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Tendo acce'tado do Exmo. Sr. Dr. Affonso d'Escrairnolle

Tauuay a honrosa incumbência de fazer uma critioa de um
Glossário Kainçang, comi)Osto por seu saudoso pai, o Visconde

de Taunay. cabe-me declarar que não me acho á altura de

desempenhar similhante tarefa ; apenas posso em parte fa-

zel-o, e isso por duas razões. Apprendi a lingua dos Kain-
gáugs do Tibagy, ao passo que o Auctor appreudeu a dos

de Guarapuava, cujo dialecto diffère algo dos do Tibagy.

Xão acoimarei de erro o Auctor, si n?-o me apparecer evi-

dentemente em falta. Na duvida, porei simplesmente ao

lado das palavras do Auctor, as expressões correspondentes

do meu diccíouario. Reconheço que ha erros no trabalho do

A. ; creio porém que a maior parte sejam typographicos.

Topando com dicções de todo novas, porei em pratica a

advertência do antigo pintor. Ne ultra crepidam : Não cri-

tiques o que não conheces.

Nas citações que fizer do A., não lhe mudarei sempre

a orthogra[)hia ; nas minhas observações porém, em vista da
orthographia do A. não exprimir perfeitamente a phouetica

kaingang, eu respeitando quanto possível a orthographia

portugueza, introduzirei sigaaes peculiares para exprimir

com a possível perfeição a phouetica kaingang. Simplifi-

ijuei o que pude a orthographia ; todas as lettras devem ser

pronunciadas. Por ex. a palavra guerra portugueza, si fosse

kaingang, se deveria pronunciar : g - uer-ra.

As ])articularidades da pronuncia kaingang são as que
vamos aqui explicar. Os Índios, sempre que não os impeça
defeito orgânico vocal, falam fanhosamente ou nazalado.

Por isso a lettra J, embora se pronuncie como em Portu-

guez per aquelles que não a podem emittir fanhosa-

mente, pelos outros pronuncia-se como nh pronunciado fa-

nhosamente.
A lettra O pronuncia-se ás vezes como EU francez, em

hleu, porém fechada.

A lettra U ás vezes se pronuncia como o U francez.

Indico estes sons com o trema posto encima de O e U, como

se usa na lingua magyar ( O, II )•

O G se pronuncia sempre guttural e nasal. Ex. : Gire

se pronuncia como fosse nguire ( menino ).

() II é sempre aspirado.
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N;io faço liso das leitras S, C, Ch, não gutturaes, mas

só do X. tliiaute. ( cheg-ar, chegar).

Para indicar o som gut-tural forte, uso a lei.tra K.
O J nunca é aspirado e não se pronuncia, co no affir-

mani alguns erradamente, á maneira do J hespanhol.

As vezes, para siguiilcar a pronuncia nazal, as consoan-

tes trazem o til (
«» ).

AccKNTO. — A syllaba dominaute. não se }»ondo outro

aeceuto nouira syllabi, cahe na que traz qualquer accento

ou o trema. Sendo aberto o som de E, O, mas não fazen •

do j^arte da syllaba dominante, trazem o : cceuto grave (
-*

),

em caso contrario, trazem o acc^-nto agudo ( r ). O accento

circumHexo indica E e O fechados. O accento agudo desi-

gna sempre a vogal dominante.

LlBEKDADES DA LIXGl'A IvAINGANG. — E-ta liugua per-
mitte que se mudem, alternativamente, uma noutra certas lettras

ua mesma palavra, que se augmente k palavra no principio,

110 meio e uo fim, que se omittam lettras no principio e no
iim, e que se use a figura da metathese.

Para maiores esclarecimentos consulte-se a minha gram-
matica.

Abkeviações. — A., significa o Auctf r, respectivamente
o dialecto de Guarapi ava. M., significa Fr. Mansueto, na
qualidade de critico e de representante do diab eto kain-
gang do Tibagy.

O trabalho do nosso Auctor con-ta de duas ])artes : de-

uma Mouogra])hia ou Introduccjào, e ce um Diccionario.



OS índios KAÎNGANGS
( Coroados de Guarapuava

)

M o M o G R A PH I A

ACO^IPANHADO DE m VOCABUURIO DO DIALECTO DE QUE USAM

POR

Alireao d'EscrapoUe Taiiiiay

Socio honorário do Instituto Histórico e Gsographico Brasileiro

e Senador do Império (
'

)

Sempre que me achei em zonas habitadas por

Índios, procurei sobre elles colher todos os dados

possíveis, organizados com escrupulosa cautella e a

maior consciência, vocabulários mais ou menos com-
pletos e cujo valor, qusnto a verdade sónica, tmha
como dever severo e nunca preterido, verificar mui-

tas e muitas vezes.

Todos quantos se tem achado em contacto com
aborigènes sabem, coratudo, o grau de difficuldade

que lia nessas tentativas, não só pelo modo de pro-

nunciarem as palavras, deficiência absoluta de re-

gras gramaticaes e faba de signaes crthographicos

para bem exprimirmos as aspirações gulturaes ou
sibillos que lhes são peculiares, como também pela

reluctancia em responderem a interrogatórios um
tanto longos e de caracter até certo ponto scientifico.

í 1 ) Rev/xta do Instituto Histórico a Geopraphico Bra-
sileiro, supplemeuto ao tomo LI, \iags. 251-310.
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Neste particular, e pelas causas que deixo apon-

tadas, costumam muitos viajantes ser de estupenda

íacilidade o despreoccupação ao constituirem pre-

tendidos f^lossar.os, eni que mal se encontra lon-

irinqua parecencia com palavras exactas, certos de

que a veriíicação é, no mais das vezes, quasi impos-

sível.

Castelnau, sem citar outros, patenteia então

uma sem cerimonia que merece o qualilicativo de

admirável, trunc-ando, deformando e adulterando, de

modo muito curioso, os mais simples vocábulos que

a esmo recolheu, ou então inventando outros, que

nunca até existiram.

Depois ha novas considerações a fazer-se.

E' que cada qual toma suas notas de viagem na

lingua que fala, de maneira (jue mui lo naturalmente

emprega as lettras, vogaes e diphtongos com os sons

próprios do idioma pátrio.

Dahi equivocos e confusões horrorosas e, si qui-

zerem até engraçadas, mas em extremo prejudiciaes

aos estudos sérios e sinceros, quando uns co[)iam

dos outros, sem indicarein a fonte onde foram bus-

car aquellas informações ^lottologicas, ou ainda mais

tendo a peito encobrir essa origem, para camparem
de originaes.

Em longa relação de viagem de um distincto

brasileiro, aliás bem conhecedor hoje de cousas in-

digenas, já vi transcriptas, como proprias, paginas

inteiras do allemão Martins, em que abundavam os

V e W peculiares á lingua materna daquelle illus-

tre botânico e naturalista, e que portanto deviam
ter o valor de f e V portuguez, e não de V e W.
Então, quando appareciam os diphtongos Ei e Eu,

cuja pronuncia é tão especial c diíticil, além de

outros, angmentava a confusão e surpresa, para quem
desconhecia, como aconteceu commigo durante lar-

gos an nos, a procedência daquelle modo de escrever

vocábulos de indígenas nossos.

Oue grau de confiança podem, pergunto, me-
recer trabalhos feitos deste modo i
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Consi(lero-os causa de perigoso cohos e de forma

alp:nnia ad^niniculo capaz de concorrer para a bôa

;?oluçj5o do interessante problema proposto pelo grande

philologo e sábio, o já citado Martins, qual seja

chegar-se, pelo cotejo e justa analyse de todos os

vocabulários das tribus do Brasil, â apreciação exacta

das modificações que soíTreu a lingua geral tupy e

das ligações que entro todos os dialectos existem,

mais ou menos claramente denunciadas.

Receioso de concorrer para augmentar e aggra-

var a perturbação que se nota nesse melindroso

assumpto, tive sempre, repito, o máximo cuidado,

ao preparar apontamentos e reunir notas destinadas

á publicidade, sob minha immediata responsabilidade.

Da prudência e cautella com q^e procedo, con-

segui jú bella recompensa, pedindo permissão para

maniíeslar não pequeno desvanecimento pelo juizo

que o illustre viajante a:nericano Herbert Sm.ith, tão

laborioso, tão honesto em suas informações, quanto

original em suas descripcões e na redacção dos seus

diários, exarou sobre o Vocabulário da lingua

chann ( índios guanas, kinikinaus, laianos e lerenos
)

do Matlo Grosso, por mim recolhido, e impresso

nas paginas da «Revista do Institutos Histórico», e

que já mereceu transcripção nos Estados Unidos.

« Difficil é, diz elle, levar mais longe a exa-

ctidão em trabalhos desta natureza. Com o Diccio

nariosinho de Taunay em mão consegui muitas ve-

zes entender-me com aquelles Índios. Farei sempre

justiça ao seu vocabulário, que considero de grande

valor c excellente auxiliar ao viajante dessas dis-

tantes paragens ».

Affianço que nesta relação de termos indígenas

agora publicada, empreguei o m.esmo processo e

meticuloso zelo, não assentando em meus cadernos

expressão ou phrase, de que não tivesse quanta cer-

teza podia adquirir nos meus insistentes inquéritos

e penosas confrontações.

E desta feita coube-me a felicidade de ser guiado

por precioso coUaborador. um intelligente paranaense

que encontrei no sertão de Guarapoava, conhecedor
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perfeito cia lingua dos Índios daquella grande zona,

e que n^e prestou os mais detidos esclarecimentos,

concorrendo com o poderoso contingente dos seus

conhecimentos e experiência, para que hoje eu possa

depositar bastante confiança no presente vocabulário.

E' o Sr. Antonio JMendes de Almeida, cuja

proficiência em assumptos indígenas é incontestável

e geralmente reconhecida. Entretanto, como sempre

acontece, entre nós, esta sua aptidão e estudos em
nada foram ainda aproveitados, quando deveriam

já ha muito, 1er sido applicados ao chamamento dos

índios coroados, ao seio da civilização brasileira,

tanto mais quanto esses aborigènes, ernbora de in-

dole mansa e sympatliica, manifestam sensível re-

luciancia em acceitar os benefícios da sociedade

culta.

II

Logo que cheguei à província do Paraná, de

que fui presidente pouco mais de sete rnezes, de

28 de Setembro de 188Õ a quatro de Maio de 1886,

tive que me avir com os chamados indios de Gua-
rapoava. Vagava pelas ruas de Gurityba uma turma
seminua dessa gente, reclamando ferramentas, roupas

dinheiro, etc., o kunentando-se de haverem sido mal-

tratados por brasileiros e despojados de terras que

lhes pertenciam.

Procedi a vários interrogatórios e vi que as

suas queixas eram vagas, obscuras e sem objectivo

determinado, por quanto as taes posses, segundo

pretendiam, occupavam superficies enormes, para

poderem contentar os seu hábitos nomades e de

simples vagabundagem.
Depois de tf^r, a muito custo aliás, conseguindo

um começo de vocabulário, mandei-lhes dar alguma
roupa o vários instrumentos aratorios, e filos partir

para a cidade de Ponta Grossa, d'onde deviam se-

gnir para o Rio dos Patos e Ivahy. Gomsigo le-

varam quantos cães puderam arrebanhar e de cuja

acquisivào se mostrai'am, como é de uso, sobrema-

neira ávidos. A esses iníelizes aniraaes, de certo
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não esperavam vida farta e descansada, pois os que
lhes serviam de cotnpanheiros, denunciavam extrema
maj^'reza e ii sacia vel voracidade.

Desde pi'incipio, porériî, me ioipressionara o
appellido de coroados, pelo que são esses índios

quasi exclusivamente conhecidos em toda a provincia

do Paraná, (i)

Como e porque razão tivera esse nome de ca-

racter meramv^nte portuguez a forç-i o o valor de
fliminar do conhecimento geral a d<}nominação de
etymologia indigena e especial, que essa grande
tribu devia, seíii contestação possível, possuir e con-

servar ?

Bem sabia eu que provinha aquella especifi-

cação do modo porque esses primitivos filhos do
Brasil costumam cortar o cabello, e nenhuma re-

lação immediata os prendia aos coroados de Matto
Grosso.

Xo Paraná, porém, ppesar das minhas indaga-

ções, ninguém sabia de outra alcunha de feição

autochtona, e fiquei íuuito admirado quando na

cidade de Guarapcáva, onde cheguei a sete de Abril

de 1886, pela primeira vez ouvi da bocca de um
Índio !:iais ladino a palavra kaingáng, como deno-

minação geral da tribu, e do interrogatório a que

os subinetti, deprehendi que tinham c^rto desgosto

em ser chamados coroados.

Gausou-me espécie esta novidade, e, insistindo

em tão interessante ponto, pude verificar, depois

de me entender com outros ho;uens e mulheres da

partida, que viera esperar-me, que este sentimento

de desprazer lhes era commum, ficando muito sa-

tisfeitos quando os tractavam por kaingângs e não

pelo vocábulo portuguez.

( 1 ) Também costumam chamal-ns bufçres, denominação
dada, como a de caboclo etn geral, a todos os indios. Na
província de Sauta Catliarina elles não tem outro nome

;

na do Paraná é mais frequente o de Coroados. M. Bugre
antigamente era a denominação que davam pos Ciganos,

abreviação de Búlgaros. Depois pelos portuguezes foi es-

tendidos aos indiireuas da America.
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Goinnuiniquci esta observação ás pessoas que

me rodeavam, e nas minhas conversações com os

moradores mais antigos da localidade a ella de con-

tinuo alludi, mostrando-se todos ignorantes do ver-

dadeiro nome da tribu, que mantém com tudo, desde

os primeiros annos deste século (181(3), relações

mais ou menos seguidas com aquelle centro de po-

pulação.

Dahi me proveio certa ufania - poder reintegrar

na grande familia tiqjy esse ramo dos co)oa<lo.s,

dando-lhe a legitima e verdadeira a[)pellidação in-

dígena.

Esta illusão, porém, desfcz-se em Curityba,

quando de volta da longa e aprazivel viagem aos

Campos Geraes, sertão e cidade de Guarapoava, tive

occasião de manusear o Catalogo dos objecio^ do
Museu paranaense remettidos d eœjjosiçào aníhro-

j}ologíca do Rio de Janeiro, que me foi oHtM'ecido

pelo incansável cieador e conservador daquolle cu-

rioso e insfruclivo estabelecimento provincial, o svuí-

pathicn e popular desembargador Agostinho Erme-
lino de Leão.

Esse Catalogo, impresso por ordem do prt'sidcnte

Carlos Augusto de ('arvalho, traz a data d<; 1882 e

contem como appendices, uma valiosa noemor'a sobre

os índios kaingangs e camés ( coroados ), escripta

pelo missionário capuchiidio frei Luiz de Gimitille

e vocabulários destes dialectos reunidos pelo Sr, Te-

lemaco Morosini Borba, imperterrito sertanejo, e ho-

mem de longa data atirado a ousadas eniprezas e

continuas explorações nos vastos campos e compa
ctas íioreslas de pinheiros do Oeste da provincia do

Paraná.

