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RREIFAÇAO

Deveres de gratidão, necessidade de explicar-me com
meus eventuaes leitores obrig'am~me a pôr no frontespicio

desta despretenciosa obrinha algumas palavras de prologo.

Compilando este livro, não era meu pensamento tornal-o

publico : devia permanecer. ]>ara evitar despesas, a mim
impossiveis, em estado de manuscripto e, acaso algum dia

reproduzido, em beneficio das Missões. As disposições de
Deus, porém, nem sempre são idênticas ás do homem. E' o

que se deu commigo.
Tendo mostrado meus manuscriptos ao 111.™" Sr. Dr.

Gentil de Assis Moura, digníssimo Membro e ornamento do
Instituto Histórico de São Paulo, o nobre cavalheiro me fez

observar que seria cousa grata á sua douta Corporação
acceitar o eventual pedido que eu lhe fizesse, para a publi-

cação de minha obra. O meu nobre amigo ainda, se pôz
á minha disposição para endereçar o pedido á illustrada

corporação. E' ini;til dizer se vacillei em acceitar, penhora-
do e alegre, similhante e caridosa proposta. Em tempo op-
portune encaminhou o 111.'"" Amigo o pedido, que com muito
gosto foi deferido favoravelmente. A noticia de tão subido
favor, como é fácil comprehender, encheu-me de alegria e

reconhecimento
;

penhpradissimo envio os meus agradeci-
mentos á eminente Associação.

Assim como por intermédio do Dr. Moura soubera da
probabilidade de obter o que obtive, soube depois do Rev."'"

Wolfang Kretz O. S. B., da possibilidade com que poderia

alcançar idêntico favor do Instituto Histórico Brazileiro, of-

ferecendo-se o digno Religioso a fazer em tempo opportune
e por mim análogo pedido. Acceitei condicionalmente e pe-
nhoradissimo a proposta, caso não surtisse effeito a primeira
combinação. Como porém esta ultima hypothèse não se ve-
rificasse, dispensando o digno Religioso do compromisso con-
trahido, agradeço-lhe penhorado. Agora cumpre-me decla-
rar o motivo pelo qual preferi um offerecimeuto de São
Paulo. Foi o ter sabido que iria fazer cousa grata ao Go-
verno e ao povo paulista, principalmente o desejo de demon-
strar gratidão áquelle Governo pelo valioso auxilio que, nestes

últimos annos concedeu á Ordem dos Capuchinhos deste Es-
tado, nos tentameus que ella fez de evangelizar os indíge-
nas do seu território a qual, se não logrou maiores resul-

tados, não se deve aos meus Irmãos de Ordem, que com ardor
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e zelo verdadeírameute apostólicos se entregaram corpo e

alma á nobre e sauta empresa, mas a outras causas iude-

pendeutes da sua vontade. Elles, com effeito, supportaram

ludiziveis privações e provações, sujeitáram-se a duros e

rudes trabalhos, soffreram em sua saúde as consequências do

pestífero clima das varias localidades em que se estabelece-

ram sem que até esta hora se tenham restabelecido de todo,

havendo um délies, o saudoso Fr. Seraphim de Piracicaba

perdido a vida, victima do cumprimeuto de um dever de
caridade.

Nao são tão somente as pessoas mencionadas as que
têm titulos de paternidade sobre esse livriuho : ainda as ha
que pelos conselhos, os favores ou o trabalho, não pouco me
ajudaram na confecção da obra. Agradeço ao 111.'"" Senhor
Coronel Telemaco Morosini Borba que me íVz presente de

um exemplar da sua obra volumosa « Actualidade ludigena »,

na qual ao lado de outras e importantes noticias sobre o&

uossos Indígenas, ha também um Dicciouario de vocábulos

Kaingáng. Análogo agradecimento merece o meu irmão de

Habito, o Rev.'"" Fr. Daniel de Santa Maria por me ter dei-

xado disj>ôr de um seu Diccion ario kaingáng dos índios deste

Estado, por elle compilado em Campos Novos do Parana-
paaema. Pelo mesmo motivo agradeço ao 111.'" ' Sr. Alonso

Junqueira, de cuja amizade muito me prezo, e o Rev.""*

Padre Alexandre GrigoUi, digníssimo Superior dos Padres

Estigmatiuos, por me terem fornecido collecções de termos

Kainjgang,

lia ainda outra cathegoria de Auxiliares a quem devo

agradecimentos e gratidão ; sobretudo ao Ex.'"' e Rev.'"" Bispo

de Taubaté, Dom Epaminoudas Nunes d'Avila e Silva, os

meus muito amados Superiores da Ordem, os meus Irmãos

de Habito, o Rev."'" Padre Victorino Ferreira, muito digno

Reitor do Seminário de Taubaté, o Rev."'° Padre Carolino

de Menezes, o Venerável Clérigo Annibal Gravina. A todos

recompense Nosso Senhor o valioso concurso que prestaram

á minha obra.

Agora duas ])alavras aos meus eventuaes futuros lei-

tores. (^)uem sabe não encontrem talvez este livro a seu

gosto V Talvez ])or achal-o muito longe de ser completo V

Recouheço e lamento mais que todos similhante iniperfei-

ção ; comtudo, creio, medeia muita diflfereuça entre não ser

perfeita a obra e ser inutil. Apezar de tudo, parece-me
que dê idéa completa da indole e da feição da lingua, além
do que julgo ainda será não só de grande utilidadt; imme-
diata para quem tiver de praticar com os Índios, como tam-

bém quem a houver estudado devidamente, terá feito grande
percurso no seu difiicil apprendizado, en'contrando muito en-
curtado o caminho ))ara attiugir á meta.

Seja como fór, desc^jára cu ardentemente servir os curiosos

da ethuographia brazileira melhor do que os servi, fiquem,
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porém, todos sabendo que o que fiz me custou não poucos
esforços e trabalhos.

A maior parte da materia reuuida para este livro

consta de vocábulos por mim crdlis^idos de viva voz dos ín-
dios mansos ; o contacto porém que com elles podia ter não
era tão frequente quanto necessário para realizar obra mais
completa. Os índios são mestres qiie têm muitas qualidades
negativas para ensinar. Os meus mestres kaijngánj:^ eram
de desenvolvimento intellectual apoucado, escasso o seu co-
nhecimento do Portuguez, de forma que frequentemente ou
não me entendiam ou tomavam uma cousa por outra. E'
necessário portanto ter vários dados comparativos para tirar

conclusões certa?. Perdoe o benigno leitor a dificuldade da
empresa, si o não pude servir melhor.

Antes de acabar este prologo, seja-me permittido dar
um conselho. E' preciso, para coiher maior fructo no esttido

desta obra, servir-se constantemente e sempre que se compul-
se, qualquer dos dois Diccionarios do outro Diccionario

correspondente. ( 1 ) Por exemplo : procure-se, depois de ter

encontrado um vocábulo na parte portugueza — kaingang,
a palavra correspondente na kaijgáug — portugueza, afim de
melhor compiehender os vários sentidos que tem o vocábulo
afim de que cada accepção fique melhor determinada.

Em tempo. Por conveniência da publicação decidi que
meu trabalho era logar de ser editado pelo Instituto His-
tórico de São Paulo, o fosse pela Revista do Museu F^aulisia,

depois da autorisação e imprimatur do meu superior o Rev.
Commissario Provincial. O actual Director do Museu, ani-
mado da melhor bôa vontade, forneceu-me valiosos elemen-
tos para o estudo do Kaijgáng, como as memorias pviblica-

das na Revista e a de seu illustre Pae, o glorioso militar e
escriptor Visconde de Taunay.

Mu itoreccnhecido agradeço taes obséquios ao Dr. Af—
fonso dEscragnolle Taunay. Conceda-lhe Nosso Senhor a
merecida recompensa.

Frei Mansueto Barcatta de Val Floriana.

S. Paulo, maio de 1918.

( 1 ) Por falta de espaço os diccionarios da autoria do Rev. Fr. Mansueto
deverão apparecer no tomo XI da Revista ( N. da Red.



ABREVIATURAS

Subs. : — Substantivo.

Adj. : — Adjectivo.

Imper. : — Iin|)erativo.

Síuí;-. :
— Siuii'ular.

Plur. : — Plural.

Resp. : — Resposta.

K\. : — Exemplo, por exemplo.

Adv. : — Adverbio.

Posp. : — Posposição.

