiiba  = Arco-iris. Cabo de machado. 

229 Jiquitibá  = Jequitibá. 

230 Jó   = A. As. O. Oh. Os. Ola! Nos. Se. Uba! Uns e outros. Vos. 

231 Joaussuba  = Amar reciprocamente. Amizade. Amôr. Caridade. 

232 Jobaboó  = Arrancar os pelos da própria testa. 

233 Jobassaba  = Benzer-se. Persignar-se. Sinal da Cruz.  

234 Jogüerecó  = Batalha. Combate. Consociação. Tratarem uns 

       com os outros.  

235 Jombiá  = Buzina. Corneta. 

236 Jomonhanga = Fazer a casa própria. 

237 Jopinechaba = Deitar-se desencontrados. Desencontrar-se. 

238 Jori  = Vem!. 

239 Jossara  = Arder. Apertar. Brecar. Travar. 

240 Ju   = Espinho. O! Oh! Olá! Upa!. 

241 Juá  = Juá (arbusto das polanaceas). 

242 Juapecanga = Salsaparrilha. 

243 Juatἷ  = Espinho. 

244 Juati embó apinha = Corôa de espinhos. 

245 Jub      = Estar deitado. Jazer. 

246 Juba  = Amarelo.  Louro. 

247 Jubé  = estar deitado sem se mexer. 

248 Jubȋ  = -//-    -//-     -//-    -//-    -//- 

249 Jubica  = Enforcar. 

250 Jucá  = Matar. Quebrar. Podre. 
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219 Jibá  = Braço. 

220 Jibacanga  = Osso do braç 

251 Jucatú  = Acomodar-se. Deitar-se bem. 

252 Jucubauba = O homem que vai ao leme na canôa. 

253 Juguá  = Visgo. 

254 Jui   = Rã. Sapo. Rio dos sapos. 

255 Juiponga  = 

256 Jundiá  = Bagre. Jundiá (NHUNDIÁ). 

257 Jupaboca  = Mudar-se. Partir. 

258 Jupará  = macaco da meia noite. 

259 Jupiáeruba = Chocar. 

260 Jupiamombora = Por ovo. 

261 Juqueri  = Dormideira. Mimosa. Sensitiva. 

262 Juquira  = Sal. 

263 Juquirana  = Salitre. 

264 Juquirapuã = Bolota de sal. 

265 Juquitaia  = Sal pimenta. 

266 Jurujuba  = Boca amarela. 

267 Jur   = Crescer a maré. Vir. 

268 Jurá  = Armação. Estrado. Jirau. 

269 Jurara   = Cágado. Laçar. 

270 Juraraguaia = Mentir. 

271 Jurainha  = Amigdalite. 

272 Juraita  = Viga. 

273 Jurebeba  = Jurubeba (planta das Salanaceas). 

274 Juru  = Boca. Bocado.Gole. Grago. 

275 Juruá  = Boca larga. 

276 Juruara  = Falar mal de. Fofocar. Murmurar. 

277 Jurubira  = Papada. 

278 Juruboca  = Abetura. Boca aberta. Fenda. Fender-se. 

279 Jurucapeba = Peixe dos Serranideos. 

280 Jurucuguá  = Tartaruga. 
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274 

281 Jurema  = Espinho de cheiro desagradável. 

282 Jurué  = Apetecer. Sentir gosto. 

283 Jurujaba  = Abertura. Ferida. Rachadura. 

284 Jurujaia  = Boca aberta. Ostra aberta. 

285 Jurujuba  = Boca amarela. 

286 Jurumopi  = Canto da boca ou dos lábios. 

287 Jurumopicoẽ = Covinha do rosto. 

288 Jurumu  = Abobora. 

289 Jurupari  = Diabo. Genio malfazejo da mata. O boca torta. 

290 Jurupica  = tapar a boca de. 

291 Jurupicanga = Variedade de quina. 

292 Jurupiqueima = Glutão. Guloso. 

293 Jurupuqui  = Boquiaberto. Espantado. 

294 Jurutá  = Coleira que se põe no inimigo que vai ser mor- 

                 to. 

295 Juruti  = Pescoço. 

296 Jurutimbora = Halito. 

297 Juruữ  = Riscar o rosto de. 

298 Jussana  = Laço. 

299 Jussara  = Palmeira de espinhos grandes. 
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1 Mã   = Ah! Oxalá!. 

2 Macapi  = Variedadde de sargo. 

3 Macaxera  = Aipim. Genio dos caminhos. 

4 Macucagua  = Acauã (Ave de rapina que ataca cobras). 

5 Mae   = Como se não. 

6 Maẽ   = Olhar. 

7  Maeἷ  = Distribuir. Repartir. Vender pelas ruas. 

8 Maeirana  = Espiar. Vigiar. 

9 Maenduana  = Lembrança. Lembrar-se. 

10 Maenduassuba = Imaginação. Lembrança. Memoria. 

11 Maguari  = Cegonha. 

12 Maȋ   = Maẽ (vocativo). 

13 Mairana  = Espiar. Vigiar. 

14 Maira  = Heroi. Branco. Estrangeiro. Francez. Louro. 

15 Mairi  = Cidade. 

16 Maitá  = Maritaca (MBAITÁ). 

17 Mamana  = Amarrar. Enrolar. Rodear.  

18 Mamangá  = Fedegão. Lava pratos. (planta leguominosa). 

19  Mamo  = Em algum lugar. Lá fora. Onde? Por ai afora. 

20 Mamaiguara = Forasteiro. Morador de fora. Visita (morador de onde?) 

21 Mamopé  = Aonde? Para onde?. 

22 Mana  = Enfeixar. Feixe. 

23 Manacá  = Manacá (planta das escrofulareaceas). 

24 Manaibaru  = Variedade de mandioca. 

25 Manaibussu = -//-  -//-   -//-   -//-   -//-. 

26 Manaitinga  = -//-  -//-   -//-   -//-   -//- branca. 

27 Mandii  = Mandi (peixe). 

28 Mandioca  = Mandioca. 

29 Mandiopuba = Mandioca posta de molho. 

30 Manduba  = Pé de mandioca. 

31 Mandubi  = Amndoim. 

32 Manema  = Frouxo. Poltrão. Que não captura nenhum adversa- 

          rio. 
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34 Mangaiba  =   -//-          -//-           -//-         -//-   . 

35 Manganga  = Variedade abelha venenosa. Mamangava. 

36 Mangará  = Boldo. Planta das Aroidas. Inflorecencia da bananeira. 

37 Mangarapenha = Variedade de taioba. 

38 Manhana  = Alcoviteiro. Espia. Vigia. 

39 Manima  = Variedade de cobra. 

40 Manipuera  = Suco de mandioca. 

41 Manissoba  = Folha de mandioca. 

42 Manó  = Desmaiar. Ficar paralisado. Morrer. 

43 Manoἷ  = De que lugar?. 

44 Manõia  = Que lugar?. 

45 Mano memuã = Morrer de repente ou de desastre. 

46 Mantiqueira = Que verte água. 

47 Mapiixuera  = Ornato de contas ou ossinhos para o braço 

48 Mará  = Arvore. Vara para amarrar a canôa. 

49 Marã  = Algo. Coisa. Mal. Como? Porque? Qual? Quais? Que? 

50 Maraara  = Adoecer. Doença. Doente! Envergonhar-se. 

51 Marã’bae  = Qual? Que espécie. 

52 Marabora  = Doente. 

53 Maracá  = Chocalho. 

54 Maracajá  = Gato do mato. Gato selvagem. 

55 Maracanã  = Variedade de arara. 

56 Maracoani  = Variedade de carangueijo. 

57 Maracuguara = Variedade de peixe porco. 

58 Maracujá  = Maracujá (planta das passifloráceas). 

59 Marã é  = Falar mal. Fofocar. 

60 Marã eteἷ  = De que maneira? 

61 Marã é tenhé = Contar bravatas. 

62 Marã icó  = Fazer algo. 

63 Marã Jabé  = De que maneira. 

64 Marajaiba  = Variedade de palmeira. 
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65 Marã – marã = Quais coisas? Que coisas? 

66 Marãmo  = Como. Porque. 

67 Maramonhanga = Batalha. Guerra. Guerras. Luta. Lutar. 

68 Maramotara = Enfurecer-se. Feroz. Furioso. Ira. Raiva. 

69 Maranã  = Batalha. Guerra. 

70 Maranamo  = Como? Porque? 

71 Marandé  = De outra maneira. Pelo contrário. 

72 Maranebira  = Retaguarda. 

73 Maraneima  = Incorrupto. São. Virgem. 

74 Marã nemé             = A que horas? Em que ocasião? 

75 Marangatu  = Bom. 

76 Marangatu eté = Como? De que maneira? 

77 Marangati  = Aonde? Para onde? 

78 Maranguape = Baixada. Depressão do terreno. 

79 Maranguiguana = Nome de um espirito. 

80 Maranhão  = Mar corrente. 

81 Maranirữ  = Companheiro de guerra. 

82 Maranitecoara = Guerreiro. Soldado. 

83 Maranongara = Parente. Parentela.  

84 Maratã  = Povo doente. 

85 Maratico  = Batalha. Fazer algo. Luta. Negocio. Trabalho. 

86 Maratecoaba = Trabalho. 

87 Maratecoabeima = Dia Santo. Ocasião de não trabalhar. 

88 Maratecoara = Animoso. Trabalhador valente. 

89 Marã xe  = Combate. Estar doente. Ficar doente. 

90 Mariguã  = Peneira de pescar. 

91 Marigüἷ  = Variedade de mosquito. 

92 Marimbáu  =  -//-   -//-     -//-  peixe dos Esporideos. 

93 Marui  = -//-   -//-     -//  mosquito do pântano. 

94 Marupá  = Navalha (de madeira). 

95 Matueté  = Pino. Otimo.  Muito. 

96 Matutenhé  = Muito bem. 
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97 Mauá  = Coisa elevada. 

98 Mbae  = Bens. Coisa. Animais. Espirito mau. Objeto. 

99 Mbaé?  = Que?. Que coisa?. 

100 Mbaé aé?  = Qual? Outro?. 

101  Mbaé aiba = Coisa ruim. Veneno. 

102 Mbaé amó = Algo. Alguma coisa. 

103 Mbaé apina = Homem marinho. 

104 Mbaeassi  = Doença. Doer. Dor. Estar doente. 

105 Mbaeassiara = Adoecer. 

106 Mbaeassibora = Doença. Estar doente. 

107 Mbaecuaba = Estudado. Sabedoria. Saber (as coisas). 

108 Mbaé eima = Nada. 

109 Mbaembeguassa  = Beicudo. 

110 Mbae enduba = O sentido de audição. Ouvido. Ouvir. 

111 Mbaé mbaé? = Quais as coisas? Que coisas?. 

112 Mbaé mimbaba = Animal de criação. 

113 Mbaé moassija = Melindroso. Sensível. 

115 Mbaé pipó = O que? Que procuras? Que queres?. 

116 Mbaé poxi = Coisa feia. Desonestidade. 

117 Mboépuera = Mexericar. Mexerico. 

118 Mbaépuerijara = Fofoqueiro. Mexeriqueiro. 

119  Mbaé rama? = Que coisa? 

120 Mbaé rama essé? = Para que? 

121 Mbaerassi  = Doença. Doer. Dor. Estar doente. 

122 Mbaé reme?  = A que horas? Quando? Que horas? 

123 Mbae resse? = Porque? 

124 Mbaetatá  = Fogo fatuo. (coisá fogo). 

125 Mbaeté  = Coisa apreciada. Coisa de valôr. 

126 Mbaé eté  =   -//-      -//-         -//-   -//-     -//-  . 

127 Mbaetiba  = Lugar fertil. 

128 Mbaetibeima =Lugar esteril. 
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129 Mbaetima  = Plantar. 

130 Mbaeú  = Comer. 

131 Mbegüé  = De vagar. Vagaroso. 

132 Mbegüé irã = Com o tempo. No futuro. 

133 Mbegüé mbgũé = Devagarinho. Pouco a pouco. 

134 Mbeju  = Variedade de bolo de farinha de mandioca. 

135 Mberu  = Mosca. 

136 Mberuaἷa  = Variedade de mosca. 

137 Mberuobi  = -//-    -//-      -//-     azul. (Varejeira). 

138 Mbetara  = Tembetá. Variedade de peixe papa-terra. 

139 Mbetarapuã =  -//-      -//-     -//-       -//-      -//-     -//- comprido. 

140 Mbiarataca = Maritacaca (ave). 

141 Mbiaribi  = Assado em buraco no chão. 

142 Mbiaussuba = Escrava. Escravo. 

143 Mbiú  = Comida. 

144 Mbó  = Mão. 

145 Mboara  = Apanhar. Dar a luz. Fazer sair. Tirar fogo. 

146 Mbaopi  = Esgotar (bebida). 

147 Mbobir  = Algumas vezes. Alguns. Poucos Quantos? 

148 Mbocaba  = Arma de fogo. Fusil. 

149 Mboé  = Ensinar. Reger (dansa, musica). 

150 Mboessaba = Doutrina. Lugar, modo ou tempo de ensinar. 

151 Mboessara =Mestre.Professor. 

152 Mboguaba = Deixar passar. Faser passar. 

153 Mbogüeba = Apagar. 

154 Mboia  = Cobra. 

155 Mbocuatiara = Variedade de cobra. 

156 Mboicupecanga =  -//-      -//-      -//-   . 

157 Mboiguassa =  -//-      -//-     -//-    . 

158 Mboiobi  =  -//-      -//-     -//-    . 

159 Mboipeba  = -//-      -//-     -//-    . 

160 Mboira  = Partir. Conta. Colar. 
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161 Mboiroissanga = Cobre cascavl. 

162 Mboissininga =  -//-      -//-      . 

163 Mboissinininga =  -//-      -//-      . 

164 Mboitiapoã = -//-      -//-      . 

166 Mboiuna  = Cobra preta = muçurana. 

167 Mboriba  = Alegrar. Consentir. Satosfazer. 

168  Mbossacá = Ferir  os olhos de. 

165 Mboiú  = Dar de beber agua a. 

166 Mboté   = Desfigurar. Disfarçar. Tornar diferente. 

167 Mbouca  = Causar enjôo a. 

168 Mboura  = Dar ordem.  Fazer vir. Mandar. Tocar. Vomitar. 

169 Mburu  = De louvor, de maldição ou de raiva. Ternura. 

170 Mecejana  = O que for abandonar. 

171 Meenga  = Dar. 

172 Meengaba = Conjuge. 

173 Meengai  = Dar de beber vinho a. 

174 Meengau  =  -//-   -//-    -//-    -//-  . 

175 Meeru  = Variedade de canácea. 

176 Membeca  = Covarde. Derretido. Marical. Mole. 

177 Membecõia = Dar a luz gêmeos. 

178 Membicunhã = Filha da irmã. Sobrinha 

179 Membipitanga = Filhinha. Filhinho (termo afetivo) 

180 Membira  = Afilhado. Filha ou filho. 

181 Membirara =Dar a luz. 

182 Membiratsé = Filho da irmã. Sobrinho. 

183 Membirati = Mulher do filho, Nora. 

184 Membitati =  -//-    -//-    -//-   -//-  -//- . 

185 Memé  = cada vez que. Juntos. Mesma. Mesmo. Sempre. Também. To 

           dos. 

186 Meméte  = Quanto mais. 

187 Memetipo  = -//-    -//-   -//-  

188 Memuã  = Bravata. Caçador. Gracejar com. Mel. Mau. 

189 Memuã  = Variedade de caracol. 
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190 Mena  = Marido. 

191 Mendara  = Casado. Casamento. Casar com. 

192 Mendareima = Solteira. Solteiro (que não é marido). 

193 Mendi  = Sogra (da mulher). (mãe do marido). 

194 Menduba  = Sogro (da mulher). (pai do marido). 

195 Meneima  = Solteira. Solteiro. (que não é ou tem marido) 

196 Meneõ  = Ser ou ficar viuva. Viuva. 

197 Menibira  = Cunhado. Irmão maismoço do marido. 

198 Miã  = Senhora. 

199 Miãmiama = Espremedouro. Aparelho de espremer. 

200 Miapé  = Biscoito. Bolo. Pão. 

201 Miapetã  = Biscoito de tipirati. 

202 Miapeteca = Bolotas de farinha de fuba. 

203 Miara  = Caça. Caçar. Capturar. Presa. Prisioneiro. 

204 Miatã  = Firmeza. Fortaleza. 

205 Miaussuba = Escrava. Escravo. 

206 Miaussubeima = Fôrro.Liberto. Livre. 

207 Mieiaba  = Cocho de ralar mandioca. 

208 Miia  = Bolir. Levantar acampamento. Mexer. 

209 Mijapé  = Bolo. Pão. 

210 Mijui  = Variedade de andorinha. 

211 Mijuipirá  = Peixe voador. 

212 Mijuitinga = Variedade de andorinha. 

213 Mima  = Esconder. Ocultar. 

214 Mimbaba  = Ave ou criação domestica. 

215 Mimbi  = Flauta. Tocar instrumento de sopro. 

216 Mimbiapara = Trombeta. 

217 Mimbipucu =     -//-       . 

218 Mimbuaia  = criado. Servo. 

219 Mimbucu  = Lança. 

220 Mimõia  = Coisa cozida. Cozido. 

221 Mimondó  = Enviado.mensageiro. 
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222 Mimotaribo = De livre vontade. 

223 Mimucu  = Lança. 

224 Mina  = Abrolhos. Estrepe. Lança de madeira. 

225 Mindipirõ  = Ensopado. Papa. Pirão. 

226 Mindocuruera = Farelo de farinha peneirada. 

227 Minduú  = Mastigado. Mordido. 

228 Mingáu  = Mingau. Papa de milho. 

229 Minguaba  = Conhecido. Sabido. 

230 Mingüipitinga = Mexido de fa mandioca com carne ou ervas. 

231 Mirã  = Futuramente. (IRÃ). 

232 Mirἷ  = Menor. Pequeno (MIRIM). 

233 Mirocaia  = Variedade de peixe. 

234 Missamonhanga = Dizer missa. Rezar missa. 

235 Missuru  = Escavar. 

236 Mitá  = Choupana na arvore para caçar. (simples) 

237 Mitajurá  =  -//-     -//-    -//-     -//-    -//-    -//- (estrado armado). 

238 Mitamita  = Escada. 

239 Mitima  = Horta. Plantação ao lado da casa. 

240 Miú  = Comida. (MBIÚ). 

241 Mixacuruba = Farinha sem peneirar. (com bolotas). 

242 Mixira  = Assado. Assar. Coisa assada. 

243 Mõ  = Acolá! Mais além. 

244 Moabá  = Tornar homem. 

245 Moabeté  = Honrar. 

246 Moabaiba  = Dificultar. Impedir. 

247 Moabaipaba = Impedimento. 

248 Moabaité  = Agostar. Dificultar. Impedir. Irar. 

249 Moabangaba = Acorvadar. Convencer. Descoroçoar. Enfraquecer. 

250 Moaci  = Dôr. 

251 Moacir  = Doido de dôr. 

252 Moacui  = Enxugar. Secar. 
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253 Moagüe  = Chegar. por ou tirar até o meio de 

254 Moagüiagüi = Brandir. Fazer dibrar. Sacudir. 

255 Moadiba  = Estragar. 

256 Moaira  = Fazer, ser ou ter filho. 

257 Moairἷ  = Adelgaçar. Afinar. 

258 Moajú  = Importunar. 

259 Moajuba  = Fazer, ser ou ter o cabelo amarelo. 

260 Moama  = Colocar. Erguer. Por de pé. 

261 Moamandaba = Arredondar. Cercear. 

262 Moanga  = Fingir. Imaginar. Julgar. Pensar. 

263 Moangaba = Desfazer em. Diminuir. 

264 Moangaipaba = Arruinar. Estragar. 

265 Moangaoturama = Honrar. Tornar bom ou feliz. 

266 Moangaúba = Fazer que. Fingir. Pensar. 

267 Moanguecó = Afligir. 

268 Moanguecoaiba = Entristecer. Molestar. 

269 Moanhana = Dar encontrão em. Empurrar. 

270 Moanhé  = Apressar. 

271 Moaninga  = Causar arrepio a. Excitar. 

272 Moaoba  = Revestir. Vestir. 

273 Moapoã  = Bater ou tocar objeto que ressoa. 

274 Moapacuia = Deitar por terra. Derrubar. 

287 Moapi  = Esgotar (bebida). (MBOAPI). 

288 Moapiama = Fazer descer. Inclinar. Ladear. 

289 Moapica  = Cozer. Cozinhar. 

275 Moapagüi  = Brandir. Fazer vibrar. Sacudir. 

276 Moapajé  = Por a amadurecer. 

277 Moapajereba = Derrubar. Fazer rolar. 

278 Moapajoibira = Emparelhar. 

279 Moapajuguá = Encaroçar. Misturar. 

280 Moapapuba = Amolecer. Convencer. 

281 Moaparatã = Entesar. Estirar. 
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282 Moapatirã  = Encaroçar. Misturar. 

