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j\ graphia de j^rasil
La connaissancc raisonncc dês langucs cst uli dcs bcsoins denotrcsiècle.
— EICIIOFF.
Lê premicr point, quand ün jette un coup d'ceil general sur 1'ctude dês
langues romanes, c'est d'en constater 1'étymologie.
'lí cst donc vrai de dire que lê fonds dês íangues romanes releve de
1'étymologie. — LITTRÉ — Histoire de Ia Langue Française, I, 23.
El estúdio de Ia Etimologia es sobremanera útil, y su conocimiento
proporciona grandes ventajas. — D. PEDRO FELIPE MONLAU — Diccionario
Elimológico, pdg. I.
Guando no sé Ia etimologia de una roz me parece que escribo ai aire.»
— DÕDERLEIN — Afud Monlau.
La lengua más sabia es aquella que más se parece ai idioma de donde
se deriva. Consiguicntcmcnte: Ia más bárbara es Ia que más se aleja de Ia
palabra original.— D. ROQUE BARCIA — Diccionario Elimológico, mtrod., l,
pág. VIII.
E' o idioma de um povo a mais eloqüente revelação da sua nacionalidade
e da sua independência. Na linguagem andam vinculadas as suas grandezas e as suas gloriosas tradições. A alteração viciosa e irracional da sua
índole própria testifica a irrupção de idéas e de costumes peregrinos, que
vieram corromper e desluzir o caracter primitivo da nação.— J. M. LATINO
COELHO — Elogios, I, 12.
E na língua, na qual quando imagina,
Com pouca corrupção crê qu'he latina.
Luís DE CAMÕES — Lusíadas, c. I, es t. 33.

Nenhuma questão tem, até hoje, levantado mais celeuma c motivado mais controvérsias do que a da graphia da palavra Brasil.

Assumpto, na verdade, da máxima importância e carecedor da
mais accurada c profunda attenção e estudo, por isso que se trata do
nome dum grande país, como, de facto, é o nosso caro Brasil, tem,
entretanto, desafiado a competência c saber de eruditos c philologos daquém e d'além oceano, motivando, a cada passo, cerradas e
ardorosas polemicas, sem ter, até o presente, obtido uma solução que
a todos satisfaça e com a qual todos, de boamente, se conformem.
Todos o discutem ; as opiniões se dividem, porém ; formam-se
partidos, cada qual tendo a sua bandeira — como a melhor e victoriosa— do s ou do \. Aqui uns, tratando do assumpto, apregoam que
a graphia certa c legitima, por ser etymologica, é com \; alli outros, allegando a mesma razão, preconizam a orthographia com s ; além, finalmente, outros, munidos de falsos e errôneos argumentos, citando
auctoridades que, cm matéria de cscripta de palavras, nunca o foram,
nem serão jamais e fazendo do caso questão patriótica, affirmam, alto
e bom, som, que com \ é que devemos escrever o vocábulo, porque com
ser esta a escripta baseada e firmada na etymologia, representa, além
disso, uma conquista nossa, genuinamente brasileira, com a qual nada
teem que ver philologos e eruditos estranjeiros, ds outras paragens ! l
E' unia verdadeira babel; discussões de toda parte; algumas feitas
com critério e competência; outras a esmo, verdadeiros amontoados
de palavras. Verba d vocês prxlereaque nihil.
Alguns estudam o caso e surgem em publico armados de valorosos e criteriosos fundamentos, apresentando a sua opinião sensata c
sem ares de imposição; outros, porém* desviam-se da verdadeira
rota, clamam, gritam, fazendo uma confusão horrível c inextricavel
de cousas simplissimas na sua essência, acabando, não raramente,
por a si próprios não entenderem. Neque semper arcwn tendit Apollo.
E, assim, marcham as cousas. Dir-sc-ia que a graphia de Brasil
é um mysterio, um enigma, um problema irresoluvel, tantas e tão continuadas são as polemicas e controvérsias que tem originado I
Certo não é questão que se pode resolver com duas petmadas ;
ao invés disto, cila é bastante complicada, pois exige da parte de
quem a quiser apreciar conhecimentos não muito vulgares. Requer
grandes estudos, muito critério e tino na escolha das provas e argumentos que tiverem de ser exíiibidos ; e é justamente nisso que está
tudo ; é aí que o carro pega.

Ora, nem todos estão nesse caso.
Sem preparo philologico, isto é, sem o conhecimento, ao menos,
das línguas romanicas ou novilatinas, aí comprehendidos os processos
de transliteração e derivação das mesmas línguas, não é licito a ninguém vir a publico falar sobre orthographia de palavras e, muito
menos, sobre ctymologias, sob pena de naufragar c mo ser comprehendido; e, por esta razão, muita gente tem dado cincadas de todo
tamanho e perpetrado erros de arripiar cabellos.
Haverá quem, embora medianamente conhecedor de philologia
romanica, ouse affirmar que a origem de palavras de línguas novilatiuas seja assumpto de somenos relevância ?
Não, certamente, penso eu.
O que sei, o que apprendi, o que deprehendi dos longos meses
que dediquei ao estudo da matéria, é que todo aquelle que tentasse
resolver o problema da escripta da palavra Brasil deveria, além do
mais, conhecer a funcção do 5 c do \ nas línguas romanas ; sem isto,
qualquer tentativa seria vau e infructifera, porque ao apreciar a opinião
de lexicographos, escriptas de clássicos e opiniões de philologos, esbarraria no maré magmim das contradicções, sem mais poder tomar
pó, nem achar a solução desejada. Funiculus triplex difficile ritmpitur.
Quantos espíritos eminentes têm caído cm questões de philologia ! Quem tiver a felicidade de haver lido as obras de F. Bopp, Pictet,
Max Müller, Reinach, Whitney, Grimni e muitos outros distinctos
mestres, há de ter notado quanto é difficil, controvertida e embaraçada a scicncia da linguagem. Quantas discussões, e, ás vezes, estéreis, 110 terreno da lingüística !
Não divaguemos; vamos adeante.

Ha meses passados li eu alguns artigos da lavra de um illustre
professor, estampados nas columnas do Correio da Manha, se me
não trahc a memória, sobre a questão de que hoje vou occupar-mc.
Despertaram-me elles muita curiosidade; e, de então para ca,
entrei a estudar a questão da graphia de Brasil.
De tudo quanto houvera lido antes da publicação desses artigos,
firmados pelo professor Cândido Lago, não deprehendi nada que pudesse servir de fundamento a quaesqucr thcorias cm favor do \ na

palavra. Muito me admirei, portanto, de ver o illustre professor ao
lado dum mão partido; e para mim foi motivo de muita tristeza ver
S. S. assumir a paternidade de uma causa perdida e própria somente
de quem anda á cata de novidades descabelladas.
Lastimo que um espirito elevado, como é o do erudito Sr. Lago,
preste as suas luzes a uma gafeira, que não tem por onde se lhe pegue,
fora de todo propósito — Brasil, com 3.
Sou brasileiro; e, como tal, compungi-me quando li um folheto
que S. S, publicou ultimamente, no qual defende a malfadada questão
do emprego do $ na palavra Brasil, valendo-se de sua auctoridade
para pregoar uma cousa de que nunca jamais se poderá provar a
exactidão.
Não sou philologo, mas provarei ao professor Lago que Brasil
com i é um erro etymologico, um desmentido á sciencia da linguagem
e a negação de um facto histórico da língua portuguesa.
A graphia de Brasil já está resolvida e definitivamente assentada, como mostrarei no decurso destas rabiscas; e certamente a gloria
de havê-la firmado cabe ao mestre dos mestres em linguagem portuguesa — Cândido de Figueiredo, que, nas suas magistraes obras ( ' ),
disse quanto era possivel e cabível sobre a questão.
Quaes as provas e fundamentos que empregou o professor
C. Lago em sustentação á sua theoria de Brasil, com \, veremos já.
Tomarei por base a obra ultimamente publicada pelo professor— Collocação dos Pronomes Pessoaes Encliticos, na qual repetiu S. S. tudo quanto houvera asseverado pelas columnas do jornal
ao qual já me referi.
Cumpre-me dizer, antes de tudo, que não era meu intento dar a
disposição que ora vou dar ao assumpto ; pretendia fazer o estudo
dos processos de transliteração e derivação das línguas romanicas,
para, apoiado nelles, buscar a ctymologia da palavra que constitue o
objecto do meu estudo, estabelecendo ao mesmo tempo o parallelo
entre a língua portuguesa e as suas irmãs.
Mas duas causas concorreram para esse meu desvio: a primeira
foi a dificuldade de bem poder representar as formas das palavras da
língua valaca e de alguns dialectos das línguas romanicas, tudo pela
( i ) Lições Práticas, 2* e.d.., III, 208-211 ; II, 3a ed., 79 ; Falar e Escrever, l, 48 ; A
Ortografia no Brasil, pags. 94-100.

deficiência de letras que entram na composição dos mesmos vocábulos . Outro tanto posso dizer a respeito das línguas indo-européas
a cujo grupo pertence o latim, ás quacs, por falta de caracteres apropriados á transcripção, deixo de referir-me. A segunda foi a disposição dada pelo Sr. professor Lago á sua discussão.
Mas, tanto quanto em mim couber, farei tudo da melhor forma
possivel, seguindo de perto o auctor da Collocação dos Pronomes,
analysando, ponto por ponto, a sua argumentação.

