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A GRAMATICA KAINGANG DE FREl lVIANSUETO 

FRA:t{c1sco S. G. ScHADEN 

Dentre as várias hordas de índios Kaingang, a do vale do Ti
bagí é a que conhecemos melhor do· ponto de vista lingüístico. O mate
rial foi colhido principalmente pelo missionário capuchinho Frei Man
sueto Barcatta de Vial Floriana, que escre~eu 0 . En.saio de Gramática . 
Kainjgang, publicado na Revista do Museu Paulista, vol. X, São Paulo 
1918, e os D icionários Kainjgang-Português e Português-K18:injgang, in
sertos, em 1920, no v9lume XII da mesma publicação. 

Os dicionários, consideaados excelentes- ·por quantos tiveram opor-
tunidade de servir-se dêles- no trato com índios da tribu, ocupam cêrca 
de 400 páginas da citada revista. Quanto ao ensaio de gramática, hou
ve quem lhe indicasse o defeito de representar "uma tentativa de 
~por categorias gramaticais indo-européias ao idioma kaingang" ( 1 ) . 
ltsse defeito se vem repetindo, aliás, no estudo das línguas ameríndias, 
desde os primeiros tempos da colonização. Haja. vista a Arte de Gra
mática do P . José de Anchieta, que se ressente "da inevitável influência 
dos cânones das gràmáticas latinas_, evidente na fo~ção. dos casos (no
minativo, dativo, etc.) dos pronomes e no estudo de certos modos e tem
.pos dos verbos". ( 2) 

• 

(1 ) - Jules Henry, Jungl.e People, nota a pág .. XVI, :N'ova Yo.rk 1941. 
42) - Plínio Ayrosa, Apontamentos pn.r::i a BihHo:?;;'afra d:a língua tupí-gu.axaní, J>.ág. 24, São Pat1!0 

1942. 

• 

• 
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Várias razoes levaram-nos a propor se fizesse uma reedição da 
gramática do fra<..ie capuchinl10. Prim~iro, porque o trabalho é pouco· 
acessível aos estudiosos, em virtt1de da rarid·ade do volume X da Revis
ta do ~'.Iuseu Pat1lista. Ainda há pouco, notável glotólogo patrício, es
cre·vendo sôbre o idioma e1n apreço, lamentava não ter P.odido cor1sultari 
o ensaio de Frei M·anst1eto. ( 3) Outro motivo foi o número bastante 
grande de lapsos, sobretudo tipográficos, na edição de 1918, bem como 
certa falta de· coerência, por parte do Autor, n a. grafia do idioma in
dígena. Êstes defeitos pttderam ser corrigidos, pelo menos na sua gran-· 
de maioria, pelo co·nf ronto do ensaio de gramática com os dicionários. 
Mesmo assim, con t inUJa.n1 u1n t anto obscuras algt1mas passagens, em que, 
todavia não1 ousa.mo·s t ocar , porquanto· n.ão é de nossa alçada fazer· qual
quer modificação1 essencia l no trabaíh.o. 

A Frei Plácido M aria de D escal·vado, superior provincial da o·rdem . 
dos rr1issionários capt1chinhos do. E st ado de São Paulo, agradecemos a au
torização de reimprimir a gramát~ca . D est arte, as pequenas correções 
e emendas q.ue fizemos, todas baseadas nos próprios trabalhos de Frei 
.li!la11:sr,reto; e a princípio dest h.1adas apenas a 11.0sso u.so· pa rt icu lar, talvez 
possan'l aproveit ar também a outros curiosos da lingüística a1nericana. 

El\JSA~IO DE C~RAMÃTICA KAINJGANG POR . 
F REI Mft .. NSUETO BARCATTA DE VALFLORIANA 

l\.:Iissionário d a Ordem dos. Capuchinhos 

PRI1tlEIRA SECÇÃO - ORTOÉPIA 

CA P í 'f·ULO I - PRONÚNCIA 

l . A lfabeto Kq,injgang 
' . 

No kainjgang se poden1 exprin1ir todos os sons pelas lt tras seguintes : A, B r 

J(, D, E, 1.:;., G (que sen1pre tem pronúncia gutural ) , H, 1, J, L, M, N , O, P,_ 
R, X, T, U, V . , 

"'; I I . S ons das V o rfi.-riis 

· 1. A vogal ..:1 ten1 o i:nesn10 valor que em português, e be1n assim as vo-· 
gais E e J. 

A vogal A com trema sobrepôsto tt:111 valor inter1nediário entre A e E . 

(3) - Rosário Farnn i l'illansur Guér ioi-, " E s t udos sôbr e a língua caingangue " . Arquivos do ·ttt u1>~u, 
Par :inaense, vol: II, pág . 105, Curit iba, Julho de 1942. 

, 
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2. A vogal O tem três sons: dois con10 en1 português e um igual ao EU 
francês em BLEU, co1n a diferença de que em kainjgang se pronuncia fechado. 
Ex.: Fuore, pele. Nós designamos êste son1, sobrepondo ao O un1 trema. . 

3. A vogal U soa como em português, e às vêzes como em francês. Indi
camos êste últin10 som sobrepondo um trema. Ex.: Vüire: ~le foi, êle andou. 

Pelo fato de ser f é.'chado o som do O com trema, pouco diferem o O e o U 
tremados ; e por isso nesta gramática os usaremos promiscuan1ente u1n pelo outro. 

Os sons fechados de E e de O são designados pelo acento circunflt'xo ; os sons 
abertos pelo agudo. Caso a palavra não traga outro acento, além do treina, do 
agudo, etc., entende-se que a sílaba assim acentuada é tônica. Se, a-pesar-disso, 
o actnto fica duvidoso, designar-se-á a sílaba dominante com diferentes caracte
res. Ex. : Érê, can1po. Neste voc,ábulo o prín1t'iro E é aberto por ser marcado 
co1n acento agudo, e pela 1nes1na razão não constitue a sílaba dominante. 

III. !> ... ons das Consoantes · 

Observação geral: Cu1npre notar que os l{ainjgang costu111am pronunciar 
as palavras fanhosamente. Porém, corno em toda parte, há também entre êles in- ~ 
divíduos que por defeito físico dos órgãos nasais· não o podem fazer, sinál de que 
esta não é condição essencial da pronúncia da língua. 

Contudo · êste fato produz conse.qüências t~o importantes que não sê podem 
deixar de esclarecer, e que P<?r isso se explicam a seguir. 

1. As consoantes B, D, G e T pronunciam-se, especialmente no princípio da 
palavra, como se fossen1 JV!B, ND, NG e N1'; inversamente, em vez de MB, 
etc., pronuncia-se às vêzes só o M. Exemplos: 1. - Ma em lugar de ba, mba: 
receber, trazer, parir, carregar, etc. - 2. - Krôn hotiti nti: file precisa muito 
de beber, tem 1nuita sêde; nti, em vez de ti: êle. 

Por motivo desta nasalidade, propõe-se às vêzes ,à palavra a prótese E ou A.. 
Ex. : E ngôio, . água, e1n vez d,e gôio. A ntoníni, carne. E ngára, milho, em vez de 
gára. Engfre', menino, em ..,vez de gire. 1 

2. A Jetra G pronuncia-se sempre guturalmente, con10 em guerra. Ex. : · 
K·af ê ge: Apanhar café. 

3. A letra H pronuncia-se sen1pre aspirada ao modo dos alemães. Ex. : 
Ha1 já. 

4. O grupo GH pronuncia-se con10 o grupo CH dos alemães na palavra 
ICH, eu: Ex.: Bu-ongh, grande. 

5. .t\ letra J é sempre pronunciada nasaladamente como Y espanhol (entre 
I e J). Porém, os que, como acin1a dissemos, não podem falar fanhosamente, a 
pronunciam co1no em português. Ex.: Jengrá, levantar-se. 

6. A letra R . precedida na palavra pela vogal E deve-se pronunciar nasalada. 
Nunca tem a pronúncia forte do português. Aproxima-se. algo à pronúncia do 
D. Ex.: Reêre~ ferrão. (O R ·de fuore é também nasalado. Ver: Dicion., 
pág. 32). 

7. O som de! X é seinpre o de CH chiante, como na~nossa palavra chegar. 
Ex. : Xooangró: Minha garganta; -x, minha. 
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8. O N em fim de sílaba é nasal con10 etn português. Ex. : Gakón1 cova. 
De vez em quando exprin1iremo8 a nasalidade das letras com o -sinal til ( - ) ou 
com outro sinal ortográfico sobrepôsto à letra etn questão ( - ) ( 4 ). 