283 Moapaxixã =  -//         -//-      -//-  . 

284 Moapẽ  = Entortar. 

285 Moapepu  = Abrir gretando. Gretar. 

286 Moapererá = Aparar. Tosar. 

290 Moapira  = Concluir. Dobrar.Inclinar. 

291 Moapiringa = Arrepiar. Excitar sensualmente. 

292 Moapissacá = Fazer que ouça. 

293 Moapissacuacanhema  = Ensurdecer. 

294 Moapissacuajeó =         -//-      -//-   . 

295 Moapissanga = Colhar. Engrossar. 

296 Moapissica = Consolar. Fartar. 

297 Moapissicatu = Deleitar. 

298 Moapitama = Fazer feixe. Fiada. Ramalhete. 

299 Moaquima = Molhar. 

300 Moaquira  = Abrandar. Amolecer. 

301 Moaba  = Ajudar a nascer. Apanhar no laço. Dar a luz. Fazer cair. 

      Fazer embarcar. Tirar fogo. 

302 Moaribé  = Acalmar. Fazer cessar. Mitigar a dor. 

303 Moaruãba  = Estorvar. Impedir. 

304 Moaruapaba = Impedimento. 

305 Moassi  = Arrepender-se. Sentir. 

306 Moassipaba = Contrição. (ato de arrependimento.) 

307 Moatá  = Endurecer. Estirar. 

308 Moaterẽ  = Cortar até a raiz. 

309 Moatira  = Amontoar. 

310 Moaujé  = Acabar. Tornar cativo. Vencer. 

311 Mobãbaca  = Virar para um e outro lado. 

316 Moboca  = Furar. Rachar. Rebentar. 

317 Mobocaba = Cunha para rachar lenha. 

312 Mobir  = Algumas vezes. Alguns. Poucas vezes. Poucos. 

313 Mobir?  = Quantas vezes? Quantos? 
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314 Mobiricõ  = Alguns. 

315 Mobir – mobir =  -//- . Uns tantos. 

319 Mobossiia = Carregar. Por carga em. 

318 Mobobica  = Cozer. Costurar. 

320 Mocaba  = Arma de fogo. Fusil. Tiro. 

321 Mocabussu = Canhão. 

322 Mocaẽ  = Grelha. Grelhar. Coqueado. Coquear. Secar. Tostar. 

323 Mocaẽ itá  = Grelha simples. 

324 Mocaẽ ita jurá = Grelha de armar. 

325 Mocambu  = Amamentar. 

326 Mocanãia  = Fazer bolir. 

327 Mocanga  = Enxugar. 

328 Mocanhema = Afugentar. Consumir. Destruir. 

329 Mocó  = Animal roedor maior que ocoelho, porem sem orelhas e rabo. 

330 Mocacaba  = Arrimo. Bastão. 

331 Mocoi  = Dois. 

332 Mocõia  = Dois juntos. Segunda vez. Segundo. 

333 Mocõibe  = Ambos. Ambos juntos. 

334 Mocoindaba = Segund vez. 

335 Mocomocõi = De dois em dois. Dois a dois. 

336 Moconga  = Engolir. 

337 Moconhó  = Roucos. 

338 Mocassoca = Cascolejar. 

339 Mocatoca  =    -//     -// . 

340 Mocuara  = Furar. 

341 Mocui  = Esfarelar. Humilhar. 

342 Mocuteἷ  = Sacudir. 

343 Moẽ  = Derramar. Espelir. Levantar falso. Mentir. 

344 Moeburussu = Engrandecer. 

345 Moeẽ  = Adoçar ou salgar. Temperar. 

346 Moema  = derramar. Expelir. Levantar  falso. Mentir. 

347 Moembiarija = Deixar-se vencer por. 
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348 Moembiaribi = Assar carne na cova. 

349 Moemimborará = Fazer sofrer. 

350 Moendi  = Acender. Iluminar. 

351 Moendijaba = Tirar faísca de. 

352 Moepi  = Compensar. Descontar. Pagar. Premiar. 

353 Moerapuana = Tornar famoso. 

354 Moerapuanaiba = Difamar. 

355 Moessacuara = Amontoar. 

356 Moessaguiriba = Causar vertigem a. Enjoar. Tontear. 

357 Moessãia  = Alegrar. 

358 Moessapitumbica = Fazer demais. 

359 Moetá  = Aumentar o numero de. Multiplicar. 

360 Moeté  = Acatar. Engrandecer. Estimar. Honrar. 

361 Moquaba  = Coar. Joeirar. Separar. 

362 Moguaia  = Cortar. Ferir (com instrumento cortante). 

363 Moguapica = Acomodar. Fazer sentar. 

364 Mogüeba  = Apagar. 

365 Mogüejiba = Abaixar. Fazer descer. 

366 Mogüiapi  = Desarmar. Derrubar. 

367 Mogüira  = Aliviar o peso de. Erguer (coisa pesada). 

368 Moiaia  = Fazer suar. 

369 Moiba  = Arrimar. Esteiar. Transformar em mato. 

370 Moibira  = Remoçar. Renovar. 

371 Moicú  = Derreter. Liquefazer. 

372 Moina  = Apontar arma para. Colocar. Cozer. Cozinhar. Entoar. 

       Tirar canto (solfejar). Pôr. 

373 Moinanheenga = Falar a. Fazer discurso. 

374 Moingatu  = Firmar (o que está fincado). Guardar bem. 

375 Moingüe  = Acolher. Fazer entrar. Introduzir. Recolher. 

376 Moingó  = Colocar. Dependurar. Estabelecer. Obrigar a fazer. Pôr. 

377 Moingobé  = Fazer viver. Ressuscitar. 

378 Moingobepucu = Fazer viver longamente. 
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379 Moingocatu = Fazer ser, estar ou viver bem. 

380 Moingoẽ  = Diferenciar. Separar. 

381 Moingopucu = Fazer viver longamente. 

382 Moingotebẽ = Afligir. Entristecer. 

383 Moinibé  = Afirmar. Confirmar. Sustentar. 

384 Moinissema = Encher. 

385 Moipiaca  = Coalhar. 

386 Moipitinga = Turvar a água de. 

387 Moirõ  = Agastar. 

388 Moissi  = Por em fila. 

389 Moitarõ  = Fartar. 

390 Moiú  = Dar de beber agua á. 

391 Mojaba  = Fazer com que se abra. 

392 Mojaoca  = Repartir. 

393 Mojara  = Colar. Encurralar. Pregar. 

394 Mojaratã  = Apertar contra algo. 

395 Mojaru  = Zombar de. 

396 Mojassecó = Dependurar. Suspender. 

397 Mojasseó  = fazer chorar. Mover ao pranto. 

398 Mojassuca = Batizar. Lavar (MOJASSICA). 

399 Mojatimunga = Balançar. Embalar. 

400 Mojeapicá = Fazer criação de. Fazer procriar. 

401 Mojebira  = Devolver. Fazer voltar. Restituir. Vomitar. 

402 Mojecana  = Frechar duas coisas de uma vez. 

405 Mojecussuba = Conceder. Fazer alcançar. 

406 Mojecussupaba = Aquilo que se obetem. Concessão. Resultado. 

403 Mojecuaba = Desmontar. Manifestar. 

404 Mojecunassaba = Atravessar uma coisa sobre a outra. Cruzar. 

407 Mojeguaca = Adornar. Enfeitar. Pintar. 

408 Mojejucá  = Fazer com que se mate. 

409 Mojemoacuba = fazer com que se esquente. 

410 Mojemopiroi = fazer com que se refresque. 
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411 Mojepé  = Todos juntos. Um. Uma vez. (OJERPÉ). 

412 Mojepotabe  = Continuar. 

413 Mojepotabetabé = Ficar continuando. 

414 Mojepotara = Acender com brasa ou tição. Colar. Juntar. 

415 Mojereba  = Dar volta em. Virar. 

416 Mojerecoaba = Aplacar. Conciliar. 

417 Mojerabiara = Honrar. Obedecer. 

418 Mojerabica = Fazer com que se juntem. Juntar. 

419 Mojerobura = Avivar. Renovar. 

420 Mojesseara = Frechar dois ou duas partes de uma vez. 

421 Mojessuba = Deparar. 

422 Mojessuera = Convencer a. Induzir a ir. 

423 Mojetanonga = Estrear. Usar pela primeira vez. 

425 Mopaparibira = Emparelhar. Dobrar pelas pontas. 

426 Mojoapira = Acrescentar a. Emendar. 

427 Mojoaquipuera = Repetir. 

428 Mojoara  = Aumentar o numero de. Multiplicar. 

429 Mojobaia  = Por um diante do outro. Acariar. 

430 Mojobaixuara =  -//-   -//-     -//-       -//-          -//- . 

431 Mojiba  = Assar. Cozer. Fazer suar. 

432 Mojojaba  = Aplainar. Igualar. 

433 Mojojucá  = Fazer com que se matem. 

434 Mojoparaba = Fazer com que se diferenciem. 

435 Mojossara = Causar ardor ou travo a. Sica. 

436 Mojuba  = Tingir de amarelo. 

437 Mojupiáeruba = Por a ave a chocar. 

438 Mojuraraguaia = Convencer. Desmentir. 

439 Mojurué  = Desenfastiar. 

440 Momaenduará = Fazer lembrar. 

441 Momaraara = Fazer com que se envergonhe. 

442 Momarana = Desobedecer. Resistir a. 
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443 Momatueté = Enaltecer. Honrar. 

444 Mombaba  = Acabar. Concluir. Destruir. 

445 Mombaca  = Despertar. 

446 Mombaé  = Enriquecer.  

447 Mombaecuaba = Ensinar. 

448 Mombaeté = Enaltecer. Honrar. 

449 Mombaeú  = Dar a comer a. 

450 Mombaraara = Fazer com que se envergonhe. 

451 Mombeba  = Achatar. Esmagar. 

452 Mombeú  = Acusar. Confessar. Contar. Dizer. Narrar. Prometer.  

453 Mombeuaiba = Falar mal de. Maldizer. 

454 Mombeucatu = Bendizer. Falar bem. 

455 Mombeuporanga = Bendizer. Louvar. 

456 Mombiara = Amansar. Domesticar. 

457 Mombica  = Fazer cessar. Suspender. 

458 Mombipica = Cavar. Lavrar. 

459 Mombirõ  = Remexer. Revolver. 

460 Mombitá  = Dar pouso. Deter. Hospedar. 

461 Moboca  = Furar. 

462 Momboia  = Ameaçar. 

463 Momboira = Apartar. 

464 Mombopora = Atirar. Fazer pular ou altar. Lançar. 

465 Mombóra  =    -//-      -//-     -//-    -//-   -//-     -//-. 

466 Mombotara = Fazer cobiçar. Fazer querer. 

467 Mombuba  = Abrandar. Amolecer. Curtir. Por de môlho. 

468 Mombuca  = Furar. Rachar. Rebentar. 

469 Mombucaba = Derramar. Desperdicar. 

470 Mombucu  = Alongar. Retardar. Reter. 

471 Mombupuca = Crivar. Esfuracar. 

472 Momburu  = Amaldiçoar. Ameaçar. Atentar contra. Desafiar. 

                         Detestar. 

473 Momburuá = Emprenhar. 

474 Mombutuẽ = Alentar. 
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475 Momemuã = Apagar. Desarranjar. Misturar. 

476 Momendara = Casar. Fazer o casamento de. 

477 Momiaussuba = Tornar cativo a. 

478 Momocoiã = Fazer pela segunda vez. 

479 Momocoindaba = Segunda vez. 

480 Momonanguiguana = Agourar. Ter agouro de. 

481 Momoranaruba = Avisar. Informar. 

482 Momoranga = Acariciar. Apreciar. Embelezar. Festejar. 

483 Momoranguiguana = Agourar. Ter agouro de. 

484 Momoraussuba = Afligir. Compadecer-se de. Humilhar. 

485 Momossapira = Fazer pela terceira vez. 

486 Momossema = Acoçar. Enxotar. Fazer sair. Rastrear a caça. 

487 Momotara = Fazer cobiçar. Fazer querer. 

488 Momotiassó = Escarmentar. 

489 Momoxi  = Estragar. Sujar. 

490 Monana  = Apagar. Confundir as coisas. Misturar. 

491 Mondá  = Furtar. Ladrão. Roubar. (MUNDÁ). 

492 Mondabeipora = Bebado. 

493 Mondabora = Ladrão. 

494 Mondá mondá tenhé = Caluniar. 

495 Mondara   = Suspeitar de. Ter ciúmes de. Tomar por. (MUNDARA). 

496 Mondarõ  = Furtar. Roubar. Trair o cônjuge (MUNDARÃ). 

497 Mondeba  = Colocar dentro de. Enfiar. Meter. Por. Vestir. 

498 Mondiabora = Empobrecer. 

499 Mondica  = Acender. Concluir. Destruir. Fazer chegar. Queimar. 

500 Mondiia  = Assustar. Espantar. 

501 Mondiquira = Derreter. Distilar. 

502 Mondirica = Correr (cordão, véu etc). Debulhar. Derriçar. Fazer des- 

              lisar. 

503 Mondiririca = Afastar. Arrastar. Desviar. 

504 Mondissica = Fazer chegar uns após outros. 

505 Mondó  = Deixar ir. Enxotar. Fazer ir. Mandar. Tocar. 

506 Mondoca  = Apanhar quebrando o galho. Cortar. Partir. Quebrar. 
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507 Mondoroca = Arrancar. Dilacerar. Rasgar. 

508 Mondossoca = Cortar. Retalhar. 

509 Mondossondossoca =Ficar a retalhar. 

510 Monduia  = Fazer com que transborde. 

512 Monemo  = Deveria, para bem... . 

511 Momema  = Tornar fétido. 

513 Monga  = Grudar. Lambusar. Sujar com coisa pegajosa. 

514 Mongacuaba = Criar. Fazer saber. Informar. 

515 Mongaraiba = Batizar. Benzer. Santificar. 

516 Mongarana = Desconcertar. Desconjuntar. 

517 Mongaru  = Apascentar. Dar de comer ao gado. 

519 Mongatu  = Abençoar. 

518 Mongatirõ = Amanhar. Concertar. Enfeitar. 

520 Monagú  = Dar de beber vinho a. 

521 Mongoca  = Alterar (palavras alheias). Modificar o sentido. 

522 Monguaba = Fazer passar. 

523 Monguera  = Adormecer. Fazer dormir. 

524 Monguetá  = Conversar com. Falar a. Orar a.  Pedir a. 

525 Mongüi  = Moer. Pulverisar. Untar. Untar com. 

526 Monguia  = Derrubar. Desmanchar. 

527 Monguiá  = Sujar. 

528 Monguirá  = Engordar. 

529 Monguirȋa = Fazer ranger os dentes. 

530 Monhanga = Criar. Fazer. Procriar. 

531 Monhangaba = Lugar, modo ou tempo de fazer. 

532 Monhangara = O autor. O criador. O que faz. 

533 Monhanguipi = Faz primeiro. 

534 Monharõ  = Irritar. Provocar. 

535 Monheaȋa  = Fazer dente no corte de. 

536 Monheanguepiaca = Fazer mirar-se.  

537 Monheguássema = Afugentar. 

538 Monhemanga = Dar a volta a. Torcer. 
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539 Monhemombeguaba = Confissão. 

540 Monhemombeguara = Confessar. 

541 Mombemombeú = Dar confissão a. Fazer confessar-se. 

542 Monhemũ  = Pacificar. Reconciliar. 

543 Monhenonga = Deitar. Fazer que se deite. 

544 Monherana = Atiçar. Irritar. Provocar. 

545 Monherundica = Quatro. 

546 Monhirõ  = Acalmar. Aplacar. 

547 Monhopaũ = Intercalar. Interromper. (MOPAŨ) 

548 Moobaibaca = Erguer o rosto de. 

549 Moobi  = Pintar de azul. Tingir de azul. 

550 Mooriba  = Alegrar. Consentir. Satisfazer. 

551 Mopajé  = Fazer-se pajé. 

552 Mopanema = Falhar ao. Deixar de ir. Faltar a. 

553 Mopaũ  = Intercalar. Interromper. 

554 Mopena  = Quebrar (paus, varas etc). 

555 Mopepu  = Por alças em cestos ou cargas. 

556 Mopepira  = Matar com ritual. 

557 Mopereba  = Ferir. Chagar. 

558 Mopeteca  = Variedade de formiga. 

559 Mopiaba  = Aguilhão. Punhal. 

560 Mopiatã  = Animar. Fortalecer. 

561 Mopiatambaba = Vencer em luta. 

562 Mopiatitica = Atemorizar. 

564 Mopiira  = Fazer escapulir os pés de. 

565 Mopima  = Arrebiar. Desarmar o laço. Entesar. 

566 Mopiracaẽ = Tostar o peixe. 

567 Mopiranga = Pintar dde vermelho. Tingir de vermelho. 

568 Mopiriana = Fazer listas em. 

569 Mopiringa = Arrepiar. Assustar. Estremecer. 

570 Mopiririma = Andar como pião. Rodopiar. 

563 Mopiia  = Amiudar. 
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571 Mopiroi  = refrescar a pele. 

572 Mopoca  = Disparar. 

573 Mopaguassu = Engrossar. Fazer gesso. 

574 Mopoȋ  = Adelgaçar. Afinar. Fazer fino. 

575 Mopojaia  = Enganar fingindo que vai dar uma coisa e retira a mão. 

576 Mopopiaba = Envevenar. 

577 Mopoquirirἷ = Enrolar. Torcer. 

578 Mopoquitá = Dar nó em. 

579 Mopora  = Cumprir. Encher. 

580 Moporanga = Embelezar. 

581 Moporaussuba = Fazer amar (aos outros). 

582 Mopossanguú = Dar remédio a. 

583 Mopotaia  = Fechar com aldrava. 

584 Mopotaigüé = Armar tramaoia. Enredar. 

585 Mopu  = bater ou tocar instrumento de percurssão. 

586 Mopuaba  = Lugar, modo ou tempo de tocar inst. De precurssão. 

587 Mopuama  = Empinar. Erguer. Levantar. 

588 Mopuara  = O que bate ou toca instrumento de percurssão 

589 Mopucussama = Rear. 

590 Mopueraba = Instrumento de percussão que brilha. 

591 Mopungá  = Encher. Engrossar. Inchar. 

592 Mopupura = Ferver. 

593 Moputuna  = Escurecer. 

594 Moputupaba = Admirar. Espantar. 

595 Moquirica = Fazer cocegas em. 

596 Moquirana = Variedade de piolho. 

597 Morambuera = Frustar. Impedir. 

598 Morana  = Dar aparencia a.  Fazer mal feito. Fingir. 

599 Moranduba = Mentira. Noticia. Novidade. 

600 Moranga  = Beleza (humana). 

601 Moranguiguana = Agouro. O que crê em agouro. 

602 Morapitiara = Trucidador. 
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603 Morasseia  = Dansa. 

604 Moraussuba = Amôr. 

605 Moraussubara = Benignidade. Benigno. Compassivo. 

606 Moraussuberecó = Compaixão. 

607 Moraussuberecosara = Compassivo. Piedoso. 

608 Moraussubora = Amoroso.  

609 Moraussuboreima = Infeliz. Miseravel. 

610 Morecoibiara = Substituto. Sucessor. 

612 Morenotara = Precursor. Predecessor. 

613 Morepenhana = Agressão. Briga. 

614 Morerecoara = Agasalhar. Cuidar de. Interessar-se por. Receber bem. 

      Chefe. Guarda. Príncipe. 

615 Morerocara = Aquele que põe nome. Madrinha. Padrinho. 

616 Morexi  = Murici = planta das malpigiaceas (MURESSI). 

611 Moreimbara = Aquele que distribui o cauim. 

617 Moriba  = Alegrar. Consentir. Satisfazer. 

618A Moro  = Gente. Os outros. 

