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Ensaio de Grammatíca Kaiapd (^)

1.° — Convém notar o titulo do nosso modesto tra-

balho. E' apenas um ensaio ; não será uma grammatica

completa e definitiva. Desculpar nos-ão portanto os defeitos

e lacunas.
2." — Tomámos por base observações particulares re-

gistadas por missionários competentes. Coileccionáiuos mais

de quinhentas phrases, ouvimos nossos índios fallarem ; fo-

mos notando aos poucos diversas particularidades e só tirá-

mos conclusões depois de termos, minuciosa e conscienciosa-

mente, observado factos numerosíssimos.

3." — Para a escripturação dos nomes kaiapós servimo-

rao-nos do exceWeute- v Antropos- A Iphabeto ». A difficuldade

para tomar apontamentos exactos é grande : ( 1 ) um ludio por

exemplo, pronunciará de tal moio, outro já prouuuciará dif-

fcrentemente : aquelle que vae tomando notas, mesmo já tendo

o ouvido affeito e a lingua habituada, deixa ás vezes esca-

par Vim accento, ou um espirito rude ou alguma consoante

surda. De modo que, para chegar-se a um resultado satis-

factorio é necessário fazer-se sobre a mesma palavra ao me-

nos uma dezena de observações.

( -^ ) Este artigo não foi revisto pelo autor ( N. da R.
)

(I) — O P.Antonio Vieira (1608-1697) descreveu admiravelmente as difti-

culdades com que têm de luctar os missionários para comprehender os índios :

«Por muitas vezes, me aconteceu estar com o ouvido appl içado á bocca do bár-

baro e ainda do interorete, sem poder distmgfuir as syllabas, nem perceber as
vogaes ou consoantes de que se formavam, equivocando-se a mesma lettra com
duas ou três semelhantes, ou compondo-se, o que é mais certo, com mistura de
todas ellas, umas tão delgadas e subtis, outras tão duras e escabrosas, outras
tão inteiras e escuras e mais afogadas na garganta que pronunciadas na lingua:
outras tão estendidas e multiplicadas que não percebem os ouvidos mais que a

confusão, sendo certo em todo o rigor que as taes línguas não se ouvem, pois

que se não ouve delias mais que o sonido e não palavras articuladas e huma-
nas. » (Sermão do Espirito-Santo, pregado em São Luiz do Maranhão. T. 3).

E' necessário tomar o bárbaro a parte e estar e instar com elle muito só

por só e muitas horas e muitos dias : é necessário trabalhar com os dedos,
escrevendo, apontando e interpretando por acenos o que se não pôde alcançar
das palavras : é necessário trabalhar com a lingua, dobrando-a, torcendo-a e

dando-lhe mil voltas para que chegue a pronunciar os accentos tão duros e tão

estranhos : é necessário levantar os olhos aos céos uma e muitas vezes com a

oração, e outras quasi com desesperação ;é necessário finalmente gemer com toda

a alma
;
gemer com o entendimento, porque em tanta escuridade não vê sahida;

gemer com a memoria, porque em tanta variedade não acha firmeza ; e gemer
até com a vontade, porque no aperto de tanta difficuldade desfallece e quasi

desmaia. (Sermão da Epiphania pregado em Lisboa a 6 de Janeiro de 1662).
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4.° — Os Kaiapós ( 1 ) cuja lingua estudámos são os

commumeute desiguados pelo nome de Caiapós do Norte.

Acham-se divididos em duas povoações, lia três ânuos, uns

habitavam nas margens do rio Arraias, os outros nas do rio

Páu d'Arco. Actualmente estão morando á beira das Ar-

raias, uns para cima do ponto em que a estrada do Novo
Horizonte atravessa o rio, e outros para baixo. Em que pa-

ragens habitarão elles no anno viudouro V Apressem-se os

ethnologos. Daqui ha dez ou vinte annos a raça talvez já

tenha desapparecido.

Para clareza da exposição servir-uos-hemos das divi-

sões ordinárias das graramaticas. Trataremos successivamente :

1 — DA VHON0LO(íIA

2 DA TAXINOMIA
3 DA SVNTAXB

(2) Donde lhes vem este nome de Kaiapcs ? Já no reinado de D. Mariai
(1777-1S16) os Kaiapós do Sul eram conhecidos por este nome. (Cf. Aug;, de

St. Hilaire «Viagem ás nascentes do S. Francisco e ao Estado de Goj-az », I62t(

Cf. Martins, etc.

