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RESUMO 

 

A pesquisa analisou a influência da linguagem indígena na formação da cultura 
brasileira e como os primeiros textos em tupi, traduzidos, principalmente, pelo Padre 
José de Anchieta, influenciaram a diversidade cultural no século XVI. Além disso, o 
estudo buscou identificar as estratégias de tradução empregadas pelo padre, ao 
traduzir para o tupi e, por fim, estabelecer uma comparação entre as estratégias 
empregadas pelo tradutor Anchieta e a proposta de equivalência dinâmica de 
Eugene Nida. A temática em foco abordou o processo histórico de uma tradução 
“nacionalista” dos primeiros textos traduzidos para o tupi e suas adaptações no 
período da colonização, bem como as estratégias empregadas por Anchieta. Para 
desenvolver o trabalho, descrevemos a influência da linguagem indígena na 
formação da cultura brasileira e as escolhas tradutórias do Padre José de Anchieta, 
na sua tradução inaugural do português para o tupi. Embasamos as discussões em 
Navarro (2001), Wyler (2003), Agnolin (2001) e Alves Filho (2007), por abordarem de 
modo lúcido a temática da tradução de termos e conceitos religiosos amplamente 
praticados pelo jesuíta. A problemática diz respeito às estratégias de que teria se 
valido Anchieta para fazer suas primeiras traduções para o tupi e a pergunta que 
tentamos responder foi se na sua prática tradutória teria já empregado uma forma de 
“equivalência dinâmica”, conforme a proposta de Nida, no século XX. Frente à 
problemática, e considerando-se as adaptações feitas pelo Pe. Anchieta para 
alcançar os nativos do Brasil colônia, a hipótese que defendemos é a de que ele 
empregou sim a “equivalência dinâmica”, mesmo sem nomeá-la como tal, com o 
objetivo de buscar uma linguagem que alcançasse a diversidade cultural dos 
nativos, em toda a sua potencialidade.  
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ABSTRACT 

 

The research examined the influence of indian language on the formation of Brazilian 
culture and how Tupi language first texts translated by the priest José de Anchieta 
influenced the cultural diversity in the 16th century. Besides, the study has searched 
to identify the translation strategies employed by the priest by translating to Tupi, and 
make a comparison between the strategies used by the translator Anchieta and the 
dynamic equivalence proposed by Eugene Nida. The research discussed the 
historical process of a "nationalist" translation of the first texts translated to Tupi and 
their adaptations in the colonization period, as well as the strategies employed by 
Anchieta. We also described the influence of indian language on the formation of 
Brazilian culture and the translation choices made by José de Anchieta in his 
inaugural translation from Portuguese to Tupi. Our discussions were based in 
Navarro (2001), Wyler (2003), Agnolin (2001) and Alves Filho (2007), for their clear 
way of approaching the translation thematic of religious terms and concepts widely 
practiced by the jesuit. The problematic relates to the strategies which Anchieta was 
supposed to have used to make their first translations to Tupi; the question we tried 
to answer was if in his translation practice he had already employed a form of 
"dynamic equivalence" as the one proposed by Nida in the 20th century. Faced with 
the problem, and considering the adaptations made by the priest Anchieta to reach 
the natives of colonial Brazil, the hypothesis defended was that he certainly used the 
"dynamic equivalence", even without designating it as such, with purpose of accruing 
a language that would reach the cultural diversity of the natives, in all its potential. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa se propõe a analisar a influência da linguagem indígena na 

formação da cultura brasileira e como os primeiros textos em tupi, traduzidos, 

principalmente, pelo Padre José de Anchieta, influenciaram a diversidade cultural no 

século XVI. A temática em foco abordará o processo histórico de uma tradução 

“nacionalista” dos primeiros textos traduzidos para o tupi e suas adaptações no 

período de nossa colonização, bem como as estratégias empregadas por Anchieta. 

Para desenvolver o trabalho, buscamos descrever a influência da linguagem 

indígena na formação da cultura brasileira e as escolhas tradutórias do Padre José 

de Anchieta, na sua tradução inaugural do português para o tupi. 

Entre os autores que embasarão as discussões acham-se Eduardo de 

Almeida Navarro (2001), Lia Wyler (2003), Adone Agnolin (2001) e Paulo Edson 

Alves Filho (2007), visto tratarem da questão relativa à tradução de termos e 

conceitos religiosos feitos por Anchieta para o tupi e tratarem o assunto de forma 

clara, trazendo bons exemplos de casos atípicos, buscando correspondência entre 

as duas línguas (port./tupi).  

Diante disso, a problemática levantada para a pesquisa relaciona-se às 

estratégias de que teria se valido o Pe. Anchieta para fazer suas primeiras traduções 

para o tupi; perguntamo-nos se ele na sua prática tradutória teria já empregado uma 

forma de “equivalência dinâmica”, conforme a proposta de Nida (1964), no século 

XX. Frente à problemática, e considerando-se as adaptações feitas pelo Pe. 

Anchieta para alcançar os nativos do Brasil colônia, a hipótese que buscamos 

defender é a de que ele empregou a “equivalência dinâmica”, mesmo sem nomeá-la 

como tal, com o objetivo de buscar uma linguagem que alcançasse a diversidade 

cultural dos nativos, em toda a sua potencialidade, o que teria tido um alcance maior 

que simplesmente uma tradução literal para o tupi, sem considerar tal diversidade. 

Os objetivos alinham-se à nossa proposta e, de modo geral, o primeiro 

propósito da pesquisa é refletir sobre a mediação cultural realizada e construída pelo 

jesuíta, no projeto de tradução para o tupi de textos fundantes para a cultura 

portuguesa e, posteriormente, brasileira. Quanto aos objetivos específicos, o 

trabalho procura identificar as estratégias de tradução empregadas pelo Pe. 
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Anchieta, ao traduzir para o tupi; discute a tradução do jesuíta de alguns termos 

indígenas ligados à peculiaridade da religião e, por último, estabelece uma 

comparação entre a abordagem teórica empregada pelo tradutor Pe. Anchieta e a 

proposta de equivalência dinâmica de Nida.  

O interesse pela temática do trabalho emergiu a partir da nossa curiosidade 

sobre o contexto multilinguístico que já se desenhava no período do Brasil colônia e, 

em particular, como a prática de tradução indígena de Anchieta foi fundamental para 

o ensino da religião nas escolas jesuítas da época. Conforme discute Wyler (2001, 

p. 37), “Portanto, o multilinguismo e a tradução eram habilidades inseparáveis 

ensinadas nas escolas jesuítas desde os primórdios da colonização” (todas as 

traduções feitas são da autora da pesquisa)1.  

Além disso, consideramos que este tipo de pesquisa pode ser um caminho 

para outras pesquisas, sejam de tradutores, pesquisadores da linguagem indígena 

do Brasil, contribuindo academicamente para a formação linguística e literária do 

contexto brasileiro. Conforme aponta Lemos Barbosa (apud Navarro, 2001, p. 53), a 

nossa língua portuguesa foi grandemente enriquecida com cerca de dez mil palavras 

oriundas do tupi, além da diversidade cultural que cerca o Brasil, graças à presença 

dos indígenas nos primórdios de nossa história.  

Quanto à metodologia, seguimos os parâmetros do método exploratório, além 

da pesquisa bibliográfica, seguida de análise comparativa. Foram selecionados 

textos comentados por teóricos sobre a influência dos trabalhos do Pe. José de 

Anchieta e sua prática de tradução e produção escrita a fim de se aproximar dos 

nativos para alcançá-los espiritualmente, por meio da catequização. 

Para alcançarmos os nossos objetivos, dividimos a pesquisa nas seguintes 

partes: no primeiro capítulo, apresentamos alguns aspectos históricos das traduções 

indígenas e o papel de Anchieta como tradutor; paralelamente buscamos descrever 

a influência da linguagem indígena na formação da cultura brasileira e as escolhas 

tradutórias do Padre José de Anchieta, na sua tradução inaugural para o tupi; já no 

segundo capítulo, analisamos as estratégias de tradução empregadas pelo Padre 

Anchieta e apresentamos alguns exemplos de tradução de termos indígenas ligados 

à religião, fauna, flora, entre outros, e descrevemos as estratégias de tradução de 

                                                             
1
 “So multilingualism and translation were inseparable abilities taught at Jesuit schools from the early 

days of colonization”.  
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que se valeu o Pe. Anchieta para fazer as suas primeiras traduções, as quais 

parecem buscar alcançar a diversidade cultural dos nativos em vez de simplesmente 

traduzir literalmente para a língua indígena; no último capítulo, estabelecemos uma 

comparação entre as estratégias de tradução de Eugene Nida, que ele qualificou de 

equivalência dinâmica e as empregadas pelo Pe. Anchieta, buscando assim ratificar 

ou não a hipótese de que mesmo sem o nomear, Anchieta já se valeu das mesmas 

estratégias de Nida ao fazer as suas traduções para o tupi. 
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2 ASPECTOS HISTÓRICOS DAS TRADUÇÕES INDÍGENAS 

“O registro que inaugura a história da tradução 
no país é o mesmo que coloca o Brasil no mapa 
das terras ‘descobertas’ pelos navegantes 
portugueses” (WYLER, 2003, p. 36). 

 

 

Neste capítulo, conforme informamos na introdução, fizemos um breve 

percurso histórico sobre a importância dos jesuítas e as traduções que fizeram para 

a língua tupi, no século XVI. Esta época se caracterizou pelos esforços dos 

portugueses em converter os índios para o Cristianismo, justificando a forte 

influência do processo de tradução para a promoção da diversidade cultural 

brasileira.  

Fundamentamos nosso trabalho, conforme anuncia a epígrafe, nos registros 

históricos inaugurais escritos pela presença dos portugueses nas terras do Brasil. 