620 Morolixaba = Chefe. Principal. Rei (MORUBIXABA). 

619 Morobi  = Azul. Verde. 

620 Moroesse  = Por causa dos outros. 

621B Moroiticara = Vencedor. 

622 Morojuba  = A cor amarela. Amarelo. Gente amarela. 

623 Morojubica = Enforcar. 

624 Morojubicaba = Forca. 

525 Morojubicara = Algoz. O que enforca. 

526 Morojubicatiba =    -//-         -//-       -//- . 

628 Moropossanongara = Curador. Curandeiro. Medico. 

629 Moropatara =Ato sexual. Luxuria. Sexo. 

627 Moropissiroana = Labrador. 

630 Morotinga = A cor branca. Branco. Gente branca. 

621 Moroi  = Esfriar. 

621A Moroissanga = Esfriar. Refrescar. 
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631 Moroupé  = A gente. Os outros. 

632A Morumbi = Mosca verde. 

618 Moriria  = Alvoroçar. Comover. 

633 Morupi  = Pela gente. Pelos outros. 

604 Moruru  = Embeber. Empapar. Por de molho. 

632 Morubἷ  = Consentir sem oposição. 

635 Mossaabeipora = Embriagar. 

636 Mossacã  = Ferir os olhos de. 

637 Mossacara = Fidalgo. Homem hospitaleiro. 

638 Mossacuí  = Espalhar. 

639 Mossaȋa  = Espalhar. 

640 Mossainana = Fazer cuidar. Preocupar. 

641 Mossama  = Amarrar. 

642 Mossapir  =Tres. Tres vezes. (MOSSAPIT). 

643 Mossapira = Terceira vez. Terceiro. Tres juntos. 

644 Mossapissapir = De tres em tres. Tres a tres. 

645 Mossapit  = Tres. Tres vezes.  

646 Mossaraȋa  = Brincar. Brinquedo. Fazer festa. Jogo. 

647 Mossassaȋa = Espalhar. 

648 Mossema  = Enxotar. Fazer sair. Focar. 

656 Mossú  = Muçum (peixe). (MUSSÚ). 

649 Mossica  = Dar pressão em. Fazer chegar. Puxar. 

650 Mossima  = Alisar. 

651 Mossiqui  = Caravela. Medusa. Variedade de fitozoario. 

652 Mossiguije = Assustar. Espantar. 

653 Mossirica  = Fritar. 

654 Mossiririca = Fritar. 

655 Mossitatiba = Pau ferro. Pau santo. 

657 Motaguaiba = Confortar. 

658 Mote  = Desfigurar. Disfarçar. Tornar diferente. 

659 Moteé  = Deitar a perder. Estranhar. Não reconhecer. 

660 Motecocuaba = Ensinar. 
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661 Motena  = Firmar. Fixar. 

662 Motἷ  = Envergonhar. 

666 Motimbora = Defumar. 

667 Motinga  = Alvejar. Enjoar. Tingir de branco. 

663 Motiba  = Acatar. Fazer caso de. 

664 Motico  = Beliscar o anzol. Puxar a isca. 

665 Motiguora = Acabar. Assolar. Consumir. Destruir. 

668 Motiquira  = Distilar. 

669 Motoca  = Bater. Focar produzindo ruido seco (MOTACA). 

671 Mouba  = Acomodar. Fazer deitar-se. 

672 Mouima  = Amassar barro. Amolecer barro. Empastar. Enlamear. 

670 Motumunga = Sacudir. 

673 Moura  = Tingir de preto. 

674 Moxi  = Maldito. 

675 Moxiririca = Fritar. 

676 Mũ  = Aliado. Amigo. Nação. Parente. Parentela. 

677 Muambaba = Assalto. Campo de batalha. Lugar, modo ou tempo 

                 de assaltar. 

678 Mucuiri  = Armadilha para onça. 

679 Mucuitaiba = Pau santo. 

680 Mumbuca  = Variedade de abelha. 

681 Muna  = Cuspir. 

682 Mundá  = Furtar. Ladrão. Roubar. 

683 Mundara  = ter ciumes de. Tomar por. Suspeitar mal de. 

684 Mundarõ  = Furtar. Roubar. Trair o cônjuge. 

685 Mundau  = Rio muito torto. 

686 Mundé  = Alçapão. Armadilha. 

687 Munde arataca =    -//-  -//-       . 

688 Mundeguaia =    -//-  -//-       . 

689 Mundeguassu = Armadilha para onça. 

690 Mundepeba = Alçapão chato. Armadilha chata (pequena). 

691 Mundepica = Armadilha para passarinho. 

692 Mundepora = Apanhado na armadilha. Preso. Prisioneiro. 
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693 Munderunga = Armar alçapão. Preparar armadilha. 

694 Murmuria  = Dormir. 

695 Muru  = Afetivo. Ternura. Louvor. De maldição. Raiva. 

696 Muruangaba = O bom do... . O coitado do. 

697 Muruapora = Gravida. Prenhe. 

698 Mutu  = Mutum (ave). (MITÚ). 

699 Mutuca  = Variedade de mosca. (Que fura o couro). 

700 Mutumutuca = Broca. Rua.  
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1 N   = nda, n. ne. 

2 Na   = nda. 

3 Nã   = Assim. Desta maneira. tantas vezes. Tantos. 

4 Naanangái  = Absolutamente não. 

5 Naáni  = Não. 

6 Naanibé  = Também não. 

7 Naáni xoane  = Não (futuro). 

8 Nãbo   = De que tamanho? Deste tamanho. 

9 Nacó   = Pois. Portanto. 

10 Naeté  = Grandemente. 

11 Naetenhe  =   -//-      -//-   . 

12 Naἷ   = Mana.  

13 Nama  = (nasalização de RAMA). Ser costume. Ser uso. 

14 Nambi  = Asa de vaso. Bago de tacape. Orelha. 

15 Nambipaia  = Arrecadas. Orelheiras. 

16 Nambipupiara =    -//-       -//-       -//-    

17 Nambuera  = (nasal. De RAMBUERA). Falhar. O que ia ser mas não foi. 

18 Nambixoré  = Orelha caida . 

19 Namé  = Ser costume. Ser uso. 

20 Naná  = Ananás. 

21 Nanai  = Vinho de ananás. 

22 Naneme  = A estas horas. Porque é assim. Se é assim. Sendo assim. 

23 Narinari  = Arraia pintada. 

24 Na...ruã  = Não. Nda ruã = não. 

25 Na... ruã i mã = Oxalá não fosse. 

26 Nassubi  = Felizmente. Não sem razão. 

27 Nda   = Não. 

28 Nda abá ruã = Ninguém. 

29 Nda ἷ  = Não. 

30 Ndaerojaἷ  = Nem por isso. 

31 Ndara  = Nasal. de sara. 

32 Ndassaubi  = Felizmente. Não sem razão. 
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33 Nde   = Antes. Mas. Senão. Te. Teu. Tu. Tua. Tuas. 

34 Ndebe  = A ti. Para ti. (NDEBO). 

35 Ndeiteé  = Por isso mesmo. 

36 Ndi   = Com. (NDIBES). 

37 Nduara  = Nasal de SUARA. 

38 Nduera  =  -//-     -//-  SUERA. 

39 Nduruca  = Azafamar-se. 

40 Ne   = Afirmativa de realce. 

41 Neἷ   = Eia! Tchau! (modo de se despedir). 

42 Neibé  = Eia! Bis! Faz outra vez. 

43 Neima  = Feder. Fedor. Fedorento. 

44 Neme  = (nasal. de REME). 

45 Ngatu  = (nasal. de catu) = bom. 

46 Nha   = (nasal. de já) = costumar. 

47 Nhaã  = Bracelete. 

48 Nhacumã  = Estaca para canôa. 

49 Nhãe  = Pato. Vaso. 

50 Nhaẽpeba  = Prato raso. 

51 Nhaẽpepó  = Bule. Chicara. Vaso de asa. 

52 Nhaẽpicoé  = Tigela. 

53 Nhaẽpiguaia  =  -//- . 

54 Nhaȋa  = Fonte. Lugar de beber agua. 

55 Nhaibiara  = Brenha. Mato. 

56 Nhamandacará = Variedade de planta. 

57 Nhambi  = Variedade de erva picante e medicinal. 

58 Nhambuguassu = Ricino (planta). 

59 Nhana  = Correr. 

60 Nhandaba  = Lugar, modo ou tempo de correr. 

61 Nhandara  = Corredor. O que corre. 

62 Nhandé  = (nasal. de jandé). Nós. Nosso. Correr á parte. 

64 Nhande jara = Nosso Senhor. 

63 Nhandebe   = A nós. Para nós. (NHANDEBO). 
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65 Nhandi  = Azeite. Pimenta. Nhandi Caraiba = santos oleos. 

66 Nhandieté  = Azeite de côco. 

67 Nhandinema = Azeite dde baleia ou de tubarão. 

68 Nhandiroba = Abobora. 

69 Nhandu  = Ema. Variedade de pimenta, Já como de costume. 

70 Nhanduaba  = Enfeite de plumas. Roseta de penas. 

71 Nhanduabiju = Escorpião vinagre. 

72 Nhanduguassu = Aranha caranguejeira. Ema. 

73 Nhanduȋ  = Aranha. 

74 Nhanduiguemaba = Teia de aranha. 

75 Nhanga  = Entrouxar. Infundir em. Juntar. 

76 Nhapumima = Afogar-se. Afundar. (NHEPUMIMA) = mergulhar. 

77 Nharibobõ  = Ponte. 

78 Nharõ  = Estar ou ficar bravo. Investir. Avançar contra. 

79 Nhatimana  = Girar. Rodar. 

80 Nhatiũ  = Mosquito. Pernilongo. 

81 Nhauuma  = Barro. 

82 Nhauumboca = Casa de barro. 

83 Nhe   = Nasal. de je. 

84 Nhé   = A tôa. Por fazer. Sem fazer. (NHENME). 

85 Nheacamirõ = Untar o cabelo para amacia-lo. (mulher). 

86 Nheaἷ  = Engravidar. Engrouvinhar-se. Enrugado. Enrugar-se. 

87 Nheaἷa  = Perder o corte. Ter dentes (a faca, o machado etc). 

88 Nheambuboca = Assoar-se. 

89 Nheangú  = recear. Temer.  

90 Nheanguaba = Modo, motivo ou ocasião de recear.  Receio. 

91 Nheanguecó = Afligir-se. 

92 Nheanguepiaca = Mirar-se. Ver a si próprio (no espelho, na agua etc) 

93 Nheanguerecó = Considerar-se. Cuidar em. preocupar-se com. 

94 Nheanguerura = Suspirar. 

95 Nheapumima = Afogar-se. Afundar-se. Ir ao fundo. Mergulhar. 

96 Nheembiarijara = levar de vencida. Vencer. 
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97 Nheena  = Derramar. Entornar-se. 

98 Nheembica  = Embasbacar. Parar de falar. 

99 Nheembiia  = Falar demais. Gralhar. Linguarudo. Tagarela. 

100 Nheenga  = Fala. Falar língua. Ordem. Palavra. Recado. Resposta.  

               Responder. 

101 Nheegaba  = Lugar, modo ou tempo de falar. Dito popular. Proverbio. 

102 Nheengabi = Transgredir a ordem de. 

103 Nheengaiba = Falar mal de. Falar palavrão. 

104 Nheengapuana = Falar alto. Falar mais que os outros. 

105 Nheengara = Cantar. Cantico. Canto. O que fala. 

106 Nheengaraipara = Cantor. Que canta. (NHEENGASSARA). 

107 Nheengariba = Dirigente, regente do canto. 

108 Nheengassara = Cantar. 

109 Nheengatã = Falar áspero ou aos gritos. 

110 Nheengatu = Conhecer a gramatica. Falar bem. Falar corretamente. 

111 Nheengu    = Mudo. Que não fala (NHEENGUIEMA). 

112 Nheenguerecoara = Interpete. Lingua. O que fala a língua. 

113 Nheenguerueru = Gaguejar. Gago. 

114 Nheengueima = Mudo (NHENGU). Que não fala. 

115A Nheenguera = Recado. 

116 Nheenguixuera = Falador. Tagarela. (NHEEMBIIA). 

117 Nheẽcuruca = Resmungar. (NHEẼ CURURUCA). 

118 Nheẽpocaruguaia = Delicado no falar. 

119 Nheguarἷ  = Espiralado. Ser retorcido. 

120 Nheguassema = Fugir. 

121 Nheinanga = NEINHANGA = Juntar-se. 

122 Nheipirunga = Começar. Ter inicio. 

123 Nhemanga = Curvo. Torto. Empenar. Enrolar-se. Recurvar-se.  

124 Nhemeenga = Entregar-se. Render-se. 

125 Nhemima  = As escondidas. Escondido. Esconder-se. 

126 Nhemimoἷa = Coser-se. 

127 Nhembaé  = Aprender. (NHEMBOÉ). 

128 Nhemboessaba = Doutrina. Ensinamento. 



383 
 

 

 

Fólio 98 

 

 

 

 

 



384 
 

 

129 Nhemboriria = Apressar-se. Interessar-se por. Mostrar-se acolhedor. 

130 Nhemoaἷa  = Tornar-se papudo. 

131 Nhemoajú = Bagunça. Falatório. Vaivém. Fazer reboliço. 

132 Nhemoapira = Dobrar-se. Inclinar-se até o chão. 

133 Nhemoassi = Acrufar-se. Ofender-se. 

134 Nhemoatipiguassu  = Estufar as bochechas. 

135 Nhemoatirã = Encrespar-se. 

136 Nhemoatirõ = Enfeitar-se. 

137 Nhemoauje = Dar-se por vencido. Render-se. 

138 Nhemobabaca = Abanar a cabeça para negar. 

139 Nhemocunuũ = Acariciar. 

140 Nhemoembiarijara = Levar de vencida. Vencer. 

141 Nhemoessaoica = Piscar. 

142 Nhemoessapissa = Encarar. Fixar os olhos em. 

143 Nhemoἷa  = Comborça. 

145 Nhemojara = Coser-se com. Pregar-se á. 

146 Nhemojassuca = Banhar-se. Batisar-se. Lavar-se. 

147 Nhemojejaia = Esquivar-se. Gabar-se do que não fez. 

148 Nhemojerobiara = Alardear grandesa. Jactar-se. Vangloriar-se. 

149 Nhemomaenduara = Lembrar-se. 

150 Nhemombeba = Achatar-se. Agachar-se. Estender-se pelo chão. 

151 Nhemombeguaba = Confissão. Lugar, modo e tempo de confessar. 

152 Nhemombeú = Confessar-se. Confissão. Declarar-se. Manifestar-se. 

153 Nhemombora = Atirar-se. 

154 Nhemomboreaussuba = Empobrecer-se. Humilhar-se. 

155 Nhemombetara = Cobiçar. Desejar. 

156 Nhemombuca = Derramar-se. Perder-se.  

157 Nhemondiara = Menstruar-se. 1ª menstruação. 

158 Nhemondiia = Admirar-se. Espantar-se. 

159 Nhemondubira = Espojar-se. Rolar. 

160 Nhemongaraíba = Batisar-se. Batismo. Santificar-se. 

161 Nhemongaraibipira = Batisado. Cristão. 
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162 Nhemongaraibipireima = Pagão. 

163 Nhemonguetá = Conversa. Pratica. 

164 Nhemonhanga = Cria. Filho. Geração. Fazer-se. Ser feito. Transformar-se. 

165 Nhemonhangaba = Geração. 

166 Nhemonoonga = Juntar-se. Reunir-se. 

167 Nhemopajé = Fazer-se pajé. 

168 Nhemopojaia = Mimar. Ter cuidado e alguém. 

169 Nhemopora = Encher-se. Enriquecer. 

170 Nhemopituna = Eclipsar-se. Escurecer-se. Sumir. 

171 Nhemoputupaba = Admirar-se. Espantar-se. 

172 Nhenhoritica = Apressar-se. Interessar-se por. Mostrar-se acolhedor. 

173 Nhemossacui = Preparar-se para. 

174 Nhemossainara = Preocupar-se com. Preparar-se para. 

175 Nhemossaraia = Brincadeira. Brincar. Fazer festa. Jogo. 

144 Nhemoirõ  = Agastar-se. Indignar-se. Ira. Raiva. 

176 Nhemoura = Tingir de jenipapo. Tingir e preto. 

177 Nhemũ  = Fazer as pazes. Pazes. Reconciliar. 

178 Nhemuna  = Cuspir em. (NHENOMUNA). 

179 Nhenonga  = Deitar-se. 

180 Nhenonhera = Corrigir-se. Emendar-se. 

181 Nhenhé-nhé = Á tôa. Por fazer. Sem mais. 

182 Nherana  = Resistir atacando ou defendo-se. 

183 Nheraneima = Humilde. Manso. 

184 Nhetamonhanga = Fundar aldeia. 

185 Nhetanonga   = Fazer oferendas ao pajé (JETANONGA). 

186 Nhetinga  = Mosquito de cachorro. 

187 Nheinhanga  = Juntar-se.  

188 Nhiã  = Coração. Entranhas. 

189 Nhiábebuia  = Pulmão. 

190 Nhinhinga  = Ficar enrugado. Murchar. Ruga. 

191 Nhirõ  = Pazes. Perdão. Perdoar. 

192 Nhão  = Nasal. de JO = A. As. O. Os. Nós. Sem mais. Sem motivo. Se. 

Só. Vós. 
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193 Nhoepenbana = Batalha. 

194 Nhomomoranga = Afago. Caricia reciproca. 

195 Nhomonguetá = Conselho. Reunião de consulta. 

196 Nhomonguetassaba = Lugar de reunião de consulta. 

197 Nhomonoongaba = Conselho ou reunião. 

198 Nhopaũ  = Intervalo. Meio. (PAŨ). 

199 Nhote  = Por si mesmo. Só. Somente. 

200 Nhũ  = Campo. 

201 Nhũapupé  = Perdiz do compo. 

202 Nhundiá  = Bagre. Jundiá. 

203 Nhuri  = Estreito no meio e grosso nas extremidades. 

204 Nhussara  = Laço. 

205 Niã  = Eis aqui!. Eis que já!. Pois! Portanto. 

206 Nico  = ne + ico. Casar de verdade. Viver de verdade. 

207 Nimbó  = Corda. Fio. 

208 Ning  = Latejar. (NINGNING). 

209 Nipaé  = Ne + ipó +ae = 

210 Nipo  = Ne + ipó. =  

211 Niqui  = Variedade peixe marinho. Niquim. 

212 No  = Tambem. 

213 Nõbo  = De que tamanho? Que tamanho? (NÃBO). 

214 Noẽ  = Extrair. Puxar para fora. 

215 Noina  = Estar parado com. Ter consigo. 

216 Nõmo  = De que tamanho? Deste tamanho?  

217 Nomuna  = Cuspir. 

218 Nonga  = Armas. Colocar. Por. 

219 Nongara  = Como. Igual. Semelhante. 

220 Nongatu  = Acalmar. Aquietar. Guardar. Socegar. 

221 Nonheenga = Anunciar. Apregar. (RONHEENGA). 

222 Nonhena   = Corrigir. Repreender. 

223 Noonga  = Crescer (a agua na fonte, no rio). Juntar-se. Reunir-se. 

224 Nopuama  = Ameaçar. (com paus, pedras etc). 
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225 Nossema  = Descarregar. Desembaraçar. Redimir. Retirar. Tirar. Tocar. 

226 Notἷ  = Envergonhar-se (com o ato) de. 

227 Nungara  = Como. Igual. Semelhante. 

228 Nungareima = Sem igual. 

229 Nupã  = Acoitar. Bater. 

115 Nheenguenduba = Ouvir vozes. 
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1 O   = A. As. Ela. Elas. Ele. Eles. O. Og. Os. Seu. Seus. Sua. Suas. 

2 Ó   = Tapar. 

3 Ao   = (ARA). 

4 Oajúribo  = Pelo pescoço. 

5 Oatucupebo  = De costas. 

6 Oba   = Folha. 

7 Obá   = Face. Rosto. (OBAPÉ). 

8 Obaapoã  = Topete. (OBAAPIRA). 

9 Obabo  = A vista de. Diante de. Perto de. 

10 Obaboó  = Arrancar os pelos da testa de. 

11Obacuruba  = espinha do rosto. 