Inter. : — Interjei(;âo.



PRIMEIRA 8Eí;ÇAO — ORTOEPÍA

CAPITULO I — PRONUNCIA

§ 2. Alphabelo Kainganfj

No Kaingang se podem exprimir todos os sons

pelas letras seguintes A, B, K, D, E, F, G
(
que

sempre se pronuncia {guttural ) II, ], J, L, M, N,

O, P, R, X, T, U, V.

?^ 2. Sons das Vofjars

1. A vogal A tem o mesmo valor que em por-

tuguez, e bern assim as vogaes E, 1 — A vogal

A com trema sobreposto tem um valor médio entre

A e E.

2. A vogal O tem três sons : dois como em
Portugue/ e um egual ao Eu francez em bleii com
a dilFerença que em Kaigáng pronuncia-se fechado.

Ex.: FuOre, pelle. Nós designamos este soîî), sobre-

pondo ao O um trema.

3. A vogal U sôa como em Portuguez, e ás

vezes como em francez. Indicamos este ultimo som
sobrepondo um treina. Ex. : Vliire : Elle foi, elle

andou. Pelo facto do pronunciar-se o O com trema

fechado, pouco diíi^erem o O e o U com trema ; e

por isso nesta memoria os usaremos promiscua-

mente um pelo outro. Os sons fechados de E e de

O são designados pelo accento circumllexo ; os sons

abertos pelo agudo e grave. C^aso a palavra não
traga outro accento, além do trema, do agudo, etc.

entende-se que o accento se encontra na sjllaba as-

sim accentada. Si, apezar de tudo isso, o accento

rica duvidoso, designar-se-á a syllaba dominante com
différentes caracteres. Ex. : Ér*^', campo. Neste vo-

cábulo o primeiro E é aberto por ser marcado com
o accento grave, e pela mesma razão não constitue

a svllaba dominante.
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§ 3. Sons das Consoantes

Observação geral. Cumpre notar (jue os Kaij-

gang- costumain promincifir as palavras fanhosamente.

Porém, como em toda parte, ha tainbeni entre elles

indiviclnos que por defeito physico dos órgãos na-

saes. não o podem fazer, signal que esta não é

condição essencial da pronuncia íla lingua.

G ,mtudo este facfo produz conse([uencias tão

importantes, que não se podem deixar de esclarecer,

como apparecerá das seguintes explicações.

1. As Consoantes B. D. G. T. pronunciam-se,

com especialidade em principio de palavra, como
fossem mb, nd, ng, nt ; antes em vez de níib, etc.,

pronuncia-se ás vezes só o M. Exemplos :

1. Ma em logar de ba, mba : receber, trazer

parir, carregar, etc.

2. Kron hotitinti : Elle precisa muito de beber,

tem muita sede-nti, em vez de ti : elle. Por motivo

dest9 nazalidade, se prepõe ás vezes á palavra, a

prothèse E ou A. Ex. : engôio, em ve^. de gòio.

Antonini, carn^í. Engára, miUr^ em vez de gára.

Engire, em vez de gire, menino
2. A letra G pronuncia-se sempre guttural-

mente, como em guerra. Ex. : Kafè ge : Apanhar
café.

3. A letra 11 pronuncia-se sempre aspirada aa
modo dos Allemães. lia, ja.

4. O grupo Gil pronuncia-se como o grupo
Ch dos Allemães na palavra ICÍl, eu. Ex. : Biiongh,

grande.

5. A letra J é sempre pronunciada nazalada-

mente com o Y hispanhól ( entre I e J ). Porém,
os que como, acima dissemos, não pi dem íalar fa-

nhosamente, a pronunciam co;iio em Portuguez.

Ex. : Jene-rá, levantar-se.

6. A letra R. precedida na palavra pela vogal

E, deve-se pronunciar nazalada. Nunca tem a pro-

nuncia forte do 1'ortuguez. Approxiraa-se algo á

pronuncia do D. Ex. : Ãere, ferrão.
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7. O som de X é sempre o de Gh chiante,

como na nossa palavra chegar. Ex. : Xavangró :

Minha garganta-x, minha.

8. ON em íim de syllaba é nazal como ern

Portuguez. Ex. : Gakòn : Cova. De vez em quando
expriíiiiremos a nazalidade das letras com o signal

til {") ou c .m outro signal orthographico sobre-

posto á letra em questão. ( -
)

CAPITULO II — ACGENTOS

A maioria dos vocábulos kaijgáng são agudos.

Podem porém ás vezes, ter o accento na penúltima

syllaba ou na antepenúltima. Ex. : Kané : Olho. —
Krònera, bebe tu.

SKGUiXDA SBXÇAO — ORTHOGRAPHIA
CAPITULO 1 — PERMUTA DE LETTRAS

Permuta das vogaes

1. O A. ás vezes se muda em E. Ex. : Kan-
gati se muda em kangáli : Elle doente.* Kaijgáng
era Kaijgáng.

2. O A. ás vezes se muda em U. Ex. : Bu-
tkanl in, carregar, em vez de bakantín. Diz-se tam-

bém vuetkantin, buetkantin.

3. O E. ás vezes se transforma em A. Ex. :

1-Emá, povoação, precedida de j, transforma-se em
jamá, minha villa-j, meu, minha-2-Epángh roça; ja-

pángl), minha roça-3-Eixmá se transforma em aixmá,
para rnim-ma, para.

4. O 1. ás vezes se transforma em E. Ex. :

Kurá ôn ki : Noutro dia ; transforaia-se era Kuráôn
ke — kurá, dia-ôn, outro, ki, outro. Outras vezes

se muda em U. ou O. Ilúri se muda era hiiru, huro,

quando se colloca antes do verbo ao que se refere.

Ex. : Ix jogn liiiru had ti : Meu pai já sarou had,

sarar-ti, elle.

o. O O. ás vezes muda -se em A. Ex. : Pó,

pedra, ás vezes rauda-se em pan. Fon, encher, em fan.
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A's vezGS muda-sc em E. Ex. : Tádo, relâmpago :

muda-se em táde. Aíinal ás vezes miida-se em [J.

Ex.: Jon, brabo ; se transforma em jim.

O U. transforma-se ás vezes em O. Ex. : Kokâ
em vez de kuká, osso.

^c; 2.0 Permuta de consoantes

1. T'sa-se ás vezes a letlra M. em logar da

lettra 1>. Exeiíiplos-l-xMa. receber, em logar de ba

2-Mrènb, cinza, em lop'ar de.bréne.

2. Em bií^rar de K. usa-se ás. vezes a leltra G,

Exemplos- !-Kiirán gemo : Quero costurar ; em logar

de kurán kémo-2-Kou go ix : Eu como jacu. Go
em logar de ko, comer.

3. Eui logar de D. usa-se ás vezes a letlra J.

Kajére, liso, em logar de kadere. Ao contrario ás

vezes em logar de J. usa-se a lettra D. Exemplos :

Id pron : Aíinba mnllier; em lugar de ij pròn.

A. Em logar de D. R. ; usa-se ás vezes o N.

Exemplos : Foda e fóren, atirar, se transformam em
fôn, fone.

5. F. ás vezes se iTiuda em V. Exemplo : To-
k//n, amarrar se transforma em togvín e este em
toguín, tokuin. Pelo contrario o V. ás vezes se

transforma em F. \^ogn. p. ou cm fogn, judiar.

0. Para maior harmonia, o N. ;is vezes se

transforma em T. e em D. Exemplos : Ivròd, beber,

em logar de krôn. Búru de : Está brotando, q\\\

de biiru ne-ne, está. O R. ás vezes se transforma

em D. Kuij, correr, fazer uma cousa depressa ; em
vez de kur.

7. O L. e o R. especialmente em principio de

palavra se permutam uma n'outra. Exemplo : Rai-

ránha, trabalhar, muda-se em lairánha.

8. O \ . muito frequentemente se muda em U.

( vide 5 ). Exemplo : Vin, fallar, transforma-se em
ii/n.

0. O R. ás vezes se muda em T. Exemplo :

Pur, mergidbar, se muda em put.
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10. O T. LIS vezes se inuda etii X. Exemplos:
l-Veijiòk//nja, correia, muda-se em veinxosíinia-2-

Tógmo, estou, inuda-se em xógmo.

1 1. O N. ás vezes se muda em X. Ti prôx ke :

Elle está em véspera de casar, em logar de ti prôu ke.