Para a pesquisadora e tradutora Lia Wyler (2003), a prática da tradução no Brasil 

quinhentista foi fundamental para o cumprimento da missão portuguesa de 

colonização de uma terra descrita pelos colonizadores, conforme atesta a Carta de 

Pero Vaz de Caminha (1500) como um paraíso com belas praias e enseadas, rios e 

montanhas, reino do pau-brasil, ilha prometida, revestida de riquezas, ouro e 

pedrarias, onde os habitantes viviam na pobreza e nudez, entregues à libertinagem 

e antropofagia.  

Eis os relatos dos primórdios de nossa terra por Caminha, nas cartas 

enviadas a Portugal. Caminha (1500) também descreve como era a comunicação 

entre os índios e os portugueses; quando os portugueses queriam falar com os 

nativos, usavam, no geral, a mímica. No entanto, à medida que a familiarização com 

o tupi se avolumava, era esta a língua usada, e aqueles que possuíam o 

conhecimento do dialeto passaram a ser tradutores em língua geral, e ficaram 

conhecidos como “línguas” ou “senhores da fala”, conforme designação dos índios. 

Segundo Wyler (2003), esse registro histórico é o marco mais importante para 

a primeira tradução escrita no Brasil. Certamente no período colonial, com a 

chegada dos jesuítas na expedição de Tomé de Souza, supervisionados pelo padre 

Manoel de Nóbrega, esses missionários se empenharam para conquistar e civilizar a 

nova terra descoberta, encarregando-se da catequização dos nativos.  
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O conhecimento e o uso da língua indígena eram importantes para a 

expansão política e econômica colonial e para o sucesso do entendimento entre 

todos. Portanto, se fez necessária a produção de textos escritos em língua indígena 

para impulsionar a catequese local. Uma “revolução linguística” afirma Wyler (2003, 

p. 39) disseminou-se, e com isso o português deixa de ser a língua-alvo daquela 

época, pois os padres, no princípio, tiveram de escolher a língua de doutrinação, ou 

seja, a língua nativa, o tupi, que era a linguagem franca usada pelas tribos da costa 

brasileira no século XVI, conhecida também como a “língua dos índios” e, portanto, a 

partir daí, os “línguas” foram dispensados. 

Neste século, o desenvolvimento do Brasil colonial esteve claramente 

vinculado, sobretudo aos jesuítas, que desde sua chegada, afirma Agnolin (2001, p. 

53), “[...] defrontaram-se com a dupla, complexa e paralela, tarefa de encontrar ao 

mesmo tempo maneira de traduzir conteúdos e sentidos da doutrina cristã e os 

instrumentos linguísticos que lhes permitissem atingir o maior número possível de 

catecúmenos”. 

Em um período que a catequese e o colonialismo estavam ligados, a Igreja 

Católica enviou ao Brasil a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola em 

1539 e aprovada pelo Papa III, contando com um grupo de jesuítas que agiam como 

soldados de Cristo, propagando a fé cristã, em combate à Reforma, buscando 

restaurar o poder e a centralidade da Igreja, por conseguinte foi através desta 

Companhia que mais tarde desembarcaria no Brasil os mais influentes jesuítas- 

tradutores de nossa história. 

O índio como membro do projeto de colonização, deveria tornar-se cristão e 

obedecer às leis de Portugal. A tentativa de inserir uma nova cultura de acordo com 

os ideais jesuíticos não foi aceita pacificamente. Apesar disso, foram constituídos 

aldeamentos, ou seja, conforme declara Alves Filho (2007, p. 35), eram os 

agrupamentos de índios a fim de que não fossem escravizados por seus colonos e 

pudessem ser doutrinados e convertidos livremente. No entanto, o contato entre 

colonizador e índio foi negativo, pois o indígena era classificado como desprovido de 

civilidade e cultura e submetido a novas regras sociais e culturais. Durante as 

missões catequéticas, por causa da nudez em celebrações religiosas, assim como 

as danças e suas cantigas, os jesuítas tiveram que se adaptar aos costumes dos 
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índios; desta maneira, aos poucos foram conquistando a confiança dos nativos que 

se tornavam cada vez mais amigáveis e propensos à catequização. 

A doutrinação concentrava-se em três áreas, segundo Alves Filho (2007): a 

desestabilização do poder do pajé; a educação dos jovens; e a conversão dos 

líderes dos grupos indígenas, em primeiro plano. Tendo a mediação cultural por trás 

deste projeto catequético, alguns elementos indígenas foram inseridos em ritos 

religiosos; por exemplo, Sumé (um grande curandeiro caraíba) ou São Tomé 

(apóstolo cristão) que, segundo os missionários, eram uma só pessoa. Além disso, 

os indígenas tiveram que abrir mão de suas práticas costumeiras, como guerrear, 

praticar canibalismo e poligamia. Com isso, eles se submetiam às leis de 

comportamento estabelecidas pelos jesuítas. A consequência lamentável foi que aos 

poucos, os nativos perderam, além de sua cultura, características essenciais de 

suas práticas indígenas.  

Segundo o historiador jesuíta Serafim Leite (1938), apesar dos conflitos e 

ambiguidades dos jesuítas, relutantes em aceitar os costumes dos índios, ao 

contrário, os nativos não resistiram em receber a religião; alguns deles pediam para 

ser doutrinados. Diante disso, fez-se necessária a produção de textos escritos em 

tupi para que a catequese tivesse lugar.  

Atesta Navarro (2001) que a língua e a gramática tupi foram preservadas, 

assim como os relatórios e as cartas minuciosas desses jesuítas, visto serem todos 

materiais importantes que auxiliaram a reconstruir a história do Brasil. Outro fato 

relatado por Navarro e por Wyler (2003) é que, graças à dependência dos 

missionários do rei, que não davam um passo sequer sem registrar tudo a ele como 

forma de prestação de contas, os relatos foram mantidos e servem hoje como 

fundamentos para qualquer reconstituição histórica. Na verdade esses religiosos 

eram enviados para além da missão catequética e pedagógica, converter os índios e 

impedir que os colonos os desviassem da fé católica. 

A língua tupi foi a mais usada no sistema colonial e tornou-se instrumento 

primordial para a publicação de textos religiosos, primeiramente, com o objetivo de 

dotar os índios para que pudessem ler, com as cartilhas, os catecismos, as 

gramáticas, os sermonários, dentre outros. Com isso, os jesuítas estavam munidos 

de material de apoio para instruir tanto índios como colonos. Nesse processo 
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linguístico, encontram-se alguns jesuítas que se apressaram em aprender o tupi e 

desenvolver materiais para esta língua. 

Em estudos da língua indígena, encontramos o padre João Azpilcueta 

Navarro, jesuíta de origem nobre da Casa dos Azpilcueta do reino de Navarra, que 

chega ao Brasil em 1549, juntamente com a primeira missão jesuíta. Foi um 

excelente linguista, considerado o primeiro mestre na língua nativa (língua geral) dos 

gentios a realizar a primeira tradução escrita no Brasil: A Suma da Doutrina Cristã na 

Língua Tupi. Em 1550, traduziu para a língua geral, orações e sermões para o 

trabalho de catequese. Não conseguiu, no entanto, criar um manual de gramática. 

Morreu em 30 de abril de 1557, na Bahia, e logo depois de sua morte, para dar 

continuidade a suas tarefas linguísticas, chega ao Brasil em 1553, o padre José de 

Anchieta, que desde criança teve interesse no descobrimento de outras culturas. 

Nascido nas Canárias, em 1534, filho de pai basco, em Coimbra logo se distinguiu 

entre os melhores alunos de sua classe, possuindo grande facilidade para a poesia 

latina. Entrou para a Companhia de Jesus em 1551, estudou em Portugal, no 

famoso Colégio das Artes como noviço. Na capela de seu próprio colégio ajudava 

em muitas missas diárias, sempre em jejum, contraindo em decorrência desse 

esforço uma grave moléstia, resultando em um defeito na espinha dorsal que o 

deixou corcunda (VIOTTI, 1966). 

Aportou na Bahia aos 19 anos, dominando o português, o espanhol e o latim, 

o mais novo jesuíta na missão, depois foi para a vila do Piratininga, hoje a grande 

São Paulo e devido ao contato com os indígenas desenvolveu aptidão para o tupi, 

Uma das razões pelo qual os índios o chamavam de “o senhor da fala”, Anchieta 

conseguiu adentrar na linguagem indígena, desenvolvendo inúmeros trabalhos de 

literatura catequética. 

Anchieta marcou o início da criação literária no país e foi o primeiro a escrever 

a Arte da Gramática da Língua Mais Usada na Costa Brasileira, inicialmente 

reproduzida em manuscrito e depois impressa em 1595 em Portugal. Em oito anos 

que esteve em São Paulo, também traduziu o Catecismo Romano para o tupi, 

publicado só em 1621, depois de sua morte em 1597. Anchieta compôs em tupi, 

canções e dramas sacros para a evangelização e diversão dos índios. Considerado 

um grande apóstolo do Brasil, Anchieta deixou-nos onze autos, poesias em 
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português, latim, espanhol e tupi, assim como cartas comentadas por historiadores 

literários, entre outras coisas. 

Retomando Wyler, de fato o multilinguismo e a tradução foram habilidades 

primordiais ensinadas nas escolas jesuítas nos dias de colonização, pois era 

impossível o colonizador dominar o novo território sem aprender a língua local; 

assim os brancos em seu currículo tinham incluídos português, francês, latim e tupi. 

A língua tupi teve parte fundamental na formação da cultura brasileira, pois o Brasil 

seria um país bilíngue hoje se o tupi não tivesse sido proibido pelo governo 

português em 1758, pelo Marquês de Pombal, decretando-se o português como 

língua oficial. Deste modo, houve o enfraquecimento do poder da Igreja Católica, 

especialmente em decorrência da expulsão dos jesuítas do Brasil em 1759.  