Os Kaiapós entre si dão-se o nome de «Meibenokrc. (homens valorosos

os Carajás appelidam-nos de «KradaCi».



I — RHONOLOGIA
effective phonetico da liugua kaiapo estabelece-se

da maueira seguiute :

Vogaes

u i u
o e o

o Ç o •

ã, <*, õ, 1 .-i Q,

a

Consoantes ( 1 )

K g è j

t d s u r z

f. V

p. b. m.

O acceuto tónico geralmente, se acha uo fim da pa-
lavra, de sorte que, só indicaremos o acceuto nas palavras
escriptas, quando fizerem excepção á regra.

(1) o espirito que coUocámos antes de certas palavras serve para repre-
sentar o som ig» muito surdo.
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Ha nove partes do discurso : Nome, artigo, adjectivo,

pronome, verbo, adverbio, preposição, conjuncção, interjeição.

l.o - NOME

O nome pode ser commum ou próprio.

A — Nome commum. — P]x. :

Ahàm^ pae
niri^ mãe
anã, mãe
/cm, filho

lera, cabeça

dmnu, pae
aina, queixo

pa. braço

juje, arco

kurua, flexa

lukã. semblante
n/akre, nariz

niakrekre, narinas

amãk. orelha

jua, dente

k'kre, casa

ko, cacete

mut, sul

na, chuva
puka, terra

B. Género. — Propriamente fallando, só ha género

para os seres animados ; distiiigue-se o macho e a íemea.

Todos os demais nomes de arvores, de miueraes, de rios, de

cousas são neutros

C. Numero. — Tudo é indeterminado. Ex. : um me-
nino, meoprire ; meninos, meoprire.

D. Nome próprio. — { 1 )
— Os Kaiapós formam seus

nomes projirios com nomes communs. Os modos de Ibrmação

são múltiplos.

Tiram-nos 1." Dos nomes de animaes. Ex. : uoko,

mali, krokrokie, espécie de esquilo.

2." l>os nome? de membros de animaes, Ex. : kapra-

jm, pata de jaboti, kapra--k c //', cabeça de jaboti, m/kro,

cabeça de jacaré ; nifko, pelle de jacaré, ok-/, osso de ave

de rapina, ro/j-jua, dente de onça etc.

3." Dos nomes designando um estado em que se acham
animaes. Ex. : kuknit kain, anta amarrada.

( 1 ) Não é aqui o lugar de tratar a questão sob o ponto de vista

ethnologicQ. (Juem dá o nonit- á criaiira ? Quando se Ih'o dá ? Quem é que
determina a escolha de ta) ou tal nome ? Quantos nomes têm cada individuo ?

etc...
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4." Dos no. nés de arvores de planta?. Ex. : boi-krat,

herva.

5." Dos nomes de cousis. Ex. : kuriia -puji, uma
flécha, îciiriia-nibo, flécha envergada.

6." Dos nomes que exprimem acções. Ex. : jujeno,

levanta teu arco, J^akoru, elle toca trombeta, etc.

E' o caso de dizer-se que fazem Hécha de todo páo e

que inventam todas as combinações possíveis

Uma particularidade interessante é ouvil-os dar o nome
a certos objectos que vêm pela primeira vez.

Um guarda chuva tornar-se-á niep i ara, aza de mor-

cego ; os óculos, nokam kot, ferro que se põe nos olhos
;

um annel, mkra kam hot, terro na mão. Uma rolha ficou

sendo « a cabeça da garrafa », um gramophone, um harmo-
nium, « ferro que canta í.

E. Grãau. - Formam-se os dirainuitivos accrescentau-

do-se ao substantivo o suffixo re Ex. : dhonii, pae, diunurc,

paesinho.

Acrescentam também depo's de certos nomes os suffi-

xos a, e. Ex. : diiimia, niri. mãe ; dimune, nlriua, mãesiuha.

Formam-se os augmentativos accresceutando-se o suffi-

xo ti. Ex. : kra, cabeça ; krati, cabeção.

2.« — O ARTIGO

Propriamente fallando não existe artigo em kaiapó.

Comtudo, quando se quer determinar uma cousa, um facto,

uma pessoa emprega-se a palavra tu. Seria mais razoável,

talvez classificai -o como uma espécie de adjectivo demons-
trativo. Ex. : O menino de quem falíamos, que estais

vendo ,
1^l meoprire.

Ás vezes também faz o papel do artigo esperanto la.