Ouçamo-lo:
« Ha cerca de doze annos encetei na «Gazeta de Petropolis » acerrima campanha em prol do « \» na palavra « Brazil». Sou brazileiro nado e baptizado nesta cidade; e, como tal, enrubesceram-se-me
as faces, quando li, que um conterrâneo meu consultara com um portuguez da Beira, o Dr. Cândido de Figueiredo, se devia escrever-se
com « s » ou com « z » a palavra « Brazil».
« A união faz a força, a fé deve ser firme, e o christão é baptizado, pôde chrismar-se para se corroborar na fé, mas não pôde duas
veves (lapso de revisão) recorrer ao sacramento da confirmação. Do
mesmo modo também, o nome de minha pátria (Brazil), que em tempos idos fora escripto com « s » , havia mudado a sua graphia (' ),
escrevendo-se com « z » na minha infância. Nessa fé nasci, nessa fé
hei de morrer.
« — Brazil com « z » é sustentado por grandes capacidades;
« Brazil» com « z » vem no diccionario de Aulete ( 2 ) ; « Brazil» com
« z » apparece no volumoso e excellente diccionario inglez do americano « Webster » ( 3 ) , o melhor e mais desenvolvido que conheço ;
« Brazil» com « z » é como se lê ainda hoje no « Diário OfBcial» ;
« Brazil» com « z » tem existido por longos annos na fachada e nos
reposteiros das nossas repartições publicas; « Brazil » com « z » es( i ) Isso é que não. Quem foi que mudou a graphia! Porque o fez ? E' verdade que
foi adulterada por alguns : mas não por todos.
( 2 ) Não é verdade. Procurei ansioso um artigo que se inscrevesse Brasil no referido diccionario ; não encontrei. V i — Bra^iletc etc., como também vi varias vezes
Braiàl no vol. I, 242. E porque não registrou a palavra Brasil ?
Digam os auletophüos. . . Esquecimento talvez. . .
( 3 ) Nelle também lera S. S. author, etc. Porque não escreve assim ?

crevem os próprios Francezes e Inglezes, quando remettem mercadorias para o nosso paiz; « Brazil» com « z », como mais tarde provarei,
era opinião do illustre finado visconde Taunay, como franca e espontaneamente declarou « urbi et orbi» na «Gazeta de Pctropolis» de i
de março de 1898; «Brazil» com « z » é até opinião formal de Diez,
auctor que o dr. Cândido de Figueiredo acata, e não pôde deixar
de o fazer (mas que infelizmente não consultou na questão vertente ).
« Que juizo formariam do nosso progresso literário os estrangeiros, se após 400 annos, ainda não soubéssemos escrever o nome
do nosso paiz ?!I» (??!!!??)
E' incrível que tão estupenda e edificante argumentação haja
saído da penna dum homem de merecimento.
De par com algumas auctoridades de valor incontestável, embora sejam as suas opiniões discutíveis, invocar a auctoridade de
caixões e malas, ou cousa que o valha, só pode ser levado isto á
conta de debiquc ou desacato ás mesmas auctoridades; outra cousa
não se pode suppor. Mas.., vamos por partes.
Em primeiro lugar não conheço uma só auctoridade e capacidade
em philologia que aconselhe a graphia de Brasil, com 7V a não ser o
Sr. professor Lago, com a sua peregrina argumentação.
Não quero com isto dizer que nego auctoridade a Diez; seria de
minha parte grande ousadia, se tanto afSrmara; e, no meu humilde
pensar, Diez, em philologia romanica, é mestre a mais não poder.
Mas, digo, sim, e provarei, com o próprio philologo alemão, que
S. S. tornou a nuvem por Juno, quando citou o iusigne romanista.

O ex-professor de alemão parece que confunde capacidade literária com auctoridade em matéria de philologia.
Um indivíduo pode ser um erudito, um scientista eminente, um
sábio profundo, e não ter, entretanto, preparo lingüístico, e ser
mesmo leigo em matéria de philologia ; c o professor Lago bem sabe
que, mais do que eu, mestres primorosos há, em matéria de linguagem, sabedores, até, em philologia, que o não são, nem por
sombra, em cousas de graphias.
Nesse ultimo caso está Latino Coelho, por exemplo.

Abra S. S. o i° e 2° volumes dos seus Elogios Acadêmicos
e encontrará : Authoridade, defesa, magcstadc, civilização, riquesa,
cerlesa, lecçao, illucidar, raises, rasões, obdecer, sepulchro, organisação, magestoso, emprega, licçõcs, horizonte, alhmospherico, aprasivelmenle, prophanos, athmosphera, fcilorisando ( ' ).
Aposto que o professor jamais escreveria qualquer dessas babuseiras. Não é verdade ?
E os outros clássicos ?
D. Duarte nas suas obras Leal Conselheiro e Livro da Ensinança: Ysamc (exame); hyra, hira (ira), defcrença (diferença),
omecidio (homicídio), strollogos (astrologos), odiencia ( audiência ),
eslronomia (astronomia), hydade (idade), hetica (ethica), hodio
(ódio), enlrepelar (interpretar), fremosura (formosura) ( 2 ) .
São dos Lusiadas as que seguem: Baxo, abaxo, débaxo, yra
(ira ), aliphanle c nace, além de outras ( 3 ) .
« E' incrível», dizia o padre Sebastião de Foyos, « o descuido e
negligencia com que se-acham impressas, pelo que toca á orthographia, os livros antigos dos nossos clássicos, apezar da veneração, ou
antes superstição com que alguns estimam estas primeiras impressões. Nem esta pouca exacção nascia só das ofíicinas vinha já dos
mesmos auctores, gênios profundos, que, occupados todos em crear
pensamentos novos, e dar-lhes a belleza de que era capaz a língua em
que falavam, deixavam o outro cuidado, como pouco merecedor de
se-impregarcm'nelle os seos grandes talentos » ( • ) ) .
E commentava Castilho :
« Fora essa, ou outra a causai do desamparo em que os antigos
deixaram a orthographia, reconheçamos o facto, como diametralmente
opposto á asserção do nobre censor, isto é : que os clássicos não
tinham systcma orthographico, e que esses admiráveis mestres do
dizer seriam do escrever desgraçadissimos guias » ( 5 ) .
( i ) Pag-s. 17, 21, 33, 46, 8s, 51, 33, 3o, 75, 81, 133, M3, 206, 305, 371 ; 24, 50, 73, 96,
100, ia6j 163, 173, 1 3J) 300, 331 e 530.

( 2 ) Apiid Ruy Barbosa — Réplica, pag-. 300.
( 3 ) Apua Castilho — Orthographia, pag-. 87.
(4)Apu.tJ. F. de Castilho — Orthographia Porltigucça, p. 50 — R i o , 1860. Esse
trecho foi citado pelo insigne e primoroso vernaculisla Kuy burbosu, na sua monumental Réplica, pag. 378.
( 5 ) O b r . cit., pag. 50.
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Consultemos Ruy Barbosa :
« Por via de regra os antigos escriptores não curavam de aprimorar nesta parte (refere-se á orthographia) os seus livros : Frei
Luiz DE SOUSA não se esquivou á descuriosidade commum » ( ' ).
Ainda mais, de outro escriptor :
« Como todo o indivíduo que empreende um trabalho gramatical
ou lecsicográfico invoca em geral autoridade de escritores portugueses de boa nota, julgar-se-ia que na realidade a ortografia de que
usaram, ou usam esses escritores é igual nas suas feições mais gerais.
« A verdade, porém, é que a ortografia dos clássicos, nunca foi
nem é uniforme. Para convencimento desta verdade basta confrontarem-se os sistemas revelados nas obras de Alexandre Herculano,
Almeida Garrett, Camilo Castelo Branco, Antônio Feliciano de Castilho, Rebelo da Silva, Méndez Leal, etc., entre os modernos » ( 2 ) .
Haverá quem, depois disto, ainda teime em citar a orthographia
de bons escriptores e clássicos como modelo de escripta portuguesa ?
Se foramos seguir a norma de graphar dos melhores escriptores
portugueses, podiamos escrever quantas tolices e asneiras nos viessem
aos testos, na certeza de que toparíamos nos clássicos muitos c innumeros exemplos para justificação das mais estupefacientes cacographias.
Quem isto não vê, é cego.

Dos dous diccionarios que o ex-professor de alemão citou, um,
como já disse alhures — o de Aulete, não contém um só artigo que
se inscreva Brasil.
Ou eu sou cego ou o professor Lago se enganou.
O outro —, o de Francisco de Almeida, tem a ingenuidade de
registar Brasil e Brasil, á vontade do freguês, isto é, com \ para
gáudio do auctor da Collocação dos Pronomes e com s para satisfazer
aos gostos oppostos aos de S. S.
Se me sobrara tempo, iria provar ao professor Lago que em
matéria de orthographia o diccionario de Aulete é erradíssimo; c talvez
em mais alguma cousa.
( i ) Réplica, pag. 377.
( 2 ) Gonçálvez Viana —Ortografia Nacional, pags. i e 2.
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« Aulete, no seu aldravado diccionario, diz — entre outros muitos
disparates e destemperos imperdoáveis, em que tão severo se mostrou
para com os outros lexicographos e, principalmente, para com o nosso
Moraes — que espiolhar, com o significado de pesquizar, observar,
indagar minuciosamente, deriva-se de piolho !
« Este verbo é forma divergente de espionar, que e também espiar,
se derivam de espia, espião. Lho, lha é suffixo nominal = lat. alia,
ilia, culus. Cp. trabalhar, baralhar. . . alhear e alienar » ( ' • ) •
E' por isso que a respeito de diccionarios, em resposta ao talentoso professor C. Lago, disse Cândido de Figueiredo :
« Que novidade I Quase não há erro ortográfico, que não apareça cm bons escritores; c o Contemporâneo tem-n-os ás dezenas,
como qualquer outro, organizado antes da difusão da sciência da linguagem. O autor do Contemparaneo era um erudito, mas não era um
filólogo; e, poucos anos depois da publicação de sua obra, ele próprio me confessava que, se a reeditasse, a refundiria essencialmente
sob o ponto de vista ortográfico. Havia observado o que ele supunha
uso geral, e, quando estudou mais um pouco e caiu em si, era
tarde» ( 2 ).
Verdade é que nem mesmo o professor Lago dá importância e
auctoridade, em matéria de orthographia, ao seu predilecto e decantado Contemporâneo !
Escreve S. S., e muito bem 110 meu fraco entender, cair,
irás, literária etc., ao passo que Aulete prescreve—cahir, tra\ e
litterario.
De duas uma : ou o professor errou, e, neste caso, temos conversado. .. ; ou o Contemporâneo, e, deste modo, fica reconhecido implicitamente que o tal erra.
Não há para onde appellar...: ou a lógica é um contra-senso.

Que dizem os outros diccionaristas ?
Serão da mesma opinião do Contemporâneo ?
; t ) Pacheco da Silva Júnior — Noções de Semântica, pag. 76 — Rio, 1903.
( 2 ) Ortografia no Brasil, pags. 97-98.
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Bluteau :
«BRASIL. Grande Região da America Meridional descoberta
por Pedr'Alves Cabral, que lua por Capitão mor da segunda armada, que el-Rei D. Manoel (de felice memória) mandou à índia
& partiu de Lisboa em g. de março de mil, & quinhentos do nasciinato de Quisto, & no mez de abril.,.
« BRASIL (sempre com S). Pão vermelho, pesado, & muito seco.
« BRASIL, chamão os pintores a huma cor, que elles fazem,
comrachas do BRASIL (ainda o S ! ), goma arábica, & agoa ardente.
« BRASIL (estão vendo í ) . Tomase às vezes por homem natural
do BRASIL. Brasiliensis, is » ( ' ).
Frei Domingos Vieira :
« BRASIL..., BRASILEIRO..., BRASILETO..., BRASILICO..., BRASILIENSE... » ( » ).
Francisco Solano Constancio :
« BRASIL, s. m. nome de hum grande estado da America descoberto c colonisado pelos portuguezes, hoje império independente.
Este nome vem do pão vermelho que de lá se extrahc a que os
portuguezes chamarão brasido, cor da brasa. . .
« BRASIL (que S cabuloso ! ) adj. 2 . , pertencente ao BRASIL. . . , BRASILEIRO...» ( 3 ) .
Antônio de Moraes Silva :
« BRASIL, adj. Pão BRASIL : vermelho de que se extrahe tiata
da mesma cor, cosinhando-o em água. Cor BRASIL ; i. e. de páo
BRASIL. Os BRASIS : os índios naturaes do BRASIL» ( 4 ) .
Cândido de Figueiredo :
« BRASIL, m. plantaleguminosa de que se tira o páo BRASIL. .. (Cast. BRASIL, talvez de brasa » ( 5 ).
F. Aclolpho Coelho :
« BRASIL — brà-yl, adj. Pão—, pão vermelho empregado em
tinturaria — s. m. Cor feita com rachas de BRASIL, etc. Natural
( i ) Vocabulário Português

e

Latino, II, 186. Coimbra — 1712. Cito esta edição

porque è a melhor.
( 2 ) Thesouro da Língua Porlngueza, I, 816.
( 3 ) Novo Diccionario Critico e Etymologico da Lirígua Portuguesa, io a cd., pagina
188— Paris, 1873.
( 4 ) Diccionario da Língua Portuguesa, i, 2139 — Lisboa, 1813.
lld por ai uns diccionarios falsificados que registram Brasil c quejandos. . .
( 5 ) Novo Diccionario, T, 2118.

