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Os problemas de linguistica que modernamente preoccupam os sabios de todos os paizes
estao reclamando o conciirso das bibliothecas.
Livros qiie em seu tempo passaram quasi despercebidos, e que ciimprindo a siia miss50 de
manuaes se-estsagaram e qiiasi perderam com o
uso,-vieram a ser em nossos dias um thesouro
inestimavel pela cópia e authenticidade dos documentos que encerram, pela noticia de povos
que a conquista extinguiu, e pela de linguas 011
dialectos, que tambem desappareceram oii se-modificaram radicalmente ao contacto das nagoes
civilizadas.
Por isso entra na categosia de bom serviqo á sciencia a divulgapio d'estes thesoiiros,
onde ao naturalista se-deparam fastos materiaes
de analyse. A Bibliotheca Nacional do Ria de
Jgneiro, que teve a invejavel fortyna de conservar

alguns d'estes livros de insigne raridade, cumpre
pois uma das faces de sila miss20 civilizadora
pondo desde já ao alcance dos especialistas a
Grammatica Kiriri do padre Mamiani, de cuja
primeira e unica edicao nao sabemos haja neste
Imperio outro exemplar, além do que possue a
mesma Bibliotheca.
Convicto d'esta idéa, e enthusiasta dos estudos de linguistica publicou o illustrado sr. H.
C. von der Gabelentz ha bons 25 annos uma
t r a d u c ~ ~alleman
o
da referida Grammatica sob o
titulo de : Grammatik 1 der 1 Kiriri-Spiache. 1
Aus dem Portugiesischen des P. Mamiani übersetzt 1 von 1 H. C. von des Gabelentz. 1 Leipzig: 1
F . A . Broclehaus. 1 1852. 11 In-S.", de 62 pp.
Mas ésta versao está longe de satisfazer aos
exigentes amadores, que sem dúvida preferir80
o texto original do auctor, c aos proprios sabios
que lhe-podem notar boa cópia de alterscqoes e
omissoes. O sr. de Gabelentz, como quasi todos
os traductores, nao poucas vezes illudiu as difficuldades de sua empreza adulterando o texto;
quando nao poude traduzir, iiscou.
A reimpressao que ora se-publica é pelo
contrario- fidelissima ; nao modificámos sinao a
parte material da abra, gryphando todos os vocabulos kiriris para mais sabresaírem no texto,
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e disipondo os exemplos á maneira de vocabulario para maior facilidade de estudo. A estes
melhoramentos accresce que os leitores enoontrarao aqui uma eriidita Introducqao do illustre sr. Baptista Caetano de Almeida Nogueira,
cuja proficiencia nestss materias só póde ser
egualada pela bondade com que promptamente
accedeu ao pedido que Ihe-fizemos de escrever
um estndo comparativo e analytico sobre o dialecto kiriri.
Nao será ésta parte a menos interessante da
publicaqao, até porque o estudo é novo em si e
cheio do mais alto interesse para o conhecimento
das tribus e das linguas americanas do sul.
Cumpro um sagrado dever agradecendo a
s. s. em nome da Bibliotheca Nacional e das
lettras patrias o relevante serviqo, que se-dignou
prestar-nos.
Ao presente volume compto succederá a
reimpressao do Cathecismo da doutrina christü na
Lingua Brazilica da rtagüo Kiriri composto pelo
mesmo padre Mamiani, -1ivro talvez ainda mais
raro do que a Arte de Grammatica; por fim remataremos o que respeita a este dialecto dando
como complemento das duas obras referidas um
Vocabulario completo, que nao será dificil organizar-se. Assim nao faltem a ésta Bibliotheca os

rectirsos, de que ella actualmente dispae, filhos
da intelligente sollicitude do Estado, e prova cabal
de que o Governo do Brazil sabe honrar as lettras
animando-as, e prestando-lhes o appoio oficial, que
ellas nao dispensam em parte algurna do mundo
civilizado.
Rio,

5 de Agosto de 1877.
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Tractando (le cuniprir a tawfa, que v. s. teve n
bondade de confiar &S minhas fisacas forcas, empenho
nisso todo o cabedal, de que ponso dispar, envidando
na execucáo a inelhor boa-vuntade. Si nzo prestar,
nao .se& por falta de esmero, riem por falta de sincero estudo ; será por mera impossibiliclade cle corres-.
ponder so que naturalmente Y, s. desqjhra, quanclo
se resolveu, em beneficio (los clilbores dos estudos
linguisticos, a reimprimir a gramrnatica da lingua
KLRIRI, escripta pelo padre Msmiani.
Exceptuando o que existe a respeito da chamada
LINGUA GERAL OLI BRASIL (TUPI on QUARANI e que V. S. sabe
ser preferivel denominar ARAÑEENGA
como a chamaqfi
os que a fallam) quasi riiida, mais se encontra n
respeito das outras linguas qiio se diziani niimerosas no territorio brazileiro. Ha algiins vocabularios, muito deficientes, em e r a l mtiito curtos, e
2

mais nada. Uma boa parte desses vocahiilarios, o maior
numero, foi colleccionado pelo sabio clr. von Martius, e
no 2 . ~ 0 1 i i m eda sua obra Beitrage zicr Ethnographie und
Spruchenkurzde Brusiliens, sob o titulo de Clossu?.ia lingisarum Brusiliensiz~nase acham reunidos, n'uma tal ou
qual ordem por familia.s, cerca cle 80 vocabularios sem
contar os da familia TUPI e O GALIBI e seus connexos.
De grammaticas nada absolutamente existe. Const i t ~ i everdadeira excepcáo a grammatica da LINGUA
KrRinx (10 pa(lre Mamiani, e v. s. presta veritadciro e
bom servico aos estudos lingiiisticos, reinlprimindo essa
rar.ci~nnuntern reliquinn~das linguas dos primitivos incolas (lo Brazil. Afóra essa grarninatica só ternos noticia de nlguinas observacoas grammaticaes sobre a
I.INGUA DOS BOTOCUDOS pelo antigo cominaudante dos
Indios, o coronel Thomax Guido Marliere, que, pela
maneira con1 qiie se lioiive com as tribus (dictas) rnais
ferozes clos nossos sertcies, bem-~nereceii da hurnanidade.
Com e s a deficiencia de grammaticas, e com a escacez e pobreza dos vocabularios existentes é impossivel decidir se tlifinitivatnente eram tao numerosas,
como dizem, as lingiias falladas pelos aborigenes do
Brazil, oii se de facto todas ellas se poderiarn reduzir
a iiieros tlialectos de r ~ ~ i i poucas
to
linguas matrizes.
E expressivo o segiiinte trecho de Goncalves Dias,
e citarido-o ficam irriplicitas outrar cita~oes,(Tomo
XXX ila Revistu do Irast. Hist. pag. 45):
« Era a primeira differenca (entre os TUPIS E TAPUYAS)n linguageril (le que iisavanl, se n@ eram differerites dialectos e táo variados entre si, que chegaram a ser numerados pela SUR diversidade. Os TA-