12 Obaguá  = Entradas na cabeça. 

13 Obaguanga  = Pintar ou riscar o rosto com tintas (urucum etc). 

14 Obái   = Á frente. Do lado contrario. Em frente de. 

15 Obaibacã  = Rosto erguido. 

16 Obaitἷ  = Encontrar. Ir ao encontro de.  

17 Obaixuamaína = Por diante de. 

18 Obaixuara  = Contestar. Ir ao encontro de. Responder. 

19 Obajara  = Cunhado. Irmão da esposa. Inimigo. 

20 Obanhana  = Pintar o rosto de. 

21 Obaoca  = Alargar. Tirar as bordas de. 

22 Obapé  = Face. Rosto. 

23 Obapeteca  = Dar bofetada na cara de. 

24 Obapi  = Entradas na cabeça. Fim. Limite. 

25 Obapiaba  = Carapuça de cera que se poẽ no que vão ser sacrificados. Topete. 

26 Obaqué  = Diante de. Em frente de. 

27 Obaquiá  = Brusco. Toldado (tempo, dia). 

28 Obarangaba = Máscara. 

29 Obassaba  = Abençoar. Atravessar o rosto de. Benzer. 

30 Obauna  = Pintar o rosto de preto. 

31 Obi   = Azul ou verde escuro.     

32 Obiuna  = Azul ou verde escuro. 
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33 Ocabitera  = Terreiro.      

34 Ocaia   = Cercado. Choça. 

35 Ocaibaté  = Casinha na arvore para caçar. 

36 Ocanga  = Madeiramento para casa. 

37 Ocangüera  =   -//-   -//-     -//-        -//-  (OCANGA). 

38 Ocapira  = Cumieira da casa. 

39 Ocapucu  = Rua.  

40 Ocara  = Praça da taba. Rua. Terreiro. 

41 Ocarussu  = Terreiro grande. 

42 Ocateima  = Avareza. Avaro. Sovina. (ECOATEIMA). 

43 Ocúia  = Desfolhar. Perder as folhas. 

44 Ocupaguama = terreno apropriado para a casa. 

45 Oenadipiaribo = De joelhos. 

46 Oessapopibo = Com o rabo dos olhos. 

47 Ogo   =  

48 Oguar  = particípio irregular de ARA. 

50 Oinhacabo  = Dinheiro. 

54 Oirã  = Amanhã. 

55 Oirandé  = Amanhã mesmo. 

56 Ojá   = Semelhante. Suficiente. Tanto quanto. 

57 Ojabo  = Dizendo. 

58 Ojei  = Hoje. 

59 Ojeibé  = Hoje. 

60 Ojepé  = Todos juntos. Um. Uma vez. 

61 Ojepebẽ  = Só. Solitario. Sozinho. 

62 Ojepecatu  = Todos juntos. Um. Uma vez. 

63 Ojepeguassu  =    -//-    -//-           -//-    -//-. 

64 Ojeperemõ  = Todos os de uma espécie ou qualidade. 

65 Ojeporemõ  =  -//-     -//-     -//-     -//-      -//-     -//-     . 

66 Ojepupé  = Forma reflexiva de pupé 

67 Ojerundii  = Quatro. 

68 Ojessui  = Forma reflexiva de sui. 
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69 Ojeupé  = Forma reflexiva de supe. 

70 Ojoaquipuéri = Um atraz do outro. 

71 Ojoirundic  = Quatro. (OJERUNDIE). 

72 Ojaja  = Iguais. Igualmente. 

73 Ojoparaba  = Intercalado. 

74 Ojopebo  = Todos juntos ou de uma vez. 

75 Ojoperemo  = Todos os de uma espécie ou qualidade. 

76 Ojopíteribo  = pelo meio. 

77 Ojopupé  = Forma reflexiva de pupé (OJEPUPE). 

79 Ojoupé   = A si mesmo. Um ao outro. 

80 Ojoupepe  = Uns aos outros (mais de dois). 

78 Ojoubiri  = Emparelhados. Juntos. Lado a lado (OJOIBIRI). 

81 Ojoupeupé   = Uns aos outros. 

82 Omongúia  = Derrubar as folhas de. 

83 Omonhanga = Fazer casa para o futuro dono. 

84 Onhombaú  = Atalho. Beco. Rua. 

85 Oó   = Carne. miolo. Poupa. 

86 Oobapibo  = De bruços. De cabeça para baixo. Emborçado. 

87 Opá   = Todas. Todos. Tudo. 

88 Opa a mbó  = Dez (OPACOMBÓ). 

89 Opab  = Todas.Todos.Tudo. 

90 Opabenhé  =   -//-     -//-     -//-   . 

91Opabi  =   -//-     -//-     -//-   . 

92 Opacatu  =   -//-     -//-     -//-   . 

93 Opara  = Errar o caminho. Perder-se 

94 Opé  = Palpebras. Vagem. (OPEPIARA). 

95 Opeaba   = Pestanas. 

96 Opebipebica  = Cochilar. 

97 Opemo  = De lado. 

98 Openhara  = Atacar. Salvar de perigo. 

99 Opepira  = Palpebras. Vagem (OPE) 

100 Opequira   = Vagem verde. 
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102 Opetininga = Vagem madura (SECA). 

101 Opessia   = estar com sono (OPESSIIA). 

103 Opiá   = Divisão da casa. Parede. 

104 Opitá  = Pé (de arvore). Tronco. 

105 Opitaerobaca = Governar a embarcação (OPITACOCA). 

106 Oquena  = Entrada. Porta. 

107 Oquendaba = Madeira que tampa uma entrada. Porta. 

108 Oquendabaca = Fechar a porta de. 

109 Oquendaboca = Abrir a porta. 

110 Oquessima = Tomar a dianteira. 

111 Oquira  = Brotar as primeiras folhas. Folha nova. 

112 Oquitã  = Esteio. 

113 Oré   = Nos. Nós. Nossa. Nossas. Nosso. Nossos. 

114 Orebe  = A nós. Para nós (OREBO). 

117 Oro  = Nós. 

115 Oriba  = Alegre. Alegria. Felicidade. Festa. Graça. Paz celestial. 

116 Oripaba  = Alegria. Céu. Felicidade. Festa. Gozo. 

118 Orojabo  = Dizendo. Pensando. 

119 Ossanga  = Paciência. Paciente. Sofredor. Sofrer. 

120 Óte  = Nhóte = por si mesmo. Só. Somente. 

121 Otiãpiribo  = De ponta (OTIÃPUÃBO). 

122 Oú  = Vindo (elas ou eles). 

123 Oub  = Esta deitado. Estão deitados. 

124 Oúpa  = Estando deitado. 

15 Óur   = Vem. 

49 Oibabo  = Ás avessas. De atravessado. 

51 Oipira  = Zelador da casa de pessoa ausente. 

52 Oipireima  = Ausencia. Ausente do lugar ou da casa. 

53 Oiquebo  = De esquina. De lado. 
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1 Pá   = Pois. Todas. Todos. Tudo. Fim! (PAB). (homem). 

2 Pã   = Bater. Lanar. (PANA). 

3 Paba   = Acabar. Fim. Morrer. Peste. 

4 Pabẽ    = Todas. Todos. Tudo. 

5 Pabengatu  =  -//-      -//-       -//-  . 

6 Pabenhé  =  -//-      -//-       -//-  . 

7 Pabἷ   =  -//-      -//-       -//-  . 

8 Paca   = Acordar. Paca (animal). 

9 Pacamõ  = Bagre sapo. Peixe sapo. 

10 Paco  = Pe + aco). 

11 Pacoba  = Banana do brejo. (PACOBETÉ). 

12 Pacobi  = Vinho de banana. 

13 Pacobussu  = Banana grande. 

14 Pacocaatinga = Cana do mato. 

15 Paé   = Pe + aé. 

16 Pai   = Padre. Pajé. Papai. Senhor. 

17 Paia  = dependurado. Sobrecarregado. 

18 Pati   = Variedade de palmeira. 

19 Pajé  = Pajé. 

20 Pajé aiba  = Pajé aliado a espirito malfazejo. 

21 Pajé angaiba =  -//-    -//-    -//-    -//-    -//-    -//- . 

22 Pajé catu  = -//-    -//-    -//-    -//-    bom. 

23 Pajemanioba = Fedegoso. Mata pasto. 

24 Pana  = Bater. Lavrar. 

25 Panacũ  = Cesto oblongo. Nome de uma constelação. 

26 Panacũ popé sama = Corda de panacũ. 

27 Panacũ sama = Corda de cesto que passa pela testa do carregador. 

28 Panale  = Lago amargo. 

29 Panama  = Borboleta. 

30 Panamussu  = Borboleta grande. 

31 Panãpanã  = Cornuda (peixe). 

32 Panema  = Imprestavel. Inutil. Infeliz. Sem sorte. 
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33 Papaba  = Fim. 

34 Papara  = Contar (quantidade). 

35 Papassaba  = Conta. Contagem, Numero. 

36 Papi  = Pulso. 

37 Papicujá  = Adorno de contas no braço. 

38 Paquetá  = Paca. 

39 Para  = Mar. 

40 Paraba  = Bicolor. Multicor. Variedade. Variegado. 

41 Paraboca  = Escolher. 

42 Paracatu  = Lugar bom para parar. Mar calmo. Parada. 

43 Paraguá  = Variedade de papagaio. 

44 Paraguai  = Rio dos papagaios. 

45 Paraguaiaré = Variedade de búzio. 

46 Paraiba  = Rio ou mar ruim. 

47 Paranã  = Mar. Rio caudaloso. Rio grande. 

48 Paranabora  = Animal marinho (habitante do mar). 

49 Paranacaré  = Variedade de crustáceo. 

50 Paranaendi  = Reflexo ou resplendor do mar. 

51 Paranaguá  = Enseada do mar (de agua limpa). 

52 Paranaguassu = Mar. Oceano. 

53 Paranapanema = Rio ou mar imprestável. (sem importância) 

54 Paranapiaca = Ver o mar (AVISTAR). 

55 Paranapiacaba  = Lugar de onde se avista o mar. 

56 Paranaporã  = Maritimo. O que estanho mar (MAR BONITO). 

57 Paranga  = Resvalar. 

58 Paraparaiba = Umbaubeira, 

59 Pararanga  = Rodar pelo chão. 

60 Parati  = Variedade de tainha. Variedade de mandioca. 

61 Paratiba  = Cana do traço. 

62 Paressara  = Convidar para festim. Mensageiro. 

63 Pari   = Barragem de madeira. Cercado para peixes. 

64 Parἷ   = Coxo. Manco. 
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65 Parnaiba  = Braço que corre do mar. 

66 Paru  = Paru ou peixe frade ou peixe enchada. 

67 Patacu  = Armadilha para fera ou aves grandes, urubu etc. 

68 Patagui   = Esteira. Estrado de bambu. 

70 Patiguá  = Canastra de folhas de palmeira. (PATUGUÁ). 

69 Pati   = Variedade de palmeira. 

71 Patucá  = A piscar. Lavar roupa. Macetar. Machucar. Pilar. Secar. 

72 Paũ   = Intervalo. Meio. 

73 Paũ me  = Em meio de. Entre. 

74 Paũ paũ  = A intervalos. Ás vezes. 

75 Pe   = A. Em. Em busca de. Para. Por. Vós. Vós. Vossa. Vosso. 

76 Pé   = Caminho. Casca. Casco. Escama. Esquentar. Iluminar. 

77 Pe  = com verbo negativo = porque. (PEÉ). 

78 Peá  = Apartar. Deixar de. Dividir. Separar. 

79 Peapira  = Apartado. Segregado (EXCOMUNGADO). 

80 Peasaba  = Estrada do sertão para o mar. Apartado. Desembocadou- 

       ro. Porto. 

81 Peba  = Chato. 

82 Pe cá  = Participio deliberativo. 

83 Pecá  = Abrir. 

84 Pecãia  = Cutucar.  Tocar furtivamente. 

85 Pecuá  = Ide embora. 

86 Pecuabeenga  = Mostrar o caminho. (PECUAMEENGA). 

87 Pecuaἷ  = Ide embora. 

88 Peẽ  = Vós 

89 Peẽme  = A vós. Para vós. (PEEMO). 

90 Peȋ  = Eia!. Sus!.(PENEI). 

91 Peeiba   = Limpo. Seguido. Trilhado. (CAMINHO). 

92 Peipi  = Entrada da aldeia antes das casas. 

93 Peira  = Varrer. 

94 Peitica  = Ave dos Tiranideos. 

95 Pejabo  = Dizendo. Pensando. 

96 Pejé  =Dizeis! 
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97 Pejebe  = Vós. 

98 Pejor  = Vinde! (PEJORI). 

99 Peju  = Soprar. 

100 Pema  = Anguloso. Esquinado. Penca. Penca. Trançar. 

101 Pena  = Partir-se. Quebrar-se (PAUS, VARAS etc.). 

102 Penaranga = Rotula. 

103 Penduara  = O que está em. 

104 Peneἷ  = Eia!. Sus!.(PEĨ). 

105 Penga  = Sobrinho (filho do irmão). 

106 Pengati  = Mulher do sobrinho. 

107 Peoca  = Descansar. Escamar. 

108 Pepeca  = Bater asas. Relingar a vela. Revoar. Revolutar. 

110 Pepó  = Asa. Barbatana. Penas da asa. 

111 Pepoataiba = Pena para caneta. 

113 Pepooca  = Depenar. 

109 Pepira  = Envergar. Festa. Festim. Torcer. 

114 Pepu  = Alça de passa pelo ombro. 

115 Pequia  = Arvore das cariocareas. 

116 Peré  = Baço (órgão humano). 

117 Pereba  = Chaga. Ferida. 

118 Perereca  = Bater as asas. Ir aos saltos. 

119 Pernambuco  = Golfo do mar. 

120 Peró  = Português. 

121 Peruri  = Grazei. 

122 Pessẽ  = Partido. Pedaço. Naco. 

123 Pesseãra  = Partir em pedaços 

124 Pessembuera  = Pedaço. Membro separado do corpo. 

125 Pesseõ  = Partir em pedaços. (PESSEONGA). 

126 Pessuara   = O que está em.  

127 Pessima  = Escorregadio. Riso. 

128 Peteca  = Bater com a palma da mão. 
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129 Petima  = Fumo 

130 Petimbu  = Fumar. Soprar fumo. 

131 Petimboaba = Cachimbo (peixe agulhão). 

132 Peú   = Pús. 

133 Peuma  = Genro. Marido da filha. 

134 Pi   = Picar (formigas, vespas etc). Soprar ou tocar instrumento de 

           sopro. 

136 Piá  = Bouba. Desviar-se do caminho. Filho! 

138 Piaba = Piaba (peixe). Calçudo. O que tem pelo ou penas nos pés. Peludo. 

142 Piara   = Caminho. Cercar. Defender. Escudar. Em busca de. 

144 Piares  = Pele murcha. 

145 Piarõ  = Esperar agachado. 

147 Piassaguera = Que já foi estrada para o mar. 

152 Piaui  = Rio que corre. 

158 Pica  = Calar. Cessar. Ficar absorto. Parar. Passar. 

162 Picó  = Pe + icó. 

166 Picuipinima = Ave fogo apagou. 

177 Pina  = 

135 Pi = Avesso. Capacidade. Centro. Interior. Largura. Parte de dentro. Pé. Vão. 

137 Piá  = Coração. Entranhas. 

139 Piacá  = Dar soco na boca do estomago de. 

140 Piaecatebẽ = Aflito. Angustiado. 

141 Piaba  = Forrar por dentro. Forro interno. 

143 Piara  = O que sopra instrumento. Penetrar a fundo. Saber bem. 

146 Piassaba  = Tecer rede, cesto etc. Tecido tiançado. Teia. gela. 

148 Piassaó  = Lombo. 

149 Piatã  = Esforçado. Forte. Rijo. Vigoroso. 

150 Piatἷ  = Espora. Esporão. 

151 Piatitica  = Bater o coração (de cansaço, medo). 

153 Piaupiara  = Fel. 

154 Pibanga  = Aleijado dos pés. Pé torto. 

155 Piboira  = Fazer genuflexão ou mesura. Genuflexão. Mesura. 

156 Pibujereba = Baldear. Derramar. Esvaziar. 
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157 Pibura  = Revirar. Revolver. 

159 Picá  = Acalmar-se Apertar. Cessar de. Oprimir. Parar de. Tapar. 

160 Picassu  = Pomba. Rola. 

161 Picassuroba = Pomba amargosa. 

163 Picoẽ  = Concavo. Cova. 

164 Picuaba  = Atolar-se. Meter o pé em algum buraco. 

165 Picubaũ  = Vão dos dedos do é. 

167 Picujurara  = Metatase de CUPIJUARA. 

169 Picutuca  = Furar o interior de. 

168 Picupé  = Peito do pé. 

170 Pieia  = Lavar o interior de. 

171 Piguara  = Furar por dentro. Senhor do caminho. 

172 Piguassu  = Espaçoso. Largo. 

173 Piira  = Escapar o pé. Escorregar. 

174 Pim  = Ferrão. 

175 Pima  = Desarmar-se o laço de. Duro. Estar arrebitado. 

176 Pimondica = Bater com o pé no chão. 

178 Pindá  = Anzol. Ouriço. 

179 Pindaeitica = Pescar com anzol. 

180 Pindaguassu = Anzol grande. 

181 Pindaiba  = Vara de anzol. Vara de pescar. Variedade de ouriço. 

182 Pindamonhanga = Fazer anzol. 

183 Pindamonhangaba = Lugar onde se faz o anzol 

184 Pindapora  = Peixe pescado com anzol. 

185 Pindassama = Linha de anzol. 

186 Pindassapoi = Linha fina de anzol. 

187 Pindatinga = Anzol para pargo. 

188 Pindauna  = Anzol de metal (preto). Variedade de ouriço. 

189 Pindoba  = Palma. Palmeira. 

190 Pindorama =   -//-        -//-       . 

191 Pinecoaba  = Desencontrar-se. Desviar-se de. 

192 Pinhuã  = Artelho. 

 

 



411 
 

 

Fólio 112 

 

 

 



412 
 

193 Pinhuãcanga = Tornozelo. 

194 Pinima  = Malhado. Pintado. 

195 Pinõ  = Casca espinhosa. Emitir gazes. Ventosidade (PEIDAR). Urtiga. 

196 Pipeca  = Abrir. Carmear o algodão. Separar a parte interna. 

197 Pipiara  = Alargar. 

199 Pipó  = (PE + IPÓ). 

198 Pipina  = Beliscar. Pinicar (a isca, a comida). 

200 Piquepeba = Rolinha. 

201 Piquiira  = Irmã prima ou sobrinha mais moça. 

202 Piquitinga  = Variedade de peixinho. 

203 Pira   = Cru. Parte próxima. Pele. Verde. 

204 Pirá  = Peixe. 

205 Piraaca  = Peixe dos Moncantideos. 

206 Piraacangatá = Peixe dos Malacantideos. 

207 Piraacanjuba = Dourado (peixe). (PIRAJUBA). 

208 Pirabebé  = Peixe voador. 

209 Piracamucu = Variedade de bagre. 

210 Piracicaba = Lugar onde há peixe. Pesca. 

211 Piracubora = Quente. (pessoa ou animal). 

212 Piracuca  = Variedade de garoupa. 

213 Piragüiba  = Peixe piolho. 

214A Piraiã  = Piranha. Tesoura. 

215 Piraiba  = Lepra. Leproso. Variola. 

216 Piraibora  = Leproso. 

217 Piraiqué  = Entrada dos peixes. 

218A Pirajuba  = Dourado (peixe). (PEIXE AMARELO). 

219 Pirajurumembeca  = Peixe de boca mole. 

220 Pirama  = Futuro de pira. 

221 Piramba  = Peixe roncador. 

222 Pirambeba  = Peixe dos Serrassalmideos. 

223 Pirambu  = Sargo. 

224 Pirambuera  = Passado de pira. 
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225 Pirambuereima = Negativo do passado de pira. 