3.« — O ADJECTIVO

A. . . Qualificativo. — Não concorda com o nome, nem
em género, nem em numero. Póde-se distinguir qualifica-

tivos simples e qualificativos compostos.

Exemplos de qualificativos simples :

met, bom,- bonito

oit, forte

kane, doente

pnk, grande

juakini, ladrão

kuhegei, velho

eni, mentiroso

Exemplos de qualificativos compostos :

kahe krok, gago
no ngru, cego

noi kie ngru, zarolho

pa-i addu, maneta
iaviakre ket, surdo

krat kuí, coxo

nihum iu, corcunda
kra keket, louco

kabe ket, mudo
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B. . . Gráo. — Para indicar o comi)arativo, os Kaiapós

empreitam uma périphrase Tu és maior que eu

ga (n) t/a j^rik, buban ne ba i pri.

Ao pé da lettra : Tu grande, porém eu pequeno.

() superlativo forma-se pelo accrescimo do adverbio

<icue : met, bom ; acue met, óptimo.

Quando querem dar mais força ao superlativo, repetem

o adjectivo. Ex. : acue met met, excessivamente bello.

C. . . Possessivos

ino juje, meu arco

ano kikre, tua casa

ano kurua, sua Hécha
(juaiabano ko, nosso cacete

guaiabano rop--pre, vosso cachorro

arino kikri, suas casas.

D. . . Não empregam adjectivos demonstrativos. Ser-

vem-se da partícula tu, para determinarem mais especial-

mente um objecto.

E. . . Adjectivos indefinitos.

kunz, tudo
;

kumet, muito;

om juo, outro ;

ngrire, pouco.

F. . . Adjectivos numeraes. Só existem os cardiuaes

pudi, um
amaikrut, dois

amaikrut-i keket, três

amaikriit amaikrnt, quatro

amatkrut amaikrut-i keket, cinco

aniaikrut amaikrut amaikrut, seis

Não sabem contar dahi para deante. Os Karajás, seus

visinhos contam até vinte.

4." -O PRONOME

A. . . . Pronome pessoal

Eu. ( 6a ) kane, eu estou doente

acue {i) met, eu sou muito bonito.

Tu {ga) prire, tu és pequeno
acue ( a )

jjrik, tu és muito grande.

p,,,
11 í ( ""^'^ ) kane, elle ou ella está doente.

'

\ ( aina ) punu, elle ou ella é feia.

\r ' ( ( U^''"^^^ ) kane ou ( amguaiba ) Icane, nós es-

\ tamos doentes.
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Vós I ( amura, ire, vós sois magros.

Elles, ellas ( ari )
jua, elles estão se banhando.

Como acima se notou ha duas formas de pronomes
5)essoaes. Parece que a euphonia só é a regra a seguir-se

ao emprego destas formas.

B. . . Pronomes demonstrativos :

tam ia, este, esta
|
tan ia, aquelle, aquella

No plural os pronomes conservam-se também invariáveis.

C . . Pronomes possessivos :

Ba-noia, o meu
hii iwia, o teu

hu tamia, iioia, o seu

guiaha noia, o nosso

jnara-noia, o vosso

Joara-noia, o seu

No plural estes pronomes ficam também invariáveis.

D. . . Pronomes indefinitos, relativos, interrogativos :

Kuni, todo, todos

iíi mo /, que cousa ?

tu ma ?, quanto V

Exemplos

kati, nada
tu nium ?, quem ? de quem ?

para quem V

nuna f, quanto ?

tu nium kra f, de quem é filho ?

mina ã á Jcurua V, quantas flexas tem elle ?

nuiia poi f, Quant'^ custa kso V

tu nia ã ia krare ?, Quantos filhos tendes V

5.° — O VERBO

Só existem três modos e três tempos ; o infinito, o in-

<licativo e o imperativo ; o presente, o passado e o futuro..

Os modos

A. . O infinito

Kuma, temer
tu, morrer

amin, enfeitar-se

onua, ferir

amua, seguir

omu, vèr

mnite, fugir

amikakrure pentear-se

rua, descer

nabi, subir

emí, cobrir

amju, esconder-se

íjjo, partir

apto, escarrar

kak, tossir

eni, mentir
ikoaie, vestir-se

kakie, rachar
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B. . . O' indicativo :

O verbo fica invariável no indicativo ; só se distinguemi

as ])essoas pelo emprego dos pronomes pessoaes. Existe uma
forma do indicativo presente que corresponde á forma por—

tugueza « estou fazendo » :

ne-bam Ituni Ttra ike oja, estou cortando os cabellos..

tu vioina gçi oja ?, que estás fazendo V ( actual-

mente no momento em que fallo ).