do BRASIL. (Hesp. brasil, prov. bre\ilh, ital. br asile. Esse pão é
assim denominado em textos muito anteriores ao descobrimento do
BRASIL, que recebeu o nome delle e não lh'o deu, como se
suppoz. Ducange deriva a palavra de brasa, sendo o nome dado ao
pão por causa de sua cor vermelha » ( ' ).
Ora, desse meu longo cxcurso pelos melhores diccionarios da
língua portuguesa em nenhum encontrei Brasil, com \ .
Porque os não consultou o professor Lago í Talvez tenha sido
pelo factodo Contemporâneo ser suficiente... ter mais valor do que
os outros. Discutir questões de tão elevada natureza por esta maneira,
não c serio, nem parece de professor.

Continuemos.
« Brazil» com « z » apparecc no volumoso c cxcellente diccionario inglez do americano Webster ».
Não vem ao caso citar Webster.
Brasil com \ no inglês é cacographia. Abra S. S. a edição de
1900 do diccionario a que se refere e verá :
«Brazil... no inglês antigo, BRASIL, no latim BRASILE,
compare o português c espanhol BRASIL, o provençal BRESIL,
talvez do espanhol ou português BRASA. . . » ( 2 ) .
Nem a propósito : o Webster dar como forma portuguesa do
vocábulo Brasil, com s !
Sc o illustrado professor fosse cohcrentc comsigo, certamente
não se valeria da auctoridadc do diccionarista americano.
Bem merecido o castigo ; e, para completar a obra, ainda a forma
provençal BRESIL, com s ! l l
S. S. foi buscar lã e saiu tosquiado !
Ou o lexicographo tem razão, ou está errado.
Na primeira hypothese perde o professor, porque Brasil, com s,
c cscripta nossa, attestada por Webster; c na segunda perde também,
porque se vale de uni mestre que erra na questão de que se trata,
pois que diz que Brasil ( com s ) é forma portuguesa.
Não é claro como a luz meridiaua?
( i ) Diccionario Manual Klymologico, pag. 260,
( 2 ) Edição dirigida por Noali 1'ortur, pay. 177.
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Brarjl vem do antigo inglês brasil, e este procede do baixo
latim — brasile; logo, o inglês moderno deturpou a palavra, empregando um \ contra a etymologia.
Será verdadeira a minha conclusão ? Haverá algum diccionarista
inglês que escreva brasil com s ?
Há sim; e não poucos.
Tem a palavra o eminente John Walker:
«BRASIL, or BRAZIL. . . An American wood, commonly
supposed to have been thus denominated, becausc first brought from
BRASIL. . . » ( ' ) •
Não está bem patente a opinião de Walker >
Mais outro, não menos competente, Charles Richardson :
n. s. An American wood, commouly supposed to havc
been thus denominated, because first brought from
lRAZIL
BRASIL... » ( ' ) .
Não querem os dous diccionarístas, escrevendo Brasil ( com s),
patentear a sua opinião ?
Não há duvida que sim.
Será a forma Brasil (com s) auctorizada no inglês, por mais
algum lexicographo ?
Sim; e desta vez fala o principal diccionario inglês, o melhor de
todos, pois foi organizado por uma sociedade de sábios, sob a direcção
do eminentíssimo philologo William Dwight Whitney — é o Century
Dictionary:
« BRAZIL... Early moderu cnglish also brasil (também BRASIL,
(com s) (with accent ih the first syllabe; cf. brassil, brissel-coek), from
middle latin brasile, brasyle (do baixo latim brasile, brasyle}, = old
danish brasilie, danish brasilie (trai), = norwegian bresel, brisel,
from old french bresil, modcrn french brcsil — provincial bresü,
bre^ilh = spanish and old portuguese brasil (whence modern italian
brasile, middle latin Brasilium, Braxile, bresillum, brisiacum], orig.
a red dyewood brought from the East.
Origen uncertain : perhaps, as Diez suggests » (3 ),
( i ) A Criticai Pfonouilcíng Dictionary, pag. 64 — London, 1859,
( 2 ) A New Dictionary of the English Language, I, 219 — London, 1839.
( 3 ) Vol. I.pag. 667,

Não se deprehende perfeitamente que Brasil, com s, também
é forma correcta e auctorizada em inglês ?
O que. mais resalta de todo esse artigo é que todas as línguas germânicas apresentam formas que se escrevem com s : no
antigo dinamarquês (Brasilie), no dinamarquês (Brasilie) c em
norueguês (Bresel, Brisel). Não é assim í
Porventura só se dá a adulteração na palavra brasil na língua
inglesa? Creio que não. Bra?Lier, no inglês moderno, se graphava
antigamente brasiere, brasyere; e braiip também com s se escrevia
outrora.
Parece-me que a tendência da língua inglesa é transformar o s
de palavras estranjeiras e, muito principalmente, o 5 final de palavras
germânicas em 7U fazendo-lhe seguir e mudo. « As initial the character \ is written mostly in words of Greek origen, but as final
(almost always with silent e added) it is found in many germaniac
words as freeqe, $a\e > > ( ' ) .
E' possível que sinceramente alguém, em vista desses factos,
queira imitar a orthographia inglesa >
Cabe citar aqui uma ponderação do consummado philologo português Gonçálvez Viana sobre orthographia inglesa :
« Os ingleses teem também ortografia tam extraordinária, conquanto mais explicável do que a francesa, que não creio haja alguém
que de boa fé a defenda, ou queira imitar. As censuras e sarcasmos
que motiva, mesmo em Inglaterra e nos Estados Unidos da América
do Norte são bem notórios, e até o parlamento lhes tem prestado eco
em ambas as nações.
« Na realidade, as Ilhas Britânicas parecem fadadas para cnjenharem ortografias abstrusas. •
« Não é somente a sua língua oficial, de estirpe germânica, a qual
possue uma ortografia que assombra esíranjeiros e nacionais (o
grypho é meu); das relíquias de línguas célticas, ali faladas, unicamente o galés tem escrita simples, racional e intelijível; a do gaélico
da Irlanda, c a do crse dos serranos da Escócia (Highlanders) são
tanto ou mais complicadas que a inglesa, a qual já o não é pouco, se
a compararmos ás escandinavas, á alcman, e principalmente á holan( i ) CenttH-y ííiefiomrr, Vi, letra 'L
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dcsa, mais simplificada c melhor harmonizada ainda no dialecto do
cabo ( Capc-Dutch ) » ( l ) .

« Brazil» com « z » 6 como se lê ainda hoje no « Diário
Official » ( 2 ) ; « Brazil » com « z » tem existido por longos
annos na fachada e nos repòstéiros das nossas repartições publicas ;
« Brazil » com « z » escrevem os próprios Francczcs c Inglezcs,
quando rcmettem mercadorias para o nosso Paiz. »
Não merecem commcntarios esses tópicos. Quem quer que não
conhecesse o illustre professor, diria, aliás praticando justiça, que
S. S. apprende orthographia portuguesa lendo letreiros de rcpostciros,
caixões e malas de bagagens, jornacs mal orthographados c auctoridadcs de igual quilate. Opus artifícemprobaf.
« Brazil » com « z » como mais tarde provarei era opinião do
illustre finado visconde de Taunay ».
Por em quanto um trecho de ouro do eminente morto :
« O « 5 » , não ha contestar tem em seu favor também BONS
ARGUMENTOS ; mas hoje não é licito abrir mão daquillo que foi
alcançado pelo esforço paciente, constante c valioso de dois compatriotas que muito estudaram c sobremaneira souberam honrar este
paiz. »
Penso que foi alterado o trecho . . . O s ter em seu favor
bons argumentos !! Já é alguma cousa; porque o mais direi.
De quanto dissemos, concluímos :
I. Que em questões de orthographia não c licito a ninguém invocar a auctoridade de clássicos, senão em casos espccialissimos ;
I1. Que os melhores diccionarios da língua portuguesa escrevem
Brasil com 5;
I I I . Que a orthographia inglesa não pode, nem deve, em hypothcsc alguma, servir de modelo de escripta de palavras portuguesas.
Dito isto, não há para que mais nos determos nesse ponto.

Chegamos ao ponto capital da argumentação do distincto professor Lago. Digo capital, porque de em volta com cousas descabidas
c falsas, recorre o auctor da Collocação dos Pronomes á auctoridade
de Frederico Diez, respeitado e consummado mestre cm philologia romanica. Enveredou S. S. por tortuosos c iiivios caminhos
querendo firmar-se na opinião do insigne romanista, para fundamentar
a inglória doutrinação de Brasil, com 7t. A interpretação dada pelo
professor ao que disse o philologo alemão não tem cabida; c no-lo dirá
o próprio Diez por que razão.
Vejamos primeiramente mais alguns assertos do Sr. Lago; e
depois examinaremos a opinião de Diez.
Escutemos o Sr. C. Lago:
« A palavra « Brazil » deve continuar a escrever-se com « z » ,
como se vê no « Diário Official », c assim devem ser cunhadas todas as nossas moedas (e não com « s » como illusoriameute pretende
Cândido de Figueiredo ).
« A única razão que este allcga é que os Francezcs escrevem
« Brésil» (com « s » ); mas não attende á circumstancia de que, se elles
a fazem derivar de « braise » ( o que é contestado por Diez ), e escrevem hoje esta palavra com « s » são lógicos na sua graphia; ao passo
que, entre nós, a palavra « braza», por muitos e bons auctorcs, tem
sido escripta com « z » , e assim apparece « hodiernamcnte» 1.10 dicciouarío « Contemporâneo » ou de Auletc, e 110 de « Francisco de
Almeida ».
Já disse quanto era possível sobre a orthographia dos clássicos;
e se tora o critério de bons auctorcs o único a que no?, devêssemos
tingir, estaria a questão liquidada.
Sc não, vejamos :
Goiiçálvez Viana, o maior de todos os philologos portugueses,
que jamais confundiu s com rò, empregando um ao invés de outro,
c que, em matéria de orthographia, vale pur quantos bons auctorcs o
professor Lago pudesse citar, escreve Brasil, com $.{'.); Cândido de
p.tssim.
' i ) ApostiLis dos üiccionjfiüS
=5«7
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Nacional,
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Figueiredo não menos valoroso e que pesa certamente mais do que
meia dúzia de Auletcs, sempre graphou a palavra com s ( : ) ; Ruy
Barbosa o primoroso estylista e eruditissimo escriptor, na sua Réplica,
o maior monumento da literatura brasileira, não orthographa Brasil,
senão com s; c, finalmente, muitos c muitos outros, que deixo de
citar, para me não exteuder mais, assim procedem.
E' opportuno transcrever aqui o que respondeu Cândido de Figueiredo ao ex-professor de alemão no Lyccu de Campos, quando
S. S., querendo provar que ninguém liga importância â opinião
do philologo português, citou em abono de seu asserto os diccionaristas Aulete e Almeida.
— « Sabendo-se que o Contemporâneo foi publicado vinte anos
antes do meu diccionário, c o de Almeida dez anos antes, que importância podiam dar os dois lexicógrafos á minha opinião ? Só adivinhando-a, muitos anos antes de eu a publicar. Mas isto é o menos :
mero lapso cronológico ( o grypho é meu ). O mais, a par de outras
cousas, é afirmar o Sr. Lago qae a única razão que eu alego é que os
Franceses escrevem Brasil \
« Fingiu que me não leu, ou passou em claro as quatro páginas
que dediquei ao assunto ( Lições Práticas, vol. III, 2a edição, página 208 e seg,).
« O Brcsil i rances é cxactamente o que menos vale para
nós, porquê o francês c talvez a única língua culta que não tem
ortographia » ( 2 ).
Não são, porventura, sufficientes essas considerações, para
abalar a opinião do professor ? Mas não é tudo, como veremos.