Com as lettras M. ou TT. coroadas com o til,

desiíi'na-se um som que se obtém pronunciando fa-

nhosamente e isoladas de toda vogal as distinctas

lettras M. 1'. Exemplo : Mailka, pronuncia-se como

fosse escripto m-úilka, uaitka.

GAl-irULO II — METAPLASMOS

Arí/f/o Primeiro — Addicrão de lettras

§ I. Prothèse

1. No principio do periodo — e também ás ve-

zes no começo das palavras collocadas no meio da phra-

se,... — muitas vezes se accrescenta um A. Exemplo :

Aiu ra ix tin ge : Eu pretendo ir em casa-in, casa-

ra, para-ge, pretendo.

2. Outras lettras se antepõem ás palavras por

harmonia. Exemplos : 1-Exaxti pejú je : Elle rouba

de mim-ex, de mim ax, prothese-ti, elle- pejú ruu-

bando-jí', e>tá-2-lx akrctn ne : Eu estou bebendo ; em
vez de ix kròne-3-Fin in : Casa delia, em vez de íi

in-íi, della-í-Dji, em lugar de Ji : ao longe.

§ 2. Epenthrse

A's vezes no meio da palavra se i/itercala outra

palavra ou letra Ex. : Ti kató íi te : Elle a encon-

trou ; em vem de dizer Fi katóte ti-íi, ella-katóte,

katóite : encontrou-ti, elle-2-Fuá, perna, chorar, eri-

cher ; em vez de dizer fa, fan.

§ 3. Paragoge

Exenijílo de paragoge : Kotxine, lilho ; em vez

de kotxí, líotxin.
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Nota. No nosso Diccionario estas três figuras

de augiuenlo. são ás vezes designadas com a de-

nominação de Connectives.

Artif/o Segundo — Diuiiniação de lettras

A diminuição de lettras se faz no principio pela

aphérèse, no meio pela s^^ncope, no iim pela apocope.

^ 1. Aphérèse

Exemplos — 1.° Ran, sol ; em vez de Arán — 2
— Rengré, irmão, em vez de alengré ; irmão, com-
panlíeiro, amigo — 3 — Rè, caiupo ; em logar de

arè, òrè.

§ 2. Syncope

Exemplo. Andéto, ânto : aonde ; em vez de

déto,

§ 3. yipócoj^e

Exemplo. Nin, ínão ; em vez de ningé. —
ningé, dedos das mãos ; em vez de ningé íeie. —
Kar . depois, tudo ; em vpz de kára — . Gôi, agua,

em logar de gòio — . IIul, hur;em lugar de húri.

APPENDICE

MetatJiese

Em vez de agn, usa-se tambom ag, ang. —
Em vez de buoghn, se diz também buongh. — Era
vez de jôgn, pai ; so diz também jong, etc.

TKUCEIRA SKCÇAO MORPIIOI.OGIA

CAPITULO I — PARTE DO DISCURSO

Em Kaijg;V\g não se usa o artigo : As ou-

tras parles do discurso são como em Portuguez.
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CAPITULO II — SUBSTANTIVO

^ I. Primeiro Género dos No'mes

l.*» Só têm gení^ro era Kaijgang os nomes de

animaes e de indíviduos humanos. U género se in-

dica não pela terminação dos- substantivos ; mas fa-

zendo seguir ao nome, um pronoine pessoal de gé-

nero masculino para indicar o masculino, e do gé-

nero feminino para indicar o feminino. Exemplo :

Kambé ti : Veado macho — ti, elle. — Kambé tí :

Veado fêmea — fi, ella — Kambé ag : Veados ma-
chos — ag, elles. — Kambé fag / veados íemeas.

2.** Exprime-se também o género dos nomes
em questão, fav:endo seguir a elles as palavras gre,

macho, e tanto, fêmea. — Exemplos : Kambé gre

(
gra ) : Veado macho. — Kambé on tanto : Veado fê-

mea. Para indicar o plural deve-se neste caso por

depois de gré, etc., os pronomes pessoaes ag, fag.

Exemplos : Kambé gra ag : Veados machos. —
Kambé ontanto fag : Veados fêmeas.

2.^ Os ditos pronomes ás vezes se accrescen-

taiii ao nome de seres animados ou inanimados,

também quando poderiam parecer supérfluos. Aos
últimos destes nomes usa-se accrescentar o prono-

íue masculino. Ex. : Ix jógn kantinti : Meu pai ( ti
)

vem elle.

§ 2. Numero dos Nomes

i.° Accrescentámos aqui ao que dissemos do
numero dos nomes no paragrapho antecedente, que

o plural se pôde fazer também repetindo duas vezes

a palavra a que se quer designe o plural, ou tam-

bém uma sua syllaba, e exactamente a ultima- As-
sim duplica-se não somente o substantivo, mas tam-
bém o adjectivo e o verbo. Ex. : Pipir étiti : Pou-
quíssimo — de pire, pouco, um só.

2." Os pronomes ti, ag, fag significam tam-

bém : homem, mulher, homens mulheres.
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3.0 A partícula VEIN, VEIJ serve para trans-

formar em substantivo qualquer parle do discurso.

Exemplo : Ti veinlairiii kajâin : Comprar, paiiar o

trabalho de alg-uem— ti, delle— veinlairái, trabalho—
kanjám, comprar. Aqui o verbo lairai foi trans-

formado em nomo com a partícula vein.

§ 3. Coíiipleuiento dos Nomes

Vejata-se as regras da collocaçno das palavras

na syntaxe, e as das posposições na morphologia.

§ 4. Substantifos CoUrclivos

Exemplo. Kaijgàng lin kan, niuixka ra ix tin

ke to ne : por andar os Ivaijáng-, eu n3o posso ( não

quero ) ir para o matto-kan, por-ra, para-kc : posso,

quero.

i^ 5. Graus dos Nomes

1. O diminutivo póde-se fazer pospondo ao

nome as palavras xi, xíre, kanxíre. — Exemplos ; Gire

xi : Meninozinho — 2 — gara kanxíre : Milho miúdo,

arroz — 3 — T()tangh xi : Meninazinha.

2. O augmentativo se faz accres<-entando a

palavra buongh. Exemplos — Gire buongh : menino
grande — 2 — Llngré buòngh : homem grande.

>5 6. l'oi'marào dos Noií/es

Conforme ja foi falado neste capitulo ( v^ 2, I ),

o prefixo vein serve para transformar qualquer pane
da oração em substantivo — 1 — Vein ôn ve E
mentira. — ôn, mentira — ve, ó — 2 — Veinpejú, la-

drão. A mesma f.mcção 6 exercida também pelo

suífixo A. Ex. : IVjiia, ladrão — peiíi, rouDar.

CAPITILO 11. — ADJECTIVOS

Artigo Primeiro. Adjeclivos Indicativos

1. Demonstrativos. 1 — Tag; Este, esta — 2
— Tan, éne : Aquelle — aquelia, — 3— Ha : O mesmo
a mesma. Ex. : Tan dolo ni I Onde está aquelle ?



— 543 —
2. Qiiamitativos. a ). Determinados — 1. —

Pire, tav/'n : um só 2. Kara, kangrá-kan : tudo,

toda
; iodas — 3 — ôn . . . tòu : ninguém. — Ex. :

Aôn ma tôn : Não tem in^is ning'uem — a, prothèse
ma, mais. — On ve : Différente — õm, outro-ve, é.

b ) liídeterminados — 1 — On, ot : Algum, al-

guns, alguntas — 2 — Denúm : alguma cousa-de,

cousa-uin, algum — 2 — Ag õne, fagòne : Alguns
hoiiiens, algumas mulheres-ag, elles, honiens íag :

ellas. mulheres — .'3 — E, eti, étiti, ititi : Muitos,

muilissimos-titi é terminação do Superlativo. Mui-
tíssimo póde-se também traduzir com korég. Ex. :

Gára korég : Muitissiiiío milho.

c ) Vide os pronomes.

Arl/f/f} Segundo. Adjectivos Qualificativos

Alguns adjectivos qualificativos se formam ac-

crescentando a modo de suffixos, as palavras kemá,
emá, a outras palavras : neste caso elles significam o

gosto, o vicio, a boa ou má inclinação que tem
uma pessoa, um animal, um bicho, em fazer alguma
cousa. Ex. .• Jòn kemá ne ti : O homem é inclinado

á raiva — Jôn, irado, ti, elle.