Esta forma é caracterisada pelo accrescimo da palavra

oja.

C. . . O imperativo tem duas formas :

a ) a forma familiar que é nem mais nem menos o in-

finito e que se distingue na conversação, pela simples into-'

nação da voz.

b ) a forma regular que se compõe do verbo e da pa-
lavra amu.

Exemples : aviuabi, sobe ; amii apto, escarra ; aviii-

vmite, foge.

Os tempos

D. . . O presente se designa pela forma ordinária do
verbo.

E. . . O passado se reconhece pelo emprego da fór-

mula a rum na que no estylo familiar é abreviado ora em.

arum ora em na.

Dabi três formas ha para indicar o passado :

a rum n^x — arum — na

Ex. ; arum na juje amilcmn^ o arco quebrou-se.

F. . . O- futuro emprega a formula goia. Ex. : ho
jujé goia kuin,. eu. quebrei o arco.

6. o — ADVERBIO

A. . . De lue:ar :

jaí, aqui

koi ma, rio acima
ícan, dentro

uarema, deante
taumaài, perto

B. . . De tempo :

Irura, hoje

one, agora

anubeit, depressa

niari, lá

aparí-ma, rio abaixo-

kapot kan, fora

katen', atraz

07iía, longe

akaatilie, amanhã.
pntro, cedo
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C. . . De quantidade

aite, mais
kumet, muito

D. . . De affirmação :

Uca, sim (
1

)

no, não
Icef, nada

aie já, chega
ngrige, pouco

kati, nada
arainbri, certamente

Notam-se três advérbios de negação — no, é a negação
simples ; ket se emprega quasi sempre com outra palavra.

Ex. : Não ha peixe, iep ket— peixe, não.

O modo de negação mais enérgico é esse ; nom et, de

nenhum modo.

7."— PREPOSIÇÃO

A principal preposição, é a preposição kai)i que signi-

fica : em, sobre, por, em casa de, para ; coUoca-se depois do

complemento. Ex. : kikre kan na casa.

Ha excepções a esta regra, exigidas em particular pe-

las regras da euphonia. Ex. : Voii ao Pará ( Belém ) ha karn
,

Pará mo.

8.°— CONJUNCÇÃO

A principal conjuncção é me, colloca-se também de-

pois do nome que ella deve ligar a outro. Ex. . iot tiirutí

me kuoro me batatas e bananas e mandioca.

9.» — INTERJEIÇÃO

As principaes interjeições são gok,2)ok, bok ; exprimem
ora a admiração, o desejo, o prazer, ora a aversão, etc. . de-

pende da intonação da voz.

(1) As mulheres pronunciam «uã». Porque? Será por indolência?

Habito já adquirido e conservado por tradição ? Não acliamos entre os Kaia

pós nma lingua feminina particular, como julgaram acliar entre os Carajás.

Um modo différente de pronunciar não constitue uma lingua.



Ill - svintaxe: (1)

1." O complemento determinativo do uome põe-se sem-

pre depois do nome. Ex : mi kra, a cabeça do jacaré ( mi,

jacaré, Ira cabeça ) : rob jiia o dente da onça. ( roh onça,

jua dente ).

2." O adjectivo se colloca sempre depois do uome que
elle qualifica.

3.° O objecto de uma acção se põe sempre antes do

sejeito e verbo : Icuhritt meo huhi o homem matou a anta

(JiUkriit anta, m^o homem, kiibi matar); amu kukriít uaòi

mata esta anta. ( kukriit anta, amuabi mata.
)

4.' Regras de euphonia. (
2 ) Entre certas palavras que

se chocam e torna dura a elocução colloca-se uma vogal ou
uma consoante que torna a pronuncia mais suave.

Parece que não ha regra fixa para o emprego de tal

ou tal vogal, de tal ou tal consoante.

Vogaes euphonicas z, o, u.

Consoantes euphonicas m, n, j), b.

Podem-se ver exemplos nas phrases Kaiapós que citamos

no fim debte opúsculo.
õ." Algumas considerações geraes.

Na conversação os Kaiapós supprimem as syllabas.

E o que augmenta a difficuldade de eutendel-os.

Acontece as vezes que n'uma phrase de dez palavras,

cinco são truncadas.