 

2.1 A língua tupi 

 

Neste subtópico vamos traçar uma breve caracterização da língua tupi e sua 

importância na história do Brasil. O tupi foi o primeiro idioma encontrado pelos 

portugueses no Brasil de 1500, e ainda resiste no nosso vocabulário. A língua 

esteve presente ao longo de toda costa litoral brasileira no século XVI, chamada 

também de língua brasílica, era falada na catequese, foi instrumento das conquistas 

espirituais e territoriais da nossa história. No entanto, segundo Lemos Barbosa 

(1956), o conhecimento dessa língua, apesar superficial, faz parte da cultura 

nacional.  

No Brasil, o pesquisador e professor de tupi Eduardo Navarro, fundador de 

um trabalho inédito no Brasil, a ONG Tupi Aqui, tem se empenhado com suas 

pesquisas, com objetivo de ensinar os índios da Paraíba a falar a língua de seus 

antepassados. Segundo Navarro (1999), professores indígenas serão formados, 

material didático para as crianças serão criados e as obras escritas a partir do 

século XVI serão resgatadas: por exemplo, o teatro, as poesias e a liturgia do padre 

José de Anchieta. Em entrevista, Angelo (1998) perguntou a Navarro se estudar o 

tupi hoje em dia era importante; o pesquisador e historiógrafo respondeu o seguinte: 
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O tupi é importante para se entender a cultura brasileira. O brasileiro 
já nasce falando tupi, mesmo sem saber. O português falado em 
Portugal diferencia-se do nosso principalmente por causa das 
expressões em tupi que incorporamos. Essa incorporação é tão 
profunda que nem nos damos conta dela. Mas é isso o que faz a 
nossa identidade nacional. Depois do português, o tupi é a segunda 
língua a nomear lugares no País. São milhares de nomes, que 
continuam aumentando. Além disso, a literatura brasileira não é só 
em português, é em tupi também. 

Mediante a resposta de Navarro, percebe-se que o tupi teve influência 

decisiva sobre o português que é falado no Brasil hoje. Assim, mesmo sem saber, 

não existe brasileiro que não conheça alguma palavra desse idioma afirma Tunes 

(2012), em seu artigo. Quem não conhece abacaxi, pitanga, caju e jabuticaba, frutas 

que conservaram seus nomes nativos? Ou quem nunca ouviu cantigas folclóricas 

como esta: “Eu fui no itororó beber água e não achei [...]”, mesmo desconhecendo 

que itororó é uma palavra indígena que significa bica d’água. 

O tupi deixou marcas em nossa língua, discute Wyler (2003) e, segundo a 

tradutora, há razão de sobra para isto, pois por mais de 300 anos, o tupi e não o 

português foi falado pelos nativos brasileiros. Nos dias de hoje a influência ainda é 

extensa, visto existirem aproximadamente 10 mil palavras vindas do tupi que se 

agregam ao português brasileiro. 

Conforme o levantamento feito para esta pesquisa, ao nos depararmos com 

os exemplos selecionados, fica claro a participação do tupi no registro dos termos 

ligados à flora, fauna, pesca, caça e também à plantação, atividades primordiais 

praticadas pelos indígenas. Para Navarro (2001, p. 54), “era quase impossível para 

o colonizador dominar o novo território sem aprender a língua nativa que havia 

nomeado os animais, as plantas, os alimentos cultivados, as ferramentas de pesca e 

caça”2. De fato, como vimos anteriormente nos aspectos históricos, para um melhor 

contato com o índio, o colono passou a estudar seus costumes e até mesmo a 

gramática elaborada por Anchieta.  

A seguir apresentamos mais exemplos extraídos do Método Moderno de Tupi 

Antigo (NAVARRO, 1999): 

 

                                                             
2
 “It was almost impossible for the colonizer to dominate the new territory without learning the native 

language in which animals, plants, cultived foods, and hunting and fishing instruments were named”. 
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A fim de conhecer a fauna brasileira, nós devemos nos familiarizar 
com o vocabulário do tupi antigo: nomes como jaguará, jacaré, tatu, 
piranha, cotia, pereça e guará são comuns. O mesmo se diz a 
respeito da flora: indaiá, pindoba, gravatá, taquara, são alguns dos 

milhares nomes de plantas no Brasil. 

Sem perceber usamos expressões e termos em tupi, como os que veremos: 

 Ficar com nhenhenhém — falar sem parar, considerando que nhe’eng 

significa o verbo “falar” em tupi; 

 Chorar as pitangas — chorar lágrimas de sangue, ou seja, pitanga é vermelho 

em tupi;  

 Ir para a cucuia — entrar em decadência, pois cucuia significa “decadência” 

na língua tupi;  

 Velha coroca — velha resmungona, cuja origem é o verbo kuruk que significa 

“resmungar” em tupi. 

 Estar jururu — estar melancólico, tristonho, cabisbaixo. O termo indígena 
aruru, de onde surgiu a palavra, tem o mesmo sentido.  
 

 Estar na pindaíba — estar em graves dificuldades financeiras. Vem das 
palavras pinda’yba, que significa vara de pescar (pindá, isoladamente, 
significa anzol). Quando a pobreza abatia as populações ribeirinhas, era 
comum se tentar tirar a subsistência do rio. 
 

Exemplos de verbos:  

 Não existe tempo verbal. Todos os verbos estão no passado. Para dizer “eu 
saio” e “eu saí” a expressão é a mesma: a-sem. 

 Todos os verbos no infinitivo são substantivos. Assim, nhe’enga é o 
substantivo “fala”, e não o verbo “falar”. O verbo só vai existir se estiver ligado 
a uma pessoa. Como em ere-nhe’eng, ou “tu falas”. 

 Cutuc, como “espetar, cutucar”;  

 Sapec, como “chamuscar, sapecar; sapeca”; 

 Kopir, como carpir. 

 

Exemplos de nomes de doenças: 

 Catapora, vem do substantivo tupi tatá, cujo significado é “fogo”; 

 Pereba, significa ferida, 

 Nambiuvu, nambi significa orelha e uvu; ferida. 
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Exemplos de toponímia – A marca registrada da historiografia indígena são os 

nomes de estados, rios e cidades brasileiras; destacam-se por ser, na maioria, de 

origem tupi e são inúmeros no português: 

 Aracaju — cajueiro dos papagaios; 

 Tietê — rio muito bom; 

 Pari — canal em que os índios pescavam; 

 Mooca — casa de parentes;  

 Ibirapuera — árvore antiga; 

 Jabaquara — toca dos índios fugidos. 

O tupi é uma língua que alimenta seu vocabulário com palavras concretas, 

como nos aponta Angelo (1998); seus exemplos enriquecem o nosso entendimento 

e contribui para uma melhor compreensão deste aspecto:  

A realidade ajuda a criar conceitos abstratos. “Silêncio”, por exemplo, 
é kirirĩ, cuja inspiração vem do cri-cri dos insetos na mata, à noite. 

Elementos da natureza nunca são ligados à ideia de posse. Você diz 
xe py (meu pé) ou xe u’uba (minha flecha), mas nunca faz o mesmo 
para elementos da natureza. Em tupi, não se diz nde ybyrá (tua 
árvore), mas somente ybyrá (árvore). 

O dia de hoje não é um período de tempo, mas um lugar iluminado 
pelo sol. Para se falar hoje, diz-se Kó ‘ara pupé (dentro desta 

claridade), expressão que poderia ser desenhada como abaixo. 

 

Historicamente a dissolução do tupi foi rápida porque a perseguição foi muito 

violenta às tribos indígenas. Mesmo assim, até o século 19 ainda havia muitos 

falantes do tupi. Hoje, a língua geral só é falada no Amazonas, no alto Rio Negro – 

chama-se nheengatu e tem milhares de falantes entre os caboclos, índios e 

populações ribeirinhas. No entanto, um resgate desta língua tem sido feito por 

alguns historiógrafos literários, como é o caso do pesquisador Navarro, defendendo 

que todos deveriam ter, pelo menos, um conhecimento básico do tupi a fim de se 

entender o português do Brasil, de modo mais completo, e identificar sua 

importância como parte central no desenvolvimento espiritual e cultural do país. 
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2.2 O Padre Anchieta tradutor 

 

O Padre Anchieta foi um jesuíta muito elogiado por seus trabalhos com os 

índios e também se destacou em suas conquistas na evangelização e conversão 

dos nativos brasileiros. Seus trabalhos, como vimos anteriormente, se 

desenvolveram no período colonial, durante o século XVI; a tradução escrita foi a 

atividade de que mais se ocupou na sua permanência no Brasil, e entre seus 

companheiros jesuítas, foi o único a traduzir. 

Sabemos que os primeiros letrados foram homens ligados à religião e por 

meio do ensino religioso foram se destacando aqueles dotados de intelectualidade; 

por isso salientamos aqui o Padre José de Anchieta, pela sua incomparável 

produção da primeira gramática para a língua dos nativos, sendo ele responsável 

por uma das primeiras traduções no Brasil para o tupi. No século XVI, tornou-se o 

maior escritor em língua tupi do dogma cristão e, devido a sua convivência com os 

indígenas, adquiriu rápida fluência na língua nativa e não teve dificuldades em 

transferir a mensagem católica à língua tupi.  

Com tamanha riqueza semântica, ele escreve em apenas seis meses a sua 

primeira versão da Arte da Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil, na 

língua tupi, no ano de 1555, a qual será aperfeiçoada por quarenta anos para, 

finalmente, ser impressa em Coimbra, no final do século XVI (1595), juntamente com 

Diálogos da Fé. Conforme aponta Navarro, graças ao empenho de Anchieta, o tupi é 

a língua indígena mais bem documentada e preservada que temos; além disso, não 

podemos esquecer sua grandiloquente habilidade como tradutor. 