Prosegue o professor Cândido Lago :
« O velho allemão « bras » ( braza) não pôde de fôrma alguma
influir na graphia da nossa (e muito nossa palavra, « Brazil») ( 3 ) ;
— porquanto se os allemães escreveram — bras — com « s » ( o qual
e
( i ) Lições Práticas. I, II e III ; O Cfiie se não deve dizer ; Estrangeirismos ; Falar
l
Escrever, I, II e I I I ; Problemas da- Linguagem ; Ortografia- no Brasil; Dicciionário
Português, I e I I ; Episódios, f assim.
( 2 ) Ortografia no Brasil, pag. c;ó.
( 3 ) Pode ser do professor e de mais alguns, A minha, e de muita gente, 6 Brasil,
com s, Também sou brasileiro...

é pronunciado sibilantemeiite por ser final) também deviam, para ser
lógicos, escrever os seus derivados, como de feito escrevem — Brasilicn ( ' ) , Brasilianer, Brasilianisch, etc., sempre com « s » ; nós
porém, abrandando o som do « s » (sibilante) da palavra — bras —
quando traduzida para o portuguez, nada obsta a que escrevamos
«braza» (com « z » ) , do mesmo modo que de «ansa» (latino), formámos « aza » (com « z »), como mais geralmente se escreve.»
Beatus venter qui te portavií, é o caso de se dizer.
S. S. investiga a etymologia de brasa e encontra bras (com s ) ;
e concluc que nada obsta a que escrevamos com rt !! Adeus lógica !
Adeus lógica I
De que serve então a etymologia, Sr. professor ?
Mas, o professor não se perde. Pelo abrandamento do s... da
mesma maneira que de ansa latino fizemos a\a...
Asa com ?t é disparate; c dum disparate não se pode deduzir
uma regra.
Porque escreve o professor despesa ( 2 ) ?
Ora asa vem de ansa e despesa de despcnsa, ambos latinos; e
se o ,s de ansa se abranda, o de despensa deve abrandar-se : não é verdade ? E então temos despeja com \... que o professor não escreve.
Como S. S. se desmente I!
Já sei : Heureca ! Heurcca ! ( 3 ) . E' que o Contemporâneo
escreve despesa e a\a... ( 4 ) e por isso o nosso Grimm descobriu
a lei do abrandamento...
O que é verdade é que o professor Lago não conhece a origem
do 3 no português.

sem. Que se manifestem os competentes."
( 2 ) Collocação dos Pronomes, pag. 33.
( 3 ) Ramiz Galvão - Vocabulário, pag. 314 - Rio, 1909.
leu que rjs vrrhn. teem . dado aSua P^a barba a muita geme. Alguém ouviu dizer o
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Appreucla:
« Z se prononce comme lê 7L fraiicais, c'est-à-dirc commc Ys douce
et s'emploie par elle, commc dans cauyt ( ' ) ; mais il est plus dur
quand il termine, ou quand une syllabc cst venue s'ajouter à Ia syllabe finale qu'il terminait, par ex. : petfdi\perdi\es, Jí\'fiiesle, filemos.
Lc \ est d'un cmploi plus restreint que 1'cspagnol auquel il nc correspond pás cn tout poiut. TL S'EMPLOIE, IL EST VRAT, ÉGALEMENT POLIR
LÊ Z GREC ET ÉTRANGER, mais lie represente que rarcmciit t avec i
palatal (dureza, rareio, avestru^}, car pour 1'espagnol mar^o, pci^o,
lê porfugais écrit março, paço, etc. La plus grande différence consiste cn cê que souvcut il s'emploic pour c, surtout dans lês vcrbcs
de Ia deuxièmc cttroisième coujugaison : adduqir, dÍ7Ler, farfr, prazer,
liitjir; do?Le (duodecim), fazenda, juirfl, aTfdo, va\io (vacivux), donylla, animalynho » ( 3 ).
Falou o mestre a quem Cândido de Figueiredo acata, c não
pode deixar de o fayr.
Está, nas palavras do philologo alemão, explicada a origem do
?L no português. Onde, pois, encontrou o professor Lago a lei do
abrandamento ?
Em Diez, affirmo que não foi; e se S. S. o lesse algum dia,
uáo cairia, como caiu, em tantas consas...

Continua o professor:
« Ainda mais —• Que os Hespanhoes escrevem« brasa »(com « s »)
nada prova; porquanto nesta língua, em que o « s » é sempre sibilante,
como no velho allemão « bras » elles, para ser lógicos, não a poderiam
graphar de outra fôrma ; por isso escrevem « Brasil», « brasileíio »,
« brasero », etc., todos com s sibilautc. »
Errou a mais não poder o douto professor : e desta vez grave e
incrivelmente.
{ i ) Antigamente reinava grande confusão entre os cscriptores, no emprego
de £ e s, e por isso se escrevia cauça, divição, faser-, etc., etc., mas isto era em bellus
tempos. . . Hoje há a sciencia da linguagem, que estabelece princípios certos sobre
o emprego Ue ambas as letras. Emíiín, como para alguns escriptorcs nossos da Academia de Letras, s com valor de s foi abolido, cm virtude d:i reforma. . .

São erros que se não perdoam a um professor que discute etymologias e formas comparativas de palavras.
Que brasa espanhol prova muito, só o professor desconhece,
porque não tem noção sobre orthographia, nem etymologia castelhanas. O espanhol escreve brasa (com s] por ser graphia aconselhada
pela etymologia, como provarei mais tarde.
Ensine a Real Academia Espanola ao professor Cândido Lago
por que princípios se rege a sua orthographia :
« Três princípios dan fundamento á Ia Ortografia Castellana : Ia
pronunciación de Ias letras, sílabas y palabras ; Ia ETIMOLOGIA ü origen de Ias vocês ; y ei uso de los que han inejor escrito. Vocês escribimos con arreglo á su etimologia ú origen, es decir, como se escribía
cada una de cilas en lengua de donde fué tomada para Ia nuestra ( ' );
vocês tcncmos que, por Ia fucrza dei uso, se cseribcn contra Ia etimologia » ( 2 ) .
Eis aí o que diz a Academia.
Sabe o professor quaes as palavras que os espanhoes escrevem
contra a etymologia ? e as que escrevem segundo ella ?
Segundo a etymologia, escrevem : brasa, Brasil, mês, português,
inglês, pesquisa, brisa etc., etc.
As que são graphadas contra ella por força do ^lso S. S.
adivinhará : ou não ?
E.que diz o eminentíssimo romanista alemão, sobre o s e ^ n o
espanhol ?
« S1. Quelle que soit sã place dans lê corps du mot, s est dure ou
forte comne KJ_ allemand. Lês anciens écrivaient aussi ss pour s
simple, même au commencement du mot: cossa, Alfonso, ssc, ssiis.
Quant à sã provenance remarquons seulement qu'clle represente
quelquc fois x, comne dans ânsia, tasar, et quelque fois aussi ns et
rs, dcvenus d'abord ss, puis simplifiés en s, comme dans mesa, mosírar, oso (ursus). ..
« Z. Cette lettre (que lês anciens remplaçaient souvent par lê
Ç, qu'ils mettaient même devant e et i: cagai, Çaragoça, vcçino) a pris
une grande importance et se rencontre, dês lê VIIIC siòcle environ,
avec Ia valeur actuelle, par ex. freyiedo Yep. III, u. 17 (ann. 780),
( i } Como succede a brasa, que procede do alto alemão bras, como veremos.
( 2 ) Gramática de Ia Lengua CaslMana, pag. 350. Madrid — 1885.
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d&jimo ( c'est-à-dire dieyno) IV, n. 1i 0\a villa n. 28, />o^o (puteus)
n. 38, /o^ Esp. Sagr. XXVI, 445 ( au. 804 ), calcada ibd. plumajp,XL, 400 (anu. 934) ; mais elle es t aussi supplautée souvent
par ei ou íí, comme dans Fernandici, Zaragotia, Gomdius.
« Lê r t se prononce nonpas comme lê \ italian, non pás exactcment comme Is ou ds, mais presque comme lê c espagnol devant c et
i, si cê n est pás qubn appuie pás aussi fortement .Ia pointe de Já
langue entre lês dents : arrimada Ia parle anterior de Ia, lengua á
los dientes, no tan apegada como para Ia ç, sino do manem que
quede passo para algun aliento ó splrilu, que adelga\ado ó con
fuerça salga con alguna manera de yumbido, que es Io que diffiere
de Ia ç, dit Velasco. . .
«Z, avec tous sesrapports étymologiques, apparaítdéjàdans lês
monuments lês plus anciens. Mais comme il ne se distinguait pás nettement de ç et même de s, puisqu'o.n écrivait celada et gelada, albriqias et abricias, Zarago\a et Sarago\a, on a établi dans Tortliographc moderne cette règle que ,7 ne s'emploie que devant a, o, u et
à Ia fuiale, et c devant e et i; toutefois 7f, ?Li est tolere dans lês
mots iion latins.
« II cn resulte que dans Ia flexion lês deux lettres alternent: pa\
paces, forcar forcemos, cue\o cueces. Lê \ espagnol, comme lê ijitalien, est d'origine multiple. II provien : i ) DÜ Z BASQÜE, GREC, ALLEMAND ET ÁRABE, par