muitos, disse o auctor da Noticia: dividem-se
em riacúes quasi itlnumeraveis, le-se na Vida do Pudre
Jolio de dlnze.ida; mas qiiando querem precisar de algurnii, fórina a sua quantidade, calculain u n s aS differentes naqóes eni 69 e outros em 76. Contam rnais de
100 lingiias, escreveu o aiictor das Noticias curiosas, e
todavia referinclo-se a informacües dos indigenas eleva
esse numero a 150. E tanto discrepam neste ponto
que s6 no Amazonas reputou o padre Manoel Rodrigues haver esse numero de 150 iiaqües; e inais de
u m secillo depois o padre Vieira siippunha existirem
ainda nesse rio 700 nrtcües!
PUYAS S&O

Mas jh o nbbade Hervás, nao obstante apresentar
na sua obra urna lista. de 51 nacüee oii liriguas do
Brazil que se diziarn distinctas, e mais ou menos diversas da LINGUA @ERAL, tinha einittido a asser@o de
qiie em ultima analyse as lingilas matrizes se redliziam a 4 : ARAUCANA,
GUARANI, HECHUA e KARIDE.
No meii modo ?de ver., pei.mitta-me v. s. dizel-o
currente calarno, o ICARAIBA 1120 6, nem póde ser lingua
matriz. Mediaute algiim estiido que della tenho feito,
(e que sinto nao ter podido aprofiindar), ella se me
apresenta como urna mistura extraordinaria de militos
dialectos de varia procedencia ; 6 urna verdadeira giria, amalgamada de diversos dialectos, que ora apreselita muilas phrases, de radicaes e vozes differentes,
para exprimir a iilesrna cousa, ora absoluta falta de
designaqgo para outras cousas. E ~ i m aembrolhada
tal, que apenas se póde comparar con1 o que se oiive
etn certos circulos do Rio tie Janeiro, onde ao inesmo
tempo, n a coiiversacao em portupuez, vai urna phrase
em inglez, oiltra em italiano, iiin pedczco ern hispanhol ou alleináo, e tudo isso iilais o ~ menos
i
alinliavado de gallicisrnos.
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Reduzidos os diversos idiomas faliados naAmerica
do Su1 a 3 linguas rnatrizes, isto coincide ate. certo
ponto com a divisilo (las racas feita por Alcide d'Orbigny, que distribue os povos primitivos do continente sul-americano pelos trez ramos qiie elle denoBRASILIO-GUARANI.
minou : ANDO-PEIIUVIANO, PAMPEANO,
Assim como essas trez racap, mixtiirando-se em
diversos tempos e lugares e en1 condiques differentes,
prodiiziraia grande variedade de tribus e gentes,
mais ou menos modificadas, até segundo as condigoes
ge~grapliicas,do mesmo rnodo e parallelamente deviam desenvolver-se numerossimos dialectos.
Ha porém uina consideracao importante em rela$20 &S trez lingiias rnatrizes, e vern a ser que entre
as trez linguas ABAUCANA,
KECHUA, e GUARANI (que paICECHUArece mais razoavel denominarem-se CHILIDIGU,
CALLU E ABANEENG~A) existem mais affiiiidades do qile
entre qualquer dellas e certos dialectos ou lingiias
falladas no interior da 4merica do Su1 e nos sertóes do
Brazil ; talrez o CHILIDUGU esteja entre meio do ABAÑEENOA e do KECI-IUA-CALLU,
e póde tambem ser este
u m descendente do CHILIDUGU. Asserqóes definitivas só
poderiam ser emi ttidas clepois de estudo comparado
das trez linguas e depois de longiiissimo labor ; tudo
porhm induz a crer que essns trez linguas se retluzem
pelo menos a dtias rnatrizes.
Moxos, ChiAs lingiias dos Patngóes, C';iiaycu~*iís,
quitos e ootros entretanto apreaentam cha~acteres
differentes das trez mencionadas qiie auctorizariam a
supposicálo de um outro tronco de linguas differente.
Si por venti11a se reconliecesse que existiii essa terceira
lingua iilatriz tornar-se-hia completa a coincidencia