Tudo o que Pe. Anchieta produziu em termos de produção literária e 

traduções estiveram sob as vistas do Concílio de Trento, que exigia que toda 

produção escrita seguisse as decisões dogmáticas sobre a fé e a disciplina da Igreja 

da época; todos os bispos e superiores de ordens religiosas deviam 

obrigatoriamente utilizá-la. Esta exigência de uniformidade feita pelo Concílio de 

Trento buscava neutralizar a grande diversidade cultural existente; com isso, todos 

os textos em línguas indígenas que abordassem a doutrina cristã deviam seguir o 

Catecismo Romano, que serviu como uma “elaboração modular de um corpo 

doutrinário que pudesse permitir sua versão segundo as línguas indígenas e que 

contivesse as verdades fundamentais da fé cristã, incluindo orações, instruções 
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sobre sacramentos, passos significativos do Evangelho etc.” Diante disso, segundo 

consta a historiografia de Agnolin (2001, p. 37), o Catecismo Brasílico, tradução do 

Pe. Anchieta, inevitavelmente, não se distanciou do Catecismo Romano.  

Uma vez que se fazia necessária a produção de textos escritos para que a 

catequese pudesse acontecer, a urgência das traduções dos catecismos para as 

línguas indígenas se fez notar rapidamente, pois, do contrário, como os missionários 

sem domínio linguístico iriam ouvir as confissões dos nativos e pregar para eles? 

Como bom tradutor, o padre José de Anchieta gramaticalizou a língua tupi e traduziu 

textos para ela, facilitando a comunicação e até mesmo a alfabetização dos nativos 

com suas cartilhas, biografias de santos, sermões e homilias, confessionários e 

cantos religiosos, além de outros materiais. 

Anchieta em suas produções literárias soube que sua imersão na cultura dos 

índios foi essencial, para detectar elementos culturais importantes como a própria 

língua tupi, mantendo-a para através dela, transpassar a mensagem cristã em toda a 

sua obra literária. Fazendo uma avaliação do papel que o jesuíta desempenhou em 

seus trabalhos, Navarro afirma: 

A primeira sistematização que Anchieta aplicou à língua tupi foi a 
criação de uma escrita a ser adequada à língua ágrafa nativa. A 
ausência de tradição escrita, inclusive, fez com que qualquer 
investigação etimológica ou diacrônica se tornasse impossível, pois 
somente as realidades fonéticas da língua determinariam sua 
elaboração ortográfica. 

Durante os oito anos que permaneceu em São Paulo (1554 a 1562), Anchieta 

traduziu o Catecismo Romano para o tupi, mas o texto só foi publicado em 1621, 

quase 60 anos após sua morte. Considerado o primeiro texto religioso de Anchieta e 

intitulado de Catecismo Brasílico, o material se apresentava em forma de perguntas 

e respostas, trazendo preceitos da religião católica, destinados preferencialmente à 

evangelização dos índios de forma fácil, propondo que memorizarem o essencial da 

doutrina cristã e as verdades fundamentais da fé. 

Conforme dados apresentados por Alves Filho (2007), suas obras são dividas 

em três grupos: diálogos, lírica e autos. A seguir, apresentamos suas principais 

obras e traçamos algumas características específicas: 

Os diálogos de Anchieta foram divididos em oito livros: Diálogo da Fé, O 

Diálogo da Confissão e Comunhão, Instruções mais necessárias, Orações e 
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Enunciados Breves, Diálogos da Doutrina Cristã, Preâmbulos da Fé e Breve 

Instrução das Coisas da Fé e Sacramentos por último O Confessionário Brasílico. 

Vem a confirmar, Alves Filho (2007) que Anchieta por seu grande conhecimento da 

gramática tupi, experiência como catequista e a necessidade de um instrumento 

prático aos seus companheiros missionários, levaram-no a desenvolver os diálogos 

religiosos em tupi, compostos de traduções e textos de sua autoria.  

O incansável missionário também foi autor de poesias, trazendo ao índio uma 

nova formatação do discurso na língua, com a introdução de rimas; Anchieta 

aproveitou cantigas populares e as traduziu para o tupi e outras línguas. Ao todo o 

jesuíta escreveu vinte e quatro poesias, embasadas no mundo espiritual cristão e 

sempre focando o Menino Jesus, Eva e Nossa Senhora. Observamos que em suas 

poesias, a rima, a métrica e o ritmo são característicos da versificação romântica e a 

sonoridade é tupi, evidenciando que através desta modalidade, Anchieta obteve 

resultados satisfatórios em sua missão. Dentre as inúmeras poesias, destacamos: 

Ave Maria Poránga, Dos Mistérios do Rosário de Nossa Senhora, Tupansy 

Porangeté (Por “O Sem Ventura”) e outros. 

Além de escritor e do grande tradutor, Padre José de Anchieta também foi 

considerado o pioneiro do teatro brasileiro, entre os anos de 1588 e 1597. Suas 

peças tinham caráter pedagógico e integravam colonos e indígenas, trazendo 

personagens bíblicas, históricas e nativas, sempre apoiadas pelo dogma cristão e 

pela moral europeia. Os índios receberam essas manifestações artísticas com um 

resultado surpreendente, pois seus rituais já eram adornados com pinturas e 

danças, dos quais eram dotadas as peças teatrais de Anchieta encenadas 

geralmente nos pátios das igrejas. O jesuíta compôs oito peças em tupi: Auto da 

festa de Natal ou Auto da Pregação Universal (1561), Na Festa de São Lourenço 

(1587), Na Aldeia de Guaraparim (1585) e outros. 

A gramática de Anchieta e toda sua produção literária são o melhor resultado 

de todas as que se escreveram nos tempos coloniais e a que mais corresponde às 

exigências científicas modernas. Com ela e com as demais obras destinadas à 

catequese, pôs ele nas mãos dos missionários do Brasil e do Paraguai excelentes 

instrumentos de apostolado (VIOTTI, 1966). 

Diante da grande obra de Anchieta, percebe-se uma tripla missão: 

paralelamente ao processo de tradução, seguiu-se a aculturação e a catequização 
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dos nativos; daí que durante a Idade Média, não faltou quem dissesse que 

“cristianizar equivale a traduzir” (CAMPOS, 1976, p. 17). Conforme discute Campos 

(idem), “nesse período da história europeia, aonde chegava a cristandade, logo se 

impunha o entendimento entre o idioma local e o adventício”. Foi assim em toda a 

obra do Pe. Anchieta, que, preocupado com as questões da diversidade cultural, 

procurou imprimir nas suas traduções o estilo, a cultura e os valores da comunidade 

indígena, consagrando-se o primeiro tradutor para língua tupi. 

No capítulo seguinte, nosso foco de atenção serão as estratégias de tradução 

empregadas por Anchieta para alcançar seus objetivos. 
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3 ESTRATÉGIAS DE TRADUÇÃO EMPREGADAS PELO PE. ANCHIETA 

 

Neste capítulo, apresentamos as traduções de alguns textos religiosos de 

Anchieta para o tupi, destinadas à catequese, buscando observar como a 

diversidade cultural daquele século se mesclou aos termos católicos e indígenas 

empregados pelo padre tradutor. Sabemos que o jesuíta, conforme afirma Alves 

Filho (2007, p. 57), dedicou os quarenta e quatro anos vividos no Brasil a elaborar, 

traduzir e adaptar a literatura cristã para a língua tupi, deixando um legado de 

grande valor para a atualidade. 

O processo de tradução empregado por Anchieta levou em consideração 

fatores importantes e, ao mesmo tempo, problemáticos, assim como toda tradução 

de qualquer língua. No entanto, a própria língua indígena envolvida no processo 

trazia um agravante, visto estar distante das línguas europeias, além de trazer uma 

riqueza de conceitos étnicos que não encontravam, necessariamente, 

correspondências nas culturas ocidentais. Isto nos aponta para o fato já conhecido e 

ratificado por Bessa Freire (2009), Mounin (1963), dentre outros; isto é, que a 

tradução não está relacionada somente à tipologia linguística, mas apresenta 

obstáculos de ordem cultural, quase intransponíveis, na busca de termos 

equivalentes, pois afinal, reafirma Mounin que a tradução não se dá de uma língua 

para outra, mas de cultura para cultura. Por isso, foram vários os deslocamentos 

semânticos empregados pelo tradutor Anchieta em suas obras, devido à dificuldade 

em transmitir para a língua tupi a mensagem católica, além de outros empecilhos 

muitas vezes intransponíveis, como por exemplo, seres místicos e sobrenaturais 

próprios da cultura indígena, figuras divinas e planos do além.  

Um exemplo interessante e que se apresentou como uma dificuldade nas 

traduções para o tupi foi como falar de pecado para os nativos, visto que eles 

careciam do significado da palavra, ou seja, tentaram exprimir na cultura indígena o 

entendimento de uma palavra abstrata e carregada de simbologia cristã, assim 

sendo o conceito de “pecado” ia contra os costumes e práticas dos índios. O que faz 

o padre Anchieta? Neste caso, ele enxerta a palavra extraída do português na língua 

indígena, em paralelo a um equivalente cujo efeito de sentido reflete o da língua 

portuguesa, como exemplo, vemos o nome da mãe de Jesus acrescentado em 
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Português, neste trecho: “Ejorí, Santa Maria, Xe anáma rausubál”, cujo significado 

é: “Vem, Santa Maria, protetora dos meus!”. 