CAPÍTULO II - ACENTOS 

A maioria dos vocábulos kaínjgang são agudos. 
ter o acento na penúltima sílaba ou na antepenúltin1a. 
nera: Bebe tu. 

Podem, porén1, às vêzes 
Exs.: J(ané1 olho. Krô-

SEGUNDA SECÇÃO __.. ORTOGRAFIA 

CAPÍTULO I - PERMU'l'A DE LE'l'RAS 

[. Perniuta das Voga,is 

1. O A às vêzes se n1uda em Ã". Ex. : l( a.ngá ti se n1uda em kangii ti: 
~le doente. Kainjgáng en1 kainjga1ig. 

2. O A às vêzes se muda em U. Ex.:. Butkantín,. carregar, é.'m vez de 
batkantín. Diz-se ta1nbém vuetkantín, buetkantin .. 

3. O E às vêzes se transforn1a em A. Ex. : 1. - Emá, povoação, prece
dido ele ]1 transforma-se em jamá1 minha vila; - j1 111eu, minh~. 2. - Epángh, 
roça; japán,gh, minha roça. 3. - Ei.x1ná se transforma em ai.xmá, para mim; 
--ma, para. 

4. O I às vêzes se transforma em E. E x. : J(urá ôn ~i : Noutro dia; se trans
forma em kurá ôn ke ,· - kurá, dia; - Ô'n1 outro; - lii, t'1n. Outras vêzes se 
muda em U ou O. Húri se muda en1 h.úru, húro, já, quando se coloca antes .do 
verbo a que se rt-'fere. Ex. : I ~· jógn h1írit had ti: Meu pai já sarou ; - luul. sa
rar ; - ti1 êle. 

5. O O às vêzes se n1uda em A. Ex.: Pó1 pedra, às vêzes se muda em 
pan. Fon1 encher, em fan. As vêzes se muda é'm E . Ex.: Tádo, relâmpago, 
1nuda-se e1n táde. Afinal se 1nuda às vêzes em U. Ex. : J ôn, bravo, transfom1a-

•A 

se ~m Jitn. 
6. O U transforn1a-se às vêzes em O. Ex.: J(oká, em vt:z de kuká, osso. 

II. Per111'ufa de Consoantes 

1. Usa-se às vêzes a letra M em lugar da letra B. Exen1plos: 1. - Ma, 
receber, em lugar de: ba. 2 - Jvlréne, cinza, em lugar de bréne. 

2. Em lugar de /( usa-se às vêzes a letra G. Exemplos: 1. - Kurán 
géww: Q uero costurar; en1 lugar de ku.rán ké1110. 2. - J(oü go i:r; Eu como 
jacú. Go em lugar de ko, con1er. · 

.3. Em lugar de D usa-se às vêzes a letra J. Kajére1 liso, en1 lugar de ka;.. 
dére. Ao contrário às vêzes em lugar de J usa-se a letra D. E x. : I &, prôn : 
Minha n1ulher; em lugar de ij prôn. 

4. Em lugar de D e R usa-se às vêzes o N. Exemplos: F odn e f óren, 
atirar, se transfor1na t'nl f ón, fóne. 

( 4) - Principalmente cm virtude de düiculdades tipográ ficas, deixamos de reproduzfr os s inais dia
críticos com que F rei Mansueto indica, uma vez ou outra, a nai<alidade do B, D; G e T in icia.is 

I 
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5. F às vêzes se muda e1n V. 
em togvf,n e êste en1 toguín, tokuín. 
em F. Ex.: Vogn e1n fogn, judiar. 

Exemplo Tofefín, amarrar, se transforma 
Pelo contrário o V às vêzes se transforma 

6. Para n1aior harmonia, o N às vêzes se transforma em T e D. Exem
plos : Krôd, beber, em lugar de krón,. Búru de: está brotando, em vt::z de búru 
ne; - ne, está. 

7. O R às vêzes se transforma em D. 
depressa; t'm vez de ku.r. 

Ex.: K ud, correr, fazer uma coisa 

8. O L e o R, especiahnente no princípio da palavra, se per1nutan1 um 
com o outro. Ex. : Rairánha, trabalhar , muda-se en1 f.ai.ránha. 

9 . O V muito freqüentemente se muda em U (vide 5). Vin, falar, trans
for1na-se em uín. 

10. O R às vêzes se muda em T . 
(vide 6). 

E x . : Pu.r, mergulhar, se n1uda em put 

11. O T às vêzes se muda t:n1 X. Exs.: 1. - Véintókfínja,, correia, muda-
se en1 véinxogfínja. 2. - Tógmo, estou, muda-se em xógmo. 

12. O N às_ vêzes se muda em X . Ex.: Ti prôx ke: ~le está em vésperas 
de casar, em lugar de ti prôn ke. 

Com as letras lVf e U coro.adas com til designa-se um som que se obtém pro
nunciando fanhosamente e isoladas de toda vogal, i. é, distintas, as letras M e U. 
Ex.: Máitka, mato, pronuncia-se como se fôsse escrito m-á·itka, u-áitka. 

CAPÍTULO II - ME'l'APLASMOS 

Artigo Primeiro - Adição de Letras 

]. Pr6tese 

1. · No princípio do período - às vêzes também no comêço das palavras 
colocadas no meio da frase - muitas vêzes se acresct'n ta um A. E x.: Ain ra i.x 
tin ge : Eu pretendo ir a casa; -in, casa; -rtz, para; -ge, pretendo. 

2. Outras letras se antepõem às palavras por harn1onia. Exs. : 1. - Ex 
axti pejú je: ~lê! rouba de mim;· -ex, de mitn; -a.:r, prótese; -ti, êle; -pejú, rou
bando; -je, está. 2. - I z a.krôn ne: Eu estou bebendo; em vez de iz krôn ne . 
. 3. - Finin : Casa dela, em vez de fiin; -fi, dela . . 4. - Dji, t 'm lugar de ji: ao 
longe. 

. [!. Epêntese 

Às vêzes no meio da palavra se intercala outra palavra ou letra. Exs.: 1. -
Ti kató fi te: :Rle a encontrou; em vez de: Fi katóte ti; -fi, ela; -katóte, kr:zit6ite ;, 
encontrou; -ti, êle: 2. - Fuá, perna, chorar , encher; em vez de fa, fan. 

" III. Paragoge 

Exemplo de paragoge: Kotzíne, filho; t 'm vez de kotxí, kotxin. 
Nota : No nosso Dicionário estas três figuras de aumento são às vêzes desi

gnadas com a denominação de conetivos. 
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Artigo Segundo Diminuição de Letras 

A diminuição de letras se faz no princípio pela af érese, no meio pela síncope, 
no fim pela apócope. 

l . Aférese 

Exs.: 1. - Ran, sol; em vez de arán. 2. - - Rengré, irmão, companheiro, 
amigo; em vez de alengré. 3. - Rê, campo; en1 lugar de arê, érê. 

li. Síncope 

Ex. : Ânlo, déto, aonde; em vez de andéto. 

III. Apócope 

Exs.: 1. - Nin, mão; e1n vez de ningé. 2. - Ningé, dedos das tnãos ; em 
vez de ningé féie. 3. - Kar, d t 'pois, tudo;_ em vez de kára. 4. - Gôi, água; em 
lugar de gôio. 5. - Hul, hur, já; en1 lugar de húri. 

APl:NDICE 

Metátese 

Exs.: 1. - Em vez de agti, êles, usa-se também ag, ang. 2. - Em vez de 
buoghn, grande, se d iz tan1bém buongh. 3. - Em vez de jógn, pai, se diz tam
bém jóng, etc. 

TERCEIRA SECÇÃO - MORFOLOGIA 

CAPÍTULO I - PARTES DO DISCtJRSO 

E1n kainjgang não se usa o atiigo. As outras partes do discurso são corno 
en1 português. 