Posso comtudo afíirmar que somos nós três dos

primeiros a chamar pelo seu verdadeiro nome os

primitivos habitantes daquella extensa região, parc-

cendo-me ja tempo de acabar com a expressão tão

vaga e indefinida de coroados, que até hoje confunde

muitas tribus, ramiticando-se de todos os lados o erro,

com a aggravação, em Mallo Grosso, de es croás
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não usarem a maneira especial de tosquearem os ca-

bellos, abrindo nelles a característica coroa.

Augusto de St. Hilaire, tão cuidadoso em suas

inforinações, tão exacto e minucioso sempre, tão util

para quem viaja o Brasil, pois soube para assim di/.er

pliotograpliol-o. e ainda hoje é em muitas provín-

cias preciosíssimo guia, Sant Hilaire tracta extensa-

mente dos coroados d^ (niarapoava, de que dá as

pairinas 400-4-^7 do §
^

." volume de sua viagem ás pro-

víncias de S. Paulo e de Santa Gatharma um vo-

cabulariu muito resumido, de trinta e uma palavras,

cuja exactidão aliás não garante.

A esses índios chama á pog. 425 daquelle vo-

lume kamés e votorões, e mais adiante
(
pag. 454

)

guanhans, chegando a crer que fossem os mesmos
Guaianazes dos campos de Piratininga.

A pag. 4G do 2." volume, diz elle o seguinte :

« Aos bugres vizinhos de Jaguarahiva dão os pau-

listas o nome de coroados, porque, segundo consta,

costumaíu aquelles selvicolas raspar no alto da ca-

beça uma coroasinha ».

Accrescenta depois com razão que estes coroados

dos Campos Grandes nada tinham coromjim com os

coroados do Hio Bonito
{
província do Rio de Ja-

neiro, ou com os do presidio de São João Baptista,

em Goyaz.
)

111

Si a leitura dos modestos trabalhos de frei Gi-

milille e Telcmaco Borb;i me trouxe certo de.^con-

.«:olo pela prioridade que lhes cabia, e tive do ceder,

délies colhi, comtudo, não pequenas vantagens.

Com elleito, no glossário do sertanisla encon-
trei a melhor das contra provas de que os aieus

apontamentos deviam merecer-me fé e confiança.

Qjaiito á noticia do missionário nella achei coorde-

nadas, e bem coordenadas, muitas notas tomadas
quasi tachygraphicamenle, ficando portanto o traba-

lho que eu teria de fazer, sobremaneira semplificado

ou antes excusado, sem inconveniente alizum.
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Observo que o vocabulário de Borba traz 262
termos, ao passo que o íneu encerra nada menos de

604, alem de algumas phrases que pude colligir.

Cedo agora a palavra ao digno capuchinho, cor-

rigindo os naturaes lapsos do estyio de sua despre-

tenciosa noticia :

Costumes

« Esta nação dos indios é chamada pelos brasi-

leiros, coroados pelo costume de cortarem os cabellos

á maneira dos frades franciscanos
; não gostam porém,

deste appellido e a si mesmo, se chamam caingâng,

que em hngua portugueza quer dizer indio ou antes

aborigène». (M. Alguém quer fazer derivar esta

palavra de ka, matto, e de gang gente
;
porém ka,

no meu modo de ver, não signillca matto, mas ar-

vore, pau. Kakánt significa é verdade matto, mas é

pela razão que kakant quer dizer muitas arvores

juntas uma á ( utra. Kaingáng no meu diccionario

significa também homem. M. Também se appellidani

kaingáng pé ( indio legitimo ) e kaingáng venhare

( M. Venharo, cortado ), indio de cabello cortado,

mas os historiadores sempre os tractam pelo nome
de Games, palavra cuja etymologia ainda não nos foi

dado de conhecer. ( M. Derivaria de kamé, temer ? ).

Habitam em cabanas cobertas de folhas de pal-

meira, différentes em tamanho, conforme o numero
dos individues, e quasi sempre assentes em collinas,

á distancia de duz'^'ntos a trezentos metros da agua.

Nunca fazem divi>ões internas, mas conservam um
espaço de três a quatro uai r.os de largura, e de tudo

o comprimento da cabana, para o fogo que entretém

acceso de roi le e de dia.

Em ambos os l^dos da cabana, exlentlem gran-

des cascas de arv. res, que lhes servem de assento,

mesa e cama, e onde dormem enfileirados, com os

pés sempre para o fogo e sem distincção de sexo.

Antes de adormecerem cantam como tenho presen-

ciado, uns versos monótonos. Invaqué que penné

imá ará jf*. (M. Invaké, palavra desconhecida— penne,

os pés — ará je, fique ([uente — je, ficar. M.)
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Gostam muito de crinr ûrallinlias, especialmente

brancas, domesticam também bichos e aves silvestres,

mas o cão é o seu animal predilecto, e fazem com
prazer todo o sacrifício para obterem este lugar-

tenente do homem, que lhes é da maior utilidade.

Seguem para Gurit3dDa daqui distante umas sessenta

léguas, e ultimamente foram até a cidade de Faxina

ainda mais longe, somente com o fim de alcançarem

esses animaes que lhes servem de companheiros em
suas viagens e de auxiliar nas caçadas.

Ao primeiro canto do gallo levantam-se e pro-

•cnrrim agua para se lavarem ; ao voltarem assentam-se

em redor do fogo e do cacliique ; recebem as ordens

-íjue cumprem sem observações e com pontualidade.

Sustentam-se de caça, peixe, mel e friicras.;

plantam também algum milho e feijão. Do milho

íazem uma espécie de pão, para o que o põe de

molho na agua até apodrecer, e depois o socam ao

pilão, ou o araassão corri as mãos e cuspo, fabricado

utna roda de bom t;Hnanho para assarem-na em
baixo, da cinza, ficando o milho por aquella fornía

apodrecido com cheiro tão repugnante, que não hâ

pessoa civilisada que o possa tolerar.

Até ao presente são bem poucos os que querem

a comida temperada com sal. Mostram a maior

aversão ao leite e a carne de gado vaccum.^

São francos, alegres e conversadores ;
tem

grande paixão por missangas, especialmente brancas,

e offerecem de boa vontade o que tem de melhor

em sua casa em troca dessas bagatellas. Quando
organizam suas festas e danças, servem as misísangas

de enfeite as muliíeres. que as tem em grande estima-

ção, trazendo-as n tiracollo, quantas possam ajuntar.

Qu'uni lhes dá alguma cousa como presente não íica

sem retribuição.

i 2 ) Xotei esta predilecção nos indios do Matto Grosso.

< Xota de E. T. ).

( H ) Verifiquei isto por mim. Maudei em Guarapuava
distribuir-lhes cnrue de vacca e só os homens nella tocaram.

As mulhwres recusarani-se a provar siquer ;
ptdiain carna

tde porco.
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Rapam as sobrancelhas, barba e bigodes, e

todos os cabellos do corpo.

As suas armas bão grandes arcos feitos de páu
de guaiúva e todos enleados com casca decipóimbé,
flexas de dois metros do comprimento com farpas

de osso de macaco ou de ferro, e mostram muita

habilidade na pintura dclhis.

Além dessas armas usam tatiíbem de lanças de

folhas de faca muito polidas, tendo as hastes dois

metros de comprido mais ou menos ; com estas

armas fazeíu a guerra e também as suas caçadas

nas quaes mostram grande tino e habilidade. Quando
voltam para sua cabana, é sua chegada annunciada

de longe com toques de busina, feita algumas vezes

de itaquára, e, quando podem obter, com chifre de

gado vaccuin. Gostam muito de facões, machados,

thesouras ou qualquer ferro cortante ; mas sobretudo

mostrara o maior empenho em obter cachorros,

com estes caçam, mas depois da caça morta não

repartem com os cães, nem mesmo os ossos, depen-

durando-os ou enlerrando-os, para que não se tornem
preguiçosos

;
por isto andam sempre estes magros

e prestes a morrer do fome ; entretanto quando lhes

morre algum cão. lamentam e choram como se lhes

tivesse morrido algum parente.

Mostram grande predilecção por espingardas, e

quando tem a felicidade de conseguir uma, dão-lhe

grande estimação, Irazendo-a muito liuipa por fora,

como costumauí conservar as armas e as ferramentas,

quasi sempre porém o interior do cano é sujo, talvez

por não saberem ainda desmanchar a arma ; são

bons atiradores, e raras vezes perdem o tiro.

Costumam fazer o primeiro casamento quando
apparece i>erto da lua uma estrella, e depois em
ípialquer tetupo do anno, devendo o genro acom-
panhar e servir o sogro, aliás ficará sem mulher, o

logo passará para outro f[ue se sujeite ás condições

do pai da mulher ; mas quando as mulheres ficam um
pouco velha, será trocada por outra mais nuca.

Deste modo casa a moça varias vezes.
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Quando alguém se distingue na guerra ou na

caça, toma duas e algumas vezes três e mais
mulheres, e chama-se então Tremáni, que quer dizer

valente e forte. ( M. Tara; túra, tiiru : duro, fcrte,

apertado, secco-ma, muito-ni, é. M.) E com eíleito,

os Índios mais destemidos são logo conhecidos pelo

maior numero de mulheres que possuam. Ao se

encontrarem não costumam trocar cumprimentos
;

mas entrando na cabana do vi/inho, sentam-se sem
cerimonia perto das pessoas que lhe são mais affei-

yoadas. e assim permanecem até que estas lhes of-

reçam alguma fructa ou qualquer outra cousa : depois

de terem comido, deitam-se e começam a conversar.

Aquelles que não entram na palestra, guardam
profundo silencio, dat.do de vez em quando signal

de interesse com a cabeça, ou mostrando sua appro-
vaçõo com nma palavra guttural — he — que quer

dizer « está bem ».

Consiste sua industria em tecidos de panno
grosso íeitos coni as fibras de ortiga grande, ( uafé ),

na fabricação de algum utensílio de barro e espe-

cialmente na feitura de lanças, arcos e ílexas. Neste
trabalho mostram muita habilidade, polindo as armas
e pintando as de diversas maneiras.

Occupam-se as mulheres no serviço dos teci-

dos o fabricação de louças ; os homens nos ador-

nos das armas.

São os pannos tecidos sobre os joelhos, e ser-

vem para cobrir as partes que o pudor feminino

manda esconder
;
quanto aos homens andam mtei-

ra mente nus. Além de pannos para este serviço,

tecem outros com mais delicadeza, feitos com as

mesmas fibras, dando-lhes ordinariamente de seis a

sete palmos de comprimento, bem trabalhados, e so-

bre elles desenham com tinta vermelha, diversos

traços, que segundo me contou o cachique representa-

vam facões, machados e flexas, embora não pudesse

eu achar a menor similhança com taes objectos.

As mulheres, quando se acham pejadas, abstèm-
se de comer carne, alimentando-se somente com pal-

mitos, fructas, etc..
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Dizem que é para não engordar o íilho no

ventre. Depois de terem dado á luz, comem sem
escrúpulo todas as cousas comestíveis, e logo tanto

a mãe como o íilho, se lavam em agua fria. A
recém parida mesma leva o íilho para o córrego

mais perto, e com tudo isto è extremamente raro

que uma india morra de parto ou de suas conse-

quências.

Reduzem-se a pouca cousa os seus divertimen-

tos ; o principal é o combate simulado. Dois par-

tidos contrários munem-se de grande quantidade de

cacetinhos de 1 e 1 1/2 a í-í palmos de comprido;
formam-se em grupos, e começam a atirar os cace-

tes uns aos outros, desviando-se como melhor po-

dem, e neste exercicio mostram muita agilidade e

dextreza. Sempre sahe comtudo algum contuso, e

aquelle que acerta uma cacetada no contrario, ri-se

ás gargalhadas. Consiste outro brinquedo em enter-

rarem-se uns aos outros na lama, sem distincção de

sexo
;
procurarem queimar-se com fachos de palha

accesa, emíim luctarem ou treparem nas arvores

mais altas.

Por qualquer bagatella, fazem grande algazarra.

Si acontece que o marido surre a mulher ou algum
filho, aparta-se o casal sem cerimonia, e logo o ho-

miem cuida de procurar outra esposa.

Quando porém a duvida é com gente civiliza-

da, arraam-se com lanças, arcos e íiechas ( até crian-

ças
)
para se vingarem ; mas, si não conseguem seu

intento, conservam a lembrança do ultrage até a

morte, e morrendo deixam-na por herança aos filhos.

Viajam com as mulheres que carregam o filho

menor ãs costas, preso por um cinto feito de casca

de arvore
(
goivira Aí. ), de forma oval, que é pas-

sado na testa da india e dalli para o assento da

criança ; levam também fogo, e apagando-se, tor-

nam a accendel-o esfregando com dois paus seccos de

encontro um a outro. Andam os homens inteira-

mente nus, mas enleara as pernas com cordinhas,

feitas de casca de cipó imbé, ou do pello de porcos

selvagens, para se livrarem das mordeduras das co-
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bras

; caminham cinco a seis léguas por dia, e car-

regam pesos de quatro a c!nco arrobas arranjadas

dentro de um pisainé ou cesto, seguro por uma
corda que, presa ao cesto, passa na testa do indio

;

além das armas levam ura bordão que lhes serve

de apoio.

Quando algum délies cahe doente, aperta-ra-lhe

o corpo inteiro com cordas de imbè, deitam em
baixo do leito desde a cabeça até o grosso das per-

nas umas hervas sobre brazas para produzirem grossa

fumaça. Sentam-se então de um lado as pessoas

encarregadas de applicareni os remédios, e de outra

lado um homem ou mulher (dos mais velhos ), que
continuamente assopram em différentes partes do cor

po do enfermo. Quando a doença vae tomando aspe-

cto perigoso, começam as mulheres a chorar em al-

tos gritos, e assim continuam até que percebam
slgiima melhora ( o que raras vezes acontdce ) ou
morra o doente.

Exhalado que seja o ultimo suspiro, é im me-
diatamente levado o morto para o logar da sepul-

tura, carregado por três homens, segurando um a

cabeça, ontro o meio do corpo e o terceiro as per-

nas, indo o cadaver envolto num panno ( curú ) e

seguro com arnarrilhas. Chegado ao seu destino»

abrem uma cova que mede sempre 7 palmos de

comprido, 3 de largura e 4 de fundo, tendo para

este serviço uma bitola exacta, forram essa cova

com folhas ({^ palmeira e metade da casca da ar-

vore que servia de cama ao fallecido, e depois com
grande cuidado o depositam na sepultura com a

cara para o poente, servindo de travesseiro os seus

curíis e pennas. A' direita coliocam todas as suas

armas e um tição de fogo acceso ; cobrem depois

com paus que alcançam de um a outro lado da se-

pultura, em cima dos quaes põem a outra metade
da casca da sua cama para evitarem que caia terra

sobre o corpo; tapam todos os orifícios com folhas

de pahnito dando-lhe a forma cónica. Acabado o
enterro voltam todos para suas cabanas guardando
rigoroso silencio

; as mulheres do fallecido fecham-
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se e:n um pequeno rancho apartado por espaço de

oito dias, tendo de carpir ao romper da aurora, ao

raeio-dia e ao entrar do sol ; os mais tractam im-

mediatamente de arranjar o necessário para a festa

dos mortos.