Ao contrário a palavra váix, javáix, que não se

u«a como suííixo, significa aversão desgosto, vontade

contraria. Ex. : Jòn váix ti : Elle não quer ficar

irado, é manco.

A terminação ma dá ao adjectivo ás vezes um
sentido máu. Ex. — 1 Denemá, urutú-déne, animal,

bicho — 2 — Jònmá malvado, jôn, irado.

§ 2. Adjectivos Diminutivos e Aw/mentativos

Os ad)ecii\os não tè:n género nem numero.
O diminutivo se faz com o suffixo xin.

v^ 3. Graus dos Adjectivos

1. O comparativo se faz com as partículas

íar, for, fóre : mais, mais. Ex. : José é mais forte

do que sua mulher . José anprôa kri tara kánti
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fórem-anpròn kri, do que sua mullier-an, prothese-

pròn, mulher-kri, do que-tára, forte-kánti, e-fóren,

mais.

2. Porém, aíim de significar que alguém é

melhor em bondade, procede se do modo seguinte,

coníonne o ensina es^e exemplo : José ó melhor do

que sua mulher : Fi kri José tamprí kâne-fi kri :

fio que ella-tamprí, superior, raelhor-káne, kene,

kéne. kánti : E.

3. Faz-se também o comparativo com o ad-

verbio paute, mais Ex. : Ka tan téje je, hára on tan

téje pánte kánje « Aquelle pau é alto, mas aquelle

outro é mais alto » — ka, pau— tan, aquelle — je, é

— hára, mas — òn, tan aquelle outra — Kánje, está.

O superlativo se faz accrescentando os suffixos

e, ti, étiti, ti, ititi angu, eti, ho. Exs. : I — Teje ho :

Muito alto, "Z — Arán angu: muito quente — arán,

quente — 3. Ex.: Ex íiian hotiti : Eu estou muito

contente, satisfeito; 4 — Ivofúititi, pesadíssimo.

O superlativo se faz também com a palavra ma.

'Ex.: Kofú ma ve — E' pesadíssimo.

§ 4. A^'uhos

Os adjectivos não tem género nem numero.

Os advérbios deveras, de tudo, se traduzem

com adverbio tavín. Ex : — lia taviu : Deveras

bom ! 2 — Xin tavín : Deveras bonito !

A palavra lio significa também alto.

CAPITULO IV — NFMERAES

1. Acerca dos numeraes, ha Kaingangs que

dizem existirem só quatro, ou quando muito, cinco

números na sua lingua. Gonforíne os priiueiros, o

numero cinco se exprime nesta forma : Veinkangrá

ôn kafánte — veinkangrá — quatro — òn, outro —
kafin, além — teem. Os últimos ao contrario o ex-

primem com a palavra pateklá — patekrá, petkára

— pet, utn, kára, tudo; a saber: uma mão inteira

com os cinco dedos.
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2. Outros Kaingang- dizem que chegam até ©
Tiumero nove; outros que chegam até vinte, e ou-

tros até cinooenta. Os que dizem que só chegam a

vinte, ensinam que a numeração superior a este nu-

mero se faz pelo quantitativo ititi, muitissimo.

Considerada a cousa sob diverso ponto de vista,

parece que todos têm razão. A numeração até qua-

tro ou quando mais até cinco seria a radical, a mais

commuiii, a base das numerações superiores ; a su-

perior constaria da numeração radical e de outros

vocábulos com os quaes se indica que se faz a nu-

meração superior com cálculos de mão.

2. Conforme estes critérios, eis aqui o elenco

<ios vários modos pelos quaes se exprimem os nu-

mera es.

I. Pir, pire, pit-pet : um, uma; pouco, pouca,

poucos, poucas.

3. Taktòn, três.

4- Kangrá, veinkangrâ, quatro.

5. Ningé petkára, kangrá ôn kafante, patekrá,

pateklá, petkára : cinco — ningè, mão — ningê íeje,

os dedos das mãos— pet, um — kár, tudo.

6 Xingé ( ningé fégie pire ) ôn kanje, ninga ut

pire, ontaué^t piri, Ix ningé fèie ôn kánje : seis —
ôn, Oiitro, um — kánje, está — ut, outro ( o mesmo
que ôn, un ) onta — da outra, subentendido mão— ui-

tpiri, veitpíri, um. A saber : a mão inteira, mais

ura dedo da outra mão — ix, meu, minha.

T On lauit alengré, ix ningé fèje kara ut

alengré, ningé ônta ôn : sete. Note-se, por mciden-

cia, que em Kajgáng não ha conjuncção copulativa.

8. On tauít taktôn, veinkangrâ veinkangrâ,

éix ningé kára ut taktõn : oito.

9. ôn tauit veinkangrâ, éix ningé kára ut

veinkangrâ ; nove.

10. Ix ningé ôn tauit, ix ningé veikritôn ti,

ix ningé ut pateklá, ix ninho féie ut pateklá : dez.

II. Ix ningé ut veitkritôn ôn pire, ix ningè

ontauít pire: onze.

12. Ix ningé ôntauit alengrrs ix ningé vet

krit ôn alengré : doze.
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13. Ix niniré, etc. (como em doze), taktôn,

veiukangrá, patekhi ou também petkára : treze, qua-

torze, quinze.

li. Ix ningé ôntauit petkára ut piri • dezeseis.

15. Ix ning-é ôntauit petkára ut alengré, ut

taktôn, ut veinkangrá : dezesete, dezoito, dezenove.

1(3. Ix ningé ôntauit íi alengré : vinte — fi,

posto — alengré duas vezes.

17. Ix ningé ôntauit fi taktôn, veinkangrá,

petkára : trinta, quarenta, cincoenta.

Exercicios : 1 — Nos dois : En alengré — en,

nos 2 — Aix Je : Somos dois — a. Voce — ix, eu —
ie, so!íios 3 — li ix bre je : Elle está commigo —
ti, elle, o boniem — je. esta — 4, kurân taktôn kára,

tin ti ; Elle vai embora depois de três dias, — ku-

rân, dia — kára, depois — 5 — Taktôixti : três vezes.

Nota. Os números ordinaes se exprimem
com os cardinaes,

CAPITULO V — PRONOMES

í^ 1. Pronomes Pessôaes e Possessivos

Eu, meu, minlia : Ix. ig, íd, xe — ixon, xa — ix.

Tu, teu, tua : A, áma, an, atôn.

Elle, si, seu : Ti, te, titòn.

Ella, si, sua : Fi.

Nós, nosso, nossa : En, cin.

VôSj vosso, vossa : Aia, áie, aiang, ag bánde.

Elles, si. seus : Ag, atôn agton.

Elias, si, suas : Fag, fagtôn.

Exercicios. 1. — Ix an ke bo ve : Eu digo a

verdade — an. connectivo — ke, digo — bi), verdade
— ve. 2 — IJo veinkrenóje : Eu faço a carpa —
ij, eu — o, connectivo.

np,SERVAÇOES

1. A's vezes depois do nome na mesma pos-

posição se põe o pronome pessoal que indica o

mesmo nome. Ex. : Ti kotxíne ti tére : O filbo de

Fulano de tal morreu- ti de Fulano de Tal-tére, morreu.

i
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Kaimbâra ag- kofá ne : Logo se fica velho — kaim-

bára, logo — kofá, velho, ne, fica.

3. As expressões: Doe-me a cal)eça, doe-rne

o ventre e similhantes se traduzem como fossem

expressas deste modo : Dôe minha cabeça, meu ven-

tre : Ex. : Ix krin kangáti : Minha cabeça doente

ella — Ix dun kangáti : Meu ventre doente elle.

i:; 2. Pi-onomes Relntivos ou Conjunctiros

As expressões aquello que, aquella que, aquillo

que se traduzem dos seguintes modos.— I
— A mu-

lher cujo marido-morreu, está doente : On ben tére

húri, kangá ti li — òn, daquella que—bem, marido-

tére, morreu-húri, ja : indica tempo passado-íi, mu-
lher-2-Ti tan jon je, nôromo : Aquelle que está zan-

gado, agora dorme— ti lan, aquelle que — jon, brabo,

Je—está, nôromo, dorme agora-3, — Atán ke x, hat ti

ke : Faça elle o que eu digo—a tan, aquillo que-x

eii-ha, voz de mando—ke, faça-4—Atan ke ix, ho de ve:

O que digo. é verdade— hu ; bom ; verdade — ve, é,

õ—Hi hõ ti òn e kaixká na tim : Feliz quem vai

para o ceu ! — Hi ! oh ! hô feliz — ti. — muito one,

quem — kaixká, ceu— ra, para, tini 5 vou.