CAPÍTULO I I - SUBSTANTIVO 

; l . Gênero dos N onies 

l , Só têm gênero em kainjgang os no1nes de animais e de indivíduos hu
manos. O gênero se indica não peia t t:rminação dos substantivos, mas fazendo 
seguir ao nome um pronome pessoal de gênero rnasculino para indicar o mascu
lino, e de gênero fen1inino para indicar o fen1inino. Exs. : Kanibé ti : Veado ma
cho; -ti, êle. Ka.mbé fi: Veado fên1ea; -fi, t:la. Karnbé ag: Veados ma:chos; -(li{}, 

êles. Katnbé fag: Veados fêrr1eas; -fag, elas. 
2. Exprin1e-se també1n o gênero dos nomt:s etn questão, fazendo seguir a 

êles as palavras gré, macho~ e tanto, fêm( a. Exs.: K'ambé gré (grá): Veado ma
cho. K ambé on tanto: Veado fêmea. 

Para indicar o plural, devem-se neste caso pôr depois de gré, etc., os prono
mes pessoais ag, fa.g. Exs.: J(armbé grá ag: Veados machos. Kambé ontanto fag: 
Veados fêmeas. 

• 
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3. Os ditos pronomes às vêzes se acrescentam ao nome de sêres anin1ados 
ou inanin1ados, tambén1' quando poderiam parecer supérfluos. Aos últirnos dês
tes nomes usa-se acrescentar o pronome mas·culino. Ex. : I x jógn kantín ti: 
Meu pai vem : -ti, êle. 

II. Núniero dos No'>'nes 

1. Acrescenta1nos aqui ao que disst'mos do número dos nomes no pará
grafo anterior, que o plural se pode fazer ta1nbén1 repetindo duas vêzes a palavra 
que se quer pôr no plural, ou ta1nbé1n uma sua sílaba, e exatamente a última. 
Ex. : Gagrín, telha; Gagringrín, telhas. 

Assitn se duplica não somente o substantivo, mas também o adjetivo e o ver
bo. Ex. : Pip,ir étiti : Pouquíssin1os ; -ir, pouco, um só. 

2. Os pronon1es ti, fi, ag, fag significam também: homem, mulher, ho
mens, mulheres. 

3. A partícula véin, véij serve para transforn1ar em substantivo qualque_r 
parte do discurso. Ex.: Ti véinlairái kaján: Comprar, pagar o trabalho de al
_guém; -ti, dêle; -véinlirái, trabalho; -kaján, kanján, comprar. ·Aquí o verbo 
lairái foi transformado em non1e co1n a partícula vé,in. 

III. Coniplemento dos No1nes 

Vejam-se as regras da colocação das palavras na sintaxe, e as das posposi
ções na n1orfologia. 

· IV. Sitbstantivos Coletivos 

Ex.: Kainjgáng tin kan, mái:tka ra, ix tin ke to ne: Por andare1n os l(ainj
gang, eu não osso (não quero) ir para o mato; kan, por; -ra, para; -ke, posso, 
-quero. 

V . Graus dos No1nes 

1. O diminutivo pode-se fazer pospondo ao non1t.' as palavras: .,r·i, x·íre, 
kanxíre. Exs.: 1. - Gire .t"Í: Meninozinho. 2. - Gára kanxíre: n1ilho miú
do, arroz. 3. - Totangh xi: Meninazinha. 

2. O au1nentativo se faz acrescentando a palavra buongh. Exs: : 1. -
G,íre buongh: Menino grande. 2. - Ungré bu,ongh: Hometn grande. 

-
VI, Formação dos Nomes 

Conforme já se disse neste capítulo ( § II ; 3), o prefixo véin serve para 
transformar qualquer parte da oração em substantivo. Exs.: 1. - Véinôn t'e: 
E' mentira; -ôn, mentir; -ve, é. 2. - Véi.npejú, ladrão. 

A 1nesma função é t'xercida também pelo sufixo a. Ex.: Pejuá_, ladrão ~ 
-pejú, roubar. 

OA.P1T'ULO III - -. ADJETIVOS 

Artigo Prin1eiro Adjetivos Indicativos 

1. -Tag; êste, esta. 2. - Ta-n, éne, a.quêle, aquela. 3. - Ha, o mesmo, 
a mesma. Ex.: T0-1i déto ni? Onde está aquêle.? 
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2. Q~antitativos : a) D eterminados : 1. - P íre, tavin, um só. 2. -
kára, kar, kan1 grá, tudo, todo, toda, todos, todas. 3. - ôn. . . tôn, ninguém. 
Ex.: Aôn 111ia tón: Não há 111ais ninguém; -a, próte.'se ; -ma, mais. 4. - ôn 
ve : diferente ; -ôn1 outro; -ve1 é. 

b) Indeterminados: 1. - ôn, ône, un, ôt, algum, . alguma, alguns, algumas. 
Exs.: 1. - De111i{n, algun1a coisa; -de, coisa ; -ún, algum. . 2. - Ag ône, fag 
ône, alguns hornens, algun1as mulheres ; -ag, êles, horneQ.s; fag, elas, mulheres. 

2. - E 1 eti, étiti, í titi, muito, 1nuitíssimo; -titi é terminação do superlativo. 
Muitíssi1no pode-se também traduzir com l~orég. Ex.: Gára korég: muitíssimo 
milho. 

e) Vide os pronomes. 

Í \.rtigo Segundo - Adjetivos Qualificativos 

Alguns adjetivos qualificativos se for1na1n acrt.scentando, a modo de sufixos,. 
as aplavras keniá, etná a outras palavras. Neste caso êles significam o gôsto, o 
vício, a boa ou má inclinação que tem uma pessoa, um animal, un1 bicho, em 
fazer alguma coisa. Ex.: Jô1ikemá ne ti : O homem é inclinado à raiva ; -jôn, 
iraào ; -ti, êle. 

Ao contrário a palavra váix, javáix, que não st' usa con10 sufixo, significa 
aversão, desgôsto, vontade contrária. Ex.: J ôn váix ti: ~le não quer ficar 
irado, é n1anso. 

A terminação 1ná dá ao adjetivo às vêzes um sentido mau. E x.: 1. - De
nen-iá, urutú ; -déne, anin1al, bicho; 2. - J ôn1ná, malvado; -jôn, irado . 

• 

I ! . Adjetivos Diniinutivos e Au,mentativos 

Os adjetivos não têm gêntro ·nen1 número. (Ver Cap. II, § II, 1, desta 
secção ) . 

O diminutivo se faz com o sufixo x in. 

II I. Graus dos Adjetivos 

1. O comparativo se faz co1n as partículas far, for, fóre, mais. Ex.: José· 
anprôn kri tára kánti fóren : José é inais forte do que sua mulher; -an, prótese~ 
-prôn, mulher ; -kri, do que; -tára, forte; -kánti, é; -f óren, mais. 

2. Porém, afim de significar que alguém é melhor em bondade, procede-se· 
do modo seguinte, conforme o ensina êste exemplo: Fi kri José tatnprí káne: 
José é inelhor do que sua mulher; -fi kri, do que ela; -ta1nprí, superior, n1elhor ~ 
-káne, kéne, kánti,, é. 

3. Faz-se també1n o comparativo co1n o advérbio pánte1 mais. Ex.: Ka 
ta,n téie je, hára ôn tan téie pánte kánje: Aquêle pau é alto, 111as aquêle outro é·· 
mais alto; -kkt, pau; -tan, aqÜêle; -je, é; hára, mas ; -ôn tan1 aquêle outro; -kánje, 
está. 

4. O superlativo se forma acrt'scentando os sufixos e, eti, étiti, iti, ttiti; 
angú, ho. Ex.: 1. - Téie ho: Muito alto. 2. - Arán angú: Muito quente ;. 
-arán, quente. 3. - Ex man hotiti: . E u estou muito contente, satisfeito. 4. -
K ofúit1ti, pesadíssimo. 

O superlativo se faz também com a palavra ma. Ex.: Kofú ma ve : E' pe-
5acH~si 1no. (Ver Cap. III, Art. 2.0 ). 

• 
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IV. Av·ulsos 

Os advérbios dtveras, de todo, se traduzern com o advérbio tavín. Ex. : 
H a tavin: D everas bon1 ! 2. - X1:n tavín : Deveras bonito ! 

.A palavra ho significa também alto. 

CAPÍ TULO I V - NUM ERAIS 

1. Acêrca dos nun1erais, há Kainjgang que dizem ex1st1rem só quatro, ou 
quando muito, cinco núrneros na sua língua. Conforme os prin1eiros, o nú
mero cinco se exprime desta for1na: V éinka.ngrá ôti kafán te : -véinkangrá, qua
tro ; -ôn.. outro ; -kafán, além ; - tie,, en1. O s últin1os ao contrário o exprimem 
con1 a palavra pateklá, patekrá, petkár.a; -hára,, tudo; a saber: urna inão inteira 
com os cinco dedos. 