Para preparai-ern as bebidas destinadas a essa

festa 'noltem o milho e o pinhão Juntamente com
agua em grandes panellas de barro, e perto do fogo

os m(')em com os dentes para mais depressa fazcl-

os fermentar ; dc[tois misturam o caldo do milho

com mel, formando por este processo uma bebida

embriagante, pouco agradável ao paladar de gente

civilizada, mas muito apreciada dos selvagens, que

a chamam « aquiqui », isto é, aguardente.

Oito dias depois do enterro do morto, a um
signal de busina reunem-se na cabana dos parentes

do fallecido, todas as famílias da tribu, com os cor-

pos pintados de preto. Entram em silencio e com
gravidade, sentam-se sem distincção á roda do fogo

(
que quasi se extendo do uma extremidade da ca-

bana á outra ), em duas fileiras, uma em frente da

outra. Sentam-se as mulheres por traz dos homens
;

nesta posição começa o cachique a cantar em lou-

vor du morto uma cantiga monótona ; as mulheres

e a do morto sentada a um lado choram, e os ho-

mens ollerccem aos convidados comidas e aquiqui

Repentinamente levantam se todos cantando e dan-

çando em torno do fogo, formando uma scena ani-

mada e pittoresca o movimento dos corpos acom-
panhado com a mudança dos passos de certeza ad-

mirável, tendo todos nas mãos uma rama de folhas

verdes ou um bordão [)intado a capricho ; conti-

nuam com estes folguedos até íicabar-se o aquiqui.

o que geralmente passa de cinco a seis horas ; du-

rante o brinquedo alguns dellcs ficam embriagados

e lançam o aquiqui ao fogo ; tiias estes são amar-
rados para não fazerem damno aos mais, e quando

acontece que alguma mulher fica neste estado, serve

de caçoada a todos, até crianças. Desta maneira

acaba a dança e todos, suados e sujos de cinza e
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fumaça procuram o rio para lavarem e dissiparcrn

os vapores do aquiqui.

As cabanas em que moram, servem até ficarem

inhabitaveis por causa da immundicie tanto externa

como interna ; acham que é mais fácil queimar a

velha e construir uma nova do que terem o traba-

lho de afugentar os bichos dos pes e as pulgas que
os atormentam ou fazer a limpeza necessária para

destruir esses insectos ; muitas vezes sem estes motivos

não duram as cabanas muito tempo, porque, susci-

tando-se qualquer <luvida entre elles, a primeira vm-
gança que ton;am, é procurarem queimar a casa do
contrario.

Em cada cabana grande ha um ou dois Índios

que governam os mais, e cada mez sahe um destes

para os alojamentos que ainda existam no sertão

vizinho
(
que segundo me contou um indio andam

por uns doze
) ; fazem estas viagens raensaes para

colherem noticias si tem morrido alguin.

Voltando o mensageiro com a noticia do íal-

lecimento de algum conhecido, lamentam-se todos e

choram com grande algazarra.

As suas festas
(
quando as ha ) dão- se quasi

sempre no tempo do milho verde ; mandam então

convidar os cachiques dos outros aldeamentos, e pre-

parando-se com tintas e pennas vão ao seu encon-

tro meia légua de distancia, levando-lhes bebida, a

cincoenta braças da cabana, sahem as mulheres car-

regando bonitas pennas, com as quaes enfeitam a

cabeça e o corpo dos convidados.

Em algumas occasiões, primeiro que tudo, vão

ao cemitério e rezam pelos defunctos ;
em outras,

sem cuidarem nisso, assentam-sé era torno do fogo,

com a maior gravidade imaginável.

Nestas festas recitam algumas poesias, que me
pareceram rimadas ; mas nunca lhes pude saber a

significação. ( M. Creio que nem os próprios indios

sabem em geral a significação das suas poesias, pois

me parece ívi formadas de palavras antiquadas e em
tempos remotos, cujas significações em parte não
mais se conhecem. M.

)
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Estes Índios, q^uando em inarclia, deixam vesti-

gios de comida e caçadas, e si lhes apparece algum-

animal feroz deixam também signal i)ara avisar a

gente qtie vem alraz de que aquelle sitio é perigoso
;

qnando caminham de noite levara comsigo um ar-

chote ou tição de fogo acceso.

São rauito inclinados ao latrocínio ; em podendO'

lançar mão de qualquer cousa que excite a sua cubica

não o deixam para logo, e tanta habilidade mostra.ii

no furto como os mais retinados ladrões das grandes

cidades ;
entretanto este péssimo costume vai dimi-

nuindo e é licito esperar que com o tempo e educação

desappareça entre a maior parte délies.

Uma das difficuldades na catéchèse e civilisação

destes indios é a grande facilidade délies se siisten-

tarem nas mattas. OíTerece-lhes a natureza coin mão
liberal tudo de que necessitam : abundam as íioreslas

em fructas e caça e os rios em peixe ; em qualquer

parte emfim achara com que ínatar a fome e tendo

elles a barriga cheia, por cousa mais alguma appete

cem.

'Religião

Admittem estes indios a existência de luna di-

vindade como todos os entes racionaes ; ignoram
porém os verdadeiros principios da religião.

Alguns também te:n noções de um ser malfa-

sejo, a que chamam de Acritão ; mas tal crença

não é geral entre elles. M. Chamam tambeai ao de-

mónio (Jet ko)'é — det, cousa-koró, ruim. —
No dia 12 de Novembro de 1866 perguntei ao-

cachiqne mais velho capitão Manoel Aropkimbé
(
que

quer dizer avançador
)
quem era o deus a que cha-

naavara de Tupôn.

Promplamente respondeu-me era o sopro que
quando algum estava doente, por costume délies deve

íi2ar uma pessoa ao seu lado soprando-lhe na cabeça^

nas costas e na barriga. E si neste tempo acontece-

lhe haver trovoada com relâmpagos, cessa de soprar^
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porque é prova certa de que deus estava irritado e

que o enfermo provavelmente morria.

Desta conversa deduzi que elles adoravam o re-

lampag:o e o trovão (como tenho observado) e

tem muito medo da trovoada, chamando-a deus bravo,

Algumas vezes diziam que deus era o sol, outras

a lua e concluiam com uma palavra : Gequikekedi,

((uer dizer
; nada sei a respeito. M. Precií^a dizer

Kikaktín. akikaktin : não sei. Eckikedi é er-

rado.

Emquanto conversamos, lembrei de uma passa-

g-em das aventuras de Rt)binson Grusoé, quando este

discorria com o seu indio Sexta -Feira acerca da
crença de Deus.

Era elle quasi da opinião do velho cachique,

mas tinha mais vontade de aprender a verdade :

dizia a Robinson, respondendo ás perguntas, que o

seu deus se chamavam Tupén que era o trovão, e

que esse trovão creára a terra, o mar, animaes, plan-

tas e todas as cousas; que deus era mais velho do
que o sol, a lua, as estiellas e o ceo, e que a mo-
rada desse Deus assentava nas mais altas montanhas.

Ouvindo essa narração, fez Robinson com boas

maneiras ver ao pobre selvagem os seus tristes er-

ros. Dando melhor idea de Deus explicava-lhe que
ninguém pode ver o Ente Supremo por ser invisível,

perfeitíssimo, infinito e omnipotente, sabendo de tudo

que passamos, fazemos e dizemos; um justo remu-
nerador dispensando a cada um premio e castigo

segundo ás suas obras, e desejando que os homens
se aperfeiçoem de dia a dia para depois obterem uma
felicidade eterna.

Escutava Sexta Feira estas sublimes e consola -

doras palavras com grande attenção e respeito e de-

sejava todos os dias ouvir as verdades principaes da

religião, julgando-se muito feliz por aprehendel as,

attribuindo tudo que uma graça particular do Grea-

dor lhe permiltira achar-se e?n companhia de um
homem te.nente a Deus e tão instruido.

Mas nas conversações que tive com o velho

cachique, achei-o com disposição em tudo contraria
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á do neophyto de Robinson. Nâo me foi possivel

fâzer-lhe compenetrar-se dos seus triste^» erros, n^m
convencel-o de que a polygamia é um peccado e que

devia contentar-se de uma só mullier era lugar de

quatro ( como tinha l cm sua companhia ; muito

menos persuadil-o* que morando coranosco. devia

aprender a reheião, para que tanto elie como a sua

gente se tornassem com o lempo verdadeiros chri-

stãos e bons cidadãos.

O velho polygamo em logar de mostrar desejos

de ser educado, respondeu-me que não podia deixar

de ter as quatro mulheres, porque éra Tremáni ^ isto

é valente.
)

Si estava morando coranosco. continuou, não éra

por encontrar a felicidade, pois mais feliz se achava

nas matlas virgens, onde a caça, o peixe e a fructa

eram mais abucdantes, e nunca lhe íallara manti-

mento sufficiente para o próprio sustento e« o da

num.erosa família. O verdadeiro motivo que justi-

licava sua permanência entre nós. era porque não

podia passar mais sem as nossas ferramer.tas ; que

já éra tarde para acceitar uma nova religião sendo

já Telho tanto que nunca poude apprender a fazer o

signal da cruz : em fim despediu-se com uma risada

e deu-me as costas, dizeado-me sarcástico adeus.

Visto não ser possivel fâzer com que os Índios já

maduros apprendam a religião, o meio mais fácil a

meu ver, é mocular-lhes o amor ao trabalho, a am-
bição de ganharem e possuírem as cousas, não dadas
de presente que elles mesmo dizem nada valerem,

mas ganhas á custa do seu esforço. E* necessário

incutir-lhes horror ao furto e ao homicídio, a que
são muito inclinados.

Quem pensar que pode sujeitar o índio a uma
vida sedentária em poucos annos, pensa erradamente :

os que sahirem d:"s mattos em idade viril, tarde ou
nunca se acostumam com outro modo de existência :

os adolescentes e os que nascem nos aldeamencos
são os únicos próprios para receberem mstrucção
religiosa.
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Si para se extirparem superstições e maus costu-

mes de muita crente que se diz civilizada, é uecessario

penoso trabalho, grande perseverança e continues sa-

crifícios, quanto mais com estes îilhos das florestas,

que prezando sobre tudo sua liberdade e independência,

a ninguém obedecem e est3o senipre promptos por
qualquer desgosto, a ganhar outra vez o matto ? E
uma vez leita esta tenção, não ha conselhos nem
agrados que os levem a mudarem de resolução.

Í)ialectos

Todas as nações civilisadas tem certas regras

de linguagem seguidas pelos homens intelligentes e

bem educados : mas poucas as que não possuam seus

dialectos nas différentes proviccias em que se sub-

dividen : entre os selvagens da mesma nação que
falia!!! a mesma lingua ha também dialectos. Goto
effeito observei que os Índios do aldeamento de São
Jeronvmo, bem que sejam da mesma nação que os

de São Pedro de Alcantara, tem muitas palavras

pronunciadas de uma maneira inteiramente diversa:

do mesmo modo que por isso concluo, si ha dialecto

nas nações civilisadas. os ha também entre os Índios

selvagens.

Aldeamento de São Jeronvmo — Frei Luiz Ci-

mitiiie >.

IV

Sobre os Índios de Guarapoava (
*

) encontrei

valiosas informações nurn trabalho do padre Fran-
cisco das Chagas Lima, impresso no lomo IV da

preciosa colIe?ção do Instituto Histórico.

A"

Segundo o padre Chagas Lima. os Índios que po-
voava -n os sertõís de Guarapoava. por occasião da

-i SeíTunáo o padre Chajras Liioa. esra pala^"^a quer
dizer ave de võo rasteiro em contraposição a guairá '^ p asíaro

pequeno ).
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exploração e conquista, dividiam-se nas seguintes tri-

bus : caines, votorões, dorins e xocréns, as duas pri-

meiras moradoras do campo.

A qual dessas subdivisões pertence a denomi-

nação caingang ? A todas deverá extender-se ou ser

mais particularmente applicada aos camés segundo

pretende Martins em uma nota ao vocabulário dessa

tribu ? (6). M. Também os Índios de São Paulo que fal-

iam a lingua kaingang chamam, a si de Kaingang.

O padre Chagas nunca se refere a semelhante

denominação que não pode coíntudo ser posta em
duvida, conforme já deixei dito e demonstrado.

Assim todas as denominações de Ioga res, rios,

córregos e campes de lado brasileiro, são de origem

e feição kaingang, mais chegadas do tupy, ao passo

que do outro tomaram o caracter e tjpo meramente
cByuà. ou guaran3\

Assim Gôio — en, Erè, Xanxá — rè. Chapecó,

Chopin, etc., M. Gôio — en, corrupção de gôio aint,

não vadeavel ( Borba )
— Evé. campo — xanxa-rè,

campo do cascavel — rè, campo-3 — Chapekó-xá,.

saltu — embektó, modo de pegar os ratos, applica-

do no rio deste nome para caçar os cascudos.

( Borba )-5 — Chopín-chu, bulha que faz o fogo quan-

do se apaga com agua — pin, fogo (Borba).

Os nomes de córregos, ribeiros e rios, sãu todos

ygh do lado de lá, e gôio de cá. M. ygh pronun-

cia-se ligh.

A lingua e dialecto kaingang ò mais ou menos
doce e tem certa harmonia, dando se no ialar cor-

( 6 ) Diese Kaniés, den Ausiedlcrn von Siin Paulo in

innern von São Paulo nnter der Namen der Biiirre. odcr ais

iudos ue matto bekanut. nenueu sich selbst Kainiiáng-

und venu sich uuter den Weissen ais ííczahnit niederlas-

snn, kaikí : Estes Kamés, conhecidos, entre os itniniyrantes

de São Paulo, sob a deuomina(;ão de Buprres ou de indios

do matt: , se denominam elles mesmos de Kainránír, c caso

elles se estabeleçam como mancos entre os brancos, se cha-
mam Kaikí.
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rente muitas alliisões que só se podem destrinçar,

quando pronunciam as palavras de vagar e desta-

cadamente. Aliás não ha regras para a declinação

dos nomes e conjugação dos verbos, ou, si as ha,

são sunimamenle deficientes. O co suplemento re-

strictivo
(
genetivo ) vem sempre antes da indi-

cação do possuidor ; assim : íior de abóbora, pacòn

féie. M. Féie, féje : Flor, folha. Olho d'agua : goio

kané. M. Kané, olho.

Usam a cada momento do hyperbalon, sendo

a ordem habitual das palavras muito invertida ; assim

o complemento terminalivo ou objectivo costuma

ser anteposto ao sujeito que precede o verbo. Por
exemplo. Capitão grande deu a Govare roupa nova
— Guru hó Goverè paimbâng mote que ya. M. Kurú,
panno, hõ, novo-pai, capitão — buongh, grande-

moté ke, creio não ser escripta direita esta pa-

lavra. Talvez devesse ser escripta ba takí : trouxe

aqui (para Goveré ). Ou: Ba ti ke já-ma, ba: tra-

zendo-ke já : está agora-ba, trazendo-ke, pretende-já,

agora-ou senão ke já, indica o passado de trazer.

Este verbo dar traz grandes confusões a quem quer

se iniciar nos acanhados mjsterios dessa pobre lin-

gua kaingang, sendo expresso por termos mui di-

versos.

Assim mote ke. ni mo, eifé e íiton. V, g. : Dá-me
mel : A mang nimtno. M. A, voce-triang, mel-nimmo
dá agora-mo, agora. Ndéia, não dou. Fi lon : Não
deu. Dar pancadas: Xim. M. Para mim estes ver-

bos significam dar só em sentido derivado ã, não
primitivo. Assim ma ti ke, significa está querendo,

trazer ou trouxe, como acabamos de ver-nim mo,
significa rogo-te agora, de nim, rogo-mo, agora.

