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ESTUDOS S10BRE A LíNGUA CAINGANGUE. 

Notas Histórico - Comparativas 

(DIALETO DE PALMAS - DIALETO DE TIBAGt.) 

-PARANÁ-

ROSARIO FARANI MANSUR GUÉRIOS 

Do Museu Paranaense 

À GUISA DE INTRODUÇÃO 

O Museu Paranaense, graças à boa vontade de s. excia. o In

terventor federal e aos esforços do sr. dr. Loureiro Fernandes, seu 

incansavel diretor, entrou em nova fase até então desconhecida. 
Excursões já se têm feito no intuito de enriquecer as coleções dos 

seus escaparates. A primeira, de estudos botânicos, foi dirigida pelo 

sr. dr. António Martins Franco. Um dos seus resultados se acha 

nas páginas do vol. I dos "Arquivos do Museu P aranaense". 

Aos 14 de junho de 1941, eu participava de nova excursão, de 

caráter etnográfico-linguístico, ao Toldo do rio das Lontras, alguns 

quilómetros longe da cidade de P almas. Eu ia em companhia do 

dr. Loureiro Fernandes, pe. Jesus M oure, J. B. Groff, e graças aos 

préstimos do engenheiro sr. dr. O. Lacerda, afim de estudar os in

dígenas caingangues aí localizados. 

Pelas 3 horas da tarde desse dia, viajando de automovel, de

paroQ-se-pos um ípdiQ de meia idade, que transportava1 a seu modo1 
( 
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len.ha para a cidade. Seguia-lhe u.m animal t ambem carregado. 
Apeamos para uma fotografia. Dirigi-lhe algumas palavras soltas 
na sua língua, pedindo-lhe a tradução, o que prontamente fez. 
Novamente lhe transmití outras, mas respondeu-me que não en
t endia. Perguntou-lhe o dr. Loureiro se possuía muitos filhos, e o 
caingangue afirmou, alegando que possuia muitos. - Quantos ? -
Tenho dois ! Relutou um tanto para ser fotografado, porque, dizia: 
"Quero ter tambem o retrato". 

Já no seu toldo, encontramos diversos deles que saíam, entre 
os quais uma mulher de aparência agradavel, de belo físico. Dis
semos-lhes que íamos vê-los, ao que ela imediatamente nos atalhou: 
"Ah ! então já viram, já viram ... " como quem só esperava de 
nós o regresso, pois que já nos satisfizemos. Mais adiante nos 
acompanhou um índio moreno, de meia idade, de aspecto franco e 
comunicativo. Ia-lhe dizendo algumas palavras soltas na sua língua 
e dava-me a confirmação por tê-las compreendido. Às vezes corri
gia-me a pronúncia e me lembrava o de que se tratava. 

Uma grande praça havia no centro e rodeada de velhas casas 
de madeira, e fomos ter à principal, que era a capela, pois uma 
cruz no cimo o indicava. Havia nela muitos enfeit es e todos a 
partir de várias direções iam, contudo, terminar numa mesa, 
imitando altar. Aí havia mais de uma imagem de Sto. António e 
de outros santos. O dia anterior, dia 13, fora festeja do Sto. An
tónio com uma procissão que percorreu toda a praça. Haviam pos ... 
tado arbustos em todo o derredor. Perguntei ao índio que nos se
guia e nos "servia" de cicerone, como se realizava a procissão" e 
respondeu-me que era como as que fazíamos na cidade. Cantavam 
tambem, mas não no seu vernáculo, porém no próprio português. 
Explicou-me isto: - "De tanto a gente ouví os cantos~ dos portu
guêis, entra na cabeça e a gente canta". 

Enfrente de uma choupana, umas três crianças sentadas no 
chão tentavam avivar uma brasa para sapecar alguns grãos de mi
lho. Nada se estranharam com a nossa aproximação. Um entre 
eles, de rosto cheio de eczemas, esforçava-se por assoprar a brasa, e 
o fazia com tanta insistência que nos admiramos. Com fósforo, 
quis ajudá-lo, mas o vento que soprava rijo não me permitiu, e o 
garoto, à custa dos seus pulmões7 conseguiu avivar a b.rasa1 prodq-
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zindo chama. Todas as crianças eram risonhas, mal vestidas e sujas. 
De jeito nenhum se mostraram tímidas para comnosco. Apenas 
uma delas, um gurizinho, mostrou a sua mãe receios de que roubás
semos o pai. Fê-lo em seu idioma, pois assim nos disse sorrindo 
a velha, que fumava a bom tragar, como as demais. 

Alguns piás e mesmo adultos se mostravam algo admirados 
porque . usávamos de palavras na sua língua, a prontificavam-se a 
responder nela, quando lhes perguntávamos como era tal ou tal 
coisa. Visitamos algumas cabanas e às 5 horas da tarde saía
mos dalí. 

No domingo 15, à hora do meio dia, chegou-se ao Hotel onde 
nos hospedávamos um caingangue, o mesmo que nos acompanhara 
desde a nossa chegada. E comecei a tarefa que me propus - coleta 
de frases caingangues em caderno de antemão preparado. 

O índio com quem eu iniciava as "aulas", apesar de esperto e 
comunicativo, não me satisfazia completamente, porque eu não era 
de todo estranho ao idioma que procurava estudar melhor. Não de
morou muito, foi-me comunicado que estavam outros caingangues 
à minha espera na casa do sr. Nenê Sousa, prestimoso delegado do 
Serviço de Proteção aos índios. Para lá fui, e continuou a faina. 
Aí me serví de outro "professor", moreno, barbudo, que segundo 
cálculo feito, anda aí pelos 50 e tantos anos (Messias Francisco da 
Silva ou Krédnio). Fomos para uma sala reservada e aí recome
çamos a tarefa. Imediatamente pude observar que me achava 
diante de um índio dotado de maior inteligência que o antecessor, 
e mais conhecedor do seu idioma. Não só pronunciava melhor, 
como o fazia às vezes devagar, cônscio mesmo da tarefa de trans
mitir frases numa língua tão difícil como a sua. Frequentemente 
me dizia que eu devia "dobrar a língua" para pronunciar satisfa
toriamente certos vocábulos. E assim todos os dias, até 6.ª-feira 
20, véspera do regresso. Sempre no dia imediato repetí~mos a 
lição anterior, corrigindo eventuais enganos. 

Queria eu anotar paiavras que sabia não haver corresponden
tes na sua língua. Então me explicava que os "antigos" não co
nheciam isso. Ao registrar a expressão - Que horas são ? - logo 
:;~ manifestou - Hlndi9 não t~m isso, n&o µsq, . , " Çoqtudo1 com 
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referência ao tempo, empregam - Qual é o vento de hoje? (Se de 
bom ou mau tempo). 

Quando eu anotava uma frase - "Um raio caiu numa árvore" 
- observou que aí "precisava pôr a chuva". E de fato, a expressão 
"raio" é no seu idioma uma palavra composta em que um dos ele
mentos quer dizer ''chuva". 

Na palavra "pão", foi-me dito hémin, mas esclareceu que a 
expressão era tipicamente caingangue. Ao "pão" feito pelos "Por
tugueses" (assim eles nos chamam) é preciso antepor a palavra 
''fóg", que se pode traduzir por "brasileiro". 

À dificuldade da pronunciação (muito maior que no guaraní) 
se aliava a do pouco traquejo que ele tinha na distinção, p. ex., dos 
tempos verbais. Uma oração no pretérito perf. era apresentada no 
presente e vice-versa, e às vezes por locução, e portanto com moda
lidade da idéia. Muitas vezes tive que modificar o sentido da pro
posição para poder acomodar-me ao que o "professor" tinha en
tendido. 

Embora eu soubesse que as línguas ditas primitivas desconhe
cem as sentenças na voz passiva, não me furtei à curiosidade e à 
arriscada de lhe perguntar como era em caingangue - "Aquele 
pássaro foi morto por mim". 

A resposta foi a seguinte - "Aquele pássaro (fui) eu (que) 
matei". Eu estava satisfeito e muito com esse ponto de gramática, 
pois é sabido que não há diferença essencial entre a voz passiva 
e a ativa. 

P ara a tradução de "galinha", o caingangue fez-me observar 
que garín, usual entre 'eles, é vocábulo de origem portuguesa; a ex
pressão "castiça" é kókéu (de origem onomatopaica ). Ao regis-

. trar a palavra xapé, "chapéu", lembrei-lhe kritá e krintaire. O 
"professor" me respondeu que não é usado entre eles, e sim pelos 
índios Xocréns '(Caingangues ou bugres de Sta. Catarina), com os 
quais não se dão, é fazem questão de não empregar seus modismos. 

A resulta das minhas investigações mediante o materi~l lin
guístico que colhí, é, pois, agora dado a público, 
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1. - A mais singela classificação dos indígenas do Brasil é a 

que estabelece duas grandes famílias - a dos Tupís e a dos Ta

puias (ou Tupís e Não-Tupís ). Todas as tribus que não eram 

tupí-guaranís entraram no enorme bloco dos Tapuias. Classifica

ção singela e cômoda, não há dúvida, mas nem por isto verdadeira; 

pelo contrário, a simplicidade tamanha da classificação denuncia 

imediatamente a extraordinária deficiência em que ela se fundou. 

Lembra isto a classificação linguística universal dos primeiros in

vestigadores europeistas - línguas arianas e línguas anáricas. Tudo 

o que não fosse indo-europeu, incluir-se-ia no segundo conjunto. 

2. - Tupinolatria. - O desmesurado amor ao tupí-guaraní e 

a tudo o que se lhe refere, deu lugar a falsos postulados - Todos 

os idiomas indígenas são dialetos do tupí; todos os idiomas brasí

licos são mais ou menos tupinizados. Não é oportuno tratar disto; 
já combatí semelhantes exageros num breve artigo intitulado -
"Tupinologia e Tupinolatria" ( "Rev. Bras. de Pedagogia", Rio, out. 
1935, n.0 19) e no opúsculo "Novos Rumos da Tupinologia" ("Rev. 
do Círculo de Estudos "Bandeirantes", 1935, t. 1, n.0 2 ). E quanto 
ao caingangue, "na opinião do padre Chagas, diz o Visconde de 
Taunay, o idioma dos aborígenes de Guarapuava nada mais é do 
que o guaraní" . E mesmo '"faunay chegou a afirrnar - "Daí me 
proveio certa uf ania - poder reintegrar na grande família tupí esse 
ramo dos coroados . .. " Para o sábio Martius, um interessante pro
blema que se propõe é o cotejar e analisar todos os vocabulários das 
tribus do Brasil para chegar-se "à apreciação exata das modificaçõ~s 
que sofreu a língua geral tupí e das ligações que entre todos os dia
letos existem, mais ou menos claramente denunciadas". Só pelo 
que tange ao monogenismo linguístico isso é veraz, mas não cabe 
ao tupí a prioridade, que não lhe concede a história. 

3. - A Língua Caingangue e o Grupo Gê. - Segundo Paul 

Rivet, o idioma caingangue pertence à grande família gê ou krã, a 
qual "ocupa toda a metade oriental do planalto brasileiro, desde 
sua queda setentrional marcada pelas últimas cataratas do Xingú 
e do Tocantins até o 30.0 paralelo ao sul, e no alto Xingú a oeste" 

(Jorge Bertolaso Stella, "As Línguas Indígenas da América", S. 
Paulo, 1929). 

~·· • ..... • - • \'.> 
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Precisando melhor, o caingangue faz parte do subgrupo orien
tal ( Gês meridionais ou Guayanãs). 

Conforme Ehrenreich, "a distribuição geográfica dos Gés abran
ge cerca de 22º em lat. e quasi 6° em long., afetando aos Estados 
do Pará, Maranhão, Piauí, Baía, Goiás, Minas, S. Paulo e Paraná. 
Suas migrações estenderam-se de E - O até ao Xingú" ("Dic. Hist., 
Georgr. e Etnogr. do Brasil", 1922, v. I, p. 260 ). 

Fala-se tambem, como tribu meridional, nos Kamés: "A deno
minação de Kamé, diz Bertolaso Stella, aplica-se à tribu que vive 
no litoral de S. Paulo entre Santos e Iguape, e aos indígenas das 

proximidades de Guarapuava e de Palmas". Contudo, pelos estu

rlos recentíssimos do dr. Loureiro Fernandes, inserto no primeiro vo

lume destes "Arquivos", deve-se com exatidão entender esse nome 

não uma tribu, mas o grupo exogâmico de uma das metades da sua 

sociedade. Confirma-se assim o que H. Baldus já notara nos seus 

"Ensaios de Etnologia Brasileira", 1937, p. 29. 

Ainda na subdivisão do sul, devem-se incluir os Caingangues 

do Rio Grande do Sul (Nonoai, Passo Fundo), de Cazeros (Ar

gentina) e os chamados Bugres ou Botocudos ou mais exatamente 

·Xókréns, de Santa Catarina. Contudo, em recentes estudos, o ame

ricanista tcheco Tchestmír Loukotka publicou notavel trabalho, in

titulado "La Família Lingúística Coroado" ( t. XXIX, nova série, 

fase. 1, do "Journal de la Société des Américanistes", Paris, 1937) 

em que apresenta novos ' grupos, extraídos do enorme bloco gê. Ei

-los : Família Gê - Tagé, Krengé, Mehín, Remkokamekran, Apone

gikran, Purekamekran, Piokobgê, Kapiekran, Krão, Apinagé, Ka

rahô, Kayapó do norte, Menkubengokra, Uxikrin, Kradahô, Kaya
pó do sul, Suyá, Akuan (Xavante ), Xerente, Xikriabá, Akroá, Gei
kó. Família Kaingang - Kaingang central, do norte, do sul, do 
leste (Guayana do Paranapanema), Kayurukré, Kamé, Wayana, 
Ivitorokái, Ingain, Aweikoma (Bugre). Família Kamakan - Ka
m akan, Mongoyo, Kutaxo, Menien, Masakará. Família Maxakali 
- Maxakali, Kapoxo, Kumanaxo, Monoxo, M akoni, Mala!. Famí
lia Coroado (com intrusão de Gê e Kaingang): a) idiomas puros: 
1. Coroado (com vestígios de Maxakali e Botocudo. 2. Puri (com 

• 
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vestígios de Maxakali e Botocudo); b) idioma mesclado: 3. Ko
ropó (com vestígios de Kaingang). 

O idioma que ora se estuda, participa, consequentemente, da 
família ou grupo caingángue, segundo esse autor. 

Acho de fato razoavel a quebra da grande "unidade" gê, pois 
quem tiver comparado vários idiomas incluidos aí, chegará ime
diatamente à conclusão de não ser possível manter o "statu quo~' 

de até então. 

4. - Etimologia da palavra "Caingangue'' - A denomina- · 
ção Caingangue, melhor que Coroado, serve tanto para designar o 

índio (ou a tribu), como a sua língua. Ji""ato que é verdade, pelo 

menos entre os de Palmas ( 'l 'oldo das Lontras): Hungré tagta 
Kaingang ni - Homem este Caingangue é. H untantã tagta Kain-
gang ni - Mulher esta Caingangue é. Kaingang tag haghwí tagta 

kórégh tawí ni - A língua caingangue é muito difícil. 

Quanto à sua etimologia, apenas se pode comparar, com pre

cisão, a 1.ª sílaba com ká, "árvore, pau, mato". O 2.º elemento in
gang talvez queira significar "homem", portanto Kaingang vale o 

mesmo que "homem do mato." No "Vocabulário da Língua Bu

gre", de um anónimo, ("Rev. do Inst. Hist. e Geogr.", n.0 15, 2.ª ed., 

1888 ), lê-se: . ang, "gente" ; caingang, "gente do mato". Paralela

mente se explica o nome desses parentes de S. Paulo -- V'aichagan 
- váixa, "mato" e gang, "gente". "Troppo spesso, diz Trombetti, 
s'ignora il significato e la storia dei nomi etnici. ln generale pero si 
osserva che essi significano "uomini" per eccellenza" ("Elementi", 
p. 207). Provavelmente é a mesma palavra que lngain, nome de 
uma tribu gê do subgrupo ocidental (margens do alto Paraná). 
Talvez lhe seja afim ungu-n, "pai" de línguas australianas. Ou isto 
seria ainda aliado a i-ong, i-ogn, "pai" do caingangue? Fr. Val 
Floriana registra tambem Kaingo. E se assim for, fica sem efeito a 
partição do vocábulo e tradução que lhe propôs Balsadua, com au
xílio da língua basca - ka-a, bosque, e in~, falo. Assim tambem 
sem efeito fica a explicação de Ermelino de Leão - kay, ser, ing, 
viril, ang, grande, superior - "ente viril por excelência". Pelo que 
pude observar, não há compostos de 3 elementos, a não ser que dois 
deles se achem perfeitamente aglutinados. 
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Estes índios, assevera Fr. Luís de Cemitille, "a si mesmos se 

chamam Caingang, que em língua portuguesa quer dizer índio ou 

antes aborígene. Tambem se apelidam Caingang-pé (fndio legí

timo) e Caingang-venheré (índio cabelo cortado)". 

A denominação caingangue foi simultaneamente, ou quasi, em

pregada pela primeira vez, em 1882, por esse frei, na sua "Me

mória", por Telêmaco Borba, em apêndice a essa obra, e pelo Vis

conde de Taunay ("Entre os Nossos índios", S. Paulo, 1931, p. 

86-87). 

5. - Artigos do Autor sobre o Idioma Caingangue - O pri
meiro conhecimento que tive desse idioma foi em 1924, quando ad

quirí o opúsculo de Ermelino A. de Leão - "Subsíqios para o Es

tudo dos Caingangues do Paraná" - Curitiba, 1910. Em 1928, 
eu publicava na "Gazeta do Povo" ( 6 - 6) - "De Algumas Raí
zes Asiáticas no Caingangue". Embora nesse tempo eu fosse leigo 
nos métodos glotológicos, no seu conjunto, as comparações que es
ta belecí ainda hoje eu as defendo. 

Em 1930, na revista desta Capital - "A Cruzada" (ano V, 
dez., n.0 10), resumindo, no artigo "Os Indígenas Caingangues do 
Paraná", o que escreveram Telêmaco Borba e E. de Leão, punha 
em cotejo os pronomes pessoais co1n as recentes investigações ame
ricanas do glotólogo Alfredo Trombetti. Em 1931, na secção "Glot
ta" do jornal "Cruzeiro" (16-10), apreciando o opúsculo do etl1ó
logo Simões da Silva - "A 1~ribu Caingangue - índios Bugres-Bo
tocudos de Sta. Catarina", Rio, 1930 - pude estabelecer algumas 
correspondências fonéticas e lexicais entre esse dialeto e o de Gua
rapuava, apesar do exíguo vocabulário apenso. 

6. - O Dialeto de Palmas - Ao falar em dialeto e língua, im
pende-me esclarecer. Deve-se entender por dialeto, quando se re
fere a idiomas selvagens, uma variedade de fala em relação de 
parentesco máximo com as demais (o dialeto de Palmas relativa
mente ao dos Xokréns, ao de Guarapuava, etc.). E por língua, en
tenda-se esse dialeto considerado absolutamente, e tambem o con
junto de todos os dialetos de afinidade máxima. Conclue-se daí que 
entre língua e dialeto não existe diferença essencial. De. fato, lin
guísticamente, são expressões sinónimas. 
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Como de fato anotou o etnólogo dr. Herbert Baldus - "Sprach

proben des Kaingang von Palmas" - separata do t. 30, 1935, da 

revista austríaca "Anthropos", o caingangue de Palmas não foi até 

então estudado, apesar de haver contacto centenário e ininterrupto 

com os brancos. 

Isto foi o suficiente para que me entusiasmasse a continuar nas 

investigações desse idioma, iniciadas em 1928 . 

.Aproveitando o convite e o ensejo da ida a Palmas do meu 

ilustrado amigo dr. Loureiro Fernandes, que vem desde alguns anos 

estudando os Caingangues sob todos os aspectos, e o qual muito me 

animou para a feitura deste opúsculo, conseguí, em 6 dias de tra

balhos intensivos, reunir numerosas frases e alguns breves textos, 

graças ao principal concurso de um inteligente Caingangue, de 50 

e tantos anos, chamado Kcédnio', ou, pelo batismo, Messias Francisco 

da Silva. Deixei de lado, após experiências, o "professor,, de Her

bert Baldus - Kóikã ou' .. Pedro Mendes - por já se achar velho 
. . 

demais e muito esquecido. Quando esse etnólogo o aproveitou, em 

1933, não era Kóikã tão velho. 

7. - O Dialeto de Tibagí - O título de dialeto de 'l~ibagí ou 

tibagiense (do vale do rio Tibagí-Paraná) é aquí dado principal-
) 

mente segundo os "Dicionários Caingangue-Português e Porluguês

Caingangue" ("Das beste und un1fangreichste veroffentlichte lin

guistische Material", diz H. Baldus), com postos por F'rei lVíansueto 

Barcatta de Val Floriana (missionário capuchinho do Estado de S. 
Paulo), e seguidos do "Suplemento à Gramática Caingangue", "No
tas", "Uma Crítica His_tórica", "Aparas Catequísticas Caingangues" 
e "Alguns keparos Ainda", que se publicaram no t. XII da "Rev. do 
Museu Paulista", S. Paulo, 1920. 

Infelizmente não me foi dado consultar, do mesmo autor, o 
"Ensaio de Gramática Caingangue", inserto no t. X da mesma "Re

vista", S. Paulo, 1918. 

8. - Fonética - O material fonético que deduzí do presente 
dialeto, é algo mais rico do que o português e sobremodo compli
cado. Grande dificuldade tive em reproduzir com a maior exatidão 
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possivel as sílabas das suas palavras, acrescentada ainda pelo ha

bitual falar baixo e rápido. Contudo, não me causou estranheza 

essa complexidade, pois já o verificara através de 116 palavras que 

em 25 e 28 de maio de 1931 pude obter da boca de um moço e do 

"capitão" Capanema, quando então se achavam na Capital. E é 

justamente por aí e pelo que ora apanhei, que me facultam julgar 

da reprodução fonética mais ou menos precária dos vocabulários de 

'1"'. Borba (''Atualidade Indígena", Curitiba, 1908), do Visconde de 

Taunay e de outros. E, alem disso, infelizmente as deficiências das 

nossas tipografias não permitem que se empreguem as transcrições 

universalmente usadas entre os especialistas. Sou, portanto, obri

gado a deixar tal sistema apenas reservado ao meu . caderno de 

apontamentos, para recorrer a expedientes que, na medida do pos

sivel, me permitem. o português e . outras línguas. 

Muitas vezes as palavras foram reproduzidas de modos dife

rentes, porque assim foram por mim recolhidas. Ora um vocábulo 

se apresenta com um fonema, ora sem ele ou com fonema diferente; 

ora com um acento, ora com outro, e ora sem nada. Ninguem se 

admire disso, porquanto a linguagem oral é naturalmente instavel 

e muito; depende de circunstâncias subjetivas, da conformação dos 

órgãos da fala, corr10 tambem depende das palavras antecedentes e 

consequentes do discurso. Se quiséssemos reproduzir a conversa

ção de qualquer civilizado, teríamos chegado quasi às mesmas con

clusões acima. 

Impende-me ainda declarar que fui fiel o mais que pude. Todas 

as frases foram repetidas diversas vezes, e quasi sempre repetidas 

no dia seguinte para conferilnento. Mesmo com estes cuidados al

gumas frases ficaram, por mais de um respeito, defeituosas ou in
certas, mas tive o cuidado de não as tomar em consideração. 

9. - Vocalismo - a; á (longo e tambem agudo); â é o u in
glês de but; ã é menos nasal que an. Falta-me representar o â f e
chado, que se reservou para o fonen;ia acima. e; é; ê. Sirvo-me de 
e(n), que não é exatamente o que eu queria - e com til. i; í; i(n) 
vale quasi o mesmo que i com til, e é menos nasal. Por i repre-
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senta-se tambem a semivogal.o; ó; ô; õ; u; ú; u( n) que muito se apro

xima do u tilado; ü é mais ou menos o do alemão ou u francês. o 
corresponde ao o alemão ou eu francês. ain corresponde ao in 

francês. 

10. - Consonantismo - (m) b, (n)d, f, g, h, hh, k, m, n, p, r, 

t, w, x, nh. O g é o fonema g alemão; vale ghe diante de qualquer 

vogal. O h é sempre aspirado; vale mais ou menos ao h alemão. 

Por hh represento o eh alemão ou o j espanhol. O r é mais brando 

que o r medial port., em sério, etc. O w é mais v do que u semi

vogal; é v bilabial. O x vale como em port. xarope; como o al sch 

e o ingl. sh. Nh é o mesmo fonema port. em venha, ou gn francês, 

apenas com menos nasalidade. 
• 

11. - Gru[JOS Consonânticos e símiles. - pr, kr, gr, gn, mb, nd, 

gh. Este último pode ser considerado o correspondente sonoro de 

hh. As vezes ao g inicial faz-se ouvir leve aspiração: hg. A res

soante ng e,quivale ao ng final alemão ou inglês; o -g mal soa. 

Como no árabe, o caingangue de Palmas possue fonemas enfá
ticos, ou mais ou menos, que os represento pela geminação: f f, tt, 

pp, etc. 

Os fonemas e as sílabas que são brevíssimos, colocam-se entre 

parênteses. 

A vogal final não sendo tónica, nem nasal, é breve e às vezes 

brevíssima, ou não se chegar a perceber. 

Não se tomaram em consideração os fonemas longos. Geral

mente o acento na última sílaba é o da tonicidade, embora a pala

vra tenha mais de um acento; o 1.0
, e às vezes o 2.0

, é referente ao 

timbre. Quando já houver qualquer sinal na última vogal, o da 

tónica se coloca em seguida, embora não sobre a vogal: Krédhio'. 

O caingangue só possue vocábulos oxítonos e paroxítonos. 
' 

Alternâncias - Às vezes se dão certas alternâncias: ü:i; 

r:l; gr:gl; nh:y (isto é, nh com mínimo de nasalidade); mb:b, 

nd:d; ng:g; ó:â, á; w:u; nh:in; ai:ei; r:t; r:d; etc. 
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12. - O Sístema Fonético do Palmense Conforme H. Baldus 

Segundo Herbert Baldus ( "Sprachproben des Kaingang von 
Palmas", citado no § 6 ), a fonética descritiva que lhe forneceu o 
índio Pedro Mendes é a seguinte, a qual copio como 1ne é possivel: 

Vogais: a, e, i, o, u são as vogais fechadas do alemão; e subli
nhado == a al.; o sublinhado = ingl. "ali"; o como em "Holle"; ü é 
como em "Müller". 

i, com um semicírculo de pontas para cima, sobreposto, é um 
som gutural com leve anasalamento, e semelhante à palavra gua
raní y (yg), "água". -

u, com til, soa levemente i com o semicírculo; e, com til e traço 
horizontal sotoposto, soa leve como ã. 

a com uma linha horizontal sobreposta é o a longo. O til in
dica nasalação. Um fonema entre parênteses indica que o mesmo 
é bem reduzido, pouco audível. 

Consoantes: b, d, f, k, 1, m, n, p, r, t são como no alemão; g 
como em "gut"; h == h inicial al., como em "haben"; y corresponde 
ao j al.; n com um ponto em cima é o ng al. em "singen"; r com 
um ponto em cima equivale a um fonema velar típico; s = ss em 
"essen"; s com um pequeno v sobreposto é o sch al.; v == w al.; x 
com um acento agudo em cima vale pelo eh al. de "ich". 

Alternâncias registradas pelo dr. Baldus: l:r:v; o:e: i ( com 
o se1nicírculo); u: ü; e: a; a: o; d: g . 

• 
13. - Fonética histórica - O f caingangue não é primitivo. 

Esta minha afirmação não é recente. Observei-o e anotei-o pela 
primeira vez qua ndo em 1931 fiz a primeira coleta de vocábulos 
desta língua, e quando, em 16-10-31, fiz a recensão do opúsculo 
"A Tribu Caingangue" do dr. Simões da Silva. Registrei o se
guinte: "Não é um f declarado como em port., mas é de um som 
entre f e h fortemente aspirado, ou então se representaria por ph 
do grego antigo". 

Prova-se que esse f provém de um p anterior: 1.0 ) pela sua 
peculiar pronunciação, já citada; 2.0 ) pelos vestígios em registro 
de autores; 3.0 ) pelas correspondências extra-caingangues, que se 
explicam historicamente; e 4.0 ) pelas correspondências extra-ame
ricanas, que se explicam pelo monogenismo linguístico. 