2. Oütros Kainjgang dizen1 que chega1n até o núm·ero nove, outros que 
chega1n até vinte, e outros até cinqütnta. Os que dizem que só chegam a vinte 
ensinam que a nu1neração superior a êste nún1ero st' faz pelo quantitativo ítiti, 
n1uitíssin10. · 

Considerada a coisa sob diverso ponto de vista, parece que todos têm razão. 
A numeração até quatro ou, quando inais, até cinco ser ia a radical, a mais co
mun1, a base das numerações suptriores; a superior constaria da ·nun1eração ra
dical e de outros vocábulos com os quais se indica que se faz a numeração supe
rior con1 cálculos de mão. 

3. Confor111e êstes critér ios·, eis aquí o elenco dos vários n1odos pelos quais . . 
st exprimem os ntunera1s : 

1. Pir, píre, pi t, fJet: urn, uma; pouco, pouca, poucos, poucas. 
2. Alengré: dois, duas. 
3. Taktôn: três. 
4. J(a1-igrá, véinkangrá: quatro. 
5. Ningé . petl~ára; kangrá ôn kµifán te; patekrá, pateklá, petkâra: cinco; 

-ningé, mão; -ningé fé·ie, os dedos das tnãos; -pet, um; -k.ar, t udo. 
6. N 'ingé ( n1:ngé fé·ie píre) ôn kánje; ningé ut píre ; ôn tauít pire; iz nin

gé féie ôn l~ánje : seis, -ôn) outro, um; -kánje, está; -ut, outro (o n1esn10 que ôn, 
·un) ,,· ôn tauít, outra (subentendido mão) ; píri, píre, um; a saber : a mão inteira, 
mais un1 dedo da outra mão ; -i.:>:, meu, minha. 

7. ôn tau,ít alengré; 1:.:>: ningé féíe kára ut alengré; n:ingé ônt-a ôn : sete1
• 

Note-se, por incidência, que em kainjgang não há conjunção copulativa. 
8. ôn taui.t taktôn·; véinkangrá véinkangrá; éix ningé kára ut taktôn: 

oito. 
9. ôn tauít · véin,kangrá; éi:r ningé kára ut vé,inkangrá: nove:. 

_ 1 O. I .x ningé ô1i t'auí t; ix ningé véinkrit ôn fi; iz 1iingé u t pateklá; ix ningé 
f éie ut pateklá: dez. 

11. 1 x 'ning~ .ut vé-inkritôn ôn p·íre; ix 1iringé ôn taitít p-íre: onze. 
• 12~ - I:r ningé ôn tauít alengré; i.x ningé véinkrit ôn alen-gré: doze. 

13. Ix nitngé etc. (como e1n doze), taktôn, véinka:ngrá, pateklá ou tambén1 
petkára: treze, catorze, quinzt'. 

14. 1 z · ningé ôn tauí t petkára ut píré: dezesseís. 
15. lz ningé . ôn tauít petkára ut alengré ,· ut taktôn; ut vêinkangrá: de

zessete, dezoito, dezt.n.ove. 
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16. !.-:e ni11gé ôn tanít fi alengré: vinte; -fi posto; -alengré, duas vêzes .. 
17. l x ni11gé ôn-tauít fi taktôn; véinkangrá, petkára: trinta, quarenta, cin

qüenta. 
E xercícios : 1. - Eri ole1119rés : Nós dois; -e11., nós. 2. - A 1:x je : Somos. 

dois; -a, você; -ix, eu; -je, somos. 3. - Ti ix bre je: :tj,Ie está comigo; -ti, êle, 
o homem; -je, está. 4. - J(urán taktôn kára tin tt: : ~le vai embora depois de 

. três dias ; -llurán, dia; -kâra, depois; 5. - Ta.ktôixti: Três vêzes. 
Nota : O s nurnerais ordinais se exprimetn corno os cardinais. · 

CAPÍTULO V - PRONOl\{ES 

I. Prononies P essoais e Possessivos 

Eu, n1eu, minha: I x, ij, id, xe - ixôn, .1~a - ix . 
Tu, teu, tua: A, ániza, an, atôn. 
~le, si, seu : Ti1 tç, titôn. 
Ela, si, sua: Fi, fe. 
Nós, nosso, nossa: En, éin. 
Vós, vosso, vossa: Aia, áie, a.i,áng, ag hánde. 
:files, si, seus : Ag, agtôn. 
Elas, si, suas : Fag, fagtôn. 
Exen1plos: 1. - l~"C ánke ho ve: Eu digo a verdade; -arn, conetivo ; -ke,. 

digo; -ho, verdade ; -ve, é. 2. - I j o vé-ínkren6;'e : Eu faço a carpa ; -ij1 eu; -o>
conetivo. 

Observações 

1. A s vêzes depois do no1ne na mesma posição se põe o pronome pessoa[ 
que indica o mesn10 non1e. E x .: 1. - Ti kotx-íne ti tére : O filho de Fulano de 
Tal morreu; -ti1 de F ulano de Tal ; -tére, morreu . 

2. O p ronomé:' pessoal indefinido ~raduz-se em kainjgang com o pronome
ag, êles, a gente. Ex. : Kaimbára ag kofá ne : Logo se fica velho; -kaimbára,, 
logo; -kofá1 velho; -ne, fica. 

As expressões : Dói-n1e a cabeça, dói-me o ventre e semelhantes se t ra-
duzem con10 se fôss t:1n expressas dêste inodo : Dói-me minha cabeça, meu ventre. 
Ex. : 1. - I x lirin kangá ti: Minha cabeça doente ela. 2. - I x dun l~angá ti:: 
Meu ventre doente êle. 

II. Pronomes R elativos e Conjuntivos 

A s expressões aquêle que, aquela que, aquilo que, se traduzt'm dos segu~ntes. 
modos: 1. - ô n ben tére húri kangá ti fi: A mulher cujo marido morreu está 
doente; -ón, daquela que; -ben, marido; -tére, morreu; húri, já (indica tempo· 
passado) ; -fi, n1ulher. 2. - T~ tan jôn je nôro mo: Aquêle que está zangado, 
agora dorme; -ti tan, aquêle que; -jón, bravo; -je, está; nôro mo, dorme agora. 
3. - Atán ke ix, ha ti ke: Faça êle o que eu digo; -atán, aquilo que; -ix, eu; 
-ha, voz de mando ; -ke, faça. 4. - A.tán ke ix, ho ve: O que digo é verdade; 
-ho, bom, verdadt' ; -ve, é. 5. - Hi hoti ône kai.xká ra tin: Muito feliz quem 
vai para o céu; -hi, oh!; -ho, feliz; -ti, muito; -ône, quem; -kai.xká, céu; -ra,., 
para ; -t'in, vai. 

, 
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2. Fora dêstes têrmos não há expressões particulares para indicar. o pro
nome relativo. Exs. : 1. - Janká dôro ve ix: Vejo a porta aberta; ·-ix, eu. 2. 
- T i jan v éinftr11igá húru had: A mãe de Fulano de Tal, que estava dot'nte, já 
sarou; -jan) mãe; -véi nkangá, que estava doente; -húru, já; -had, hadn, está 
bom. 3. - José kavarú kri ni kantére mo: José, que estava a cavalo, está agora 
apeando ; -kr1:) no; -ni) que estava sentado; -kan tére mo) apeia agora. 

III. Pronomes Quantitativos 

1. ô n) ôt, un)· Algun1, algu1na; outro, outra. 
2. Kan) kára, gré) grá; T udo, toda. 
3. ôn ag kan: Todos os outros; -ôn ag, os outros ; -kan, todos (em latim: 

caeteri, caetereae, caetera) . 
4. Dêt, de toda qualidade. Ex.: Dêt kan.'l:·íre kré: Plantas de toda quali

dade pequena ; -kan.xíre, pequeno. 

I V. Pronomes Interrogativos 

1. ôn? Q u.em? de quem ? Ex. : 1. - ô n pén ne? De quem é a pegada? 
-pén, pegada; -ne) é. 

2. Dê? Que coisa? Ex. : 1. - Ex111án dê v e je ti? O que é que êle me t'stá 
mostrando? -exmán) para min1; -ve) mostrar ; -je, está ; -ti) êle. 

V . Pronomes Recíprocos 

1. Jágne, um a outro. Ex.: Jágne bre küngré: Brigar um com outro; 
-bre, junto; -küng1'é, brigar. (Ag, a · êles ; Ver Dicion., pág. 223). 