— Eifé me parece errado ; deve-se dizer eix ri-éix,

para mim-fi, ponha. Fitôn, não por.

Te n elles monosyllabos que exprimem uma idéa,

como rem — pintar o corpo ( M. Melhor, ró, rum :)

— pintar simplesmente, e pintar o corpo ), quando
pintar é — venharó, venliru.it, venharón. Jut — uma
cousa que appjrece

;
put — quando desapparece. Não

sei — cah. Rom — abrir a porta. M. Don, abrir.
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abrir a porta (fechar a poria ó — nifáina ). M. —
Nifé ; niíeiera, é o imperativo ). Ort — isto é men-

tira. M. Também ôn, etc.. Possuem lambem certa

abuiidaíicia de termos em alpriins casos ; por exem-
plos : Camisa — xupóin. (M. \'exupóix significa lam-

bem vestido); camisa curta — ròro. (M. Tauibem

ruro
) ; camisa comprida — téka (M. Parece erra-

do, deve ser — téie, leia, Icja) ; camisa sem manga
— krênini. (M. Também kránini). Gollarinho de

de camisa — tin dui. (M. Ti, do Fulano do tal —
dui, pescoço) ; botão de camisa — den ; casa de bo-

tão — ti ren ; mangas — tapeuxí ; nesgas — liungrc
;

fralda — lindará. Do mesmo modo, dia — kuxa.

M. l^arece-me não significar dia esta palavra, mas

lua, frio ). De dia — kurem. (M. Kurân, significa tam-

bém smplesíuente dia); de noite — koiy. (M. kutii,

kuliigh — noite, de noite
) ; de manhã — Kuxakí ; de

larde — hérei kcke (M/ Arankáxka-arán — sol.

O vocativo, si se refere a homem, vem segui-

do da particula uaa. (M. Oá lambem) o ja si mu-

ILer. O Kaloxá, o Depery — venha cá : Katoxâ uo,

Deperí ja, o ketim (as duas ultimas palavras são er-

radas ; em vez de o se ponha ha, voz imperativa;

kanlín, venha).

As parliculas augmentativas são bang, hv. biii,

(M. Para mim é uma só; a saber, buíuigh ; as ou-

tras são devidas a não saber l)em pronunciar-se pe-

los brancos a palavra buòngb) ; as diminutivas são

xim, xíri
;
por exemplo : in buungh, casa grande

;

in xin, casa pequena.

As conjugações do verbo, diz Chagas Lima, são

em extremo defeituosas, íaltando-lhcs a clareza ne-

cessária, para nelles se distinguirem riodos, tempos

e pessoas.

A particula ahuni denota pretérito, bem como
ja, ainda que iiiais raras vezes. (M. Tauihcin dizsc

húrii, hóro.

(II ) Dalli virá chupim o nome da colouia V
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A neg'açao exprime-se por íôm ( M. Ton.

Também uó ). f'")

Exemplo de conjugação do verco ko, comer;

Eu como: Ix kó Eu comi: í tt ,- i '

Tu comes : A, áma kó Tu comeste /

Nos comemos : Eia k('» ^ . , t^ i i
> / at d \

^r ... 1 . Comemos luuto : Embra ko ( M. Bre )

\ os comos : Aiauer ko ' ^ '

Elle come : Ti k(')

Ella cDuie : Fi kó

Elles comem : Ac; kó

Elias comem : Fac: kó

Come tu : ha kó

Eu uão como : Kó tôn

Eu não comerei : Kó ix ke tón-ke : quero, pre-

tendo.

Eu comerei : Koia kémon ( JNf, Kémo )
— Desejo

comer : Koaati. Koia ati AI. Deve ser koix hu ti-ix,

eu, lii"), quero-li, muito.

Tu não comerás : Koia a ke tôn ( Koi, comer a,

tu-ke, pretender ).

Não quero comer mais : Ko tôn uá.

M. Não quero ainda comer — ton', ainda não
— uâix, não quero.

Õue hei de comer l < íe ko l ( M. De, que

cousa l ).

Este ddverûio embra, juntamente, serve também
( M. Só quando se pôde sem alteração do sentido

)

de conjuncção e.

Outros verbos — Ir e Vir

Eu vou : Timo ka ( M. Significa pretendo ir-tin

ir-mo, agora-ka, ke : pretendo ).

Vymos : Morii (AL AIoj, moi, mo) — I-Vamos
para casa : in to mo ( M. In ra mo-ra, para-in, casa).

Vão todos : Mom ( Aí. Significa simplesmente

vão. Vão todos : Alo kan-kan, todos ).

Venha para cá: O ke tim ( Acho errado. Pre-

cisa-se dizr : lia kantin-ha, voz imperativa ).

( lu ). Xo meu vocabulário vem tóín e tom ( M. Xo Ti-
bagy fee diz lOu ).



— 592 —

Vamos para lá : lia tim ( M. Ha tin-lia, voz

imperativa ),

Vamos juntos : Embrá tin. ^'amos todos : Mona
(mona, significa simplesmente vamos. Mon kan :

Vamos todos ).

Lavar ou lavar-se: Kupé |M. Tíiiiiljoiíi fazer banho
]

1 — Já lavei : Kiipéia. 2 — Não lavado • Kupé
tôn. 3 — Mulher lavou roupa: Kurú faia fi ni (M.
significa não lavou, mas está lavando. O A. em
lugar de fi usou ti, que significa elle, homem ). 4 —
O homen lavou a roupa : Jíurú faia ti liiiri.

Ser ou estar : Ni, a ( M. Na ), on.

Estar rindo-venjú ( M. Estar sentado Niníra

Vendu, venju), ( M. E imper ).

Estar deitado : Nina

( M. Na, deitar ).

Ser surdo : Me tòn ( isto é me, ouvir. M. soífrer

— ton, não ).

Ser cego : Kanè ton ( isto é, kanê, ver — tòn,

não ).

Estar parado : Ta ni ki. M. Deve ser : Ta nik-

ti : Elle está parado lá — ta, lá — k, paragoge — ti,

elle. — Estar comendo: Kotim. M. Deve ser ko ti

ni — ko, comendo — ti, elle — ni, está.

Accender : Pingungra. M. Deve se dizer pingrúra,

e é imperativo de grii, illuminar. Accender se diz

aiénka — pin, fogo.

Accende. M. Accender ; Pingrú — Accendeu :

Pimien kára. M. Deve ser pin aienkaja : accen-

deu o fogo.

Querer: Heiketi. M. Jlo, ke.

Elle j;i quiz : Heiketemja. Ho, querer — ke,

ter.íiinaçõo do passado — te, elle — ja, partícula

adverbial para indicar o passado. M. Ket Iniri — 2 —
Elle de()0is não quiz: Kárake tôn xóro. M. Klle de-

pois não (\mí desejar — kára, depois — ketòn, não

querer — xOro, desejar.
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Eu não quero : Ix iritim. M. Palavra nova. Ix

kémo tôn.

Fugir

Guapejú tin : Eu fujo. M. Veipejú tin : Eu vou

fugindo. Também ueipejú, pejú. O G de guapejú

para mim ê errado : deve ser onmittido. Pode-se

escrever weipejù pronunciando-se ao modo inglez.

Fujamos : Veipejú momóna. M. Mon, plural

de tin.

Já fugiu : Veipejú já.

Já fugiram : Embra veipejú ja — M. Einbre,

junto Para indicar o plural precisa accrescentar ag,

elles ; fag. ellas.

O Dr. Carlos Federico von Martius na sua obra

« Glossaria linguarura brasiliesium » diz com razão

ou não que o dialecto kamê, etc. ; Em geral o livro

que o illustre sábio allemão tentou fazer com o íira

tão perspicuo e syntetico pecca, pela fonte duvidosa

e as vezes má de informações além da gravíssima

confusão e disparidade, conforme já notei no co-

meço, o modo de escrever as palavras indígenas.
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Vocabulário do dialecto Kainyang

( Coroados de ûiiarapoava — Provincia do Paraná
)

ALFREDO DE ESCRAGNOLLE TAUN^Y

Senador do Impcrio. — Presidente da Previne,a do Paraná, de Setembro

de -1885 a Maio de 1886.

M. Notas. — l.° Resolvi adoptar também no

texto do A. a minlia orthographia por ella ser mais

simples e exacta.

2." As lettras E e 0, iniciaes e finaes das pa-

lavras têm o mesmo som em Kaingaiig como si

estivessem no meio da palavra. Ex. g. : o E da pa-

lavra fuõre sôa como o E de cerca.

3.° As notas marginaes do A. ponho no fim

de cada lettra inicial.

Abóbora '
: Pejú.

Abelha : Mang. M. E" mang, ma.

Acabar : Kára húri.

Aclia bom ? : Kei xon ? M. A^oca])ulo novo.

Achar mel: Man pai hume? M. Palavra nova.

Mang ve húri ? Ve, achar-hume, umá : voce.

Adiante : Fonte. M. Palavra nova. Jo, jamé, ju :

adiante.

Agua : Goio.

Aguardente de milho : Goio afé. M. Goiofá.

Idem do pinhão : Goio akí, goio akiki.

Agua quente : Goio arar^jangue. M. G. ara-

nliangiit ar:in, quente-angiit, muito.

' Ah jialavras com este sic:nal acliam-se no pequeno vo-

cabulário do Sr. Telemacco ^lorocinis ( Moroslni M. ) Borba,

publicado em 1882. Os jj soam sempre aspirados, ( Nunca.
M. ) bem como os hh.
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Alambary *
: Kanero f'lore. M. E' Kankro fiiore.

Allf^gre : Vendi. M. E" vendii, venjû : rir, es-

tar allègre.

Amanhã : Naeká. M. E' errado : deve ser vaia-

ká, iiaiaká, composto de uaiâ, amanhã, e de ]<ú, cru

(em amanhã).

Amargo : Kajá.

Amarrar : Texara, tokfíra, texéra. M. São im-

perativos. Tixéra, de ti, a elle — xe, amarrar.

Amar : Ekrinhoáin. M. Creio mais correcto, e é

vacabulo certo Kevenhára, kevanhéra : Conhecer,

amar.

Anno : Plan M. Prãn — I — Anno comprido :

Plan taiangue. M. Pran téie gu-teje, cumprido, gu,

muito.

Anta : Nhóro. ^ M. Jóro, ajôro.

Ante hontem : Nake-hoiite. ^ M. Está errado.

Precisa dizer arankét ôntka-arankét, hontem-on,

outro-ka, em.

Aprender: Kanherône. M. Tanibem kiveinrámen.

Aquelle : Ni Kené. M. Parece que significa :

Aquelle que está ahí-ni, está-k, paragoge-éne, aquelle.

Arara : Kaég, ^ kaéi.

Aranha : Pateklí.

Arbusto : Kaxín. M. K-a, pau-xin, pequeno

Arco : Veie, ^ guia, uéie. M. Uijeí, vuíje, uija.

Arrancar : Krivindia. M Konôn.

Arroz: Nára kanxíl. ^M. Gára kanxíre. A.

Nára kanchin-gára, mlhf.-kanxíre, pequeno.

Arvore: Upandôi. M. Ka.

Assar :
* Jakxúnde.

Assentar-se : Niva. M. Ni, sentado-va, van :

estar.

Atirar fora : Fon, fónora. M. E só fon, fod
;

fonfónora, ou melhor foníónera, significa atirar fora

Notas marginaes do A. I. As palavras com este sigual
'''

achain-sc no pequeno vocabulário do Sr. Telemaco Morosiui

Borba, publicado em 1882. Os jj sào sempre aspirados, bem
como os b. M. O j não é aspirado ; mas se pronuncia nasal

lado, e produz o som de nb nasalado. O H sim qi;e é aspirado.
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varias cousas, ou que são muitos que atiram fora,

ou atirar fora varias vezes.

Atravessar : Kafá bon. M. l^ara mim está er-

rado. Kafán significa de outro lado — Kaíán ra tin :

Ir para o outro lado-ra, para. Envez de ton, será tona,

vamos.

Notas marginaes.

Anus : Ti fu-ti, delle.

Avó : In, ban. M. In, minba ban, avo.

Fa : Azedo. * M. Tatiibem fuá, foá.

1. Texéra : tomei eu: egualmente o Sr.

Mendes dos Santos. O Senbor Borba traz tokfirã.

]\1. Deve ser ti xéra : elle araarra-ti, elle. Não é

tokfirã ; mas tokfíra.

2. O Sr. Borba diz mais exactamente Oion
;

o vocabulário bugre do t. XV do Instituto Il'storico

diz ajôron. M. Eu sempre ouvi dos índios dizer

ajôro. Não me atrevo porém a condemnar o Sr.

Borba, pela razão que ás vezes se trocam mutua-
mente as letras r e n, e porque ba muitas vezes

elisão no fim da palavra.

3. Parece palavra bybrida ? M. Da explicação

que acabo de dar, ve-se que é pura palavra Kaingáng.

4. O Sr. Borba diz kaéi, o vocabulário bugre

diz keág.

5. Essas diversas maneiras de dizer arco provem
do modo porque eu e o Sr. Mendes dos Santos to-

mamos os nossos apontamentos. O Sr. Borba traz ui.

6. A mesma observação da nota supra.

B
Balaio : Gueie. M. Keiní.

líoicoral : Pane kongére. M. Pana kongaro-pan,

cobra-kongaru, pintado.

Banana : Te ban kané. M. Tiignbuongb kané
tiign, caieté-buõng, grande-kanó, fructa.

Banco : Ninbá. Nínja-ni, sentar-já, instrumento.

Banhado : Gr. M. Òré : brejo, lagoa.

Barba : Joé. M. Joá, juá, 1-Barba de pau :

Ka-jaré. M. Ka, pau.
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Barriga : ínajii *
. M. Du-in, minha-du, ju,

ventre-a, parngoge.

Barril : Gôio fá de M. De. recipiente -gôiofá, da

aguardente. Kurii de : caixa feita de panno.

Bastante : Engétka. M. Também getka.

Batata : Pete-hú. M. Ped'û, dun.

Batuque : Grengrèia. M. Gringréie ( baile ).

Beber ; Akròn ^
. M. Krôn. A é prothesi.

Bigode : lenkliná. M. Jantkii kri na-jantkii,

bocca-kri, acima-na
(
gaix ? ), cabellos, ou na, signi-

fica está ( o que está ).

Bobo : man kamé. M, Man, que muito

kamé, teme. Na mínba opinião, é cbamado assim

o bobo pelo facto de ser na apparencia babitual-

raente tímido. Os Kaingang ex*primem frequente-

mente o apparente com expressões que indicam o

que não é apparente, mas real. Ex. g. : Nôro, si-

gnifica dormir, e fechar os olhos.

Bocca : Jentké ^
. M. Jantkii. Só esta pro-

nuncia ouvi dos Índios.

Bolo ou pão : Emin.
Bom : Xitangui '*

. M. Não é xitagui, mas xin

tavín, ou xin tauín, xitaui-xin, bom, bonito-tavin,

deveras. Em geral os índios usam da mesma pa-

lavra para exprimir bom e bonito.