CX. danS ZAGA, ZAQUE, AZIMO, ZELO, BAUT1ZAR,

ZINCO (aliem, rjnck), AZAFRAN, ZAMBRA, ZORZAL.— 2 ) DE T ET D
AVEC I PALATAL, par cx : RAZoN, AVESTRUZ (avis strulhio) ca\ar (capliare * ( s ), BAZO ( badius }.— 3 ) DANS QUELQUES CAS SIMPLEMENT
DE T ET D : MAYORAZGO ( majoraticus * ), JUZGO ( judico).— 4) DE
CE Cl ( CIIE, CHI, QUE, QUI ) : MENAZA, ZARCILLO ( Carcillo), DIEZMO

(decimus), ARZOBISPO (archiep.), BRAZO, LAZO, etc.— 5 ) DE S ( â ) :
ZANDALO, AZUFRE, zuGAR (sucus], QuizÁ (qui sabe), CORZO ( Corso ),
et ainsi dans Ia désinence e\ dês noms patronimiques : Qome\, Velas( i ) Este signal indica que a palavra é hypothetica.
( 2 ) Diz Cândido de Figueiredo ( Ortografia no Brasil, pag. 98 ) que «o s latino
nunca produziu y em língua nenhuma ; é factò iudubitável para todos os que possuam
as mais ligeiras noções de filologia românica ». A darmos credito á opinião de Diez,
não é verdadeira a asserção do pniloiogn. Entre outros exemplos, temos : no valaco—
%ar (lat. será ? ) ; no italiano — %affiro, çavorra ( i a t . sabiirra ), zolfo ( lat. sulphur ),
marzo, scarzo ; no espanhol — zandalo, guisa, corso ( l a t , corsas ), sugar (lat. sucus)
cresço,
sare). naqco; e no provençal — eslz ( l a t . esiis ), foslz (lat. fttistis) e peiar ( l a t . pen-

&í, de même dans Cadi?t(Gades}, soc^suis} voy. mon .D;'c/, ciym.}
et dans Ia désinence verbale \co, comm.e dans naqco, cresço. — 6 ) DE
ST : GOZO ( gustus } , REZAR (recitare )( ...*>}. — 7 ) DE SC = SK DANS
ZAMBO (scambo ) . — ( 8 DE J DANS ZINEBRO ( ji/nipents ) » ( ' ) .
Não se pode dizer mais, nem melhor.

Errou ainda uma vez o professor dizendo que os espauboes escrevem Brasil, com s, porque também escrevem brasa, com. 5 ; para
ser isto verdade, era preciso que Brasil se tivesse formado dentro da
própria língua castelhana, c de brasa. Mostrem os três mais abalisados diccionaristas da língua espanhola qual a origem da palavra brasa
c Brasil.
Tem a palavra o doutíssimo D. Roque Barcia, auctor do melhor
diccionario etymologico que possue a língua de Cervantes :
«BRASA. Feminino. La lefia ó carbon cncendido y pasado dei
fuego. Ladrou.. .
ETIMOLOGIA. Sanscrito bhrajj' ( 2 ) , coccr, griego bra\o, brasso,
hcrvir, bullir ; ferveo, bullio ; antiguo alto alcman, brasen, qucmar;
bras, fuego ; flamenco, br ase; sueco, brasa, fuego vivo ; antiguo escandinavo, brasa, soldar; céltico, bralh, conflagración ; italiano brada, brascia, brama; francês dei siglo XII, breqe : ei cil guardai ei
ril à son Chiefun pain quil si/r bre~Le; « y cl tal miro y vió á su derecha mi pan puesto sobre Ias brasas» (Róis, 320); siglo XIII,
b resc:
« Lors lês ont miscs sor Ia brese
Qui dês tisous lor fu remese. »
« Entónccs Ias pusierau sobre Ias brasas, habiendo quedado á tisoucs. » (Ren. 227) ; francês moderno braise; provenzal y catalan,
brasa; namurés brèje; ruchi bresse. El aleman brae/flcn, brasseln,
asar, pertenece sin duda á esta serie. Lãs dos verbos trascritos no
son otra cosa que Ias variantes dei antiguo alto alcman brasen.
( i ) Diez — Obr. cit., I, 338-3-43.
. (2) Infelizmente não temos nas noôsis typographias o alphabeto sánscrito : se
tivéssemos, daríamos a palavra tal qual se escreve nessa língua.

« BRASIL. Masculino. PALO BRASIL. ..
« Etimologia. Brasil país de Ia América meridional de donde dicho paio cs oriundo (Landais). Estamos seguros de que ei erudito
Napoleon Laudais no vió Ia anterior etimologia.
« El paio llamado hoy Brasil, se couocía algunos siglos antes dei
descubrimiento de Ia comarca que lleva ei mismo nombre
« Y si cl Brasil no cstaba dcscubierto, ^ como ser oriundo dei
Brasil ?
« I. Siglo XII: ils sonl ber\i en grani habondancc, dou meillor
dou monde, « hay (en Ia islã de Ceylan) brasil cn gran abundância,
dei mejor dei mundo (Marco Polo)en Labordc, EsmaUcs, 174 ).
« 2. Eu ei mismo siglo : dou royaume de Ilierusalem, dou royaume de Eaipte, vient peivres ei fonte especerics et, Bresis, « dei reino
de Jerusalém y dei reino de Egipto, vienen pimientas y toda suerte
de espécies y brasiles. (Idern.) Por consiguiente puede afirmarse que
ei Brasil, en donde abunda esa espécie de paio, recibió su nombre de
Ia madera brasil, perfectamente conocida en ei siglo XIII.
« Derivación. Bajo latin brasilea ; italiano brasile ; francês dei
siglo XIII, benji, bresi, bresil; XVI bresil; moderno bresil ; provenzal bresilh (bres.Hl) ; catalan brasil, brasill.— El brasil recebió
este nombre por su semejanza respecto de Ia brasa (Du Cange, Littré) » ( ' ) •
Não pude resistir : transcrevi tudo; e mais houvera, mais eu
copiara. E1 um artigo admirável, incomparavel.
Saber profundo, competência em philologia a toda prova, documento histórico de primeira grandeza ; em fim quanto se pode
desejar de optimo.
Para todos que tiverem noção de sciencia da linguagem c dos
processos de derivação quer de linguas índo-européas, quer de línguas romauicas, a simples leitura dos artigos Brasa e Brasil, basta
para que não mais tenham duvidas sobre a escripta de Brasa e Brasil
( com s } no português.
Que sábio extraordinário e erudittissimo philologoéD. Roque
Barcia l Um lídimo Diez da língua de Ccrvantcs I Bem avisado andara
eu quando estampei as doutíssimas palavras de tão conspicuo mestre
( i jPriiner Diccionario General de Ia Lengu:
•u Espaáol.i, I, 63.1-635 — Madrid — 1881.

no cabeçalho dessas minhas rabiscas e transladei para aqui essas sublimes paginas, que hão de prender a attenção do leitor.
Mas, ainda não é tudo ; e por isso cedo a palavra ao Sr. M.
CalandreHi :
« BRASA, f
ETIMOLOGIA. "Viene dei nórd. brasa, soldar,
aplicar ó pegar plonio á algun objeto; ei cual desciende á su vez dei
anglo-sajón blâsc, tea, lumbre... Etimologia -brasa significa lumbre
á propósito para soldar ó cmplomar. De BRASA DESCIENDE EL BAJO
LATIN BRASILIUM, BRESILLUM ó BRAXILE, PRIMITIVO ni;
BRASIL ( — C e s a l p i n a Brasilicnsis, Lin.), llamado así por su
color de luego ó de brisa ; ei cual dió ei nombre ai Império de Brasil.
« Correspondeu: francês braisc, provenzaleras», português bra\a,
(sic), italiano bragia, brascu, brada. etc. Correspondeu á Brasil:
írancés bresil, português BRASIL, italiano brasile, provenzal BRE/II.II,
jtiiiisiLL. Derivan de brasa ( ' ) » .
Cumpre advertir que esse diccionario no artigo Brasil, manda.
ver Brasa, dizendo — sufíixo /'/. Parece-me engano, porque, se, como
diz o autor, brasil vem de Brasilea, como é que pode formar-se de
Brasa e sullixo z'/?
Conjecturo que tenha elle querido relembrar a formação da palavra no latim. De facto das ultimas palavras DERIVAM DE BRASA não se
deve inferir outra cousa ; salvo melhor juízo.
O ?l com que pinta a forma portuguesa brasa, não sei a que attribuir; escreve elle tão bem Brasil... Em fim, como o que mais
nos aproveita é a parte ctymologica, está bem.
O Sr. D. Eduardo Echegaray :
« BRASA. .. Etimologia dei sanscrito bhrafj" cocer, griego bra\ò,
barssò, hervir, bullir, fcrvco bullio ; antiguo alto aleman brascn,
quemar, bras, fnego ; italiano brada brascia, bragia ; francês dei
siglo XII, bre\c.
«BRASIL. Masculino. PALO BRASIL color encarnado que servia
para aleitc delas mujeres. Etimologia. Del bajo latin brasilea; italiano, brasile ; francês, bresil; provenzal, brcylh ( breyll); catalan,
brasil, brasill» ( 2 ).
Ai ' ' ^£^ccionnarío Filològico Comparado de Ia Lengua CasteUana, l, 844 - Buenos
lf!;l _

( 2

) Diccionario General Etimológico de Ia Lengua EspafwLi,

I, rò9-r-4°— Madrid,
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Longas foram as minhas citações; do quanto cxtratei, porém, se
vê que as allegaçoes do illustrado professor Cândido Lago não passam
de palavras soltas ao vento, sem fundamento da mínima espécie.
Mais um instante e veremos a opinão de Diez, de que faz o professor tanto escarcéu, a ponto de incriminar o illustrc philologo português, Cândido de Figueiredo, pêlo simples facto de não haver este recorrido á auctoridade do romanista alemão sobre a questão vertente.
Eu digo e affirmo, baseado no próprio philologo Diez, que bem
avisado andou Cândido de Figueiredo não o tendo consultado.
A incriminação do ex-professor de alemão provém de um equivoco assás lamentável. E' bastante ler-se attentamente a sua argumentação para, desde logo, se ver que ella não passa de um tecido de
contradicções e lamentáveis equívocos.