2. V éin. E xemplos: 1. - V éindôn apén ôn fi : Pôr um pé atrás do outro; 
-véindôn, um atrás do outro ; -pén, pé; -fi, põt'. ( Conf. Dicion., pág. 208: véin
doná) . 2. - Aningé ôn véinkrí fi : Por u1na mão acima da outra; -ningé, mão; 
-ôn, uma; -kri, acima; -fi, põe. 3. ~ V éinkrít ôn ne : Um está acima do outro; 
-ôn, um ; -ne, está. 4. - Véinxkrí kránje: Está unido um a outro; -kránje, 
unir. 5. - Anfá te véinxôn tan kránje, (tan grénke): Unir uma perna a out~a ; 
· an, prótese; -fa, perna; -te, com; -véin;~ôn, um a outro; -tan, com; -grénke, 
unir. 6. - Véinkrí panfín ti: ~le une uma coisa a outra; -panfín, amarrar. 

V I. Pronomes C orrelativos 

Às vêzes os Kain jgang exprimem só un1 dos pronon1es correlativas, só um 
dos membros correlativos da ora_ção, e subt'ntendem o outro. Exs.: 1. - ôn 
óri ~ntín tôn: Um dêles vem hoje, outro não; -ôn, um; -óri, hoje; 2. - ôn 
jen, kára kantín: Um vem antes para almoçar, Q.Uf?ro vem depois; -;en, comer; 
-kára, depois. 

• 

CAPÍTULO VI - DOS VERBOS 

l. Observações. gerais 

1. Em kainjgang não há verbo passivo para indicar a ação, mas só para 
indicar os resultados da ação. Exs.: Krougn kó kántv: O porco está comido ; 

-ko, comer; -kánti, está. 2. - Kainjgang venjaro; Kainjgang tosquiado. As
sim esta proposição : O porco foi comido pela onça, se deveria transformar assim : 
O porco está comido agora, comeu-o a onça. 
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2. As vêzes, quando um advérbio de tempo indica o prt'sente, o passado 
ou o futuro, o verbo por êle modificado pode ficar invariável. 

3. O número, quando o verbo não se refere a coisas inanimadas, e especial
mente quando ~ refere a pessoa, indica-se ordinàriamente só com êles, sem 
outra alteração. 

4. Quando pelo contexto do discurso não se pode .deduzir o tempo do 
werbo, emprega-se uma conjunção muito rudimentar, que só indica- o pre
sente, o passado e o futuro, e bt m assim o imperfeito. 

5. Os modos são dois, imperativo e não imperativo. 
6. O presente indica-se con1 a terminaÇão mo; o imperfeito com a termi

nação ve, tive e com ja; os outros passados com a ter1ninação ke. O futuro 
pode-se indicar com a ter1ninação m o como o presente, posposto ao verbo, ou 
com a partícula hána. 

7. O futuro intencional faz-se co1n o verbo ke, kémo. 
8. Destas regras desviam algo os verbos tin, ir, ne. estar, con10 explica

remos em seguida. 
Exemplos : 1. - K óix mo: Como agora. 2. - Tá ma hátna kutéixno. 

Continuar~ a chover ; -tá, chuva ; -kúten, kúte, cair ; -ix, epêntese ; -hánai . . . no 
sufixo e partícula para indicar o futuro. 3. - Vénve : E u era; -ve é tt'rminação 
do imperfeito. 4 . - Kevénve, Eu queria, eu fazia; -ke, querer, fazer. 5. -
Ko ix kém·o, kó ix ke: Pretendo comer. 

9. Forma-se também o futuro com as partículas enhorikemôn, kején, e 
com outros advérbios de tempo futuro. ( Ver n.0 2 dêste parágrafo ) . 

Singular: 

II. Conjugação do V erbo tin e C onipostos 

Modo 

Tínmo, tin 

Tínve 

Vü ire 

,., 
nao imperativo. Tempo presente 

P I u ral : !J.tf o, inó jen, tnóix1 n.o 

Ten1po imperfeito 
1VI ójeve-n 

Tempo passado 

Modo imperativo 

Tínra., ha tin, k·u.t tin /Ili ónera 

11 l. Conjugação do Verbo ni, nin, sen tar-se, ser, ficar, estar, tornar-se 

Modo não imperativo. Ten1po prest nte 
Sjngular : N i11io P lural : J.Vánti, nánti·n10 

T etnpo imperfeito 
Níve Nâ.nti·z1e 

Modo imperativo 
Níra N ántira, nira 

Notas : l. - O verbo had, h.an, fazer, no imperfeito faz h.atínve, rtão hánve, 
" I 

• 
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2. O verbo kut tin é composto de kur, voz de mando com o sentido de 
fazer pressa, t: de tin, ir. Significa: Vá depressa. 

3. O imperativo afirn1ativo forma-se acrescentando o sufixo ra com os 
verbos cuja$ raízes acabam por vogal, e o sufixo era com os que acabam por 
Clonsoante. O negativo se faz açrescentando o sufixo tôngrá ao verbo. Exs. : 
1. - K rônera: Bebe tu. 2. - K ró tôngrá : Não bebas. 

4. Faz-se também o in1perativo com as partículas sem desinência alguma. 
Ex.: Emin ixnuí nin: Dê-me pão; -emín, pão, bolo; -ixniá, para mim. 2. -Nin, 
Faça a caridade ! 

IV. Aplid(:tção das Regras Anteriores e Exercícios 

1. Arankét ix kóixno, ix kó, ix kóiven: Ontem eu comia; -arankét, on
tem. 2. - Vaiká ix kó kóixno: Amanhã comerei. 

2. A partícula adverbial húri significa já, e indica tempo passado, ao con
trário, a partícula h.a, já, indica ten1po presente. Exs.: 1. - Háti húri: Já ·sarou. 
2. Háti ha: Já sara, 

3. Como verbo auxiliar, usa-se muito em kainjgang: je, ne, ja, · na, ni; 
e.1 neste caso en1 português muitas vêzes se traduz sem o auxilíar. Exs. : 1 -
Nôro ti je: ~le está dormindo, êle dorn1e ; -je, está. 2. - Hánde x kémo: Pre
tendo fazer ; -han.d, fazer ; -x, eu. 

4. N íve, estava, imperfeito de ni. 1. - Táka níve: Eu estava aquí . 
. 5. I piá rairá11,ja ho: Eu não sou capaz de trabalhar; -i, eu ; -piá, ·não; -ho, 

capaz, poder. 
6. Kaká korég ne: ~le está com cara feia; -kaká, cara; -ne, está. 
7. ô n éne ni fi ne : Aquela que está aí é mulher ; -ôn, aquela que; -éne, lá; 

-ni, está ; -fi, mulher ; -ne, é. 
8. !no vaitkono v e : Eu estou descansando; -in, eu; -o, paragoge; -vaikon, 

descansar ; -o paragoge; -ve, estou. 
9. T ére l~e na ha ti: ~le já está. para morrer; -tére, morrer; -ke na, está 

para ; -ha, já ; -ti, êle. 
10. Krôn ix vénve : Eu estava bebendo; -krôn, bt:bendo; -vénve, estava. 
11. Kúr nôro: Durma depressa; -kud, kur, voz imperativa, à qual está 

anexa a idéia de pressa. 
12. H ad kie, had ke : Pretendo fazer; -ke_, pré'.tendo. O i de kie é epen

tético. 
13. Küktan ix kémo: Pretendo curar. 
14. Eix prut ké v e: Pretendo varrer; -prut, prun, varrer ; -ké, querendo; 

-ve, estou. 
15. Kuprí xógmo: Eu estou pálido; -xognio, t6gmo, estou; -kuprí, branco. 
16. Tádo kokópke: O raio resplandece; -tá, chuva; -do, raio; -kópke, res-

plandece (repetido para significar intensidade de ação). 
17. Kantín ve: Vinha; -kantín, vir. 
18. K uxôn tog ti: ~le está vermt lho; está com vergonha. 
19. Xan gára groro ké ve: Estou querendo debulhar milho; -xan, eu; 

-gára, milho; -ké ve, estou querendo. 
20. Venxén ke ve: lJma vez fazia; antigamente fazia. 
21. Kajún tôngrá : Não brinque. 