Para Agnolin (2001), o jesuíta lidou tanto com o entendimento quanto com o 

desentendimento da própria língua com um compromisso linguístico e cultural, o que 

o levou a introduzir termos de palavras portuguesas ou latinas, fazer uso de 

neologismos, apresentando uma árdua seleção de palavras, levando em conta o 

significado prático empregado no contexto do espaço da floresta; além disso, 

elaborou construções sintáticas peculiares para construir conceitos sem soluções 

linguísticas satisfatórias na língua indígena, seguidas de várias especificações a 

respeito das relações entre significante e significado, com relação a determinados 

símbolos. De acordo com Bosi (1992), resultados desiguais são apresentados, por 

exemplo, a palavra Bispo em tupi é Pai-guaçu, que significa pajé maior, no 

português; Nossa Senhora, às vezes aparece como Tupansy, mãe de Tupã; o reino 

de Deus é Tupãrema, que quer dizer terra de Tupã. 

Anchieta com suas habilidades tradutórias, muitas vezes teve que domesticar 

as palavras, apresentando suas traduções em dois planos: a tradução cultural e a 

linguística. Quando se tratava de suas peças teatrais, ele adaptava expressões 

artísticas inseridas no dia a dia dos índios, como também elementos da cultura e da 

imaginação deles. Certamente em suas obras, resultados imprevisíveis vinham à 

tona, como afirma Bessa Freire (2009): 

A dificuldade de encontrar equivalência em línguas tão distantes 
aflora quando se entra no terreno da cultura material, especialmente 
no referente às taxonomias nativas em botânica e zoologia, mas 
adquire uma dimensão maior no campo da cultura imaterial, 
envolvendo estrutura de parentesco, religião, mitos. O novo, o 
estranho e o diferente não podem ser identificados com as categorias 
e valores europeus, condicionadores da capacidade de percepção. 
Por isso, missionários e viajantes recorreram a imagens inteligíveis 
para seu próprio universo cultural que, por não conseguirem 
transferir toda a carga de significados de uma cultura a outra, 
reduziram, simplificaram e até deformaram a diversidade cultural e 
ambiental. 

A propagação do cristianismo para os índios tinha que ser de forma 

“ilustrada”; ou seja, concreta, baseada no sentido pragmático, sempre consciente da 

inexistência de palavras ou expressões similares entre as duas línguas, o que de 

fato, comprometia a compreensão dos índios. Para apresentar exemplos do que 

vimos discutindo, observemos a tradução de Anchieta de partes da oração do Pai 
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Nosso (apud NAVARRO, 2001, p 62): T'o-ur nde Reino! Que venha teu Reino! e Oré 

mo'ar-ukar ume) îepé tentação pupé, Não nos deixes tu fazer cair em tentação.  

Podemos ver que os termos “Reino e tentação” não foram traduzidos para o 

tupi; na verdade, Anchieta fez uso de termos portugueses em meio a esta oração, 

exemplificando, segundo relatos de Bosi (1992), que tais casos são atípicos, sendo 

o mais comum a busca de alguma equivalência entre as duas línguas, resultando na 

desigualdade dos valores. Talvez esta estratégia de mesclar as línguas nestes 

últimos exemplos que tratam de entidades religiosas esteja relacionada ao fato de o 

Pe. Anchieta não querer desafiar a igreja católica, empregando expressões em tupi 

de deidades, o que iria contra o Concílio de Trento. 

Sabemos que o padre José de Anchieta desenvolveu um catecismo tupi na 

cultura indígena; com objetivo de traduzir a mensagem cristã para a linguagem do 

índio. O jesuíta fez várias adaptações que o forçou a se distanciar do dogma cristão 

e traduzir elementos indígenas para o catolicismo. Navarro (2001) observa que um 

bom exemplo disso é a maneira como as mensagens doutrinárias que se originaram 

na cultura indígena estão inseridas no Catecismo Brasílico. 

No conjunto das expressões simbólicas dos nativos, Anchieta observou e 

colheu mediante sua convivência com eles, a narração de passagens míticas onde 

apareciam certas entidades cósmicas e alguns heróis, passando a identificá-los e 

até compará-los a alguns personagens bíblicos para melhor compreensão dos 

índios. Uma forte aculturação foi imposta aos indígenas, pois o jesuíta empregou 

soluções sob a ação da catequese colonial daquele século para dar continuidade a 

suas traduções, sempre tentando levar em conta os aspectos da diversidade 

cultural. 

Identificamos um elemento indígena na lenda de Sumé e São Tomé, 

conforme relata Navarro (2001, p. 68), espalhou-se entre os brancos nos séculos 

dezesseis e dezessete a lenda de que São Tomé tinha vindo à América com 

objetivos de evangelização; ele logo foi comparado com a deidade da época, isto é, 

Sumé, considerado o maior curandeiro, pai dos irmãos Tamendonare e Ariconte, 

que entre outras coisas eram responsáveis pelo alimento e os índios primitivos da 

costa brasileira acreditavam que eles tinham destruído a humanidade toda no 

passado Sumé foi um herói civilizador para quem os tupis atribuíam seus 

conhecimentos de agricultura e sua organização social. A semelhança está entre os 



26 
 

nomes de Sumé e Tomé, e o fato de a fé nas escrituras certificar que a palavras dos 

apóstolos se espalhariam por toda a parte do mundo, assim como tudo foi 

necessário para a lenda de Sumé ganhar força. 

No catecismo de Anchieta traduzido para os índios certamente havia a 

presença de Sumé, pois fazia parte da cultura indígena e, portanto, o identificariam 

nas pregações do jesuíta quando fosse mencionado o apóstolo São Tomé. Outro 

elemento indígena do qual o Pe. José de Anchieta fez uso foi o da equivalência nos 

aspectos da vida sexual e afetiva dos índios. Navarro (2001, p. 69) nos esclarece 

sobre isto, ao apontar as práticas indígenas quanto ao casamento. Por exemplo, no 

sexto mandamento, lê-se no catecismo: “Não pecar contra a castidade”, quando na 

cultura indígena existe a poligamia e suas justificativas para isso, conforme retrata a 

história. Como havia muito trabalho nas ocas, no atendimento dos afazeres do lar, 

ficando a mulher sozinha enquanto o marido ia pescar, caçar e/ou guerrear, buscou-

se entre os índios o casamento com mais de uma esposa, com a justificativa de que 

elas auxiliariam em tudo o que fosse necessário, se ocupavam da colheita, no 

preparo dos alimentos, procurar água, manter o fogo aceso, cuidar do homem e das 

crianças. Historiadores como Navarro confirmam que as próprias esposas pediam a 

seus maridos mais mulheres para ajudá-las nas tarefas diárias. Por esta razão, 

Anchieta escreve em seu catecismo que a mulher deveria ter ciúmes de seu marido 

para ele não querer viver com outra. Entre os índios, o ciúme não era visto como 

algo positivo, mas este seria um elemento que preservaria o matrimônio monógamo. 

Em seu catecismo importantes detalhes foram traduzidos sobre o sacramento do 

matrimônio e o sexto mandamento, refletindo uma forte repressão sexual contra os 

preceitos indígenas.  

Certamente muitas informações sobre a vida afetiva e sexual dos índios nós 

aprendemos superficialmente, mas o fato de nos determos a analisar a lógica e os 

motivos que os levavam a viver desta maneira enriquece nosso aprendizado cultural 

e histórico. Anchieta se mostrou familiarizado com esses aspectos culturais que o 

impulsionaram a traduzir para o catecismo de forma tão peculiar e preocupado com 

a coerência e a percepção do mundo indígena. 

Outro elemento importante a ser discutido aqui, pela dimensão que alcança 

na vida dos índios, diz respeito à antropofagia. O padre Anchieta abordou o assunto, 

interligando-o com a eucaristia, a fim de apresentá-lo aos nativos, lembrando os 
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nativos que antropofagia e eucaristia possuem finalidades e significados similares, 

sob certos aspectos.  

A antropofagia era um ritual costumeiro entre os índios, relacionada às 

batalhas, pois quando alguns inimigos eram aprisionados, eram sacrificados; ou 

seja, seus corpos e o sangue eram ingeridos na condição de trazerem bravura e 

coragem à tribo. Tal ritual não era considerado de forma negativa, pois o inimigo 

traria o bem para a tribo. Anchieta repugnava essas práticas antropofágicas entre os 

índios e, por isso, pregava que aquele ato era profano. 

Quanto à eucaristia, segundo a igreja católica, seu reconhecimento se dá no 

ato de ingerir o corpo e o sangue de Cristo, substanciado no pão e no vinho, essa 

ingestão foi chamada por Alves Filho (2007) de “teofagia3”, satisfazendo a lógica 

indígena do intuito de incorporar as qualidades do outro. O autor acredita que esta 

brecha entre antropofagia e teofagia na cosmologia indígena poderia ser preenchida 

em partes, pelo estímulo da eucaristia. Nas missas celebradas por Anchieta aos 

índios, ele apresentou a eucaristia como algo bom, desde que não levassem a 

prática ao pé da letra, concretamente. Segundo o padre, o índio não deveria comer 

carne humana, mas ingerir o corpo de Cristo simbolizado na hóstia e no cauim, esta 

última era uma bebida preparada pelos índios com mandioca ou milho cozido e 

depois fermentado em porção de água, que também era consumido nos rituais 

antropofágicos. Isto se confirma na citação de Alves Filho (2007) que o índio 

imaginaria a celebração da eucaristia como um ritual antropofágico, pois Anchieta 

em sua celebração trazia elementos ligados à cultura indígena, como o “kauĩ” e o 

corpo de “Tupã”, representado pela hóstia.  

No Diálogo da Fé (1988), Anchieta através de perguntas e respostas vem 

mostrar como traduziu a mensagem eucarística para os índios, podemos analisar no 

trecho abaixo: 

Aé serãne hóstia pupé Jesú Cristo rekóu?  

Ipupé. 