das linguas com as raqas, reduzidas a trez por d'Orbigny .
Os linguistas condem~iam,e corn effeito nIlo 6 (le
rigor, a opinigo de que a rnesma raca presupponha a
mesma origen1 linguistica ou vice-versa. Mas ria America do Su1 apresenta-se o facto corn bastante plausibilidade e 6 quanto basta.
Ainda mais do que isso. Essas trez linguas matrizes apresentam, alérn de tudo, tal choracter de affinidade entre si, que 112.0seria de admirar, que depois
de prof~indoe aturado estiido, se reputassem provir
de um mesmo tronco primitivo, nlnis ou menos
modificado posteriormente om algum dos ramos
principaes (por exempl'o o KECHUACALLU) até por
conqiiista de povo estranho. A grande differenca dos
dialectos o11 linguas oriundas, bem consideradas as
derivncóes e trarisforrnac0es, em nada invalidaria a
procedencia de fonte commum. Por muito consideraveis
que sejam as disparidades de dada lingiia americana para
com outra lingua americana, ellas nao sao jnmais tslo
profilndas como as qiie se dso actiialmente entre o
portiigiiez e o allemao, o11 entre o hispanhol e o sueco,
ou entre qualquer destns e o grego moflerno ou o
hindustani, qiie entretanto filiam-se todos a0 gi.titidc
tronco das lingiias indo-europkas.
Até mesmo o character das liiiguns americanas k tao
pronunciado e distincto, qiie na s u s m:iior generslidade os linguistas consideram esses idiomas como de
typo especial, inteiramente diverso, por certa physionomia sui gencris, das linguas do continente antigo.
E assiin em relacao &S lingi~as tambem ser&
plausivel adniittir-se uril tronco com-iim donde proce-
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darn todas ellas, justamente como em relacao As ragas
A acceitavel o typo arnericano como iiiteiramente
distincto do europeu, do africano, e do chirn.
Sejam pois quaes forem os defeitos da classifica$ao
feita por Alcide dlOrbigny, na sua generalidade ella 15
justa, qiier em relacao As racas, qiier com respeito As
liriguas. Dessem-se ou ngo dessem-se immigracoes
do niuiido antigo em priscas eras, tivesse havido oix
nao contacto e inflriencia de oiitros povos sobre as
tribus americanas, subsiste em p6 o que qiier que
seja, que characteriza o ainericano em relaqao ao fillio
de outras regioes, isto naio s6 coino individuo da
familia humana, mas ainda como iiitlividuo pensante,
que enuncia-se, falla de um feitio differente, por phrase
onde em geral falta o verbo substantivo. Apreciados
os fac tos como devem se-lo, si ethnographicamen te
oiitros cliaracteres nao distinguissem o ho~nemamericano,
com toda a certesa o seir motlo de formi~lare externar
o pensamento é characteristico e fundaniental, e constitúe diis liiigiias americanas um typo especial.
Sern coilcordarmos com iiiuitas outras reflexoes que
apresenta von Martius :L respeit,~ dos priinitivo.3 iiicolas do Brazll no seu Beizra!je, coin elle entretanto
repetimos aqiii qne didtinguein-no ( o americano) cle
todo e qualqrier outro povo da terra a estructura e
os characteres physicos, por6111 milito mais ainda a
constitiiicclo de seu espirito e do seu character moral.))
O si.. dr. Wappaiis disse na sua grande e bem
escripta obra sobre o imperio brazileiro:
(( Os
inrlio~ independentes (lino civilizados do
Brazil) se tlistribuem ein numero extraor~linnriarneiite
grancle tle gentes (povos) oil tribus e hordas, qrie com
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tudo sáo conformes e parecidas limas coni as outras
em estructura e co!iformacáo, em temperamento e
cliaracter, em iisos e costumes, e modos de vida; entretanto com respeito ás linguas apresentam dissirnilhanca verdadeiramente espantosa. ))
O sr. dr. Wapaiis (sempre cheio de criterio, porém muitissimo mais austero para Eomnosco, lirsoamericanos, do qiie para coin os hispano-americanos,
digamo-lo entre parenthese), levado pela forca (la rerdade reconhece a identidade dos americanos uns para
com os outrae, e s6 nega essa identidade em relacáo
As linguas. E isto faz o in~iitoerndito e criterioso professor de geographia porque na parte ethnographica
do seu precioso livro adstringiu-se mais particularinente ao que a respeito escreveu o sabio voa Martius.
E nein podia ser de outrn sorte. Exceptuando o
que ven1 nas obras de HervBs, reprodiizido depois no
Mithridates e em outros posterioriiiente, eu nao conheco trabalho algum de classificacao dos indigenas
da Arnerica clo Su1 a náo ser a obra de Alcide $Orbigny, que jh os classifica segundo as ratas e nao
s6inente segundo as litiguas corno o fizera Hervás.
Mas em relacao a0 ramo que elle deaominou Bras~liogt~a,rarbi é mais que conciso e limitado, porque, conforme elle proprio o declara, 1110tinh? podido adquirir
desse ramo eoiiheciinento mais immediato.
Isto quanto aos incalas todos da America do Su1
em-geral. Quaiito porénl aos do Brazil, si náo houvesse
o Bcitrage z2rr Eth~~ographie
z~ndSprnchenkl~ndede Martius,
aintla hcije estariamos sem lima foiite a que 1-ecorrer
para comperidiarmos as diversas tribus e linguas,
que existiram e ainda subsisten1 na vasta superficie do

imperio americaho. Giiiando-se pois o proficientissima
professor de geographia pelo trabrilho de Martius, n a
classificaq~oethnographica dos incolas do Brazil, necesariamente devia reprodiizir as opinióes do sabio
fallecido botanico.
Antes de Martius nada de classificacáo dos indios do
Brazil, que etn geral eram e sao d i f f e r e n ~ d o spela maioria dos escriptores em TUPIS e NAO TUPIS. Gonqalves
Dias reprodiizindo a opiniso geralniente acceita, e
adoptando a denominacso quasi sem discrepancia admittida, comprehende sob o nome de TAPUYAS todas as tribus
?ido tzlpis, Bs quaes se attribuern tantas linguas quantas
as tribus, ou quantas as hordas. A denominaqao até
certo ponto seria aciriiissivel ;. tapyi iio ABAÑEENGA ~ i g uifica adversario, e sendo os TUPIS, ou OS que fallavam
o ABANISENGA,predominantes ern toclo o imperio, era
riattiral que denominasscm com o entonamento do ciris
rornanus a todo e qualquer outro povo de tapyi (hoslis).
Ma.; por 0~1tr.olado é inexactissima a expressáo. Nilo
sd n1essa denominacito, excessivamente generica, podiam comprehender-se gentes de characteres e linguas
milito differentes entre si, como tarnbem cle facto
foram incluidas outras qiie falla^^^^^ a LINGUA GERAL,
que pertenciarn portaiito & mesma familia. Os TAPCYAS
de qiie tracta Roulox Baro f2illavanl a LINGUA GERAL e
pertenciarn realmente ao tronco BIIASILIO-GUARANI.
A
dicqso lupyi tem extrema parecenqa com tauaz~iou latnói
que significa avO, e Tmnoyo era o riome dado iios
indios de Ganabara e Nyterdi pelos seus inimigos de
S. Vicente, Piratininga e Espirito Santo.
l'apyi e t u p i serviriam para designar em A B A N E E N ~ A
o gentio b~.avo e o ge~itiomanso conforme a maneira de
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d r beata dos padres Joboatam e Simib de Vascon-