2. Fora destes, termos não ha expressões par-

ticidares para indicar o Pronome Relativo. Exem-
plos, lanká dôro ve ix : vejo a porta aberta—ix, eu

2 Ti — jan vankangá, huru had : A mãi de Fulano do

Tal, que estava doente, já sarou — jan—mãi—vankan-

gá, que estava doente — hiiru, já —hadn, está bom—

3

José kavarú kri ni, kantéremo : José que estava a ca-

vallo, está agora apeando — kri, no — ni, que es-

tava sentado — kantéremo, apeia agora.

§ 3, Pronome Quantitativo

1. On, ôt ; um, algum, alguma; outro, outra.

2. Kan, kára, gré. Tudo, toda
(
gra ).

3. On ag kan : Todos os outros — òn ag, os

outros — kan, todos ( em Latim caeteri, caetereae,

caetera ).
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2. O pronome pessoal indetinito traduz-se em

Kaingáng cora o pronome ag : elles, gente. Ex. :

4. Dêt, de toda qualidade. Ex. : Dét kanxire

kre : Plantas de toda qualidade "pequena — kanxire,

pequenos.

§ 4. Pronomes Inten^og'^tivos

1. On ? Quem ? de quem ? — I — On pen ne ?

De quem é a pegada — pen, pegada — ne, ô

2. Dè ? Que cousa I Exmán de ve je ti ? O
que é que elle me está monstrando l — exmán, para

mim — ve, mostrar, je, eslá ti, elle.

§ 5. Pronomes Recíprocos

1. Jágne : uin a outro. Ex. : Jágne bre kiin-

gré : Brigar um com outro — bre, junto — kimgré,

brigar.

2, Vein. Exemplos — I — Vein dôn apén òn

íi : Pôr um pé atraz do outro — veindôn, um atraz

do outro — pén-pé-íi, põe — 2 — Auingá ôn vai kri

iS : Põe uma mão acima da outra — ningá, mão —
ôn, uma — kri, acima — íi, põe — 3 — Vein krít

On ne: Um está acima do outro — ôn, um — ne,

está — 4 — \únxkrí kránje : Está unido um a outro
— kránje, unir — 5 — Anfáte veinxó tan kranje,

(tan grénke ): Unir uma perna a outra — an, pro-

thèse — fa, perna — te, com veinxõn, um a outro— tan, com, grénke, unir — O — Véinkri pan/m ti :

Elle une une uma cousa a outra — pàn/?n, amarrar.

i:^ 6. Pronomes Correlativos

As vezes os Kaingáng exprimem só um dos

pronomes correlativos, só um dos membros corre-

lativos da oração, e subentendem o outro. Exemplos
— I — On óri kanti tôn : Um délies vem hoje, outro

não — ôn, um — ônri, hoje — 2 — On jen, kára
kanti n : Um vem antes para almoçar, outro vem
depois — jen, comer, kára depois.
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GAPiTULO VI — DOS VERBOS

OBSERVAÇÕES GERAES

1. Em Kaingáng não ha verbo passivo para
indicar a acção, mas só para indicar os resultados

da acção. Exemplos— I — O porco está comido:
Kròugn kó kánii, ko, comer — kánti, está — 2 —
Kainaánf? venharo : Kaingáng tosquiado. Assim esta

proposição : O porco foi comido pela onça, preci-

saria transformal-o assim : O porco está comido
agora : o comeu a onça.

2. A's vezes, quando um adverbio de tempo
indica o presente, o passado ou o futuro, o verbo
por elle modiíicado pode íicar invariável.

S. O numero, quando o verbo não se refere

a cousas inanimadas, e especialmente quando se re-

fere a pessoa, indica-se ordinariamente só com elles

sem outra alteração.

4. Quando pelo contexto do discurso não se

pôde deduzir o tempo do verbo, indica-se com. uma
conjugação nuiito rudimentar, que só indica o pre-

sente, o passado e o futuro, e bem assim o Im-
perfeito.

5. Os modos são dois, imperativo e não im-
perativo.

6. O presente indica-se com a terminação mo
;

o imperfeito com a terminação ve, tive; e com ja,

os outros passados com a terminação ke. O futuro,

pode-se indicar com a terminação mo como o pre-

sente, posposto ao verbo, ou com a partícula hána.

7. O futuro intencional faz-se com o verbo
ke, kémo.

8. Destas regras desviam algo os verbos tin,

ne : ir. estar, como explicaremos em seguida.

Exercícios — 1 — Kóixmo : Gomo agora — 2 —
Ta ma hána kutéixno. Gontinuará a chover-ta,

chuva — kúten, cahir-ix. epenthese-hána. . . no, suf-

íixo e partícula para indicar o futuro — 3 — Vénve,

eu era-ve, é-ve terminação do imperfeito — 4 — Ke-
vénve, eu queria, eu fazia-ke : querer, fazer, — 5 —
Kó ix kémo, kóix ke : Pretendo comer.
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9. Faz se tainbein o fuluro corn as partie -

las henerikeraôn, kejôn. e com outros advérbios de

tempo futuro ( Vide n. 2 deste paragrapho ).

-:; 2. Conjugação do rrrbo ttu e composLos

MODO IXIJU'ATIVO. TEMPO PRESENTE

Singular Plural

Tínmo, tiu Mo, môjen, môixno

IMPERFEITO

Tír.ve mójeven

PASSADO

Vil ire Kagouve

MODO IMPERATIVO

Tínra, lia tin, kut tia Mónôra

§ 3. Conjugação do rerbo nin, sentar, so- ficar,

MODO XÃO IMPERATIVO. PRESENTE

Ni , nímo Nánti, náutimo

IMPERFEITO

Níve Nántive

MODO I.MPERATIVO

Nira Nánira, uira

Notas, 1. O verbo had, ban, lazer: no im-

perfeito faz hatinve, não hánve.

2. O verbo kut tim é composto de kur, voz

de mando com o sentido de fazer de pressa, e de

tin, ir. Signilica : Va depressa.

3. O imperativo atíirmativo faz-se accresccn-

tando o suílixo ra com os verbos cujas raizes

acaba'.n por vogal, e o suílixo era com os que aca-

ba[n por consoantes. O negativo se faz accrescen-

tando o suílixo tongrã ao verbo. Exeujplos —
lírônera : Bebe tu — 2 — Krò tôn era : Não bebas.
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4. Faz-se também o imperativo com as par-

ticulas ha, kiir. Ex. : Ha tin ton : Não vá.

5, As vezes o iínperativo se faz com as par-

ticulas, sem desinência aigu nia. Ex. Eraín ixraá nim :

Me dè pão — emín, pão bolo-ixmá, para mim — 2— Nira ! Faça a charidade !

§ 4. Applicação das regras anteriores e exercidos

1. Arankét ix kóixno, ix kó, Ix kóiven " Hon-
tem eu comia—arankét, hontem — 2 — Vaiká ix kó,

kóixno : Amaniiã comerei.

2. A particula adverbiai búri significa ja, e

indica tempo passado; ao contrario a particula ba, ja

indica tempo presente. Exemplos — 1 — Háti búri,

ja sarou — 2 — Ha ti ha : ja sara.

2. Com o verbo servil, usa-se muito em Kain-
gáng, je, ne, ja, na, ni ; e neste caso em portuguez
muitas vezes se traduz sem o servil. Exemplos.
Nòro ti je : Elle está dormindo, elle dorme-je, está.

— Hánde x kémo : Pretendo fazer-band, fazer-x, eu.

5. Níve, estava, imperfeito de ni — 1 — Táka
níve : Eu estava aqui.

6. 1 pia rairánba bõ : Eu não sou capaz de

trabalhar — i, eu-pia, não-hô, capaz, poder.

7. Kaká korég ne : Elle está com cara feia-

kaká. cara, — ne, está.

8. On éne ni, fi ne : Aquella que está ahi, é

mulher — ôn, aquella que— ene — lá — ni, está— fi,

mulher — ne, é.