226 Pirametara = Variedade de peixe. 

227 Piramucu  =    -//-      -//-     -//-  . 

228 Piranema  =    -//-      -//-     -//-  olho de cão. 

229 Piranga  = Vermelho. 

230 Piranhandi = Azeite de peixe. 

231 Pirapanema = Estrela D’alva. Venus. 

232 Pirapema  = Variedade de peixe. 

233 Pirapixanga = -//-      -//-     -//- badejo. 

235 Piraque  = Entrada de peixes. 

236 Piraquira  = Manjuba. 

237 Pirara  = Abrir. Estender o arco. Retesar. 

238 Piraraba  = Peixe. Cherne. 

239 Pirassema  = Saída dos peixes para desova. 

234 Pirapora  = Salto do peixe. 

240 Pirassirica = Variedade de peixe. 

241 Pirassununga = Peixe que faz barulho. Roncador. 

242 Piratἷ  = Variola. Manceba. 

243 Piratiapoã  = Variedade de peixe dos Serranideos. 

244 Piratinga  = Pargo. 

245 Piratini  = Peixe a secar. Peixe seco. 

214 Pirai  = Rio do peixe. 

218 Piraissoca  = Lula. Siba. 

247 Piremona  = Comichão. Sarna. 

248 Pirema  = pele (separada do corpo). Passado de pira. 

246 Pireima  = Negativo do passado de pira. 

249 Piri  = Junto de. Perto de. Ter com. 

251 Piriana  = Listado ao comprido. 

252 Piriapiriana = Todo listado. 

253B Piriguaia = Variedade de búzio. 

254 Piringa  = Arrepiar-se. Arrepio. Estremecer. 

255 Piripiri  = Junco. 
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256 Piripiri igara = Jangada de junco. 

250 Piriaia  = Calor. Suor. 

257A Piririca  = Deitar fagulhas. Faiscar. 

258 Piriti  = Lepra. Leproso.  

259 Piruá  = Bolha. Empolado. 

260 Piruapuera  = Caloso. Que já foi bolha. 

253 Piriõ  = Tirante a. Um pouco mais. 

213A Piribἷ  = Um pouquinho mais. 

257 Piriquiti  = Rim! 

257B Piririma  = Corropio. Pião. Rodopiar. 

258 Piriti  = Lepra. Leproso. 

261 Pissa  = Rede de pescar. (PISSAGUASSU). 

262 Pissã  = Dedo do pé. 

263 Pissacanga  = Dar topada. Tropeçar. 

264 Pissáetica  = Pescar com rêde. 

265 Pisságuassueiticaba = Lugar, modo ou tempo de pescar. 

266 Pissaguassueiticatiba =  -//-     -//-      -//-      -//-      -//-  . 

267 Pissajé  = Alta noite. 

268 Pissando  = Variedade de pequena palmeira. 

269 Pissapema = Unha do pé. 

270 Pissaré  = A noite toda. 

271 Pissarebo  = pelas noites. Toda noite. 

272 Pissassú  = Fresco. Novo. 

273 Pisseõ  = Partir em pedaços. (PESSEÕ). 

278 Pissó   = Estirar. 

274 Pissica  = Capturar. Segurar. 

275 Pissicaba  = Cabo. Punho. Lugar ou modo de segurar. 

277 Pissirõ  = Livrar. Salvar. Socorrer. Tomar. 

276 Pissirica  = Escorregar. 

279 Pissoia  = Peia para trepar em coqueiros. 

280 Pitá  = Calcanhar. Ficar. Pousar. 

281 Pitaama  = Aleijado. Que pisa com a ponta dos pés. 
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282 Pitái  = No calcanhar. 

283 Pitanga  = Avermelhado. Pardo. Criança. Chupa alma. 

284 Pitanguá  = Bentevi. 

285 Pitassama  = Tendão de Aquiles. 

286 Pitera  = Beijar Centro. Chupar. Meio. 

287 Pitéri  = No meio. Entre. (PITÉRIPE). 

288 Pitiguara  = Senhor dos vales. 

289 Pitinga  = Mancha branca da pele. 

290 Pitiú  = Cheirar a peixe ou coisa suja. 

291 Pitibõ  = Ajudar a. 

292 Pitima  = Fazer engasgar. 

293 Pitomba  = Pitomba. 

294 Pitu  = Halito. Respiração. Respirar. 

295 Pituba  = Tingir. Ungir. Untar com azeite, urucum etc. 

296 Pitubara  = Aborrecido. Cansado. Deprimido. Melancolico. 

297 Pituẽ  = Resfolegar. 

298 Pitumbica  = Escuro. Livido. Pardo. 

299 Pitumimbica  = Escuro. Noite muito escura. 

300 Pituna  = Noite. 

301 Pitunarõ  = Velar. Velorio. 

302 Pitunbo  = Ás noites. Todas as noites (PITÚNIBO). 

303 Pitunime  = Á noite. 

304 Pitunussu  = Noite escura. Limbo. 

305 Pitupaba  = Admirado. Espantado. Maravilhado. 

306 Pitupica  = Sufocar. Tapar a respiração de. 

307 Pituura  = Fazer corrente de ar. Vento constante. 

308 Piú  = Borrachudo. (varied. de mosquito). 

309 Piuim  = Coração. 

310 Pixama  = beliscar. Bicar 

311 Pixé  = Chamusco. 

312 Pixiba  = Esfregar. Ungir. Untar. 

313 Pó (apocope de PORO) = Corpo de objeto comprido. Fibra. Grossura. Mão. 
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314 Poã  = Dedo da mão. Ponta. Pontudo. 

315 Poãcatu  = Certeiro. 

316 Poãguassu = Dedo polegar. 

317 Poãnama  = Aspero ao tato. Grosso. 

318 Poãpejara  = Avarento. Sovina. 

319 Poapema  = Unha da mão. 

320 Poapembora = Sinal das unhas. Unhada. 

321 Poapitera  = Palma da mão. 

322 Podra  = Bater em. 

323 Poassabã  = pedra ou objeto com que atirar. 

324 Poassema  = Gemer. Gemido. Gritar. Grito. 

325 Poatá  = Direito. Reto. 

326 Pobana  = Fiar. 

327 Pobebé  = Fino. Ralo. 

328 Pobebuia  = esperto. Ligeiro. 

329 Pobeenga  = Apontar com o dedo. 

330 Pobura  = Revirar. Revolver. 

331 Poca  = Estalar. Estalo. Estourar. Rebentar. 

332 Pocá  = Espremer. Torcer. 

333 Pocaba  = Arma de fogo. Fusil. Tiro. Modo, meio ou instrumento de 

             estourar. 

334 Pocanga  = Ralo. 

335 Pocarugara = Delicado. 

336 Pocema  = Clamor das mãos. 

337 Pococa  = Dar combate a. Tocar em. 

338 Pocossuba  = Apanhar de surpresa. 

339 Pocuaba  = Estar acostumado com. Ter pratica (POCUGUABA). 

340 Poé  = Deprimido. Melancolico. 

341 Poẽ  = Enfiar a mão. Esparrela. Pinguela de esteira. 

342 Poeia  = Lavar as mãos. 

343 Poeiraia  = Cansado. Enfadado. Esgotado. Extenuado. 

344 Poepica  = Replicar. Retribuir. Revidar. 

345 Poequiia  = Arrebatar das mãos. 
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346 Poessaἷa  = Esperto. Ligeiro. 

347 Poquassu  = Grosso e comprido. 

348 Pogüira  = Parte inferior da mão. Poder. Proteção. 

349 Pogüiribo  = Sob a mão de.  Sob o poder de. 

350 Poia  = Alimentar. Dar de comer a. Repartir. 

351 Poira  = Deixar de. Partir de. 

352 Pojababa  = Destro. Ligeiro. 

353 Pomoguaba = Escapar das mãos de. 

354 Pomombica = Torcer (coisa comprida). 

355 Pomondá  = Bolha da pele. Calosidade. 

356 Ponga  = Coisa que percute. Ressôa. Som oco. Sonante. 

357 Ponhanga  = Encher. 

358 Ponta porã = Lugar bonito. 

359 Poó  = Apanhar. Colhêr. Desfolhar. 

360 Pooca  = Parar (de chorar, de chover). Cessar. Passar a chuva. 

361 Popessama = Corda do cesto. 

362 Popessuara = Arma. O que está na mão. 

363 Popiaba  = Dente de cobra. Ferrão. 

364 Popimda  = Mão de anzol = LADRÃO. 

365 Popi  = Cabo. 

366 Popiatã  = Forte de braços. Musculoso. Resistir. Ter força. 

367 Popima  = Arrebitar. 

368 Popissica  = Casar com. Tomar a mão de. 

369 Popoara  = Atar as mãos de. (POPUARA). 

370 Popora  = Saltar. Saltitar. 

371 Popuassara = Atadura. Grilhão. 

372 Poqueca  = Embrulhar. Envolver. 

373 Poquiá  = Sujo (PANOETE). 

374 Poquitã  = Nó. (na corda, no fio etc.). 

375 Poquixica  = Fazer cocegas em. 

376 Pora  = Conteudo. Efeito. Habitante. Consequencia. Oque esta contido. 

376   em. Resultado. Final. Abundar. Conter algo. Cumprir-se. 
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376 Pora  = Estar cheio. Realizar-se. Pular. Saltar. 

377 Porã  = Bonito. 

379 Poraboca  = Escolher. 

378 Porabigui  = Trabalhae. 

379 Poracara  = Encher. Pescar ou caçar. Procurar alimento. 

380 Porama  = Futuro e porá. 

381 Poranduba  = Informação. Pergunta. Perguntar por. Ser informado de. 

382 Poranga   = Belo. Bonito. 

383 Porangaba  = Beleza. 

384 Porapiti  = Fazer matança. Matar gente. 

385 Porará  = Gosar. Sofrer. Suportar. 

386 Porasseia  = Dansa. Dansar. 

387 Poraussuba  = Amar. Amar osoutros. Amôr. 

388 Poraussubara  = Amoroso. Compassivo. Misericordioso. (PORERUSSUBARA) 

389 Poraussuberecó  = Ter compaixão de. (PORERUSSUBERECÓ). 

390 Poreaussuba   = Coitado. Miseria. Miseravel. 

391 Poreaussuboca = Compadecer-se de. 

392 Poreaussubora  = Coitado. 

394 Porepenbara = Arremeter. Brigar com. 

395 Porepi  = Preço de resgate. Resgate. Tributo. 

396 Porepiana  = Contratar. Fazer resgate. 

397 Porecoara  = Guarda. O que toma conta. 

393 Poreima  = Negativo de porá. Estar vasio. Não ter nada. Oco. 

398 Poreroara  = Corsario. Pirata. Salteador. (POREROASSARA). 

399 Porerobiara = Confiante. Confiar nos outros.  Submisso. 

400 Porerobiareima = Impavido. Orgulhoso. 

401 Poreroiassapara = Barqueiro. (POREROIGASSAPARA). 

402 Poro  = gente. Os outros. 

403 Poroaussuba = Amar os outros. Amôr. (POROAUSSUPABA). 

404 Poroca  = Despejar. Entornar. Esvasiar. Tirar o que está dentro. 

405 Porogüerasso = Levar gente. 

406 Porojucá  = Matar gente. 
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407 Pora  = Estar.Porajucaiba = Feroz. Curioso. 

408 Porojucassara  = Assassino. O que mata gente. 

409 Pocomboé  = Ensinar os outros. 

410 Porromboessara = Mestre. Professor. 

411 Porambaba  = Fazer matança de gente. (POROMOMBADA). 

412 Poromonguetá  = Falar. Fazer discurso. 

413 Poromonhanga  = Geração. Gerar. 

414 Poromopuera  = Enfadonho. 

415 Poronga  = Moça bonita. 

416 Porongo  = Rapaz bonito. 

417 Poropotara  = Fazer atos sensuais. Luxurioso. Sensual. Tarado. 

418 Pororoca  = Estrondear. Estrondo. Macaréu. 

419 Poru  = Antropofago. Comer carne humana. Pedir ou tomar emprestado 

           Usar. Praticar. 

420 Poruera  = Negativo de porá. 

421 Porupi  = Ao longo de (pessôa). 

422 Poruucara  = Emprestar. 

423 Possanga  = Feitiço. Mézinha. Remédio. Veneno. 

424 Possangaba  = Poção p/ obter certos efeitos bons. 

425 Possanguiguaba = Poção. Veneno. 

426 Possanguiguara  = Curador. Feiticeiro. 

427 Possanguijara  =    -//            -//-       . 

428 Possanguú  = Tomar feitiço, remédio etc. 

429 Possanonga  = Curar. Medicar.  

430 Possaussuba  = Sonhar com. 

431 Possé  = Ao longo de. Com (pessôa). 

432 Possema  = Gritar. Grito de guerra. 

435 Possuba  = Visitar. 

436 Possubana  = Chupar (para curar). Veneno. 

433 Possiia  = Carga. Pesado. Pesar. Peso.  

434 Possiquijé  = Tratar com cuidado ou temor. 

437 Potaba  = Engôdo. Isca. Porção. Quinhão. 

438 Potacatu  = Desejar muito. Folgar com. 
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439 Potacã  = Aldrava. Ferrolho. Gatilho. Tranca. Trinco. 

440 Potara  = Desejar sexualmente. Querer. 

441 Potarἷ  = Querer sem amis. Preferir.  

442 Potassaba  = Vontadde. 

443 Poteguama  = Lugar insalubre. 

444 Poti  = Camarão. Defecar. Excremento. 

445 Potiá  = Peito. 

446 Potiatinga  = Variedade de camarão. (POTIGUASSU)(POTIPEMA). 

448 Potiquiquia   = Variedade de lagosta. (POTIQUIQUIXÉ). 

447 Potiguara  = Comedor de camarão.  

449 Potiquitã  = Botão. 

450 Potira  = Dar ou ter flôr. Flôr. 

451 Potirendaba  = Lugar onde há flôr. Jardim. 

452 Potiri  = Variedade de pato. 

454 Potucá  = Lavar roupa batendo. 

453 Potirõ  = Trabalhar em grupo. Trabalho em grupo (MOTIRÕ). 

455 Poungá  = Adelgaçar o fio de. Igualar.  

456 Poussuba  = Respeitar. Temer. 

457 Poxi  = Feio. Nojento. Ruim. Feio. 

458 Poxiaiba  = Feio. 

459 Pu  = Barulho. Estrondo. Ivar. 

460 Puaia  = Encomendar. Mandar. Mandar fazer. 

461 Puama  = Assaltar. Colocar-se contra. 

462 Puana  = Passar a frente de. 

463 Puara  = Amassar. Atar. Enrolar. Ligar (PUGARA). 

464 Puba   = Maduro. Mole. Podre. 

465 Pubura  = Revirar. Revolver. (PIBURA). 

466 Puca  = Cessar. Fenda. Fender-se. Parar. Poluir-se. Rebentar. Ser ou 

           ter buraco. 

467 Pucá  = Passar a chuva.  Rir. 

468 Pucu  = Alto. Comprido. 

469 Pucui  = Ao longo de. Durante. Enquanto. 

470 Pucuia  = Mexer. Remar. Revirar. Revolver. 
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471 Pucuitaba  = Remo. 

472 Pucuitara  = Remador. Remeiro. 

473 Pucujurara = Picujurara. Cupijurara. 

474 Pucussama = Estar atado pelos pés. Peado. Peia. Trava. 

477 Pueraia  = Cansado. Esgotado. (POERAIA)(PUEIRAIA). 

475 Puera  = (p. passado) Que foi. Ter sido. 

476 Pueraba  = Convalecer. Reviver. Sarar. Tomar forças. 

478 Puerama  = Que deixará de ser. Que terá sido. 

479 Pumima  = Afundar. Mergulhar. 

480 Puna  = Ferir. Reavivar a ferida de. 

481 Punaré  = Rato do campo. 

482 Punaru  = Variedade de peixinho. 

483 Punga  = Cheia (fruta). Hidropico. Hidropisia. Intumecido. 

484 Pupé  = Com. Dentro de. Em. Em meio de. Entre. 

485 Pupuca  = Esburacado. 

486 Pupura  = Ferver. 

487 Puraque  = Cotovelo. Peixe eletrico (PIRAQUE). 

488 Pura  = Revesar. 

489 Puruá  = Gravida. Prenhe. 

490 Puruã  = Nó na madeira. Umbigo.  

491 Puruca  = Estalar. 

492 Purunga  = Pisar em. 

493 Purupurunga  = Pisotear.  

494 Puruquere  = Variedade de lagosta. 

495 Pururé  = Enxó. 

496 Pussuã  = Espinhela. 

497 Pussuumucaia  = Aziá. 

498 Putu   = Halito. Respiração. Respirar. (PITU). 

499 Putuẽ  = Resfolegar. (PITUẼ). 

500 Putuguaba  = Lugar de descanço. 

501 Putumucu  = Paciente. 

502 Putumuju  = Planta das leguminosas. 

 

 



431 
 

 

 

Fólio 122 

 

 

 

 



432 
 

503 Putuna  = Noite (PITUNA). 

504 Putupaba  = Admirado. Espantado com. Maravilhado. 

505 Putupica  = Tapar a boca de. 

506 Putuú  = Descançar. Descanço. 

507 Piii  = Ameude. Depressa. Muito (PIIPII). 
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1 Quarai  = Rio seco. 

2 Qué   = Aqui. Olha que! 

3 Quera  = Dormir. 

4 Querambu  = Roncar (dormindo). 

5 Queropará  = Cochilar cabeceando. Dormitar. 

6 Querara  =  -//-      .   Cair no sono. 

7 Querarõ  = Velar. 

8 Querassema  = Gritar dormindo. 

9 Querejuá  = Variedade de pássaro dos cotingideos. 

10 Queremé  = Depressa. 

11 Querepaba  = Lugar, modo ou tempo de dormir. 

12 Querupaba  = Cama. Rede. 

13 Quessaba  =   -//-      -//-  . 

14 Qui   = Já Oh! Pois. 

15 Quia  = Sujeira. Sujo. 

16 Quibiquira  = Caçula (de mulher). Irmão ou primo mais moço. 

17 Quibira  = Irmão ou primo (de mulher). 

21 Quii  = Mana (de mulher). 

18 Quibo  = Mais para cá (QUIBÕGOTI). 

19 Quibuquibura = Variedade de formiga. 

20 Quiguapa  = Pente. 

22A Quipe  = Rarissimamente (QUIQUIPE). 

23 Quira   = Imaturo. Verde. Chover. 

24 Quirá  = Gordo. 

25 Quireima  = Diligente. Esperto. Vivaz. 

26 Quireimbaba = Valente. 

27 Quirirἷ  = Calar-se. Calado. Silencioso. 

28 Quissatinga = Passaro branco. 

29 Quissé  = Faca. 

30 Quissijé  = Temer. (SIQUIJÉ). 

31 Quitã  = Nó. Verruga. 

32 Quitẽ  = Cortar com faca. 
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33 Quiti  = Pau de sabão. 

34 Quitica  = Esfregar. Ralar. 

35 Quixeramobἷ  = Ah! bons tempos. Saudades. 

22 Quiinha  = Pimenta. 
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1 Rá   = Em verdade. (RARÉ). 

2 Raba   = Desatar. Desligar. Soltar. 

3 Racaé  = RA+ ACO + AE (Em verdade é mesmo isso). 

4 Raco   = RA +ACO (Em verdade é isso). 

5 Raé   = RA + AÉ = Ainda. Antes. Primeiro. (RANHÉ). 

6 Rama  = Haver de ser. O que ha de ser. Oque será. 

7 Rambuera  = Falhar. O que ia ser mas não foi. 

8 Rambuereima = O que não ia ser. 

9 Ramei  = Como. Igual. Semelhante. 

10 Rameἷbé  = Como. Como se. Parecer. 

11 Rameima  = Negativo de RAMA. 

12 Ramo  = Como. Em. Na dignidade de. Por. Segundo. 

13 Ramó  = Agora de pouco. Ultimamente. 

14 Ramoἷ  = Ainda agora. 

15 Rana  = Mal feito. Parecido com. Tosco. 

16 Ranhé  = Ainda. Antes. Primeiro. 

17 Rare  = Em verdade (AFETIVO). 

18 Rassó   = Levar. 

19 Raú   = Vamos ver! Vejamos!. 

20 Ré   = Depois de. Depois que. (RIRE). 

21 Reá   = Há de ser. Deve de ser. (REĨ). 

22 Recó  = Estar com. Guardar. Fazer com. Ter. Tomar conta de. Gratar. 

Peguei. 