Bom: Okiténi^M. Hók tavin-ho, bom-k, para-

goge-tavin, deveras.

Bonito : Aguy : M. Ha gu-há bom-gu, muito

y, é supérfluo.

Botas : Empemtoro ; M. Pentoró-pen, pé-toró,

o que cobre.

Notas inarjjiuaes.

1. O Borba diz indú. M. In meií-dii, ventre.

2. O Borba traz siinple^meDte krón. M. E com razão.

"ò. No vocabulário Borba jantké. M. Deve ser jantkii.

4. Xitaní diz Borba. M. E diz errado. Talvez é erro

typographico. M. Em ^eral os índios usam a mesma palavra

para exprimirem bom e bonito.

5. Parece o mesmo qvie xitavin. M. Poderia ser axin
tavín, ou hók tavín k, connectivo — kó, bom.
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Hraço : Ipen, ijen '^ • M. 1, meu-pen, braço.

Ih-ancû '
: Kapri '^

. M. E' errado.; é kupri.

Brasileiro : Fong ^

.

Bravo : Nhon. M. Nasalado. Jon : irado.

Braza : pianxò. M. Proi x grii-prois, carvSo

gril, accendiclo.

Brigar ; I nhon. M. I jon-i, eu-jon, brabo.

Bujio : Nliegong^. M. Gògn.
Bugre : índio do matto : Kaingâng.

Buraco *
: Dòro, de don, abrir,

Cabaça : Rurinja. M. ru, rund, rundiá.

Cabeça : Krin.

Cabellos : Inhân. M. Gáix-i, meus — nhan, mal

escripto, porque supprime a pronjncia do g nasaladc.

Cabeilo louro : Mei kuxon. M. E' errado : E
gáix kuxon-kuxôn, vermelho, louro.

Cabello preto : Caixe. M. Errado ; deve sor

Gaix xu.

Cadeira : In diére. M. In dérc-in, minha.

Gahir : Embreia. AI. Palavra que não conheço
;

póde-se dizer kúlen.

Calças : Danen goro. Aí. Dégnen goro-dégnen,

nadega-goro, que cobre.

Cama : Nandia. M. Nángja-nan, nang : Deilar-

ja : logar, instrumento.

Caiuinliar : Emoga. M. Melhor : Eim mo kan :

Nós todos vamos-ein, nós-mo, vamos-ga, kan, todos.

Caminhe : Emprí luMie. Emprii han : Fazer,

concertar a estrada-han, fazer.

(). O 11 é as])irado. O j soa como em espanhol. M.
Nào senhor ; soa como ja expliquei.

7. Em geral todo hcmem branco.

8. Disse-me o tenente-.^eneral Beaurepairc Rohan que
«'sta ])alavra provém do sii^nal de foijo, (jue os índios a cada
instante ouviam da bocca dos portuguezes na perseguições

<|ue estes lhes laziara. I\I. Assim também ensina o padre

Chagas Lima citado por Sebastião Paraná.
9. O Sr. Borba sim])lesmente gong. A prothèse não

provera da pronuncia nasalada : é um accrescimo dispensável.
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Camisa : Veixxupói. M. Veixpóix. Significa

vestuário
;
peça qualquer do vestuário.

Gaíupear^: Kané i tin: AI. Kané, procurar-i,

eu-tin, vou.

Campo : ÉiY'. M. Também rè.

Gançado : Enrorôtiti. M. Aró En, nos aróro, re-

petida a syllaba para indicar pluralidade — titi, final

do superlativo.

Caneco : Rundiá xin. M. Propriamente significa

cabaça pequena — xin, pequeno.

Cannella : Kainé. M. Mí falta competência para

dar juizo sobre este vocábulo por ser novo para mim.
Canna de assucar : Vacri. M. Pode-se dizer

uakri, vakri, inakri.

Canoa : Kaknéi * M. E* kankéi.

Cantar : Taintán. M. Também kur, tractando-se

do cantar ou fala dos animaes.

Canto : Taintánia. j\í. Para mim é instrumento

de canto também — já, instrum-^nto.

Cão : Hau-háu^.
Capim : Èvé. M. Também rê.

Capivara: Kuingrinde*^. M. Krlindilng. -

Capoeira : Engoju. M. Engohú.

Carne : Ti nin. M. : nín, ni. Ti nin, t'nin :

carne delle, do tal animal — ti, do tal bixo.

Carrapato : Kaxini"^ M. Uma variedade : krôio,

krujo, krùjo.

Carretel : P'amfé. M. Propriamente linha para

costurar, fita.

Carvão : Brái. M. Brene, proix.

Casa: Hyn^ M. Deve ser errado. Sempre eu

ouvi dizer in sem aspiração.

Casa bem feita : In ema ho te M. In ma hli

hati-ma, muito — ho, bem — háti, feita.

Casca de páu : Koxinione. M. E para mim pa-

lavra nova. Ka fuOre — ka, pau.

(>ascavel: Xaxâ. M. Também xanxá.

Caiteui : Oxixá. M. Ok xá.

Cauda : Dére. M. Também bu, biiigh.

Cauda de cão : Ri ou bu, M. PV como acima.

Bi é errado.
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Casar: man in pro. M. E ix prôn : Eu caso

— ix, eu — pron, caso ( mulher ).

Gaviuna : Amanto he. M. Vocábulo novo. Deve
ser ho.

Cedo : Kuxangui, M. Kuxan ki-ki, em.

Cedro : Tou. M. Vocábulo novo.

Cemitério : Vaikéie. M. Também vejkéje, uai-

kéie.

Céo : Gaikan. M. Kaikán. kaiká.

Cera : Déia. M. Deje, dèje.

Cerca : Ro. M. Também lo.

Cesto de taquara : Kuénhe uán-uan, taquara.

Cachin : Guy. M. E' vocábulo novo.

Cachin de espinho : ma mie.

Chalé : Kurù. M. Kurd : panno em geral tam-

bém.

Chapéu : Kritá. M. Krintáue-krin, da cabeça-

táue, que cobre. O pronome conjunctivo na maior

parte dos casos é subentendido.

Charco : Oré.

Chega ( M. Basta ) : Kéteca. M. E' errado ;.

diga -se géika-I-Chega de trabalhar : Rainroin, getka.

Cheirar : Nakain. M. Káin.

Chifre : ?siká. M. Também niriká.

Chorar : Fuá tong. M. Signiíica estar chorando.

Chorar : fá, fuá, foá.

Choro: Fuánomo. M. Para mim deve ser fuánmo-:

estou chorando agora.

Chopar : KixiVt. M. Ge.

Chuva : taa. M. Tá.

Cigarro : Maju. M. \'ajû.

Cinco r petkre. ^ M. Petkiira
;

patekrá, pateklú^

kangrá ( veinkangrá) ôn kafánte-kangrá, quatro-òn,.

outro, kafán, alem-te, no.

Cinza ; Brean. M. Bréne.

Cinza : pininja. M. Bréne, pingóng, ninja (fu-

maça)-pin, do fogo.

Cobra : Pan.

Cochas : Ikre. M. I, minhas-kre, cochas (coxas ).

I
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Colher : loé. M. Jauè. Propriamente significa

cuia. Também javé.

Collar : lanká. M. lantká : Rosário ou collar

para ornamento do peito, etc.

Goma mais : Kó gatilim. M. Ko, como-tudo

ga, toda-ti, do aniraal-lim (riinj : parte, pedaço (de

run, cortar ).

Comer : Ko-1-come ovos : Ko garin kre-garin,

de gallinha — Kre, ovos.

Como se chama ? Ti e eriketin ? M. Deve ser

errado; corrija-se assim: Ti jijí hòrikéti-ti delle

horike, como-ti, elle, jijí, nome. No fim da proposição

se põe as vezes sem necessidade o pronome que se

refere a um nome da mesina proposição.

Comprar: " Kaiame. M. Kajám, kanjám, kanjáme.

Comprido : Taiangúe (
^"

) M. Teie gu. O e final

é errado : omitta-se.

Concertar : Hahamantin. M. lia hadn : con-

certar-ha. bom -hadn, fazer. A's vezes se diz só hadn.

Ha ha man ti : Elle faz mais bom-man, mais-ti,

elle-hadn, . faz.

Conhecer *
: Kevanhéra. M. Também amar.

Conversa : IJén ben. M. Venbedn.

Copular : Palavra para miin desconhecida : Oikó.

Coqueiro : Táte fea. M. Palavra desconhecida,

Tói, coqueiro, féje : folha.

Coração : Ti fé, M. Ti, delle — fé : Coração,

estômago.

Corda : De oôn xea fan. M. De on, de outra

cousa.— xéa, amarrar— fan, instrumento— on, outro.

Cordão umbilical : Niindine.

Correr : Tam tarn ho. *^ M. Voz desconhecida.

Ta.'ubem veinvó, -"-enuvo, vo : Correr.

Cortar : Kré.

Cozinhar : Déi.

Cotia : Kixó. Aí. Aguti, cutia : Kaixó.

Couro : Háre. M. Palavra desconhecida. Fuôre,

couro, casca, pelle.

Cotiára : '2 pan epé. M. Pan. cobra — epé, le-

gitima.

Cascavel : Pan xaxá. M. Também só xanxá.
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T'rLilii : Den pan. M. Den, terrível — pan, cobra.

Tambeni se diz den man.

Criança: Ontxi. M. On, algiini— xi, peqneno — t

paragog'ico.

Guia: Petorò. *^ M. Jané,javó. Peloró pentoró :

botinas — pen, do pè-toró, que cobre.

Cunhado: Jambré. M. — jan, mãi — bro, junto

com.

Cupim : Runin. M. Arún,

Curto : Riira •'' M. Também riiro, róro, luro.

Significa também redondo.

Notas marginaes. Ï. No vocabulário Borba kiiten.

2. O Sr. Borba diz iarapri. M. Mas erradamente.

8. Na linguagem sertaneja, campear é procurar

animaes.

4. O Sr. Borba diz kankéi.

5. Perfeitamente onomatopaico.

6. O Sr. Borba traz krllndiing.

7. No vocabulário Borba tire.

8. O Sr. Borba diz in.

9. O Sr. Borba traz palkrá. iJ.ti, pire; dois,

rengré ; três, taktòn; quatro, kangrá.

10. O Sr. Borba diz téie.

11. Diz venvóra o vocabulário Borba.

12. Pau significa cobra.

13. O Sr. Boiba traz rumbiá.

14. O Sr. Borba traz niro,

D

Dança :

' Vaikokefú.

Dará luz: Akren baure. M. lia erro : significa

leu á luz : Akren ba hiiru. Kren, criança-ba, dar á

iuz-húru, particula adverbial para indicar o verbo

passado.

Dò pancada : Impópe kére. M. Inipér. Impo-
pekêra.

Dedo da mSo : Iningé fáó. M. Iningé féie-in,

minha-ningó, mão-íéie, dedo.

Dedo do pé: Ipen faie '-^

, Aí, Pen, do pé.
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Dedos: epenjújn. M. Palavra nova, juja, pontas

dos dedos das mãos, dos dedos do pé.

Deita -te : Ananán. M. Nan. Ananán indica

repetição de acção.

Dente : Nha. M Ja.

Derrubar : Kutemara. M. Palavra nova neste

sentido. Noutro : Contínua tu a cahir-ma, continuar-

ra, terminação do imperativo. Também : Corta tú.

Poréin ò kutmára.

Descer : Tiréra. M. E' imperativo. Tére, descer.

Téréra : Desci tu.

Deus : Tupén ^
.

Devagarinho : Kumére tin. M. Significa ir de

vagar-tin, ir-kuméra, de vagar com delicadesa.

Dia : Kurán ( claridade) — I-Dia inteiro ''

: Aran
xie. M. Arún, sol-xie, palavra nova.

Dizer : lia ke. M. Significa dize tu-lia, partí-

cula itnperativa-ke, dizer.

Disse-te eu : Uín mán oenbe tin. M. Significa :

Elle disse para mim — uinmán, ixmán : para min, de

ui,eu-man, para-oenbê ( venbedn ), disse-tin ( ti ), elle.

Disse-te eu : Uín áma venbend — uin, eu-ama,

para ti ( ma, para), — venbédn. •

Dinheiro :
* Nhatikambú.

Doce :
* Gréin. M. Gren.

Doença :
' Kangati. M. Também doente.

Dormes muito : Ararore te hy. M. E errado.

Diga-se : iVma nôro ho-nôro, dormir-ho, — a, tu,

muito

Dormir :
* Dorona. M. E errado. Diga se nôrora.

E imperativo.

Dois : Rengrê. M. Também alengjé, arengré,

ilangré.

Duro : ire» ancju ^
. M. Significa rúulto duro-

fju, rnuilo. Também túra, túru.

Notas marg^iuaes. 1. Iiiingí' significa niào. M. Miuha
mão, i, minha, uiugó, mão.
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2. Openpé, palavra nova.

3. Tupán no g-uarany.

4. Ará em g-uaran}^ dia.

5. Tara no vocabulário Borba.

E

Efïervescencia : Uanorcmo. AI. Signiíica ferve

agora— de van, vein, vó, uó ; ferver — mo, agora.

Embira : Vaebéne — M. Béne, que serve para

amarrar — va é prelixo que muda era nome ás ve-

zes a palavra, e ás vezes serve só para harmonia.

Embúia : Báin. ( 1 )

Enterrar : Rjura. M. E' errado e imperativo.

Diga-se pejii, imper. pejúra.

Enxada : M, Kritaporé. M. Tampére. Talvez

também kri tampére e kri, em cima.

Escrever ( riscar ). M. Pintar, marcar : Ve-
nharan (2). M. \^enharò, aro.

Enciíer : Tonara. M. Imperativo. E' fònera de

fon.

Esfregar : Imitin. M. In tin : Eu esfrego — tin,

esfregar — in, eu.

Espera : Tore.

Espertar : Endò. M. Palavra nova.

Espeto: Jeiíga gre — jenga : assar.

Espiar : Kikokan. M. Palavra nova.

Espingarda : boká.

Espinho : Xói.

Esposo : Prôn. M. Significa esposa, mulher,

não esposo.

Está custoso: Guáin coren gue. M. Significa:

muito custoso. Não se diz guáin, mas uâin. vein,

váin — korég, custoso — gu, muito ( Avein, pronun-

ciado o w á moda ingleza ).

Está escuro : Guáin kangá hue. M. Significa :

está doente. Não se diz guáin, mas vein-hue, não

vai bem : se diz ve : é, está.

Está no meio : Foro ti ni ha. M. Significa :

Elle já está no meio — ti, elle — ni. elle — ni, está

— ha, já.



— 6o5 —
Este : Ni ban. M. Palavra nova. Tag : este,

ni, está.

Estômago : Indii. ( 3 ) AI. Significa também :

ventre, tripas.

Estou cangado : Inb arotiti. M. Significa : es-

tou cançadissimo — aro, cançado.

Está morto : Tére io. M. Tére je. — Jo pare-

ce errado. Tére ja : Está morto. Ja — indica acção

completa, ao que parece passada. O A. erra ás

vezes usando O por A.

Estou velbo : Kufá níin. M. Kofá ix ni-kofâ,

velho — ni, estou — ix, eu.

Estou vexado : Imá kútin. M. Palavra nova.