O professor quer provar que brasa e Brasil se devem escrever
com \; corre em procura de diccionaristas e só cita um que tem a ingenuidade de escrever Brasil com \ e com s, à vontade do freguês.
Desorientado com o fracasso procura o auxilio dos diccionaristas
ingleses e cita duas auctoridades, uma das quaes, se merece fé, é
enteiramente contraria ao que S. S. pretende. Talentoso e preparado,
como é, atira-se ao estudo de formas comparativas, encontrando na
palavra espanhola correspondente, um desmentido á sua doutrinação ;
e, assim descoroçoado pelo resultado, começa de dizer cousas inveridicas, commettendo os mais graves erros a respeito da língua castelhana. Por fim recorre ao insigne philologo alemão Diez, tentando
o ultimo recurso, e pesquisa a etymologia, c cae, como hei de deixar
claramente provado, numa illusão : toma a nuvem por Juno.
Isto quanto á palavra Brasil; e quanto ao vocábulo brasa, ainda
é o atropelo do professor muito superior.
Busca o etymo e encontra bras, do antigo alemão ; c, como a
etymologia não justifica o \, divaga, pensa longamente... c, afinal,
qualGrimm, descobre uma lei sua, unicamente própria do professor :
a lei do abrandamento do s !
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Eis a conseqüência de quem quer provar cousas absolutamente
improváveis. A lei do professor não passa duma chimera, dum
laguistno que há de, forçosamente, passar á posteridade.
O que é interessante é ver-se o Sr. Cândido Lago comprovando
a sua lei.
Diz S. S. que há palavras que numa língua se escrevem com \
e que noutras são graphadas com s, por exemplo brce\e e gás no
inglês c brise c ga\ no francês. Para felicidade nossa não disse o
auctor da Collocação quaes as formas correspondentes a essas palavras no português.
Já tive occasião de referir-me ao ahsa latino ; é inútil, portanto,
repetir o que adduzi em contestação.
Vamos ver o que Diez diz. Sirvamo-nos da Collocação dos
Pronomes :

« Sc remontarmos á forma « provençal» (e a isso nos auctoriza o
commercio de Marselha com o mundo inteiro), somos levados, com
bons fundamentos, a crer que a palavra « brezilh » (pau brazil) se deriva de « briza », donde também se formou o verbo francez « bresiller »
(britar, quebrar em pequenos pedaços) , mudado por euphonia o
« i » em « e » na primeira syllaba, em virtude do « i » da syllaba seguinte, de sorte que « brezilh » significava « coisa quebrada em pedacinhos », por quanto o pau «brazil» vem para a Europa, c vinha
também outrora ordinariamente em pequenos cavacos. E não só
este, mas vários outros artigos de commercio, como a canella, etc.
— tomaram o nome da forma em que eram recebidas Esta derivação,
fundamentada na grammatica e na lógica, é sobremaneira muito
mais acceitavel do que a derivação, que vulgarmente se dá do
(hespanhol) «brasa» (em attenção á cor), porquanto o próprio
reino da natureza houvera fornecido comparação mais adequada » .
Em primeiro lugar o pau brasil da traducção do professor é o
br.asüierihol\ do alemão; mas, vamos ao resto.
Onde, professor, está a opinião formal de Brasil com \ no português? Decididamente o Sr. Cândido Lago brinca, fazendo pouco
caso nos seusleitores. Em que passo do artigo citado disse o eminente

mestre que a forma portuguesa Brasil, a italiana Brasile, a francesa
Brcsil se derivam de Braylh proveuçal ? ?
Diez diz, é verdade, que, com bons fundamentos, é levado a crer
que brerjlh ( provençal) vem de briqa ; mas que tem isto com o Brasil
português ? A primeira cousa que logo nos salta a mente é que o professor Lago não obstante ter traduzido o artigo do philologo alemão,
não o entendeu, ou então fingiu que entendeu para nos impingir gato
por lebre.
Deu o insiguc romanista as formas correspondentes da palavra nas outras línguas romanicas ? Não, não e não; e se o deu o
professor Lago as não citou. 'Não me consta, nem o grande philologo
disse, que brerjlh (provençal) seja também a forma das outras línguas
novilatinas, como o francês, italiano, espanhol c português. Se isto
dissesse, teríamos de tomar a sua asserção á conta de um erro. Que
nos interessa saber que bre?Lüh provençal venha de brasa (espanhol J
ou de bri\a ? Não nos importa nada que a opinião acerca do etyrno
bri\a seja fundamentada na lógica e na grammatica : não é assim ? Já
tivemos occasião de cxliibir a palavra Brasil em muitas línguas, inclusive no baixo latim ( Brasile } .
Quererá acaso o professor affirmar, devido á phrasc de Diez
« e a isso nos autoriza o commercio de Marselha com o mundo
inteiro», que a forma provençal Brcyíh deu origem a todas as
outras formas das línguas romanicas? Não quero crer; c se o
professor dissesse esse absurdo, tomá-lo-ia á conta de troça.
Está S. S. longe, e bem longe, de tão melliflua supposição.

O erudito professor vacilla : oraacceita uma opinião, ora renega,
ora não sabe qual deva acceitar.
Diz S. S.: «está inteiramente provado que, ou se admitta a
palavra « braza » ( primitivo « braze » franccz no século XÍI) ou provençal « brezilh », como origem de « brazil» (pau), está com « z »
perfeitamente escripto o nome da nossa nação » .
De sorte que a opinião formal de Diez o professor, depois de havê-Ja acceito, pode deixá-la de lado !!

Admitíamos, porém, que o Brasil português haja procedido do
provençal Breqilb, que seja isso um facto incontestável: poderia justificar-se o ;jna palavra Brasil, em português ? Não, não, nunca jamais ;
seria um absurdo, um erro imperdoável, intolerável, querer-se
transladar um \ provençal para o português, sem mais nem menos; c
vac provar-nos o auctor predilccto do professor Cândido Lago —
rjicz —, o mestre cm philologia romana. Conte-nos, ou melhor, mostro-uos a sorte do \ em provençal:
«Lês LEYS D'AMORS, I, 40, 111, 382, ENSEIGNENT QUE S
ENTRE VOYELLES A RÉGULIÉREMENT

LÊ SON Z ET LÊS JIEILLEÜRS

MANÜSCRITS EMPLOIENT Z A CETTE PLACE CONCDRREMMENT AVEC S,

iLsÉCRivENT CAUSA ET CAUZA, ROSA ET ROZA.
« Pouravoir son véritable son, remarque eucore Ia poétique toulousaine doit être redoublée comme dans plassa, esser, ossa ; cependant cela u'a pás licu dans prosegnir, desus, lasus, dcsay, desóbre.
Ce son propre (propri só} est certainement lê son dur que Ts françaít
aussi ».
Quem, a não ser o professor Lago, depois deste facto attestado
por uma notabilidade, como Diez, tentará affirmar que o \ de brerjlh
proveuçal) deve ser transladado ao Brasil português, admiti indo
(mesmo que este derive daquellc?
Ora, uma liiigua que emprega i ao invés de s, embora
contra a etymologia, c uma língua insophismavelmeute barbara;
c uma língua barbara não pode servir de modelo de escripta
de uma língua culta. Ou isto é verdade, ou philologia é uma
cousa inútil, um conto de vigário, uma tolice só própria de parvos e
ignorantes.
Não é tudo, porém ; há no provençal uma outra forma da palavra Brasil, que se escreve com s (Brcsill), segundo a opinião de
diccionaristas de subida valia, como mostrei.
Dado que Brasil viesse de Brezilh (ou Bresill), não seria motivo
bastante para enfecharmos um \ no vocábulo; porque se há, como
de facto já liz ver, duas formas : Brc7Lilh c Bresill, teríamos de optar
por uma; e essa necessária, forçosa e indubitavelmente seria a forma
com s, porque, provado, como ficou, que o provençal emprega ^ de
preferencia ao s, ficaria logo a forma brezilh dessa língua excluída de
ser tomada como modelo a seguir-se, por isso que o proveuçal se
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afasta das outras línguas suas irmãs, como o espanhol e italiano, que
fundam o seu systema orthographico na etymologia. Pêlo menos
Breqilh seria forma duvidosa. Não é isso um facto irrefutável ?
Por aí bem se poda notar o equivoco do auctor da Collocação aos
Pronomes, que confundiu alhos com bugalhos, deu por páos e por
pedras, para, por fim, nada dizer que se aproveite.
Não há, nem pode haver, a menor duvida : o ex-professor de
alemão naufragou. . . fracassou, de modo tal a mover á piedade.
Em virtude do que dissemos, rccapitulando c adduzindo,
concluímos :
I. Que em questões de orthographia não é lícito a ninguém invocar a auctoridadc de clássicos, senão em casos especialissimos;
II. Que os melhores diccionarios da língua portuguesa escrevem
Brasil com s ;
I I I . Que a orthographia inglesa não pode, nem deve, cm hypothcse alguma, servir de modelo de escripta de palavras portuguesas;
IV. Que a orthographia provençal não pode ser tomada jamais
como modelo de graphia de palavras portuguesas, sobre emprego
de s e ^; sendo, porém, licito recorrer-se á orthographia castelhana
c italiana, por seguirem de perto a etymologia.

Agora a derivação; e faremos ponto final.
De onde se origina a palavra Brasa do português ?
Falem os diccionaristas :
Bluteau :
«BRAZA. . . Derivase do Grego Brasein ( s i c ) , Arder, ou
ferver», he carvão ou lenha, ou outra matéria combustível aceza
abrazada » ( i ) .
Frei Domingos Vieira :

« BRAZA ou BRASA, s. f. (A MELHOR ORTHOGRAPHIA É BRASA, DADA
PELA ETYMOLOGIA, POIS A PALAVRA VEM DO ANTIGO ALTO ALLEMÂO
BRÁS, FOGO » ( 2 ) .
( i ) Obr. cit., I, iy 7 .
( 2 ) Obr. cit., I, 818.

Francisco Solano Constando :
«BRASA ou BRAZA, s. f. (Fr. braise pron. bréqz, em italiano
], vem do grego braqein, estar ardendo ou ardente » ( ' ) .
Cândido de Figueiredo :
« BRASA, f., carvão incandescente... (Do ant. alt. ai. bras » ( 3 ) .
Adolpho Coelho :
«BRASA, brá-za, s. f. carvão ardendo.
Fig. Paixão, cousa perigosa de tocar. . . (Germânico : ant. alt.
ali. BRÁS, fogo» ( 3 ) .
Conclue-sc que dous são os etymos apontados para a palavra
brasa : um bra\ein grego, e o outro bras do antigo alto alemão.
« Brasa não é cousa que ferve, e sim. o próprio fogo », ponderou
de uma feita muito criteriosamente Álvaro Guerra ( 4 ) , num artigo que
bem realça o seu preparo c competência na matéria.
Não há eiicephalo que, hoje em dia, leve em consideração o etynio
grego braqein ; e a este respeito temos a ventura de ter ao nosso lado
o professor Lago, o qual também acceita a derivação do alemão brase
Num vocabulário de palavras portuguesas de origem grega ulti-.
mamente publicado pelo applaudido hcllenista Dr. Ramiz Galvão,
procuramos em vão brasa. Se brasa se houvera derivado de bra^cin,
lá estaria certamente.
O mesmo se pode dizer a respeito da palavra italiana bragia (ou
brascia, brada), que Marco Antônio Canini não menciona no seu
diccionario de palavras italianas de origem hellenica ( s ) - .