• 



• 

, 
60 BOLETIM B IBLIOGRAFICO 

22. Ha hõ a ne : Você é muito bonito; -ha, bonito, bom; -ho, muito; -a, 
A , 

voce; -ne, e. 
23. Emá ki ag judn judn: Chega gente para a povoação; -emá, povoação ; 

-ki, no ; -judn judn, repetido para significar diversas chegadas de gente uma pos
terior a outra, ou simultâneas. 

24. Vére kuxán ki ni : Até agora é madrugada; -vére, até agora, até aquí ; 
-kuxán, manhã ; -ki, em. 

25. A partícula ja indica tempo presente e imperft'ito. Ex. : H ad ja: 
Agora está bom, estava bom. 

26. Ke sjgnifica poder e querer. Ex.: P éno ho ve, hárat !~e tôn ni: Eu 
era capaz de atirar ( t u era bom atirador) , mas agora não posso mais ; -péno, 
atirar ; -ho, capaz; -ve, terminação do imperfeito; -hára, mas ; -ke, oodendo; -ni, 
estou . 

27. 
28. 
29. 

K·e ti ni: ~le está falando; -ke, falar. 
Korég ve: É ruím, é falso; -ve, é, está. 
Gódno : Atiçar. 

V . T/ erbos ni, ;e, ne, ;a, na, ve 

:nstes verbos significam ficar, estar, ser, tornar-se. Ni significa també1n 
sentar-se. 

VI. Modo de Transformar em Verbos as Palavras d·e outra Parte da OY'{Í!Ção 

Acrescentando à palav ra o sufixo mo, no, obtém-se um verbo de tempo pre
sente. Ex. :l(:uxán ti nw: Agora faz frio; -kuxán, frio; -t·i, êle ; -mo, agora. 

CAPÍTULO VII - POSPOSIÇÕES 

! . Observações Gerais 

1 . Corno em kainjgang as partículas que en1 português se chama1n pre
posições, são pospositivas, i. é, colocadas depois da palavra a que se referem 
(complemento ), devemos denotn iná-las posposições. Semelhantes ao uso ka
injgang são as dicções portuguesas: rio aci111a, rio abaixo. Ex.: ·ln tonjato: 
Fora de casa; -in, casa; -tonjato, fora. 

2. Vis.to em kainjgang não haver_ posposições subordinadas, suas funções 
são prt'enchidas por complementos. Ex. : I x prôn j11váix r{]!, jant ex prôn xór
mo: A-pesar-de que eu não queira casar, minha mãe quer que eu case; -prôn, 
casar ; -javái.:'C, não querer ; -ra, a-pesar-de; -jan, mãe ; -xór1no, quer agora. 

3. Exemplo de um caso t'rn que se pode on1itir num .complemento circuns
tancial a posposição. Em lugar de :Ti xire kan, jóg tére ti; pode-se dizer : Ti 
x·ír e, j óg tére : Quando êle era pequeno, seu pai morreu ; -t1:, êle; -xire, pequeno; . ; . 
-1og, pai. 

4. Por isso, sendo a dicção clara, podem-se omitir as posposições. Ex. : 
1. - I n káni: Fica e1n casa ; -in, casa ; -káni_. fica ; em lugar de se dizer : I n te 
káni; -te, em. 2. - I z jógn, jénja kánje : Eu estou na cadeira, no lugar de meu 
pai ; -kánje, estou; -jénje, cadeira, lugar. 3. - T i fa ka ten: Bateu na pt'rna 
dêle com um pau ; -fa, perna; -ten, bater; -ka, porrete. 

' 
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5.. Orclinàriamente a posposição segue imediatamt'nte a palavra com que 
se relaciona, 1nas pode tambem· vir depo1s. Ex.: Ama vüire São Paulo húru la 
tôn ne? Você, o senhor, não esteve ainda em São Paulo? -ánia, o senhor; -vüire, 
foi; -húru, já; la, ra, para; -tôn, não; -ne, estar. 

6. Não há posposição para exprimir o complemt'nto objeto, sujeito e de fim. 

II. Posposições nos Complementos de Movimento e Qu.ietitde 

1. Nos complementos de quietude, usam-se as posposições to, te, kan, gan, 
e1n. Exs. : 1. - Vére zí to iz nôro : Eu durmo no pouso; -vére, váre, pouso; 
-ix, eu; -nôro, durmo. 2. - J antká kan ( gan) j{]Jn, kanén je : A mãe está t:.'spe
rando na porta; -jan, 1nãe; -kanén, esperando; -je, está. 

2. N os con1ple1nentos de lugar, usan1-se .as posposições 1ti, kan, ára, to. 
3. N os cornple1nentos que indica1n procedência de lugar, usa-se ·a pospo

sição te. Ex.: ln te !?antín ti: ~le vem de casa; -kantín, vir. 

III. Aplicação das Regras Anteriores e Exercícios 

1. Complen1ento de matéria. Indica-se com as posposiçõc1s to, ten, tarn. 
Exs.: 1 - Dégne gôro to iz perôg·n ha,t ke je: Eu estou querendo fazer saco 
das calças; -gôro, calças; -dégit:e, t raseiro; -perógn, saco; -hat, fazer; -ke, que
rendo; -je, estou. 2. - Pan ten beng: machado de ped"ra; -beng, machado; 
-pan, pedra; -te·n, de. 

2. Comp1emcnto de meio. Indica-se com as posposições tan, ten, kan, re. 
E xs.: 1. -, - Kiifé re ka:níte: Bater co111 a faca; -hüfé, faca; -re, com; -kanite (n.ite)) 
bater, percutir. 2. - J( üfé tbn ix aJrÍno: Eu corto con1 a faca; -tan, com; -aríno 
(riino), corto. 3. - Pó ten pengrá: Apedrejas tu; -pó, pedra; -ten, co1n; -pen
grá, dás tiros tu. 

3. As preposições in, sinónin10 dc1 sôbre, e tambén1 esta última se tradu
ze1n com a posposiçãço kri. Exs. : 1. - Gôio kri: Na superfície da água, na beira, 
no pôrto do rio. 2. - Kag11ibá kri pa je ti: :ate está pas,sando na ponte; -pa, 
passando; -je, está. 3. - Ix kri erén ti : ~le pula em mim; -:e1~én., pula. 4. -
Emprii kri nôronio ti: ~le dorine agora à beira da estrada, no barranco da rua. 
5. -· NángJkJ. kri: Na can1a. 

4. Krin pán: Atrás· do monte; -pán, atrás, àlén1 (contrário de aquém). 
5. Atrás (contrário de adiante) :· do. Ex.: Ti do iz tin.: Eu vou atrás 

dêle; -ti, dêle. 
6. Adiante (contrário de atrás) : jo, ju, jan1é, janií. Ex. : Ti ja1·ní ti 

tin: Qle vai adia11te do homen1; -ti janií, adiante do ho1nen1. 
7. Do lado, de parte: kánte. Ex.: Arán júro kánte: Orit'nte; -arán, sol; 

~juro, mergulhar, chegar-se. 
8. De, para indicar separação, traduz-se co1n kan, 

Anjóg ti kan ~ hóre kánti ti: -:ale está fora do pai; -an, prótese; 
fora; -l?an, do ; ~kánti, está. 

te, ta. Ex.: 
-jóg, pai; -hóre, 

9. Junlo, con1, preposiç0es de con1panhia se traduze1n por bre, to. E xs.: 1. -
K óixno koü langró to : Como jacú com feijão; -kóizno, como agora; -koii, 
jacú; -langró, feij_ão. 2. - Ag to jôn tôn ti je: ~le não <:stá brigando com os ho
mens, com a gente; -jôn, brigando ; -ti, êle; -je, está. 3. - E1:x bre gire kanjíri: 
O menino brinca comígo; -bre, comigo; -gire, menino. 

' 
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10. Dentro: ki, kára. Exs.: 1. - Lo kakí: Na horta; -lo, ro, horta, lugar 
fechado; -kaki, dt:ntro. 2. - ln kára ra1Sho: Entro agora na casa; -ránho, entro 
agora; -kára, dentro. . 

11. Dentro, significando debaixo: kánte. Ex.: Gôio kánte: Dentro da águi. 
12. Logo que, no que, no momento de, no instante que, ao mesmo tempo 

que: kan, .xire. Exs.: Ti to kan tére.: No qu~ falou, morreu; -to, fal.ar; -tére, 
morrer. 2. - Ex amé ti kan ix fa: Logo que eu ouví, chorei; -ex, eu; -a, prótese; 
-mé, perceber, ouvir; -fa, chorei. 