Vejamos os vestígios registrados pelos autores. O mais com
pleto repositório lexicológico deste idioma - "Dicionários Cain-
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gangue - Português e Português - Caingangue'' - de Frei Man
sueto Barcatta de Val Floriana, sep. do t. XII da "Rev. do Museu 
Paulista", S. P aulo, 1920, averba dois vestígios, precio~a confirma
ção de que o fenómeno é mais ou menos recente. Ao lado de f éno, 
trocar, vender, está aposto péno (p. 91); igualmente à pág. 301 -

vender: péno, f éno - e no apêndice, p. 327. À p. 93: fón, fódn, 

expulsar, tocar, atirar, é o mesmo que pón, atirar, da p. 163. No 

apêndice, p. 328: fodn, arrebentar, atirar, é o mesmo que pod, fod, 

jogar fora, largar, da p. 350. Pánte, do lado; para cima, correspon
de a pante, adiante, em T e1êmaco Borba, mas com este último sen

tido registra V. de Taunay - fontê. No vocabulário deste autor, 
é curioso que ipenfaié, dedo, traz em nota a forma algo excêntrica 
openpé. Em T. Borba : capan, outro == kafán, alem (Fr. Val 
Floriana ). Os fenómenos linguísticos não se realizam simultanea
mente, nem guardam uniformidade num mesmo lugar. Um fenó
meno anterior, em geral, não desaparece totalmente com o fenó
meno posterior, consequente; deixa às vezes vestígios mais ou me
nos indeleveis. 

P elas correspondências extra-caingangues, a confirmação é bem 
notavel. O merrime e o caiapó, p. ex., são duas línguas aparentadas 
ao caingangue (contudo v. § 3); fazem parte do grupo gê: a pri
meira é do Norte (Maranhão - índios Canelas) e a segunda, do 
Brasil Central (Goiás). Ambas fornecem a lguns dados, mas pre
ciosos: Merr. pá, braço == caing. fá, ffá, perna; merr. pá, galho == 
caing. rum-fá, remo; merr. pago-na, nós == caing. fagn, fag, elas. 
Caiapó pá, braço == caing. pá, perna; caiapó bai-pê, gazes intesti
nais == caing. nha-f á, excremento; pêi, "crepitus ventris emíttere". 
Ao caing. fé, coração, parece-lhe corresponder bã, fígado (derivado 
de *pã? ) do craô (idioma gê) do Rio Preto, Baía, e o tupí pyá, 
coração. Fr. Val Floriana registra tambem fá, fé, estômago. O 
pronome caing. de 3.ª pessoa fi, ela (tambem fe em Val Floriana) 
corresponde ao quíchua (língua dos Incas - P erú) pai, ele, ela, e 
ao plural tupí pé, vós. 

Como correspondências extra-americanas, sirvam os exemplos 
seguintes: Caing. fâgn, fâg, pinheiro e pinhão == thusch (idioma 
caucásico) bako, pinheiro == nicobari ( dravídico-australiano) pakau, 

resina, pez == ~rego peúkê, pinheiro (derivado de * pekeu ) . 

t 
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Caing. foro, cheio == tupí póra, cheio, porú-a, prenhe = mun
dari (idioma dravídico-australiano) peré, encher == birmano (Indo
China) pri, estar cheio == chinês ple, estar cheio · bantu pel-a, 
cumprir = Indo-europeu pel-, ple-, encher, estar cheio (lat. plenus, 
plus, grego pléon, polys etc.). 

Caing. iuore, fuêre, pele, casca = tupí pire-ra, pele == crichaná 
(idioma caraíba) pi-peré, pele == mabuiag ( dravídico-australiano) 
pura, pele == alaca lufe (idioma indígen a-Chile) a-pule, pele == jagã 
(idioma da Terra do Fogo) a-pala, pele == latim pelli-s. 

Caing. kaio, kafo, pulso (Vai Floriana) == merrime (idioma 
gê ) a-kupü, pegar == caxinauá (idioma pano) kupi, kôpi, pagar 
trocar == urubú-tapiia (idioma tucano) kauápa, comprar == lifu 
( munda-polinésico) kapa, tomar, pegar = húngaro ( uralo-altaico) 
k âp-, agarrar == latim cápe-re == árabe -kalf, punho ( deriv. de 
*kap-). . 

Agora, é de mister investigar se todo f provém de p; um mesmo 
efeito pode t er causas diversas. Fr. Val Floriana registra, p. ex., 
füire, pretérito perf. de "ir", ao lado de vüire, iiere, üire. Em Pal
mas - (w) úri. Cp. tupí i-ur, vir. Portanto, são formas primi
tivas do caing.: *ur-i, *uur-i. 

- Mas, ·então, como se explicará que ainda exista p no cain
gangue ? - O p que há neste idioma, não é exatamente o mesmo 
que o seu afim transformado. É um p enfático e por isto poderia 
ser representado pela geminação pp inicial ou mediaimente, e tanto 
isto é verdade que, p. ex., registrei no meu canhenho o vocábulo 
"cobra" sob a forma ppan, como ouví a velhos e a crianças. Porem, 
não basta isto; vou prová-lo. A existência de pp geminados pode 
ser apurada pelo resultado da sua evolução: conservam-se ou se 
simplificam; não se conservam, mas há dissimilação, ou, mais exa
tamente, diferenciação, segundo a nomenclatura de M. Grammont e 
de C. Battisti, do p implosivo na homorgânica m, quando ambos 
são mediais. Da forma primitiva :~ tappera, enxada, o dialeto de 
P almas apresenta tapér( a) e tãper, e o dialeto de Tibagí (Fr. Val 
Floriana) tampére; de * kappó, pulga - Palmas kappó; Tibagí 
kampó e tambe1n kapó; de * happá, jacaré, o dialeto de Tibagí fez 
apá e tambem hampá. Não o registrei no meu canhenho. Taunay 
averba hapa. Do português chapéu

1 
o dialet9 de Palmas foi aind~ 
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uma vez fiel, dando xapé, ao passo que o de Tibagí, seguindo a sua 
diretriz - xampé. Vejamos agora a origem de outro son1. 

O · fonema x, em muitos casos, provém longinquamente de k, 
através do intermédio tx. Provas: 1.ª) Não é posivel x> tx, mas 
o inverso. 2.ª) As formas do tibagiense kuxá, frio; küxá, lua; kexong, 
cuatí; xói, espinho; ixôn, meu; kaxín, rato; kuxôn, vermelho; an-xí, 
xin, pequeno; etc. correspondem no dialeto bugre ou xocrén (Sta. 
Catarina) a kútxô-le, koitxá-ma, kátxô, txói, itxón, kátxin, kutxón, 
ka-txidn, etc. (V. J dsé Maria de Paula, "Vocabulário Botocudo" 
in "Relatório do Posto do Plate", 1915); no vocabulário de S. da 
Silva: cót-tschidu, filho, ên-catschidn, casa pequena, rancho. No 
próprio tibagiense : ontxí, criança: kotxí, filho; katxin, rato; etc. No 
palmense só pude anotar: txór> xór, querer. 3.ª) Que x provém 
remotamente de um k, prova-se : a) kuxá < * kuká == kok-rüre, frio, 
geada; para o 2.0 elemento, cp. o xocrén kútxô-le. b) o tib. kexong 
< *kekong, cujo 1.0 elemento == tib. xe, cuatí. c) tib. xan, "pisar" 
<*kan == tib. k éne, "ir" (1). d) comparações extra-americanas: 
kotxí, "filho" < :i<koki == Uanana (gr. tocana ou betóia) kaké, "pai"; 
australiano koki, "irmã", kaku, "irmão"; lat. cacu-la. Xin, "pequeno" 
<*kin == kini (v. Trombetti, "Elementi", p. 241). E sta palavra é, 
com muita certeza, o 2.0 elemento de várias outras: xaxin, "pássa
ro"> isto é, * xa, "ave" + xin ( cp. fr. oiseau, lat. passer < * pat ter, 
"passarinho"); huntxí, "criança" i. é, *hun, "gente, ser, pessoa"; 
katxin, primitivamente "ratinho" ? ou provém de * ka + kir? ( cp . 
lat. glis ). Tibagiano xab, "pegar" < * kab == caxinauá ( gr. pano) 
kôpi, kupi; merrime (gr. gê) kupü == munda-polinésico kapa == 
fínico kapa- == lat. cape-re. Tib. xi, "pernilongo" <*ki == uanana 
ki-á, "piolho" == lat. ci-ci. 

14. A specto Conservador do P almense em Relação com o Ti
bagiano. - O caingangue de Palmas, pelo que se viu acima, é, em 

(1) Não se deve estranhar a coexistência de, p. ex., ke-xong = xe, kuxá. = 
kok-rüre, xan = ken e, etc., porque os fenómenos fonéticos não se rea
lizam todos simultaneamente num mesmo lugar, assim como se deve 
ter em consideração a influência de fonemas contiguos. Valem tam
bem aqui os raciocínios manifestados na origem do f. As formas anti
téticas podem ser tambem explicadas pela diferente difusão geográfica, 
e em seguida houve n1istura. 

o x .pode provir acidentalmente de t, c<;>mo n.o tib. xin, " ir" = tin;, 
"ir" qo xµ~smo di~let91 

, 
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muitos respeitos, mais conservador do que o de Tibagí, o qu.e 
se expllca por estar aquele numa área mais isolada. De fato, em t·ra
ços gerais, os exemplos probantes de que aquele é algo mais arcaico, 
são mais numerosos do que neste, principalmente no que toca às · 
consoantes. Vejamo-los: - Palmas: kékkêin, canoa -Tibagí 
kankéi, kanké, kainké; P. krém, debaixo -F. krén, kré; P. mbégh, 
machado -T. mheng; P. hama, hamma, toldo, aldeia -T. iamá, 
emá; P. kanhwü', leve -T. kaiúi; P. hig, i( g), eu -T. frequente
mente e diversas formas sem -g. Fr. Val Floria na registra apenas 
uma só vez ig, eg, eu, nos seus dicionários. P. pêhi, jacutinga -T. 
pei, peJp.; P. ffá, perna -T. ia, fuá, foá; P. dúg(n), barriga -T. 
dun, du; P. wagwoh, manco, está mais próximo da origem onoma 
topaica *wag wog do que T. vaguá, vaguo; P. txór, xór, querer -T. 
xóro, xoró. Contudo, T. katxin, kaxín~ rato -P. kaxín; T. kotxí, 
filho -P. k( u )axí. Agora resta averiguar se o .f, · em todos estes 
casos, é explicavel condici-0nadamente. O fonema palatal x é muito 
mais abundante no tibagiano do que no palmense. Em c~rtos ca
sos isto se explica por espontaneidade -cf. gáix, nhax, cabelo -P. 
ngãin; evaix, olhar -P. a·wain, ha-wai, contudo em T. tambem . 
e-vai, e em outros casos por mutações condicionadas: P, küghma, 
acima -T. küxmá, koixmá; P. hign, tatú-de-rabo-mole -T. hix; 
P. pr{ üa )ta, pr( ô )ita, carvão- -T. proix, carvão, brasa. A forma 
tibagiana kaixká (ao lado de kaiká), céu, só se explica através de 
*kaikká, que de fato teria existido aí, pois é corroborada pelas for-· 
mas palmenses kaikkeh, kaikkó do meu registro, apostas a kaiká, 
kaíké, kaikó. À forma kixúti, chupar, o palmense corresponde com 
küu( n)t-ké, kii( n)ut-kei, kinhut·ké, chupar, beijar. 

É curioso notar que em certos casos o palmense é fonetica
mente intermédio entre duas formas extremas do tibagiano -uma 
antiga e outra mais nova que aquela: T. xu, maracá -P. xxü -T. 
xii; T. angú, muito -P. nghü -T. anguí. No primeiro exemplo, a 
geminação inicial é bem significativa, pois -abona o caráter conser
vador da língua, concordando com os exemplares tf á, ppan, ttáin, 
palmito, etc. 

Pelas amostras que seguem, o palmense, rico de fonemas na
sais, é mais conservador do que seu parente, o qual os desfaz, 
tornando às vezes agudas as sílabas finais: -P. i-wã, i-uã, barba 
...--J', i:.uáJ i·oá; P. k( ur)ãin1 direito7 r~tQ ,..-'f, feuré. ;E>arqleli~mQ 
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fonético se encontra no tupí para o português: Paraná - Paraná, 
maracatim - maracatí; guirarõ -guirató; ipelcun - ipecú, etc. (V. 
meu "Estudo Elementar de Fonética Histórica ':I'upí-Portuguesa" 
in "Pontos de Gramática Histórica Portuguesa", S. Paulo, 1937). 
P. a-wain, ha-wai, wê, ver -T. e-vai, e-váix, ve, olhar; P. wei(n)péti, 
sonhar -T. veixpéti. Contudo em P. tambem vigem formas desna
saladas: waipatü, wéipâtiign. P. kinhut-ké, etc., chupar - T. kixúti. 
P. ngãin, cabelo -T. gáix, n.hax. Ha casos como este: A nasal se 
conserva, porem desenvolve-se um fonema entre ela e a consoante 
seguinte: P. kenkér, maracanã - T. kentlcerê. O -t- é prolação do 
n-; é homorgânico em relação à nasal, e surda porque a velar é 
surda tambem. No exemplo "boca", P. i( n)éntl<:Ü' - T. iantkü, 
ientkü, ietké, estou inclinado a admitir que o -t- seja primitivo e 
que a palavra é composta: i-ant- é o mesmo que p-ante, adiante, 
P. -enta, -( r )enta, junto, enfrente; o 2.0 elemento -kü eu o alio ao 2.0 

elemento do tupí ape-kun, língua. Mas ainda não lhe identifiquei 
o sentido. O registro no meu caderno da palavra fenii.in, tatú mu
linha, me chamou a atenção para um cotejo interessante, pois o 
Vise. de Taunay, no seu vocabulário (dialeto de Guarapuava ), ci
tou fenim, tatú. Eu estava indiscutivelmente diante do mesmo 
complexo fônico in ou im que historicamente do latim se transfor
mou na -pronúncia atual francesa iiin. Assim como eu, Fr. Vai Flo
riana e T. Borba registram a forma evolucionada -o primeiro 
feneéin e o segundo fenein. Diante deste resultado, acho que a 

pronúncia final símile de outros vocábulos talvez tenham por for
mas antigas as de terminação -in ou -im: *i(n)uín, manso -P. 
i(n)uãin, i(n)úwãem -T. iováix; *tanín, mole -P. tanãin, tenén 
- T. tanáia; *tin ou *ttin, palmeira jerivá - P. tiiin, tain - T. táin, 
táion. A expressão criada para traduzir "cruz" é, segundo Va l Flo
riana, ka vaikófí marím. Entre parênteses se acha a forma poste~ . ,, 
r1or marem. 

As vezes o palmense fez desaparecer fonemas que no tibagiano 
se conservam: P. k érkê, quando? - T. horike,· P. pimá, sozinho 
-T. pirma. 

Ao encerrar. este parágrafo, cumpre dizer que, no seu conjunto, 
o caingangue, em comparação com a língua tupí, p. ex., é menos 
arcaico do que esta. Infere-se isto da própria fonética. O tupí des
conhece os grupos consonant~is de que o caingangue é rico, e., é sa~ 

.~ "" " ' 
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bido, quasi todas as combinações de consoantes são produtos da 
queda de uma ou mais vogais entre elas: kará> krá. Semelhante 
comparação pode ser estendida a outras línguas do grupo gê, e o 
resultado é o mesmo. 

15. - Comparações lexicais. - Em certos vocábulos pal
menses parece existir um sufixo -ta, -t-, inexistente ou perdido no 
tibagiano: P. kuxata, kuxá( r ), frio - T. kuxá; P. kokür( t ) , fome 
- T. kokire; P. bur(ta), nascer, nascimento -T. búro, born, bornia; 
P . kamét, medo -T. kamé. Se se confirmar, é mais uma contri
buição em favor do caráter arcaico do palmense. 

A palavra pirá que Fr. Val. Floriana colocou no seu dicionário, 
é, como de fato ele o reconheceu, de origem guaraní. Não há entre 
os Caing., como entre outros povos primitivos(?) , não há designa
ções genéricas, p. ex., para peixe(?) . Um dos designativos específi
cos, no grupo gê, é representado pelo complexo k-r. Assim é que há 
em tibagiano o nome do "cascudo" - kankrofuorére - equivalente 
do palmense krénkufâ.r, kréngufâr. P arece que os dois primeiros ele
m entos do composto se acham em outra disposição: krénku-
* kronka- ? Ou kankro- == * kunkré-? Na língua caia pó, alem do 
elemento tep que se encontra para diversas espécies de peixe, ha 
krain, acará; i-karo-ro, kro-ro, mandí; .o-kren-tu, sardinha; kura-kura, 
acará-boi; kru-ot, traíra; etc. Em vista das formas krain, o-kren-tu, 
sou levado a admitir que krénkufâr representa a forma antiga, ao 
passo que o tibagiano kankrofuoére é evolução posterior (hipérte
se ). Confirma-o ainda o merrime com a forma kran-dí, acará (ao 
lado de kru-roti, traíra). O etnógrafo H. Baldus erra em traduzir 
o primeiro elemento _krén- como sendo o mesmo que krén, gente, 
família, ovo. Erra aquí e em outras etimologias inventadas, como 
erradas são muitas de Fr. Vai Floriana, em quem tambem se apoiou, 
sem citá-lo. 

Em tibagiano, para o verbo "remar" há uma forma que, se
gundo V. Floriana, é de origem guaraní - rombára. Não o en
contrei em Montoya. Nos vocabulários tupís a palavra é outra. 
No entanto, o estrangeirismo é mais antigo sob a forma rum do 
palmense. T. Borba traz rombara, remar, e cankei-rumiá, remo, 
porem é bem possível que tombara, aquí como no tibagiano, esteja 
por tum ra ! (imperativo). E. A. de Leão traz uma forma que 

• 



Arquivos do Museu Paranaense, vol. II, 1942 115 

serve de intermédia entre rumiá e *rombá, que é rumbiá ( deri
vado imediato de *rummiá). 

Há vocábulos no palmense que, parece, não têm corresponden
tes da mesma origem no tibagiano, pelo menos não os encontrei nos 
dicionários de V. Floriana. Cito apenas alguns, os que pude co
tejar: hunpí, hu(n)pí, ninguem (T. ontôn); kierh, k(i)er, kiê (r) , 
couro; mé, sim (talvez o mesmo que T. ma na expressão m a ho -
é certo); kun( i ), cá; i( n )ãxúr, coxa. 

16. - Fatos semânticos. - A palavra "pescar" em P. é um 
vocábulo composto wipkêim- (Formas de T. vipkéie e vitpkéie 
("sic'~) de *wip-, peixe, e kêim- o mesmo que Icámi, kame, kánmi, 
pegar, isto é, "apanhar peixe". O 1.0 componente encontra cor
respondência no longínquo chorti (idioma de Guatemala - grupo 
maia) sob a forma hop-op, caranguejo, e talvez é o mesmo que o 
bororo upe, cágado. Sirva ainda isto de adenda ao que se falou 
acima a respeito de peixes. E mais: ao caiapó tep e ao merrime 
tep, peixe, corresponde exatamente tap, camarão, no idioma poco
mam de Jilotepeque (Guatemala), grupo maia. 

- A origem da palavra "porta'' no caingangue -P. nhantkâ, 
nhientké, i( n )ãtké, etc. -T. ianká, iantká, busca-se no vocábulo 
"boca" -i( n)éntkü, apenas diferenciada por força do significado. 
A marcha natural do sentido foi esta - boca > boca da 
casa > porta. Não é privativo o fenómeno desta língua; é co
mum em outras, americanas ou não. 

"Janela" é em tibagiano kanendôro, i. é, "buraco ( ndôro) para . 
ver ou para a vista (kané)". Em palmense: i(n)antkêi-rôr, nhantkâ-
-rúri, i. é, "porta curta". 

A reduplicação onomatopaica é manifesta em todas as lín
guas. A palavra "carro" traduz a impressão do seu movimento com 
a forma P. ihêürúrú( d) -T. iürürut, iorirú. O "inanco" se desco
bre através de wagwoh, derivado de *wag wog. o iluminar treme
brilhando é expressivo - bigbig. As sementes se plantam aquí e 
acolá - krikrí exprime bem o semear. Quem tem olhos alertados, 
vivos, é ligeiro - rür, lili. Os movimentos de quem trabalha, são 
expressos por ráinh-ráiÍn ou ráim-ráim, trabalhar. O brandimento 
da faca criou a reduplicação de róg-róg, faca; como quem dissesse 
"o corta-corta". O espelho, por isto que reflete, é wéinhwêiáh; em 
tiba~iano vaivéie. Baseia-s~ no verb9 -wain! wê, verf Çuem ris-

' 
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ca, não se contenta em fazer um só traço, porem mais, donde râd
-râ.d, riscar, escrever. Rügh-·rügh, rachar, dá ideia de que o racha
mento se pode dar frequentemente em mais de um lugar. Kühhúhú 
é soprar; imita bem este fato. O borbulhar da água é reproduzido 
por wanwór (derivado de *wanwón ou de *warwór), mas quer di
zer "f~rver". Quem briga, não se satisfaz com dar um sopapo, mas 
muitos. O verbo "lutar, brigar" assim compreendido, é representado 
por (l)â(l)óia. A forma do dialeto guarapuavano - ruruyá - é algo 
mais primitiva. O barulho é quasi sempre repetido, donde rãnh
-rãnhgrê, que se liga ao verbo ráinh-ráim, pois quem trabalha, mui
tas vezes faz bulha. A palavra "borboleta" possue quasi universal
mente formas duplicadas a traduzirem o movimento das asas: uma 
espécie, branca, é chamada pépé-kü( gh )iê. Cp. craô (grupo gê) 
vevé, besouro; macuchí (grupo caraíba) pepé, borboleta; línguas 
australianas bebe-, idem. Cp. ainda o redobro no port. bor-bol-eta, 
no lat. pa-pi-lio, no ital. iar-fal-la, no tupí paná-paná, no chorti (gru
po maia) pej-pem, no merrime (grupo gê) vé-vé. O nome de- uma 
borboleta noturna é, no palmense, péddúgfér. Talvez esta fôrma 
seja evolução de * ppeddugpedug. Reduplicação silábica e foné
tica, e por isto muito curiosa é tôttô no caingangue (Palmas). As 
formas de Tibagí totógn e totó ou não foram bem reproduzidas, ou, 
o que é mais provavel, perderam a geminação, conforme se deduz 
comparando fatos símiles no § da fonética histórica. São onomato
peias comuns e que dispensam comentários - hóghóg, cão, e kókéu, 
galo, galinha. 

A negação tón, tôn( e), tôna provém da forma tom (V. de 
Taunay) ou da mais antiga tome. Segundo Trombetti ("Elemen
ti", p. 230), é repetida, por ênfase, com elementos distintos: to, não 
+ me, não. Para o 2.0 componente, cf. o grego mé, arití (grupo 
nu-aruak) mai-çá. Em vista de se perder o valor enfático do con
junto, prepôs-se outra negação -ke: ketôn, ketone. É o mesmo 
elemento que se acha no caia pó ka-ti, ke-t, nada. A sílaba ti (e o -t) 
nada mais é do que a negativa to do caingangue. A forma kati é 
pois tambem negação enfática, assim como no-me-t, "de nenhum 
modo" (3 negativas) desta mesma língua (caiapó). Em merrime~ 
kê-te, nada; ná-re == "não" + "não"; a-me-ná-re, nada (3 negati
vas); em craô: nã-re, não (com verbos) e kuá-rin (absoluto); api
nagê (grupo gê): kuá-ri, kõ-rin, não; caraú do Tocantins (grupo 
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gê): re-k--tá, não (com 3 negativas?); no macuchí (grupo caraíba): 
ka-né, não; no tupí: in-ti, ti-maa, ti-ana, ne-má, tó-ko, in-'ii-ana ( 3 
negativas), in-ti-maa ( 3 negativas), todas significam "não"; com 4 
negativas é a expressão que traduz "absolutamente nada'"': in-ti
-maá-maá (2), Por citar negações, lembremos que o caingangue 
pü, pi, _piá, pie, "não", tem a mesma origem que o crichaná (grupo 
caraíba) i-fá, "não" (d~riv. de *pá), i-pói, "nada", e o macuchí (gru
po caraíba) pui-, "nada". · 

O tib. possue, alem das negativas citadas, a forma tok ( tog), 
com 0s elementos invertidos: to + ke. E com a 1.ª sílaba repeti
da: tot <*to to, "não não". 

17~ - Neologismos. - Aquí se apresentam alguns exemplares 
de neologias, em que se mostra a identidade de espírito que pre
sidiu à sua formação, e tambem põe em evidência a unidade cul
tural dos caingangues de Palmas e de Tibagí: P. topé(n)iô hin, 
casa de Deus, igreja -T. topé-ioín; P. wakó, cruz -T. ka-vaikofí---marím; P. wainrâ, livro -T. van.haro, vainró, vairo; P. hamakár, 
"todas as cidades'\ i. é, mundo -T. emákára; P. k( u )rén-korég, 
domingo, -dia santo de guarda, segundo me explicou Krédnio': "dia 
que não presta para trabalhar" --'F. karán-korég, dia santo; assim 
explica V. Floriana: "dia :ruim, porque não se trabalha nem se ga
nha''; tambem Topén, kurán korég ou simplesmente topén; P. fá
pâ-hiá, meias -T. iapat).; P. ( n)dét-korég, coisa ruim, i. é, o de
mônio -T. det koré; P. pendoro, pentor~; "do pé buraco", i. é, sa
pato -T. pentoró; P. enggané, olho dágua -T. veinkané; etc. Con
tudo: P. (n)dét-(n)gré, açúcar -T. totot-ván; P. róg-rógxí, cani
vete -T. küfakré, kavankré; P. xapé, chapéu -T. krintáve, xam
pé; P.wai(n)nigfá, cadeira -T. ieniá, niniá; P. pehhú-kux(ô)n, abó
bora -T. pehú; P. kai(n)ó, sal -T. xa; etc. 

Vocábulos portugueses "cainganguizados". Exemplos do pal
mense: Fóg, brasileiro ( deriv. de "fogo!" );_ pandér, padre; nârié, 
laranja;min(u)í, amendoim; müréis pir, um mil réis;/{axôr1 cachor-

(2) Não se estranhe a combinação reforçativa de 4 negações; O. Bally (T. 
de Stylistique Française, I , 2;ª ed., p . 100) cita exemplo símile no fran- , 
cês: "Une dénégation indignée peut prendre cette forme: Ah! ça, non, 
par exemple, jamais! On peut dire que cela équivaut à quatre non, 
et l'on pourrait encore allonger la phrase". E' verdade que neste caso 
não há sinónimos ou redobro, mas a equivalência semântica é perfeita. 

, 
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ro; xáku, saco; gatín, galinha; ôo, ovo, etc. Alguns destes se acham 
dicionarizados em V. Floriana. O meu "professor" de caingangue 
fez-me observar que garín, é vocábulo port.; a expressão "castiça" é 
kókéu (de origem onomatopaica). Ao registrar a palavra xapé, 
chapéu, lembrei-lhe kritá (anotada por Taunay) e krintáire (da 
minha primeira coleta - dialeto guarapuavano ). O "professor" 
apenas me respondeu que não é usado entre eles, e sim pelos Xo
créns ( Caingangues ou bugres de Sta. Catarina), com os quais não 
se dão. , , ,,, .. : 

• 'I ,'f "'!:-'! 
..... ·.. \ ~ 

18. - Vocábulos compostos. - Alem dos que acima foram 

citados, acrescentem-se os seguintes: Hungré, homem, huntantã, 

mull1er. O prin1eiro elemento hun é o mesmo de hun-txí, criança, 
o qual se acha ainda em hun-pí, "ninguem", isto é, "alguem não ou 

g~nte nada". É de origem pronominal, como se vê claro nos inter

rogativos hun-tandê? "qual?" e huna? "quem?" Parece que é 
remotamente o mesmo elemento de línguas indo-chinesas kun, kon, 
"homem", por sua vez da raiz difusíssima ku-, ko-.: Lat. qui-s, qui-d, 
quo-d, ho-mo, *hu-ma(nus), gót. gu-ma, etc. (A. Trombetti, "Nama 
tara-khoi-sa == dar-kí-sha ku-Nama" in "Rendiconto della R. Acca
demia delle Scienze", Bolonha, 1911). Nestes últimos exemplos, 
temos um composto de quasi sinónimos, pois que o 2.0 elemento 
tan1bem quer dizer "homem"; cf. sânscr. má-nu-. Não se deve es
t1·anhar, portanto, que o 2.0 elemento de hun-gré queira dizer, como 
é de fato, "homem". Ao lado dessa forma, existe ngré, anotada por 
Baldus, gré anotada por Fr. Mansueto. O monossílabo hun é, como 
se viu acima, o mesmo elemento dos numerais palmenses. Ver o 
§ 25. Gôifá, aguardente == gôi, água + fá, amarga. Kôngôin, chá 
de mate; o 1.0 elemento é talvez o mesmo que o tupí kô, campo, 
horta, mas primitivamente tambem "erva"; o 2.0 é ngôi, água. Rum
fá, remo, i. é, "pau", "instrumento" de remar. Tagkí ou takkí, 
"aquí", i. é, "em (ki) este (tag)"; compreende-se: "em este lugar". 
l óg-kofá, pai velho, i. é, avô. Waikuprin: "ser ou gente (wai) bran-

• 
ca (kuprin)", i. é, alma. Gôi-kuprín: "água branca", i. é, leite. 
Ningéfêi: "folha (fêi) da mão (ningé)", i. é, dedo. I(n)antküf(u)or: 
"pele (f(u)or) da boca (i(n)antkü)", i. é, lábio. Tatóg: "golpe 
(tóg) da chuva (ta)", i. é, raio. Kakané: "olho (kané) da árvore 
( ká) ", i. é, fruta; etc. 
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Curiosíssimo é o fenómeno dos verbos compostos, que afinal 
náo é privilégio do.. caingangue; há-os em todos os grupos linguís
ticos, consoante os estudos de Trombetti. 