Encontram-se poucos nomes extrangeiros. Da lingua

Carajá só encontramos uarukoko (
3 ) cachimbo, ibim, mau .

Da lingua guarany encontramos atorore espécie de jahò

( crypturus siii ).

( 1 ) Um excellente meio de interar-se das regras da syntaxe kaiapó é
escutar os índios fallarem o portuguez. As palavras são portuguezas, a syntaxe
é caiapó. Não dizem elles ? O gamo comeu a onça. O capim pastou o
veado. etc.

( 2 ) Essas regras são rigorosamente observadas. Os Kaiapós, chamam
por zombaria de "Carajás" os extrangeiros que não ás observam.

( 3 ) A respeito desse nome não se pôde saber bem se é de origem
Carajá ou Kaiapó.



VOCABULÁRIO
PORTUGUEZ
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PORTUGUEZ
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PORTUGUEZ FRANGEZ KAIAPÓ

íEIementos e natureza Elements et nature

Agua



PORTUGUEZ
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FRANGEZ KAIAPO

Elementos e natureza Eléments et ijature

Plauicie
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PORTUGUEZ
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Farpilia etc. Panjille etc,

Griauça
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Adjectivos
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FRANGEZ

Adjectifs

KAIAPO

Ligeiro
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Lugar
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FRANGEZ

Lieu

KAIAPO

Para traz
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Verbos
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FliANCEZ

Verbes

KAIAPO

Dormir
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PORTUGUEZ FKANCEZ

Aves Oiseaux

NOMES
SCIENTIFICOS KAIAPO

Koatn
Cará- cará

Repina miúdo

Caburé

Papagaio perroquet

Ouriça
Periqixito estrella Perruche

Periquito verde

guuoi
Milvago chima- krê krep

ciúma ( Vieill
)

Falco aíhigularis kririre

Baud.
Glaucidium bra- bare

ziliamiin (Gm.)
Âmozona hrazili kroiti

ensis ( L. )

krõti

Brotoíjerijs versl- krere
coloris ( P. L.

S. Múll
)

Brotogerys ttrica kete

( Gm. )

Papagaio peque-
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PORTUGUEZ

Aves

Jaci'i

FRANGEZ scilOTmCOS ^^^-"^^^^

Oiseaux

Pénélope Penelope ( crista- muteik
ta?) surpecili-

aris ?

Jahó
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PORTUGUEZ FRANGEZ gciENTfriCOS ^^^^^PÓ

Peixes Poissoijs Eep

Yix
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POKTUGUEZ FRANGEZ NOMES
SCIENTIFICOS KAIAPO

Insectos Insectes

Tubi de fogo





Flora Kaiapó

PORTUGUEZ
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NOMES
SCIENTIFICOS

Itanaiíeiraís, etc.

KAIAPO

naja
bananeira do ma-
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SCIENTIFICOS KAIAPO
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Sapucaia
Gamelleira branca
Cagaita

Caudurú
Caudurú de fructo

Goiaba ( da beira

do rio
)

Goiaba do matto
Pitanga
Coité

NOMES
SCIENTiFICOS

Lecytys ornigera

Ficus olearia

Mijrtus dijsente -

rica

KAIAPÓ

pim ii te kreti

omie kau-o

kaprã ãore

kubeu-mi
pi kambrikti

Psidiumguayava kõ nõ ko
nõi gro

Stenocalyx sulcata pi jo katoid

Cresentia ciijete uotoid

Cipós (^ ou pareeido*^ com cipó ^

Cipó de tiugui-

imbé
Bauhiuia sarai en-

tosa

Cipó de escada

Sambahibinha-ci-

pó d'agua
Cipó de amarrar

Unha de gato

Cipó de sapo pe-
queno

Cipó vermelho
Cipó de leite

Cipó de sapo

Maracujá
Malpighiacea

Philodendron imbé akrure

Bauhinia
kukrut mut kujek
m ( e ) nam

Davilla riigosa krare kro
Adenocalyum bra-

teota a kro ka iaka

Mimosa longuiscati rolm ni komfii

tekai'-otti

brire

Davilla rugnsa f akro ko kambrik
Merechites sidfurea akro o kre
Arnvja seHcifera bri

Passiflora sp. akro jo

akro bl gri

Oraiiiineas, arvore?!», etc.

Barba de bode
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NOMES
SCIENTIFIC03 KAIAPO

Graiiiiiiesií^, arvores, ele.

Geuipapo
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POLiTUGUEZ