ceEJos.
Assim 6 a Martius que se deve uaa,tal ou qual
classifica@o dos incolas do Brazil, pois ~ i asu& ethnographia e glossarios coinpendiou o11 procurou compendiar tudo quanto existia a reapeito dos povos que
a conquista europea veio catxhisar, reduxir, dizimar
e aniquilar.
Martius porém vinha eivado do espirito de divisáo, e nzo sórnente achoii lingutis differentea e m .
cada tribu com que liiloii, o11 cujos vocabillarios traiiscreveu de outros escriptores, como chegoii ao ponto
de dividir e subdividir o ABAÑEENGIA ou LINGCUAGaRAL do
<Brasil e do Paraguay em muitos e distinctos dialectos,
ou antes em muitas lingoas. Com semelhante processo
podiarn suppdr-se muitas linguas franceziis, muitas
1i.nguas italianas, militas linguas alle:iiás, wi acaso se
considerasseni como diflereiltes ss lingiias qiie se
frcllazn aa Provenqa ou na Normandia, em Napoles oii
ern Florenca, em Bvrlin ou nas,rnargens do Danubio.
Ainda mais von Martius chegou a crer que a grande
extensilo e predominio do ABAÑEENGIA,
que llie valeu a
denominacao de LINGUA GIERAL,
fdra pura e sirnplesinente
devida á influencia das ordens religiosas com o firn
da catechese. Lendo-se Martiiis, quasi q u e se cr8 qiie
os jesuitas inurnturum a LINGUA GBRAL,
isto e , tiveram
poder nao outorgado pelos linguistas (e pelo bom seii&))
ao mais poderoso despota.
Ha portanto ainda milito que dizer e que fazer
em relacao á classificsl~7io dos indigenas do Brazil, e
a respeito das lingiias ou dialectos por elles fallados.
Mas v. s. me charna á ordeiil, e me convida a
3
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deixar-me destas generalidades para tratar da lingiia
X I R I ~ I ,qiie é aquella cuja grammatica escreveu o
padre Mamiani,
É ainda e , s6 com Martius que temos de entender-nos, pois que s6 elle é que tentoii reunir en1
familias as diversas linguas mencionadas pelos historiadores e viajores.
O sr. visconde de Porto-Seguro mesmo na sua Hz.storia geral do Brazil considera principalniente a grande familia que fallava a LTNGUA @ERAL, e faz apenas mencao
muito perfunctoria das outra; ((tribus de nacionalidades differentes que no grande territorio. . . . . formavam.. . . . como peqiieilos oasis ilhados e sobre si. ))
Para o sr. visconde de Porto-Seguro, assim como
para Gnncalves Dias e outros que escreveram dos indios do Brazil, os NZO TUPIS eram TAPUYAS e ainda
mais (( afóra a lingua, nenhum caracter essencial nem
corporeo os distinguia » iliz s. ex.
Os TAPUYAS G. Dias entendeserem do tronco PAMPEANO de AlcicEe tl'orbigny, os verdadeiros autochtones das regioes brazilianas, perpetuos inimigos dos
TUPIS,a raca conqiiistadoru, menos brutal e barbara,
qiie mais ou menos os foi levando de vencida, e rebatendo. Discord~ndode Alcide d'orbigny qiie faz
marchar as gentes BRASILIO-GUARANIS do 8iidoeste para
Norte e Leste, elle o faz oriundo das regioes amazonicas, donde veio pela costa rebateiiclo os TAPUYAS.
Os TUPIS tinham urna só lingua com poucas variantes nos dialectos, e os TAPUYAS cada tribu cada
lingoa. G. Dias nao faz classifica@o dos TAPUYAS,
aponta apenas varias tribus como GOYATAKÁ, PAPANÁ,
AYMORÉ, MARJQUITO, PATACHO, PURI,etc, sem coorde-
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com os oiitros; e nada diz de preciso a
Ternos no Brasil, diz elle n a pag. 373, duas
UPIS e TAPUYAS, a primeira habitando o littomargens dos grandes rios, a segiinda o inte-

.
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eral da obra Brasil e Ocsania se occupa s6
denoininacao generica de GUCK ou COCO
ius compreheride diversas tribus com certa
entre si e nesse numero contempla os in8Ina CAIILIRIS, CAYRIRI, CAILIRIS, KIRIRIS.
rn indios do sertao do rio S. Francisco, ci~jas
se dissimiiiavam até os rios Ciirú e Acaracú no
em familias esparsas pela serra Borborema e
S dos Cayriris (velhos, riovos, e Cayriris
Comprehendidos nessa nacionalidade dos GUCK elle
enumera :
1.0 Os mencionados KIRIRI.
2.0 Os SABUJA aldeiados em missoes jesuiticas á
si11 e a oeste da cidade da Bahia.
3.0 Os PIMENTEIRA cla serra e lagaa do mesmo
nome e das cabeceiras do Piauhy e do Gorgiiea.
NHUN da serra do mesmo nome em
CEOCOCE,
HUAMOI,ROMARI d a serra do Páo
Assucar e aldeiados em Propilia.
6.0 Os ACCONAN da Lagoa-Comprida a oeste de
Penedo, aldeiados rio Collegio.
7.0 Os C A R A P O T ~ , ou CARAPOTI da styra Curainaty
em Pernambuco.

.

8.0 09 PANNATY da serra do mesmo nome no RioGrande do Norte, aldeiados em Gramaciú.
9.0 Os UMAN e vouvÉ B margem esquerda do S.
Francisco, entre os rios Moxotd e Pajehii.
10.0 Os I T A N H ~do Cearh, aldeiados em Montemór
o Novo, hoje Baturité.
Nao é possivel nos estreitos limites desta epistola
dizer tudo quanto importava, n.20 s6 em relacao tm
hordas comprehendidas sob a denominacáo generica
GUCK, e os dialectos que fallavam, mas tambem quanto
aos lugares que occiipavam e affinidades qiie apresentnm corn outras tribus.
Nem mesmo h a lugar para discutirinos os nomes,
s3b OS quaes se aprepentam as familias comprehendidas no tronco GUCK,e S ~ transcriptos
O
aqui esses nomes
com a mesma o~thographia que vem nos livros de
Mrtrtius. Elle mesmo declara que nao sabe se esses
nomes sZo pertencentes Q LINGUA aERAL ou a outras e Q
delles indios Giick. Apenas dá o motivo da designa?no generica de GUCK,CUCO 011 COCO, que significa tio, e
explica o nome KIRIRI que é da LINGUA GERAL e quer
clizer taciturno, triste (schweigsam, trazirigj. O significado
parkm mais proprio de kiriri é quieto, pacifico, medroso,
o que se applicn com propriedade a esses indios que
o proprio Mwtius d& como velhacos, falsos, desconfiados e na9 guerreiros. Podia tambem esse nome derivar-se de kyrykyry fraqueiráo, molleiráo ou de kyrzkyrf,
pequeno.
A designac50 generica de GUCK ou tia, diz M'artius
qnr, adoptoii para estes indios por ser characteristico
em mzlitas ti;ihiis a. grande respeiko aos tios, que
erani os protectores, conselheiros natos, e mesrno
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segundos pais d'aquelles cujos pais esam fallecidos.
O nome 6 pertencente Bs liiiguas CAYRIRI e S A B U J ~ ,
e outras enumeradas no tronco desse nome, diz elle ;
mas o certo 6 que no CHILIDUGCU, qne é idioma principal comparado com o KIRIRI, cucu « llaman los nietos y nietas a su avuela materna y ella tambien a
ellos » diz o padre Febres, e rucu em KECHUACALLU qiier
Estes BUCKS ou TIOS elle suppoe originarios das
Guyanas, aparentados com os MAYPUKE e TAMANAKOS
do Orinoco e em contacto com tribus de outra procedencia n a sua passagem dos affliientes da esquerda do Amazonas para os affliientes da direita,
donde chegaram até as terras dos ~ o x o na
s Bolivia, e
dahi para leste a t é as extremas praias brazileiras.
Pelo uso da designago generica de TIOS elle coinprehende no tronco GUCIC n&o só os CAYI~TRI, SABUJA e
PIMEYTEIRA nas terras norte-orientaes do Brazil, nias
aiiida os MANAO,
UIRINA, BARÉ, CÁRIAY no Rio-Negro,
os MACUSI e PARAVILHANA no Rio-Branco, os ARAICÚ e
CULINO no Tocantins e SolimUes, os CUNAMARÉno Yuru8, os MARAURA no Iutahy, os IYIAXURUNA no Yavary,
os IAUN-AUÓ 011 CARIPUNA nas cachoeiras do Matleira.
Acha semelhanqa de vozes c o a as da lingua MOXA,
conclue pertencerein ao mearno tronco, e fica
vida si igualmente o serao os CHAMIOCOCO do
( « Temos pois, diz elle, urna nacionalidade milito
disseminada de fttniilias, que se diffundia n a enorme
extensido dos 40 até 17" grios de latitude si11 dos
sertdes do interior do continente at6 'qiinsi as costas
orientaes; e apresenta-se-nos o espectaciilo de uma
corrente de povos de grandeproporqao, senáo pelo nq-