Compostos de sinónimos: wi, "falar" + tô, "dizer"> witô, "fa
lar"; tô, "dizer" + wi, "falar"> tôwí, "pedir", "rezar". 

Composto de elementos diferentes: kügh, "derrubar" + 
"correr"> kügh-rén, "caçar". Variante: k( u )rén. 

~ ren, 

19. - Sumário de Gramática Comparativa - Dialetos Pal
mense e Tibagiano. - Género do Substantivo. O f em. obtem-se 
mediante a posposição de tantã, fêmea, ou de ii, ela: min( g), ja
guar - mintantã, minií, jaguar fêmea; ppã, cobra - pantantã, 
panií, cobra fêmea; mi(ng)xín, gato - mi(ng)xintantã, mi(ng)xinií, 
gata; huntxí, criança (masc. e fem.), porêm huntxiií, menina. E 
até com palavras de origem port.: ( m )bôiií, vaca ( derí vado de boi). 

Vários seres inanimados teem contudo gênero, o que se des
cobre em certas frases. Assim é que, p. ex., iâgh, ''pinheiro", ( m)bâ
ké, "espingarda" são do gênero masculino, porque se lhes pospõe o 
pronome masculino ti: Hât( e) ( m )bâké ti na ? - Onde a espin
garda ele está? Hâtt iâgh ti i( n)é? - Onde o pinheiro ele está ? 

No tibagiano, a formação do fem. é igual: bóiii, bóitanto, etc. 
E com próprio nome fem.: kotxí-f i kotxí-f i, neta, i. é, filha da filha. 

Com ti se declara o gênero rr1asc., tnesmo de certos i1omes ina
nimados. V. Floriana (p. 85) diz, p. ex.: "No conceito dos Kain
gangs, a alma é de gênero masculino"; Veikuprí ti, "alma ele". 1\ 

"lua" pertence ao sexo masculino: "Küxá, ti rü - Da lua um pe
daço dele (meia lua)" (p. 171). A estrela é tambem do gênero 
masc. Veja-se este exemplo do palrnense: Krin hagtóg bigbig k ê
nâne - Estrelas eles brilhando estão. 

20. ~- Do Número do Substantivo. - Não há distinção entre 
singular e plural. Contudo, alêm da explanação mediante os nu
merais, usa-se, quando necessário, da palavra kara, kar, tudo, todo, 
todos, todas: Mi( ng)xí kar, gato tudo, i. é, gatos (ou todos os 
gatos). 

No tib., parece frequente a repetição do substantivo para for
mar o plural: re, ponta, ferrão - pl. rêre, ferrões. 

Contudo, tambêm, como no palmense: emá-kara, povoação 
tudo, i. é, mundo; no palro.: hâma-kár, mundo; kangá, doente -
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kangagá, doentes, i. é, kangá + gá, tudo. 
última sílaba de kangá ? 

Ou há duplicação da 

Outras formações no tib.: gire gu ou gire angú, menino muito, 
i. é, muitos meninos; gara korég, milho quantidade; gara étiti, milho 
muitíssimo. 

21. - Graus do Substantivo. - Faz-se o aumentativo, em 
ambos os dialetos, com a posposição do adjetivo que traduz "gran
de": hâma, aldeia - hâ.mambâgh, aldeia grande, i. é, cidade. No 
tib.: emá buongh, cidade. 

O diminutivo se faz mediante "pequeno": P. rógh-ró, faca + 
xí, pequena == róg-togxí, canivete. T. gôio xin, ribeirãozinho. 

22. - Dos Adjetivos Qualüicativos. - Os qualificativos, no 
palm. e no tib., não possuem gênero nem número, e são pospostos 
ao substantivo: kur xo, roupa preta; kur kuprí, roupa branca. 
K(ü)fé kufü', ferro pesado; k(ü)fé kanhwü', ferro leve. Kumính
-i( n)ãrê iunwânh, mandioca mansa. 

23. - Dos Adjetivos Demonstrativos. - Tambêm não têm gê
nero, nem número, e são colocados após o nome: Hungré tagta, ho
mem este; huntantã tagta, mulher esta. Pode-se traduzir tambem 
por esse, essa, esses, essas. 

No palm., é comum essa forma dobrada do demonstrativo, a 
qual às vezes é ouvida takta. Em vista da predominância da tónica 
na sílaba inicial, perdeu-se a velar g na seguinte. Esse redobro, 
que é indiscutível enfático, talvez primitivamente quisesse dizer 
"este", ao passo que o simples tag - "esse". 

No tib., o demonstrativo é sempre simples tag, como tambêm 
é usado no palmense: tag, tak, ta, tâg, tóg. A forma tan provavel
mente provém de *tagn, mas com o sentido de "aquele''. A forma 
dag do tib. é acidental. 

Em contraste, p. ex., com o port., que dispensa muitas vezes o 
adjetivo_ determinativo, o caing., como todos os idiomas chamados 
primitivos, precisa bem os seres mediante os demonstrativ0s: A 
água está muito quente - Ngôi_taê râin (gh)üd ni - água esta 
quente muito está. Esse demonstrativo faz o papel de artigo (o, a, os, 
as). Contudo, são tambem frequentes as expressões sem o .demons
trativo: Téin tó tamplü' ! - palmeira na suba;pó tô tamplü' ! -
pedra na suba. Gá kri ni ! - chão no sente-se ! Pó tár tawín -
pedra dura muito (é). Xó tanéin - barro mole (é) - Nhâr fâ.r 
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tarâi - palha de milho macia (é). Vê-se, em todos estes exemplos, 
que a idéia é indeterminada. 

Quando um ser está afastado, usa-se no palm. hén, aquele, 
aquela, aqueles, aquelas. Xaxín hén - pássaro aquele. No tiba-. , , . 
g1ano: ene, am. 

Curiosa é a forma composta no palm.: héntág ou héntóg, hénta, 
que não encontrei em Val Floriana: Ká héntág - árvore aquela; 
fâgn héntóg - pinheiro aquele; ká hénta - árvore aquela. 

Esses _demonstrativos, sem o substantivo junto, valem por pro
nomes demonstrativos, e tag serve tambem para traduzir "isto, isso". 

24. Dos Adjetivos Indefinidos. - Alguns indefinidos: Kané 
pür, pouca fruta ou poucas frutas. Kané nghü, muita fruta ou mui
tas frutas. Tibagiano: Gire gu, muitos meninos. Há outros mo
dos de dizer símiles. 

25. - Dos Numerais. - O idioma que possue termos próprios 
para a numeração e que, ao menos, vá até 5, é índice de progresso 
intelectual dessa coletividade, ou, quando menos, conservação de 
certo grau intelectual. A contagem · caing. vai até esse número, su
perando o próprio tupí, que, para o n.0 5, se serve da palavra 
"mão" (pó). 

Palm. unpir, pire, 1 ~ Tib. pire,, pir, piri, etc. 
unlangrê, nlanglê, lengré, réngrê, 2 - lengré, langré renãrê, etc. 
untaktô( n ), tagtône, téntôn, 3 - taktôn. . 
unwai11kangrá, vaikéngrá, (wein)kéngr.á, 4 - veinkangrá, kangrá. 
unpâtkar, hupátkar, pétkár, 5 - patekrá, patekará, etc. 

Daquí por diante, usam-se no Palm. lcar, tudo, e expressões que 
significam "muito". No Tib. a numeração vai avante, mediante 
recursos vários: taktôn-taktôn, 6, isto é, 3 + 3; ix-ningé-ut-pire, 6, i. é, 
minha mão outro um; on-tauít-piri, 6, i. é, outra forma de s+ 1; 
ix-ningéféie-kara-pire-in-kánje, 6, i. é, os dedos da minha mão depois 
um está; otalengré, 7, i. é, ot, outra forma de s + 2; veinkangrá-vein
kangrá, 8, i. é, 4+4; ontauít-taktôn, 8, i. é, s + 3; ontauít-veinkangrá, 
9, i. é, 5+4; ningé-veiktít-on, 10, i. é, uma mão acima da outra. E 
assim por diante. 

As formas dos números no P., com a sílaba un, provavelmente 
se esclareçam pelo ergativo, caso do sujeito agente, ativo, comum 
a inúmeras línguas (caucásico, indo-chinês, papua-australiano, ame
ricano, etc.). Assim, está no ergativo o indo-europeu semó-, "qual-
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quer um"; s-mi-, "uma" (lat. sem -el, sim-plex), em vista do artchi 
(idioma do grupo caucásico) oss-mu (masc.), oss-mi (fem.), erga
tivo de oss, "um". 

A sílaba caing. un é, nesse caso, u1n demonstrativo ("ele, este, 
a gente" ) e se acha no composto palmense hunpí == hun, alguem 
+ pí, não, i. é, ninguem. É indubitavelmente o mesmo elemento 
de hungré, homem, huntantã, mulher, huntxí, menino. Correspon
de no tib. a estas últimas formas e a on, um, "algum, um, outro, uns". 
N ão faz obstáculo a existência do h inicial, porque, conforme apa
nhei, ora o mesmo se pronuncia, ora nada se percebe: hunpir == 
unpir, etc. Tib. on pire, "um só". Não resta dúvida que esse mo
nossílabo é um vestígio de uma primitiva, arcaica divisão de classe 
(prefixo de classe), e que, na numeração palm., se acusa bem con
servador en1 relação ao dialeto tibagiano. Sobre a origem de hun, 
ver § 18. 

26. - Os Pronomes. - Os pronomes pessoais do caso reto são: 
Palm. hi( g), i( g), ig, ik, i, ixóg,_ ixâg, etc., eu - 1'ib. i, eg, ix, ij, 

áix, ex, eiát, ixó, ixô. 
ha, hatâg, tu, você, o sr. - a, an, anha. 
ti, titâg, titóg (para pessoa, animal e coisa) ele, isso - ti, titan, ele, 

aquele lá, o homem, o tal animal, a tal coisa. 
li, fitóg, ela - li, fe, hi. 
héng, héngtóg, nós - éin, en, enktôn, enton. 
haiág, vós, vocês, os srs. - aiáng, aiág. 
hagta( g), eles - ag, agtôn. 
tágn, tág, elas - fag, fagtôn, facton. 

A 2.ª sílaba das formas palm. hatâg, titâg ou titóg, fitóg, héntóg, 
hagtag, deve ser, indiscutivelmente, o demonstrativo tag, "este, esse". 
Os exemplos tib. titan, enktôn, agtôn, etc., penso que se trata de 
evoluções das formas compostas titag (ou *titagn), *entóg ou 

*engtóg, etc. 
Diante da tradução de Fr. Mansueto - titan - "aquele aí, 

aquele lá", parece que o demonstrativo tag, que se alia aos prono
mes, faz-nos distinguir, p. ex., ti, "ele", perto da pessoa que fala, 
e titâg, algo longe, i. é, "aquele". Porem, perante a forma ixâg (ou 
ixóg), "eu", que certamente é evolução de *ixtag, ou metátese de 
*itxag (por sua vez derivada de :~iki ou *igi + tag), é ilógico va-

- ler por "eu aquele" ou "eu lá". Pelo contrário, levado {>ela com-
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paração com as expressões port. "eu cá", "eu aquí", deduzo que tag 
significa bem "este, este aquí", e serve na conversação de ênfase. 

Como o pronome ti, ele, refere-se, por nature'za, a um ser dis
tante da pessoa ou das pessoas que falam, é claro que pode equi
valer a "aquele", donde a tradução tib. de titan: "aquele aí, aquele 
lá". Os outros pronomes pessoais retos deveriam igualmente ter 
esse demonstrativo. 

As formas compostas com tag ( xag, titag etc.) sempre se usam 
com verbos: Ixág gôi krôd ketône - eu não bebo água. Às vezes 
há mesóclise; uma palavra se interpõe entre os dois elementos dos 
pronomes: lg hénd dág kukrõ gham mu - eu talvez quebro a pa
nela agora. lg .hénd dóg xug mo há - eu decerto cuspo já agora. 
E para reforço ou realce, o pronome pode ser repetido: Ixóg xaxín 
kar pütkõ xog - eu pássaros todos matei eu. No exemplo - Vi
dro ngóu tá ig pén ráin - que se traduz por - Machuquei meu pé 
com caco de vidro, com ig sem o 2.0 elemento, pode-se, todavia, tra
duzir: "Vidro caco com meu pé machucou-se" - o que acho mais 
plausível. 

Os pronomes pessoais do caso oblíquo são os mesmos anterio
res, retos, sem o elemento tag. No dativo se apresentam com juxta
posição da partícula ma: "a, para": 

P. igmá, igmã, a mim, para mim, me - "f. ixmá, eixman, ijmá, 
eijmá, exmá, idmá. 

hamá, hama, a ti, a V., para V., te, lhe, o, a - áma, amá. 
timá, tima, a ele, lhe, para ele - timá. 
iimá, f ima, a ela, lhe, para ela - iimá. 
héngmá, hengma, nos, a nós, para nós - enmá, einmán. 
haiágmá, haiagma, vos, a vós, para vós, para V.V., lhes, os, as -

aiangmá, aiagm á. 
hagmá, hagma, a eles, lhes, para eles - agmá, agmán. 
fagmá, fagma, a elas, lhes, para elas - fagmá. 

Como na 1.ª pessoa, as demais podem finalizar em nasal, con
forme o fonema inicial da palavra seguinte. 

Às vezes usa-se hamá como pronome reto (você, tu, o sr., etc.), 
como Hamá mang wé? - Você mel achou ? Tal fato se explica 
por frases deste tipo: Hamá rén( g) hhâ. ni? -:-- A você pular bom 
é?> V. sabe pular? 

' ' . 

.. 
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Curiosa é a forma que apanhei: - igxag, - resultante de ig 
+ xag. 

27. - Dos Possessivos. - Os adjetivos possessivos,_ os quais se 
antepõem ao nome, são os mesmos pronomes pessoais do caso reto, 
sem a partícula demonstrativa tag. 

Conforme a inicial da palavra seguinte, a 1.ª pessoa ig perde 
a velar g: lg pénféi - Meu dedo do pé, mas i ióg, meu pai, ou 
craseado: ióg, meu pai. I fé, meu coração. Às vezes, ouve-se k 

em vez de g: ik xxü, meu chocalho; ik kaikó, meu primo, ou tam
bem ig kaikó, ig fé. 

Ti xxü, chocalho dele; li xxü, chocalho dela; há xxü, teu, seu 
chocalho; héng xxü, nosso chocalho; hág xxü, seus chocalhos (de
les); haiá xxü, teus, seus ou vossos chocalhos. 

Para "nosso'', exclusive, dizem héng grém-grém xxü, nosso cho
calho, i. é, chocalho de nós dois. Parece que essa expressão cor
respG>nde ao tib. ag rengré, os dois, eles dois, ou será forma dobrada 
de *grem, "junto, par", o mesmo que o 2.0 elemento de ren-gré, 
"dois" ? 

-

Não há forma especial para os pronomes possessivos, todavia 
a frase - Esta casa é minha - foi traduzida por Hin tagta ixún( e) 
- Casa esta minha é. Ixún( e) talvez seja o mesmo que ixú ni == 
'b ,. A "' ' ' / ' ' ti . zx on, xum, xon, xan, e meu . 

Como em outros idiomas primitivos, os non1es de parentesco, os 
das ·partes do corpo, etc., sempre vêm precedidos do possessivo : ti 
ióg, pai dele; ig nindó, meu braço; etc. 

28. - Da Comparação. - N o palmense: kâ(n) == do que, 
fór == mais. 

-
Hungré tagta hungré héntóg tar kân fór tawín n(i) - Ho-

mem este homem aquéle forte do que mais 1nuito é. 
Ká hénta( g) ká i( n )é tag téie ka f ór i ( n) é - Árvore aquela 

árvore é esta alta do que mais é. 
Ká héntag ká i(n)é hén téie hén kâ fór tawín n(i) - Árvore 

aquela árvore é aquela alta aquela do que mais muito é. 
Hungré tagta hungré héntóg nhãtkambü, kâ fór tawín n(i) 

- Homem este homem aquele (de) dinheiro do que mais muito é. 

Ká ~éntâg ká ié tagta, ié kané kâ fór tawín ni - Árvore aquela 
árvore é esta é (de) frutas do que mais muito é. 
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Observe-se, nesses exemplos, a repetição de palavras. 
No tibagiense: kri == do que, tamprí, for- == mais. 
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U ngré ontanto tára kri tampri kánti - O homem a mulher 
forte do que mais do que (?), ou. . . do que mais é (ele ? ) . 

On tan kan foro ne - Aquele este do que maior é ( i. é. 
Ele é maior do que o outro). 

An prôn tára kri kanti Jóre - Tu a mulher forte do que és 
mais, ou - Tu és mais forte do que a mulher. 

No palmense: Ká hénta ká tag téi rüké kê íe - Árvore aquela 
árvore esta alta menos do que é. Em tib. horike ( == rüké?) signi
fica "mais ou menos, talvez, igual, semelhante". Talvez rüké valha 
estes sentidos, e não "menos". 

29. - Dos Verbos. - Como · todas as línguas primitivas, o 
caing. desconhece as distinções. temporais nos verbos, pelo menos 
como o fazemos nas línguas mais evoluidas. Assim é que a muitas 
orações do port., distintas em relação à cronologia, correspondem 
frases caing. em que o verbo parece servir para qualquer tempo. 
É que o discurso caing. obedece às arcaicas distinções do aspecto 
(a ação é caracterizada pelo seu desenvolvimento). P ara isto, as 
partículas usadas, que não passam de advérbios, mais ou menos, 
todavia, se aproximam de certas diferenças temporais das nossas 
línguas modernas. De passo lembrarei que a categoria dos tempos 
verbais é evolução da categoria do aspecto. Essas partículas são 
pospostas no final da oração, mas sómente se usam quando houver 
de fato muita necessidade de distinguir. 

30. - Do Verbo Copulativo. - Não há propriamente no caing. 
o verbo de ligação (lat. esse, port. ser), mas após do predicativo vêm 
frequentemente certas partículas: ni (para o sing. ), natü (para o 
plural), i(n)é, ié. Todos primitivamente eram demonstrativos ou 
pronomes: "este, esta, esse, essa, estes", etc. (3). Cp. Vise. de Tau
nay: ni-han, "este"; ni-ke-ne, "aquele". 

(3) Sobre o singular fenómeno de um demonstrativo desempenhar o papel 
de cópula, leia-se o que ensina magistralmente o prof. A. Trombetti : 

"1. Assaz freqilente falta qualquer sinal da cópula, p. ex. Gr. Ho 
hypnos thanátou adelphós; 

2 . Amiude o sujeito permanece absoluto em posição enfática e é 
repetido mediante um pronome, :p. ex. Ar .• \llahµ huwa 1-hhayyu ~ 
Peus, ele (~) o vivente; 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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lxóg tá( g) hun hhâ ni - Eu este gente bom este, i. é, eu 
sou bom. 

Titâ( g) ta( g) hun hhâ ni - Tu esse gente bom esse, i. é, tu 
és bom. 

Fitag ta( g) hun hhâ ni - Ela é boa. 
Ha tagta hun hhâ ni - V., o sr. é bom. 
'H éngta hun hhâ natü - Nós somos bons. 
H agtâg hun hhâ natü - Eles são bons. 
Ixóg i(n)úkamó ni - Eu sou valente. 
Hatóg iukamó ni - V., o sr. é valente. 
Titóg iukamó ni - Ele é valente. 
Fitóg iukamó ni - Ela é valente. 
H éngtóg iukamó natü - Nós somos valentes. 
H aiatóg iukamó natü - V. V., os srs. são valentes. 
Hagtâg iukamó natü - Eles são valentes. 
Kaingang tâg i(n)ukamó ni - E ste caingangue é valente. 
Gôi tag kuxá( r) ni - E sta água fria está. 
Taár tag i( n)é - Firme isto é, i. é, isto é firme. 
Fâgn toha xog i(n)é - Pinl1eiro junto eu estou. 
Huna tan hungré i(e)? - Quem aquele homem é? 
As partículas podem ficar ausentes : 
H éng tagta hun hhâ tawín - Nós, somos muito bons. 
K aá takta pendô( d) - Pau este torto, i. é, este pau é ou está 

torto. 
Min tag 1.íli hho - Tigre este ligeiro muito (é). 
Minxín taktã iuãin - Gato este manso ( é ). 
lí takta koré( g) - N orne este feio (é) . 
E ssas partículas acima podem ser traduzidas por "ter": 
Ká héntá( g) kané pür tawín i( n)é - Árvore aquela fruta pou

ca muito tem, i. é, aquela árvore tem muito poucas frutas. 

(3) Tais pronomes acabam tendo a função de cópula e dão origem a 
verbos substantivos" (Come Si Fa La Critica di un Libro, Bolonha, 1907, 
p. 29) . Foi o que aconteceu com o demonstrativo (ou pronon1e) indo
-europeu *es ou *iste que deu origem, p. ex., ao verbo lat. es-se. (Ver 
R. F . Mansur Guérios, Sobre a Origem da Flexão, separata do "Anuário 
da Fac. de Filosofia, Curitiba, 1942, p. 24 - adenda). No caingangue, 
salvo a posição do demonstrativo, que fica no fim da oração, o fenó
meno se enquadra bem no 2.0 item da exposição acima. Não obstante, 
T. Borba em Atualidade Indígena conjuga o verbo "ser" assim) no 
presente: oó in, sou eu; Un. é ha, ~s tu; ue:Q ti; ~ elej etc, 
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Hatág râg-rô ni - Você faca tem. Para estes exemplos, com
pare-se a sintaxe latina - Potestas tibi est == "Tu tens poder", que 
literalmente vale: Poder a ti é ou está. 

É provavel que o dissílabo natü se analise deste modo: na == 
o demonstrativo ni + tü, sinal tle plural == tibagiano ti, é-ti, "muito". 
O ' 1.0 elemento na combina-se ou, melhor, vem duplicado com a 
forma ni para a expressão do aspecto durativo atual: Tatog-kutén 
nâni - Chovendo está. Outras vezes há repetição de ni: lxóg wei
wí ma(n) níne - Eu barulho ouvindo estou. Ixóg mein níne - Eu 
ouvindo estou. lg mbré há tóg râd-râd nín( e) - Eu com voc_ê isso 
riscando estou. Que na é um demonstrativo, percebe-se através 
destas orações: H untandê na tá ha róg-rô na ? - Qual é essa tua 
faca é? Huntandê na tá ha tohhâ ni? - Qual é esse teu amigo é? 

Ndê nâ ni? - Que isto isto? == Que é isto? Ndê nâ ni ni? 
- Que é isto lá? Que é aquilo que está lá? Ni tambem significa 
"lá"; cp. tib. é-ne, "lá". Ndêh hhâ ni? - O que será isso? 

A forma nine talvez se explique por dissimilação. 
Vejamos agora o que diz V. Floriana no seu "Dicionário", com 

respeito ao tibagiense: "Ni: estar, ter alguma coisa ... " "Ser: na, 
ne, ni . .. " "]e: estar". "]a: estar". Para a prOJ:!Unciação do jota, 
leia-se o que está escrito na pág. 116: "O j pode-se pronunciar como 
ein Port. utn pouco anasalado, ou senão como o y espanhol um 
tanto nasalado. Os Kaingang que não podem, por defeito físico, 
falar fanhosamente, o pronunci_am como o j port." 

Quero crer que apanhei exatamente essa pronúncia: i nasal + 
é, que represento assim: i( n )é; Provavelmente a sua forma ante
rior teria sido *ine ou *iné (ou metátese de *ni-é? ), equivalente 
de ne ou, melhor de ni. A forma ja deve igualmente provir de *ina 
ou * iná (ou metátese de * ni-á ? ) e depois ''! i( n)á, com i nasalado, 
e por sua vez equivalente da forma na (4). 

As vezes é a clareza que exige uma das partículas; assim, dir
se-á Hât( e) ( m)bâké ti na? - Onde a espingarda ele está? Em 
vez de ... ti ni, para não confundir com o verbo tin, "ir". 

(4) Talvez atualmente não se verifique diferença de sentido entre a forma 
com a vogal i (e) e a con1 a, porem primitivamente devera ser precisa. 
O demonstrativo con1 i (e) assinalava coisas e fatos próximos do falante, 
ao passo que o com a, longe ou um pouco longe. Ver o meu opúsculo 
- "Sobre a Origem da Flexãó", separata do· "Anuário da Faculctade de 
,Filosofia do Paraná", 1940-41, _p. 7 e nota s, 
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Formas tibagianas símiles a nine são ninhe, ninhé, "está"~ etc.; 
nin/10, "términação do verbo, para indicar tempo presente ou futu
ro". Há ainda o simples no, "sufixo para o futuro". 

Assim como o demonstrativo ni, etc., funciona como verbo 
copulativo, assim tambem o demonstrativo tag, sob a forma tóg fun
ciona como verbo, com o sentido de "estar, ter, existir'', mas a 
sua colocação na frase é a natural de demonstrativo. Val Flo
riana traduz Hó tog ti - Bom está ele - mas na verdade isso 
equivale à sintaxe, p. ex. Min tag lili - Tigre este ligeiro - em 

-

que, entretanto, se admite a ausência da partícula final ni. Foi, 
certamente, esta ausência a causadora de dar função verbal ao de
monstrativo tag. Com tog feito verbo, pode concorrer o demonstra
tivo ni. Val Floriana (p. 192)_ traduziu - Korég tog ni - "Está 
feio, mau, ruim" - ma~ quero crer que a primitiva significação da 
frase fosse assim: "Feio isto é (ou está)". 

31. - O Presente. - Usa-se da partícula mo, que significa "já, 
agora": Ixóg x(i)úg mo - Eu cuspo. Ixóg krôd mo - Eu bebo. 
Ixóg l<oi mo - Eu como. Ixóg ngôi krôd mo - Eu água -bebo. 
Hatag min( g) tâin tin mo - V. o jaguar matar vai. 

Às vezes a vogal de mo não é ouvida, pois que o acento da pa
lavra anterior a absorve: Ig gôinrã tag wanwór-m - Meu mate 
fervendo está. 

Na verdade, com tal partícula mo (às vezes pronunciada mu), 
a ação se realiza duradouramente, e devem ser traduzidas as ora
ções acima: Eu estou cuspindo, etc. 

Anotei umas frases em que, após de mo, se coloca outra partí
cula - há - de igual sentido, reforçando-se a idéia verbal: Ixóg 
tin mo-há - Eu vou indo justamente agora. Héngtóg mói mo há 
- Nós vamos indo. H éngár tag mói mo há - Nós todos vamos 
indo. 

~J"o tigabiano, igualmente: Mo é sufixo do presente e tambem 
se usa com o imperativo, e serve ainda para o futuro. 

No tibagiano recolhido por T. Borba ("Atualidade Indígena), 
mo é sufixo do presente nos verbos "fazer", "ir" e "querer": hadmo 
in, faço eu; timo in, vou eu; keimo in, quero eu. Não o possuem, 
dos verbos citados, os seguintes: tõo inhi, tenho eu; oé in, sou eu; 
un-hi in, falo eu. Mo é tan1bem sufixo no futuro: tõo nimo queye
ne in1 terei eu; $Ue nimo ín1 serei eu; hadmo in h~na1 farei eu; timo 

.. 
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hãna in, irei eu; hê keimo in, quererei eu; un himo hãna in, falarei 
eu. Comparem-se estes exemplos com os acima, do palmense; mo 
é colocado no fim da oração. 

Encontro dificuldade nas frases abaixo, terminadas pelo mo
nossílabo ti. Consoante V. Floriana, ti quer dizer: "ele, homem, o 
tal animal, a tal coisa"; ti: "ele, o (artigo). - Usa-se no masc. com 
nomes de plantas e com os que designam seres inanimados"; ti: 
"estar: Kangá ti: · está doente"; ti: "serve para fazer, como sufixo 
o superlativo: Ho titi: muito feliz". Titi é um reforço de ti; va-. 
riante: ti te; variante do pronome é te: "elen. Assim, p. ex., dei ao 
meu "professor" a seguinte oração: "Eu falo em caingangue", e que 
foi vertido por - lxâg kaingang witó ti. O que será esta última 
sílaba? Pronome, quantitativo "muito" ou verbo "estar"? Será 
que se deve traduzir: "Eu caingangue falando estou" ou "eu cain
gangue falo muito" ? Ou "eu caingangue falo (ele)" ? 