13. Por causa, por motivo: kan. Ex. : Krü krü veinmá kan ti tére: nte 
morreu lazarento; -krü, lepra ( krü krü, várias feridas) ; veinmá, doc'nça; -karn,· 
por .motivo de. _ 

14. A-pesar-de: ra, la. Ex.: AJt.tére kémo ra. kren ti: A-pesar-de estar em 
agonia, ainda escapou; -an, prótese; -tére, morrer; -kénio, estar próximo; -kren, 
salvar-se, tscapar. . 

15. A, para (complemento de têrmo) : 1na, 1nan. Ex. : I xman pin ta1n
brínke: ~Ie bate fogo para mim; -p-in, fogo; -tambrínke, bate. 

16. De : kan (responde à pergunta : quando?). Exs. : 1. 
De n1anhã. (Neste caso usatn també1n as posposições ke, ki, te.). 
te : De noitt'. 3. - Kurá.n ki: De manhã. 

Kurán kan:. 
2. - Kutü 

17. Fora, em sentido de separação, distância, estar fora de companhia: tonja,. 
tonjato, tonjam·i, tonjará. Ex.: ln tonjato: Fora de casa. 

18. Depois~ kar, kára, kárka. Ex. : Festa kárka: Depois da festa; -kárka,. 
depois. 

19. Debaixo : kren. Ex.: Karvafú kren: Debaixo da figueira. 
20. Por: mi. Exs.: 1. - Tag mi kantín: Passou para cá; -tag, cá; kantín,. 

vir. 2. - E niprügh 1ni niáixka ra vüire : Êle foi para o n1ato pela estrada; -ma
ixka, máitka, mato; -ra, para. 

CAPÍTULO V I II - ADV:f:RBIOS • 

I. Advérbios de T empo 

1. - i\.gora, hoje: óri. •2. - Ontem: Arankét. 3. - Ante-ontem: Aran
két ônt ká. 4. - A1nanhã : Vaiá, vaiá ká; -ká, em. 5. - Depois de amanhã: 
Vaiá ônt ká. 6. - No futuro, no porvir: Enhorikemôn, kején, kárka, kurán te
(-kurán, ttn1po ; -te, com). Ex.: Kején tôn jônmo: As vêzes fica bravo com Fu
lano de Tal; -jônnio, fica bravo. 7. - Antes: J o, ju. 8. - Uma vez, outro dia:· 
Venxán. 9. - Às vêzes : Kején. 10. - Por algu1n tempo (oposto de sempre) :. 
Vére. Ex. : V ére kanjámo: Agora eu alugo por algum ten1po; -kanjánio, kajá
ino, cotnpro agora. 2. - Até agora, até aquí : V ére. 11. - Nunca: Váix. Ex. :: 
Eixmán k'Y.znjá1no váix: Nunca me paga; -kanjámo, pagar; -eixmá1t, para mim ... 
12. - Logo : K GJ.imbára. Logo depois, daquí a pouco: . Kára, karka, karaxí .. 
13. - Ainda não: Tôn. Ex.: J én, tôn ne: Ainda não está comendo; -jen, co
mer ; -ne, está. 14. - De repente: Ahéra. 15. - Improvisamente: Grato. 
16. - Antes do te1npo: Javáix, váix. Ex.: Tére javáix ra, tére ti: Morreu an
tes do tempo. A-pesar-de antt's do ten1po de morrer, êle morreu; -tére javáix, 
antes do tempo de morrer; -ra, a-pesar-de. 17. - Logo depois: X·íre, kanxíre 
( imediatamente depois ). 18. - As vêzes: Kején. . Ex.: Kején kurú tôn ne ::. 
Às vêzes fica coberto com pano, às vêzes não~ :..kurú; pano; ·-tôn, sem; -ne, está .. 

.• 
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II. Advérbios de Lugar 

1. Para cá: Vére, atí. Ex.: Vére ha kantín: Venha para cá; -ha, voz de · 
mando ; -kantín, vir. 

2. Para cima, em cima: K üxniá, koíxmá, kõix. 
3. Para baixo, em baixo: Kren, gu. 
4. Atrás: Dó, dére. Ex.: Dére tót tin: Voltar para trás ; -tót tin, ir de 

novo. 
5. - Aquí: Tag, tag mi. Ex.: Vir aqúí: Tag 1ni kantín. (Significa tam-

bém: Vir por cá). 
6. Alí: Tan, éne. 'Ex.: Éne ra tin: Ir para lá. 
7. Adiante: Ju, jo, ja1né, janií. 
8. ~~ direita: Pénja. A esquerda: Jakáin. (Deve ser só káin; -ja, eu). 
9. Fora: Re, le, hóre. Exs.: 1. - L .é ra kúte: Toca fora; -kúte, tocar; 

-ra, para. 2. - Anjóg ti kan, ti hóre ·ni: :f:tle está fora do pai; -an, prótese; -jóg, 
pai; -kan, do; -ni, está. 3. - Anjóg ti kanti hóre: :Ble saiu do pai; -hóre, saiu. 

10. Aonde: Déto, ánto, 

III. Advérbios Quantitati·vos 

1. Muito: E, · buongh. l\tiuitos : E , éti, étiti, ítiti. Ex.: Ag étiti: "Muitos 
homens; -ag, êles, homens. 

2. Tudo: Kan, ká~,_ kar. Ex. : K an kred: Quase todos. ; -kred, quase. 
3. Nada: Détum tôn, dénu11'i tôn; -dé, coisa, -t, conttivo; -ôn, outro; 

-tôn, não. 
1 

4. Quase: Kre, krén, kred. Ex: : Kan kréd kó ix: Con10 quase tudo; -kan, 
tudo; -kó, como. 

S. Demais, de modo extraordinário: Tavín. Exs.: 1. - Xin ta.vín! Bo·
nito demais! -xúi, bonito, pequeno. 2. - - l-1 a. tavin.! Bon1 deveras! 

6. Mais, continuar: Ma, n.ian. Exs.: 1. - Had ntánera: Faça mais, con
tinue a fazer. 2. - Ma tá kúte: Chove mais, continua a chover ;-tá, chuva ; 
-kute, cai. · 

7. Mais de vinte: ítiti. 
8. Basta: Gétka. ... 

.(V. Advérbios de Modo, Afirrmatitvos e Ne~ivos 

1. Sim! Ha! Jié! Ex.: Hana! Com certeza! E' assim mesmo! 
2. Não! Pia, pie, pij; tôn, tô uó. Depois do verbo kéira, guarda-te, usa

st: he. Ex.; Kéira h~: Veja de não! 

V . Advérbios /)ubitativos 

Talvez: Enhorike mon, kején. 

i71. Advérbio.s Exclitsivos 

1. Só: Pir, tavín, pirmá. Exs.: 1. - Pir tavf,n: Um só. 2. - Pirmá: 
Sõzinho. 3. - .Kurá to. veinkangrá tavín judn judn: Só chegou no quarto dia; 
-kurá, dia; -to, no; -veinkangrá, quarto; judn repetido, para significar plura
lidade de ação. 
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VII. Advérbios de Modo 

1. De costas: Paním. Ex.: Paním na: Deita de costas. Também: Koix 
má líri ti; -pamm, de costas; -na, deita; -koix má, para cima; -líri, olha; 
-ti, êle. 

2. Dt' má vontade: Váix, javái."C. Ex.: Javáix ra háti ti: Faz a coisa de 
má vontade ; -ra, a-pesar-de ; -ti, êle. 

3. Con10 : V e, horike. Ex. : Arán ve : ~orno o sol. 
4. Devagar, com delicadeza, com respeito: Kumeera. 
5. Assi1n : Get. 
6. Dificihnente : J aváix. Ex. : P e jú déto ve javáix: Escondeu onde era 

difícil achar ; -pefú, escondeu; -déto, árvto, onde; -ve, ve1n, achar. 
7. I1nprovisamente: Groto. , 
8. Daquí a pouco: Karaxi, kaimbára. 

VIII. Advérbios de Ordem 

1. Primeiro: H am. 
2. Depois, em segundo lugar: J(ár, kára, káraka. 
3. Afinal: Do. 
O l~ára usa-se con1 freqüência em kainjgang quando em português se 

omite o advérbio depois em seguida à conjunção copulativa, que não se usa em 
kainjgang. Ex.: K ó ti kár húru viiire: Comeu e (depois) saiu; -kó, come1:1; 
-húru, indica te1npo passado. 