9. Ino vaitkóno ve : Eu estou descançando —
in. eu-o, paragoge— vaikun, descançar-o, paragoge-
ve, estou.

10. Tér ke ne ha ti : Elle ja está para mor-
rer — ter, morrer — ke, está para-ba, ja-ti, elle.

11. Kron ix vénve : Eu estava bebendo —
kron, bebendo — vénv •, estava.

12. Kúr noro : Durma depressa — kud, kur,

voz imper, á qual está annexa a ideia de pressa.
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13. Had kie, had ke : Pretendo fazer ke, pre-

tendo. O i de hadkie é epenthetico.

14. Kuktan ix kémo : Pretendo curar.

15. Eix prut kéve : Pretendo varrer — pnit^

prun ; varrer — ke, querendo — ve, estou.

16. Ki'pri xógmo : Eu estou pallido — xóguío,

tôgnio, estou, kupri branco.

17. Tore ke ti na ha : EHe está para morrer
— ke, quer— na, está.

18. Tádo kokópke : o raio resplandece — ta,,

da chuva — do raio — kôpke, resplandece, repetído,^

para significar intensidade de acção.

19. Kantín ve : Vinha, de kantin, vir.

20. Kuxòn tog' li : Elle está vermellio, está'

conQ vergonha-

2\. Xan gàra grúra kéve: Estou querendo de-

bulliar milho — xan, eu — gára, milho — ké ve, es

tou querendo.

22. Venxén ke ve : Uma vez fazia, antiga-

mente fazia.

23. Kajún tongrá : Não brinquns.

24. A hò a ne : Você é muito bonito — ha,,

bonito, bom ho, muito — a, você — ne, é.

25. Emá ki ag judn judn : Chega gente para

a povoação — emá povoação — ki, no-judn judn, re-

petido para significar diversas chegadas de gente

uma posterior a outra, ou contemporâneas.

20. Vére kuxán ki ni : Até agora é madru-
gada — vére, atégóra, aíé aqui — kuxán, manhã
— ki, cm.

27. A partícula J\ indica tempo presente,^

G imperfeito Ex.: Had ja : agora está bom, estava

bom.
28. Ke significa poder e querer. Ex. : Penh

hò ve ; hárat ke tòn ni : Eu era capaz de atirar

( eu era bom atirador
; mas agora não posso mais

)— pénho ; atirar — ho, capaz — ve, terminação do
Imperfeito — hára, mas — ké, podendo — ni, estou-

K.e ti ni : Elle está lallando — ke, fallar.

29. Ve : é, está — Ivorég ve : E" ruim, é falso.

30. Gódno : yitiçar.
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v^ 5. Vo'bos in, je, na, ve.

Estes verbos sigriiticam íicar, estar, tornar-se— Ni signiíica também sentar.

§ 6. Modo de transformar em verbos as 'pa-

lavras de outra parte da oração

Accrescentando á palavra o suffixo mo, no
;

obtem-se um verbo de tempo presente. Ex. : Ku-
xán ti mo : Agora faz frio — kuxán, frio á — li, elle

— mo, agora.

Capitulo vil posposições

§ 1. Observações Geraes

L Gomo em Kaingang as que em Portuguez
se cbamam preposições, são pospostivas ; a saber se

collocam depois da palavra a que se referem ( com-
plemento ) ,

porisso em Kaingáng devem ser cliama-

das posposições. Similhantes ao uso Kaingáng são

as dicções portuguezas : rio acima, rio abaixo. Ex. :

In tonjati) : Fora de casa — in, casa — tonjatõ, fora.

2. Visto em Kaingáng não haver posposições

subordinadas, suas funcções são preenchidas por

comple.uentos. Exemplos: Ix prôn javáix ra, jant ex
pròn xórmo : Apezar de que eu não queira casar,

minha mãe quer que eu case — pròn, casar — Javáix,

não querer — ra, apezar — jan, mãi — xórmo, quer

agora.

3. Exemplo de uui caso em que se pôde om-
mittír num complemento circumstancial a pcsposi-

ção. Em lugar de : Ti xíre kan, jog tére ti
;
po-

de-se dizer : Ti xire, jog tére : Quando elle era pe-

queno, seu pae morreu — ti, elle xire, pequeno jog,

o pai.

4. Porisso, sendo a dicção clara, se podem
ommittir as posposições. In kani : Fica em casa

— in, casa — káni, fica. Em lugar de dizer: In,

te kàni — te, em — 2 — Ix jogn jénja kanje : Eu
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estou na cadeira, no lugar de meu pai — kanje, es-

tou — jénja, cadeira, logar — 3 — Ti ia ka teu : lîa-

teu na perna delle coni uin pau — h, perna — ten,

bater— ka, porrete.

5. Ordinariamente a posposição segue irn me-
diatamente a palavra á que se relaciona, mas pode

também vir depois : Ama viiire São Paulo liíiru la

tôn ne? Voce, o Senhor, não esteve ainda era São
Paulo ? — áma, o Senhor — viiire, foi — hiiru, ja—
la, para— tôn, não — ne, estar.

6. Não ha posposição para exprimir o com-
plemento objecto, sujeito e de fim.

§ 2. Posposições nos Complementos de mo-

vimento e quietude

Nos Complementos de quietude, usam-se as pos-

posições to, te, kan. gan em. Exemplos : — 1
—

Verexí to ix nôro : Eu durmo no pouso — ix, eu

nôro, durmo — t — Jantká kan
(
gan ), jan kanén-

je : A mãi está esperando na porta — jan, luãi —
kanén, esperando — je, lestá.

2. Nos complementos de logar, usam-se as

Posposições ra, kan, àra. to.

."1 Nos complementos que indicam procedên-

cia de logar, usa-se a posposição te, E\. : In te

kantinti : Elle vem de casa — kanlin, vir.

i^ 3. Applicação das rerjras anteriores e exercidos.

1. Complemento de materia. Indica-se comas
posposições to, ten, tan — I — Exemplos : Dégne
goro to, ix perogn hat ke je : Eu estou querendo

fazer sacco das calças, goro, calças — dégne, trazei-

ro, do — perógn, sacco — hat, fazer ke, querendo—
je, estou — 2 — pan ten beng : machado de pe-

dra — beng, rnacliado — pan, pedra — ten, de.

2. Complemento de meio. Indica-se cora as

posposições tan, ten, kan, re. Exemplos — kíifé re

kanite : Bater com a faca — kiifé, faca — rô; com
— kanite ( nite ) bater, percutir — 2 — Kiifé tau ix
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arino : eu corto codi a laca — tan, com—arino, en,

corto, corto (rCino) — 3

—

Pó ten pengrá : Apedre-
ja tu — pó, pedra — ten

—

com — pengrá, da tiros tu.

3. AS proposições in. synonimo de sobre, e

também esta ultima se traduií^em com a posposição

kri. Exemplos : — 1 — Gòio kri : Na superficie

da agua, na beira, no porto do rio — 2

—

Ka-
gmbá pa je ti : Elle está passando na ponte — pa,

passando — je, está — 3 — Ix kri erén ti : Elle pula

em mim — erén, pula — 4 — Emprii kri nòromo
ti : Elle dorme agora a beira da estrada, no bar-

ranco da rua — 5 — Nángja kri : Na cama.

4. Atraz do monte : Krin pan-pan, atraz, além
do monte ( contrario de aquém ).

5. Atraz, contraio de adeante : Do. Ex. : Ti do
ix tin : eu vou atraz delle-ti, delle.

6. Adeante, contrario de atraz : Jo, ju, jamé,

jami. Ex. : Ti jami ti tin : elle vai adiante do ho-

mem-ti jami, adiante do homem.
7. Do lado, de parte : kánte. Ex. : Arán jiiro

kánte : Oriente-arán, sól-juro, mergulhar, se chegar.

8. De, para indicar separação, traduz-se com
kan, te, ta. Ex. : Anjóg ti kan, hóre kánti ti : Elle

está fora do pai-an, prothese-jog, pai-hóre, fora, kan,

do-kánti, está.

9. Junto, com, preposições de companhia se tra-

duzem por bre, to. Ex. : 1-Kóixno koii langróto :

Gomo jacu com feijão-kóixno, como agora-koii, jacu

langró, feijão-^ Ag to jôn tô ti je : Elle não está

Drigando com os homens, com a gente-ag to, com
a gente-jòn, brigando-ti, elle-je, eslá-3-Eis bre giri

kanjiri : O menino brinca commigo-bro, commigo
giri, menino.