Só estudos posteriores mo elucidarão. Não obstante, darei aquí 
a tradução ou, melhor, as frases que dei ao "professor" vão sem outra 
modificação importante, senão a da colocação dos termos: 

lxâg ióg wító ti - Eu português falo. 
Titóg k( u )méra wí ti - Ele baixo fala. 
Héng pi hékré wê xór ti - Nós não plantas olhar queremos. 
Héng pü k(ü)ié wu(d) xór ti - Nós não ferramentas comprar 

queremos. 
Héng pü k(ü)fé wê xór ti - Nós não ferramentas olhar que-

remos. 
Hungré tagta tar tawí ni ti - Homem este forte muito é. 
lxág nén kamét tóg titi - Eu do mato medo tenho (muito?). 
Pãdér tag Topén towí t(e) - Padre ele (a) Deus reza. 
Pãdér tag Topén to émín tó ti - Padre ele Deus para do ca

minho fala, i. é. O padre fala do caminho para Deus. 
Pãdér tag kaiké tó ti toemín tó ti - O padre mostra (fala do) 

caminho para o céu. 
Rá tak weinkár ma iúht ti - Sol esse todos para nasce ele. 

Aquí o monossílabo ti deve ser traduzido por "ele", porque de fato 
rá, "sol" é do gênero masculino. Ver § 19. 

Ndét-kóréh kamét ti (ou kamé ti) - Do diabo medo tenho, 
ou do diabo medroso sou. 

Jxó& pí rügh-rü~h ti - Eu lenha racho. 

' 
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lxóg hakra ti - Eu planto. 
32. - O Imperfeito. - Val Floriana registra a partícula ve 

como desinência do imperfeito. No palmense, possuo as seguintes 
frases com wé: Ixóg pan tâin xór wé - Eu a cobra matar queria. 
Hatág fumo má txór wé - Você fumo comprar queria. lxá(g) 
wáipéiú tin wé há - Eu fugindo ia, ou eu fugindo ia agora. 

Talvez seja o mesmo ve ou veg, "primeiro"> "antes" > "então''. 
Cp. a linguagem infantil - de primeiro - isto é, "antes, antiga
mente". O mesmo Val Floriana registra a mesma sílaba ve, mas 
com a significação de "é". Apenas estas frases palmenses o con
firmam: Ha(g) ór wé - Isso mentira é. Ha(g)n tâkê hho wé -
Isto aquí verdade é. Pétkár hóra wé - Cinco horas são. 

No tibagiano de T. Borba, -ve é tambem sinal do imperfeito: 
K evenve in - ia eu; etc. A terminação -venve é a mesma de V. 
Floriana vénve ou véve: "para o imperf. do verbo ve, "ser, estar" 
(p. 214 ). 

33. - O Perfeito - Tib. húri, húro, hur, hul - "partícula ad
verbial para significar ação passada do verbo que modifica": · Ij 
kokire húru hadn - Minha fome já se fez, i. é, não tenho mais 
fome. Kron ij húri - Já bebí". 

Exs. no palmense: Ixóg hur déi - Eu cozinhei. lxóg hur 
waipâtii - Eu sonhei. lxóg hur wí - Eu falei. Ixâg huntuiún 
héntag hur tér - Eu inimigo aquele matei. 

O imperfeito vale tambem pelo perf.: (N )gür kar wé há - A 
festa acabou-se já. Ixóg hur awãin - Eu já olhei. lxóg hur wí 
- Eu falei. Ixóg hur (m)brô - Eu nadei. Ixóg hur wa' - Eu 
olhei. 

V. Floriana averba a partícula ke, "sufixo, que serve para in
dicar o passado· e o futuro: neste último sentido se traduz com 
"querer, ir": Pirá xabm ke ha ti: Ele já vai pegar peixes". Ainda, 
essa partícula indica ação iminente; di-lo Val Floriana. Para este 
sentido parece servir a frase palmense - Waikã (n)dür(i) kar wé 
há - Amanhã a festa acaba - porem na verdade quer dizer -
A festa está na iminência de acabar - certamente favorecido pelo 
advérbio waikã, "amanhã". Nos exemplares palmenses seguintes 
vê-se a partícula ke indicando o pretérito: Huna wik? - Quem 
falou? Huna plén.k? - Quem gritou? Huna wé(n)-dük? -
Quem se riu ? Huna f ank ? - Quem chorou ? Ixóg kéiátu ké -~ 

, 
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Eu me esquecí. lg pên küwéin tag nôi ké - (Do) meu pé sangue 
ele saíu, verteu. 

Curiosa é a seguinte frase; há duas partículas do pretérito: 
Pr( ü ).ata nghiút k é huri - Carvão (-ta == tag, "esse" ? ) apagou, 
está apagado. 

34. - O Futuro. - Com o advérbio hénd, "certamente, de
certo, talvez" tem-se no palro. o fut.: lg hénd dóg xug mo há - Eu 
certamente eu cuspo agora. lg hénd dág kukrõ gham mu - Eu 
quebrarei a panela já. Parece que a partícula mo ( mu) que se 
usa aí, é para mostrar o futuro próximo. lg hénd dóg likê mo tim 
mo - Eu decerto eu depressa agora vou agora, i. é, irei imedia
tamente. 

No dicionário de Fr. Val Floriana, à p. 131, encontrei: "líke: 
depressa (do caing. de São Paulo) - T óna líke: Vamos ligeiro". 
Mas acrescenta: "Este vocábulo o dou como incerto". Essa forma 
do caingangue paulista sai fora da dúvida em vista do palmense 
likê. Outro e~emplo: lg hénd likê mo wâipoiú mu - Eu fugirei 
imediatamente. 

Ti hénda kréngufâr tôwí m(u) - Ele peixe pedirá. Há hénda 
kókéu-ôô tôwí-m - Ele ovo de galinha pedirá. 

No tibagiense forma-se o fut. com hána < *handa: Ta hána 
/{úten - Choverá. E ao lado desse dissílabo, podem ser usados 
kárka, kára, "depois, em segundo lugar"; "mon, mo, sufixos para 
exprimir o tempo futuro." 

No palmense: Kar xâg weipeiiú - Depois eu fujo, i. é, fugirei. 
Karhhá ( == katka ? ) huí xóg towí man - Depois arco eu peço 
mais (?). Ou Kar há huí xóg towí man: Depois ele arco eu peço 
para (? ). 

Em Telêmaco Borba ( caing. de Tibagí): Hadmo in hã.na -
Eu farei. Timo hãna á - Tu irás. Un himo hãna ti - Ele falará. 
Hadmo hãna ein - Nós faremos. M oimo hãna ayangue - Vós 
ireis. Un himo hãna hague - Eles falarão. 

No palmense ainda encontrei na == tibagiano na, "partícula 
adverbial para indicar o tempo passado". Cp. palm. Wâhhâ 
hágtóg hád na tin - Começar eles a fazer vão == tib. Pénta horike 
hadn na ? Quantos tiros deu aquele ? 

35. - O Imperativo. - O imperativo é conhecido mediante a 
posposição da sílabÇt ra: Winra !, wira ! - Piga ! Nõta !, nôra ! -

• 
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Durma! Rumra ! - Reme! (M )batínra ! - Leve! Vá levar! 
Tin-ra ! - Vá! Pré( n)-raJ - Grite! Nhãké niféin-ra ! - A porta 
feche! Há kur fâh-ra ! - Sua roupa limpe! Wanhwá katín-ra ! -
Correndo venha! Wanhwó-ra! - Corra! Há tin-ra! - Você vá! 

Essa partícula pode não aparecer: 
Pin ha( d )n ! - Fogo faça ! Imã win ! - Para migi diga ! 

lgmá ké ! - Para mim diga ! N dó tá pên ! - Flexa essa atire ! 
(M )batín ! - Leve! Vá levar! Timá ( m)batín ! - Para ele 
leve ! Pin batín ! O fogo levar vá ! 

O imperativo negativo: Win tôn ra ! - Não fale! Wanhwó 
tôn ra ! - Não corra ! N ôr tôn ra ! - Não durma ! Ti( n) tón ra ! 
- Não ande! Fan tôn ra ! - Não chore! Xug tôn ra ! - Não 
cuspa ! Rãnh-rãnhgrê kêtôn ra ! - N ão faça barulho! 

No dialeto tibagiense forma-se o imperativo afirmativo: 
1.0 ) Com acréscimo ao verbo de ra, era; 2.0

) antepondo-se ao 
verbo a partícula ha, que significa "já"; e 3.0 ) antepondo-se a par
tícula kur, kúri, que quer dizer "já, depressà". 

Tem-se o negativo, pospondo-se ao verbo a negação tôn e a 
sílaba ra: Fi kantin ton ra ! - Não venha ela! Val Floriana re
gistra ton grá, "sufixo" para o imperativo negativo, mas o g não é 
originário, é inorgânico, pro lação da ressonante nasal n: tong <*to 
+ me, como se explica no § 16. 

36. - A Frase Negativa. - No palmense: Quando o pronome 
é composto, coloca-se a negativa pi ou pü entre ambos os elementos 
(mesóclise) : Tita( g) hun hhâ ni - Ele é bom: Ti pi tá hun hhâ 
ni - Ele não é bom. Fi pi tá hun hhâ ni - Ela não é boa. Há 
pi tá hun hhâ ni-V. não é bom. Héng pi tá hun hhâ natü - Nós 
não somos bons. 

No caso contrário, coloca-se imediatamente depois do pronome 
simples : lg pi i(n)ukamó ni - Eu não sou valente. Héng pü 
i(n)ukamó natü - Nós não somos valentes. Haia pü tá i(n)uka
mó natü - V.V. não são valentes. H ag pü tá i(n)ukamó natü -
Eles não são valentes. Fag pü 'tá i(n)ukamó natü - Elas não 
são valentes. Ha pí gôi krôd ma - V. não bebe água. Jg pi takki 
iamóni - Eu não aquí moro. Ha pü tatâ iamóni - V. não lá mora. 
Min tá pi tor - Tigre esse não morreu. Kaingang pi rôte _:__ Cain
gangue não cansa. lg pi tâ hui(n)éi(n)ér ni - Eu não sou pre
guiçoso. H ág pi kôi in( o) - Eles não comem. 

• 
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Em vez de pi, emprega-se tambem a negativa mais forte ou 
absoluta ketône, que se coloca no fim da oração, podendo-se tradu
zir por "não" ou "nada": lxág gôi krôd ketône - Eu não bebo 
água. Ixóg koi ketône - Eu não como. Hatâg kói ketôn - V. 
não come. Ixóg kóngôin krót kétôna - Eu não bebo mate. Ixóg 
rãim -rãim ketône - Eu não trabalho. 

Em vez de ketône, usa-se tambem tône: Héngtâg ha( g)unbré 
toúm xór-m tôn(e) - Nós com eles brigar queremos agora não. 
Topén tág hho tôn(e) - Deus ele· corpo não (tem). Róg-tó tágta 
ha tône - Faca essa tua (é) não. 

Frases com o pronome hunpí, "ninguem": 
Kaiké tâ hunpí rainraín ti - No céu ninguem trabalha. Kaiké 

tâ hunpí tér ti - No céu ninguem morre. Hunpí ráinhráim -
Ninguem trabalha. Hunpí rainhrain hhâ ni - Ninguem tem gosto 
de trabalhar. Hunpí rain-rain tin m o - _Ninguem vai trabalhar. 

No tibagiano: piá, pijá, pie, etc., não; keton, tó, ton, etc., não; 
on ton, onmá ton, ninguem. 

No palmense, uó? uâ? uá? é a negativa interrogativa; corres
ponde a uó, uô do tibagiense, que Fr. Mansueto anota: "não, não 
quero". Naquele dialeto: Uó? ig pí k ê mo? - N ão é? Não 
disse eu? 

Ndêi ! é uma negativa que se usa sem verbo: "Não!" Corres
ponde a non do francês, a -no do inglês, etc. No tibagiano: déia, 
déje, déja. Vale tambem -por - "Não quero!" É, pois, proibitiva. 

A forma tôn do palmense equivale tambem a - "Não tem", 
"sem". 

37. - Interrogativos. - No palmense: Húna? - Quem? 
Huntandê? - Qual? Tandê? - Qual? (N )dê nâni? - Que é isto? 
(N )dêh hhâ nani? - Que é aquilo? Que será isso? (N )dê nâni 
ni? - Que é aquilo que está lá ? Hhiirkêka? Hhérkêkáh? -
Quando ? Há.rkêi? Hiirkê? Hãkê? - Quantos? (N )denna? 
N dêna ? - Que ? Qual ? Oná ? - Quem é aquele ? Hât( e) ?, 
Hot( e) ? Hátta? - Onde ? Hattandêi? Andêi? - Por que? -
Para que? 

lg hérkêtka wipkêi ma? - Eu como (de que m odo) pesco ? 
Ha kuaxít-fag hérkê ni? - V. filhas quantas tem? Ha kri pramm 
kérkê ni? - V. anos qu~ntos tem? Ha óiôr hérkê i( n)ê ou nhe? 
V. bois quantos tem? Kurên hã(r)kê ha pen t(a) tin? - Dias 

• 
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quantos V. pé a andou ? Kurên tã hã( r )kê ha ín hat ? - Dias em 
quantos V. a casa fez ? Kãké ha kriin te? - Quantos V. filhos 
tem? l(n)antkambüh hãko'? - Dinheiro quanto? Hunri hérkê 
hórá hén ná? - Hoje (ou agora) quantas horas são ? Que horas 
são agora ? Ha iií harkéti? - Seu nome como é? Como se cha
ma V.? Ha harkétka pí háti? - V. como fogo faz? Ha kuaxí 
hárkêi nha? (em vez de in há?) - V. filhos quantos tem ? Hhér
kê hórã né? - Quantas horas são? Hã xaxín ta hékü kémi huri? 
- V. pássaros eles quantos pegou? Ha hérkêká ha kôi tim mo? 
- V. quando V. comer vai ? Hérkêká ta-kutéi mo? - Quando 
vai chover ? Quando cai chuva ? 

Andêi to katinha ? - Por que veio ? Andêi kôi ha n( e) ? -
Por que comeu você? Andêi ti toiôi ha né ? - Por que a ele 
surrou V. ? R ôrô tá(k )ta andêi hama hhâ na ? - Faca ele para 
que a V. boa é? (Para que lhe serve a faca?) . Xanxín tag ndêia 
hhâ ni? - Pássaro ele para que bom é ? (Para que serve o pás
saro?). Antãdêi igmá (d)ât-iungrân nim há ? - Para que a mim 
doce deu V.? Hattandêi ig rén( e) ou rénn? - Por que m e surrou? 
Handê ffâní na? (ou ftân nina) - Por que está chorando? Ká 
tandê tá ií? - Árvore qual ela nome? Hattandêi faní na? -
P or que V. está chorando? F-lattandêi timbré iá tôi(n)úi ha né? 
- Por que com ele V. brigou V.? Hattandêi timbré iá nangéia ia 
ne? - Por que com ele V . . guer1·eou V.? flattandêi (n)ghár fór 
ia ne ? - Por que o milho vendeu V.? Hattandêi minl(u)or fór ia 
ne? - Por que o couro de tigre vendeu V.? Hattandêi tanpér 
mã ia né? - Por que a enxada comprou V.? (Hatt)andêi ká 
kü( gh) ia né ? - Por que a árvore cortou V. ? 

Hunri kuré tá ndêna? - Que tempo é hoje? 
H oje dia ele qual é? Hunri keká tá ndêna? -
qual é ? 

(Literalmente: 
Hoje vento ele 

Huna wi(k)? - Quem falou? Huna plén(k)? - Quem 
gritou ? Huna katín (i)? - Quem vindo está? Huna mbâké 
paiú? - Quem a espingarda roubou? Huna gôif á ta( g) wut? -
Querr1 cachaça ela comprou? Huna wí m( o)? - Quem falando 
está? Huna tan hungré i(ê)? - Quem esse homem é? .Huna tan 

huntantã i(ê)? - Quem essa mulher é? 
Há hot(e) iamóne? - V. onde mora? Há hot(e) bur(h)? 

- V. onde nasceu ? (Parece que o h é vestígio do k, sinal de pre-
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térito ). Hétto nunbê ni? - Onde fica o inferno ? Onde o inferno 
está ? Topen hãta nhén? (i(n)en) --- Deus onde está? Hât 
nhatkambü' ? - Onde o dinheiro? Há hot-tâ xapé ni? - V. onde 
chapéu tem? Há hot(e) nar krat? - V. onde milho plantou? 
Há hot utér két? - V. onde o morto enterrou? Há hétta nhant
kambü' paiú? - V. onde o dinheiro escondeu ? Há hei( e) nârn? 
-V. onde dorme? Hâtt fâgh ti i(n)é ? - Onde pinheiro ele 

está? 

Hutandê ná tá ha hin i(n)e? - Qual é essa tua casa é ? 
Hhérkêka ha tim mó ha ? - Quando V. vai embora ? Hhérkêká 
ha ihút ? - Quando V. chegou ? Há hhérkêká ha k ói tim mo? 
- V. quando V. comer vai? Há hhérkêká igmá ró( g)-ró(i)xí tíg 
ma ? - V. quando para mim o canivete dá ? 

38. - Partículas. - As frases abaixo do caingangue de P almas 
são especialmente as que se acham com advérbios e preposições. 
E stas são, na verdade, posposições, porque se colocam após o nome 
que regem. 

está. 

Hatóg kuhahatt iamóni - V. longe mora. 
Tagkí xâg iamóni - Aquí eu moro. 
Titâg hamambâgh tóha iamóni - Ele cidade perto mora. 
lxóg pã tain hunri - Eu cobra mato hoje. 
Ixóg óiór tóin mo hunri - E u anta mato agora hoje. 
I~'âgn toha xog i(n)é - Pinheiro junto eu estou. 
Fâgn k ri xók inhé - Pinheiro encima eu estou. 
Ig hin tag fâgn krém ié - Minha casa ela pinheiro debaixo 

Fâgn io' pan tá~ ni - Do pinl1eiro diante cobra ela está . 
R ã glú tar ma tawí-n - Sol luz (A luz do sol) for te muito 

deveras é. 
Tupén tag kaikó to ni - D eus ele céu no está. 
K á tá xóg kaxín táin - Pau com eu rato matei. 
H éng pend-iá tâ tin - Nós direita pela andamos. 
H éng iakénh tâ tin - Nós esquerda pela andamos. 
N dó tá xóg pan tag pe( d )nõ - Flexa com eu cobra essa lancei. 
Pan ta i( n )orêntan hin - Cobra ela junto da casa (está). 
Hin norênta pepó tán in (em vez de ni?) - Da casa junto 

sapo ele está. 
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Xaku ou peróg fór i(n)ár ta - Saco cheio milho de. 
Hã níngrú tá râ(d) - Tua unha com risque. 
lxóg hammambâgh kâ ni - Eu cidade em estou. 
Tãin krém énggané tóg ni - Da palme:ira embaixo olho d'água 

existe. 
Tãin krí xaxín tóg ni - Da palmeira encima pássaro está~· 
T atóg f âgv. kí ni - Raio pinheiro em (caiu, deu). 
Táki hhâ-n - Aquí bom é. 
Hâmma tagta bâgh 'hhâ ni - Toldo este grande muito (ou 

bem) é. 
Gôi kémme· krénkuf âr - Rio no peixe (está). 
Kuran tâ xóg nôrn - Dia de eu durmo. 
Kutü( g) tá xóg nôrn - Noite de eu durmo . 
lk kokür( t) - Eu fome com. 
Kuáuâtt-tâ xag iamóni - Longe eu moro. 
Kuáuâtt-tâ xog kétin - Longe de eu venho. 
Kuáuâtt-tâ xag ni - Longe eu estou (moro). 

-

Hin kakó - Casa enfrente de. Ká iüh' - Árvore atrás. 
l gma kangá-t - A mim tristeza (ou doença) com, i. é, estou 

triste. 
Nârié hhâra xa kó - Laranja inteira eu comí. 
Hâmín hhâra xa kó - Pão inteiro eu comí. 
N gôi tag râi( n) ( gh)üd ni - Água essa quente inuito está. 
l ióg kof á tawín ni - Meu pai velho muito é. 
Iiunpi tá-kutên tônin nôr tôn ni - Ninguem da chuva por 

causa dormiu não. 
Fâgn io' pã tág ni - Do pinheiro atrás cobra ela está. 
Fâgn o(r)enta pã ta-n-in - Do pinheiro enfrente cobra ela 

está. 
lxxóg hüpirmá ni - Eu sózinho estou. 
Ku(g)ni! KJú(d)ni! Kuni! Kunni! - Para cá! Ven:ha 

cá! Venha! 
Pã tô( g)nin nôr tone waikár - Da cobra por causa dormi-

ram não todos. 
N én-fúr te tóg ní pã - Terreiro no está cobra. 
Huãx~r ni krenkufâr - Está aquí um peixe. 
Rénkéu(n)tte kukrij:re tóg ni - Outro dia neve caíu (estava). 
Há rãg-ró tá râ( d) --:_Tua faca com risque. 
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Tupen ma xóg ián mu - Deus para eu rezo. 
Pandét tag wainrâ tô nhá ti Topén ma - Padre ele livro com 

reza ele Deus para. 
Ká iê wéipéiiú ! - Árvore atrás esconda-se! 
Ktin iê wáipéiu ! - Morro atrás esconda-se ! 
M on( a) héng hin ra ! - Vamos nós casa para ! 
Tág ra kémoénh - Cá para venham ! 
Ixâg hamambâgh ta tim m( o) - Eu cidade para vou. 
Titâg hamambâgh ta tim m( o) - Ele cidade para vai. 
Ha hu(n)tôhhâ' tag xénxín we(n)ikéngrá tóg ip.iféih ká ni -

Teu amigo ele pássaros quatro tem, da gaiola dentro estão. 
Gôi tâ waikupêi tin ta! - Rio no lavar-se vá ! Lave-se no rio! 
Kumé(ra) katín ra ! - Devagar venha! 
Také ni ! - Aquí sente-se ! 
Kumérha krôr ! (em vez de krô ra ! ) - Devagar beba ! 
Mon iá-mbté há! - Vamos junto! 
Gêtka, rãrã to! - Basta, trabalhe não ! Chega de trabalhar. 
Tain tó tamplü' - Palmeira na atrepe ! 
Pó tô tamplü' - Pedra na suba ! 
Ti tô xa ropkêi - Ele em eu avanço. 
Min tag garín krí rén - Tigre ele da galinha encima correu 

(atacou, avançou). , 
lgxâg óiôt krí ní ni - Eu cavalo encima sentado estou. 
Ixóg kakrén ké11 krí nôr mo - Eu cama aquela encin1a durmo. 
N gá( r) krí tag ná krénkuf âr' - Chão encima esse está o peixe. 
Kühhúhú kér pin - Assopre com cuidado o fogo. 
Hungré wá ió - Homem está aquí. 
l(n)antkambüh hãko'? - Dinheiro quanto (tens)? 
Mbôifí nong-iê kü pafá ! - Da vaca teta na mame ! 
lxâg i-hamâ ká i( n )é - Eu do toldo dentro estou. 
Ká héntag kané nghü tawín i( n)é - Átvore aquela de fruta 

quantidade verdadeiramente tem. 
39. - Anáforas. - Exemplares palmenses de repetição do 

pronome: 
Ik kur kurã xâg préi tá xo kurã - Minha roupa costuro eu 

agulha com eu costuro. 
Ixóg nâriéh-kané kupár kó xóg - Eu da laranja pedaço comí 

eu. 
•' .. 

• 
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lxóg nâriéh-kuiú kô ixóg - Eu da laranja metade comí eu. 
Huntxí tag li i(n)á li wé - Menina essa ela mãe ela é. (Ela 

é a mãe dessa menina). 
Ti hendóg xaxín hun penôngh ié ti - Ele certamente a pás-

saros alguns atirará ele. 
lxóg xaxín hun pénô xóg - Eu pássaros alguns matei eu. 
lxóg xaxín kar pütkõ xóg - Eu pássaros todos derrubei eu. 
lxóg xaxín hén rãi( n) xa - Eu pássaro aquele ferí eu. 
lxóg bégh tá xóg ngân - Eu machado com eu pinheiro der

rubei. 
Repetição de "kar", todos: Kaikké tag waikar iamótii. kar ni 

-O céu ele gentes morada todas é. 
Anáfora de verbo, para indicar ação recíproca ou ato praticado 

em companhia de outrem: Héngtâg gôifá krod-krod ma - Nós 
dois cachaça bebemos. Hatag vinho krod-krod ma - Eles vinho 
bebem. Mômô-ia momokón há - Nós vamos embora já. Hha 
môkã - V.V. vão embora. Hagtóg moimo ha - Eles vão embora. 
N ônor n( o )nhã ! - Dormir vão ! 

40. - Sintaxe. - Todos os exemplos são do palmense: 
O objeto é colocado após o sujeito:_ Ixóg hémí koin - Eu 

pão como. 
Ixóg ngar krikrí - Eu milho semeio . . Hama xâg k(ü)íé tag 

fig mo - Você para eu ferro esse dou. Ixâ.g hama tag nim mu -
Eu você para isso dou. 

A expressão em genitivo é colocada antes do nominativo: Rã 
glú - Do sol a luz. Nhâr fâ.r - De milho palha. Gôi di( g) - Do 
rio fundo. Kon( g)dóh tawín gói - De fundo muito rio. 

A partícula mo, que se refere ao presente, geralmente é colo
cada no fim da oração: Ixóg koi mo - Eu comendo estou. Hama 
xa tag wêd mo - Para V. eu isso mostrando estou. 

A partículá huri, hur, do pretérito, pode ficar antes ou no fim 
do verbo: 

lxóg hur waipâtü - Eu sonhei. 
Hama hur xug? - V. cuspiu? Ixóg hur déi - Eu cozinhei. 
Ha wãin xóg huri - A V. olhei eu. 
A partícula hénda nunca se põe no final: lxóg hénd déi mo 

- Eu cozinharei (Estarei cozinhando). Ti hénda kréngulâr tôwi 
m( u) - Ele estará pedindo peixe. 

/ 

, 
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O pronome sujeito raramente está oculto: Kinhútké - (Eu) 
beijo. Ha pí ke kaigródn - A V. não conhecí (eu). Kêié tóg 
mu - Ele diz. Em vez de Kêié titóg mu. 

O imperativo dispensa o pronome: Win ra! - Diga (V.)! 
lgmá ké ! Para mim diga (o sr.) ! 

O pronome sujeito coloca-se, em geral, no começo da oração: 
Ixóg wéipâtügn - Eu sonho. 

Para maior expressividade do objeto, este é colocado no co
meço da oração, e o pronome no fim: Ti k énhmi xóg - A ele 

. 
agarrei eu. 

Hin ha( d) xág - Casa fiz eu. Rênró déi xóg - Feijão co
zinhei eu. 

Fi ningé kinhútké xóg - Dela mão beijei eu. 
Mesmo que não haja objeto, e se1n ser interrogativo, o sujeito 

pode ser posposto ao predicado: Kurã xâg - Costuro eu. Gôifá 
mót xág - Cachaça compro eu. 

Dá-se tmese ou mesóclise com os pron. compostos ixóg, ti

tóg, etc.: lg hénd dóg xug mohá - Eu irei cuspir já. Ig hénd dóg 
likê mo tim m( o) - Eu irei lá imediatamente. lg hénd dág kukrõ 
gham mu - Eu irei quebrar a panela. 1"'i hénd dóg xaxín penôngh 
ié - Ele atirará contra o pássaro. 

Tambem se dá mesóclise com a negativa pü: Ha pü tá 
u(n)i(n)ú ti ne - V. não valente muito é - em vez de Hatág 
pii... Outros exemplos: Ti pü tá u(n)i(n)ú ti ne - Ele não va
lente muito é. Fi pü tá u(n)i(n)ú tine - Ela não valente muito é. 

Afim de não repetir o _pronome ixóg numa mesma oração ou 
num mesmo período, usa-se ig junto ao primeiro verbo, e xóg junto 
ao segundo: lg nôr kâ, xóg weinpéti ti - Eu durmo quando, eu 
sonho muito (?). Ig pímá xóg i~mon(e) - Eu sózinho eu moro. 

lg pímá xóg hamambâgh ra tim mo - Eu sózinho eu cidade 
para indo estou. 

Em 1( g) akrín rãin xóg, parece haver divisão de ixóg, mas na 
verdade o elemento i( g) é possessivo. A tradução não é - Eu 
machuquei o joelho - mas sim - Meu joelho machuquei eu. 

O pronome hunpí, "ninguem", é tambem plural: Hunpí ik 
kikraró nâ.tü Nenhumas pessoas me conhecem, i. é, n1nguem 
me conhece. 

• 



• 

' 
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O pronome pessoal junto a verbo é sempre composto: ixóg, 
etc. Contudo pode parecer que se dispensa o 2.0 elemento: Ig pí 
huntohhâ-ni - Eu não amigo tenho. Mas na verdade quer dizer: 
A mim não amigo tenho. Ver acima o caso da ênclise de hénda e 
quando há repetição do pronome no mesmo período. 