CAP1TULO IX - CONJUNÇÕES 

1. No kainjgang, como foi já observado, não há proposições subordina
das, que são substítuidas por complementos que na maior parte dos casos não 
sendo subjetivos, objetivos ou de fim, se ligam às palavras que esclarecem ou 
modificam, com posposições que, sendo claro o sentido, se omitem. 

2. Con10 já foi mencionado, não há tm kainjgang conjunções copulativas 
e disjun tivas. Portanto a seguinte proposição: Dá-me pão ou carne; deve ser 
expressa como se fôsse: Dá-me pão, se não quiseres, dá-me' carne: Emín ixmá 
nim, javáix, tíni ix1ná nim; -emín, bolo, pão ; -nim, dá ; jatvái%, não queres~ 
-tíni, carne. 

3. Conjunções adversativas: Mas: H.ára; porém: Hárato. 
4. As copulativas se omitem simplesmt'.nte, ou se faz de cada membro que 

deveria str ligado por elas a outro membro, uma proposição, repetindo-se o res
pectivo verbo. Ex. : Cantava de · dia e de noite. Podt:-se transformar em: Can
tava de dia, cantava de noite: Kuron te, kutügh te kür. Kurán te kür, kutügh 
te kür; -kurán, dia; -kutü, kutügh, noite. 

5. De certo, contudo, se traduz com hámto. Exs.: 1. - Xa kamén tôn 
ra hárato máitka ra tin tôn n~: Embora eu não tenha medo, contudo não vou 
para o mato; -xa, eu; -kamén, temer; -ra, a-pesar-de; -máitkat ,_m.ato; -ra, para; 
-tin, ir; -mo, agora. 2. - Gire tan grá ie, ontantõ je? Esta criança é homem 

lh ? , - . . • ou mu er. -gra, varao, -7e, e. 
6. Então, conjunção conclusiva: Kan . 

• 
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7. Ora, ora: Kára. 
ou têrmo da frase. 

Basta escrevê-la uma ve.z 
, 

so, no segundo membro 

8. 1'ambén1: JVingé. Ex.: H õ fi mngé: Também ela é boa. 
9. Logo depois: Xíre, kára nre. Também kára .xi, kaimbára. 

CAPÍTULO X - INTERJEI ÇÕES 

As interjeições são pouco usadas em kainjgang. As 1nais das vêzes os 
afetos da alma se · exprin1em só pela inflexão da voz rápida ou lenta, flebil ou 
alegrt', conforme o afeto de que é don1inado o espírito. Contudo não faltam 
em kainjgang interjeições prõprian1ente ditas, porén1 em número muito di
minuto. Exernplo de proposição exclamativa sem interjeição: Kurú pé! Oh, 
pano bom! -pé, legítimo. 

1. Interjt'ição de exclamação: Hi! Ex.: Hi ho ti ône f4rii.xka ra tini Oh, 
íeliz quem vai para o céu: -ho, feliz; -ti, muito; -ône, {}ttem; -kai.xká, céu; -ra, 
para ; -tin, vai. 

2. Desaprovação: Gé ! Deiá! Qual! 
3. Aversão : Déja! Não quero! 
4 A . - U , ' E. ' . _ n1maçao: pa. 1a . 
5. Dor : H en ! Ex. : J{uzátiti ni ! Ai, que faz muito frio ! -ku.xá, frio. 
6. · Desejo: Ara! Oh! Ex.: I.x ha hó ára! Oh, se tivesse saúde! (Prou

vera· a· Deus que eu tivesse saúde ! ) 
7. Interjeição para charnar: Oá! lá! Olá ! Oá se usa para chamar os ho

' n1ens ; já, para chamar as mulheres ou senhoras. 

CAPÍTULO XI - AFIXOS E SUFIXOS 

1. O afixo véin, como já foi explicado, transforma às vêzes palavras de 
.qualquer parte da oração em substantivos; à.s vêzes, porém, deixa a palavra com seu 
sentido prin1itivo. Ex. : Kangrá, véinkangr.á: Quatro. Em lugar de véin po
de-se dizer vére, béne, van, uán. Exs.: 1. - V érikupéia, lavar-se. 2. - Benkan
gámo : Estou doente agora.. Também: Oa kangánw. 

2. O sufixo be dá às palavras o sentido de hábito, costume, uso. Ex. : 
Kaimbára nôro be ne: ~le costuma dormir logo; -kaimbára, logo ; -nôro, dor
mindo; -ne, está; -be, · acostumado. . 

3. O sufixo pé liga a palavra que modifica o st'ntido de verdade, legitimi
dade, perfeição, bondade, genuidade. Ex. : K urú pé! Oh, pano bom (legíti
n10, verdadeiro) ! 

4. Afim de indicar o lugar, ·a residência, a sede de alguma coisa, ou o 
]nstrumento para fazer uma coisa, usam-se com.o sufixos as palavras já, jafá, 
niafá. Ex.: Nôro jafá: Lugar de dormir. Nángjá: Cama; -nan, deitar; -já,, 
lugar ou instrumento (cama) para deitar; -g, conetivo. 

5. Afin1 de indicar á precisão, necessidade de alguma coisa, u.~-.se o 
sufixo ho, quero. Exs.: 1. - Nôro hotiti: Preciso muito de dormir, t'stou 
com muito so110. 2. -- Krôn hotiti: Estou com muita sêde, preciso muito de 
beber. 

6. Parece que o prefixo ki dá às vêzes à palavra o sentido de dentro. E x . :. 
Kit kúti ne: Está escuro (dentro) ; -ti, êle (impessoal ?). 
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7. Quanto ~os sufixos a, ·emá ne, kemá ne, kenemá ne, já falamos dêles 
noutra parte da gramática. Ex. : ón vin kangrá kenemá ne: Gosta de arreme
dar a voz dos outros; -ôn, dos outros; -vin, voz, palavra; -kangrá, imitar ; -ke-
11.emá, gostar; -ne, é. 

QUARTA SECÇÃO - SINTAXE 

CAPÍT ULO ÚNICO - COLOCAÇÃO DAJS PALAVRAS 

1. Os adjetivos J)psses:sivos col~-se antes da palavra que indica a 
coisa possuída. 

2. Os adjetivos determinativos colocam-se depois do notne a que se re
feretn, e antes dos qualificativos. Ex.: 1. - Moeda untt·: Algun1a moeda. 2. -
Gíre tag : ~ste menino. I sto vale também para os nun1erais. 

3. O s complementos de têrino e de fitn põem-se ordinàriarnente ante.'s do 
sujeito e do verbo. 

4. Na maior parte dos casos o verbo vai para o fim da oração. 
5. O nome que indica a matéria de que é feita uma coisa vai antes da pa

lavra que indioa a coisa em questão. Ex.: Pó ten beng: Machado de pedua; 
-tan, ten, de. 

6. Também as posposições que com o verbo constituem um compleme.'nto 
vão depois do verbo, porém nem s~rnpre no fim do complemento. Ex. : H áno 
kan fangmo, ix ~n hotiti: Eu estou muito satisfeito porque as mulheres estão 
boas; -háno, estão boas ; -kan, porque, por; -fag, elas, mulheres; -mo agora; 
-man hotiti, estou muito satisfeito. 

7. Os advérbios em geral se colocam depois das palavras a que se refe
rem ou que modificam, excetuada a negativa pia, não, que se coloca antt's. 

Húru, já, pode-se colocar antes e depois. 
A partícula ha., já, ordinàriamente se põe no fim da oração e também o 

he, que se usa com o verbo kéira, acautela-te. 
8. Para obter o complemento de especificação, prepõe-se ao nome a pala

vra que constitui o dito complemento, por ela modificado. Exs.: 1. - Ix jógn 
veixmá: A doença do pai ; -veixmá, doença, moléstia; -jógn, pai. 2. - Ti in: 
Casa dêle; -in, casa. 3. - J ógn jénja: Cadeira do pai ; -jénja, mesa para co
mer, cadeira; -ja, lugar; -jen., comer e sentar-se. 

9. Para obter o complemento de têrmo, acrescenta-se ao nome ou pro
nome o sufixo má. Exs. : 1. - Tiniá ninjero mmera: Dá tu dinheiro a êle. 
2. - I xmá tok ti: ~le me fala; -to, falar; -k, conetivo; -ti, êle. 

10. Não se diz gára te, milharal, mas: te gára. 

- • 
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