Que brasa ( °) procede do alemão, dizem-nos :
( i ) Obr. c i t . Sub-brjsa. Cabe advertir que Constando escreve cm todo seu
longo artigo brasa ( com s ).
( 2 ) Novo Diccionario, I, 208.
( s ) Obr. cit., pag. 260.
. ( 4 ) Infelizmente perdi o artigo desse illustrado propagandista de Brasil, com s,
artigo que por obsequiosidade de um amigo, que o leu e extrahiu dum jornal, chegou
as minhas mãos. Mas aqui deixo registado o facto, digno, sobretudo, de encomios.
Parabéns ao illustre Sr. Guerra.
( 5 ) Etimologieo dei vocatoli italiani de origine ellenica — Toriuo, 1805.
. ( 6 ) Acabo de verificar que bragia italiano tem, como no português e espanhol,
origem germânica, segundo Lulgi Delatre (Voccéoli sermsmici e loro derívali nella
Língua Italiana — Roma, Fireuze, Torino, i « 7 i ) .
Eis o texto :

Frei Domingos Vieira, Adolpho Coelho c Cândido de Figueiredo ( ' ) na língua portuguesa; na liugua francesa' Adolpho Hatzfeld
e Arsenio Darmesteter ( z ) , Augusto Schcrer ( 3 ) c Emílio Littré (-1 );
c, na língua castelhana, D. Roque Barcia, D. Eduardo Echegaray c
M. Calandrelli ( 5 ) .
Deante da opinião dessas valorosas e conspicuas notabiíidadcs,
haverá ainda quem possa ter duvidas sobre a origem da palavra
brasa ? Só os deslumbrados e mauiacos, ou cegos, o farão. Portanto,
BRASA, com \, é erro crasso, uma tolice requintada, um disparate revelador única e exclusivamente de muita ignorância.
O asserto gratuito do professor Lago : « que nós, porém, abrandando o som do « s » (sibilaute) da palavra — bras — quando traduzida para o portuguez, nada obsta a que escrevamos « braza »
(comz) ( Ü I H I I I I ) , do mesmo modo que de «ansa» (latino), pelo
abrandamento do « s » , formamos «aza » (I1I1/I), como mais geralmente se escreve » é um dos muitos desuses de S. S.
E' verdade que geralmente se escreve ayt; não contesto; mas
que isto é um dislate, também ninguém poderá contestar.
E' que tudo quanto é erro de orthographia de Aulete, auctor do
miri/ico Contemporâneo, o professor há de explicar, embora tenha de
contradizer-se ou inventar leis suas l
Engraçado é que uma hora S. S. crêem Aulete ; outra descrô.
Repito um íacto que relatei no começo : o professor Lago escreve Trás-os-montcs; e o inestimável Aulete prescreve tra\; logo de
duas uma : ou o ex-professor de alemão errou, ou o galardoado Contemporâneo. Decida S. S. como quiser.
« BRASA. . . fuoco, In basso latino Biu-sia: BRA-gia,
« Carou dimon/o con occhi de tragi.i. »
DANTF, liif. X I I .
BRA-cja, URA-CC, quiniü BRA-C icre :
BRA-CÍO Ia ; coufromisi il frunccse bi\iisi-, brJücr, br.isl<;r, cmbraser ecc » ( Pag-, 25 ).
c facto
transmutação
de 5 cm g, no italiano, de palavras que em
sua Não
origem
têm insulado
s. Conf. a1'arig'i,
Luigi, etc.

E nas outras línguas, como apparece a palavra brasa ?
No provençal, brasa ( r ) ; no antigo alto alemão, bras; no sueco,
brasa; no dinamarquês, brase; no flamengo, br ase e no antigo inglês, braise.
E' preciso mais ?
Pois brasa também existiu no baixo latim com essa forma, segundo Augusto Scherer ( 2 ) e Ducange.
Penso que é impossível dizer-se mais.

E Brasil donde se derivou ?
Na incontestada e incontestável opinião de Ducange, acceita
por Emílio Littré, D. Roque Barcia, M. Calandrelli, E. Eduardo
Echegaray, Cândido de Figueiredo e Adolpho Coelho, vem do baixo
latim Brasile.
Abramos o livro de Ducange :
« BRASILE, BRASILIUM, BRESILLUM, BRASILICUM lignum, vel coccum infectorum, color ruber. . . Bresillum, est arbor qusedum è cujus
sueco optimus, fit color rubeus. Medulla hujus arboris non est
bona pidoribus, sed tincloribuspannorum & scriptoribus, exquofaciunt rosetam CHARTA AN 1193. apud Murator tom. 2 ANT. ITAL.
MED. AEVI col. 894 . . . ORDINATUM fuerat quod non venderuntur
panni. . . t&ncti mala tinclura, <§ specialiter. . . BRESILLO, quas gallico nomine en Bresil nuncupatur. . .
Non ergo à BRASÍLIA vastíssima regione hujus appellationis,
qux ab anno 1500, lantummodo cognita est BRASILIS nomem
habemus ; quòd illi polius inditum videlur, quòd ejusmodi ligno
rubro abundarei. UNDE AUTEM HUJUS voeis ORIGO ? FORTE A

) Oprofessor
Contemporâneo
c dessa opinião, mas escreve com s para dar o que
fazer( iao
Lag'o. também
..
( - z ) D ic tio una ire General de Ia Lan^ue Françaisc, artigo bralse. Releva ponderar
que, dos oiccionaristas franceses, que conheço, lid um que faz derivar traise do grego
p:\g.
r/S —
Paris,
brttçeitf,
E'K.
V. i066.
Boiste— Didionnaire Universelcle I.i Langiic Frnnçaise, i5èmeédit..
( 3 ) Didionnaire d'Étymologíe Française — Paris, 1863.
( 4 ) Didionnaire de Ia Langue Française — Paris. 1085.
( $ ) Obra. cila., artigos respectivos.

( r ) No catalão tambèmi brisi. Veja-se o Diccionario Calalan Caslellano de P. M.
Fray Magin Ferrer, a' ed., pag. ioa. No ruchi brije e no namurês bressa, segundo H.
Littré.
( 2 ) Diccionario citado. Este diccionario se inscreve — Dictionnaire d'Élymologie,
D'APRÈSLES RÈSULTATS DE LA SCIENCE MODERNE.
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BRASA, QUIA CARBONUM CANDENTIUM COLOREM
REFERT» (').
A existência de brasile, bem como de outras formas no baixo
latim, é um facto indubitavel. Aí vae mais uma forma.
Guilherme Freund :
« BRASÍLIA, cluv. ; cell : 1'empire du Brésii, Ètat de rAmérique meridional borné au N. par lês Guyanes françaíse, hollandaise et anglaise, et par Ia republique de Venezuela; à TO. par
lês republiques de Ia nouvelle Grenada, de 1'Équateur, de Perou,
de Bolívia et du Paraguay et de La Plata; au S. par Já republique de FUruguay; à l'E. par Focéan Atlantique. Brasilianus et
Brasiliensis » ( 2 ) .
Infere-se de tudo que acabo de expor que Brasil vem do baixo
latim Brasile.
Andaram bem os insignes philologos que citei, rejeitando a
opinião de Diez ? Julgo que sim.
A hypothese da derivação do insigne mestre em philologia romanlca só a poderíamos acceitar num caso : se a forma do baixo latim
(Brasile), bem como as formas das outras línguas, se houvessem
originado do provençal Breylh ( ou bresill).
Já, provamos á saciedade que a forma espanhola proveio
do baixo latim, estribados nos mais abalisados diccionaristas da língua castelhana ( 3 ) .
Sabendo-se ainda que as línguas romanicas se originam do
baixo latim, conforme a opinião de Diez :
« Toutes ( as línguas romanicas) ont dans lê latiu leurs première
et principale source ; mais cê n'est du latin classique employé par lês
auteurs qu'elles ont, cest, comme 1'on a déjà dit souvent avec raison,
du dialecte populaire dês Romains, que était usité à cote du latin clas-

( i ) Glossarium Medix et ínfima; Latinítatis, l, 629 — Paris, 1766. Uma edição
dessa obra publicada em 1840, regista brasa{2)1855.
Grana Diclionnaire de Ia Langue Latina, trad., franç. par N. Theil, 1,358 —
Paris,
( 3 ) Podemos asseverar que Brasile ( italiano) não se originou do provençal (bre^ilh), segundo o testemunho de Vincenzio Nannucci, pois na obra Voei e locuzione
italiane derivate dalla Língua Provensale (edição de 1840) desse auctor não se me
deparou Brasile.
O Century Dictionary diz que Brasile vem de Brasil ( português antigo ). Não
ponho duvida ; a auctoridade merece ie.

síque, et bien entendu de Ia forme qu'avait prise cê dialecte dans lês
derniers temps de FEmpire » ( i ) .
Como poderia brasile do baixo latim derivar-se do provençal,
que ó uma língua que tem a sua principal fonte nelle ?
Não há quem aponte nas obras de Diez semelhante affirmação.
Do que hei lido nas obras desse incomparavel philologo, jamais encontrei um passo, em que fosse levado a essa absurda conclusão.
Ainda mesmo que escapasse da penna do eminentíssimo philologo
semelhante cousa, improvável na sua essência, nem por isso devíamos
curvar a cerviz, acceitando-a.
Em matéria de philologia, na sua accepção mais ampla, não há
infallibilidade; o próprio Diez, mestre como os que mais o puderem
ser, errou, como qualquer outro.
Quandoque bônus dormüat Homerus.
Leia-se o principal trabalho ( 2 ) do nosso exímio escriptor Ruy
Barbosa e lá encontraremos apontado um deslise do romanista alemão.
Não são poucas as contestações de Littré ( 3 ) feitas a Diez; e por
essa razão é que o inigualável diccionarista francês, referindo-se ao
glossário do applaudido romanista diz que : — nelle ha muita cousa
que merece louvor, outras muitas discutíveis e, algumas vezes, outras
que se devem impugnar ( 4 ) .
Deixemos de parte isso; porque a verdade é que Diez nunca jamais
affirmou que as formas à? palavra Brasil das línguas novilatinas
têm como etymo o Breqilh provençal.
Para falar verdade ainda não conheci um escriptor de nomeada e
diccionarista ( 5 ) , que tratando da palavra Brasil faça referencia á opinião de Diez. Somente o professor Lago é que nos diz que Bre^ilh,
na opinião formal de Diez, é a palavra de que se derivou o Brasil
português.
Diez, como já observei, disse que bre\ilh se deriva de brifâ, mas
não affirmou que outra qualquer opinião seria errônea e impossível
( i ) Obra cit., I, i.
( 2 ) Ràf lica, pags. 252-253. Na minha humilde e dcsvaliosa opinião, em nenhum
trabalho esse eminente escriptor primou tanto como na Réplica, não só na linguagem
e estylo como na erudição.
( 3 ) Histoire de Ia Langue Française, I, passim — Paris, 1878.
( 4 ) Obr. cit., I, 39.
. ( 5 ) Manifesto-me assim, porque mesmo o Centurr Dictionary, que è o único diccionario, de todos que consultei, que faz referencia á opinião de Diez, não a acceita,
pois que diz: « TALVEZ como Diez suggere », como se vê no texto por mim citado.
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de provar-se; achou apenas que a sua era mais acceitavel do que a
dos que dizem que Brasil é oriunda de brasa espanhol.
Portanto, nada adeantou ao professor Lago citar Diez; e quando
tudo o que suppõe o professor fora verdade, ainda de nada serviria recorrer S. S. á eminência do mestre, porque há, como demonstrei clara
e limpidamente, uma outra forma no provençal que se escreve com s.
Pois bem, sendo assim, teríamos que adoptar uma dellas, e escolheríamos certamente a forma bresill com s, por isso que não seguindo o provençal a etymologia a respeito do s e ^, antes empregando este de preferencia áquelle, recorreríamos certo ás formas
das outras línguas romanicas, nas quaes só se nos depara s, e não $,
como vimos.
Insisti nesse ponto, chegando até a repetir alguma cousa do que
havia dito, por assim me ter parecido necessário.
Quero crer que, em questões de tanta monta, como é esta de
que me venho occupando, a repetição se faz mister.