Quando há locução verbal, como, p. ex., "querer fazer", coloca
se o infinito impessoal antes: "fazer querer": lxóg hin hadn xór-m 
- Eu casa fazer quero, Ixóg fóión tain xór mo - Eu o tatú-ca
nastra matar quero. Ixóg gôifá ktôd kamé ni - Eu cachaça be
ber gosto (Propriamente: Eu cachaça a beber inclinado sou; eu 
cachaça de beber inclinação ten.ho ). 

Um nome sem sinal de plural, contudo se considera plural em 
vista da partícula natü, do plural: Ti kur tóg xihhâ' tawín natü há 
- Dele as roupas elas rasgadas bem estão. Ti péntoró tá korégn 
natü há - Dele os sapatos eles estragados estão. 

A p. 371, notas, Fr. Mansueto dá alguns exemplos de tradução 
da conjunção e: 

1. Ausência completa de qualquer partícula (simplesmente 
juxtaposição): "Arán Jan, puro - O sol entra e mergulha". 

2. Mediante jambré ou bré, "junto com": "lx jambté, jog 
kangámo - Meu pai e minha mãe estão doentes". "Kungré bre, 
kanjúti - Briga e brinca". 

No palmense, apenas pude obter os seguintes modelos da con
junção e: Pedro Maria fi brag (?) katin - Pedro Maria ela junto 
vai. Ig mbré hátóg râd-râd nín( e) - Eu e você riscando estamos. 
Hungré tag huntantã tag fi mbré xitauí n(e) - Homem esse mu
lher essa ela juntamente bonitos são. Topén tag hungré hhat hun
tantã ha(d) (n)gé - Deus ele homem fez mulher fez tambem. 
Topén tag kaiká hhat kar tóg, ngá had ngé - Deus ele céu faz tudo 
existe, terra faz tambem. Exemplos da partícula ngé, "tambem", 
que não vale por uma conjunção: H éntóg k( ü )fé nghé xór m( o) 
- Nós ferramentas tambem queremos. Hagtóg i( n)entkâmbüh 
nghé xór m(o) - Eles dinheiro tambem querem. Timbté xóg tim 
mo hamâmbâghn ra - Com ele eu vou_ agora cidade para, i. é, 
eu e ele vamos agora à cidade. 

Veja-se que o seguinte período, com a conjunção subordina
tiva porque, foi vertjdo com ausência da mesma: Venha depressa 

• 
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porque eu quero falar com você: Fôrât'-kâ kétín ixân há-brá wi ni 
á - Depressa venha eu como você falar estou querendo. 

Todavia, no período seguinte, há uma partícula ta, que talvez 
seja a que Val Floriana cita: "Ta, preposição indicante relação de 
tempo e de lugar". Ei-lo: Fôrât'-kâ kétín ta, tatág-kuté m(e) -
Depressa venha, porque chovendo está. 

Ausência da expressão conjuntiva final: lgman gôifá wakatín 
xa krôn - Para mim agua:rdente buscar vá (para que) eu beba. 
A conjunção "quando" é traduzida por ka: ln herô tawí i( g) rénré 
ka - Eu canso muito eu trabalho quando (Eu me canso muito, . 
quando trabalho). 

Há hâtta ndét hukíkai( n)ró ka, hén tó ra ! - V. onde coisa 
(está ) sabe quando (uma vez que), isso diga! 

Advérbio "onde" oculto: Tó tôn(i) í(n)éntkambüh ti! - Diga 
não dinheiro está ! 

Fitág kê tôn ra ké - Ela respondeu que não. Hunri tátóg- · 
-kutén ke hagtóg tí - Eles dizem que chove hoje. 

Os numerais, como os adjetivos, são colocados após o substan
tivo: Ha iáu(n)i(n) tóg xénxín tagtône - Teu irmão tem pássa
ros três. 

Hatâg pétkü' réngrê má - V. pratos dois ganha. Titâg (m)bó
ké téntôn wá - Ele espingarda três ganha. Fitóg róg-rôxí waikén-, 

grá wá - Ela canivetes quatro ganha. 
Como sinal de plural, kar segue logo depois do substantivo: 

Kaxôr-kar ixún nâtü - Cachorros meus são. Como pronome in
definido, é colocado diferentemente: Mingxí ixún kár nâtü - Ga
tos meus todos são Fâg tag kár kifâgn nâtü - Pinheiros estes 
todos pinhão teem. Ankré tá ixún kár natü - Plantas essas mi
nhas todas são. 

Não existe a voz passiva, de modo que, em vez de, p. ex., 
"Aquele pássaro foi morto por mim" -dir-se-á, na voz ativa: Xa
xín héntógta xá têrn - Pássaro aquele eu matei. 

41. - Fonética sintática. - Todos exemplos do caingangue 
de Palmas: 

Lê hand pô(r) ra> lê hant pô(r) ra! - Capim faça queimar! 
Pin ha( d )n, porem pin ha( d) rá ! - Fogo faça ! 
Pin ha(d)n> pin hah (ra) ! - Fogo faça! 
Nhãnké niiéin fa !> nhãnké niféin na! - Porta feche ! 



142 R os á ri o F . M. G u é ri os - Estudos sobre a Língua Caingangue 

Prémm, porem prén ra ! - Grite! Pléh tón ra ! - Não grite ! 
M in api tor - O tigre não morreu - porem M in tá pi tor -

O tigre esse não morreu. M on iambré ha ! - Vamos junto ! (em 
vez de iambré rá ). Jgmã nimã (em vez de Igmá nim m ã) -Dê-

. 
-me mais. 

( M )batín ! - Leve ! porem Pin bá tin ! - O fogo levar vá ! 
Ixóg xug tim mo (em veze de tin) por causa de m o. 
H éng ]{ár> héngár, nós todos. 
Ixâg gôi krôt tim mo (em vez de krod tin m o) - Eu água 

bebo agora. Ixâg gôi kron mo (em vez de krod mo) - Eu água 
bebo agora. Contudo: H á pí krôd ma - V. não bebe agora. 

Ixók kó (em vez de ixóg kó) - Eu comí. H éngtâg Í{Ôin -
Nós comemos - em vez de kôi mo. 

Kafêi tambúr (em vez de tag mbur) - Flor ela nasce. Con- · 
tudo tambem Kafêi tóg mbur. Fâgn orenta pã ta-n-in - Do pi
nheiro enfrente cobra ela está (em vez de . . . tag ni ). 

Vale a pena catar em diversos exemplos acima o curioso fe
nómeno da influência de umas vogais sobre outras numa mesma 
oração (harmonia vocálica). Citarei apenas: Kurã xâg - Cos
turo eu. A nasal fez que a vogal do pronome se fechasse. No 
exemplo - Gôifá m ót xág - Cachaça compro eu - a vogal final 
aberta do substantivo se manifestou no verbo e no pronome. Ixóg 
pã tain hu(n)ri - Eu cobra mato hoje - com o verbo em vogal a 
por influxo de pã. Porem - Ixóg óiôr tóin mo hu( n)ri - Eu 
anto mato hoje - com o verbo em vogal ó por influência de óiôr. 
Contudo, o fenómeno não é tão regular. 

42. - Frases diversas do caingangue palmense. - Hamá 
' 

kékkêin-rum hhâ ni? - V. sabe remar ? (Literalmente: A você 
remar bom é;V. é capaz de remar?). 

Hamá wairâd hhâ ni? - V. sabe escrever? 
Hamá wãirâd-toiã hhâ ni? - V. sabe ler ? 
Hamá rén( g) hhâ ni? - V. sabe pular? 
Hamá pin há(d) hhâ ni? - V. fogo fazer sabe? 
Hungré tagta prémm (prém +mo) - Homem este grita. 
Ixóg rai(n)raim (-rain + mo) - Eu trabalho. 
Xaxín hén rãi xa - P ássaro aquele ferí eu. 
Ixâg kémbê tâin tin - Eu veado matar vou. 
Ixâg k émbê tãin - Eu veado mato. 
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Ixóg óiôr tâin - Eu anta mato. 
Ixóg kukrô má - Eu panela ganho. 
Ixóg (m)bâké wá - Eu espingarda ganho. 
lgmá wanhen ním - Para mim comida dê. 
Ixóg igmá wéi(n)e(n) nim - Eu para mim comida dou. 
lgmá ie( n)tkambü( gh) nim - Para mim dinheiro dê. 
Igmá (n)gár-kéxír nim - Para mim arroz dê. 
I xóg wi xór-m - Eu falar querendo estou. 
Hátag mi( ng) tâin tin mo - V. jaguar matar vai. 
Pan ta héng praih mu - Cobra essa nos morde. 
I xóg krôd mo - Eu bebendo · estou, eu bebo . .. 
Ixóg ngôi krôd mo - Eu água bebendo estou. 
Ixóg prém xór-m - Eu gritar querendo estou. 
Ixóg min tain xór-m - Eu jaguar matar querendo estou. 
Hamá waiú xór-m? - V. fumar querendo está? 
Hamã garín kô xór-m? - V. galinha comer querendo está ? 
Hamá kukrõ gnam xór-m? - V. panela quebrar querendo 

está? 
Hamá nén wê xór-m? - V. mato ver querendo está? 
Titóg kutén xór-m - Ele sair querendo está. 
Titóg huntxí rén xór-m - Ele criança surrar querendo está. 
Titóg wenhrán xór-m - Ele escrever querendo está. 
Fitóg kétín xór-m - · Ela vir querendo está. 
Héntóg hagu(n)bré ia-toiôm xór-m - Nós com eles brigar 

querendo estamos . 
W áika xóg kóngõin krôn mo - Amanhã eu mate bebo. 
lg gôinrã tag wánwór-m - Meu mate ele fervendo está. 
Tatâg-kute(n) xór-m - Chover querendo está. 
Kukrür tá(g) ním(u) - Vai dar geada(?) 
Ixog x(i)úg mo - Eu cuspo. 
lxog xug tim mo - Eu cuspir vou. 
lxóg pêi-iágh xor mo - Eu soltar gazes quero ("crepitum 

ventris emittere"). 
lxog hawai mo - Eu olho, eu vejo. 
Wáhhá hágta wãingrümgré txor mo-há - Começar eles a festa 

querendo estão agora. . 
lxóg tin mo-há - Eu vou agora. 
Héngtóg môi-mohá, - Nós vamos agora, 
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Héngár-tág mói mo-há - Nós todos vamos agora. 
Héngtóg waipig-iúi mu - Nós fugimos. 
M ôna hhákê ! - Vamos embora ! 
M ôna hunli - Vamos hoje. 

• 

Topén tag wainkár ma hhohár mo - Deus ele todos para 
saude (dá). 

K êié ha tóg mu - Diz você. 
K êié titóg mu - Diz ela. 
K êié héntóg mu - Dizemos nós. 
K êié haiatóg mu - Dizem vocês. 
Fitá( g) hén ghê mana - Ela aquilo disse certamente. 
H átã ghê mana - V. disse certamente. 
Kafêi tág ghêr há tawín n(i) - Flor esta cheiro bom 

to tem. 
Ixóg minuí ko níni - Eu amendoim comendo estou. 
H atág 1g wéi nini - Você me vendo está. 
Ixóg haxím mo - Eu espirro. 
Préi tâgta iurã t11wín - Agulha essa pontuda muito ( é) . 
Ndét héntóg hhá tawín(i) - Coisa aquela boa muito é. 
1( g) nhatkambâh tág waiôr - Meu dinheiro ele perdí. 

. mui-

lg (m)bâké tag igmã wafôr - Minha espingarda ela para mim 
perdida (está). 

I ( g) kur tag waf ôr - Minha roupa ela perdí. 
Ig hin tâg pô(u)r - Minha casa essa queimou. 
Kõngôi(n) tág rái (gh)üd - Mate esse quente muito (está) . 
Há kétá( g) tág mbréi - Tua bengala essa quebrou. 
I ióg tâg têr - Meu pai ele morreu. 
K óôtagn kâtüne - Trovão vai haver. Trovejará. 
Igma ta rai( n)ghá ti - Para mim com calor muito, i. é) sinto 

calor. 
lgma ta kuxá ti-. - P ara mim com frio muito, i. é, tenho frio. 
H âma tóg-wí tóg hhâ ni? - A v. português (ele) bom é? isto 

é, você sabe a língua portuguesa? 
K ( ü )xá tá iénngré na - Lua ela brilhante é. 
R á tá iénngré na - Sol ele brilhante (claro) é. 
T inín dé( i )xóg - Carne cozinhei eu. 
Hóghóg tág pêi - Cão esse soltou gazes. 
Pan tá( g) huntxí prái - Cobra essa criança mordeu. 
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Tupén ié iakrá hho hád - D eus ele plantações boas faz (dá ). 
Hungré héntóg nhantkembügh nâtü - Homens aqueles di

nheiro teem. 
Pãdér tág nhir k(u)pêin - Padre ele crianças batiza. 
Kaikké tâ tág héngma hhâ tütü - Céu no está (ou existe) 

para nós alegria muitíssima. Ver § 19 o demonstr. a funcionar 
como verbo. 

Rãinlãin bâgh xâ' - Trabalhei bastante eu. 
K ênh ha( t) xá - Cesto fiz eu. 
Kékkêin ha( t) xag - Canoa fiz eu. 
Ixâg Topén-iô-hín ra tim mo - Eu igreja à vou. 
lg-xóg krôd kamé had - Eu bebo depressa (com medo faço). 
Ig-xóg k(u)méra krôdn - Eu devagar bebo. 
Ixóg hémí koin ( < koi + mo) - Eu pão como. 
Hatâg hamí koi mo - V. pão come. 
Titâg hamí kóin - Ele pão come. 
Fitâg hémí kôin - Ela pão come. 
Héngtâg kôin - Nós comemos. 
Haiágtág kôin - Você comem. 
Hagtag kôin - Eles comem. 
H atág vinho kron-m - Você vinho bebo. 
Titág cerveja kron ma - Ele cerveja bebe. 
Xitawí ne - Eu bonito sou. 
Ha tawí - Você bonito (é). 
Fi hha tawí - Ela muito bonita (é). 
Kaingang tâg i(n)úkamanh (em vez de i(n)úkama ni) -

Caingangue esse valente é. 
Hungré tóg i( n )úkamanh - Homem esse valente é. 
Huntantã fitóg i(n)úkama ni - Mulher essa valente é. 
Huntxífí tág krói(n) - Menina essa fraca é (em vez de 

krói ni). 
lxóg weiwí me níne - Eu barulho ouvindo estou. .. 
K(u)tog tag k(u)to(g) tawín ni - Noite essa negra demais é. 
Topén tág wainkár tohhâ ni - Deus ele de todos amigo é. 
Tu pé tá hén paí ni - Deus ele disso chefe é. 
Pr( üa )ta ngrúh ni - Carvão aceso está. 
Ixog i(n)éi(n)ér(ne) (inhénhern) tawí ni - Eu preguiçoso 

muito sou. 
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lgxâg ní ni - Eu sentado estou. 
lgxâg ié ni - Eu de pé estou. 
lgxâg na ni - Eu deitado estou. 
lgxâg kutú ni - Eu surdo estou. 
lgxâg kowó ni - Eu cego estou. 
Titóg ní ni - Ele parado está. 
lg kúr tak mbrér n.i - Minha roupa ela molhada está. 
Kâingang tag há( g) wí tá( g)tó hhá tawí ni - Caingangue 

esse deles língua essa fácil muito é. 
Hin tagta xin ni - Casa esta pequena é. 
Hin tagta xintawí ni - Casa esta bonita é. 
Fâgn héntag fâgn piri tawi n(i) - Pinheiro aquele pinhão 

pouco bem tem. 
Xaxín héntógta xa têr-n - Pássaro aquele eu matei. 
Há kur tág kawéi ni - Sua roupa ela suja está. 
Ti karça tag kawé(i)r ni - Dele calça essa suja está. 
Ti iéghi( n )ê tóg kupcí( e )ni - Dele paletó esse limpo está. 
1 ianfí tóg rür ni - Minha mãe ela viva está. 
lg bâhhfí tág(n)kôfá tawín ni - Minha avó ela velha muito é. 
Ha xapê tóg ndôr pétkár ni - Teu chapéu ele furos cinco tem. 
Réké tág nâh - É tarde. 
Há kur f âh ra ! - Sua roupa limpe ! 
Há krin kupê ra ! - Sua cabeça lave ! 
Ti akrín tâg rãin - Dele joelho esse machucado (está). 
Sordado tag hun-iág-nhêg tar ma kur wíd - Soldado ele pobre 

para roupa deu (O soldado deu roupa ao pobre). 
Mbôifí ou óiôrfí nông-iê-kü-gôi krôt hi( g) - Da vaca leite 

tomei eu. 
Pépé( r) râdf( u )á - Escrever no papel. 
Hatág nhéc-kéxír man - V. arroz compra. 
lgman garínfí féin - Para mim galinha dê. 
lxóg krê hadn waixa - Eu balaio fiz outro dia (amanhã). 
M in kénmi xôg - Tigre peguei eu. 
Fitág kõnggôin-krôr iá-ma txór - Ela com cuia ficar quer. 
Há hin tagtâ(g) gé kóré(g)-kõtóg - Tua casa essa tambem 

caiu (ruiu). 
Kémbê déi xóg - Veado cozinhei eu. 
lónhfá hh( a)te ! - Defecação faça! (Defeque!) 

-
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Hén( g)tóg wí kámâ nâtü - Nós falando muito estamos. 
Huri ixóg weinpéiú mo - Eu fujo agora (hoje). 
Huri ixóg keinhbár weinpéiúin - Eu daquí a pouco fujo 

(hoje). 
Ixóg (w )úr(i). - Eu fui (verbo ir). 
Fitóg waipéiu - Ela fugiu. 
Ixâg wéinpéiú - Eu fugí. • 

Róg-ró( g)xí tagtóg iúké hhat kana - Canivete este afiado 
(feito) está. 

Ingá kénhmi xâg - Piolho peguei eu. 
Ka(p)pó kénhmi xâg - Pulga peguei eu. 
Ti ióg ta( g) há kóxidn râ - Ele pai ele o filho pi?tou (O pai 

pintou o filho). 
N dét héntóg kô hhâ ni - Coisa aquela (de) comer gostosa é. 
N dét héntóg kôrégn - Coisa aquela ruim (é). 
Pin ha(dn)! Pin ha(d)ra! Pin ha(l)ra! - Fogo faça! 
Nhãnké niféin ra ! - Porta feche ! 
Haxíng ra! - Espirre1 
Prun ra ! Prunl ra ! - Varra! 
Nhantkéi ndór ra ! - Porta abram ! 
1 ( :n )antkêi-rôr nigfeinh ra ! - Janela fechem ! 
Nõ ra! Nó ra! - Durma! 
( M )bád ni ! Traga ! Traze ! ( aquí). 
( M )bádn igmá ! ( M )bád ni igmá ! - Traga para mim ! 
(M )batín ! (M )batin ra ! - Leve! 
Timá (m)batín! Timá (m)batin(g) ra! - Para ele leve! 
Hagma (m)batín! - Para eles leve! 
Timá haiág tâg ba mõin ! - Para ele vocês isso levar vão ! -
Hu(n)í ra ! Huin ra ! - Assobie! 
U ( n )inrin ra ! - Rode ! Rodeie ! 
U ónghdén ra ! - Vire ! 
Tin ra! - Vá! Vá-se! 
Pré(n) ra ! - Grite! 
Hama hhâ wí ra! - Você alto fale! 
Há kákânt küghk(u) ra! - Teu rosto limpa! 
Há pén kü(h)k(u) ra ! - Teus pés limpa! 
Há ningé kühk(u) ra! - Tuas mãos limpa! 
Há ktin kupê ra ! - Tua cabeça lava ! 
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Há kur kü( g)fa ra ! - Tua roupa lava ! 
W anhwá katín ra ! - Correndo venha! 
Wanhwó ra! Wénh(u)ó-r! - Corra! 
Há tin ra! - V. vá! 
Mbóikê ra ! Mbôike ra ! - Cuspa ! 
Mbóikêín tôn ra ! - Não cuspa ! 
X úg tôn ra ! - Não cuspa ! 
Pin bá tin ! - Fogo levar vá ! 
Ná ra ! - Deite-se! 
Ni ra ! - Sente-se! 
N dô tá pên ! - Flexa essa lance ! 
Ká k( r )üb ra ! - Árvore corte ! 
Kixanhêró ka - . Sei tudo. 

•• 

W áikâ tág kuxat in (em vez de ni) - Manhã essa fria é. 
K(u)ró hho! - Dia bom! (Bom dia!) É calcado no port., 

menos a sintaxe. 
Hamá hho? - Como vai? (Literalmente: A você bem?) 
H áma hhâ? kangá tôn ? - Como vai ? Doença não tem ? 
lnh wá tim má! - Até logo! 
Ká gãn ra ! - Árvore derrube ! 
Tinín grãng ra ! - Carne asse ! 
Pin ra ní ! - Fogo para sente-se! (perto) . 
Pó ra ní - Pedra para sente-se! (perto). 
l(n)ã ra! - Cante! 
Kén-ün ra ! - Cheire ! 
Gôiiá kéí( n) ra ! - Aguardente cheire! 
Wâingrén ra! - Danse ! 
Hunghêi ra ! - Pule! 
lxóg pã tain xór-m - Eu cobra matar quero. 
Hamá gôi krod xór-m? - V. água beber quer? 
Hamá gôi krod mo-há? - V. água bebe agora? 
Titóg prén xór-m - Ele gritar quer. 
Titóg nó( r) xór-m - Ele dormir quer. 
Titóg wi xór-m - Ele falar quer. 
Titóg kétín xór-m - Ele vir quer. 
Titóg k( u )méra wí ti - Ele baixo fala muito. 
Ixâg kaingang wító ti - Eu caingangue falo muito. 
lxâg fóg wító ti - Eu português falo muito. 

, 
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lxâg wai(n) kóti iamóni - Eu mato no moro. 
Topén tág hho tôn(e) - Deus ele corpo não (tem). 
lxóg huntantã hén-ií tohhâ ni ti - Eu namoro aquela mu

lher (Literalmente: Eu mulher aquela amiga sou muito). 
láma hhâh iá ton ! V. alto cante não! 
lxóg wípkêi mo - Eu pesco. 
lxóg waipâtüh mo - Eu sonho. 
lxóg wi mo - Eu _falo. ~ 

lxóg péiúi m(o) - Eu roubo. 
lxóg kupêi m( o) - Eu lavo. 

---

Ixóg kur kupéi(n) nín(e) há - Eu roupa lavando estou agora. 
lxóg gôiküputkêi ma - Eu mergulho. 
lxóg (m)brôi m(o) - Eu nado. 
lxóg hawai m(o) - Eu olho. 
lxóg hénkré ti ne - Eu pensando estou (?). 
W âhhâ hagtóg hád mo - Começam eles fazer. 
Ixóg kénhmi mo - Eu pego, eu seguro. 
Háh ! kikatin xâg ni - Ah! Não sei eu. 
lg hén( d) Iikê mo waipêuí mu - Eu depressa fugirei. 
Ti hénda kréngufâr tôwí m( u) - Ele peixe pedirá. 
Ha hénda kókéu-ôo tôwí-m - V. ovo (de galinha) pedirá. 
Ká héntag 1'1ané hhê tawin i( n)é - Árvore aquela frutas boas 

muitas tem. 
FâR tagta kifâgn ié - Pinheiro este pinhão tem. 
Môna waipí( g)iú ié - Vamos fugir. 
Taár tawí tag i(n)é - Firme muito isto é. 
Kaá takta ku(I)ãin - Pau este direito (é). 
Ká hénta pendô( d) - Pau aquele torto (está). 
Ká hénta k( u )( r )ãin - Pau aquele direito (está). 
lgmá iéntkémbügh nimm - Para mim dinheiro dê. 
H ankré tãg búr - Planta ela cresce. 
Kaá tam-búr - Planta ela cresce. 
Kaá tá(r) tawín - Árvore dura muito (é). 
Pó tá(r) tawin - Pedra dura muito (é). 
Garaia ták kuprãin - Garrafa ela vazia (está). 
Pin ta pon - Fogo ele queima. 
Gôi krôt xar-x - Água beber quero eu > Estou com sede. 
Ixóll kikãinróng ni - Eu sei (Talvez: Eu sabedor sou). 
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lxóg kémbê tai xór mo - Eu veado matar quero. 
lxóg kémbê tai tim mo - Eu veado matar vou. 
lxóg kii(n)u(n) tkêi-m - Eu beijo. 
Hén tó tôn ra ! Isso diga não ! 
Kér ! Min kü rür hhé! Cuidado! ]aguar no olhe bem! 
1 oklê monín - Eu penso à-toa. 
Hata( g) ankrég nin - V. pensando está. 
Kamui(n)-iéng ra ! - Venham! (ou Venhamos nós (?) 

., h ' ?) 1eng == eng . . 
langl ! (talvez de iang r( a)?) - Levante-se! 
Há hétta i(n)éntkambügh nip kê ra! (nip em vez de ni, por 

causa da velar seguinte ? ) - V. onde o dinheiro está diga ! 
lmân wín ! - Para mim diga ! 
lgmá ké ! - Para mim diga ! 
Tupén-ié ikí káinró ni - Deus ele me ajuda. 
Topén-iá hama kaiém-m ! - Deus te ajude! (Vale tambem 

por - Muito obrigado!). 
43.~- Afixos. - Como um similar de prefixo, convém salientar 

wai- ou wain- (e outras formas), que vale corr10 reflexivo: kupêi, 
"lavar" : waikupêi, "lavar-se". É muito frequente como primeiro ele
mento de compostos; refere-se a "gente" : weiwí, *"da gente fala"> 
"barulho"; wâ~ngrén, *"de gente círculo"> "dansa, festa"; péiú, "es
conder": wéipéiú, *"de gente esconder"> "fugir". 

D iz Val Floriana (p. 336): "]a, sufixo para indicar quem faz 
a ação : Enkréja, "caçador", pejúja, "ladrão". Parece que lhe cor
responde no palmense -iá, -ié, os quais, quero crer, valem por um 
pronome de 3.ª pessoa: Topén-iá, Deus Ele; Topén-ié, Deus Ele. 

Sob a forma -iô vale por u1na desinência de genitivo, p. ex., em 
Topén-iô hin ("igreja" ). É um pronome anafórico; repete virtual
mente o nome do possuidor, etc.: ''Deus, Ele casa", e daí "Deus, 
dele casa" ou "Deus, sua casa"> "Casa de Deus". 

Não se estranhe que -iá (ou -ié) valendo por uma desinência 
do nominativo em Topén-iá hama kaiém-m ! - "Deus te ajude!" 
- venha a valer, embora sob forma diferente ( -iô ), por um mor
fema de genitiyo. A propósito, leia-se o que diz A. Trombetti, com 
referência ao indo-europeu: "Nella declinazione sono frequenti le 
tracce delta funzione indistinta, o per ineglio dire della pluralità di 
funzioni, degli elementi formativi. Cosi, per esempio, lo -s del no-
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minativo e lo -s del genitivo-ablativo indoeuropeo sarebbero in am
bedue i casi il medesimo elemento con diversa funzione secondo il 
van Wijk: cfr. Sanscr. bhar-á-s nominativo == Greco phor-ó-s, gen., 
Greco iatr-ó-s nom.: patr-ó-s gen., hod-ó-s nom.: pod-ó-s gen." (Ele
menti di Glottologia", Bolonha, 1923, p. 252 ). Ver ainda o meu 
opúsculo - "Sobre a Origem da Flexão", sep. do "Anuário da Fac. 
de Filos. do Paraná" - 1940-41, p. 19-20). 

Val Floriana interpreta Topé-joín ("sic") erradamente: "Topé, 
dos Santos - joín, casa de guardar; de jo, guardar, e de in, casa" 
(p. 194 e 246 ). 

Respeitante aos afixos ou aos elementos de composição em 
geral, há muito ainda o que estudar nos dialetos caingangues, assim 
como há muita novidade a merecer grande consideração. Tudo 
isto, finalmente, fique para outras investigações futuras, se aprou
ver a Deus. 

44. - Alternâncias simbólicas. - Parece que no caingangue 
se verifica (ou se verificou outrora com mais nitidez) o curiosís
simo fenómeno da verdadeira alternâI_?.cia, i. é, uma diferença de 
noção entre duas ou mais palavras coexistentes, sincrónicas, e que 
se relacionam entre si, produzida por qualquer diferença fonética, 
mas que às vezes tambem se alia diferença na forma. É o que 
alguns autores denominam simbolismo ou simbolismo fónico (Ver 
o meu opú,gculo já citado - "Sobre a Origem da Flexão" - 1942, 
p. 5 a 7). 