mero de iiidividiios, ao merios pela extensa0 do caminho percorrido. As perigrinapes destes Giicks alcancam as serras donde brotarn as cabeceiras do Orinoco,
e descrevendo um extenso arco pelo districto do RioNegro, o mais occidental dos confluentes do Bmazonas dentro dos limites do imperio brasileiro, se uindo
pelo Madeira vao at6 os Moaos nas alturas %os 1'70
grhos $e latitude su1 ; do lado contrario, para as partes orientaes do continente, encontram-se familias
aparentadas nas serras, que de~noram entre os rios.
S. Francisco e Parnahyba. Consideremos esta dilatada
derrota por entre meio de outros povod numerosos e
figurar-se-nos-ha lima corrente pelagica @olfslrorn) no
oceano das gentes snl-americanas, pelo qual vara 1180
um povo numeroso, considernvel, porkm fragmentos
de uma rara antiga, rnisturados com muitos outros
povos. ))
Eis corno von Martius considera a familia de indios a que pertencem os IrIRrRI, qiie elie computoii em
cerca de 3.000 dicseminado; pelo interior do irriperio.
Exceptiiündo a rata dominante, isto 6, as diversas
tribus do tronco TUPI, O restante dos diversos indios
do Brazil procurou Martius classificar pelas gentes dos
GE, dos GOYATACA, dos CREN,dos GUCK,e mais alguns
iios confins do irnperio como os G U A Y C U R ~a sudoeste,
alguinas tribus parentes dos KECHUA a oeste e variegndas hordas ao norte.
Apezar da propensao de subdividir as tribus indigenas, elle proprio as rediiz a bem liiuitado niirnero
de troncos.
Mas o que 6 notavel, B que estes mesnlos limitad3s troncos, a que se reduzem as inculcadas numerosas tribus (compiitadas ern mais (le 250 n a pag. 48
do Beitrü,qe) n9o sao muito distinctas entre s i ; misturairi-se, separam-se para de oovo se confiindirem, e
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o apresentados com charactei*es perfeitainente
quer quanto & estriictura physica, qiier
moral e costuines, quer com respeito á

.

Os GI.UCK, que von Martius suppoe originarios das
Gixyanas e (lo Orinoco siiperior, sao por elle filíados
ou aparentados aos MAYPURE e TAMANACO.. Entretanto
Gilli d5L estes dous povos como distinctos e adversos,
e at8 a lingua dos TAMANACO elle considera coiiio dialecto do KARAIBA. J B se ve aqui a incongruencia.
A extensáo territorial por elles percorrida chega
apenas ~ ' ~ r o v i n c ida
a Bahia para o lado do sul, entretanto a regularmos pelo nome vamos acha-los em
Santa Catharina oilde h a morros com o nome KIRIRI.
Ton Martius descreve os GUCK como raga das mais
feias e mais embrutecidas dos indios. Mais delgados de
corpo e mais fracos do que os BorrocuDot,menores de
estatura do que os,oE, coln u111a c8r inais amarellada-esciira do que propriamente c6r de cobre, elles se
approximam, tnnto pelos chafacteres physicos como
pelos moraes, aos MQXO dos sertúes orientaes da Bolivia. Nos dialectos ftllaclos pelos GUCK von Martius
acha semelhanqa com a lingua dos ~ o x o ;e afina1
elle os pinta como covarcles, b r i i t ~ s , traiqoeiros e
velhacos. Quer pelos characteres physicos, quer pelos
moraes, e talvez ainda pela feic&o da lingua poderiam elles ser considerados como pertencsntes ao tronco
P A ~ G I ~ A N Ode Alcide d'0rbig-ny.
Eiitretanto quando mais adiante von Marliiis tracta
(los PASSÉ, que elle considera como urna das melhores gentes do Brazil, filia-as ao mesmo tronco G ~ C K!
isto 4, n a mesriia familia PAMPEANA, n'uma das mais