Ybákpe oekó jákatúpe?  

Ijákatú. 

                                                             
3 “Refeição sacrificial, ou seja, comer o próprio deus”. 
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E, porventura, na hóstia está Jesus Cristo?  

Nela está 

Igualmente como está no céu? 

Igualmente. 

 

Ipupé i Tupã, sete, iánga abe?  

Ipupé 

Osepiákpasé?  

Ndosepiáki. 

Nela está sua divindade, seu corpo e sua alma?  

Nela estão 

A gente o vê?  

Não o vê.  

 

Mbaé añótépe asé osepíak?  

Akó miapé puéra ñó. 

Aépe miapé jýba rupíbé ipupé sekóu?  

Aáni 

Mas o que somente a agente vê?  

Só a que era pão. 

E cozido o pão, logo está nele?  

Não. 

 

Mbaéreme etépe?  

Supíri janondé, iárybo Jandé Jára Jesu Cristo ñeénguéra abaré saángiré é. 

Ndeiteé nipó asé imoetébo, oendypyãéybo oína, opotiá resé opoáopoá? 

 Ndeiteé nipó. 
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Quando verdadeiramente?  

Antes de o levantar, só depois de o padre pronunciar sobre ele as  

antigas palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Por isso mesmo a agente o adora, ponde-se de joelhos e batendo,  

batendo no peito?  

Por isso mesmo.  

 

Aépe hóstia pyseõgetáetáreme ipyseõbuéra jabiõ Jandé Jesú Cristo rekõu? 

Íjabiõ sekóu. 

Akó oetépenduára pupé oekó jákatúnépe? 

Ojákatúñé. 

E se partir a hóstia em muitas, muitas partes, em cada uma da partes  

Nosso Senhor Jesus Cristo está? 

Em cada uma está 

Está em cada parte exatamente como estava naquele inteiro? 

Exatamente. 

 

Mbaépe asé oimoeté, abaré calix rupíreme, akó itákamusí anópe? 

Aáni; Jandé Jára Jesú Cristo ruguý ipupé oikóbae aé. 

Kauĩ bia, aujé Ñandé Jára Jesú Cristo ñeénguéra abaré  

saángreme suguýramo sekóu. 

Que venera a gente, quando o padre ergue o cálix, é esse vaso de  

metal somente? 

Não, mas o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo que está mesmo nele. 

Mas não foi vinho mesmo que ele puseram? 

Embora vinho, logo ao pronunciar o padre as antigas palavras de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, tornou-se seu sangue. 
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Suguý añópe ipupé sekóu? 

Nda suguý añó rua, sete abe, iánga, [abe] i Tupã abe, hóstia pupé oekó jákatu. 

Aémo paé kauĩ jasoára tykýtykýreme, itykýtykýra jabiõ Cristo Jandé Jára rekóumo? 

Ijabiõ sekóumo. 

Só o seu sangue está nele? 

Não está o seu sangue, o seu corpo também, a sua alma, a sua divindade  

também, exatamente como está na hóstia. 

E se esse vinho estivesse como se fossem muitas gotas, Cristo Nosso Senhor 

Estaria em cada gota? 

Ema cada gota estaria. 

Talvez não tenhamos a compreensão adequada da elaboração plausível de 

Anchieta em suas traduções, pois não foi uma tarefa fácil lançar estes elementos na 

esfera do imaginário dos índios, mas ele foi persistente e atrevido e conseguiu trazer 

boas soluções suas obras. 

No subtópico a seguir, iremos dar exemplos de alguns dos caminhos em que 

os termos foram traduzidos pelo jesuíta, designando importantes conceitos na 

religião cristã e apontando as estratégias empregadas na tradução. 

 

3.1 Exemplos de tradução de termos indígenas ligados à religião 

 

Convencidos do objetivo de Anchieta em transpor para a fala do índio a 

mensagem católica e certificados de seu grande esforço em penetrar o imaginário 

do outro, seu empenho trouxe para a língua tupi a tradução de termos elementares 

para a propagação da fé. Vejamos por exemplo como o jesuíta retratou “Deus”; ele 

optou em traduzir o Deus cristão por “Tupã” — nome de uma força cósmica 

identificada pelos nativos como trovão, com poder destruidor, vindo das alturas, 

supremo. Para Bosi (1992), o que significaria para a mente dos tupis, fundir o nome 

de Tupã com a noção de um Deus uno, trino e ao mesmo tempo todo poderoso? A 

analogia feita por Anchieta foi inusitada, mas satisfatória, pois o jesuíta relacionou 
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Tupã a Deus com algo que eles, de alguma forma, tinham em comum: o fato de 

ambos estarem nas alturas, virem do céu. Os índios tinham a ideia do fim do mundo, 

eles acreditavam em um paraíso terrestre com localização definida, em cujo local 

encontrariam seus ancestrais falecidos, lugar onde dançariam e beberiam com todos 

para sempre, chamado de Yby-Marã-e’yma. Empregando as características dos 

indígenas, o nome foi mudado para Tupã rorypaba, lugar de felicidade do Tupã.  

Conforme Alves Filho (2007), é importante lembrar que as entidades 

sobrenaturais dos índios tupis em geral não tinham as mesmas características 

encontradas no conceito europeu de forças sobrenaturais; é onde encontramos 

possíveis resultados desiguais de termos. Para designar os anjos, por exemplo, 

Anchieta criou o termo karaibebé, oriundo do próprio termo indígena Karaíba, ao 

qual Anchieta acrescentou a característica de alguém que voa, distanciando-se da 

definição bíblica, visto que Karaíba é o nome de um profeta indígena que percorria 

aldeia por aldeia para anunciar uma terra distante de coisas ruins, o que seria o 

paraíso do índio. Ele era altamente respeitado e vivia em abstinência, isolado e 

mantinha-se em silêncio por um longo tempo; era também um termo que 

caracterizava tudo que era sagrado para o índio: objetos religiosos e todas as coisas 

ligadas a seus rituais. Muitos índios não tinham a noção da palavra “pecado”; por 

isso, Anchieta usou o termo tupi tekó-aíba, tekó-poxy ou tekó-angaipaba que 

significa “vida ruim”, “cultura ruim” de um povo. O jesuíta diretamente ligou os 

elementos tradicionais da cultura indígena considerados pecaminosos por ele, como 

a antropofagia, a comunicação com os mortos, as práticas de êxtase, acreditando 

que todas eram práticas diabólicos.  

Os índios eram religiosos dentro do ritual de vida deles; toda a vida social 

deles era baseada em algum tipo de ritual que pela seriedade com que a seguiam, 

não deixava de ser uma religião. E com a vinda dos jesuítas, os índios aprenderam 

sobre uma nova religião, o cristianismo. Os índios primitivos acreditavam que 

existiam entidades malignas que habitavam nas florestas; a principal era Anhanga, 

protetor da selva e dos animais, com poder de destruição e força sobrenatural. Aqui 

fica claro que Anhanga transmitia medo aos índios, por isso, Anchieta relacionou-o 

ao demônio, a quem atribuiu toda prática de maus atos (antropofagia, poligamia, 

comunicação com os mortos, etc.). 
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O inferno cristão era uma estranha ideia para os índios, pois não tinham o 

conceito de situação de sofrimento eterno. Anchieta nomeou isso em tupi de 

Anhangá ratá, referindo-se ao fogo de Anhangá, relacionado a “inferno”, lugar de 

sofrimento eterno e de concepção estranha aos índios. Para designar o termo alma, 

o jesuíta empregou ‘anga’, que quer dizer imagem refletida, sombra. De fato, não se 

sabe se este termo foi usado com o sentido proposto pelo padre, ao passo que a 

essência da religião indígena era a comunicação com as almas dos mortos. 

Para identificar igreja como templo cristão, Anchieta adotou o termo Tupã-

oka, definido como a casa de Tupã. Vejamos agora como o jesuíta traduziu “pureza” 

um termo tão abstrato para o tupi; o padre o nomeou como moro-potar-e’yma, cujo 

sentido era não desejar a pessoa sensualmente, o que na verdade não apresenta 

semelhança alguma com pureza, mas Anchieta o determinou pelo fator ideológico, 

de certo modo, para condenar o comportamento sexual indígena. 

Pensemos em como o padre José de Anchieta em suas pregações fez uso do 

termo milagre, em se tratando de um conceito não existente entre os índios. Temos 

o conhecimento de que a tribo era impregnada de coisas míticas e sobrenaturais e 

ele traduziu como “tornar fácil o que é difícil”; portanto, a ausência de um termo 

referente na língua tupi para “milagre” fez com que o padre recorresse a uma 

paráfrase para tentar expressar o sentido. 

Diante dos exemplos, percebe-se que Anchieta foi certamente um tradutor 

atento à arte da comunicação da mensagem cristã, levou em conta seu público, 

neste caso os índios, e modo de expressão desse povo em suas obras. Observamos 

também que o jesuíta empregou alguns procedimentos técnicos: a criação de 

variações dialetais na linguagem da cultura de chegada; fez uso de jargões; 

neologismos; metáforas; terminologia técnica; constantes inovações estilísticas; 

além da estratégia da equivalência.  

A seguir, faremos um paralelo entre as estratégias tradutórias de Anchieta 

com as de Eugene Nida, estudioso que traduziu a Bíblia mais de quatro séculos 

depois de Anchieta e cujas estratégias se igualam as já empregadas pelo padre.  
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4 EUGENE NIDA VERSUS PE ANCHIETA  

 

Embora o padre Anchieta não tenha traduzido a bíblia para o tupi, o conjunto 

de textos que compôs é importante objeto de análise do nosso estudo, visto que 

neste capítulo abordaremos as estratégias de tradução que o padre fez uso, sem 

mesmo ter a noção ou o conhecimento do termo. Conforme nossa hipótese, 

defendemos que Anchieta já empregou o que Eugene Nida chamaria de 

equivalência dinâmica (NIDA, 1964). 