Denunciam-no os seguintes exemplares do tibagiano: Alter
nâncias vocálicas - gan, "quebrar": gon, idem; xamb, pegar: xemb, 
idem; ran, entrar: ren, correr, pular; van, pôr: ven, idem; va-vá, 
dilatar: ve, estender; ha, sim: he, idem; kan, tudo: ken, id.; kara, 
entrar: kéra, id.; kara, depois: k ére, id.; fan, quebrar: fen, id.; gan, 
derrubar: gen, roubar à força; ga, gritar: ge, brigar; gap, quebrar: 
gop, id.; na, deitar: ni, sentar; ha, bom: ho, idem; min, gente?: 
men, animal; ta, em: te, em: to, em; ka, em: ki, em: ko, em: ku, 
em. No palmense: hóg-hóg, "cão" : hôig-hóig, "cachorro do mato"; 
káfêi, "flor": kaáféi, "folha"; kaikó, kaiká, kaiké, "céu": kaikié, "nu
vem"; ttâin "palmito": tãin, "palmeira"; nhantkâ: "porta": nhótkó, 

_-idem; tarai, "macio" : tanâin, "mole"; kaikó, "primo, prima": ke( n)
kê, "irmão". Em H. Baldus: kavarú, ''cavalo": ka(n)va(n)run, 
"animal". 

• 
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Indiscutiveis exemplos de polaridade, consoante a nomencla
tura de Trombetti, são os que seguem (os fonemas se opõem de 
qualquer modo entre si, a fim de exprimir conceitos tambem opos
tos entre si): ma, grande, muito: me, mi, pequeno, pouco; ha, sim: 
he, não; kri, acima, alto: kré, em baixo, baixo; tibagiano io, iu, 
adiante: palmense io', iüh, atrás. 

Alternâncias consonânticas: kene, ir embora: géne, idem; 
ktong, grongn, bater: krug, idem; rüng, cortar: rüd, rü, corte; kai
kán, amigo: kaigot, homem; etc. 

Alternâncias de tonicidade: t oró, vestir: tóro, vestido; kéra !, 
cuidado ! acautela-te ! : enkré, estar com cuidado; etc. 

É provavel que os vocábulos alternantes de significação idên
tica tivessem, numa dada época, qualquer diferença de sentido, ou 
mes1no na época da sua compilação, mas em vista de grandes di
ficuldades (toda língua é intraduzivel), quer da parte do indígena, 
quer da parte do estudioso, impossível foi vislumbrar qualquer dis
tinção semântica, pr incipalmente se esta é mínima. Não obstante, 
é bem plausível que, em muitos casos, se trate apenas de variação 
nos fonemas, sem qualquer mudança de sentido. Comparem-se, 
no palmense: ixág, ixóg, eu; katín, k étin, vir; hamí, hémí, pão; etc. 

45. - Breves textM. - R eza para os mortos (canta-se com 
o chocalho xxü ): Iúp(i) hómmo x ( u)dma tére 1 iõwõ rê k(ê )tín2 
kãi (n )gang 3 k( ê )tín iúp(i ) k(ê)tín k (u)râmbügh iógh-góg 4 k(ê)
iín kõkfuhh k(é )tín wãtã k ( ê) tín bâghnh 5 lc(ê )tín iúp(i) hh(a)
m (a) 6 k(ê )tín iúp(i) iúp(i) ... ( * ) 

(*) li:: intraduzivel. o dr. H. Baldus tambem reproduz breves textos de 
oração, mas não lhe dá o sentido. O fato. se explica pe-lo tradicionalismo 
supersticioso, comum tambem a outras coletividades. Em vista de as pala
vras dos a tos religiosos ou símiles deverem não ser modificadas, para man
ter ou respeitar alguma tradição, e sim repetidas integralmente ou sempre 
de um mesmo modo, e a eficácia da reza (assim creem os nativos) depende 
disso, aconteceu que, através de séculos, essas palavras permaneceram es
taveis, a ponto de as novas gerações não as poderem mais compreender ou 
traduzir. 

Todavia algumas teem possibilidade de clareza : 1) morrer, morto; 2) 
vir , 3) caingangue; 4) papagaio? Segundo o pe. Chagas, citado por J. J. 
Machado de Oliveira ("Rev. do Inst. Hist. e Geogr . Bras.", n.0 22, 1844, p . 
145), " os votorões das matas de Guarapuava se prostravam ante a efígie 
em miniatµra do papagaio"; 5) talvez bâgh + ni = grande é(?); 6) talvez 
aldeia, toldo ? ; 7) o mesn10 que enghú, engu-hí, assobio, assobiar ? ; 8) eu; 
9) começo ?; 10) palavra ?; 11) vamos?; 12( falar , dizer; 13) grande?; 14) 
não, nada ?; 15) serelepe; 16 com ?; 17) rabo grosso; 18) todavia, porém; 

• 
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-Canto para dansa ( an(g)hhiiúr) 7 (Senta-se no chão com o 
chocalho) : lxó 8 wâha 9 iá-ké-nôn wikí 10 wâhã iéké mona 11 hháh 
ixó wá wií 12 iékénon wahá wií waá weé ixó wâhâ iamô-hiá-táhá 
hiikurang bâh(â)gh 13 iákénõ kooéu wií kótón(e) 14 han bâ(gh)
(ü)gh iákéenôn mona hhá ikó éwií ko wihhí waa' wahan ikó 
éwíko . .. ( * ) 

Festa entre os animais, no tempo em que eles falavam: 
O macaco (kái(n)ér): lótíti 15 t(ã) 16 mb(â) (m)bâ(ih) 17 

hhârâ 18 hákúxi kâ 19 bâghâxín 20 ... 

O lagarto ( ghahgré ): Hóinóõ hhôi . .. 21 

O jaguar (min): lhháh küt anáháa taka péé rügh têr(e) wêe 
áh-n a ... 

A cobra (pan): lg ningré22 nêê ráhié (niiraié) wai(n)nhwô23 
ti méka 24 hühhâ taníka ta kranke 25 tô waito waikagtá 26 ha ti 
tai 27 ni nií to ( n)dô iá ghúinh-ghúinh 28 nií to wéfê 29 ti fi( g) 30 nií, 

ti f i( i) nií . . . 
O nambú ( ( n )dé) canta sentado e com um porungo na mão: 
Kaá 31 ndére 32 é hatô moménh 33 nií. . . moménh nií .. . 
O urú (p(â)tp(â)r): Ipára kónh kai(n)ó34 hh(â)â35 kanhó 

hhââh ... 

• 

19) quando?; 20) rabinho; 21) expressões onomatopaicas; 22) minhas ore
lhas; 23) correr; 24) ouvir; 25) parar, esperar ? ; 26) remédio; 27) mordida, 

·morder; 28) onomatopéia da cobra; 29) fio, barbante; 30) pôr; 31) árvore; 
32) atrás; 33) medo; 34) azedo, amargo; 35) muito . 
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VOCABULÁRIO PORTUGUitS - CAINGANGUE 

A maioria das palavras consignadas aquí foram extraídas das frases 
citadas no decurso do presente estudo. Não rejeitei nenhuma das formas 
a mim acessíveis, quer as que se diferenciam só pela tonicidade, quer as 
que apenas pelo timbre. Sómente assim se poderá chegar a conclusõPt; sa
tisfatórias. 

Em primeiro lugar são colocadas as palavras do palmense, em seguida 
as do tibagiano (que se reconhecem com um T. que as precede), e, por úl
timo, quando houver, são apostos os vocábulos do palmense, conforme H. 
Baldus <um H. os antecede). Para a fonética, recorra-se aos § § especiais. 
Contrariamente ao que expus no início, deixei de usar o y como outro ter
mo da alternância nh; substitue-o i (n). 

As vezes uma palavra se acha dividida, como em pat-hó; isto significa 
a pausa que ai se deve fazer. 

Quanto à fonética do tibagiense, convém transcrever (conforme Fr. 
Val Floriana): 

" B nasalado; ba, "carregar", pronuncia-se quasi como mba nasala
do" (p. 17). 

"No princípio da palavra, a letra d e t são nasais" (p. 76) ". 
" G em kaingangue se pronuncia às vezes nasalado; em princípio de pa

lavra quasi sempre',. (p. 96). "Antes de e, i, o g se pronuncia como em 
português, antes das outras vogais" (p. 101). 

"O h se pronuncia aspirado, fora o caso que seja precedido de n: então 
se pronuncia como em port.; às vezes muda-se em m" (p. 102). 

"F. Esta letra, às vezes, muda-se em h" (p. 327). 
"o j poc\e-se pronunciar como em port. um pouco nasalado, ou senão 

como o y espanhol um tanto nasalado. Os Kaingang que não podem, por 
defeito físico, falar fanhosamente, o pronunciam como o j português" 
(p. 116). 

"Os Kaingangs indiferentemente usam nas iniciais, e muitas vezes tam
bem no corpo das palavras, l por r, e viceversa" (p. 130). 

"Muitas vezes se permutam nas palavras as letras m e b" (p. 132). 
"U seguido de vogal que não seja u, permuta-se com v, e vioeversa,, 

(p. 197). "V antes de vogal se pronuncia como o nosso v ou como o w 
inglês. Ex.: vó pronuncia-se vó e como uó" (p. 199). 

Para os vocábulos de H. Baldus, usei os fonemas como para as palavras 
do palm., e mais: (ng) = ng alem.; y(g) ==; yg guarani. Não pude re-

f 
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presentar o r velar, e as palavras em vogal final, oxítonas, não trazem 
acento, mas deve1n pronunciar-se oxitonas. 

A 

A, PARA (prep.), mo, m(o), mu, ma. 
ABEL.HA, man (g); espécies: kré (a q. faz orifício na terra); woirá. - T. 

mang, abelha, mel. - H . mã (ng)-by (g)gn. 
ABOBORA, pehhú-kux(o)n. - T. pe-hú, pakôn. 
ABRIR, ndór, (n) dór. - T. dôro, dóre, dôn, dô. Cp. " buraco". 
ACABAR-SE, tunketâg; acabou-se: tônkêtág. - T. ton, destruir, acabar. 

P ara o 2.0 elem. ke, sinill de passado ? E tag = " isso" ? 
ACENDER, ngrúh, (n )grúh (V. luz) . - T . gru, grúro, iluminar. 

ACHAR wé (V. ver). - T. ve, veg. - H. veg. 

AÇúCAR, (n)dét u (n)gré, "coisa doce", (n)gré. - T. ngrén, grén, gréin, 
engrén. 

ADIANTE, iâme, inhame (V. atrás). - T. jamé, jamí, ajamé, ja, jo, ju. 
- V. "fronte". 

AFIADO, · v. pontudo. 
AGARRAR, v. pegar. 
AGORA, mo, mu, há, mobá. - T. mo, há, mohá. 

AGUA, ngôi, gôi. - T. engôio, gôio. - H. gói. 
AGUA (Olho d') , énggané. - T. gôio-veinkané, gôio-kané. 
AGULHA, pra, préi. - T . préja, préje. 

Aí, an (t)kü (ver enfrente, em). 
AIPIM, kumính. - T. kumín, mandioca. 
AJUDAR, kaiém, kainró. 
ALEGRE, un-hhâ (o 1.º elem. = hun ?) o 2.0 v. "alegria". - T. man-ho, 

ma-ho. 
ALEGRIA, hhâ < "'kha-kha, voz onomatópica. 
ALGUM, ALGUNS, hun (para pessoas e animais). - T . um, ôn. 
ALMA, waikuprín. - T. vaikuprin, vaikupri, veikuprí, veikuprin (V. branco) . 
ALTO, táieng téi, téie. - T . tái, táin, tájen, té je, téie, téi. - H. tan (ng) -

gy (g), "gordo". 
ALTO (VOZ), hhâ. 
AMANHA, wáika, waikã, wa(i)k(a), waixa. - T. vãiká, vaeká, uaiká, vaká, 

vaeké, vaiaká, vaiaké, uainká, váix, vajá, oaká, vái, uaiá, uái, oaiá, 
guiaké, oeká, váxka. 

AMARGO, fá; muito a margo: fó (a) i (n)ghâ'. - T. fa, foá, fuá. 
AMBOS, mbré (V. junto). - T. mbre, junto. 

AMENDOIM, minuí, min(u) í (do port. amendoim). 
AMIGO, huntohhâ, hu (n)tôhhâ' ("gente + boa"), tohhâ, untôhâ (a silaba 
to = com, junto ?), hu(n)to, ântôho', u(n)toho. T. vihoti, vikoti. 
AMORA, krain, kré (n), krâ (n) < *krin. 
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ANO, pramm. - T . pran, plán, prãn. 
ANTA, óiôr, õiôr, ôiôr. - T. ojôro, ajôro, ojóro. 
ANUS, dágné. - T. dégne. - H . dãgnã. 

H . oyóro. 

APAGAR, nghiút, (n )giút, ndgiút. - T. ndúru, dur, dun, dúru, dôr, jut, judn, 
jun. 

APERTA-GOELA, apéttkané (hibridismo) . 
AQUELA, hén-fí. 
AQUELE, AQUELA, héntag, béntógta, hãntag~ benta, bén, han. - T . éne, 

áni, nhéne, nentáin, jentáin. 
AQUí, tag·kí takkí, takki, táki, takê, táké, takikê? - T . táka, tag, ta, ki. 
AQUí ESTA, EIS AQUí, huãxár ni. 
AQUILO, hén (V. aquele). 
ARCO,huí, h (u)ai, hu (a)i, h (u)í. - T . uíje, vuíje. - H . vu (n) y(g·) hb. 
ARITICú, kukrêi. 
ARROZ, nhér-kéxír, nhar-kaxír, (n )gár-kéxír. - T. gára kanxíre, xire-xire. 
ARVORE, kaá; ARVORE SECA, kaá tógn, ká tóg. - T . ka. - H . ka. 
ASSAR, grãng. 
ASSOBIAR, hu (n )í, hu (n )i (n), huin. - T. húi, hu, húix, húme, "sopro". 

- D e origem onoma topa ica. 
ATACAR, krirén ("encima" + "correr"). 
ATIRAR (da r tir os, ma ta r ), pe (d)nõ, penôngh, pên, pénô. T. pédno, 

péno, penói, pén, péne, pá.no, pan. - H . pã(n ) (ng)pa (n ) (ng). 
A-TOA, monín. - T . mon. 
ATRAS, iüh, iõ', iê, iê-véi, i (n )ê-vái, pãniti, pá, mâtt, (n ) dôt, ndére. - T . 

ndo, do, de, to, dére, tót, dót , don, dén e, páni, panim, pan, apánite. 
Ver "en frente". Cp. vai, "rodear"; véin, "em redor"; dé1·e : "par te 
posterior, assento, cauda, banco". 

AVANÇAR, ropkêi. - T . aropkimbé. O vocábulo é composto; o 2.0 ele
mento do palm. é o 2.0 de "pescar". O 2.0 elem . do t. parece que 
é " veado". 

AVO, ióg-kofá, iók-kófá: " pai velho". - T . jógnjogn: "pai do pai"; etc. 
- H . yogn-yogn; ngufã: "antepassado". 

AVó, bâhfí, bâkófá . - H . ing-by(g): "minh a avó". V. "sogra:". 
AZEDO, kái (n ) ó. - T . kajá, kajé. 
AZUL, kuxônrói. V. ''ver de" e "vermelho" . 

B 

BAGRE, gha.d (n). Gh valendo ai por r velar. 

BAITACA, kunhi (n)ê (n ), kui (n)ê (n), kuiiã. 
BAIXO, debaixo : krém; para baixo : krém-kêwâen - T. krén, kré, vein-

kráme, vein-kráme, embaixo. V. "cima". 
BAIXO (voz), k (u )méra, v. "devagar". 
BALAIO, krê. - T . kré, vaso. 
BALDE, rú(dn)iá. - T. rudiâ, rumiá, alumiá, ru,tu. 



l 

Arquivos do Museu Paranaense, vol. II, 1942 157 

BARBA, i-wã, 1-uã (o 1.0 elem. é o pronome da 1.ª p.). - T. juá, joá, juvá, 
jové. - H. yuã. 

BARRIGA, dúg(n}, v. "anus", - T . dung, dun, du. - H . dugn. 
BARRO, xó, (n) gátômár. - T. xóvo, xôvo, sujo, lamacento ; engá, ga, terra. 
BARULHO, weiwím (e) (T . veinvín, conversar), rãnh-rãnhgrê, v. "traba-

lhar"; -grê = tudo? 
BASTA!, gêtka, gêta. - T. gétka. 
BASTANTE, bâg, bâgh. V. Hgrande". 
BASTAO, kétâ(g), kétâ(g), katóg, v. "árvore seca". 
BATATA, pat-hó-i(n)ãrê. I(n)ãrê, "raiz", "planta". 

- H. nyarã. : "raiz". 
T. ped-ó, ped-é. 

BATIZAR, k (u) pêi (n). - T , vainküpé, veixkepé, kupé, v. " lavar ". 
BEBER, krô, kron, krôd, krot. - T. króne, krod. - H. krónea. 
BEIJA.R , kinhútké, kii (n )u(n)tkêf, v. "chupar" . 
BEM, v. "bom"; adv. de quantidade : tawín, hhâ, hbé. 
BENGALA, V. "bastão". 
BOA TARDE 1 BOM DIA!, Hamá hhõ? (A você bom?). 
BOBO, waiká(g)tín. - T. veixkaktín, vexkaktím, veinkaktin, veikakti, oika-

tin, oinkantin. , 
BOCA, i(n)antkü', i(n)éntkü'. - T. jantkü, jentkü, jentké, jeike, nhetü. 

- H . iyantky (g), "minha boca". 
BOI, boi, óiôr, v. "an ta". - H . bói-ngrã: " boi macho". 
BOM, bhâ, hhá, hhõ, hhê, há, hha. - T. hõ, hu, ba, had, ku, hõdn, " me

lhor". - H . hy (g). 

BOM DIA ! ' K (u) ró hho ! 
BONITO, xitawí, xintawí, xitagúí, tawí. - T. xln, ha tavin, xe. Composto: 

_ xe, xin, "bom, bonito, pequeno" + tauí, "de tudo". V. "verdadei
ramente". 

BORBOLETA, em geral : tôttô; espécies: kódógxêr, hhatômnõ, (pépékü (gh) -
iê, borb. branca (espécie ?) , paddúgfér, b. noturna, (espécie). 
H. toto. 

BRABO, iúnkam (ã) , i (n )ukamó, iukamó. - T. diú, diúm, jun, ju, jôn, jo, 
nho ("brabo" + kemá, "inclinado, q. gosta" ). 

BRAÇO, nindó; braço direito: nindó-ta-ig-pen-hiá; braço esquerdo: nindó
-iákén. - T . nindó; braço direito: pen-ja; ipédn, pé, à direita; 
braço esquerdo: pen-káin; jakáín, jakán, à esquerda. - H. pa(n), 
braço esquerdo; nindo, braço direito. 

BRANCO, kuprí. - T . kuprí. - H. kubri. 
BRASA, pingrú, prai (n)grú (v. "acender", "fogo", "carvão"). - T. pinxó, 

pianxó, panxó, prõix ngrü. 
BRASILEffiO, fóg. - T. fóg, fógn, fóng. - H . fogn kubri: "português 

branco". 

BRIGAR, (l)â(l)ôia, toiôm, t(o)iôm, toúm, tôi(n)úi. - T. táion, tonhú, to
jún, antojón, antojóg, tá.ln, táix, táion, ten, tai, (v. "matar"). -
H. titoyõte, "inimigo". 
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BRILHANTE, v. "claro". 
BROA, héminbâgh: "pão grande". 
BUGIO, gôngue, góg. - T. gogn, gôgn. 
BURACO, FURO, (n ) dôr. - T. dôro; furado: dõgn, dôn. - H. dóro. V. 

"abrir''. 
BUTIA, ttãinbâgh: "palmeira grande". 

e 
CA (Para), v. "venha!", tág ra ! - T. tangrá, "para lá" . 
CA (Mais para) , kóntü(n) , angnhêtõ'. - T. kánte, "do lado". 
CABEÇA, krin, kri {n). - T. krin. - H . krl {n). 
CABELO, {ng)ãi(n). - T. gáix, gnáix, náix, nhax, nh-gaix, nax, nhan. 

H. nã (ng) . 
CAÇAR, kügh-rén: "quebrar - correr", k{u)rén, kügh, küghra.n. 
CACO, ngóu. - T. gõiga; gõg: "cortar"; govo, gon: "quebrar". 
CACHAÇA, gôifá. - T. gôiofá, agefá: "água amarga". 
CACHORRO, hóg-bóg, kaxôr; cachorro do m ato: hôig-hôig. - T. hogn

-hóg, hau-hau, kaxôrro. - H . hogn-hogn. 
CADEIRA, wai (n)nígfá: "objeto (fá) para gente (wain ) sentar-se (nig) ". 

- T. nígnia, nínja, ninjá, jéngja, jenja, ninjafá. 
CAFÉ, kafé. - T. kafê. 
CAIR, kutên, kutéh. - T. kuten, kúte, kud. V. "sair". 
CAIR SOBRE, kí ní : "sobre sentar-se". 
CAIXA, tütógwéf (u)düg{n); v. "saco". 
CALÇA, karça. 
CALOR, rai(n)g, rã(i)n; muito calor, muito quente: rã(i)n(gh)ü', rai(n)g-

hhâti. - T. ran, Ian, aran, v. "sol". 
CAMA, kakrén, kakré(n). - T. kakré. V. "canoa". 

CAMINHAR, v. "ir". 
CAMINHO, émin. - T. emín. - H. emi (nng), emi(ng). 
CAMPO, rê, lê, (r)ê. - T . érê, arê, rê. 
CANIVETE, ró {g)-ró (i)xí, róg-ró (g)xí, róg-rôxí, róg-rógxí: "faca pequena". 
CANOA, kékkêin, kékke (n )i(n), kankrêi(n). - T. kainké. Cp. a penúltima 

forma com "cama". 
CANSAR, rôte, hôte, (h)erô. - T. aro, aró, arõt, arõd. 
CANTAR, i (n )ã,iá. - T. jenniania, já-, nianián. - T. tãinyera, "canto". 

CAPIM, lê, V. "campo". 
CARA, kákânt. - T. kakán, kaká, gakán. - H . kaka (n }. V. "enfrente". 
CARAGUATA, fai{n). - H. fãi. 
CARNE, nín. - T. ni. - H . ni. 
CARRO, ihêürúrú(d), ibürúrú(d) , ihõrúrú(d) . - T. jürürut, jõrirú, jü

jüru, jõrürii. V. "rodar". 

CARVAO, pr(ü)ata, pr(üa)t<l(, prôita: talvez ta seja o demonstr. tag? - •r. 
prox. V. "brasa". Outras formas palm.: pr(a)i(n), p(l)ai, prai(íl). 
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CASA, hin, in. - T . in. - H. i(ng). 
CAVALO, óiôr, v. " anta"; kawarú. - T . kavarú. - H . kavaru. 
CEGO, kõwó. - T. küvó, kevó, kivó. 
CEREJA DO MATO, (n) dârió, (n) dêr-ióh, (n ) dér-iór. 
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CERTAMENTE, hã.nd, hénd, héndda; inana. - T. han. hána, ha, na, méne, 
, 

mana. 
CESTO, kê(nh), kênh. - T. keiní, keíni. - H. ka(n) (i). 
CÉU, kaiká, kaiké, kaikó, kaikké, kaikkó. - T. kaikan, kaiká kaixká. -

H. kaita (n) . 

CHAMIN:.é:,niiápaiffá: "instrumento (ffá) para sair (pai?) a fumaça 
(niiá) ". 

CHAO, (n)ga(e), ngá(r), v. "terra~' . 

CHAPÉU, xapé, xapê. - T. xampé. - H. xape. 
CHARCO, wár. - T. orá, oré, oró. 
CHEFE, paí. - T. pahí, "homem, capitão"; pa- i. H . pa (n)i. 
CHEGAR, ihút. - T . judn, jut, vaijúdn, júro, juno: "aparecer, chegar". 
CHEIO, fór, fó (r). - T. fóro, for, far, fotfóro, futfóro, váre, xóro. 

CHEIRAR, kén-ün, kéí (n), ka(n}nü (n). - T . kaín, kaí. 
CHEIRO, CHEIROSO, ghêr, gêr. - T. ngére. 
CHIFRE, nikáh, (m)bôinikáh. T. niká, ninká, bóix ninká: " de boi 

chifre". 
CHOCALHO, xxü. - T . xu, xi, xií. H . xig:sy (g) . 
CHORAR, ffan, fan; pretérito: fank (e). - T . fa, fuá, foá. 

CHORO, fantíne (talvez fan + ti -j- ni ?) . 
CHOVER, ta-kutéi, tátóg-kutén, tatâg-kute (n) : " chuva cair" ; tatóg-kuté. 
CHUPAR, küu(n)tké. - T. kixúti, kixút. V. " beijar". 
CHUVA, tá, tá-kute(n). - T .. ta, takúte, na < *inná <*intá? - H. ta. 
CIDADE, hammambâgh (n), hamambâgh, hammãbâgh·, amambâhh: "toldo 

ou taba grande". - T. emá buõngh. 
CIMA (P ara), küghma. - T. kügmá, kigmá, kõixmá, küxmá, kõix, kõdnmá. 

A sílaba ma é a prepos. "a, para". 

CIMA (EM) , krí. - T . veinkrí, krinmá, kri; -má = "a, para". 

CINCO, pãtkár, pétkár, unpatkar, hupãtkar. - T. patekrá, patekárá, pet-
kára, petkárá. - H . petikãra. 

CINZA, mrain, mréin. - T . mréne, bréne, bréje. 
CLARO, iéngré, ianngré. Relaciona-se com n grú, "acender" ? 

COBRA, ppã, pá, pan. - T. pan. - H . pan. 
COISA, ndét, (n)dat, (n ) da(b ) . - T. nde, dét, de, da. 
COITADO, iág-i (n)ég tar: " coitado muito"; v. "pobre". - T. jagntara, 

jak-tara. 

COLAR, nbantká. - T . nhatika, nhantká, nhatká. 
COM, tá, tô, tâ. - T: ta, te, to, ten, ton, tô, tam, tot. 
COMEÇAR, wâ.hhâ, wáhhá. - T. vak, "primeiro" ; veg, ve, "primeiro". 
COMER, kó, kói (n), kôi (n), koi, kôiu, - T . ko,kó, go, kox. 
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COMIDA, wanhê (n ) , wéi (n ) e (n ). - T. venjén, vejéne, jen, jéne. - O 1.0 

elem . será igual a wain-, wei-, " gente"? 
COMO ? hárkéti ?, hárkatka ?, hãrkêtka ?, h érkêtka? - T . hõrika ?, hõ

ritke ?, hõriked ?, hõriketi ?, hórike ?, eriketi ?, hõrike? (V. " quan
do?"). - H . hãrkete? 

COMO VAI ? - llamá hhõ ? - Háma hhâ ? Kangá tôn ? (Va is bem ? Não 
tens doença?). 

COMPR AR , mã, mãn, man, ma, mót, wút, vu(d), vu. - T . man, ma, " rece
ber, ca rregar"; mat, "receber"; vu, vué, vuet, vuá, voo, vuõt, vuat, 
"carregar ". V. " t razer" . 

COMPRIDO, tãi, téi. - T . tájen, v. "alto". 
CONHECER, kixákrairód, kixágkánhró, kaigródn, kikraró, kanhró, krainród, 

kekaigródn. - T . kixkab·one, kanheró, kitkairóje, kixkanherán, kix
kairon, kevenhára, kanherói, kíxkai, krédn, krén, kixenkrédn. V. 
"saber" e " pensar". 

COPULAR, waitkúia. 
COR AÇAO, fê; meu coração : ig fê, i fê. - T . fé, kifé, kifá. - H . fã. 
CORDA, wéfê. - T . vafé, uafé, mafé; cabo : kovofé. 
CORDA (soga) : kawarú bâhh fêwé (" sic " ) . 
CORPO, hho; hhâgkár: " corpo todo, ou corpos". - T . hõ. 

• 

CORRER, wanhwó, vénh (u)ó, wanh,wá, wénhuó. - T. veinvõ, veivók, veinvá, 
veixvóg, venuvó, vavángo, uó, vo, uai, vó, va. Talvez wain- "gen
te" + wo? V. " pula r ". 

CORTAR, (uma árvore, etc.) , k(r)üb, kü (gh) . - T . krü, kuk, küg, kud, 
gru, kru, krügh. 

COST URAR, kuran, kurã. - T . kurán, va inkuran, vcinkuran. 
COTIA, k(a)xág, kõxôg. - T. kaixó, kexong, kexônge. 
COURO, PELE, f (u)õr. -- '1;. fuore, fuíre. - H . idx fuõre, fu (n)ére, fuy(g)re, 

" minha pele". 
COXA, i (n )ãxúr: " minha coxa " ? 
COZINHAR, dé (i), déi. - T . déi, ndéi, déx. 
CRESCER, v. nascer. 
CRIANÇA, CRIANÇADA, nhir. - T . níri, nh-gíri, gíri, gíre, nhíre, jíre. For-

ma primitiva: *ngiri. 
CRUZ, wakó. - T . ka va ikó fi m arím (marém). 
CUIA, kõnggôin-krôr, kônggôi (n) -krôr. 
CUI DADO, kér. - T . kéra, kira. 
CURTO, rúr, (I)úr. - T . rúro. 
CUSPIR , mbóikê, (m ) bôike, (m) bóikê, xug, x (i) úg. - 'f. xug, jará. - H . 

yara, xug, " cuspo". 