23 Recoaiba  = Maltratar com palavras. 

24 Recocatu  = Tratar bem. 

25 Recomemuã  = Injuriar. Maltratar. 

26 Reἷ  = Há de ser. Deve de ser. 

27 Rema  = Fedorento. 

28 Reme  = Caso que. Como. Porque. Quando. Se. Visto que. 

29 Remebé  = Durante o tempo que. Enquanto. (REMENEME). 

30 Reno   = RERO = ERRO 

31 Repoti  = Esterco. 

32 Rero  =  
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33 Ressé  = (ESSÉ). Por. Por causa de. 

34 Ressebé  = (ESSEBÉ) = Com. Juntamente com.  

35 Ri  = Deve de ser. Por causa de. (REĨ). 

36 Riré   = Depois de. Depois que. (RÉ). (ROIRE). 

37 Rirebé  = Logo então. Logo depois que. 

38 Rireé  = Ainda mesmo depois de. 

39 Riremo  = Se houvesse. 

40 Riria  = Tremer. 

41 Ró  = Olho furado. Olho vasado. 

42 Rõ  = Pois. 

43 Roabaité  = Recusar. Temer. 

44 Roama  = manter em pé. 

45 Roaparara  = Derrubar caindo junto. 

46 Roapiama  = Descer com. 

47 Roara  = Arrebatar. Cair com. Irruir sobre. 

48 Roba  = Amargo. 

49 Robaca  = Mudar de direção. Virar. 

50 Robiara  = Acreditar em. Crer. 

51 Robica  = Chegar-se a. Juntar-se a. 

52 Robobõ  = Falar ao ouvido de. 

53 Rocacara  = Acercar-se de. Aproximar-se de. 

54 Rocoema  = Amanhecer com. 

55 Rocuaba  = Levar de passagem. Passar com. 

56 Rocuba  = Estar com. Possuir. Ter. 

57 Rogüejiba  = Descarregar. Descer com. (ROJIBA). 

58 Roi   = Ano. Feio. Fresco. Inverno. (ROISSANGÃ). 

59 Roibora   = O que tem frio. 

60 Roigassaba  = Atravessar o rio com. 

61 Roijuquira  = Geada. Neve. (ROINHEMO PISSANGA). 

62 Roiqué  = Entrar com. Recolher. 

63 Roiripiaca  = Geada. Neve. 

64 Roirõ  = Detestar. 
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65 Roissanga  = Fresco. Frio. 

66 Roiú  = Dar de beber agua (bebendo junto). 

67 Ruã  = Deve de ser. Será certo que? (Particula negativa). 

68 Ruba  = Deitar-se com. (ROÚBA). 

69 Rumbi   = Enfim. Nisto. Senão quando. 

70 Runga  = Armar. Arranjar. Por. 

71 Rupi  = Conforme. Por. Segundo. (UPI). 

72 Rura  = Trazer. Vir com. 

73 Ruru  = Embebido. Empapado. Inchado. Prenhe. 

74 Rurunhinga  = Desinchar. 
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1 Sá  = Olho (quando em composição) (ESSÁ) 

2 Saba   = O com que. O em que. (suf. part. circunstancial). 

3 Sabeajó  = Bolsa de gambá. 

4 Sabeima  = Negativo de saba. 

5 Sabeipora  = Bebado. Embriagar-se. 

6 Sabiá  = Sabia. 

7 Sabiapiri  = Ave dos mímideos. 

8 Sabiapóca  = Sabiá do campo. 

9 Sabiassica  = Ave dos Psitacideos. 

10 Sabiauna  = Variedade de sabiá. 

11 Sabijujuba  = Vinhatico. 

12 Socó  = Socó (ave). 

13 Socopi  = Pé de socó. 

14 Sacuaritá  = Variedade caracol. 

15 Saguama  = Futuro de saba. 

16 Saguassu  = Variedade de bugio. 

17 Sagüera  = Passado de saba. 

18 Sagui  = Sagui (macaco). 

19 Sai  = Variedade de ave dos Tanagrideos.  

20 Sãi  = Apenas. 

21Saíassu  = Sanhaço. 

22 Saira  = Ave dos Fanagrideos. 

23 Sairussú  = Ave frade. Azulão. 

24 Salamanca  = Escola. Magia. 

25 Sama  = Corda. Fio.  

26 Samambaia  = Planta das Bromeliaceas. 

27 Samboca  = Desatar. Soltar. 

28 Sambissica  = Samissica = Amarrar. Puxar por cordas. 

29 Samoina  = Amarrar. 

30 Sanananga  = Ser ou estar largo (ROUPA, SAPATO ETC). 

31 Sanandura  = Variedade de formiga. 

32 Sanharó  = Variedade de abelha preta. 
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33 Sape´  = Sape. 

34 Sapiá  =Apanhar de surpresa (ESSAPIÁ). 

35 Sapiranga  = Olhos vermelhos. 

36 Sapoajobaia  = Lombriga. Ƈ 

37 Sapopemba  = Raiz chata. 

38 Sapucaia  = Canto do galo. Cantos (galo). Clamor. Gritar. Gri- 

39  to. Voz. 

40 Sapumima  = Fechar os olhos. Pestanejar. Piscar. 

41 Sara  = O que. Que. 

42 Saracura  = Saracura (ave). 

43 Sarama   = Futuro de sara. 

44 Sarambuera  = Passado de sara. 

45 Sarandi  = Rio das serras. 

46 Sarapó  = Variedade de enguia. 

47 Sarapopeba  = Variedade de lagarto. 

48 Sarará  = Cupim alado. 

49 Sariama  = Seriema. 

50 Sarigüe  = Gambé. (SARIGǗEIA). 

51 Sarinambiguara  = Peixe corcovado. 

52 Saruera  = Passado de sara. 

53 Sarujaguassu  = Variedade de caramujo. 

54 Sassaἷa  = Estar espalhado. 

55 Sassi  = Ave sem fim. 

56 Saujá  = Cobaia. Rato do mato. 

57 Sauva  = Formiga cortadeira. 

58 Sé  = Não sei. Sei lá!. 

59 Sebae  = Condimento. Tempero. 

60 Sebipira  = Sucupira (planta). 

61 Sebitu  = Variedade de formiga. 

62 Següé  = veja isso! (espanto ou zombaria). 

63 Seia  = Apetecer. Querer. Ter vontade ou apetite. 

64 Seixu  =Ano. Pleiades. Setestrelo. 
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65 Seixujurá  = Nome de uma constelação. 

66 Seixupirá  = Variedade de peixe. 

67 Sema  = Desembarcar. Mudar-se fora. Nascer (astro). Sair. 

68 Semé  = Sair á parte. (SEMBÉ). 

69 Sembiara rajigüora = Nome de uma constelação. Queixada de criação. 

70 Serembi  = Variedade de lagarto papavento. 

71 Sepé  = Caminho. 

72 Serã  = Acaso? Porventura. Quiça. Sem duvida. Talvez. 

73 Sorãmonae  = Como se. (SERÃMONAEMO). 

74 Sereiba  = Variedade de mangue. Siriuva. 

75 Sergipe  = Rio dos siris. 

76 Seriema  = Seriema. 

77 Seruru  = Mexilhão. 

84 Siessieté  = Chora maré!  Variedade de crustáceo.  

85 Siessiepanema  = Variedade de carangueijo.  

89 Sinimbu  = Que cospe. 

90 Sininga   = Retinir. (SINININGA). 

94 Siri  = Siri. 

91 Só  = Ir. Por pouco. Quasique. (SOÉ). (SOER). (SOERI). 

98 Sobaúra  = Variedade de planta. 

99 Soca  = Cuçar. Pilar. Partir-se. Quebrar-se. Socar (SOSSOCA). 

100 Sócaabo  = Ir á caça. 

101 Socó  = Socó. 

102 Socopi  = Pé de socó. 

103 Só guarinἷramo  = Ir á guerra. 

104 Sogüijebi  = Regressar (indo). (SOJOBI). 

78 Si   = Mãe. 

79 Siba  = Limpar. 

80 Sibá  = Festa. 

81 Sic  = Cada qual. Todos quantos. 

82 Sica  = Chegar. Tocar em. 
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83 Sicada  = Chegada. Conclusão. Fim. 

86 Siira  = Madrasta. Tia materna. 

87 Sima  = Escorregadio. 

88 Simema  = Padrasto. 

91 Siquijé  = Temer. (SIQUISSIJÉ). 

92 Siquijeba  = Causa de receio. (SIQUISSIJEBA). 

93 Sira  = Enxada. 

95 Sirica  = Baixar a maré. Deslisar. Escorregar. Recuar resistindo. 

96 Sissiia  = Estremecer. Tremer. 

106 Soó  = Animal de caça. Bicho.  Convidar para festa. 

107 Soó aíba  = Animal cuja carne não se come. 

108 Soó ressé ico  = Fazer caçada. 

109 Soroca  = Rasgar-se. Romper-se. 

110 Sorocaba  = Acidente. 

111 Sororoca  = peixe sarda. Rasgar-se. Romper-se em vários lugares. 

112 Sossé  = Acima de. Mais que. Sobre.  

113 Sossoca  = Chuçar. Partir-se. Pilar. Quebrar. Locar. (SOCA). 

114 Suapitinga  = Clara de ovo. 

115 Subra  = (SUFIXO) O que costuma ser ou estar. 

116 Suassu  = Veado. 

117 Suassupara  = Veado galheiro. 

118 Suassuarama  = Variedade de puma. (SUASSURANA). 

119 Suassueté   = Veado campeiro. 

120 Suassumé  = Cabra. Cabrito. (SUASSUMIMBADA). 

121 Suba   = Revistar. Visitar. 

122 Subana  = Chupar ou sugar o doente (para tirar veneno). 

123 Sucuri  = Variedade de cação. (cobra). Animal roncador. 

124 Sucuriju  = Variedade de cobra (Sucurijuba). 

125 Suera  = Suf. part. subj. circunstancial.  O que... muito. 

126 Sueri  = Sué = Sueἷ = Soé. = Aquilo que. 

127 Sugaraji  = Meretriz (SIGUARAJI). 

128 Saguassu  = Suassu = Veado. 
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129 Sui  = De. Do que. E não. Fora de. Longe de. Para não. Sem. 

130 Suibé  = Desde. 

131 Suindara  = Coruja de igreja (TUINDARA). 

132 Suiriri  = Ave dos Tiranideos. 

133 Sumarã  = Inimigo. 

134 Sumaré  = 

135 Sume  = Nome de um deus da mitologia Tupi. 

136 Sununga  = Barulhento. Barulho. Soar. Zunido. Zunir. 

137 Supé  = A. Para. 

138 Supi  = Com razão. Na verdade. 

139 Sura  = Altibaixo na madeira. (SUSSURA). 

140 Surubi   = Surubἷ = Surubim (peixe). 

141 Surucucu  = Surucucu  (cobra). 

142 Sussuá  = Inchaço com pús. 

143 Sussunga  = Tremer. Tremor. Tremulo. 

144 Sussura  = Altibaixo na madeira. (SUDA). 

145 Suú  = Animal. Morder.   

146 Suussuú  = Mastigar. 
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1 Tá  = Interjeição de espanto. do ou dor. 

2 Taá  = Senhor!. 

3 Taba  = Aldedia. 

4 Tabajara  = Senhor da aldeia. 

5 Tabatatiba  = Povoado de muitos bairros (cidade). 

6 Tabebira  = Fim do povoado. 

7 Tabepiaca  = Avistar ou ver a aldeia. 

8 Tabeté  = Cidade (TABUSSU). 

9 Tabeima  = Despovoado. Deserto. 

10 Taboca  = Taquara. 

11Tabujajá  = Variedade de cegonha. 

12 Taburaá  = Verme que dádentro do côco. 

13 Tabussu  = Cidade grande. 

14 Tac  = Bater. Dar estalo. É. 

15 Taca  = Estalando. Estalido. Estalo. Que da estalo. 

16 Tacó  = (Te + ACÓ.) 

17 Taquaquissé  = Variedade de taquara. 

18 Tacuara  = Tacuara. 

19 tacuareẽ  = Cana de açucar. 

20 Tae  = (TE + AÉ) = 

21 Tagaiba  = Taigaiba = Agil. Agilidadde. Ardoroso. Valente. 

22 Taquá  = Barro Amarelo. 

23 Taquaiba  = Nome de um duende. 

24 Taquató  = Variedade de gavião. 

25 Taia  = Ardor. Ardido. Picante. Queimar (pimenta). Sica. Fravo. 

26 Taitetu  = Caetetu = (PORCO ESPINHO). 

27 Taja  = Raiz de tajaoba. 

28 Tajaoba  = Taioba. 

30 Tajassú  = Porco.Porco do mato. Variedade de mandioca. 

31 Tajassueté  = Porco do mato. 

29 Tajassica  = Peixe maria da toca. 

32 Tajassuguaia  = Porco domestico. 
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33 Tajujá  = Planta das cucurbitáceas. Taiuiá. 

34 Tamandaré  = Aquele que imita. Imitador. Que imita. 

35 Tamanduá  = CAÇADOR = Tamanduá. 

36 Tamaru  = Tambacu. (CRUSTACEO TAMBURUTACA) (IAMBARU). 

37 Tamauguassu  =   -//-               -//-                           -//-                    -//-            . 

38 Tamarutaca  =   -//-               -//-                           -//-                    -//-            . 

39 Tamatiá  = Colhereiro.  

40 Tamoatá  = Cascudo. 

41 Tamonhanga  = Fundar aldeia. Povoar. 

42 Tamuré  = Ave canora. Ave que canta. 

43 Tang  = Mano. 

44 Tangará  = Tangará. 

45 Tangaraca  = Erva do mato. Nome de varias rubiáceas. 

46 Tanha  = Bico (ARATANHA = BICO DE AVE). 

47 Tanimbuca  = Cinza. 

48 Tanõ  = Estrear. Inaugurar. 

49 Taoca  = Variedade e formiga. 

50 Tapacurá  = Jarreteira. Liga de senhora. 

51 Tapé!  = Senhora!. (TAUPÉ!). 

52 Tapejara  = Morador da aldeia ou da taba. 

53 Tapera  = Aldeia extinta (TAPUERA). 

54 Taperá  = Andorinha grande. 

55 Tapiá  = Mano!. 

56 Tapicuru  = Nome de varias aves do Ibideos. 

57 Tapiira  = Anta. Boi. Vaca. (TAPIIRITÉ. TAPIIRUSSU) 

58 Tapiirapé  = Via Lactea. 

59 Tapiirá rajiguera  = (ANTRO) Olho de touro. 

60 Tapiiressá  = peixe olho de boi. 

61 Tapiitinga  = Homem branco. Indú. 

62 Tapiiuna  = Homem preto. Negro africano. 

63 Tapijara  = Conterraneo. Morador do lugar. 

64 Tapiracuaimano  = Cana. Fistula. 
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65 Tapiranga  = Aldeia vermelha. 

66 Tapiti  = Coelho. Constelação da LEBRE. 

67 Tapuia  = Barbaro. Fugido da aldeia. (TAPIIA. TAPIIIA). Tapuia. 

68 Tapuipera  = Escrava tapuia. (TAPIIIPERA) 

69 Tapuru  = Variedade de verme. 

70 Taquara  = Canôa oca. Taquara. 

71 Taracutinga  = Variedade de formiga. 

72 Taragüira  = Lagartixa. 

73 Taraira  = Traira (peixe de agua doce). 

74 Taramiarana  = Urtiga. 

75 Tareroqui  = Fedegoso. Mata pasto (LEGUMINOSA). 

76 Tassiai  = Variedade de formiga (TASSIBA. TASSIBURA = 

TASSISSEMA). 

77 Tataca  = Estalo. Estar. Irritar. Soar. Som. Irritante. Variedade de rã. 

78 Tataiba  = Arvore da qual se tira o fogo. (TATAJIBA) (TATAIBIRA). 

79 Tatapeocaba  = Abanador para o fogo. 

80 Tatateiba   = Variedade de vespa. (TATATEIRA). 

81 Taté  = Ao contrário de. Em vez de. Errado. Erro. Fora do destino. 

82 Tateé  = TARÉ = TATENHÉ. 

83 Tatiapira  = Estrada da aldeia. Confins. Fronteira. (TATOBAPI). 

84 Tatii  = TATI = ATI = ESPOSA (em desuso). 

85 Tatibeima  = Deserto. Despovoado. 

86 Tatobapi  = TATIAPIRA. 

87 Tatobapugara  = Natural ou morador da fronteira. 

88 Tatú  = Tatu. (TATUETÉ = TATUPEPA). 

89 Taturana  = Taturana. Variedade de vespa. 

90 Tauá  = Barro amarelo (TAGUÁ). 

91 Tauba   = Fantasma. Nome de um duende. 

92 Taubaté  = Aldeia verdadeira. 

93 Taubimana  = Fantasma. Nome de um duende. 

94 Taujé  = Depressa. Logo. 

95 Taujebé  = Naquela ocasião. 

96 Té  =A. As. Ela. Elas. Ele. Eles. Enfim. Nisto. O. Os. Senão quando. 
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97 Te  = Antes. É que!. Mas. Para que. Senão. (TEIPÓ = TEINE = TENE). 

98 Té  = Diferente. Eta!  Mudado. Oh! Outro. 

99 Tec  = Estalar. Quebrar-se estalando. 

100 Tecatu  = Muito. Todo. (TECATUNHÉ). 

101 Tecoaraiba   = Necessidade. Privação. 

102 Tecoaraibora  = Fugitivo que vive pelo mato. 

103 Tecocuaba  = Discreto. Entendimento. Instinto. Juizo. Ponderado. Sa- 

                      Ber. 

104 Tecocoabeima  = Falta de entendimento. Ignorancia. 

105Tecomonhanga  = Legislar. 

106 Tecomonhangaba = Lei. Mandamento. 

107 Teé  = Muito diferente. 

108 Tei  = É. Deixem-no. 

109 Teicuareima  = Variedade de caramujo. 

110 Teicuatatinga  = Variedade de lombriga (TENIA). 

111 Tei...mã  = Upa!. 

112 Teinhé  = Deixe, deixai que. (TENHÉ). 

113 Teitei  = Passaro teiteȋ. Grunhatá. 

114 Teju  = Lacertilio. Lagarto. (TEJUGUASSÚ). 

115 Tembé  = Labios. 

116 Temomã  = Oxalá!. 

117 Temoti  = Nome de um duende. 

118 Tena  = Encaixado. Estar firme. Firme. Fixo. 

119 Tene  = Mas. Então. Senão (TE = TEINE = TEIPÓ). 

120 Tenhé   = Deixa, deixai que (TEINHÉ). 

121 Tenheá   = Bravata. Lorota. 

122 Tepe?  = Pois? Porventura.       

 123 123 Tepiti  = Prensa de estípite.  

124 Tequé...nhandu ruã = Olha!...não faças isso. 

125 Terepomonga  = Sanguessuga. 

126 Teté  = Tieté = Interjeição de enfado. Fora! 

127 Tetiruã  = Quaisquer. Qualquer. Todos. 

128 Teumé nhandu ruã = Olha! Não faças isso. 
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129 Ti  = Veja isso!. (ZOMBARIA OU ESPANTO). Urina. 

130 Tἷ  = Amarrar. Armar rêde. Atar. Envergonhar-se. Bico. Focinho. 

Nariz. Proa. 

131 Tiabora  = Pobresa. Fome. Miseria. Sofrer falta de. 

132 Tiãia  = Ganho. 

133 Tiamἷ  = Espremer o caldo de. 

134 Tiapira  = Batedor. Guia. O que vai na frente. Vanguarda. 

135 Tiarõ  = Amadurecer. Amadurecido. De vez. 

136 Tiba  = Abundar. Haver. Jazida. Multidão (TUBA). 

137 Tibira  = Pó. Poeira. 

138 Tibitababa  = Sobrancelha. 

139 Tic  = Serem muitos. 

140 Tico  = TE = ICÓ. 

141 Ticucura   = Sorver. 

142 Ticupeara  = Proa. 

143 Tié  = Canario. (TIJÉ = TIJEJUBA = TIJEGUASSÚ). 

144 Piepiranga  = Tie vermelho. 

146 Tigüera  = Acabado. Assolado. Consumido. Destruido. 

147 Tijeguassuparoara = Cardeal (pássaro). 

145 Tietê  = Rio verdadeiro. 

148 Tijuca  = Brejo (TUJUCA). 

149 Tima  = Enterrar. Plantar. 

150 Timã  = Perna. 

151 Timbarada  = Pintado de branco. 

152 Timbó  = Planta das sapindaceas.  

153 Timboguassu  = Barbasco.  (TIMBOPIRIANA). 

154 Timbora   = Bafo. Deitar fumaça. Fumegar. Pó. Vapor. 

155 Timbuera  = Castanha de caju. 

156 Timucu  = Timbucu = Gorgulho (peixe). 

157 Tina  = Farinha que não se peneira. 

158 Tinga  = Branco. Enjoativo. Fastidioso. 

159 Tingoi  = Cabeludo (TINGUI). 

160 Tinguassu   = Ave alma de gato Nome de uma estrela. 
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161 Tingui  = Entorpecente para peixe. 