baixas e selvagens das racas americanas inclue m
indios inais bonitos do alto Amazonas, qiie se distinguiam por fórrnas mais correctas e bein talliadas, por
tracos physionomicos mais expressivos e intelligentes,
poy characteres moraes mais elevados, por costumea e
habito'; de vida, que denunciavam estado menos atrasado, póde-se dizer urna selu(ijaria meio-culta, indios
emfiin, que elle entende serem t&o distinctos dos do
sudoeste do Brazil como o europeu differe do mongol.
Na confrontacáo dos dialectos a incongruencia 6
ainda mais notavel. Evidentemente pelas ainostras
que veiii em Gilií e reproduzidas no Mithridates o
TARrANAco a~)proxima-se extremamente do KARAIBA, e
differe do MAIPUBE. Se pois o KIRIRI se approxima de
um necessariarnente arreda-se do oiitro. Alkm disso
von Martiiis, como jB viinos, estabelece parentesco dos
clialectos dos GUCK coin a lingua dos ~ 0 x 0 .
fi debalde, portanto, que se pretenie miiltiplicar
a divisa0 das tribus americanas sem motivo pla~isivel
nem fundamento, quer nos chwacteres ethnographicos,
qiier na linguagein. A uriiforniidade do typo americano permanece e subsiste em co:ifronto con1 os
outros typos, e as differencas que apresentam entre
si os diversos povos sao apenas variedades, e rizo szo
~naioresque as que apreaentam povos da rriesma familia
intlf~-europea entre si, e ainda mais os val-iegados
povos asiaticos. As simples concli~úes geographicas,
como o pensaran von Humboldt e Alcide d'orbigny,
sáo sufficientes para determinar as differencas qiie se
suppúem cousideraveis, e que bem examiiiadas nao
no szo effectivamente; as simpIes condicúes geographicas, quando nada mais irnporteiii, acarretanl dif-
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e y a s no modo de vivw e nos costumes; qrie p u te iiifluem na organizapo e na iudole cta.
. Pouco mais de trez seculos tern decorrido
descoberta das terras de Santa Cruz, e entreluso-americano do Para ou do Cear6 j& se
stante do luso-americano da moníanhosa
de Minas ou das terrav proposrionulniente
o Rio Grande do Sul.
Vod Nartius 6 eril geral austero para com as ra$asq
i w n s s e as votou a completo exterminio, conio
zes de prQgresso e civilizaczo. Mas isto pareser uina preven$ilD, urna tendencia pmwunciada
rtos espiritos, que entretanto se csqueceni de
para o seu velho cüntinente, on&e se desen
a Iáo preconisada civilizacao dos teiupoe moesmo, como se vS 110s monumentos historicos e pos escriptos das gentes cultas, falln-se de iiinumeraveis povos nunca civilizados, que tiiihnnl variadissirnas liri-giias, e que taiilbein nada transmittimm~
á postenidade alkm do nome, com!) os anlericanos. Lb
eran1 e sáo inniimesaveis as gentes barbaras, pasa as
quaes nem seqner raioil um dia polar de civiiiza$o,
uma frasa liiz de cultura intellectnal, e que desappnreceram sein deixar vestigio de su:^ passageiil lia
historia.
A prevencáo 4 tal que o sr. visconde de 1)ort6-~e~iiro
(accorde com Martius no menos-preco que fitz dos
indios) diz qGe (IIIstoria Gerul do B,.usil, pag. 110, T. l.")
(c nos proprios nornes dos rios se descobria siia curtezn
de ideias pois os deriorniuavaizi (( vernielhos, negros,
pretos, claros oii, brancos e verdes. )) mas a mes-
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missima curteza de ideias náo se revela nas denominacóes bem portuguezas de rio verde, rio negro, rio
claro, rio grande, rio comprido, rio das ostras, rio do
peixe? A inesma curteza de ideias nao revelam todas
as nacóes, atB as mais cultas e até nos nomes de fariiilias, em que entra quanto nome de bicho e planta
occorre e outros como toucinlio (Bacon), c a b e ~ ade
vacca, encersa-bodes, elc. ? Como enbao é curteza de
ideas no indio cienominar um rio Jacaré-kanga por
um osso de jacaré achado .S siia margeia, e nlio no
B nos oitros qiie da0 os nomes de rio da banana podre,
rua de mata-porcos, beco do piolho, ladeira do pendura-saia ?
Na margem do Amazonas, em iim lugar, onde a
barranca se ergue a prumo, apresentando como que
inna niuralha de pedra a pique, na qual se acham
uns corno hieroglyplios, assentava-se a aldea denominada ltnc~¿atiaraoii pedra escripta; sem duvida por ser
esse norne o dado por gentes de ciirta idéa, foi rnudado paya S e r p . O poetico nome de Rio de Janeiro,
que seni duvida revela ui~lplhdliode idéas, substit~iiua
tosca e rude alcurilia de Guanabara, que parece quer
dizer simplesmente gurges ve1 sinus similis mari. E assim
por (liante n amplidao de id6a:i levando de vencida a
custexa de ideas. Bem hrija o encantador sr. Tausseriel que, horneni de scieiiciu e mais alguma coisa,
com tanta grata fiistiga a pretenciosa maneira de
denominar des sacalzts, e as suas classifica~óes scientificas.
Diz van Martius : a raga americana n.úo te??%
mais
futuro algvrn (die ainerikanische Menschheit hat lceine zukz~nftmehr)! E em toda a sua abra transpira a ideia
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dominante «gente qrie passou coma si nao tivesse
existido ; gente que, oii niinca poude passar de um
estado de perpetua infancia ; oii qrie de iim e ~ t a d o
incognito de tal ou qual desenvolvimento cahiu no
ultimo estado de degrada~80!
Mas o qne f0ra.m tainbem os Samoyedas, e o que
deixaram de si ? que monumentos deixíwam os Scytas, e
muitos outros povoc, apenas conhecidos de nome? o que
foram pela maior parte os que se dizem das linguas oriralo-altaicas? Qiie lembrancas, que moniimentos de si
deixaram tantas outras nacóes da Asia, da Africa e
mesmo da Europa, as qiiaes desapp:ireceram jiistamente como os americanos, sem deixar vestigio de
sua passagem? Pelo lado da barbaria em que seriam os iinpavidos Karaibas rnais condemnaveis que
os Hrinnos, e os Vandalos? Pela maior parte os povos
comprehendidos na denorninac81¿, de turania~ios (por
militos linguistas) desapparecem sein cleixar vestigi:~;
e mesmo do.$ privilegiados indo-enropeus e semiticos
qiiantos que em nada concorreram para o qiie charilam
civilizap&o, quantos de barbaria igual, jtt náo digo b
de tribus pampeanas, inas B de australianos e africanos ?
Digamos pois, tanto a respeito dos povos americanos como a respeito cle militos outroi: e tambem innumeraveis do antigo continente, as palavras de Martius, que ten1 applicacáo a todos, e n&o s6 aos de ch:
« Foram povos, ou apenas porcces, destroqos de
primitivo todo, ou gentes differentes ao p4 iiinar das
outras, o11finalmente troncos subdivididos ern diversos
ramos, hordas, tribus e familias? n