Retratando um pouco da vida de Nida, a partir dos pressupostos defendidos 

por Deslile e Woodworth (1998), sabe-se que Nida nasceu em 1914 e estudou latim 

e grego durante sua juventude. Foi integrante da Sociedade Bíblica Americana 

(ABS) como linguista e atuou como Secretário Executivo para Traduções no setor, 

até a década de oitenta. Após várias visitas à América Latina e à África, interessou-

se não só em revisar traduções, mas também em fornecer melhores modelos, 

recursos, treinamentos subsídios a tradutores da bíblia. A prática de Nida de 

traduções resultou em uma teoria que tinha o objetivo de embasar a comunicação 

efetiva da mensagem cristã cercada de todos os tipos de barreiras culturais e 

linguísticos. Suas obras Toward a Science of Translating (1964) e The Theory and 

Practice of Translation (1982) colaboraram para grandemente para a tradução e 

ainda hoje têm sido empregadas como referência para todo o tipo de tradução. As 

duas obras explicitaram, pela primeira vez, a teoria da equivalência dinâmica e 

equivalência formal.  

Em Toward a Science of Translating (1964), nesta obra Nida apresenta o 

tempo todo a profissão e mostra como o trabalho do tradutor apesar de complexo, é 

importante. Nida também pretende auxiliar os tradutores nessa publicação, onde 

apresenta os princípios que a seu ver devem guiar o trabalho de um tradutor apto. 

Seu objetivo é claro, descrever cientificamente o processo de transferência de uma 

mensagem de uma língua para outra, devido a sua expressiva prática de tradução 

da Bíblia. 
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Várias traduções da Bíblia foram realizadas à luz de seus procedimentos. Seu 

trabalho com traduções em línguas indígenas aponta para uma tradução que tinha 

como prioridade a comunicação clara, o estilo e linguagem facilmente 

compreensíveis, privilegiando receptores que não tinham um prévio conhecimento 

da bíblia. Nida considera o tradutor um elemento chave no processo de 

comunicação da mensagem, reconhecendo toda complexidade do trabalho ele 

menciona que o tradutor deve ir além de somente tomar conhecimento das línguas 

de partida e de chegada. Compara o trabalho desse profissional ao de um 

missionário na divulgação da mensagem cristã, alterando e simplificando a forma, 

quando esta assume menos importância. 

Barbosa (2004) diz que Nida considera a língua como um mecanismo 

dinâmico, capaz de gerar uma série infinita de enunciados diversos e como um 

código comunicativo. Para a autora, Nida apresenta três fatores básicos a serem 

avaliados antes de se efetuar uma tradução: a natureza da mensagem, o objetivo ou 

objetos do autor e, consequentemente, do tradutor e o tipo de público visado pelo 

original e pela tradução. Para ele há dois tipos fundamentais de equivalência 

chamada de formal e dinâmica, vejamos a seguir suas definições. 

A definição para a equivalência formal é centrada no conteúdo e na forma da 

mensagem, o texto original. A preocupação de Nida esteve em manter a 

correspondência estilística, a correspondência de frase para frase e de conceito para 

conceito entre o texto na língua original e o texto na língua da tradução. Encarada 

com esta orientação formal, a tradução precisa gerar um texto na língua da tradução 

que corresponda o mais possível aos diversos elementos linguísticos e 

extralinguísticos contidos no texto na língua da tradução. Em suma, produz-se então 

uma tradução o mais literal possível e prejudica toda a compreensão do texto na 

língua da tradução pelo leitor. Como exemplo desse procedimento, seria traduzir “to 

greet one another with a holy kiss” por “cumprimentar com um ósculo sagrado” 

colocando uma nota explicando que essa era uma maneira de saudação na época 

no Novo Testamento.  

A equivalência dinâmica proposta por Nida visa atingir uma naturalidade na 

expressão da mensagem, o texto original, na língua da tradução e tenta transpor o 

texto na língua original para a língua da tradução de tal modo que o leitor encontre 

no texto na língua da tradução modos de comportamento e outros elementos 
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extralinguísticos importantes em sua própria cultura; não insiste que ele entenda 

padrões culturais do contexto da língua original a fim de poder compreender a 

mensagem. Certamente de acordo a este modelo, a tradução almejaria um “efeito 

equivalente”. Foi pensando no leitor que ele valida realizar uma tradução que se 

distancie do texto na língua original em termos expressos. Como exemplo, o efeito 

equivalente seria alcançado com a tradução de “holy kiss” por “dar um sincero 

aperto de mão” (NIDA p. 160). 

Ainda em seu livro, Barbosa (2004, p. 92) nos traz uma informação relevante 

sobre a convergência do sistema linguístico, do estilo e da realidade extralinguística. 

Segundo a autora, haveria convergência da realidade extralinguística quando duas 

línguas fossem usadas para expressar duas realidades que tivessem uma diferença 

mínima entre si. Acredita que seja uma situação ideal para o tradutor, mas não real, 

já que até uma mesma língua pode ser usada por povos de realidades 

extralinguísticas diferentes, como o português no Brasil, em Portugal e na África. 

Embora, seja possível dois povos, que dividem o mesmo território, falarem línguas 

diferentes e dividirem a mesma realidade extralinguística. Por exemplo, os povos 

citados acima poderiam divergir no modo como recortam linguisticamente a 

realidade que os cerca. Nida traz exemplos dos esquimós, que possuem vários 

termos para definir os diversos tipos de neve e dos povos africanos que recortam de 

maneira variada o espectro cromático.  

Segundo Alves Filho (2007), as principais traduções da bíblia de Nida foram 

relevantes ao redesenharem o pensamento religioso em vários momentos da 

história da humanidade. Essas traduções refletiam condições políticas, filosóficas e 

ideológicas, colaborando com a ampliação da influência religiosa. 

Para Nida (1964, p. 158), os propósitos de um bom tradutor podem envolver 

muito mais do que informação, podendo até fazer pequenos ajustes em detalhes 

para que o leitor possa compreender toda a implicação da mensagem em suas 

circunstâncias próprias. Neste processo de tradução ele ainda afirma que Anchieta 

recorreu à equivalência dinâmica, que almeja a naturalidade de expressão e tenta 

relacionar o receptor a modos de comportamento relevantes no contexto de sua 

própria cultura. Nas obras de Nida é visível sua preocupação com os aspectos 

culturais em suas traduções e ele classifica os possíveis problemas promovidos pela 

busca de equivalências, certamente pela passagem de um mundo cultural para outro 
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e no caso de Anchieta, ligados a cultura religiosa, linguística e social sem nos 

esquecer do domínio da ecologia como a diversidade cultural indígena. 

Embora estivesse preocupado com a recepção e com o receptor da 

mensagem, Nida na verdade procura alcançar seu objetivo de obter o efeito ou a 

resposta adequada nesse leitor, possibilitando o entendimento do receptor não com 

o texto em si, mas com Deus, com o próprio significado da palavra divina.  

Os princípios que regem a tradução orientada à equivalência dinâmica 

segundo Nida, são resumidos na seguinte definição: a tradução deve ser o 

equivalente natural mais próximo à mensagem da linguagem de origem. Os termos 

dessa definição têm as seguintes relações, conforme mostra Alves Filho (2007, p. 

151): 

“Equivalente”: aponta em direção à mensagem da linguagem de 
origem; “natural”: aponta em direção à língua de chegada e deve 
satisfazer tanto a cultura e o público receptores como um todo 
quanto o contexto de uma mensagem em particular e “mais próxima”: 
que plasma as duas orientações descritas acima com a maior 
aproximação possível. 

Assim, refletimos sobre a equivalência dinâmica, o modelo de Nida, 

empregado na tradução do Pe. José de Anchieta, que se deteve em transpor para a 

língua dos índios, modos de comportamento e outros elementos extralinguísticos 

relevantes em sua própria cultura. No próximo subtópico iremos demonstrar como 

este procedimento técnico esteve presente nas traduções de Anchieta. 

 

4.1 A equivalência dinâmica de Nida nas traduções de Anchieta 

 

Em toda a transposição da evangelização do padre José de Anchieta aos 

índios nos certificou da tamanha habilidade que o jesuíta empregou em suas 

traduções. Observamos também que ele fez uso de uma tradução livre, ou seja, se 

preocupou em transmitir e tornar sua mensagem clara e que certamente trouxesse 

sentido para os nativos. Alves Filho (2007) nos dá um bom exemplo desta 

transposição na tradução de Anchieta quando, por exemplo, o padre em vez de usar 

a palavra “coração”, opta por “fígado (py’a)”, pois os índios acreditavam que este era 

o órgão responsável pelos sentimentos. Vejamos o exemplo retirado do “Auto de 
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São Lourenço”: “O mba’e, ípó, asé o py’a pupé s-aûsub-i”, traduzindo literalmente 

significa, “Suas próprias coisas, na verdade, a gente ama em seu coração”.  

Conforme informações de Alves Filho (2007), Anchieta utilizou a equivalência 

dinâmica em dois níveis: a equivalência dinâmica de palavras, como no exemplo 

acima mencionado e a equivalência dinâmica de palavras ou expressões altamente 

pragmáticas como “Deus, demônio, batismo, anjo e outras palavras”; essas 

expressões mantidas em português trazem a ideia de supremacia da língua 

europeia sobre a dos índios e a própria sacralidade das palavras, o valor das 

palavras em português torna-se mais importante do que seu entendimento por parte 

do nativo. E neste segundo caso, a distorção da mensagem foi facilitada, visto que 

anjo e karaibebé não são culturamente equivalentes. Temos o conhecimento que a 

diversidade cultural foi uma das características mais marcantes apresentadas por 

Anchieta em suas traduções.  