10. Dentro : Ki, kára. Ex. l-Lo kakí : Xa
horla-lo, ro : horta, lugar fechado-kaki, dentro-2-In

Jcára ranho: Entro agora na casa-ránho, entro agora
-kára, dentro.

11. Dentro, significando debaixo: kánte. E. :

Gòio kánte : Dentro da agua.

12. Logo que, no que, no momento de, no

instante que, ao mesmo tempo que: Kan, ./•/ri. Ex.:
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No que fallou, morreu : Ti to kan, tóre-to, fallar-

tére, morreu-2-Ex amé ti kan, ix fa .- Logo que eu

ouvi, chorei ex, eu-a, prothese-me, perceber-ouvir-fa,

chorei, oa de amé é prothèse.

13 For causa, por raolivo. Ex. : Elle morreu
lazarento : Krii kri: veumá kan, ti tére-krii, lepra

-venmá, doença-kan, por motivo de ( krii krii, varias

feridas ).

14. Ápezar de: Ra, lá. Ex.: Apezar de estar

em. agonia, ainda escapou : Antére kémo ra, kren

ti-an, prothese-tére morrer-kcrno, estar proximo, kren:

salva r-se, pscapar.

lõ. A, para ( complemente do termo ) : Man.
1. Ex.: Ixmen pin tambrinke : Elle bate fogo para

mim-ixmán, para miin-pin, fogo-tambrínke, bate.

16. De : kan. Responde á pergunta quando.

Ex. : 1-Kurân kan : De manhan. Neste caso usam-

tambem as preposições ke, ki, te, Ex. : Kotû te :

De noite-2-Kurán ki : de iiianhau.

16 bis. Fora, em sentido de separação, dis-

tancia, estar fora da companhia : Tonja, tonjatò, ton-

jami, tonjará. Ex.: Intonjalí) : Fora de casa.

17. Depois: Kar, kára, karka. Ex.: Festa,

karka : Depois da festa-kárka, depois.

18. Debaixo : Kren. Ex. : Debaixo da figueira*

Kavafii kren.

19. Por: jSIi. Ex.: 1-Passou por cá: Tag-

mi kntin, tag, cá-kantín, vir. 2-Emprùgh mi máixka
ra vitire : Elle foi para o matto pela estrada-máixka,
raatio-ra, para.

§ 4. 'iraducção das proposições consecutivas

Para traduzir em Kaingang estas proposições,

deve-se primeiramente trasíbrmal-as uma em casual,

6 outra deixal-a principal. Ex. : Estava tão doente

que gritava muito alto ; transforma-se assim : Porque
estava iriuito doente, gritava muito alto : Kangá
l)uoi]gh ti kan, prére étiti-kangá, doente buíHigh,

muito-ti, elle, kan, por-prúre, gritar-útiti, muito muito.
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CAPITULO VIÍI — ADVÉRBIOS

§ 1. Advérbios de tempo

l-Agora, boje: Ori — 2-Hontem : Arankét —
3-Antehontem é Arankét ônt ka — 4-Vaia, vaiaká :

Amanhà-ka, em — o-\^aiá ònt ka : depois de ama-
nhã — 6-No futuro, no porvir : Enliorikemòn, kejèn,

kárka, kurán te ( kurán, tempo-te, com ). Ex. : Ke-
jén tôn jònmo : A's vezes fica brabo com Fulano de

Tal-jôníno, fica brabo.

6. Ames : Jo, ju. — Uma vez, outro dia : Ven-
xán: — A's vezes : Kenjén. — Por alg'um tempo (op-

posto de sempre ) : Vére. Ex. : Vére kanjámo :

Agora eu alugo por algum tempo-kanjámo, compro
agora. — Até agora, até arjui : Vére. — Nunca :

Váix. Ex.: Eixmán kanjámo váix : Nunca me paga
kajámo, pagar. — Eixmán, para mim.

12. Logo : Kaimbára-kára, karka, karaxí, logo :

depois, daqui a pouco.

lo. Ainda não : Tôn. Ex. : Jén ton ne : Ainda
não está commendo-jen, comer, .ne, está.

14 De repente: Ahéra. lõ-Improvisamente :

Grõtò. 16 Antes do tempo : Javáix, váix. Ex. :

Morreu antes do tempo : Tére javaix ra, tére ti :

Apezar de antes do tempo de morrer, elle morreu-
tére javáix, antes do tempo de morrer-ra, apezar.

18. Logo depois : xiri, kanxíri ( immedíata-

mente depois )•

19. A's vezes : Kején. Ex. : A's vezes fica

coberto com pan-io, ás vezes não : Kején kurii ton

ne kurii, panno-tòn, sem-ne, está.

§ 2. Advérbios de lugar

Vére, ati : Para cá -1 -Vére ha... kantín : Venha
para cá, ha, voz de mando-kantin, vir,

2. Para cima, em cima : Kuxmá, koixmá, koix.

3. Para baixo, em baixo : Kren, gu.

4. Atraz : Dó, dére-— I — Dere tôt tin: Vol-

tar para traz — tôt tin : Ir de novo.



- 538 -

5. Aqui : Tag, tag- mi. Vir aqui : Tngmi kan-

lín. Signfica também : Vir por en.

6. Ali : Tan, one. Ene... ra lin : Ir i)ara lã.

7. Adiante : Jii, jo, jamé, jami.

A direita : Pónja. A esquerda : Jakâin.

9. Fora : Re, le, hòre, 1 — Lera kúte : Toca
fora — kúte. tocar — ra, para. 2 — Anjõg ti kan. ti

hóre ni: Elle está íora do ])ai — an, ])rothese — jog

kan, do pai — kan, do — ni, está. 3 — Anjòg ti

kanti hóre : Elle sahiu do pai — liôre, sahiu.

10. Aonde: Doto, ánto.

§ 3. Adrerb'/os quantUalíros

1. Muito: E, buongh. Aluitos: E, éti, éiti,

ititi. 2 — Muitos homens: Ag òtiti — ag: elles, ho-

mens.

Tudo : Kan, k;'ira, kár. 1 — Ivan kred : Quasi

todos — kre, quasi.

3. Nada : Dôtum tòn, denum ton — do, cousa,

•— t, connectivo — òn, outro — lòn. não.

4. Quasi : Kre, kren, kred — Gomo quasi tudo :

an kréd kó ix — kan, tudo — kó, como.
5. Demais, de um modo extraordinário : Ta-

vín. 1 — Xin tavin Î Bonito demais ! xin, bo-

nito, pequeno. 2 — Ha taviu ! Bom deveras !

6. Mais, continuar : Ma, mau — Had mánera
Faça mais, continue a fazer. 2 — Ma ta kiite :

Chove mais, continua a chover — ta, chuva — kúte,

cahe.

7. Mais de vinte : ititi.

8. Basta : Gétka.

i":;
A. Adi'O'bios dr niodo. a/f/j-jiialiros; e ucjaLíros.

1. Sim ! Ha! hò! — l hána : Com certeza Î

E' assim mesmo !.

2. Dia, pie, pij ; tòn, tô, uô. Nao. Depois do
\'erbo kòira, guarda-te ; usa-se he. Ex. : Kéira lie :

Veja de nSo.
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^ 5. Advei-bíos dubitativos

Enhorike mon, kejòn : Talvez.

i:; 6, Adcej-bios exclusivos

1. Só : Pir, tavín, pirmá. 1 — Pir tavín : um
só. 2 — Pirmá : Sósinlio. 3 — Kurá to veinkan-

grá tavin judn judn : Só chegam no quarto dia —
kurá, dia — to, no — veinkangrá, quarto, judn, re-

petido, para significar pluralidade de acção.

i:^ G. Adverbias de modo

\. De costas : pan(?m. 1 — Paním na : Deita

de costas. Também : Kõix má líri ti — panim, de

costas — na, deita — kr^ixmá, para cima — liri,

olha — ti, elle.

2 — De má vontade : Váix, jáváix. 1 — Faz

a cousa de má vontade: Javáix ra, hati ti — ra,

apezar — ti, elle.

3. Gomo : ^'e, horike. l — Aran ve : Gomo
o sol.

4. Devagar, com delicadeza, com respeito :

Kuméèra.
5 Assim : Cret.

6. Ditticil mente : Javáix. 1 — Pejú déto ve

javáix : Escondeu onde era difficil achar — pejii, es-

condeu — déto, ánto : onde — ve, vem. achar.