A interrogacáo, a duvida é tuo legitima em relaqao
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ao vermelho, como em fespeito ao amarello, m branco
e ao preto.
Estas consideracoes porém sao milito foru de ordem,
e nao vein a proposito para o desempenho dIa tmefa
que v. s. me iiiciimbiu.
Tractemos p o ~ sda lingua KIRIRI :
Ngo tenho maiores conheciinentos das linguas americaiias, nao so11 versado no CHILIDUGU, nem no K I < C H U ~ KALLU (e 3inda menos nn AYMARÁ,
que parece matriz
do KECHUA) para estabelecer comparuqao do EIRIRI com
ellas. Limitar-se-háo pois as considerac6es sobre a
Iingiia I ~ I I ~ I em
~ Z I comparal-a com o ABANRENGA ou a
LINGUA @ERAL do Brazil e do Paragiiay, que me fui
possivel estudar um pouca.
Nao é licito afirmar cathegoricamente que o
K I R I R I seja no rigor da palavra dialecto da LINGUA
GERAL;
mas apezar de apresentar elle na parte lexica
grande niimero cle diccoes qiie parecen1 nW pertencer
Y?. L I N ~ U ASERAL,apezar de algumas dissemelhancas no
iiiodo de construir a phrase, reconhece-se qne no character gwal concorda com ella, e 6 com ella apa~enLada.
Caben1 nqui os dnis trechos de Gaildavo que Goncalves Dias cita na pag. 26, e reparemos que elle é uin
dos mais antigos narradores das coiisas brazilicas.
(( O? indios
da costa, nindu que estejain divisos,
e haja entre elles diversos noines, todavia na serneIhanca, condi~so,costumes e ritos gentilicos s%otodos
urn. E se n'tilgiiina maneira differem n'esta parte, é
t80 pouco ,que nno se póde fazer caso d'sso. N
(( A lingiin
qiie fallain todos pela costa 6 iiinrt,
ainda que em certos vocabulos differem n'algilnias
partes ; mas iiáo (le maneira que se deixem sus aos
oatros de eqtgnder. >)
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Eqte segundo trecho de Gardavo mave para admi,ttirinos o KIRIRI sinao como dialecto, no menos mriito
infliieiiciado pela LINGUA BERAL. Vejamos pois um
pcuco a lingiia KIRIRI.
Primeiramente quanto B phonetica: faltam ao
KIRIRI quasi OS mesmos sons que f;iltum 6, LINGUA
G~ERAL011 BRASIL como sejam f, 1, Eh (11 hispanhol), r
aspero, etc. O alphabeto que o p.. Mamiani sttribse
ao KIRIRI, examinado com attencao, ve-se que nao
differe do da LINGUA GERAL. Sabe v. s. que para
uniformizzr a escripta $a L ~ N G U AB R A S ~ Lfoi proposto
o segiiinte alphabeto a, b, ch, d , e, g, h, i , j, k, m, tz,
fi, O, p, r, S, t , .IL, y, corn os sons que tern em portuguez e em geral nas lingaas de origemlatina, com
algumss particularidades apenas nos sons representados
por ch, h, j, y.
Tejamos unicameiite os sons do HrnInr, que pnrecem differir dos da LINGUA GERAL.
A vogal Q que o p." M a m i ~ n i diz ter iim som
entre-meio de a e e equipara-se soffrivelmentie ao som
de da LINGUA GERAL,
que se tacha ern b m (pospositiva
para formar participios), tne. yae ( fórrnas adverbiaes
derivadas de um verbo ). A pospositiva bze com que
se formava participios, é lioje iisxda pelos paraguayos
na fórma bu para designar o imperfeito do indicativo.
- Os sons tg e t z parecem ser especiaes ao KIIirnr,
mas nada nos ihhibe de consíderal-os como variaboes
dialecticas do ch, que na LTNGUA GERAL sOa como em
portuguez e francez, mas em iniiitos lugares como
em itaiiano (antes de 4, i),ou como tch. A pronuncia
da syllitba final do pronome ketgd da lingiia ILIRIRI
n%o deve differir inuito da da L ~ N G U A GERAL em chq
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nos, chn ha vamos, que 'caboclos das antigas aldeias
pronunciam tcha ha.
Na, LINGUA GERAL nái0 se dá concomitancia de
consoantes, nem das que se chamam miitas e liquidas; no KraInI 6 f~equenteogriipo cr (lcr) e Inesmo
pr como crrtdzd, sncré, ecrbdzci, croné, crU, crocrá, priprebú. Mas note-se que os soris crn, cri; pri, pro, etc
podern ser contractos de kurá, kiri, piri, poró, et,c., que
s ~ frequentes
o
n a LINGUA GERAL.
O mais que diz o p.@Mamiani sobre os sons que
elle representa por c, k, gh, ch, nlt, h, nao distancía
O KIRIRI da LINGUA
GERAL ; szo apenas modos de
escrev er differentes.
O soili brandissimo de d, que qiiasi desapparece
como iia pnlavra ide mai, 6 que talvez nao se ache na
LINGUA GIIRAL.

ho i attribiie o p.@Mamiani 4 vocalid~des: A 1
de i vogal e a 3.a o w m especial da LINGUA GERAL
relwesentailo no respectivo alphabeto por y, concordam
perfeitamerite com as qiie figurain no alphabeto da
LrNauA GERAL. A 2.' e a 4.a confiindern-se, e no alphabeto da L ~ N G U A GERAL SBO representados pelo j, o
qual por exemplo nas dicc6es jaguar, ajar, ajohúb sOa
ora como e% portuguez em janella, ora corno em alleinao
em I n , jener oir ern portiiguez em cainr, ora positivaniente como dj ooii di, e afina1 na LINGUA GERAL
descáhe naturalmente e sSa ñ, como se ve mesmo no
vocabiilo ñccguur=jngunr.
O son1 representado por tu na graminaticil de
Mamiani corresponde até certo ponto ao representado
as vezes por h, e no vocabiilo
por g rra LINGUA GERAL,
(apresentsllo como exemplo ) ~ o u y é e alljuils olltros
.U

.
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esponde ao b da LINGUA GERAL, pois ahi tem-se
~é significando igualmente padre, coilio wuré.
O ti1 para os sons naxaes foi tambein adopta&o
geralmente na escripta, da LINGUA GERAL qiier pelos
res do Brazil quer pelos, do Paraguay.
Ern vista deste confronto ve-se qu.: o K I I ~ I R I pelo
lacio da phonetica .n%o differe m~iitoda Llxaua GERAL.
É characteristica no KIRIRI a existencia da vogal especial
da LINGUA BRASIL, que representamos por y, e da qual
o p.# Mamiani, desigiinndo-a pela niesina lettra com,
accento circuinflexo, faz nlencáo expressa na pag. 3
da grammaticn, o que 4 cotifirrnado (como o mais) pelo
que vem nas advertencias sobre pronunctapio, que pre7
cedem G\ CATECHISMO.
Quanto & phrase e 9, conslriic$Zo grarnmatical
pritneiramente teinos de notar qiie o HIRIRI náo desinente do character geral das linguas americanas, que
lhcs vale11 O nome de AGGLDTINATIVAS, (~IRo discutamos si é oii náo bem cabida e apropriada essa de-