Está vivo : Ariry. M. Líri, aríri : Estar accor-

dado, estar vivo, estar de olbos abertos, ser vivaz.

Estrada : laprí bang. M. Diga-se: empril buongh-
buong, grande — emprii, estrada.

Estrella : Krin.

Excellente : Fí veinmá ho ne. M. Significa : O
presente delia é bom-fim, delia — veinmá, pre-

sente — ho, bom, na é.

Excremento ; Nhafá. M. Jafá.

Notas marginaes. I. Arvore peculiar á Pro-
víncia do Paraná, espécie de canella preta de outros

lugares; tem veios muito bonitos, parecendo-se ás

vezes os pannos que delle tiram, peças de tarturu^fa,

conforme se ve na capella da Misericórdia era Gu-
rityba.

2. Borba traz ran.

3. Indu significa egualmente barriga.

Faca : Kifé. M. Kiifé.

Falia muito bem: Venbem mahôti ( Uenbe ).

M. Uenbedn, faliar — ma, muito — ho, bem — ti,

elle.

Falia muito mal : Uenben i korêg. M. I, si-

gnifica eu.

Faminto : Nhat kamé. M. M. Talvez jent kamé :

Não tem appetite

—

jen, comer — kamé, temer.
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Farinha de milho : Mentfú.

Fazenda listrada : Kurù kogere. M. kuvà kon-

garo. Kuril, panno.

Fazenda preta : Kurú xa. M. Xu.

Fazenda vermelha : Kurú kuxôn.

Fazer fogo : Nind. M. Palavra nova, Aiénka :

Accender.

Fechar a porta : Aro mora. M. Dónera — Abre

tu. Imperativo, Fecha a porta : Nifcíera. Na intro-

ducção vemos o próprio A. dizer que rom signi-

fica abrir.

Feder : Kokré.

Feijão : Rongró. M. Langró, rangro, langoró.

Fêmea : Untantán. M. Untanlò, tanto.

Festa : Iká. M. Palavra nova.

Fica quieto : Kitòne. M, Palavra nova. Kalú,

emé, jatii : quieto.

Filiio : Ix koxi. xM. Significa meu filho-ix, meu
kotx/, filho.

Flor : Fàe. M. Kafeie.

Flexa : Do. ( M-
Fogo : Pin.

Foi embora : Uere-úere. M. Também so nive,

v«ire. Repetido, significa multiplicidade de acção.

Folhas: Xifeia. M. Féie.

Folhas de palmeira : Xifeia tain M. Tain feie-

feie, folhas. .Ki pôde ser prefixo.

Fome : Kok/re. M. P^óme, estou com fome.

Formiga : Ruoplin. >.!. Ruprín, ruprín.

Forno : Totognia bang. M. Tológnia buijngh-

tolôgn, torrar-ja, instrumento-buongh, grande.

Foice : Nha pa-pa, pedra ?-nha, de dente.

Frio : Kuxá.
Fructa de guabiroba : Penóa.

» » jabuticaba : Nhamboroli. M. Ma.
» » laranja: Aherinhen. M. Nerenje kanô.

» » limeira : Aherin-enxin. M. Palavra

nova.

Fructa de limoeii-o : Nherenie korêgne. M.

Koré, ruin.

Fui eu : Uíii. M. Ix níve, ix ni iiúri.
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Fumaça : Nia. ]\f. Ninj;i.

Fiitiio : Majii. M. Yd'jd : cigarro, fumo.

Fumo ( fumaça ) : Nià, níjá.

Fundo : Digde. M. Dik, ding
(
profundo ).

Fuzil : E'me jur, M. Voz nova para minei.

Notas marginaes. I. O borba diz dou. M. E'

dó, não dôu.

G

(iafanhôto : Xukr/n. M. Krin, cabeça, xu —
preta, suja.

Galho de arvore : Titán. M. Fuigb, pen^ Ga-

lho pequeno: Ka jovuíje — ka, de páu.

Galho quebrado : Titánbreja. M. Fan, brein :

quebrar.

Galho sêcco : Titan tara.

Gallinha : Gré. M. Significa : ovo, filho, criança.

Deve-se dizer garâi.

Gallo : Garin gré. M. Gre, macho.

Gato do matto : Grim (1). M. Palavra nova para

mim. Minkx/n min — onça, xin — pequena.

Geada : Kokríre.

Genro: Jambrô. M. Jan, mãe — bré, junto.

Gissara
(
palmeira ). M. Fone — én. M. O Bor-

ba diz gissura. Féne-é.

Geriva : Táion. IL Voz nova.

Girão : Kakré. II- Gama, mesa, em sentido se-

cundário.

Gordo : Tange. M. E' icm^.

Gostar : Anankúre, gedeti. M. Ho, jentríin.

Gralha : Xanxó. M. Voz nova.

Grande : Bangue. M. Ouvi fallar também eu

assim esta palavra aos Brazileiros do Tibagy, mas

os índios sempre pronunciavam buongh.

Grimpa de pinheiro ( espinho, folha ) : Fára fé.

M. Finheiro, fuenk — fé, folha.

Notas marginaes (1) — O sr. Borba diz mikx/n.
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H

Ilerva matte : Kongón ( donde congonha ? ) M.

Kongv')ifi.

Hoje: Ilori. M. E' : óri.

Hoje vem : Orí katiim. M. E' : kanlin.

Ilombro : Iniril. M. O Borba diz jenimb:íi.

Jenmán.
Homem : Ungré, paby.

Homem : Fongue (1). M. Fong. Fongue é errado.

Hoiuera bom : Fong bò.

Homem branco : Kupú. M. Kuprí.

Homem preto : Xnti (
^

) xn, preto-ti, elle.

Hontem. Arakéti. (
^

) M. Arankôt.

Notas marginaes, 1. Fonge como dissemos atraz

é o portuguez branco, cuja voz de commando era o

implacável fogo das armas de tiro.

2. Também tomei gai xi ( M. gai xu : cabello

preto ). Não sei qual o certo.

3. O Borba traz arankén. M. Acho errada-

mente.

I

Índio ou Bugre. KaingAng. (
•

) Vide introducção-

Irmã: * Ve.

Irmão • Inhau-he (
^

). M. Javiï Javii ve é o

irmão menor-ve, menor.

Irmão inais velho : Kainh, hó. M. Kaikô, kanké.

Ir :
' Tinhra. M. É o imperativo de tin. E su-

pérfluo o h.

Notas marginaes. I. Vide introducção.

2. O Sr. Borba diz Arangére. M. E arengrô.

Jaboticaba : Maa. M. Ma.

Jacaré :
* Hapã. M. Ilampá.

Jakú : Pei (
'

).

Jakotinga : Pein M. Koíi.

Jacutirica ? Grun. M. (iruntx/. São Paulo dizem

gránha.
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Jararaca : Paravíri : Palavra nova.

Joelho : Hakrí (
^

) M. Fakr/n, de fa, da perna-
krin, cabeça.

Junto : Ambr^. M. Significa junto com você.

Notas marginaes. 1. Talvez seja a mesma pa-
lavra pai e pein para exprimir jacu e jacutinga.

2. O vocabulário Borba traz it fakr/n. M. It,

meu. A. Tomei iakrin no plural. M. Eu acho muito
improvável este plural.

K
Kagado :

* Pednín.

Ladino : Hue vin kamône. M. Vein vin ka-
mône : Elles vém conversando — vein vin conver-

sar — kamôn, plural presente de kantin, vir.

Ladrão : Pejùa. M. Também pejûja.

Lama ( lodo ) : Tinberére. M. Significa : Cou-
sa molhada da tal cousa — berére, brére : molhado
— ti, da tal cousa.

Lança : Orugurii, M. Também : Uruguriu
Larania : Nerínhe. M. Nerènhe.
Lavagem : Veikupéia.

Lavar : Kupéia.

Leiçenço : Kuiiii. M. Também kujúj.

Leite : Kefé. M. Palavra desconhecida. M.
N^ngje — I — Leite de vacca : Boinongje ( 1 )

—
boi, de boi.

Lenço : Kurú — xi ( 2 ) — kurú, panno, xi',

pequeno,

Ler : Uréie. M. Venharo.
Levantar-se : Anai tin. {'ó) M. Significa ir

deitar — uãi, deitar — tin, ir.

Leve : Kaiú — hu. ( 4 ) M. Significa : muito le-

ve — hò, muito. Também kajúj.

Ligeiro : Kurj — kurj. (5 ) M. Kur, kúri.

Limpar : Kekónra. M. Palavra nova. Prova-
velmente imperativo. Kalóro, limpar.



— 6io —

Limpo : Kupli. ( 6 ) M. Também kuprí

Lingua : Inoné. M. Significa minha lingua

—

ix,

minha — none, lingua. — 1 — nonebuongh, má lin-

gua — bu(>ngh, grande.

Linha : Lafé. M. Uafé, mafí'.

Logo : Karea. ( 7 ) M. E kárka, de kar, de-

pois—em, no.

Longe : Korangue. M. E kuvarangú, kuarán

gu — kuvará, longe — gu, muílo.

Lontra : Eokíeie.

Lua : Kixa. ( 8 ) M. K kiix;i.

Luctar : Rurúja ( lucla
)

Notas marginaes. L Borba diz nongúje.

2. Xin é pequeno, kurii xin, panno pequeno :

como dizem os hespanhoes paniiello.

3. Borba traz negara. M. E' imperativo.

4. Kajúi em Borba. Em geral supprimi o y,

que comtudo tem significação de vo;ial aspirada.

Torno a di/,er, o j deve ser aspirado como em hes-

panhol ; o h também ó aspirado. M. Nem o y nem
o j no uso que laz o A. e o Borba s3o aspirados

;

mas sò nasaes,

5. Borba supprime o segundo kuri, pa-

rece-me, porém, expressivo kúri kuri. Kupli também
quer dizer branco, alvo.

6. O Borba traz queyéne. Tomei entretanto

estas phrases : logo aprendo : Karea kanherone :

logo volto : Karea katin. M. Kárka e kejéne, signi-

ficam logo. Precisa dizer kantin.

7. Koxá em Borba.

M
Macaco : Kajére, kaiére.

Machado : Ben. M. Beng. ( 1 ).

Macho : L'Ongré. M. Ungro, ongré, gré-òn,

algum, gre : macho, vara.

Macuco : Lu-

Madeira ôca : Ka iaké. M. Ka ionkó, ka dòro-ka,

páu.

Mài • Jan.
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Magro : Kaíoro. (2) AI. Kujo, kajó, kaió-ro, oslá.

Mais para lá: Ma canni hene. M. Parece- me
quo signifique : Aquelle está alegre. Man lio, alegre,

áni, está — éne, aquelle.

Ataleita : Nhonhôro. M. Também jonjòro, tremer.

Mama : Enoneiije. M. Noiíguje ( ubre ).

Maminha : Inhoeklin : Nongujekrin, krin, cabeça.

Manda-me dizer : Umbe .nim. M. Deve signi-

íicar : Rogo que falles, uenbcM, conversar-nin, rogo.

Mandioca : Kumin.
Manco : Tin koré. ( 3 ) M. Tin, ir-korég, mal

( com difficuldade ). Também vaguo.

Manco : Kanherán.

Mão : íningé. M. I, minba.

Mãos : En níngé (
^

). M. Significa : Nossas

mãos, nossa mão.

Mão de pilão : Kra.

Máu : Buâ. M. Buá, palavra nova. M. Korég.

Montanha : Krin bang. M. Krin buòngh : morro
grande-buõnhg, grande.

Mongango ( M. Variedade de abóbora ) Pxó.

Maraca* : Xu,
Marakanan : Kankére. M. Kentkére.

Marido : Eíbéne (
^

). M. Significa meu marido-

eix, meu-ben, béne : marido.

Marreco : Pen béne. M. Béne, unido ?

Matar : Titelim. M. Ten, tain, tére. Deve ser

ti tére: Ella mata-ti, elle. Também tele, mata.

Mata ( M. Tu ) : Tenra. Imperativo.

Matto : Ka. (6) M. Sempre ouvi dizer que Ka si-

gnifica pau, nunca matto. Matto : muá, muáilka.
'

Matto : kakan. M. Para mim não significa

matto em sentido próprio, sinão varias arvores reu-

nidas, e só neste sentido pôde significar matto.

Matto : U«in.

Medir: Emam fi. M. Palavra nova; ou sinão

dè para mim, dê para nós. \'ide introducção.

Meio dia : Emendo' katixa ha. M. Inindo Káxka-
ha, ja.

Vide Revista do Museu Paulista, Vol. VI p. 37 e 38.
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^Fel : Mang. M. Ma.

Membro viril : Nhengre.

Menino : Paiw'm {"^
). M. Gire, paixzn.

Mentira : One.

Muito mentiroso : One ti nin. M. One titi-ône,

raentiroso-titi, final do superlativo.

Mergulhe* : Putkeia. M. Putkéra de pur. mer-
gulhar, afundada.

Meu : Ixiôn (
^

). M. Lx, ixôn.

Mesa : Níndia. M. Também nínja, jénja. Ninja,

significa também cadeira de ni, sentar, ja, lugar,

instrumento. Jenja, jen-comer, ja-lugar.

Mez .• Kixá pire. M. Significa um mez. Kiixá,

mez-píre, um.

Mico ( M. Macaco em geral ) : Kanéhre.

Milho : Gára (
^

), nhara. M. Melhor gára.

Milho moido : Pi xi. M. Palavra nova.

Milho torrado : Antotóro. M. De totôgn, tor-

rar-ro, indica o resultado de uma acção. Tem de

certo modo significação passiva.

Moço : Keròn. M. também kuron ( melhor kii-

ron ). Significa tambein cousa nova.

Moça : Tetan. M. Togtán.

Molhado: (10) Timbrère. M. significa a tal

cousa molhada — ti, a tal cousa — brére, molhada.

Molle : Tanáia. M. significa também cosido e

maduro.
Monjolo : Tandrin. M. Palavra nova.

Montanha : Krin bangh . M. Significa monte
grande — krin, monte — buòngh — grande.

Morango ( abóbora ) : Pxó. M. Palavra nova.

Morder : Pram M. Ipran : eu mordo — i, eu.

Morar : Jam^^ M. Não significa morar, senão
minha mt^rada — ja, minha — emá morada.

Morar se traduz com ni, emd, também signi-

fica bairro, povoação, cidade.

Morrer .- Terear. M. E' tére.

Morro : Krin.

Mosca : Xóin.

Mosquito : Kanm.
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Mudo : Uene ton. M. Vinbe +òn — vin, con-

versar, íallar — ton, não*.

Mulher: Prôn ( 1 1 ).

Mulher moça: Untantan. M. Untog;an (12).
Mulher virgem : Be tôn. M. Significa sem ma-

rido — be, marido — tôn, não. Significa também
mulher mundana.

Mulher velha : Kofuá. M. Significa só velho.

Deve-se diser kofá fi, fi, ella ( não kofuá ).

Muita fome : I kokire. M. Significa simples-

mente estou cora fome. Ix kokirêiiti : Estou com
muita fome.

Muito : Ititi.

Muito bom : Ti veinmá ki ne. M. Já encon-

tramos supra esta dicção. Em logar de k, ponha-se

h, e em logar de i, se ponha o, como acima em B :

e sahirá : o presente delle é bom.