D 

DANSAR, waingrén, uai (n )grén. - T. vaingrín, veingrin, veingrére, veingré, 
grin. - H . veingrã(i)nya, "dansa " . 



Arquivos do Museu Paranaense, vol. II, 1942 161 

DAR, nimm, nim, fig, wid, féin. - T. n i, nim, fi, fe, vidn, ma vídn. Fi: 
" pôr , colocar". 

DEDO, ningéféi; "dedo da mão" : ningéféi ; "dedo do pé": pén féi, péntfá i (e). 
- T . ningéféie, féie ; pén féie. Significação originária: "da mão 
folha"; "do pé folha". - H. ningã fã.i, p and fai. 

DEITAR -SE, ná, na; estar deitado : na n i. - T. n a, n ái, dai. 
DELE, ti. - T. ti. - H . ti. DELA, f i. - T. fi. - H . fi. DELES, hag. DELAS, 

fag, fagn. 
DENTE, ió, i (n )ó ; meu dente: i (n)ió, dente dele: tii (n ) ó, dente dela: f i 

i (n ) ó. - T . ja, ja n ; nhapá : "dente de pedra". - H. yã. H. Baldus 
compara "dente" com " mãe". Comparação arbitrária. Cp. tupí 
ãia, anha; cocozú (n ambiq.) t -ani-çú ; guaná o-nu-é, todos com o 
sentido de "dente". Malaio-polin. ni-ho. Hoka yo. 

DENTRO, ká, kémme, kót t (õ) , kóhtt(õ) . - T. ken, kan. 
DEPOIS, kárka, kar. - T. kárka, kára, kar, kra, kére, ker. 
DEPRESSA, fôrât', fôrât'-kâ, (f )uru (n )na, kúri-kúri, fu (n ) (II) Já, likê. -

T . líke (S. P aulo), kur, kúri, kud, kul, kuru. 
DERRUBAR, gãn, ngâ (n) , ngân; piitkõn: "fazer desapa r ecer" (V. "desa

parecer" ) . - T . gan. 
DESAPARECER, ESCONDER-SE púria. - T . put', put: " mergulhar, descer, 

entr a r". 
DESCER, talü', taúr, taúl, taletaúr. - T. taré, táere. 
DESTRUIR, V. " cair". 
DEUS, Tupén, Topén , Topé(n ), Tupé. - T. Topén, Topé. (Do guara ni). -

H .Topa (n ) . 
DEVAGAR, kúmé(r ), kumér(a) ,. kumérha, k (u)méra. - T. kuméra, kuméêra. 
DEVORAR, dui (n)kü(b) . 
DIA, kuran, kurên, kurã. (n), kurã.n. - T . kurá, korán. - H. ku (n) rã. 
DIA <DE), kurã tâ, kuran tâ. 
DIA (OUTRO), r énkéu (n)tte; wa(i)xa. - T. arankét, ontem . V. "amanhã". 
DIABO, (n )dét-kóré(g) : "coisa ruim"; ndét-koré(nb), ndét-kóréh. - T . 

det koré. 
DIANTE, v. "enfrente", "adiante". 
DIF I CIL, kórég(n ). - T. k orég. V. "ruim". 
DINHEffiO, i (n )ékambüb, i (n)e (n)tkâmbüh, i(n)ãtkã.mbügh, ie(n ) tkam

bü (gb), nhantkambü, nhã tkambâ h. - T. nhatikambú, nhinhero, 
jéro; nhatikambút: " rico". 

DIREITO, RETO, ku(l)ãin, k (u) (r )ai (n ). - T. kurê, kujé. 
DIREITO (La do), pend-iá tâ. V. "braço". 
DIZER , wí, win, vi (n ), ví, ké, kê, gê, gh ê, n gê. - T. vin, ven , uin, ve, vi, 

ke, maké m anké. 
DOCE, (d) ât-iungrâ n, (n ) dét -(lihú (n )gré ?) : "coisa doce". - T . gréin, 

grén. 

DOENÇA, kangáta, kanga te (ou kangá + t a (g)?). - T. kangá , veinkangá. 
- ;e, i-kangat, "eu estou doente", 

' 
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DOIS, réngrê, rã.ngrê, unlangrê, (n )langlê. - T. rengré, raingré, arengré, 
lengré, alengré,_. alegré, langré. - H. ren (g)' re (n), rengre. 

DOMINGO, k(u)rãn-korég: "dia ruim" (para o trabalho). - T. Topén 
kurán korég, kurán korég. 

DORMIR, nô(r), nó, nô, nârn, nôm, nôr, nônôr. - T. nóro, nôro, nôt. -
H . norona, "ele dorme, está dormindo"; n.on (g). 

DURO, tá (r), tar, taar. - T. tára, túra, túru, túju, tújo. 
DUZENTOS RÉIS, nhatkambü xin lengré: "dinheiro pequeno dois". 

E 

E (conjunção), v. "tambem"; mbré, "junto", "em companhia". - T. em
bre, bre. 

É (verbo), ni, ne, na, i(n)é, hüe, i (e) , ie, we. - T. ni, ne, na, je, ja, de. V. 
"estar". 

EIS, ESTA AQUí, huãxar ni; wá ió. 
EL.A, fi, fitóg, fitá(g). - T. fi, fe, hi. 

ELA, (A PARA), fi má, f imã, f i ma; com ela: f imbré. 
ELAS, fãgn, fág. - T. fag. fagtôn, facton. 
ELAS (A, PARA), fag ma, fagmá; com elas: fa (g)unbré. 

ELE, ti, tita (g), tá, tag, titóg, titâg, titâg, ié, iá. - T. ti, te; titan: " aquele 
lá"; de; je, ja. 

ELE (A, PARA), ti ma, timá; com ele: timbré, ti(m)bré. - T. timbra: com 
ele. 

ELES, (A, PARA), hag ma, hagmá; com eles: h,agu(n)bré, ha(g)unbré. 
ELES, hágtóg, hatag, hagtag, hágta. - T. ag, agtôn. 
EM, NO, NA, kü, kóti, tâ, tõ, tô, tó, t(e), kri kémme, kâ, ki. V. "cima", "den

tro". - T. ka, ta, te1 to, ki, da, tot, ku, ko; kom = ao lado. 

ENFRENTE, iõ', ía, kukâma <= para frente), kakó = "cara"? V. "atrás"; 
orenta, o(r)enta, v. "junto". - T. kakô, "perto". 

ENTERRAR, két. - T. kéti, "morrer". 
ENTREGAR, fig, v. "dar". - T. fi, "pôr". 
ENXADA, tapér (a), tanpér, tãpér. - T. tampére. 
ENXú, COLMltIA, mangbâ(g)ndéi; enxú em formação: mãn(g) bâ(g)kré. 
ESCONDER, paiú, péiu, v. "roubar" e " fugir". - T. pejú, pij, pej. - H. 

pãyu. 
ESCREVER, wenhran, wenhrán, wairâd, râdf (u)á. - O 1.0 elemento wenh

= wai- = "gente"? O 2.0 elem. é "riscar". F (u ) á = objeto, instru
mento. - T. venharõ, arõ, rõ, ra, lô. V. "livro". 

ESCURIDAO, kutügh, v. "noite". - T. kutüigh, kutú, kúten. 
ESPELHO, wéinhwêiáh. Num dos primeiros § § expliquei-o como vocábulo 

duplicado, porém acho mais plausivel ter wéin, o 1.0 elem., como 
sendo "gente", e o 2.0 o verbo "ver, olhar". - T. vaivéie. 

ESPINGARDA, (m)bóké, (m)bâké. - T. boká, boké. De orig-em guaraní. 
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ESPIRRAR, haxím, haxínk, haxín(g), axín(g). - T. a-xím, a-xín. lt ono
matópico. 

ESPOSA, prô, prún. - T. ap1·ôn, prôn, pron. - H . id pró, iprõ: " 1ninha 
esposa''. 

ESQUECER, kéiátu; pretérito: kéiátu ké. - T. kikaktín. 
ESQUERDO, (Lado), iákénh tâ, v. "braço". - T. káin, jakáin. 
ESTAR, ni, ní, i (n)é, inhé, ié, na, nini, nine, v. "é". - T. ni, na, da, je, 

ha. V. "existir". 

ESTAR SENDO, FICAR, kêna ne. - T. kána ne. 
ESTAR DE PÉ, ié nl. 
ESTAR SENTADO, ní ni. 

ESTE, ESSE, e fem. e pl. tag, tagta, tak, tá, tá(k )ta, ta(g), 
tá (g)tó, tág(n), tagtâ(g) , tagtóg. - T . tag, ta, tan. 
pronome pessoal e de artigo. 

ESTRAGADO, korégn, korég (n). - T . korêg. V. "ruim". 
ESTRELA, krin. - T. krin. - H. kri (ng). 

tan, tâgta, 
Servem de 

EU, ig, i(g), hi(g), hí, ixóg, ixá(g), ixâg, ik, igxâg, xôg, xag, xa, xó, xók, 
xog, xóg, ixân, ixxóg (redupl. expressiva). - T. áix, éix, ix, ij, ixó, 
ixô, ex, e, eg, xo, uín, i, ux, xen. 

EXCREMENTO, -AR, nhafá, iónhfá, iófá. - T. nhafá. - H . nyafa. 
EXISTm, TER, ESTAR, tóg. - T . tóg, to. 

F 

FACA, FACÃO, rógh-ró, rôrô, râg-rô, rã (g)rô, rãg-ró, róg-rô, rôrô - T . 
ró, rói; rüng: "cortar". 

FACIL, hhá - T .' ho. V. "bom". 
FALAR, wí, wín, (w)í, wító, pretérito: wik. - T . vin, ven, voén, uédn. V. 

"dizer". - H . vi(n)re: "eu falo"> "língua". Esta forma está no 
imper.: "fale ! " 

FAMÍLIA, kré. - T. krén, kre. - H . krã. (n). 
FARINHA DE MANDIOCA, pixé. - T. pixí, "milho moído". lt de origem 

guarani. 
FAZER, hád, ha(d), háti, hát, ha(t), had (n), had(n), ha(d)n, hhat, hand, 

hant. - T . hadn, had, ban, háti, hat, ha. 
FECHAR, nigfei (nh), niféin. - T . ninféie, nikféie, nigféie, nifé, ningféie, 

niféie, nif ége, ninkf éix. 
FEIJÃO, rênró. - T . alangró, arangró, rangró, langró, langóro. - H. 

rã (n) n (g) ró. 

FEIO, koré (g). - T. korég, v. "ruim". 
F:E:MEA,, tantâh, v. " mulher". - T . tanto. 
FERIR, rãin, rãi. - T . mránti, bránti, "surrar "?, bréion, bran, mbran, mran, 

mréion, rénti, bránti, mránU, mrérc. V. " surrar". 
FERR~MENTAS, FERRO, k{ü)fé. - T , küfé, "taca", 

• 
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FERVER, wanwór. - T . venuvó, venuvóre "está fervendo"; veinvó, vó, 
uó, vanuvóra, uenuóre. 

FESTA, BRINQUEDO, (n) dür, \vã ing-rümgré, (n) düri, (n) gür. V. "dansar". 
FICAR (com um objeto), v. "ganhar". 
FIRME, taár. - T. tára, kitára, kitáre. V. "duro". 
FILHA, kuaxítfí. - T. kotxinfí. Filhas: palm. : k(u)axít-ffag: " filhos elas". 
FILHO, kuaxí, k (u) axí, kran, kóxídn, k(u)axí-gré, kóxi(n)gré: o 2.0 elem.: 

"macho". - T. kotxí, kotxín, akotxí, kotxi, koxi. 
FIM, tu (n)ketâ g = "acabou-se''. 
FINO, húhxí, hu (n) hxí. - T. montxí. O último elem. = "pequeno". 
FLECHA, ndô, (n)dô. - T . dó. - H . dó. 
FLOR, káfêi. - T. kaféê, "flor, ramo"; kaféi. Significação: " da árvore 

folha". V. "folha'.' 
FOGO, pin, pí. - T. pin. Acender fogo com a madeira (palm.): pet' ngâin. 

- T. pitenkók. - H. pi (n), pingogn. 
FOLHA, kaáféi. - T. kaféi, kaféê, "flor, r amo"; fe, féie, féx, fi. Cp. "flor". 

- H. ka-fãi. 
FOME, kokür (t) ?, kokür. - T. kokíre; kokére : "estar com fome". - H . 

kokíre. 
FORA, rêtte, rõtte. - T. ré, ra, lé, Ia, roro. 
FORA, V. "te1·reiro". 
FORMIGA, pêtkrü, põtkri, patkrí. - T. arin, ruprín, ru, erín. As formas 

palm. não correspondem às tibagianas. - H . pãdkrign: " formiga 
- uma espécie". 

FORTE, tar, v. "firme" e "duro". - T. tára, tar, túru, tur. 
FRACO, krói (n ), króin. - T. krójo. 
FRIO, subst.: kuxá, kuxáta, kuxati (-ta = tag ?, -ti = ti?); adj.: kuxá(r). 

- T . kuxá. 

FRONTE, FACE, iame. - T . jamé. - H . yamã. V. "adiante". 
FRUTA, kané; fruta de S. João: Xiú-kané. 

ka-kanã: "da árvore olho". 
T . kané, kakané. - H. 

FUGIR, wéipéiiú, wáipéiu, wâipõiú, weipeüú, waipig-iúi, wéinpéiú, wêinpéiú, 
wâipéiú. - T. veinpejú, vainpojú, peju. - V. "esconder" e "roubar". 

FUI, pret. de "ir": ixóg (w)úr (i) . - T. vüire, üere, üire, füire. 
FUMAR, waiú. - T . vai-ú, "cigarro"; " pitar cigarro": vaiú kói-koi (co-

mer) ". 
FUMO, FUMAÇA, niiá. - T. niá, nijá, n1nJa, níiá. - H. niyá. 
F UNDO, di (g), kon(g)dóh. - T. ding, dik, din. 
F URO, ndôr, v. "abrir", "buraco" . 

G 

GAIOLA, niféih; cp. nigfei (n )nh, "fechar". 
GALO, kókéu- (n )gré ; o 2.0 elem. = "macho". 

• 
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GALINHA, garín (do port.), garínfí, kókéu, kókéu- (n)tãtã; o 2.0 elem. = 
" fêmea". - T. garin, garít, engarít, ganí. - H. garin (g) , kokao. 

GANHAR, m a, tn (a) , wá. - T. ma, " receber"; ba, ma, man, ban, inat, van. 
GARRAFA, garafa, rú (d) iá = balde. - T. rudiá, rud, rumiá, ru, lu . 

. GATA, migxintantã, mi (n)gxinfí. 
GATO, m ingxí, mi (n)gxí, minxín: "jaguar pequeno". - T. minkxin. 

GAVIÃO, iogóg-kuprí: " papaga io b1·anco'' . - T. jongjó-kuprí. 
GEAR, GEADA, NEVAR, NEVE, kukrür, kukrür (e). - T. kokrüre, kokríre. 
GENRO, iá (m ) bré, v. " junto" . 
GENTE, hun, hhun, wain, wein. 
GERIVA, ttái, tanh. - '!'. táion, taión. 
GORDO, h·héhhé. - T. ho, " 'grosso" . 
GOSTAR, kamé, hhâ. - T . kem á, emá, ha, ho. V. " bom". 
GOSTO, GOSTOSO, hhâ, hhâ-ni, kôhhâ . - T. ha, ho. (Ko, "comer" + ha, 

bom"). 

GRANDE, bâgh, bâ (rh). - T. buong-h, buongh, büogn, bangh, bak, ban, 
embuongh. - H. bõgn. 

GRITAR, pram, prém, pra (n), prén; pretérito: plénk. - T. veimp1·ã, vein-
pren, prér e, préle, prén, préne, pra, pre, veinpréin, pran, plére. 

GRITO, hhâke. - T. oéke, ~' barulho de coisa que cai". 
GROSSO, (m) bâghhâ, v. "grande" e " bem, muito". - T. ho. 
GUABffiOBA, pên-oá. - T. pano-á, panoá . 
GUARAIPO, man (g) . V. "abelha". 
GUERREAR, nãgéia, ianghéia. - T. uámge, uánge, ángé, uáge, &'C. 

H 

l-IOJE, hu(n)ri, hu(n)r, hu(n)lí, úri, .iaunli. - ·r. óri, óre. 
HOMEM, hu (n )gré, hung1·é. - T. ungré, gré, gren, ong·ré, ung1·ét, ong·rá. 

V. " gente" e "macl10" . - H. ngrã, õ11gra(n). 
HOMENZARRÃO, hungrébâgh: " homem grande''. 
HORA, llóra, bórá (do port.) . 

1 

IDIOMA, há (gh )wí, wí. V. "falar"; há (g)wí: "língua de gente, fala deles?H 
IGREJA, Topén-iô-hín: " De I>eus casa". - T . Topén joín. 
ILUMINAR, BRILIIAR, bigbig. - H . ta-bignbig, "raio" . 
íNDIO, kãingang, kaingan(g). - T. kaingáng, kaixgáng, kaingo, kajgéng, 

kaingõt, kaigot. - H . kaingán (g)ge. 
INCLINAÇÃO, GOSTO, ka mé. - T . kemá, emá. V. "gostar ". 
INFERNO, nu (n ) bê, nunbê. 
INIMIGO, huntuiún: " gente de brigar" ? ou"gente braba"? V. " brigar'', 

"brabo" . 
INTEIRO, hhâra. - · T. ha-úra, ha-üra. 
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IR, ANDAR, tin, ti (n). - T . tin, ten. V. "vir ". 
IR LEVAR, (m) batín ( (m) ba + tin). 
IRAPUA PRETA (abelha), kuxéxõ (tónica em -xé-), kuxéxõ'. 
IRMAO, ( 0 m ais velho ao moço) : ih nhã(w)â, ih nhãuõ: "meu irmão"; 

iá.u (n )i(n ) (ü )n, iáu (n)i{n ) . - T. javü, jauve, javüich, jauígh, javü
-ve, jaúue, jauégh, javú. - H. nyavuy(g), yãvü. 

IRMAO, (0 moço ao velho): ke(n)kê. - T. kanké, kaiká. - H . kã(n)ke. 
ISTO, ISSO, hén, ha(g), a (g), ha (g)n, tag. - T . ag, eles, a gente; tag. 

J 
JA, há, mo. - T . ha, mo. • "' 
JABOTICABA, má, - T . má, ma. 
JACú, kóhhü', kâhügh. - T . kõün, koüj, koü, kõíj, kuij, kou. 
JACUTINGA, pêhi. - T. pei, pen, téin. 
JAGUAR,ming, min, mi(ng). - T. mink, min, mi. - H. mi (n ) -kogngy(g)

re, "onça pintada". 
JAGUAR F:S:MEA, mintãtã, mi (n)gfí. 
JANELA, i (n ) antkêi-rôr, nhantkâ-rúri: "porta curta". - T. kanén-dôro: 

"dos olhos buraco". 
JOELHO, akrín; meu joelho: i (g)akrín. - T. jakrín. 
JUNTO, ia(m )bré, mbré. - T. mbre, mbra, bre, enbre. - H. yambrii., "pa

rentes". 
JUNTO DE, PERTO_, no1·ênta, i(n)orênta, o (r)enta. V. "enfrente". 

L 

LA, tatâ, ká, ni; para lá: toráhclü, tagkato, târa. - T. tála, "para fora". 
LA (Mais para), eng (I ) ate, ang (1) ate. 
LABIO, i (n) antküf (u)õr: "da boca pele". - T. iantkü-fuore. - H . yan

tky (g) fuore. 
LAÇO (para apanhar aves), waihê, waihé, an (g) hiê. - T. engjánje, engjé, 

énje, éngje, engá.je. 
LAGARTO, gháhgré. - T . gangrê, gangre. 
LANÇAR, V. "atirar". 
LARANJA, nârié, nâriã.', n â riah-kané : "laranja 

fruta''. - T. nerénje (do port.). 
fruta" ou "da laranjeira 

• 
LA TA, (n ) déthunndé. 
LAVAR, kupêi, kupê; lavar-se: waikupêi. - T. veinkupén, veikupen; kupé, 

kupén, kupéia. 
LEITE, nong-iê-kü-gôi, v. "peitos". - T. nongje, nónje. 
LENHA, pí. - T . pin. V. " fogo". 
LENHA PARA CURú, p (h)urfé, p (u) rfé. - T. puõre fé: " linha de ortiga.". 
LER, wãirâd-toiã, wai(n)râd. - T. venharo, uenharê. V. "escrever". 
LEVANTAR-SE, iângl. - T. jengrá, nhengré. Será forma do imperativo? 

, 

• 
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' LEVAR, ba, (m)ba. - T. ba, "carregar "; va, uá, ué, ve, ma, man. Forma 
primitiva: mba. V. "trazer" . 

LEVE, LEVIANO, kai(n)wo', kanl!wü'. - T. kaiúi, kajúj. 
LHE, v. " (a) ele, (a) ela". 
LIGEIRO, VIVO, ATIVO, lilihõ (= bem vivo), lili. - T. litlit, líri, riri). 
LIMPAR (objetos) , fah, rah, küghk (u), kü(h)k(u), kühk(u), k (ü) (g) fa. -

T. kekfuá, fuán, fáia, fuá. (Tambem "lavar "). 
LIMPO, kuprí(r). - T. kuprí, iamprí, pri. V. " branco". 
LíNGUA, nonéh, noné; minha língua: ig noné. - T. noné. - H. nona. 
LIVRO, wainrâ'. - T. vairi, venharo, vainlõ, vah·õ, vaírín, veinlõ, vainró. 

V. " riscar, escrever, ler". 
LONGE, kuháhatt, k(u)ahhâtt, kuáwatt, hu(h)arót; kuâuâtt tâ: "no lon

gínquo, no longe". - T.kuuaran, kuará, kuuará, kuvarán, kuvará. 
Palmense: kuár (ü)nghê: "longe muito". 

LOUCO, türôkotüwã. - T. kutú, "àtoa, estultamente, surdo ". 
LUA, k (ü)xá, küxan'. - T. küxá, keixán, keixá. - H . küxa. 
LUZ, (n)glú, 1lú. - T . gru. V. "acender". 

M 

MACACO, kái (n)ér, ká (i)nhér, kai (n}ér. - T. kajere, kanhére, kaiére. - H. 
kanyã. (n ) re. 

MACHADO, (m) bã.gh, bégh. - T. béng, bengh. - H. bã.dn. É impossível 
aliar semanticamente "machado" a "marido", como quer. H. Baldus. 
É bem plausível que a sua forma badn seja defeituosa; mal ouvida 
ou mal reproduzida. Cp. com as m inhas e com as de V. Floriana. 

MACHUCAR, v. "ferir" . 
MACIO, tarai, talai. V. "mole". - T. tanáia. 
MADURO, tár, v. "duro". - T. tára, tár. 
MAE, ian, ianfí, i (n)á-fí: " mãe ela". - T. jan, ííhan, íía, ja, na. - H. 

yã. 
MAGRO, (k)üiô. - T. küjó, kojó, kaió, kujó, venkujó, vexkujó; ven-, vex- = 

"gen te". 
MAIS, kafór, kâfór, kãfór, fór. - T. fór, fóre, kantfóre, kanfóre, fáre, vara. 
MAMANGAVA, kághwân, kó(g)wôn. - T. kokfú ? 
MAMAR, pafá. - T. pafá, pafuá. 
MAMAS, TETA, nong-iê, non (g)iê. - T. nongúje, nongúue, nongúe. 
MANCO, wagwõh < *wag-wõg. - T . vaguá, vaguo, vagüo. 
MANDAÇAIA, nhãghwér, i(n)ã.gwé. 

MANDIOCA, kumín- i (n)ãrê, tünharê; mandioca mansa: kumính-i (n)anrê 
iu (n)wanh. - T. kumín-jaré; o 2.0 elemento: "raiz". - H. kumí(n). 
Sobre o 2.0 elem., v. "batata". 

MANDURIM, pran, prã, pr(o). 
MANHA, wáikâ, waikâ' (de manhã). - T. váix, vajá, valka, vaeká, vaiaká. 
MANSO, i(n)ual(n), i(n)uai(n)in, i(n)úwain. - ·T. nhovaix, jováix. 
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MAO, ningé. - T. ningé, aningá, ningám, u égi, nin, ne. - H. ni(ng)a:a. 
MAO DIREITA (minha), ig pén-hiá. - T. penínja, pénja; pen-ja; ipédn: 

"à direita". 
MãO ESQUERDA (minha),.. i iáh-kén. - T. pen káin, jakán, ja.káín. 
MARACANA, kenkér, ke (n )kér . - T. kentkerê. 
MARIDO, béd, bé (u )d; "meu inarido": igbé (u) d, inbéd. - T. bedn, ben, 

bem , be. - H . id badn, "meu marido". 
MATAR, tan, ta, tai, tâin, tain, tér, tóin, tãin, tahn, tói, tai(n). i;: bem 

provavel que aí haja mais de um verbo sinónimo. - T. tan,ten, 

te, taix. . 
MATE (chá) , kõgôi(n), kóngõin, kõngôi(n) , kó(n)goi (n), kó (n)gõi (n) . - T. 

kongóín, kóngõin. 
MATE (erva), gôinrã: rai (n) = "raiz'', "erva" . 
MATO, MATA, wai(n), wain, n én, nãn, nãn. - T. uán, uái, muái, uain, 

váix, véix, nem, nen. Palro.: Mato cerrado: nén uain ghü': " mato 

mato muito". - li. name. 
ME, (A MIM, PARA MIM), igmá, ig ma, imã, iman, igman, ig, ikí. 

- 'l'. exmá, eijmá, idn!á, ixmá, eixm an, ijmá. 
MEDO, kamé, ka.mét (= kamé + t ?) • - T. kamé, kamén, kamét. 
MEDROSO, moménh (= momé + ni ?) . - T. mómen. 
MEIA, fápa.hiá. - T. fa-panfa. Cp. " perna". 
MEIO-DIA, râ. tá hénnindô kéxá, r â tá angnindõ kéxá. - T. inindó, inindó 

káxka, arán inindó káxka, arán enindó ou nindó káxka. 
MEL, mang, mã (ng), man (g). - T. mang. - H. mã (ng). V. "abelha" . 
MENINA, huntxí-fí, ontxí-fí: "gente pequena ela". - T . ontxí. 
MENINO, huntxí, hun (n)txí: "gente pequena". - T . ontxí; paixin. 
MENTIRA, õr; inentiroso: o (d)bé. - T. on , ornbé, a órne, õne, on, ôt, aõt, 

aôn, onbédn, õnet, odn, one. 

l\IIERGULI-IAR, gôi-kü-putk:êi: '·dágua dentro desaparecer"; gôi-ku (n )
-putkêi. - T. put, pot, pur; put-kéira: "entrou". 

METADE, kuiú. - ti·kuiú. - T. kujú. 
MEU, MINHA, ig, i (g), i, ixún, ixún(e). - T. ix, éix, xan, xôn1 xa, ixôn, 

xúm, ínho, nbe, inh, ex, eg, e. V. "eu ". - H. ixõu, ign, i(n), i , 

ids(?), ig, idx, idn. 

MICO, ká i (n )ér, v. "macaco". 
MILHO, (n )ghár, i (n ) ár, nar, 'ghar, i (n )art, (n) árta, (n )gar. - T. engara, 

gara, nhára. - H. nyã.(n)re. 

MIL RÉIS (UM), müréis pír. 
MIRIM-GUAÇú,xiúgh (n ) - (m ) bâgh (n ), xiügbâgn. 
MIRIM-MIUDO, xiúgh(n), xiügxí. 
MOÇO, k (o)râ(n) - T. kürón, kerón, kirôn, kúro. 
MOGANGO, péhhú-ütpó. 
MOLE, tena in, tanâin. - T. taná ia. V. "macio". 
MOLHAR, mbrér, (m)b1·ér. - T. brêre. Cp. "nadar". 
MOMBUCA, ndó1·, (n) dór. 

-
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MONTAR, kri ní ni: "em cima sentar-se". 
MONTE, MORRO, krín, (n)g:áxór: "de terra cheio" . - T. k ri11, krid. 
MORAR, iamóni, iamóne, iamón(e). 
MORDER, prai, praih. - T. pra, pran. 
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MORRER, tõr, têr, t (a)r. - T . tére, katé1·e, kantéere. V. "matar " . 
MORTO, utér. - · T. téerê, téera, tér, tére, xére. - H. téreo, télea. 
MOSCA, káttaí (espécie ?): ká, m osca + ttain, verde. - T. katoi ("mosca 

verde"), kató, kavá. - H. kata (n), " mosca verde - uma espécie?" 
MOSQUITO,kká (espécie ?) - T. ka. - H. kã. 
MOSTRAR, wêd. - T. ved, ve. V. "ver, olhar". 
MUITO, mâ, ma, hh·â (= bem), (gh) üd, tawí, etauín, kámâ, ti, tite, tütü. -

T . éti, ma, e, ée, ii, tavín, kan(= tudo), gu, angüt, go, gúi, hõ, dit, di, 
ti, titi. Tawín ou tawí = na verdade, verdadeiramente, muito, bem, 
completamente, absolutamente. - H . éte, etógte. 