162 Tinguijara  = Entorpecer os peixes. (DONO DO ENTORPECENTE). 

163 Tininga  = Maduro. Magro. Secar. Seco. 

164 Tiningatã  = Endurecido. Mirrado. Seco. 

165 Tipaama  = Calculos ou pedras (DOENÇA). 

166 Tipiaca   = Fecula de mandioca (TIPIOCA). 

167 Tipiocui   = Farinha de tipioca. 

168 Tipioqui  = Vinho de tipioca. 

169 Tipirati  = Farinha de mandioca crua. 

170 Tipirõ  = Ensopar. Por de molho. 

171 Tipo  = (TE + IPÓ). 

172 Tipoia  = Camisola. Echarpa. 

173 Tiquira  = Distilar. Gota. Goteira. Gotejar. 

174 Tirã  = Arrepio. Aspero ao tato. 

175 Tirica  = Estalar. 

176 Tiririca  = Afastar-se. Desviar-se. Ir de rastro. 

177 Tiruã  = Ao menos. Até. Mesmo. Nem mesmo. Sequer. 

178 Tiruãmo  = Ainda que. Embora. Mesmo que. 

179 Titica  = Estremecer. Palpitação. Palpitante. Palpitar. Tremer. 

180 Titinga  = Mancha branca da pele. 

181 Titó  = Sobrinha (de homem). 

182 Tiuru  = Bexiga. 

183 Tja  = Ide vós primeiro! Vai tu primeiro!. 

184 Tó  = Ah! Sim. Ok! 

185 Tó eẽ  = Entendo. Já me lembro. Oh! Sim!. 

186 Taἷ  = Mana (de homem). 

187 Tom  = Barulho. 

188 Tramandai  = Rio onde há muito peixe. 

189 Tubira  = Pó. Poeira. 

190 Tubiroca  = Espanar. Tirar o pó. 

191 Tucambira  = Papo de tucano. 

192 Tucana  = (passaro) Tucano. 
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193 Tucano  = Bico de osso. 

194 Tucũ  = Variedade de palmeira (TUCUM). 

195 Tucunaré  =        -//-      -//-   peixe. 

196 Tucura  = Gafanhoto. 

197 Tuἷ  = Tuim = variedade de periquito. 

198 Tuia  = Estravasar. Regorgitar. Transbordar. 

199 Tuiaputejuba  = Periquito rei. 

200 Tuibae  = Nome de uma constelação. Velho. (TUJABAE). 

201 Tuibaepaguama  = Antepassados. Antigos. 

202 Tuindara  = Coruja de igreja. (SUINDARA). 

203 Tuipará   = Variedade de periquito. 

204 Tuitirica  = Femea do tuἷ. 

205 Tuiuti  = Lamaçal. 

206 Tujabae  = Velho (TUIBAE). 

207 Tujuca  = Apodrecer (CARNE, FRUTAS ETC). Atoleiro. Tejuco. 

208 Tujuju  = Variedade de cegonha. 

209 Tumunga  = Balançar-se. Estremecer. Sacudir-se. 

210 Tunga  = Bicho de pé. 

211 Tunhabae  = velho (TUIBAE = TUJABAE). 

212 Tupã   = Deus. Gênio do Trovão e do raio. 

213 Tupáara  = Comungar. (TUPÃRARA). 

214 Tupãmongueta  = Orar a Deus. Resar. 

215 Tupara  = Dia de deus. Dia santo. 

216 Tupãoca  = Casa de Deus. 

217 Tupãraira  = Filho de Deus. Jesus. 

219 Tupã neme  = Em dia santo. 

220 Tupeissaba  = Vassourinha (planta). (TUPIXABA). 

221 Tupixuara   = espirito familiar. 

222 Turumumbu  = Variedade de mexilhão. 

223 Turussã  = Variedade de formiga. 

224 Turussu  = Grande. Grosso e roliço. 
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225 Turussugüera  = Variedade de gusano. (TURUIGǗERA). 

226 Tutuca   = Titica. 

227 Tutura  = Irmão da mãe. Primo.Tio materno. (TUTIRA). 
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1 U  = Beber. Comer. 

2 Uá  = Assento. Fundo. Popa (interna) da canôa. 

3 Uã  = Palmito. (UMÃ). 

4 Uaia   = Calda. Rabo. 

5 Uama  = Nasal. de aguama ou de rama. 

6 Uapicu  = Pica-pau. 

7 Uba  = Coxa. Estar deitado. Irmão ou primo do pai. Jazer. Ova. Pai. 

             Tio paterno. 

8 Ubaia  = Fruto saudável. Uvaia. 

9 Ubana  = Envolver. 

10 Ubarana  = Peixe dos Elopideos. 

11 Uberaba  = Agua limpa. Agua que espelha ou brilha. 

12 Ubi  = Conjunção subjuntiva de UBA (ÚI). 

13 Ubira  = Madeira.Pau. (IBIRA) = ARVORE. 

14 Ubirajara  = Dono da madeira. Dono da arvore. 

15 Ubiratan  = Pau – ferro. (MADEIRA DURA). 

16 Ubixaba  = Cacique. Chefe. Grande. Imenso. Maioria. Poderoso. Rei. 

17 Ucara  = Deixar. Fazer. Mandar. Obrigar. 

18 Ucatu  = Inf. De JUCATÚ. 

19 Ucuara  = Ofegar levemente. 

20 Uera  = PUERA = Que já foi. Ter sido. 

21 Uqüi  = Sangue. 

22 Ugüica  = Ensanguentar. Sangrar. Tirar sangue de. 

23 Uguioca  = Sangrar. 

24 Ui  = Farinha. (TAMBEM CONJ. SUB. DE UBA = UBI). 

25 Uἷ  = Aquela. Aquele. Aquilo. Eis que lá. Esse. Isso. Longe. (UĨAẼ = 

UĨMAÉ) 

26 Uiapuã   = Bolota de farinha puba. 

27 Uiatã  = Farinha de guerra. (UISSICA). 

28 Uimixacuruba  = Variedade de farinha de bolas redondas. 

29 Uitina  = Variedade de farinha branca (UITINGA). 

30 Umá   = onde? (UMÃ = UMAME). 

31 Umãbaé  = Qual? 

32 Umãni  = Devagar.   
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33 Umapé  = Onde está? Que é de?. 

34 Umbari  = Umberi = planta das leguminosas. 

35 Umbaraba  = De vez. Pintado (quasi maduro). 

37 Umbú  = Galinha preta, Imbú. Imbuzeiro. 

36 Umbi  = Ancas. Cadeiras. 

38 Umbigüira  = Bico (do peito, de fruta etc.). Curanchim. Uropigio. 

     Umé  = Não. 

     Ume tequé...nhamdu ruã = Olha! não... guarda-te de. 

     Umpé  = Cesto chato. 

     Umuã  = Ha tempo. Já. (IMUÃ). 

     Umuana   = Antigo. Velho. 

     Uma  = Escuro. Negro. Preto. 

     Unauna  = Bezouro. 

     Ungá  = Apalpar. 

     Unguá  = Almofariz. Pilão. 

     Unguaobajara  = Mão de pilão. 

     Unuanã  = Tartaruga. 

     Up  = Pai!. 

     Upaba  = Cama. Lago. Lagôa. Lugar de deitar. Rêde. 

     Uparana  = Brejo. Pantanal. 

     Upassama  = Corda de rêde. 

     Upatiba  = Lugar em que é costume deitar. Cama. 

     Upi  = Conforme. Por. Segundo. (UPICATU). 

     Upiá  = Ovo. 

     Upiajuba  = Gema. O amarelo do ovo. 

     Upiara  = Adversario. Armadilha. Inimigo. Ratoeira. 

     Upibé  = Apenas que. Assim que. Juntamente com. Logo que. 

     Upicatu  = Conforme. Por. Segundo. (UPI). 

     Upinduara  = Verdade. Verdadeiro.  

     Upinduareima  = Falsidade. Mentira. O que é falso. 

     Upira  = Armar. Erguer. Levantar. Comida. Comido. 

     Uquei  = Cunhada. Mulher do irmão. 
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   Urá  = Berne. 

   Ura  = Vir. 

   Urapara  = Arco. 

   Urapassama  = Corda do arco. 

   Uricuri  = Uricuri (planta). 

   Urú  = Ave urú. Cesto. Prato. Receptaculo. Vasilha. 

   Urubitinga  = Cançã. Gavião branco. 

   Urubú  = Nome da constelação do corvo. Urubú. 

   Urucatu  = Variedade de orquidea. 

   Urucu  = Arbusto das Bixaceas. Urucu. 

   Urucuriiba  = Planta das Palmaceas. 

   Uruguá  = Caracol. 

   Uruguai  = Rio dos caracóis. 

   Uruguaiana  = Carangueijo. 

   Uruguapupe  = Cancer. Escorpião. 

   Urupe  = Variedade de cogumelo. 

   Urupema  = Peneira. 

   Urupembiia  = Peneirinha. 

   Urupumocanga  = Peneira rala. 

   Ururá  = Variedade de lagarto d’água. 

   Urussú  = Grande e grosso. Grosso e roliço. 

   Urutáu  = Nome de varias aves dos Capeimulgideos. 

   Urutaui  = Variedade de coruja. (URUTAGUI). 

   Urutauama  =   -//-           -//-  ave de rapina. 

   Urutu  = Venenoso. Variedade de bagre. Var. de cobra. 

   Ussá  = Variedade de carangueijo. (USSAÚNA). 

   Usseia   = Desejar. Querer beber ou comer. Sede. Ter sêde. 

   Usseibora  = Sedento. 

   Ussu  = Grande e grosso. 

   Uú  = Tosse. Tossir. 

   Uubá  = Planta da qual se fazem as flechas. 

   Uúba  = Flecha já feita (UIBA). 
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    Uúbanhaἷa  = Entalhe na flecha. 

    Uúbassi  = Flecha envenenada. 

    Uubeẽ  = Cana de açucar. 

    Uubora  = Cheio de flechas. Flechado. Ferido por flechas. 

    Uúburu  = Aljava ou cesto para flechas. 

    Uúma  = Borr. Fofo. Fruto mole. Lama. Macio. Pantano. Sedimen- 

               to. 

   _//_  = Estar ou ficar borrado ou enlameado. 

    Uussama  = Arpão. Flecha munida de corda. 
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    Xatimba   = Até logo. 

    Xe  = Eu. Me. Meu. Minha. 

    Xebe  = A mim. Para mim. 

    Xebo  =     -//-      -//-   -//  . 

    Xe pó  = Cinco (MINHA MÃO). 

    Xepoxepi  = Vinte (MINHAS MÃOS E MEUS PÉS). 

    Xerorõ  = Chororó. Perdiz. 

    Xia  = Já. 

    Xo  = particípio futuro negativo. 

   Xoara  = xuara = suara. O que costuma ser ou estar. 

   Xuera  = suera = o que...muitos. 

   Xupé  = supé = Depois de. 
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Noções de gramatica 

 

 A língua tupi, não conhece flexões. Os vários con- 

ceitos são expressos por: PREFIXOS E SUFIXOS: PELA ORDEM DAS PALAVRAS: 

PELA REDUPLICAÇÃO DO TEMA: POR PARTICULAS ESPECIAIS. 

 Não há artigo definido nem indefinido e nem ge- 

nero gramatical. 

 A distinção de sexos é feita aplicando-se MACHO OU FEMEA, porem, ha 

palavras diferentes para o parentesco do 

Homem ou da mulher. Exemplo: FILHO (de homem) = AIRA, (de um - 

lher) = MEMBIRA. Tambem se faz distinção quanto ao sexo 

do parentesco. Exemplo: TIO (irmão do pai) = uba, (irmão da mãe 

 = Titira. 

 Também a idade fica em evidencia. Exemplo: IBIRA =  

irmão caçula ou mais novo. IQUEIRA =irmão mais velho. 

 Ha outrossim, acentuada diferenciação entre o lin - 

guajar do homem e o da mulher, em algumas inter – 

jeições e advérbios. Exemplo: Sim! (HOMEM) = PÁ. (MULHER) = E Ẽ. 

 Não ha, nos adjetivos e substantivos, SINGULAR ou PLURAL. Para 

O plural se usa ETA (MUITOS) ou se reduplica as silabas. 

 Não há caso. A diferença entre o sujeito e o objeto di  

reto é manifestada pela ordem interna da frase, com exepção 

dos pronomes que estes sim, dispõem de formas subjetivas e 

objetivas. 

 Os substantivos, o infinito e os particípios verbais, 

Tem formas próprias para o passado, futuro, passado  

Futuro e futuro passado. 

 Ha sempre a tendencia de substantivar os adjetivos. 

 São claras os prefixos classificatórios: Exemplo: A = coi - 

sas arredondadas. Ró = coisas compridas. Ri = coisas 

largas.  Apé = superfície plana ou igual. (SIMA = LISO) =  

qualquer objeto liso. (ASSIMA = LISO) = Liso e arredondado. 
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(IBÁ ASSIMA) = Fruto liso ou fruta lisa e arredondada 

Como a laranja, a maçã etc e nunca como a banana, 

que no caso seria (IBÁ POSSIMA). 

 Os substantivos e adjetivos referentes á qualida – 

des ou a estado de espirito, são geralmente desorições 

da postura ou das concomitâncias dos orgãos ou 

dos sentidos externos. Exemplo: TESSAPORA = (OLHOS SALTADOS) =   

Estasiado. TINDI = (NARIZ RETO) = MODESTO. 

 Não ha distinção de genero nos pronomes, por – 

tanto Xé ou IXÉ = Eu. NDÉ, ENDÉ = Tu. J,O = ele. JANDÉ =  

Nós. (quando incitativo) ORÉ (quando exclamativo).PE, PEẼ =Vós. 

I.O = Eles. 

 Os pronomes e prefixos verbais são a chave da 

língua, pois que antepostos aos substantivos os pro – 

nomes servem de possessivos e antepostos a adjetivos 

ou pospostos a substantivos e pronomes, formam os verbos 

predicativos, dispensando o verbo ser, que não existe 

na lingua Tupi. 

 O genitivo é obtido pela justaposição dos  

dois substantivos em ordem inversa. Exemplo: Bico 

de pássaro (GǗIRATI) (GǗIRA + TI). 

 O aposto vem em segundo lugar. Homem pas- 

saro) = (ABAGǗIRA) ABA = HOMEM + GǗIRA = PASSARO). 

 Os nomes de parentesco, partes do corpo etc, levam 

Sempre o pronome ou o substantivo possuidor. Exemplo: 

Vi um pé de gente, de onça etc! Vi Teu pé. 

 Quando alguns nomes aparecem sem indi – 

Cação alguma, subtende-se que se referem a seres hu – 

Manos, porque os em contrario levam a indica – 

ção de classe inferior: PORO (classe superior). MBAÉ (classe 

inferior) ou T (SUPERIOR) S (INFERIOR). 

 Os adjetivos seguem-se sempre aos substantivos. 
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Os demonstrativos exprimem a proximidade com 

As pêssoas e o objeto demonstrado está ou não a vista. 

 Os verbos propriamente ditos, distinguem as pessôas 

Por prefixos que se antepoẽm imediatamente ao tema dos 

verbos intransitivos. 

 Os verbos transitivos exigem entre esses prefixos 

E o tema, o substantivo que é objeto direto ou o pro – 

Nome objetivo correspondente. 

 Quando o objeto direto não é da 3ª pessoa, 

Desaparecem os prefixos pessoais subjetivos. 

 Não ha categoria de tempo gramatical ou relativo. 

 O verbo na sua forma simples, significa a ação 

Completa ou perfeita em qualquer tempo, principalmen – 

te no passado. 

 O futuro verbal é expresso quando necessário,  

Pelo permissivo ou deliberativo ou por partículas de 

Sentido intencional ou por outras locuções. (.NE). 

 Ha o conceito de aspeto ou tempo real, isto é,  

de duração da ação verbal iterativo ou durativo, 

que se forma pela reduplicação da silaba tônica ou 

da pré-tônica e tônica do tema verbal. 

 A conjunção perifrastica realça a duração da 

Ação verbal, mas é o verbo auxiliar (correspondente ao ver – 

bo ESTAR) que vai para o gerundio e não o verbo prin – 

cipal. Exemplo: Anheeng güitecobo = Estou falando, que  

literalmente é “FALO ESTANDO”. 

 Certos prefixos especiais levam os verbos transitivos 

ás formas reflexiva e reciproca. Não ha conjugação pas – 

siva. 

 Quase todos os substantivos, adjetivos, verbos pre- 

dicativos, verbos intransitivos e adverbios, podem 

tornar-se transitivos por meio do prefixo causativo 
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MO e do causativo comitativo RO ou NO. 

 Este NO implica porém em certa conexão 

Do sujeito com a ação causada ou pelo me – 

nos com o objeto direto. Exemplo: ASSEM = Eu saio. 

AMOSSEM = Eu enxoto; eu toco; eu faço sair. ANOSSEM = Eu 

Faço sair, saindo também eu. Eu retiro para fóra. 

 Para os verbos transitivos, ha uma partícula 

Compulsiva, aliás, verbo defectivo com função ana – 

loga. Exemplo: ANOSSEM UCAS = Eu o fiz retirar. 

 Os modos são: Indicativo; imperativo; delibe – 

rativo ou permissivo; infinitivo e gerúndio, formados 

todos com prefixos ou sufixos especiais. O mesmo 

ocorre com os particípios e verbais para agente, pacien – 

te e complementos verbais.  

 A lingua conserva o pronome de incorporação 

do objeto ao verbo transitivo e, mesmo em menor es – 

cala, o do sujeito ao verbo intransitivo. 

 O verbo assume forma especial, bastante pa – 

recida com a conjunção predicativa, quando é 

precedido de adverbio, locução ou oração subordinada. 

 Ha alguns verbos irregulares, e os de uso mais co – 

mum são: IR, VIR, ESTAR, DIZER, COMER ETC. 

 Alguns verbos só se usam com o sujeito no plural, 

E outros, só em composição, isto é, quando o objeto di – 

reto está incorporado. 

 Ha prefixos e sufixos negativos. No indicativo 

Eles se afixam simultaneamente ao verbo. 

 As preposições colocam-se sempre apos o substan – 

tivo, pronome, infinitivo ou particípio que regem. 

 É muito usada a linguagem afetiva, onde 

particulas especiais exprimem os sentimentos estados 

d’alma, com que a pessôa que fala, acompanha a sua 
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alocução, como: Enfado; Desgosto; Despreso; carinho, ira; raiva; 

duvida; certeza; meia certeza; interrogação; louvor; saudade 

e opinião baseada em informação de outras pessôas etc. 

 Grande numero  de palavras, (substantivos, adjetivos, ver – 

bos e preposições),  levam os prefixos moveis R. Sout, ora 

um, ora outro. Essas palavras têmum tratamento espe – 

cial e dividem em duas partes a gramatica Tupi. 

 T sempre se refere a gente. S a coisas. Exemplo: OBA = 

rosto; TABA = rosto de gente. Saba = rosto de coisa (CARA DE Pau); 

Uma =PRETO; TUNA = gente preta. SUNA = COISA PRETA; ARA = APANHAR; 

TARA = APANHAR GENTE. SARA = APANHAR COISA. 

 Também PORO e MBAÉ que servem a todas as es – 

pecies de palavras e ás que não admitem T ou S. 

 Oserve-se que as que admitem T ou S, nunca a – 

parecem sem algum prefixo. 

 T e S são substituidos por R em vários casos: a) Após 

O possuidor no genitivo ou possessivo da 1ª e 2ª pessôa (SUBSTAN- 

TIVO). b) Após o pronome e sujeito das mesmasm pessôas (ADJETIVO). 

c) Após o objeto direto substantivo ou pronome da 1ª ou 2ª 

pessôa (VERBO TRANSITIVO). d) Após substantivo, infinitivo ou pro- 

nome da 1ª e 2ª pessôa, quando regidos de preposição. 