Muito valente : Aure nho be nim. M. Locução

em pane nova. nhom, jom : brabo — be, habitual-

mente — nim ( ni ) é.

Muito doente : Kangá hi. M. Kangá ho. Hi é

errado.

Muito somno : Nòre ti hi. ti, elle-hò, precisa,

quer- ti, muito.

Muito veloz : Veinvo mi nim. M. Veinvô, correr-

mi, vos nova
(
podes ser ma, muitos — nim, é ).

Notas marginaes. J. O Sr. Borba traz beng.

2. Kaió diz Barba.

3. Tin korèg, segundo Borba.

•í. Mingé diz o Sr. Borba M. E errado ; creio

ser erro typographico.

õ. Been no vocabulário Borba.

6. No guarany e tupy é caa, donde caatinga

( matto branco ), caaponam ( matto isolado ).

7. O Sr, Borba diz paixín.

8. Ichòn no vocaliulario.

9. Parece que nhára é mais exacto do que

gára. M. Não é, pela razão que precisa neste vocá-

bulo, fazer sentir o g guttural, e não se obtém este

efTeito com a syllaba nh.



•— 6i4 —

10. Brève segundo Borba.

11. Pran segundo P)Orba. M. Typograpliico ou

não, ó erro.

12. TaiUan ou tante, coaio traz Borba, é mu-
lher moça. M. T()g'tan.

Nadar : Brobrója (
*

) M. Bròbr()je, brabrâia,

mraiamráia, marambráía, bregbréje.

Nádega ; In dégne. M. In, minha.

Não: Tòn, tôm. {^) M. Prefiro tôn
;
para mim

quasi nenhuma palavra pode acabar por m — 1
—

Não cacei : Tânia tòn
; M. Tânia : Matar. M. (jiicar,

enkréja — 2 — Não achei : Vaie tòn. M. Ve tòn —
3 — Não chauiei : Tima lo tini. M. Parece .'^igni-

ficar : Chamei a elle. Timá, a ella-to, dizer-lin, de ir.

Não conheço : Ivieatón M. Palavra nova. Keveiihara

ton, kikaktMi. — 4 — Não é meu : Ixôn tôn — 5 —
l-anero ton. M. Significa : Não enchas ( Fanera ).

Imperativo — 6 — Não melhorei* Hatòn. M. lia,

bom de saúde — 7 — Não pegues : Baton. ]\l. Signi-

fica : Não carregues — 8 Não queima : Poro ton

— 8 bis. Não quero : Deia — 9 — Não gosto : Ti

kimekrenho aim. M. Palavra nova para min). Em
lugar de aim, creio deva-se por váix, não gosto — liki,

em elle — ki, em. 10. Uá : Não sei. M. Agh. — 11

— Não tem nome : Ajiji tôn-a, prolhese — jij/. nomo-
tòn, ainda não — *12 — Não tenho medo: 1'in ciii

kamé ton (M. uin, cu-katn^', temer). M. Ix kamé,
lôn — l.'i — Não tep.ho fome : Kok/re tôn li nim. iM.

Signilic.i elle não está cojn fome li, elle — nim ( ni
)

está — 11 — Não vai ainda ; \'iriti (') ne tòn. Creio

signiíiíMie : Não se está virando ainda — viriti, vi-

rando-ne, cst;i-ton, ainda n3o — 15

—

Não vem:
Kalim tòn. M. Kantin lòn — 16 — Não vi : Vai loii).

Al. Vei ton.

(

'^'

) \'iiiie ti tôn: Aiiidta elle não foi embora— viiiie,

pr.ssado dv tin, ir.
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Não quero: Déia. M. (^). E uma espécie de in-

terjecção.

Xariz : Iminhé. M. Ix ninlié-ix, meu.-2-Te ni-

iilîé. M. Ti ni n lié : Nariz délie,

Nascer : Alboeti. I\I. Locução nova. B^^'O, kii-

ten, liankiiten.

Nliambii : Toaxira. M. Palavra nova— uô, nliam-

bi'i-a, parag'oge — Xim, pequeno.

No de pinho : Kuxé. ( í ) Palavra nova. Kané.
Nome : Ajiji. M. — A, prothèse — jijî nome —

(
*

) Ajiji komangue : Noiue feio. M. E' kor(?g.

Noite : Kiïte — I — Noite inteira : Kúte xi ho.

M. Significa : de tardinha, meia noite.

Notas niarginaes. I. O Sr. Borba traz albarán-

bròia.

2. Posposto sempre, conforme se verifica nas

palavras qne seguem.

3. Não sei que fim levou o negativo ton. M,

Pois, si é interjecção, cotiio é, é negativo por si

sem outro accrescimo ou additívo.

4. O Borba traz kanxé.

O

Olhar : Káuera. M. E" imperativo. Os Kaingáng
enunciam sempre o verbo no imperativo.

Olho : Kané. 1 — Olhos : kané. {') M. O plural

em kaingáng, se conhece do contexto ou repetição

da palavra etc.

Onça : mim.
Orelha : Iningrein. (

^
) M. I, minhas, minha.

Ouvir : Ti ningréin hi), M. Significa : As orelhas

delle, o ouvido delle é bom — ti, delle — ningréin,

orelhas — hõ, bom.

Os'^o : Kukâ.
Ovo : Kréin. M. Kren.

Ourinar : iéi. M. Jí^j.

Notas marginaes. I. Não tenho certeza si a mu-
dançí» do accento ê que differença o singular do

plural. M. Não ó, como se disse.
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2. O Borba diz inigréim. M. T, significa minhas-

orelhas.

P

Paca : Kokame. M. Talvez de ko, comer-kamé,.

temer. Talvez pela razSo que parece temer, quando

come. Os Kaingang usam verbos que exprimem a

realidade para signícar o que é apparente.

Padre : Pandère ( 1
)

Pai : lói. ( 2 ) M. Jógn, jóng.

Palha de milho : Gára fere. f
3 ) M. E' fuore.

Palmeira : Táin.

Panella : Kokrô. M. Kukrôn.

Panella : Kunkníja. M. Palavra nova.

Panno : Kurú. ( 4 )

Panno grosso : Kuni bre ho. M. Palavra em
parte desconhecida, bre, grosso ?

Panno fino : Kurú gain. M. Palavra em parte

desconhecida — g«in, cabello ?

Panno novo : Kurú keron, M. Melhor kiiron.

Papagaio : languio. ( 5 ) m- Kantó.

Para baixo : Enheng^V. jvi. Gu.

'Para cirna : Enhenguixe. M. Palavra nova. Ih).

Para lá : Erè taiene. M. Para min significa :

Aquelle campo 1? — bre, campo — ta, lá-i, paragoge
— éne, aquelle.

Parente : Kaiká. M. Também contribulo, ami-

1'au ( arvore ) : Kaa. ( 6 ) M. Ka ( arvore ou

não. Porrete por ex.).

Pé : Ipên. M. Significa o meu pô — i, meu.

Pes : Empèn. M. Não se faz assim o plural:

mas accrescentando um adjectivo determinativo.

Ex. : Todos os pés : Kára pé. Em, nosso. Tam-
bém : pen pen : os pés.

Pedra : Pó, M. Também pan.

Peito : Inje. M. Fé, A do A., é palavra des-

conhecida.

Peixe : Pirá. ( 7
)

Pelejar : Jakegréne. Ja, eu — klingréne : Bri-

go, pelejo.
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Penis : Ingrafi'ii. M. Grafi'i.

Penna : Préia. (8) M, Palavra desconhecida.

Féère, féène.

Pensar : Tore. M. Palavra desconhecida. Krcdn^
enkrèdn.

Pente : Oaikuréia. M. Veikuréja. Oái, uéi,

vei é prefixo em geral para transformar em nome
qualquer palavra, ou simplesmente por harmonia.

Pequeno : Xin.

Perder : Vaikréti. M. Mamfóre.
Perdi X : Koiampampé.
Periquito : Kaioie. P. nova. M. Krikr/je.

Perna : Id jua ( 9 ) M. Id Signiílca minha. Ix fa

( fuá, foa ) : Minha perna. — Ix, minha.

Peroha : Penoâ. M. Significa guabiroba, Xe,
peroba.

Perto : Kakó.

Peru : Pein bangh. M. Pen buõngh. Buôngh,
grande.

Pesado: Kufá iangú (IO). M. Kofá anangú —
anangú, muito.

Pescoço. In dui. M. Significa raeu pescoço — in,

meu, ndui, pescoço.

Pestanas : 1 kané iokli. M. I, minhas — kané,

olhos — jokii, que guarda — jo, guardar — kii p.

desconhecida.

Pica-páu : Jakringó.

Pilão : Kreie ( 11 ), kréia.

Pinheiro : Fuan. (12) M. Acho errado. Fuõnk :

pinheiro — 1 — Pinheiro podre : Fuonk dôro. M.
Significa pinheiro ôco — dôro, buraco.

Pintado : Kongére. M. Kongaru.
Piolho : Engá, gã.

Planície: Pandói. Significa também espigão. Plan-

tar : Xáte. M. Palavra nova. Kren, plantar ( 13 ) kren.

Pobre: Nhérenhére kamé (14) M. — Nhere-
nhére, preguiçoso — kamé, tem — medo. Tandatôn :

pobre — tan, tem de, cousa — tòn, não.

Pombo: Petkoiun. M. Petkiiin (15).
Ponte : Kapuin. P. nova. Gaf/ít : ponte.
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Porco do íiialto : Kran. M. KrOugn, kriingn (16).

Poriingo : Arumia. M. Rud, rudiá.

Prato : Pitike. M, Patkti.

Preguiçoso : Nhere-nhére. M. Jenjére, nhenheré.

Prenda : Akexexe. Palavra desconhecida.

Preto : Xáig. M. Xugn.
Primo: Rengrô, (primo irmão).

Pulga : Kampó.
Punho : Inindó M. Significa também : Meu

antebraço.

Notas marginaes. 1. E' evidente a corruptela.

2. O Borba diz iong. M. E com mais razão

parece.

3. O sr. Borba : Nhara fuore. M. Gara fuore.

4. Kurú é um panno entrançado, feito de fibra

de ortiga. Comprei um em Ponta Grossa por 10$ réis,

muito fresco e excellente para dias quentes como
forro de cama. M. Por isso o chamam de kurú

kuxá : panno fresco — kuxá, frio.

5. O Borba traz kar.tou. Não sei de onde

vem similhante diíferença. M. E" kantó, não kantou.

6. Matto, arvore, pau, como em guaran3^

7. Pirá, palavra guarany.

8. Féie no vocabulário do Borba. M. E' < rrado.

9. Il fá segundo Borba.

10. Kufuiang no vocaculario Borba.

11. Kreie segundo Borba.

12. Tang, segundo Borba. AI. Mas é errado.

í3. Xeránde segundo Borba. M. \'oz nova.

14. Nheunhére, segundo Borba. ^I. Errado
;

acho erro de impressão.

15. PetkOin, segundo iîorba.

IG. Kreng, segundo Boi"ba.

• ^I. deve ser xe krau de : Eu |>Ianto — xe cu —
kraii plantou — de, jc : estou.
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Q

Quarto do uma casa : Fafonde. M. Palavra des-

conhecida. lMkaí<)dudn, imaíbdudn. Quarto de uma
casa.

Quatro : Vaikangrá, veikangrá. M. Támbem
k angra.

Qua ti : Xe.

Quebrar : Kakópk. M. kokópke.
Queimar : Poro. M, Pon.

Queixo : Tnrá. M. Erá, irá.

Qu.iute : Aran angiiet. M. Arán, anangút. Muito
quenle-anangút, muito.

Quero : Ilee Ho.

K

Raí)D *
: Bu ( 1 ). M. Bu, buigh. But tôn-

pitoco, sem rabo.

Rachar : Apri. M. Palavra nova. Rirnig, rii-

riing, kijktôino.

Rancí.o : Ili-hin. E' in-in, sem agá ( h ), e

significa varias casas. Rancho é inxí-xi, pequeno.

Rasgar : ladiárale. M. significa : Elle está ras-

gado. Jad-jára ti ; Elle, a cousa está rasgada-ti,

elle — ra, significa estado, e indica o resultado de

inna acção : é uma espécie de passivo.

Rápido, corredeira : Uóo. M. Uó.

Rato : Kaxiiii.

Raso
(
pouco fundo ) : Parère. M. Também :

palére.

Bede : Ténia. AJ. Ténja.

Rela;npago : Tararam ketilim (2). M. Kokó-
pke.

Remédio : Guaikaktka. M. Veiketâ, uéiketá, veí-

kalá, vcikaklá — katá, salutar — vei, prefixo.

Rico : Tandônc. M. Tan, tem — de, cousa, —
ne, esiá.

Pobre : Tan da tòn, tón, não.

Bio : Gòio. ( 3 )

Bio cheio : (tòío ará. M. Ará, P. nova.
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Rio grande : Góio banc. M. Gôio buongh.

Rio limpide : Gôio kupli. M. Kupri, kupli.

Rio pardo : Gôio chopi. M. — xo, sujo — pé,

deveras.

Rio pequeno : Gôio xin.

Rio turvo : Gòío kaoxiá. M. Kaoxiâ, palavra

nova.

Rio que não tem váo : Gôio en. ( 4) E" aíiiuente

do Rio Uruguay.
Rir : Vendera. M. Vendiira : Ri tu ( impera-

tivo ),

Roça : Ipán. M. Epán, epangh-pangh, derrubar.

Rosto : lamé, iané. M. lane é errado. — Me-
lhor lanié.

Rôco : dtii geia j\I. dui, pescoço — ge, preso^

apertado — jâ, está..

Ruim : Koré. M. Korég. (5)

Notas marginaes. 1 — Observa o Rorba que

este u sôa como u írancez.

2 — E' bellissima esta onomatopéia.

3. Esta palavra e seus derivados, tem muita

importância na questão das Missões e limites com ós

argentinos. A denominação kaingá^g de todos os

rios e pontos daquella região mostra que de tempos

irnmemcriaes os nossos Índios levavam os seus do-

mínios até o Rio Paraná, começando dalli a zona

guará nj.

4. Aíiiuente do Uruguay.
5. O sr. Rorba diz iangue. M. Palavra nova.

Pôde ser lon, jun : brado.

Sabão : Uanfáia. M. de uafá, lavar roupa-já,.

instrumento.

Sabiá : Gonoan. M. Gonoá.

Sacco : Paróne. M. Perógn.

. Sal : Arán. P. nova neste sentido. Talvez por

erro não tenha mudado sal por sol. Talvez os ín-

dios designem assim o sal por causar quentura na

boca ? Os de Tibagy, dizem xá.
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Salto : Cachoeira. M. Xá. M. Krougn é salto

de rio pequeno.

Sangue : Fi kauén. Significa sangue della-fi,

delia. Diga-se kiivéix, sangue.

Sapato : Pentorô. Pen, do pé, toro, coberta.

Scentelha : Pin xi ( se fogo pequeno ).

Secco : T«ra ( duro ).

Sede : Ixòn éti. Deve ser errado ; Ix krôn hô
ti : Eu quero muito beber, eu tenho sede-hò : que-

ro, tenho precisão krôn, beber-ti, muito.