7. Gro-t()— Improvisamente.

8. Kara./'/, kaimbára : Daqui a pouco.

^ 9. Advérbios de ordem

1 — Primeiro : ham. 2 — Depois, em segundo
logar : kár, kára, káraka. 3 — Afinal : Do. O kar?.

usa-se com frequência em Kaingáng, quando em
Portuguez se omitte o adverbio depois, em se-

guida a conjuncçSo copulativa, que não se usa em
Kaingáng. Ex. : Gom.eu e ( depois ) sahiu : Kó ti,

kár huru vílire — kó, comeu — huru, indica tempo

passado.
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CAPITULO IX — CONJUNGÇÕES

1. No Kaingàng, como foi já observado, não

ha proposições subordinadas, e são suppridas por

ccmpleiuentos que na nnaior parte dos casos não

sendo subjectivos, objectivos ou de fim, são unidos

ás palavras que esclarecem ou modificam, com pos-

posições que, sendo claro o sentido, se ommittem.

2. Gomo já foi mencionado, não ha em Kain-

gàng conjuncções copulativas e disjunctivas. Por-

tanto a segui'îte proposição : Dò-me pão ou carne
;

deve-se expri(nil-a com fosse : Dá-me pão : si não

queres, dá-ine carne : Emíin ixmá nim
;
javáix, t'ni

ixmá nim-eraín, bolo, pão — nim, dá — javái, não

queres — t'ni, carne.

3. Conjuncções adversativas — Alas : Ilára—2
— Porém : Ilára to.

4. As copulativas se ommittem simplesmente,

ou se faz de cada Membro que deveria ser ligado

por elles a outro membro, uma proposição, repe-

tindo o respectivo Verbo. Exemplo : Cantava de dia

e de noite. Póde-se transformar em : Cantava de dia,

de noite ; e também : Cantava de dia, cantava de

noite : Kurán te, kutuugh te kiir. Kurán te kiir,

kuliigh te kiir-kurán, dia — kuliigh, noite.

5. De certo, com tudo, se traduz com barato.

Ex. : Xa kamen tôn ra, barato maitka ra tin ton

ne : Embora em não tenha medo, comtudo não vou

para o matto, xa, eu — kamén, temer, ra, apezar

de máitka, matto — ra, para — tin, ir-mo, agora. —
Esta criança é homem ou mulher?: Gire tan gra

je, ontantí) je? -gra, varão — je, é.

6. Kan, então : conjuncção conclusiva.

7. Kára : Ora, ora. P)asta escrevel-a uma ve/

só no segundo membro ou termo da phrase.

8. Ningé : Também, i — Ib) fi ningé : Tam-

bém ella é boa.

9. Xíri, kiira xíri : Logo depois ( kára xi,

kaimbára ).
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CAPITULO X — INTERJEIÇÃO

As Interjeições são pouco usadas eiii Kaingáng'.

A's mais das vezes os affectos da alma se e.xprimeiQ

só pela iníiexao da voz rápida ou lenta, llébil ou
alegre, conforme o affecto de que é dominado o es-

pirito. Gomtudo não fabam em Kaingáng interjeições

|)ropriamente dietas, sendo porém em numero muito
diminuto. Exeaíplo de proposição exclamativa sern

interjeição : Kurú pé ! Oh ! panno bom ! — pé le-

gitimo.

1. Interjeições de exclamação — Hi! Ex.: Hi
ho one kaikára tin ! Oh ! feliz quem vai para o

Céu — ho ! íeliz — one, quem — kaiká, ceu — ra,

para — tin, vai,

2. Desapprovação. Gé ! Deiâ ! Qual !

3. Aversão : Déjà ! Não auero !

4. Animação Upá ! Eia !

5 Dor. Hen ! Kuxátiti ni ! Ahi ! Que faz muito

frio ! — kuxá, frio. _

G. Desejo. Ara ! Oh ! — 1 — Ix ha ho ne ára !

Oh ! ííi tivesse saúde ( Prouvera a Deus que eu ti-

vesse saúde ) !

7. Interjeição para chamar. Oá ! Ja ! Olá. Oá
se usa para chamar os homens; já para chamaras
mulheres ou senhoras.

CAPITULO XI — AFEÍXOS E SUFFIXOS

1 O affixo VEIN, como já foi explicado, trans-

forma as vezes palavras de qualquer parte da ora-

ção em substantivos ; ás vezes porém deixa a pala-

vra no seu sentido primitivo. Ex.: Kangtâ, vein-

kangrá : Quatro. Em lugar d»^ VEIN póde-se dizer

vére, béne, vau, uán. Vérikupéia : Lavar-se — 2 —
Benkingámo : Estou doente agora. Também : Oa
kangáno.

2. O sutíixo be dá ás palavras o sentido de

habito, costume, uso : Elle costuma dormir logo :

kaimbara nôro be ne — kaimbára, logo -nôro, dor-

mindo — ne, está — be, acostumado.
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3. O suffixe PE liga á palavra que inodiíica,

o sentido de verdade, legitimidade, períeiçSo, bon-

dade, genuidade. Ex.: Kurii pé! Oh! panno bom
( legitiiïio, verdadeiro ) !

4. A fim do indicar o logar, a residência, a

sede de alguma cousa, ou o instrumento para fazer

uma cousa, usam-se como suffixos as palavras ja,iafá,

r.iafá. Exemplo. : Nòro jaía : Lugar de dormir—Ná-
ngja : Cama — nan, deitar — já, lugar ou instru-

mcr.to ( cama )
para deitar, connectivo.

5. Aíim de indicar a precisão, necessidade de

alguma cousa, u?a-se o suffixo ho, quero. Exemplos
— 1 — Nòro liotiti, preciso muito de dormir, estou

com muito somno — 2 — Krôn liotiti ; Estou com
muita sede, preciso muito de beber. Parece que o

prefixo ki, dê as vezes á palavra o sentido de dentro.

Exemplo. Kit kúli ne : Está obscuro (dentro) —
ti, elle ( impessoal í ).

7. Quanto aos suffixos a, ema ne, kenemáne;
já délies falámos noutra parte da grammatica.

ÍJUARTA 81^:CÇAO — SYATAXK
CAPITULO ÚNICO

COLLOCAÇÃO DAS PALAVRAS

1. Os adjectivos possessivos collócam-se antes

da palavra que indica a cousa possuida.

2. Os adjectivos determinativos collócam-se

depois do nome a que se referem, e antes dos qua-

lificativos. Ex. : 1-Moeda um : Alguma moeda —
2-Oiro +ag : Este menino. Isto vale também para os

numeraes.
3. O complemento do termo e de fim põem-se

ordinariamente antes do sujeito do verbo, e do verbo

4. Na maior parte dos casos o verbo vai no

fim da oração.

5. O nome que indica a materia de que é

feita uma cousa, vai antes da palavra que indica a

cousa em questão. Ex. : Pó ten ben : Machado de

pedra-tan, ten : de.
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G. Também as preposições que com o Verbo

constituem um coi?iplemenlo, vão depois do verbo,

])orém nem sempre no fim do complemento. Ex. :

ilîiiio kan fangmo, ix man h(')ti : Eu estou satisfeito

porque as mulheres estão bòas-buno, estão boas, kan
porque, por-íag : ellas, mulheres-mo, agora-man hoti.

estou satisfeito.

7. Os advérbios em geral se collócam depois

das palavras a que se referem ou que 'modiíicani,

exceptuada a negativa pia ( não
)

que se colloca

antes. — Jíúru, já. póde-se collocar antes e depois.

A particula ha (Já ), ordinariamente põe-se no íim

da oração e também ê he
(
que se usa com o

verbo kt^ira, acautela-:e ).

8. Para obter o complemento de especificação,

prepõe-se ao Nome a palavra que constitue o dito cijra-

plemento, por ella modificado. Exemplo 1-A doença do

pai : Ix joga veixmá-veixmá : doença, molestia-jogti:

pai--^-Ti in : Casa delle, in, casa-3-Jogn jénja : Ca-

deira do pai, - jenja, meza, para comer, cadeira-ja,

lugar-jen, comer e sentar.

9. Para obter o complemento de termo, ac-

crescenta se ao nome ou pronome o suflSxo ma :

l-Tiníá ninhero nimera : Dá tu dinheiro a elle-'i-

Ixmá tok to : Elle me falia - 3 to, fallar-k, conne-

clivo, ti, ella.

10. Não se di/ gára te : Milhai •" mas te gara