 T e S, PORO e MBAÉ, prefixam-se aos substantivos, na fun – 

ção de possuidor; aos adjetivos e verbos predicativos, como 

atributo, aos verbos transitivos como objeto direto e ás 

preposições, como complemento indireto. 

 Não confundir-se a função de pronomes da 

Classe T e S com a função de pronomes da 3ª pessôa 

Que tem T ou S. 

 Nomes abstratos como BELEZA, BONDADE, CÔR, DISTNCIA, 

INJUSTIÇA, TAMANHO ETC. NÃOEXISTEM NORMALMENTE NA LINGUA 

TUPI. 

 As vogais são: A, E, I, O, U. Todas podem ser nasais. 

 Semivogais: î, û, que entram na formação de 
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Ditongos crescentes ou decrescentes, orais e nasais. 

 As consoantes são:  b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ. nh, 

o, p, q, r, s, t, v, x. 

 O R é sempre brando. 

 As palavras simples são em geral OXITONAS. 

 As paroxitonas e proparoxitonas são compostas 

De sufixos e partículas. 

 Os casos mais comuns de composição de 

palavras são: SUBSTANTIVO + ADJETIVO; SUBSTANTIVO + SUBSTAN – 

TIVO; SUBSTANTIVO +VERBO E ADJETIVO OU VERBO + ADVERBIO. 

 Em toda a composição o primeiro elemento 

Sendo oxítono, ficará inalterado. Se for paroxitono, 

diante de vogal perderá a ultima vogal e diante de  

consoante perderá a ultima silaba: Exemplo: IBACA + 

OBI = IBACOBI = CEU AZUL. ITÁ + PIRANGA = IPIRANGA = PEDRA VERME- 

LHA. 

 Prefixos:  A, de, de, e, ere, g, gu, güi, i, ij, inh, j, já, je, 

jo, joss, m. mbo, mbor, mboro, mbae, mbi, mi, mo, mor, moro, n, 

na, nda, nde, nd, nh, nha, nhe, nho, nhoss, o, og, ogu, opô, ore, oro, 

pé, pend, po, por, poro, r, re, ro, s, se, t, ta, te, xe, no, re, güe. 

 Sufixos: A, aba, abo, ana, ara, ba, be, bo, bae, bora, e, 

eme, era, eima, guana, f=guara, i, me, mbira, mbuera, mo, 

ma, ne, neme, nduara, nduera, rama, pe, pira, puera, rama, 

reme, saba, sara, suara, suera , taba, tara,ta, tiba, u, uera, xua- 

ra, xuera, ucara, rramo, amo, no, porá, ndiba, ama. 

 Observação: ANA, MA, MBIRA, MBUERA, ME, MO, NAMA, NDIBA, 

NDUARA, NDU-121 

ERA, NAMO, NEME, são as variantes após som nasal. 

 Xuara e Xuera, após i. 

 Os afixos verbais e participiais são sucepti- 

veis das mais variadas composições. Exemplo: SARA, 

SARANA, SARAMEIMA, SARUERA, SAQUEREIMA. SAREIMBUERA, SARUERAMA, 

SARUERAMEIMA, SARAMBUERA, SARAMBUEREIAM, SATIBA ETC. ETC.. 

 
121 No manuscrito, essa palavra encontra-se na linha de cima. 
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Bae, baerama, baerameira, baepuera, baepuerina, bareimpubuera, etc. 

SABA, SAGUANA, SAGÜERA, SABAMBUERA, SAGǗERAMA, SATIGǗERA 

ETC. 

PIRA, PIREIMA, PIRAMA, PIRAMBUERA, PIREIMBUERA, PIRUERA, 

PIRUEREIMA ETC. 

 Os prefixos e sufixos que mais amiúde integram 

Nomes derivados são: MBO e MO = causativo transitivados. 

Exemplo: SEMA = sair. Mossema = FAZER SAIR. 

 NO ou RO = causativo comitativo: Ropora = SALTAR COM. 

 PO, POR, PORO, MBORO, MORO, = classe superior. POROPISSICA = 

APANHAR 

GENTE. 

 MBAÉ = classe inferior = coisa. Mbaé pissica = APANHAR COISAS. 

 T     = classe superior. TOBA =CARA DE GENTE = ROSTO. 

 S    = classe inferior. SOBA =FOCINHO DE BICHO, ou ANIMAL. 

 JE ou NHE = REFLEXIVO. JE MOACUBA = AQUECER-SE. NHE MIMA = 

ESCON- 

DER-SE. 

 JO ou NHO = RECIPROCO. JOASSUBA = AMAR-SE UNS AOS OUTROS. 

 MBI, ANA, SARA, = PARTICIPIO ATIVO = PISSARA = O que pica. 

 BORA = PARTICIPIO ABUNDANCIAL = AMBIASSIBORA = FAMINTO 

(ATIVO). 

 PORA =      -//-               -//-   PASSIVO = IBACAPORA = O que está no ceu. 

 BIRA, PIRA = PARTICIPIO PASSIVO INDETERMINADO = UPIRA = 

COMIDO. 

 ABA, BA, MA, SABA, = PARTICIPIO CIRCUNSTANCIAL = 

MONHANGABA = LUGAR,122 

MODO OU TEMPO DE FAZER. 

 DUARA, GUANA, GUARA, SUARA, XUARA, = COMPLEMENTO 

CIRCUNSTANCIAL=  

POPESSUARA = O que está na mão. 

 
122 No manuscrito, essa palavra encontra-se na linha de cima 
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 DUERA, SUERA, XUERA = PARTICIPIO ATIVO ABUNCANCIAL = 

NHEENGAXUERA= FALADOR. 

 DIBA, TIBA = ABUNDANCIAL = ITATIBA = PEDREIRA = MUITA PEDRA. 

       AMA, GUAMA, NAMA, RAMA, UAMA, = FUTURO NOMINAL. IBARAMA = 

O que vai ser fruta (flôr). 

BUERA, GǗERA, PUERA, UERA = PASSADO NOMINAL = IBAPUERA = que 

foi fruta. IBIRAPUERA = QUE FOI ARVORE. 

AMBUERA, RAMBUERA = PASSADO FUTURO. TABAMBUERA = A que 
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ia ser aldeia. 

 BUERAMA, GUERAMA, PUERAMA, UERAMA = FUTURO PASSADO. 

 EIMA = NEGATIVO. MONHANGUEIMA = NÃO FAZER. 

    ____________//____________ 

METAPLASMOS: Quando se encontram duas 

Vogais iguais ou mesmo diferentes, pode haver, 

Embora nem sempre haja, elisão de uma delas, 

Em geral a atona. ACÃ + APIRA = ACÃPIRA = PONTA DO GALHO. 

 Isso se da com os prefixos NDA, SE, TA, TA, TE, ETC. que 

Diante de vogal, perdem a vogal inicial com  

algumas exeções, como segue: TE + ICO = TECÓ. TE + 

INA = TENA com as correspondentes formas para a classe inferior SECÓ, SENA ETC. 

 J e Nh ás vezes se permutam. Junto de na- 

sal é preferido Nh: JANDÉ OU NHANDÉ. JACUMÃ OU 

NHACUMÃ. JUNDIÁ OU NHUNDIÁ. ETC. 

 S precedido de i muda-se para x. I +SUPÉ = IXUPÉ. 

 M, Mb e P se permutam. Ás vezes também  o b. 

 P inicial torna-se mb = ABA +PIÁ = ASAMBIÁ. 

 Mb inicial ás vezes se escreve B, BÓ ou MBÓ. 

 M final seguido de vogal tonica muda-se para 

MB; TIM + ARA = TIMBARA. 

 B final ás vezes se converte em P. Xerrub = Xerup! = Oh! 

Meu pai! 

 B da silaba final atona passa a P no gerúndio e 

Nos verbais aba e ara. Aussuba = AMAR AUSSUPA = AMANDO. 

 D, N, Nd, também se permutam. 

 P inicial pode-se converter em B quando se encontra 

Com B da sílaba final anterior com a qual se com – 

põe: OBA + PEBA = OBEBA = CARA CHATA. 

 O mesmo pode ocorrer com o M inicial: CUABA +  

MEENGA = CUAMEENGA = CUABEENGA = MOSTRAR (Dar conhecimento). 
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 Em geral, justapondo-sse duas consoantes homorganicas, 

a primeira cai. EPIACA + CATU = EPICATU. (VER BEM). 

 As consoantes velares C G e NG podem resistir na compo- 

sição: AIPISSICPOTARIBÉ = Eu o quero apanhar de novo. 

 Seguida de BAE, BE, BO, ME, MO, NE, NO, PE, PE?.PIRA, SUARA, SUERA e 

TE, 

A consoante final apoia-se num i eufonico: OGǗEROBIARIBAE = 

O que acredita. 

 A preposição PE, tem varias acepções: CAUSA, DIREÇÃO, LUGAR, MEIO e 

DATIVO. Nos quatro primeiros, se a silaba anterior for nasal, 

o PE mudará para ME e a silaba atona BA ou MA, cai: 

TABA = TAPE. NAŨ ME = NO CAMPO. 

  O som nasal da silaba final do 1º elemento pode 

nasalisar a silaba inicial do 2º elemento. 

 B e P mudam-se em M ou MB: NUPÃ + BO = NUPÃMO. 

 C ou qu mudam-se em g, ngou ngu: NῘ + CAU = MINGÁU. 

 T muda-se  em d ou nd: MI+ TIPIRÕ = MINDĨPIRÕ. 

 R muda-se em N:ARÕ + ARA = AROANA = Aquele que guarda. 

 S e X mudm-se em ND: MI + SUU = MINDUU = MASTIGADO. 

 Os nasais não se alteram. Um fonema nasal 

Nasalisa levemente as silabas vizinhas:CURUMἷ = CŨRŨMĨ. 

(MENINO) TUPÃ = TŨPÃ = DEUS. 

 O prefixo causativo comitativo RO muda para 

NO, seguido de silaba nasal: ROTĨ = NOTĨ = Envergonhar-se. 

 R e N se permutam facilmente: IBANEMA ou IBAREMA = 

(FRUTO FEDORENTO). 

 I e U são facultativos: PITUẼ ou PUTUẼ = RESFOLEGAR. 

 I final da margem á um J eufônico: SIRI + I = 

SIRIJI = Rio do siri. 

 I pode se assimilado por J: AIJAPÓ = EU O FAÇO. 

 Com som nasal o J eufônico muda para NH que por 

Sua vez pode assimilar oi: AIJIBÕ = AJIBÕ = AINHIBÕ = ANHIBÕ = eu 

O fecho. 
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Fólio 155 
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 O R final se permuta por T =AJUR = AJUT = VIM: 

MOSSAPIR = MOSSAPIT = (TREZ). 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

Orgulho de ser paulista. 2019. Os tipos Caipiras Paulistas. Disponível em: 

Disponível em: <https://www.facebook.com/OrgulhoSP/photos/os-tipos-caipiras-

paulistasengana-se-muito-quem-pensa-que-o-caipira-trata-se-de-/2364184300268372/>. 

Acesso em 12 de abril de 2022. 

 

 

“OS TIPOS CAIPIRAS PAULISTAS: 

 

Engana-se muito quem pensa que o caipira trata-se de um mero Jeca Tatu ou aquele que 

se veste mal. O termo "caipira" é não só a cultura tradicional de São Paulo, como possui 

uma imensa riqueza de identidades, costumes, dialeto próprio, música própria e uma 

história verdadeiramente singular construída na base de lutas, labutas e glórias de grandes 

homens. O caipira traduz nos dias atuais aquilo que é e que era o paulista antigo, ou seja: 

o bandeirante, o tropeiro e boiadeiro, o carreiro e etc. Sua origem remonta ao bandeirismo 

paulista, e as "roças" eram abertas para que tanto pudesse fundar povoados, como para 

sustentar os "pousos" de bandeirantes e tropeiros. 

 

1- Caipira Primitivo: 

 

O Caipira Primitivo remonta a São Paulo do bandeirismo, são descendentes de 

bandeirantes vicentinos do litoral, que em meados de 1550 colonizaram São Bernardo do 

Campo, e foi exatamente na capital e arredores que surgiu toda essa imensidão de cultura 

caipira que existe hoje pelo brasil (sic), que fora levada por Bandeirantes nos seus 

desbravamentos aos sertões anos depois. Os primeiros caipiras surgiram nas atuais: São 

Miguel Paulista, Guarulhos, Pinheiros, Carapicuíba (O caipira primitivo ainda sobrevive 

nessa cidade, com manifestações culturais como a Dança de Santa Cruz no bairro da 

Aldeia), Barueri, Itapecerica e Embu das Artes. Nessa época os bandeirantes caipiras 

falavam um idioma próprio: a Língua Geral Paulista, que após sua proibição pelo 

português Marquês de Pombal, originou o que conhecemos por dialeto caipira. A língua 

geral paulista era a mistura do português arcaico, castelhano e o tupi, e quase todos seus 

habitantes falavam tal idioma. 

 

2- Caipira Valeparaibano: 

 

Também remonta (sic) os tempos bandeiristas, seus colonizadores vieram tanto do litoral 

paulista quanto da capital paulista, sendo uma das regiões mais antigas de São Paulo, 

povoando Taubaté em 1628. As tradições dessa região são muito antigas e históricas, 

formando uma das mais antigas variações de cultura caipira, (sic) era região de 

https://www.facebook.com/OrgulhoSP/photos/os-tipos-caipiras-paulistasengana-se-muito-quem-pensa-que-o-caipira-trata-se-de-/2364184300268372/
https://www.facebook.com/OrgulhoSP/photos/os-tipos-caipiras-paulistasengana-se-muito-quem-pensa-que-o-caipira-trata-se-de-/2364184300268372/
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importantes núcleos bandeirantes e tropeiros. Na região mineira, seus descendentes 

provém (sic) dos valeparaibanos e de bandeirantes que se afastaram do centro minerador 

após a guerra dos emboabas. Foi no Vale do Paraíba que surgiu os primeiros tropeiros, o 

ciclo do café, e foram bandeirantes valeparaibanos que descobriram ouro e fundaram as 

principais cidades de Minas Gerais. Essa região preserva as tradições de bandeirantes e 

tropeiros de outrora, e constituindo uma das regiões mais ricas em cultura tradicional. 

 

 

 

3- Caipira Tropeiro: 

 

Este tipo paulista surgiu dos bandeirantes provenientes do Vale do Paraíba e 

Santana de Parnaíba, que originaram o movimento tropeiro em Taubaté a fim de 

comercializar mulas para sustentar os bandeirantes mineradores que precisavam delas 

para o transporte de cargas até os portos (sic) Foi necessário um entreposto para as tropas 

de mulas chegarem até lá, foi então que estabeleceu-se Sorocaba como núcleo tropeiro e 

centro comercial de muares, porém a região antes já havia sido fundada por Baltasar 

Fernandes, um bandeirante de Santana de Parnaíba, que já havia visitado os sertões do 

Rio Grande do Sul na bandeira de Raposo Tavares, e que tinha conhecimento das tropas 

xucras de mulas nos pampas (sic) Devido ao movimento tropeiro estabelecido em 

Sorocaba em 1733, tropeiros paulistas então atravessaram as serras do Sul a fim de 

comercializar suas mulas em terras paulistas, formando nas idas e vindas ao Paraná, Santa 

Catarina e Norte do Rio Grande do Sul, um tipo de caipira sulino. No Rio Grande do Sul 

os descendentes de bandeirantes e tropeiros paulistas são chamados de "birivas", um tipo 

gaúcho serrano com influências caipiras dos tropeiros de Sorocaba, tropeiros estes que 

também fundaram as principais cidades da rota dos tropeiros no Sul e São Paulo. 

Os primeiros tropeiros eram bandeirantes paulistas, que adaptaram suas indumentárias 

para atravessar as frias serras do Sul e São Paulo e Minas Gerais, sempre acompanhado 

do seu longo poncho. Essa região possui afinidades e costumes similares, além de seu 

forte dialeto marcado pelo "E", ex: "LeitE quentE". Este tipo caipira é fortemente 

influenciado por costumes de origem espanhola, pois muitos bandeirantes e tropeiros 

Sorocabanos tinham ascendência destes povos. 

 

4- Caipira Monçoeiro: 

 

este (sic)tipo caipira surgiu de Bandeirantes que vieram da guerra dos emboabas em 1709 

e de bandeirantes da capital de São Paulo, a região é conhecida pelo nome "Médio Tietê", 

e possui muitas características que influenciaram as regiões do centro-oeste e norte e 

noroeste paulista, (sic) foi desta região que saíram os monçoeiros bandeirantes, que 

seguiam nas fluências do Rio Tietê, fundando cidades como Cuiabá, onde descobriram 

ouro, e colonizando regiões do atual Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Foi na região 

do médio tietê que surgiram também as primeiras gravações de música caipira, como a 

música "Jorginho do Sertão" em 1929. A região é um dos mais antigos núcleos caipiras e 
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possuem características próprias, como o Cururu Piracicabano, um repente musical, que 

era muitíssimo tocado nas festas de "Pousos do Divino" promovidos por bandeirantes. 

 

5- Caipira Pioneiro: 

 

Este caipira tipo (sic) surge dos bandeirantes monçoeiros do médio-tietê, tendo o início 

(sic) de suas povoações no caminho da rota monçoeira, principalmente nas encostas dos 

rios. Este tipo caipira não é tão antigo quanto os outros, mas sabe-se que seus 

antepassados eram monçoeiros, tropeiros provindos do sudoeste paulista, e recentemente 

boiadeiros do norte paulista. A região noroeste possui afinidade cultural com o centro-

oeste, originando as modas rasqueadas, as guarânias e o costume de tomar o mate tereré, 

(sic) a sua expansão territorial de similaridade cultural é uma das maiores dentro da 

cultura caipira. A Colonização do Norte do Paraná provém tanto dos pioneiros do 

noroeste paulista quanto do médio tietê. É uma região (sic) no entanto, nova, e foi 

colonizada devido as investidas dos pioneiros paulistas em 1904, com a chegada das 

linhas férreas, (sic) porém culturalmente por fazer parte da cultura paulista, possui 

similaridade com a variação "monçoeira". 

 

6- O Caipira Boiadeiro 

 

Este tipo (sic) caipira provem de povoações fundadas por Bandeirantes da capital paulista, 

em especial o bandeirante Anhanguera em 1722. Eram regiões de pousadas de 

bandeirantes que exploravam as regiões de Goiás e logo mais tarde foi povoada por 

tropeiros. Foi dos tropeiros vindo do sudoeste e médio tietê que surgiu o movimento 

boiadeiro no norte paulista e triangulo (sic) mineiro, quando o tropeirismo já estava 

enfraquecido em 1850, e as boiadas foram resultado da expansão da atividade tropeira, 

onde buscavam as boiadas do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraguai para revender 

nas terras paulistas. Hoje conta como o polo de tradições boiadeiras e sua influência é 

muito forte em estados como Goiás. 

 

7- O Caipira Capiau 

 

Este tipo caipira surge com Bandeirantes provindos da capital paulista, em especial de 

povoações em "Goiás Velho", tendo como seu fundador o paulista Anhanguera, na busca 

por minerais nas terras goianas. Foi rota por terra de monçoeiros bandeirantes que 

queriam chegar até as terras de Cuiabá, e logo depois obtivera colonização de paulistas 

do norte com o movimento boiadeiro, deixando em Goiás uma das mais vastas tradições 

boiadeiras e de extensão cultural caipira. Podemos chegar nessa (sic) conclusão devido 

não só aos caminhos de influência, mas a base de sua ascendência e genealogia, 

tradições similares, música, dialetos marcados pelo "R" caipira, culinária, indumentária 

e seus costumes, que derivam principalmente do tronco das tradições bandeirantes, 

havendo mais similaridades do que dissimilaridades, formando sem sombra de dúvidas 

um tipo de nação. Estas são as raízes que definem a árvore caipira, ou a árvore da 

paulistânia, como citado pelo sociólogo Antônio Cândido e o historiador Alfredo Ellis 
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Júnior, nos livros: Café e a Paulistânia. Populações paulistas, além de outras fontes 

como Paixão Cortês. 

 Com a obra de Nascentes (1922): “O linguajar carioca”, nasce a ideia dos atlas 

linguísticos brasileiros (ILARI, BASSO, 2013, p.171). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