Seis : Eningá hônte pira M. Ij ningé ônte

pire-ningé, mão
(
por ellipse, os cinco dedos da

mão ) — ôn, oatro-te, a-píre, um.
Semvergonha : Mogáín. M. Acho errado. Ma

váix : Não gosta de envergonhar-se — . ma, vergo-

nha—vaix, não gosta.

Senhor: Práin-chikáte. M. Palavra nova.

Sepultura : Apejúten, M. Pejii : sepultar.

Sepultura ( M. Cimiterio ) : Vaikeie, vexkéje.

Serra : Rumerôro. M. Palavra nova.

Sete : Enningé honte uenrengré. Vide seis-rea-

grè, dois-en. nossa.

Sente-se. M. ni min : Sento-se, senta-te tu, eu

te peço-ni, sentar-niin, peço.

Sim : Ondtú ( ^) iVl. Palavra nova. Poderia

significar : Carregar a outra cousa ôn, outra-da,

cousa-tug, tu : carregar. He, sim.

Sim Senhor : Me. M. He.

Sobrancelhas: Ikaxahu. (
^

) M. Kaxakii.

Sobrancelhas : Ti kané joki. M. Ti kané jokii-

ti, delle-kané. olhos-jo, guardar.

Socar : Tandantino ( 4 ). M. Toxôn, kun.

Sogro : Ikakrán — i, meu.

Sol : Ará. M. Arán, ( 5 ).

Soltar: Ti kauentiino. M. Továix. A. do A. é

p. nova.

Subir: Tamprira. M. EMmperativo. Tampriígh.

subir.

Sujo : Kavéix.

Suinatico : Dèi.

Surdo : Ku tôn-tôm, não. ( 6 )
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Surrar : Mratiiram. M. Braii-brán. Deriva de

bran, cipó.

Notas marginaes. 1. O vocabulário Borba diz

krungh que é mais onomalopaico.

2. O Sr. Borba traz be, coni II tnuito aspi-

rado.

3. Ignoro qual das duas palavras seja mais

exacta.

4. Parece, como aliás muitas outras, i)alavra

composta.

5. Ara ou aran, do guarauy, dia.

0. Borba traz kutiui. Deve ser errado. Aqui a

terminativa tom indica não ouvi. Ri. Em visla de

os kaingang usarem vocábulos que significam como
real o que ô só apparente, e como os surdos ás ve

zes mostram apparencia de idiotas
;
por isão aqui,

a palavra Kutiid, que s'gnîfica idiota, é posta para

significar os surdos. Quem pois está com a razão,

no meu entender, é o Borba.

T
Tacho : Vainkrindéia — váin, prefixo — kri, cm

cima — déi, cosinhar — ja, instrumento.

Tamanduá : lotí.

Tambor : Tororó.

Taquara : Uáne. M. [Táne — I — Taquara fina :

IJan tèie-téie, comprida.

Tatu : Fene-èn. M. Fène-éin.

Tenazes : Katx/ne, ka, [>au-t paragoge-xin, pe-

queno.

Terra : Ga — I — Terra boa : Ga ho. M. Ga hò.

Tesoura : Joaria. M. Dove ser joárója-Joá, da

barba — ró, cortar — ja, instrumento, lambem se

diz varr<)ja — va prefixo — ró, cortar, etc.

Tigre : Min ( onça ).

Tio : log rengró. M. Jogn, do pai — alengré,

irmão.

Tocar : Mo tin . AI. P, desconhecida. M. Tin.

Toda gente : To Kamonhe M. Palavra desco-

nhecida. Kan agn. kara agn-agn, gente.



. —623 —
Torto : Pando.

Trabalhar : Aranha — ranha Também lairánlia.

Trovão : Toròre buongli [ tambor grande ).

]\í. Buongh, grande. Também tar/Vro

Traga : Bókantin. M. Bákantin.

Triste: Imankangáti. M.-i, en-mankangáti, tris-

te-man hõti : contente, alegre.

Três : Taktòn. (1)

Tucano: Gro. M. Grôn. (2)

ríotas niarginaes. I. Ou laktôm com o m
íinal. M. Taktòn.

2. Borba diz grôn. O vocabulário bugre
ngron. Tem razão este por pronunciar-se nasal.

L'm : Pire.

X'^nha : Iningrii— i, minha )
— 1 — Unhas : Te

ningrú. M. Ti ningrú : Unha ou unha delle.

Uni : Pepéèra. M. Piitpiire. (1)

Urutii : Pan nemmá, M. Denumâ ' Bixo ter-

rível ( urutii )—pan, cobra— ma, terrivol.

Nota marginaes. .0 Borba diz petpuére.

Vacca : Uáca ( 1
)

Acalente : Túrumáni ( 2 ) — tiiru, forte, duro

( tiira, tara ) — ma, muito — ni, é.

Vento : Kanká. ( 3 )

Ver : Veie tim : M. Ve ti : Elle vê.

Vamos : Tona ingrima. ( 4 ) M, Tona ( so ).

Que em vez de ingrimá, não seja embremâ ? — embré,
comnosco — ma, mais.

Veado : Kambé.
Velho : Kufá : M. Kofà.

Veas, veias : Ikuei-lie. M. Kevéi — i, meu.
\'enha : Ilakantín. ISÍ. Jla, voz imperativa —

kantin, vir.

A'ela : Dáengrii.o M. Déje grii— gru, luz, accen-

der — déje, de cera.
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Vergonha: Imá kutin. M. Má — , imá, para

mira — ma, para. Kutíin, voz nova.

Vermelho : Koxòn. ( 6 ) M, Kuxôn.
Vespa : Xoinhori. M. Feindú — xóin, espinho ?

— nhôn, jon, brabo.

Vestido : Mixupóix. M. Veinxupôix. Mixupóix
é errado.

Viajar : Kúti. M. Parece seja kut lim : Ir de-

pressa IvLi, kut, de pressa.

Vista: Veja — ja, instrumento — ja, ver.

Voar : Brohe. M. Palavra nova. M. Ten.

Notas marginaes. i. Garruptela de vacca. Borba :

Turumán 2 e — 3 — Borba kakân e o vocabulário

bugre kekán — 4 — Borba tona — õ — O vocabulá-

rio bugre evakangii — 6 — Idem kuxan. M. E
kuxòn.

Adjectivos numeraes

Um : Pire. — Dous : Rengré. — Três : Taktôn,
— Quatro : Kangrá. — Cinco : Petekre. — Seis :

Eningò honte veinpire. — Sete : Eninge, etc. . . . ren-

gré. — Oito : Eningé . . . takton. M. Vide encima.

Adjectivos possessivos

Meu: Ixòn. M. Ix, ixón, — Teu: Atòn. M. A,

aton, teu-òn, ò-t, paragoge de a. — Seu: Fantôn.

M. E errado. Significa delias. Delle, delia : Ti, ti.

E delle : titôn. E' delia : ti tôn. — Nosso nessa : E'in.

— Vosso : Aiáng. — Belles, delias : agtôn, fagtôn.

Também : ag, íag.

Pronomes pessoaes

Eu : i, uin. M. Em Tibagy nao dizem uin, mas ij,

ix. — Tu: lia. M. A. —Elle, ella : fa ou fag. M.
Precisa dizer fag, e significa ellas. Elle, ella se tra-

duz com ti, tí. Pelos pronomes pluraes vide Intro-

ducç9o do A.

Diversas phrases

1. Aqui é bom : Tak; ha ne-ha, bom-ne, e-ta,

aqui-ki, em.



— 625 —

2. Bugre não cança : Kaingáng aró ti ke tôn. —
lie, pretender, ir fazer ( etc. )

— aró, cançado-ti, eile.

3. Da-me : Emán fi : M. Ijnian íi-íi : por, dar.

— Emán íi nhatikambú : Me de dinheiro.

4. Da-me isto dado : Vaike ma nim. M. De-
ve-se dizer ijmú, para mim — vaiké, presenie, do-

nativo.

5. Elles não tem medo : To kamonhe xika-

méte tôn : M. Agton kamé tòn-agtón, elles-katné,

temer-tokamónhe, kamónhe, p. nova — 2 Elles tem

medo : Tokamonha chicamete.

6. Ta hannhoá. M. Ta, lá-ha, vez ijnper. ( não a )—hannhO; palav. nova: espera. M. Kané. Espera-me lá.

Eu não trabalho : Uin rairánha dt^a M. ]x raira-

nlia deja ( deia ). — déjà, não quero.

8. Ikine kangreta : Eu quero bera. M. Palavra

nova : Ix kevenbara.

9. Eu sou solteiro : Uin pro ton. M. Ix prôn

tôn-prôn : mulher, casado.

10. Ix venhára ; Eu sei. M. Ix kevenhára.

11. Eu vi: 1 vein. M. Ix véi. — Eu tenho

niedu : Uin xicamente. M. Ix kamé. Ki, pôde ser pre-

lixo, não xi.

12. Eu tenho mulher : Uin prôe. Ix prôn ne-ne,

estou com.

13. Eu tenho saúde : Uin ima kangáti-imma,

para mim-kangáti, triste.

14. E' tarde : Rankéte. M. Palavra nova.

Arankflxka : Tarde-ne, é.

Meu pai morreu: long icion tereio. M. Ixjogn

t^re hiiri-ix, meu-jogn, pai. Vide supra.

16. Moro longe : lamá korangue. M. Signitica :

Minha morada é muito longe-jamá, minha morada :

kuvará, longe-gu, muito — é, ni.

17. O sói está baixinho: Aran pran ha ti ie

ha. M. prán, baixo-ha, ja ti, elle-je, ella-ho, muito.

18. Pôde vender-me? Imán katá ? M Imán,

para mim-katá, palavra nova.

19. Porque me espancou ? : Déia ti táia ha ton

îîine-déia, porque ti, elle-tái, ten, espancar-ha,ja-tôn,

oão- ne, está. Acho errado. Díga-se : Déía ti táix húri.
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20. Preguiçoso demais : Nhôre nhcro bangu.e

kore^gne. M. Buõngh e liorègn, cada um dos dois

signitica demais : basta por um ou outro.

21. Quantos dias ? : Kurán honke.

22. Quantos filhos tem ? : Gotxini liorike.

23. Quasi peguei : Ti ren erén. M. Ti ra,

perto delle — ren pulei.

24. Quem contou l : Iman ti to. iM. Significa :

Contou para minri-imán, para min-ti, elle-to, contar.

25. Quem ó aquelle ? : One. M. On ne ? On,

queai-ne. é.

26. Quem lez esta casa ? : Ilônta lian ni liync

on, quem-han ni, está fazendo-han, fazer-in, casa-

tag, esta.

27. Quero ir : Tin hái k\. M. Tin ij kémo
— hai (ho, quero) k, connective

—

i, eu.

28. Inhokuxandia : Quero tirar. M. ix pejú:

quero roubar.

29. Quero vèr : Karki véitingua. M. Karka,

depois-vei, vêr-tin, ir-ge, quero.

30. Também tu queres ir : Vim timbre tin

ningéia, ir com elles—uan, voce

—

timbre, com elle

também : ningéia, ningé.

31. Tenho fóiiie : Uin kokíre.

32. Tenho quatro irmãos : Inhâué icion uui-

kangrá. M. Ix javíi veikangrã nánti-nánti, são-meu, ix.

33. Tenho sede : Krono hbtiti-ho, preciso

quero-titi, muito

34. Teu rosto está sujo : ílan ime iamó kavéi

M. Ama jamé kavéi, àma. teu (
^ )

—

ime é superlluo.

35. Tira daqui : tanguéro. iM. Tan géra-tan,

aqui-gêra, tira tu.

36. Vá buscar : l'e tin-ué— ve : carregar.

37. Vue tin goio : Vá buscar agua.

38. Vá buscar lenha : Ué tin pin xin. M. }'in

lenha-xin, pequena

39. Vá líuscar milho. Uó tin nhára. M. Vue-

tin, Vu6, carregar, trazer ( vue tin ).

( 1 ;, Tambcni ima, teu. vosso.
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•^0. Vá chamar : Tinia tóite. M. Tiiná, a el-

lelo, fallar — paragoge — ti, elle: Elle falia a Fu-
lano de lai.

41. A'ou fazer caminho: lia hé mani empri
háne. M. Lx: emprii ha hadn kémo — empi ii cami-
nho — hadn, fazer — kémo : vou, pretendo — ha hò-
man hadn, significa concertar — ha, bom, hònian,

mais — hadn, fazer.

í2. y-à lavar : In kupéra : Significa lava a

casa — in, casa.

43. Vá levar : In mom bakutín. M. Vão tra-

zer para casa — mon, vão in — casa — bakanlin,

trazer.

43. Vá procurar : Ha kavé tin. M. Ha kanó
til] — ha, voz de mando — kané, procurar — tin, ir.

44. Veio tin : Vá procurar—ve : M. ver, achar.

45. Vamos conversar : Tona venbén.

46. Embrá tin: Vamos juntos — e, com.
47. Vamos á roça : Tona empán^h.
4'^. Vamos caçar — Tona enkré.

4H. Tona doro nan. M. Tona noro nan : Va-
mos deitar para dormir — nan, deitar.

49. Vamos trabalhar: Tona rararam (rairá-

nha ).

50. \'em cahindo : Krinian. M. P. desconhe-
cida. Kúte kantin nánti : Elles vem vindo cahindo
— kut, cahir — kantin, vêem — n^intí, estão.

51. Vem cá : Gotiín grá. M. Kantingrâ.

52. Aconhim : Vem coiier. M. Ha ko kan-
tin — ha, voz de mando. Ako nim, significa : Peço
comas-ha, vez de mando-kó, comer — nim, peço.

53. Vem morar aqui : Braninkatingenim. M.
Ix bra kantin ge nitn : Peço queira vir morar com-

migo — ix bra, commigo — ge queiras — nim, te

peço.^

5í. Kinara : Vira para lá.

55. Do hon táia .? M. Significa : Porque bates

o ouiro ? — de, porque — ôn, outro — táia, bates.

51'. Você é bom : He ti nim. M. Elle é bom
— híj, bom — ti, elle — ni, é.
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57. Uán keron ; V'océ ó moço. M. Ama keroa

ne — ámá-umá, voce — klirôn, moço — ne, é.

58. Uánti keveranhaim : Você me ama. M.
Amá-umá kevanhí^ra ij-kevanhêra, amar — ij, a mim.

59. Você me disse : Imam senk, bitim. M.
Imam áma venbedn-imam, para mim — venbédn, fal-

lar, ti, elle — semke parece-me erro typographico.

60. Tima re be ? Você melhorou ? M. yl'ma

re hò-ré, estar — b<'), bom.

61. Uánti kenheráin. M. Errado : é igual ao

N. 58.

61. Você tem fome ? Ama kokíre ? 2).

6.2. Vocò tem medo ? Ama ( uáan ) chikaméte
— chi, prefixo — kamé, temer.

63. Você viu ? Ama ( uán ) nue. M. E' ve,uéi

não nué. 3

FINIS

( 1 ). O A. diz : Time rehe-ti, elle.

( 2 ). O. A. diz : Uan icokire-ti-uan-você, kokíreti, —
ter muita fome.

( 3 ) A phrase : Man pejù me, posta sob a lettra A.
pode significar : Eu Percebo o cheiro de mel escondido —
man, mel — pejú, escondido — me, percebo ( cheiro ), ou
por outra : Achei mel.