MULHER, huntantã, untãtã, hu(n)tantã, nta(n ) tã. - T. õntantõ, tantõ. -
H . tanty (g), õn (ng)tãty (g). 

MUNDÉU, krã (i)nã, krã (i)gnã. 
MUNDO, hamákár: "povoações ou cidades todas"; mundo inteiro: hama

kártágmi. - T. emákára. 
MúSICA, wahk(õ)r. 

N 

NADA, tô tawí: "não absolutamente ". V. "não" e "muito"; ketône. Esta 
palavra vale 3 negativas. V. § 16. 

NADAR, (m} brô, (m) brô (i), (m) b1·ôi. - T. mb1·aia, b1·áia-b1·áia, mraia-mraia, 
mbarambrá.ia, barambráia, brég -bréje. Cp. " molhar". 

NAMBú, (n)dé. 

NAO? (interrog.), wá ?, uó ?, wâ ?. - T. uó? uô? 
NAO ! (com desprezo), háh ! <= Não quero saber! Não quero conversa!) 
NAO <proibitivo, sem verbo)-, ndêi !. - T. déia, déja, déje. 

NAO (com verbo), apí, pí, pü. - T. piá, pijá, pie, pé, pije, pen. 
NAO (com verbo), to, tône, tôna, tôn, tón, ketône, kétona. - T . tót, tó, tóg, 

tôn, keton, tu. A negação ton provém de tom <·~to + me, nega
tiva dupla. Provavelmente tona é baseado em ton. V. § 16. 

NARIZ, nie (n)é; meu nariz : ig nie(n)é. - T. ninhé. - H. ni(ng)a. 

NASCER, mbur, bur(h), bur, (m)búr. - T . born, bornia, buro ( = "brotar") . 
Nada tem que ver com o ingl. to born. A raiz é bur =::: indo-ew·o
peu *bh-lo-, "gel'minar, florescer ''. Alem. Blu-me, lat. flo-s; kirirí 
purú, " flor". 

NEGRO, PRETO, k (u)to (g). - T. kúten. V. -<' noite". 
NEVE, kukrüre. V. "gear". 
NINGUEM, hunpí. - T . on tôn = alguem não; onmá ... ton, ninguem. 
NINHO, iá(k)fê, iákfê. - T . jakfé. - H. xa(n)xi-yakfe. 
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NOITE, kutü(g), k(u)tóg, k(u)to; de noite: kutü (g)tâ. - T. kotügh, kotú, 
kotüigh, kutú, kotü, kutügh, kutüigh; de noite : kotúü te. - H. 
kuty(g). 

NOME, üí, ií. - T. jijí, uijí, íüjí, jiji, uijé. - H . iyiyy(g). 
NORA, kóxíprónfí. - T. kotxín prôn, kotxí tántõ fi. 
NôS, héng, héntóg, héngtóg, héngtâg. - T. enktôn, enton, éin, en. 
NôS DOIS, héng-grémgrê. 
NôS TODOS, héngár; para nós: héngma; nos: héngma, héngmá. - T. en 

ma, ein man. 
NOSSO, héng. - T. éin, en, ... entôn. 
NOVO, tain, tén, tãin, tâ(n). - T . tang. 
NUNCA, k (i)etôn. V. "não". 
NUVEM, kaikié. - T. kaixkan, kaiká gógn, kaixkangóg. V. "céu". - H . 

kaitã. (n) gogn . 

o 

OCA (Madeira), ká(n)dôr ( = ka, "pau" + dõro, "furado"). 
OLHAR, wãin, hawai, \Va', wê, awãin, we, rür. -. T. eváix, kieváix, euái, 

evái, liri, líri. V. "ver'\ 
OLHO, kané. - T.kané. - H. kana'. 
ONDE? hât (e) ?, hot (e) ?, hatta ?, héttõ ?, hã.too, hãta ?, hât ?, hõttâ ?, 

hât (t) ?, hõt ?, hhét ?; hhét(e) ?, há.tta ?, ha.nta? - T. déto, énto, 
atandéto, tandéto, hánto, ténto, hõt, hõ, ténto, tántõ, hanto, hen, 
hénto, héna, hénan, bana; h ahé = de onde ? 

ONTEM, rãnkétt. - T. arankét; arankái = de tarde. 
ORELHA, OUVIDO, ningré. - T. ningrén, ning1·éin. H . 11ig·(ng)rãi(ng). 
OUTRA VEZ, kêmãra. 
OUVIR, mein, mei (n) ; me. - - T. méin, mé, n1en. 
OVO, ôo, kókéu-ôõ. - T . kren, veinkrén. - H . krã (n ). 

p 

PACA, krurãn, kr(ú)rãn. - T. krüra, kriran, kruúra, krirán. 
PADRE, pãdér, pandér. - .T. pandére. 
PAI, ióg; meu pai: i lóg. - T. jogn, jong, jog, jo, jot. - H. i yogn: "meu pai". 
PALAVRINHAS, wi xí: "palavras pequenas, pouca fala". 
PALETô, iã'ghi (n)ê, bíh(ü)iê, hügh (ü)iê. 
PALRA DE MILHO, nhâr fâr, nhahiar far. - T. engara fuõre = "pele de 

milho"? 
PALMA DA MAO, ningé- (n ) dúg; o 2.0 elem.: " barriga". - T . ningé du, du. 
PALMEffiA, tain, tain, tãin, tai (n). - T. táin, táion, taión, témo. 
PALMITO, ttâi(n) . - T. táin, témo. 
PALPEBRA, kané-iákü'. - T. kane~joki, kané-jokü". - H. kana' yoki. 
PANELA, kukrõ, kukrô. - T . kukron. 
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PAO, hhãmí, hémí, hamí, hâmín; broa: hãmínbâgh: "pão grande". - 'I'.. 

hemin, emin. Palm.: fóg hãmín: " pão dos brasileiros' '. 
PAPAGAIO, ióg(n)-ióg(n), ióg-i (n)ó, ióg-ió. - T. jongujó, jongjó, injújo. 

- H . iyogngogn. 
PAPEL, pépé(r). 
PARA, ma mu, toti; ra (com idéia de movimento). - T. man, ma, to, la, l'e. 
PARA QUE ? antãdêi? ndêia? andêi? V. por que? " 
PARADO (Estar ), ní ni. V. "sen tado (estar) ". 
PARAR, ní. - T. ni. 
PASSARO, xaxín, xanxín, xanxín; pâssaro grande: xaxí(n) bâgh. - T. 

xanxí, xenxí, xexí. - H. xã(n)xi. 
PAU, ká. - T. ka, kadn. V. "árvore". - H . ka. 
Pl!:, pên, pén. - T . pén, pé, apé, anpé. - H. pãm. 
PEDAÇO, kupár; ngóu: "caco". - T. kupádn, kupára ; goiga. 
PEDIR, witó ("falar, dizer"); man; tôwí ("dizer, falar"). - T. man, ma, 

·"receber". 
PEDRA, pó. - T. pó, póne, pán, pá, pant. - H . po. 
PEGAR, kémi, kénmi, kénhm.i, ké (nh) mi, kã. (n) nhmi, kãnmi, kánmi, kámi, 

káme. - T . kagmi, kemá. 
PEIDAR, pêi, pêi-iágh. - T. péin, "tiros". 
PEITO (Caixa torácica), pantkê. 
PEITOS (da mulher), nôngiê, finôngiê, fipãntkê. - T. nongúje, nongúue, 

nonguje. V. "mamas''. - H . no(ng)ye. 
PEIXE, krangufâr, kranguf (â)r, krã(n)kufâr', kréngufâr, krénkufâr; ca

sado: wô (d); dourado: pirói(n)hiú; joana: hgúfá. - T. kankrofuore, 
" lambari". - H. kra(n)kufu(n)ére; py (g)rã, "peixe grande" (do 
guarani). 

PELE, COURO, k(i)er, kierh, kiê{r). - T. kekí, kikí. 
PENSAMENTO, IDÉIA, hãnkrégh (xóti). - 'r. krécln, enkrén, veinkrédn. 
PENSAR, krét. - T. krédn, enkrén, enrédn, veinkrédn, kienkré, enkré, kex-

kré, engré, enkredn. 

PEQUENO, xin. - T. xin, xi, xire, anxí. - H . xi(n). 
PERDER, wafôr. - T . mamfóre, vamfóre, vanfóre. 
PERIGO, wainrügfüráh . 
PERIQUITO, kaióh. 
PERNA, ffá, ff (u)á; " minha perna": ig-ffá. - T. fa, fuá, foá, fo. - H . 

ids fa, " minha coxa". Ou idx fa? 

PERNILONGO, xíh. - T. xí, xin. - H. xi(n). 
PERTO, tôha, to, tohá, tôhá; ra; kakót (a), kakó: "enfren te". - T. ektoá, 

to-á, to, tohá, ékto, továix; ra, re ; kakó; kakó te :::= " na vizinhança". 
PESADO, kufü'. - T. kofú. 
PESC'AR, wipkêi. - T. vipkêie, vitpkéie. V. "pegar". 
PESCOÇO, (n)dúih; meu pescoço: i(g) (n)dúih. - T . duiíí, dúix, dui. H. 

i (ng) duin (ng). 
PIMENTA, ffáh, fá. V. "amargo". - T. fa, foá, fuá • 

• 
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PINHAO, kifâgn, fâgn; pinheiro: fâgh, fâghn, fâg. - T . fuogn, fuok, fuék, 
fuõek, fuõngh, fuénk, fuünk. - H. fõgn, " pinheiro". 

PINHO (Nó de), ké(n)xé. - T. kánxe. 
PINTAR, ra, râ. - T. arõ, ro, aród, rõd, 1·a, re. V. "riscar" . 
PIOLHO, ingá, i (n)gá. - T. engá, ga, nh-ga. - H. enga. 
PITANGA, biü (n)gbü'. - T. inbambúitke. 
PLANTA, PLANTAÇAO, iakrá, ãnk.ré, kék1·é, ha.nkré. - T. kré, enkré, krét, 

kran. 

PLAN'rAR, hakra, krát, hakrat. - T. k1·e, kren, veinkré, veinkrán, kran, 
krank. 

POl:sRE, hun-iág-11hêg-tar, hu (n) ià(g)nhiétá.v, hu(n) -iáguhêgtár. rl'. 

jagn tára, jaktara. 

PON'rUDO, iúké, iurã.. - T . jurána, jurá, ajul'ú, ra, la, rê: " ferrão" . - H. 
yurã1·e, "ponta" . 

POR, PELO, tâ. V. " com" . 

:POrt CAUBA, PORQUE, tônín, iô (g)nú1. - T . tógn, kantógn, Hpor isso" . 
PORCO, krâgh, krag. - T. krõg11, krügn, króúgn, krúngh. 

l'OR QUE 'I, natta.ndéi '?, andêi '! - 'l'. atánde '? <= Que, qual coisa ?) , án<la? 
(= Qual coisa'!, ánaa? l= por que ?); d~, detún; detán; déje ·: 
dê? déja? 

POR'TA, nhãnké, iáké, nhientké, i (n )ãtké, nhantkêi, nbantkâ, nhótkó. - · T. 
jantká, nha11tka, janká, nbatka, jatká, j etké. 

PORrl'UGUESA (Língua), fóg-'\VÍ. 

POUCO, pür, píri, xi. - '1'. pir, ph·e, xi. V. " um" , " pequeno" . 
POUCO( UM), x(í) tka. - T. xintka, "de pouco em pouco" . Palln.: Hami(n) 

xitka: "um pouco de pão" . 

POUCO (Daquí a), keinhbá:r. - 'l'. kaimbá1·a, kainbá.ra, " logo, logo que" . 
P.H.A'TO, pã.tkü', pétkü'. - 'l'. paktü <n1ctát8se), Jlat1<.ü. 
PREGUIÇOSO, hui(n)éi(u)él', i (n )éi(n)ér, iéiér, ni1énhér; as formas con1 

-ne ou -n devem ser explicada s pelo ni, p articula verbal. - '1'. jen-. ,, .. , . 
Jere, JenJe. 

PRESrí'A (Não), kô1·ég(n). - T. korég: " ruim" . 
PRETO, xõ. - ·r. xu, xõ, xõá, xõd, xe, xáig. Palm: "preto, negro'' (co111 

relação ao tempo): k(u)tog. 

PRIMA, (minha): ig kaikó; meu primo: ig kalkó. - T . kaiká, (amigo, pa 
rente, irmão m ais velho, colega), kaiké, kaixká. - H. ka (n)ke, " ir
mão mais velho, irmã mais nova". 

PROXIMAMENTE, Cadv. de tempo), v. "pouco (daqui a)". 
PULAR, CORRER, hu(n)gêi, hunghêi, rén(g), rãn (g) . - T. homke, bom, . , . , 

omgu1e, ren, erelJ)., eren, rem. 
PULGA, ka(p)pó. - T . kampó, kapó. - H. kã(n)pó. 
PUMA, mi(n)kuxôn, minkoxon: "jaguar vermelho". - T. min küxôn. - H . 

mi (n) ·kuxõ. 

• 
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Q 

QUADRA.DO, iâihpupó, iá.ihpupó. 
QUAL?, hu (n)tandê? hútandê ?, tandê? - T. tandéne ?, atandéne ?, atán

de? 
QUANDO,kâ, ka. - T. kan; ka. 
QUANDO?, hharkêka ?, hharkêká ?, hhérkêkah ?, hérkêká ?, hhérkêka? V. 

"como ? " - T. hórike ka ? 
QUANTIDADE, nghü. V. " muito". 
QUANTOS? hárkêi ?, karkê ?, hérkê ?, hã(r)kê ?, kãkõ' ?, kãkê ?. - 'l'. 

h .. 'k ? k " ik ? or1 e ., or a . 
QUATí, xê. - T. xé, xe. 
QUATRO, veinkangrá., kangrá, vaika n grá, we (n)ikéngrá, (wêi) kéngrá, u (nJ

wainkangrá. - T. veinkangrá, kangrá. - H. vãkã (n)ngra. 
QUE?, QUAL ?, (n ) denna? ndêna? (composto de níle + na). - T. tandéni? 
QUEBRAR (-se), gnam, gham. - T. gan, gnan, gon, gnóvo, gónvo, góvo, 

gop, ngóp. Há palav.ras, aí no tib., de temas diferentes . No palro.: 
mbrêi. - T . brõ, bré, bréix, braix, brod, bréi. 

QUE lt AQUILO? QUE SERA ISSO?, (n)dê hhâ na ni? (=: "que coisa boa 
aquilo é?") (N)dê nâni ni? - T . de hána? 

QUE ~ ISTO ? (n)dê nani? - T . dê?, há.na?, ande?, déje? 
QUEIMAR (-se), pô (u ) r, pô (r), pora, pon. - T. póro, pôn, pón. 
QUEIXO, rá; meu queixo: ig tá. - T. irá, erá. 
QUEM ?,huna?, húna ?, hun(n)a? - T . om, ôn, um. 
QUEM lt AQUELE ? oná ? - T . ona ? 
QUENTE, râi (n), rai (n), râi. - T . arán. 
QUERENDO (Estar), ni-á. - T. ni a. 
QUERER, txór, xór. - T. xóró, xóro. 

R 

RABO, (m) bii, (m) buh, (m) bâ h. - T . bügh, büigh, bü, bõ, be, bu. 
RACHAR, rügh-rügh. - T. riríng, rürüngh, ririringh (rüng, "cortar"). 
RAIO, tatóg < ta, "chuva" + tog, "bater" ? ou *tog, "fogo"> tog, "tor-

rado"? - T .táte, tané. - H . ta-bignbig : "chuva + iluminar". 
RASGAR, xihhâ'. - T. jan, jad, jajara, janja; xíre. 
RATO, kaxín; ratazana: kaxinbâgh·: "rato grande". - T. katxín, kaxín, 

kaxíne. 
REDE, tã,.(en ) ffá. - T . ténja, entánja, tája. 
REDE (de pescar), pári. (Do tupi pary ?) . 
REDONDO, rôr ...... - T. rúro, lóro, róro, lúro. 
REMÉDIO, weika(g) tá. - T . veikatá, veinkatá, veinkaktá, veiketá, venka.tá. 
RE~DIO (para anti-concepção), weikurínfá.. 
REMAR, kékkêin-rum: o 1.0 elem.: "canoa". V. "remo"; rum, - T . rom

bára. É voe. guarani. 
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REMO, rumfá: "de remar instrumento". 
RESPONDER, kê, ké. - T_ k e, kéke. V. dizer falar". 
REZAR, ián, nhá, v. "cantar", v. " pedir". 
RICO, hu (n)nihhõ'. 
RIO, v. "água". 
RIR-SE, wé(n)-dü, pretérito: wé (n)dük; wa(n)dü'. - T . veindü, vaindü, 

vendü, venjü, vendüt. 
RISCAR, rad-râd, râ (d). - T. aro, rõ, rem, ra, rõ, rõn, rõne. V. "escre

ver'', "pintar". 
R I SONHO, waindjíh, waindiih. - V. "rir". 
RODAR, RODEAR, u(n)inrin, u (n)i (n)ri(n), uinri (n). - T. v1rm, ''virar"; 

virí; vierín, "volta"; jürüruk, "ir em redor, girar"; v. "carro". 
ROUBAR, paiú, péiúi, péiú. - T. pejú. V. "esconder", "fugir". 
ROUPA, kurú, kur, ku(r). - T . kurú, l\'.ur. 
ROSARIO, i (n )âtká. - T. nhatiká, jatká, nhantká; v. "colar". 
RUIM, kôrégn. - T. korég. - H . korénde (com r velar), korén (ng)e. 
RUIR, kóré (g)-kõtóg. 

s 
SABER, hhâ ni ("ser bom, ser capaz, ter capacidade), Itikai (n)róng, ki

xanhêró. - T. kixkairone, "conhecer, ser amigo"; kixkairô, ke
venhára; hõ ni. 

SACO, xaku, peróg, tãhtü' (?). - T . perógn. 
SAICANGA (peixe), krangufâriáh. "peixe". 
SAIR, kutén. - T. kúten, kúte, "aparecer", kakúten, akankúte, kankúte. 

V. "cair". 
SAL, kái(n)ó, v. "amargo". - T . xa (do port.). 
SALTAR, kriran: "em cima (kri) + pular (ran) "· 
SAMAMBAIA PRETA, (n)grâ(n) , (n)grân. 
SAMORA, mãbâghxóg, mangbâ (g) xógn. 
SANGUE, küwéin, k (ü )wéi (n). - T. küveix, kõvéix, aküvéix, anküveix, 

kevéix. - H. ky (g) vai. 
SAPATO, péntoró, pendôr, pendôro. - T. pentoró. - H. pê (ng) toro ou 

pe (n) (ng) toro. 
SAPO, pepô. - T. pépo. - H. papo. 
SAUDE, hhâ, hhõhár. - T. ho. 
SEM, tôn, v. "não", "nada". 
SEMEAR, kríkrí. - T. kré, enkré: " planta r ". 
SEMENTE, (n )déthu(n )f(ü), ou -f (â) . - T. fúigh, fuügh, füígh, füich, fu. 
SEMENTE DE ABÓBORA, péh·bú-f (ü). 
SENTAR-SE, ni. - T. ni, nini, di, nix, n ingnie. 
SER, v. "estar'', "é". 
SERELEPE, iótíti. - T. jótiti. 
SEU, v. "teu'', "dele". 
SIL~NCIO !, amã.kkénín ! - T. emé kan ni - "estâ estando quieto". 
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SIM, mâ', m (â), méh. - T . ma, "certamente, verdade". 
SIM! hhân !, hê. - T. he ! ha ! han ! he ! het ! 
SOB, kãmme. - T. kom? "ao lado". 
SOBRANCELHA, kaxakü'. - T. kaxakü. - H . kaxakü. 
SOBRE, krí, v. "cima". 
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SOGRA, bâ, bâh-fi; "minh a sogra": ig bâ. - T . ban, be, jambé, bemjám. 
- H . by(g); " minha sogra": idn by(g) . 

SOGRO, kákrâ(n), ká.krâ (n). - T. kakrán, kakrá, kakré. - H. kakrâ(n). 
Cp. "primo". 

SOL, rá, rã, ra {n). - T. arán, rán, lan, ra. - H. erã. 
SOMBRA, fã(e)niá, fé(e)niá, fa (e)niá. - T. fénja, fénje, fén. - H. fenya. 
SONHAR, weinpéti, wei (n) péti, \Vaipâtü, wé (i ) pâtügn, waipâtüh, waipâtü. 

- T. veixpéti. 
SOPRAR, kühhúhú. - T. húke, kuánka, kiánka, kaiénka, kiénka, aiénka. 
SOZINHO, hüpirmá, hüpir, pímá. - T. pirmá, piremá, pir. V. " um". 
SUA, v. "tua", "dela". 
SUBIR, ATREPAR, tamplü'. - T. tamprü, tamprü, tamprügh, tampré; tam-

prí, "superior, melhor". 
SUJO, kawéi, kawé (i ) r. - T . kavéi. 
SURDO, kutú, kutuni. - T. kutú, "à toa, escuro, surdo, bobo". 
SURGIR, iúht. - T. jut, "aparecer"; juro, juno, judn. V. "chegar". 
SURRAR, rén, rãn (e) , rénn, lén, toiôi: "brigar". - T. rénti, brénti, bréion, 

mbérion, bran, mran. V. "ferir". P arece que há colisão sinonímico
-homonímica. Um dos vocábulos na sua forma primitiva é *marã; 
cp. tupi marã, "lutar"; kirirí m a rã, idem; urubú - tapiia a-merin-ké, 
idem. 

T 

TAIPA, MURO, pótã.ró. - T. paró, poró, eró. 
TALVEZ, v. "certamente". 
TAMANDUA-BANDEIRA, iótí. - T. jotí, jótí. 
TAMANDUA-MIRIM, kaké (n)kríd. - T. kakré-kin. 
TAMBEM, E (conj.), gé, ngé, (n)ghé, (n)gé. - T. ningá, ningé. 
TARDE, (adv.), réké; de tarde: rékéika. 
TARDE (É), rãké tág nah. - T . arankáxka, erankéra, erenké, eraké, lan-

káxka, jankéra. 
TATETO, ókxé(n) , ógxâ'. - T . okxá. 
TATú-CANASTRA, fófón. 
TATú-MULINHA, fênêin, fênéin, fenãin. 
TATú (de rabo mole), bign. - T . bix. 

T . feneéin. 

TEMPO, kuré. - T. kuran, kurán, koran. V . "dia". 
TER, tóg. - T. tóg. V. "exiStir". 
TERRA, ngá, (n) gá. - T. ga, angá. - H . ga, enga. 
TERREIRO, nén-fúr, fur. V. "mato". - T. fuüre, fuore, "barranco, ter

reiro". 

• 
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TESTA, kaké (n). - T. kakán, v. "cara". 
TEU, tua, há. - T. an, a, at, áma. - H . ã, a (n). 
TINTA, wai (n)nhrâf(w) á. - T. venharo. 
TIRIBA, kayói, ka ííói. 
TODOS, wainkár, weinkár wáikár, wai (n)kar; V. "tudo". 
TOLDO, hama, h âmma. - V. "cidade". 
TORTO, pendô{d), pandó. - T. pandói, pandó. 
TOSTAO (UM), nhatkambü xin pir. 
TRABALHAR, rén-rén, ra (in) -lai (n), ra (i) m-raimm, rai (nh) -raim, rãrã, 

rãinlãin, ráinh-ráim, ráim-ráim, rãim-rãim, rainh-rain, rãrã., rai
(n)rai(m), rai(n)rai (n). - T. rairán, lairán, ránha, ranbaránha, 
lanharánha, lánha, rairánha, lairánha, reinlairán; larái, lái. 

TRAíRA, piróhpé. 
TRAZER, (m)bád, ba. - T. mba, ma, muá, man. V. "comprar", "levar". 
TR~S, téntôn, tãntôn, tagtõne, hutáktô (n). - T. taktôn. - H. taktôn(g). 
TRISTE,kangá, makangát. - T. kangáti: "ntuito triste". V. "doença" . 
TROVAO, kóôtagn. V. "raio". - T. tarú1·0, toróre, toruro. - H . ta-tãrere. 
TUA, v. "teu". 
TUBUNA, ku (n)dói (n). kú(g) (n) dói. 
TUDO, kar. - T. kára, ka, ken, ga, kan, kre, engán. V. " todos" . 

u 
UM, unpír, píre. - T. pire, pir, piri, pit, pirit, pet. - H . pir. 
UM só, (hu)pír, hu (n)pír. - T. on pire. 
UNHA, ningrú. - T. ningrú. - H. ningru. Étimo errado de H. Baldus: ni, 

"carne" ·+ ngru, " pupila". Na verdade : <*nig- = caiapó nikó-p, 
unha; xerente niki-bó, id.; merrime nhukó-p, id. = anonzê niki:.zê, 
dedo. = bororo i-nogui, unha = sânscr. nakhá-, id. 

URINAR, iã. - T. joéi, jej, jon, jo, jói, joéi, jón. V. "verter". 
URTIGA, p (u)rfé; wei (n)bárfê. - T. muafé, puorefe. 
URú,p (â)tp(â)r. - T. pedpüre, pudpore, pudpüre, pidpüre, pitpüre, pet

püére. 
URUTú,pã.bâgh: "cobra grande" . 
UVAIA, ia (n) -ióg, iê (n) -ióg. 

V 

VACA, mbôifí, (m )bôifí, óiôrfí. - T. bóifi, bói, tantO. - H. bói-tanty (g): 
" boi fêmea". O elem. bói ou mbôi é o port. boi. 

VALENTE, i (n )ukamó: "a valentia inclinado"; u (n)i (n )utine, i(n)úkamâ, 
iukamó ni, u (n )i (n)ú, iukamó; iu(n)wá. - T. jomá, "corajoso" . V. 
"brabo". T. jôn kamene, jun, jon kemá, jun, jom ti ne. 

VAMOS A ' ( ) ' A• ~ · " ~ " T ,. ('d ã ) , mona . , mon a . , mo1, mo1n, vao . - . mo1:xno I es, v o , 
tóna ! (imper .) , mon, pl. de tin. - H. 1nona. 

VARRER, pru (n), prun, pru{n)h, - T. prítn, pru, 
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VAZIO, kuprãin, kupré, kuprá. - T. kuprá, kupré. V. "branco". 
VEADO, kémbê, kembê. - T. kambé. - H. kambã(n) . 
VELHO, kôfá, kofá. - T . kofá. 
VENDER, fór. - T. fodn, fot, for, "atirar"; péno, féno, " trocar". 
VENENOSO, perã-mo. - T. peránma: "serpente venenosa". 
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VENHA !, VENHA CA !, kú(g)ní !, kú (d)ní !, kuni !, kunni !. - H. kun-
(ng)am. 

VENTO, kakáta, kékáta. - T. kanká, kankáti. - H. ka (n)ka. 
VER, wê, wéj, awai (n), hawai. - T. véi, veg, ve, eváix, euái, cvái, v. "olhar". 
VERDADE, hhõ, kêhhõ', xankêhhâ,va. - T. ha, hõ, hana, aomá. 
VERDADEIRAMENTE, tawí, ta'wrin, v. "muito". Cp. lat. verus > ingl. ve1·y. 
VERDE, ttâin, ttain, tain. - T. tõix, "verde, azul", tõi, to. Como côr e con10 

antónimo de maduro. 
VERMELHO, kuxân, kuxôn. - T. kuxôn. - H. kuxõ. 
VERTER, SAIR LíQUIDO,- nôi; pretérito: nôiké . - T . nói, joi, jon. V. 

"urinar". 
VIDA, hühükrê. 
Vffi, katín, kétín, kéhtin, tin. - T. akantin, kontin , kantin, ti. 
VIRAR, uó (n)ghdé (n ), uónghdén. - T . vóg, " mover". 
VIVO, rür. - T . riri, liri. 
VOAR, tém. - T. ténten, téte, ten, petén. 
VOCil:,ha, hatág, hátag, hatâg, hama, ha.má, h á. - T. a , áma, an, anha, 

anhá, amá, umá, at, ám. Com você - P. ha-brá; para você; ha.ma. 
VOC:f:S, haia, haiatóg, haiágtág, haiá(g). - T. aiáng, ag hánde, aiág, áie, 

, . 
aia ag. 

VOSSO, haiág, v. " vocês". 
VUNGA (de taquara), faniú. 

ZANGADO, v. "brabo". 

z 
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