Vali-me da opinião de Ducange, e agora me não é licito deixar
de dizer quem elle é. Entre os commentadores da latinidade, talvez
nenhum supere Ducange, ou mesmo o iguale.
Não há diccionarista ou philologo que tratando de assumptos
de latinidade a elle não recorra como mestre seguro e respeitável; e
é por isso que muito bem chamou Diez ao glossário de Ducange « inapreciavel», fonte em que elle próprio muita vez assás bebeu, como
confessa reconhecido ( ' ) .
Circumstancia digna de nota é que as formas da palavra Brasil
nas línguas germânicas apparecem sempre com s : Brasilien, no
alemão; Brasyl, no hollandês; no antigo dinamarquês e no dinamarquês, Brasilie e no norueguês, Bresel ou Brisel. Quid inde ?

E que nos diz a historia da língua portuguesa
( i )Obr. oit., 1,66.
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Cedo a palavra ao mestre entre os mestres, Cândido de
Figueiredo:
« Transmontanos e beirões, lídimos representantes do nosso
falar antigo, nunca pronunciaram como \ o s intervocálico ( ' ) . E' difícil representar essa pronúncia, mas imaginem o 5 intervocálico, igual
a um s final. De maneira que, em rosa, o 5 soa como o s de dois ; e
assim diríamos rós. . .a. E' o que lá sucede com o Brasil, que
se pronuncia Brás. . .U.
« Ora, esta ortoépia é um grandíssimo elemento para dirimir dú
vidas no emprego do \ e do s intervocálico. Se o beirão, falando, não
diz \ numa palavra, é porque essa letra é estranha á constituição da
mesma palavra » ( 2 ) .
Eis um facto de summa importância, um tira-teimas ; por isso
que é um facto de linguagem.
Por ultimo, o que é facto é que o Sr. Cândido Lago a si mesmo
se desmente l
Joga S. S. o mundo abaixo por causa da formal opinião
de Diez; e, entretanto, com duas pennadas, e sem a menor ceremonia,
manda ás favas o philologo alemão !
« . . . que se acha fixada a orthographia da palavra « braza »
(com « z »), e, portanto, devemos escrever a palavra « Brazil» com
« z », por ser ellaformada no seio da nossa língua, pouco importando
que alguns estrangeiros a escrevam com.?, por militarem, para elles,
razoes de ordem differentes» ( s } .
Petrus in cunctis, nihil in omnibus !
De sorte que a opinião formal nada vale I I
Becthis venter qui te porlavit, repito.
Brasa vem do alemão bras ( 4 ) , e Brasil do provençal Breylh,
conforme affirma Diez, s por esse motivo deve escrever-se com « £» ; e
brasil se formou no próprio seio da língua portuguesa II
Mirabile diclu! Plaudite eives l

( 2 ) Lições Práticas, III, & ed., 209-210.
( 3 ) Collocação dos Pronomes, pag. 63.
( 4 ) Obr. cit., pag. 62.
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Houve, que eu saiba, um philologo eminentíssimo, francês, Raynouard, que contribuiu mais do que ninguém para o conhecimento
da historia e da literatura romanica, que sustentava ser o provençal
a única língua novilatina, porque as demais eram derivadas desta.
Supponha Raynouard que, do VII ao IX século, houve, para o
latim, um período de transição, no qual esta língua se tornou o romano, cuja identidade com o provençal do meio-dia da França, na
língua dos trovadores, elle se esforçava por provar.
Conforme opinava elle, não foi senão depois de haver experimentado essa metamorphose uniforme, e patenteada pela língua romana, ou
provençal, que o latim deu origem aos diversos dialectos romanos da
Itália, da França, da Espanha e de Portugal. Foi esta theoria
vigorosamente combatida por Augusto Guilherme Schelegel e, cm
seguida, em todas as suas minuciosidades, por Cornewall Lewis ( I ).
Não quis deixar passar despercebida a opinião de Raynouard, e
por esse motivo a consignei, a titulo de curiosidade.

Cheguei ao fim da minha tarefa : se bem ou mal, que o digam
os competentes e sabedores no assumpto.
Compete-me, sim, solicitar que me relevem os leitores as faltas
e falhas que se notam neste trabalho. São ellas resultantes e conseqüentes das minhas múltiplas e quotidianas occupaçoes, que me não
deixam lazer sufficiente para commettimento de tão grande e melindrosa natureza.
Empresa sobremaneira superior ás minhas forças, é ella um rasgo
de audácia de minha parte, que se justifica pelo interesse que tenho em
concorrer com o meu fraco e insignificante contingente em beneficio
daquillo que mais de perto nos deve tocar — a nossa Pátria. Pudera
eu consagrar um livro sobre a graphia de meu País, e me não furtaria
a esse arrojado desiderato; mas é que não posso.
Cada um, diz o ditado, enterra seu pae como pode.
( i ) Max Mliller — La Science du Langage, pag-. 178-179 — Paris, 1864.
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Não me foi possível escrever um livro : rabisquei umas linhas.
Não tenho a pretensão de ter dito tudo sobre este assumpto; o que posso asseverar, porém, e o leitor melhor verá,
é que tratei da matéria, abeirando-me de consummadissimas e
notórias auctoridades no caso vertente, afastando, tanto quanto me
foi possivej«, quem sobre a questão não pode, nem deve, ter voto.
Posso ter errado; se isto, porém, acontecer, "ainda assim
terei uma gloria e uma subida satisfacção : errei na companhia
de mestres admiráveis, philologos competentissimos e exímias capacidades . Pelo menos, firme estou nisso.
Se houve de pinha parte algum excesso de qualquer matiz, não
teve elle o fito de depreciar quem quer que fosse ; longe de mim isso.,
Não tenho, nem nunca tive, desejo de a ninguém abater ; ao invés
disso, sempre que posso, e julgo necessário, só digo de bem: quando
não, eu me calo.
Uma cousa eu peço, e aconselho, do intimo de meu coração de
brasileiro, — é que não deturpem mais o nome de nossa Pátria. Não
provemos nunca, nunca, ignorância aos olhos dos estranjeiros — graphando o nome do nosso Brasil, erradamente.
Brasil com \ é um refinadissimo despauterio, uma parvoice reveladora de muita ignorância, porque é um erro scientifico, um desmentido
á sciencia da linguagem, a negação dum facto histórico da língua
portuguesa e, finalmente, uma calumnia aos melhores léxicos do nosso
idioma. Risque-se de onde quer que exista esse attestado da nossa
incapacidade em matéria de sciencia da linguagem, esse documento
de nossa insciencia de um facto de nosso idioma, essa patente de
ignorância que revelamos não conhecendo os nossos melhores diccionaristas ; risque-se, de uma vez para sempre, essa gafeira de presumidos sabedores e mania de quem não tem o que fazer.
Expunja-se, expunja-se, desterre-se, para bem longe de nós, essa
teimosia de sigmophobos ( t ) que, pelo facto de não saberem onde escrever s nem $, vão barbarizando inconscientemente a nossa escripta.
Imitemos o exemplo do Jornal do Brasil que, tendo a principio
estampado no seu cabeçalho Brasil, com 3, abandonou, para felicidade
( i ) Do nome da letra i (sigma) no grego, com o elemento phobo ( h o r r o r ) formei
! neologismo, que, penso eu, nada tem de reprovável. Conf. Grammometro,
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-de nossos créditos, essa cacographia deprimelfte. Imitemos também o
Jornal do Gommercio, que, havendo, por muito tempo, practicado
essa bobagem, atirou ao rol do esquecimento, á cesta de papéis sujos
esse insulto á nossa civilização.
A^quelles jornaes que ainda teimam em graphar Brasil com \, um
" appêllo patriótico daqui eu dirijo : — não escrevam mait^fecmelhante
tolice orthographica.
.. Deixemos que os psopagandistas de erronías continuem na sua
faina inglória de pregoar Brasil com \, baseados em auctoridades de
caixões de mercadorias, fachadas e reposteiros de repartições, jor«aes cacographicos e auctoridades de igual farelc? : não offcndem a
ninguém ; • ninguém os tomará a serio.
Adoptemos o que é certo, scientifico, direito, pratico ; e tudo
irá muito bem.
"(Rio, 3 de Janeiro de 1910. )
Antônio de Araújo Mello Carvalho.

Nota. Já estava todo prompto esse meu artiguete, quando tive a feliz idéa de
consultar a obra Etrmologisc/ies Wòrterburch der romanischen Sprachen ( edição de
i86g I d e Frederico Diez.
Caros leitores l o egrégio philologo alemão diz que Brasil ( com s ) é forma portuguesa 11
O professor Lago esqueceu, por conveniência talvez, uma parte do artigo de
Diez ; mas ai vae ella:
« Brasile italieniscli ( no italiano Brasile ), spanisch, portugiesisch BRASIL ( NO ESPANHOL E PORTUGUÊS BRASIL) franzõsisch brésít (l mouilló) eiue art holz zum rothfárben, das sich in grosser meng in Brasilien findei, woher der namc dês landes. Das
mitldaller beçoges von einemandern baum.e aus verschtedenen gegenden dês Orienls; gr-ana de brasile ( brasilienscharlach ), erwãhnt bereits einc italiscke urkunde von 1193. s.
Ducange, andre miUellateiniscH schreibungen sina. brasilium, bresilluni, hraxile, proveuçaliscti brezilh, bresil altfr. wie nenfr. una oft neben orienlMschcnfârbesloJJen and gee
ivürçen genannl. Aber das ivorl versteigarl der Orieitt der Araber %'. f. nennl die scíchbaqjam.
i Geht mann . . . » ( Vol, I, 8o ).
Não preciso commentar : está dito tudo.
Posso, portanto, dizer que estou apadrinhado por Diez, pugnando pela grapliia
de Brasil ( com s ).
E pena que o egrégio mestre tenha registado braça e a%a ( com \) como formas
portuguesas no seu Vocatmlario. Quandojue bônus dormitat ílomerus ; é o que devo
dizer, tendo-se em vista as rainhas considerações expendidas alhures sobre esses
vocábulos.
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