Neste contexto, Alves Filho (2007) traz dois possíveis lados do processo de 

“domesticar” a tradução de Anchieta, se por um lado ele opta por termos familiares 

que não forçam seus receptores a compreenderem os padrões culturais da língua de 

origem, por outro lado, tenta obter vantagem dessa domesticação da tradução para 

que a cultura-fonte seja inserida na cultura dos índios.  

Como vimos anteriormente, Anchieta se preocupou em almejar um efeito 

equivalente em seus trabalhos, fez uso da equivalência dinâmica sem mesmo ter o 

conhecimento desse procedimento tradutório. Traremos abaixo alguns exemplos 

para melhor compreensão. 

Lembrando que uma tradução natural envolve duas áreas de adaptação, 

segundo Alves Filho (2007) que são a gramatical, regida pela estrutura da língua 

receptora e área de adaptação lexical, que pode ser dividida em: 

A que envolve termos com paralelos imediatos. Por exemplo: “mão” 
(pó), “água” (y), “homem” (abá), “céu” (ybaka), etc. 

A que envolve termos para a identificação de objetos culturalmente 
diferentes, mas com funções similares: “fogo do inferno” (añanga 
rata- tradução literal: fogo de Anhanga), “igreja” (tupã okupé- casa de 
Tupã), “coração” (pya- fígado), etc. 

A que envolve termos identificadores de especialidades culturais: 
“cristãos”, “Santa Cruz”, “pecado”. 
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Em suas traduções, nesta área de adaptação lexical, Anchieta quando 

transpôs sua mensagem para a língua tupi, se comprometeu em alguns desvios que 

colaboraram com a infidelidade ao texto e ao conteúdo original, como as palavras 

que manteve em português. Nida menciona que é inevitável que quando as línguas 

de origem e de chegada representam culturas muito diferentes, existirão temas e 

relatos básicos que não podem ser naturalizados pelo processo de tradução.  

Ainda em tese, Alves Filho (2007) diz que a própria estrutura da obra de 

Anchieta colaborou para que inúmeros elementos do dogma cristão, que não foram 

naturalizados pelo processo de tradução, apontassem a uma tentativa de explicação 

ao nativo. Em sua obra, “Diálogo da Fé”, o jesuíta geralmente introduzia conceitos 

cristãos tanto em tupi como em português para proporcionar maior esclarecimento 

ao ouvinte. Vejamos por exemplo o esforço de Anchieta em revelar o significado da 

“cruz” aos índios, relacionado à crucificação de “Cristo”, termos ainda 

desconhecidos.  

No teatro de Anchieta, em algumas passagens aponta para uma tradução 

transparente, uma leitura clara aos índios através de personagens reconhecidos 

pelo público formado por índios e colonos. Nos autos que compôs, seus 

protagonistas eram chefes indígenas. Anchieta empregou o termo “aîuru-îuba” que 

quer dizer “europeus” em uma tradução domesticada, mas em tupi, literalmente é 

“papagaios amarelos”, usado por certos índios referindo aos franceses e ingleses. 

Segundo argumentos de Navarro no encontro: “E por falar em Tradução” na 

Unicamp deste ano, em sua oficina sobre “Catecismos Tupi”, no Auto de São 

Lourenço, Anchieta escreve no segundo ato que São Lourenço, São Sebastião e o 

Anjo da Guarda impedem que Guaixará (rei dos diabos) e seus servos Aimbirê e 

Saraiva, destruam uma aldeia indígena com o vício e o pecado. Em análise da 

cosmologia indígena, Navarro menciona que esses nomes de cacique eram figuras 

históricas que entraram em combate com os franceses, em nível de equivalência 

simbólica, o jesuíta os nomeiam de diabos neste auto. 

Termos em português, como já mencionamos, eram comuns na obra em tupi 

de Anchieta, conforme observa Alves Filho (2007), em muitas ocasiões o próprio 

caráter didático de seus escritos torna clara a definição desses termos aos índios, 

por exemplo: purgatório, judeus, páscoa, missa, mártires e outros. 
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Anchieta também fez uso de termos predominantemente neologismos, 

formados pela junção de palavras existentes no vocabulário tupi com a utilidade de 

propagarem noções estranhas aos índios: as palavras são tupi, mas o conceito que 

elas deveriam transmitir encontrava-se fora do contexto social da cultura receptora. 

Por exemplo: ykaraíba, cuja tradução literal é “líquido enfeitiçado” e sua equivalência 

em português é “água benta”, vejamos também o termo ñemongaraiba, sua tradução 

literal é “o ato de tornar-se enfeitiçado” e como equivalência temos “batismo”. 

Anchieta se ocupou de uma tarefa complexa e incerta de estabelecer e 

traduzir novos elementos, pois não lidava apenas com duas diferentes culturas, mas 

também com códigos linguísticos de origem e destinos diferentes. Retomando o fato 

de que o tupi era uma língua concreta, sem a mesma variedade de palavras para 

descrever ideias e conceitos abstratos que o português apresentava. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme analisamos os aspectos históricos na descoberta do Brasil, a língua 

tupi tornou-se a língua mais falada por trezentos anos no período colonial entre 

todos os habitantes da costa brasileira. Muitas crianças cresceram em ambientes 

bilíngues. Por conseguinte, publicar textos em língua indígena passou a fazer 

sentido a fim de dotar os índios ou colonos alfabetizados com as possibilidades da 

nova língua e oferecer aos missionários materiais em tupi que serviriam de base 

para alcançarem os objetivos de catequização.  

Expomos o interesse dos jesuítas em aprender o tupi com objetivo de 

catequizar os índios e criar condições para que a língua se estabelecesse, com isso 

a língua se propagou e o maior incentivador foi o Pe. José de Anchieta que nos 

deixou grande contribuição para o conhecimento do tupi, contudo hoje os únicos 

documentos de que se dispõe para se conhecer o tupi, baseia-se em sua produção 

literária recheada de ricas traduções. O estudo apresentado apontou a influência da 

diversidade cultural em suas traduções para a língua tupi, língua a qual motivou a 

formação e expansão da língua portuguesa do Brasil e nos deixou vestígios do 

vocabulário indígena, hoje incorporados em nossa língua através da fauna, flora e 

outras comprovações.  

Todo o trabalho catequético de Anchieta teve por objetivo transmitir a 

mensagem cristã para a sociedade colonial indígena e, através de suas traduções, 

por diversas vezes, o tradutor empregou elementos dos nativos e utilizou termos 

equivalentes, sinalizando que o jesuíta já havia empregado a equivalência dinâmica 

proposta por Nida (1914) na sua prática. Anchieta foi capaz de entrar na intimidade 

do índio, conversar sobre aspectos da crença de seu rebanho, no intuito de 

convencê-los a aceitar princípios que se opusessem a sua cultura e história.  

Em nosso trabalho, descrevemos as representações sociais, as crenças e os 

valores da cultura de chegada, reorganizados com o intuito de traduzir o universo 

europeu na vida do índio. Anchieta, como um tradutor empenhado deste século, 

manipula esses elementos à favor de sua missão e assim os incorporam com 

elementos inéditos e desconhecidos ao seu público. Estivemos analisando a notável 

diferença entre as línguas e culturas, lidando com as lacunas que naturalmente 
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existiram. Representando um grande desafio para o tradutor, nas palavras de Castro 

(2005, p. 153), “traduzir é presumir que há desde sempre e para sempre um 

equívoco, é comunicar pela diferença, em vez de silenciar o Outro. Traduzir é 

instalar-se no espaço do equívoco e habitá-lo”. 

Os jesuítas e em destaque o Padre José de Anchieta desempenharam um 

papel incrível na “conversão” dos índios, e aqui me detenho a dizer que esta 

conversão abrange tanto o lado espiritual como também o fato de através de suas 

traduções, converter importantes conceitos para a língua tupi, ou seja, uma 

conversão linguística. Conversão esta, que pode significar para os índios, muito 

mais que uma experiência religiosa, significar mais que uma aquisição de um 

idioma, portanto ligada aos catecismos, todo o levantamento de vocabulário e a 

produção de uma gramática, no cerne de nossa pesquisa temos a convicção de que 

se traduziu mais que palavras, foram interpretadas e traduzidas as tradições.  

Levando em consideração todos os aspectos que de certa forma foram 

proeminentes para tradução de Anchieta, como por exemplo, a intervenção cultural 

(na magia, no mistério e no sobrenatural indígena), o padre obteve êxito em seu 

objetivo, pelo fato de ter atuado em consonância com os hábitos da sociedade tupi e 

então, concretizar projetos valiosos a partir das percepções, apreciações e ações 

dos índios. É certo que ao se traduzir um texto, traduzimos a cultura; portanto, 

aprender uma língua diferente certamente nos faz diferentes, nos aproxima de uma 

nova comunidade, uma nova maneira de viver e por que não, de um novo jeito de 

pensar.  

Diante disso, percebemos com Navarro (2001), que Anchieta não viu o índio 

como “diferente”, mas preferivelmente como “igual”. Realidade esta que se observa 

pelas estratégias empregadas por ele para alcançar os nativos e se fazer entender 

por eles, deixando uma grande contribuição linguística, a partir de suas traduções 

para o tupi. Como tradutor, fez o que estava ao seu alcance, levando em conta a sua 

época e a falta de recursos, conseguiu transmitir aquilo que lhe era exigido 

transmitir, de forma adequada, deixando um legado para a língua tupi, que hoje vem 

sendo resgatada e estudada por pesquisadores. Quanto às estratégias das quais se 

valeu para traduzir, muitas delas continuam sendo empregadas com sucesso, 

quando se quer uma tradução comunicativa e dinâmica.  
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