Como nas outras lingilas americanas r~áoha em
corno ellas, nao tem elle desinencias
nem para casos, generos e numeros nos nomes, adjectivos e proxiornes ; nem para pessoas e tempos tia conjilgaczc dos verbos; as pessoas su9 designadas por
particulas prepoctas e adjuntas ao elemento verbal,
e os tempos por particulas em geral pospostas.
Oiltro character tainbem rnuito geral nas liiiguas
americanas e que tambeizi se encoritra no HIRIRI, é a
alisencia de diccáo clefinidameiite correspondente ao
que cliamamos pronon~esrelativos ; a falta de vocabulo que verta litteralmente qui, quae, quod d&-se no
K ~ R I R Iinflexóes;

KIRIRI, tanto como na LINUUA @ERAL e em ou&ras lin
guas americanas. O ~~elativo
6 seinpre expresso pelas
fóimas do verbo no modo infinitivo e por participios,
mediante apenas a ntljuncci~ode umiL partieiila, a qual
por vezes se reduz a un1 simples som, urna lettia.
Além disso essas fbrinas de participio, medit~nteoutrns
particulas que se Ihe jnnctam, sao susceptiveis de designar tempo. Por exemplo o que exprimimos pela
palavra lodrao iio IcrttraI se diz dicotori o que fur'lh, dirotocriri o qiie furtou, dicotoridi o que furtará ; na L I N C ~ U AG E I ~ A L
cle identico modo se diz o-inmdaró-bae o que furta, a-nhitndlard-bae-kzrir o que furtou, o-~nunduró-bua-rlirn o qiie furlará.
Nas nossas linguas náo Iia motlo de exprimir directsrnente nssirn: o ladrao de hoje, o ladrao de hontem,
o Iudr&o de amanhs, o11 por oiitra, o ladrao qiie e',
que foi, que será.
Ern 1~1~1111
nno h a designa.50 para genero ; para
expyimir o nuinero grainmatical ha apenas as pospositivas a e de, que ajuntaclas
diccao no siiigular,
servenl para denotar o pliiral. A mesmissima coiisa
se d6 na LINJUA aEnAL, que tem pospositivas da mesma
iiatiireza, quer para exprimir o plliral, quer para designar o genero.
Mas apresenttt-se Lima singularidade no Krnrnr,
que o differenca da LIXUUA GERAL. Nesta os casos
siio se:npre expre.;sos por meio de posposiq3es ( e nao
preposicóes como em geral nas linguas, qiie nao tem
deainencins B rnaneira do latinl e do grego), e estas
yosposiqGes Bs vezes encliticas (principalmente corn os
pronorncs ), no caso geral ficarn indepentlentes e pospostils, por vezes nao a uma o11 h a s clicqOes sgglutinadus, mas & iiJrna phrase inteira, a que regern.

.

No ~ i n ~ figúrafB
ar
posposiqbíís 6iTcli£iEaB 'c6m o"3pP0nomes, mrtv lopo que se tracta de exprimir cá&, xi~o
em rela@o aos 'proiiomes, mas a olitras partes di^
oracao, ellas figurztm como verdadeiras preposiii&ea.
Assim a pospos;icao mo (qiie significa in,-ad, per, al$&>
segirfiao a grsirimatica de Maininni, e qué corre3podIe
-bastante &S posposipes bo e pe jra LINGUA ~ E R A L ) kom
.
os pronomes faz hidiomo, edotno, Zdiotno eih mim, em ti,
helle, etc., senipre 'posposta; entretanto aos nomes 6
prepostic e ahi temos rno erd, eni casa, irio arankid, no céo,
mo hlp6, 1 Deus elc. Este modo (le empregaib a 'pr'e~
p o s i ~ a odá urna fe0i.
ao KrRIar, qiie o nrretla ¿in
LINGVA GBRAL e o approxima $0 pottugiiez ; tambcm
6 mais facil a versao litteral entre pon~uciwze ICIRIC~I,
do que -etitre PC~RTOGUEZ e a LINGIL'A GBRAL.
O accusativo, ou o caso qiie exprime o paciente
da a c p o do velibo nao admitte posposicao algiima iia
LINauA GERAL, como iiáo ndmitte preposic~o nas lingiras qiie as tkm, m s , s'egnndo se ve d:i. grammatica
agora ceimpressa, e:n KrRrxr náo existinSo treho iibiivo, toaos os casos inclusive o accusaTivb riecesaitain
de preposiqáo. A ineii ver houve engano de analyse
em Mamiani; o que elle considerou como preposicao
regendo o noine, 6 particula que deoeria ser adjuncta
ao verbo, e na realidade em vez de ser o verbo passivo como siipptie Mitmiuni, B realmeilte activo e
etí! vez de por exemplo pdcri no diitnarci sigtiificar ?di
moito por seu inimige, B crivel qiie seja antes pncrbno 811mal.& matou-o o seti inimige. Esta inverszo do seniido e
d'gnificacáio do vevbo, do riidícal aftributivo, e consequente inversa0 da particula revestida do character dete~m3nativ0,parece que heve ser attribuida j& z i in5

fiuencia e contacto da lingua portugiieza. Náo
ser convenientemente deseiivolvida ests questao nos
estreito; limites de uma c.arta, mas para que se note
a plttusibilidade da supposicao apontaremos ainda a
phrase mor2 sitt? cara4 do hipadzu, que Mamiani traduz
logo vem o branco meu amo, e que parece ser antes logo ven1
o branco, o qual é meu amo. Neste iiltimo modo de interpretar, o KIRI~II concorda exn construc$ao com a LINGUA
@ERAL e com as antigas lingiias americanas, as quaes,
como j B notamos, nao tein diccao correspondente aqui,
quae, quod, e em vez disso ha limas fórmns participiaes
siisceptiveis de teinpo. No Paraguayo moderno, forqados a pensar em hispanhol e frequentemente obrigados
a construir a phrase á hiapanhola, j& admittem a demoiistrativa ko e outras figurando de qui, quae, quod, jiistamente como aquelle do que vimos na phrase KIRIRI.
No periodico Laitibnrc' do tempo da guerra com o Paraguay sao frequentea as phrases como esta: i a i potd
co ohechá opa mundo yyua, queremos que o vejam todos os habitantes do miindo, iia qilal lia muitas diccoes e ainda certo
torneio GUARANI,
inas que j51, nao B phrase a molde da
antiga LINGUA GERAL.
Identica transformacáo ve-se tambem no TUPI fallado no Ainazonas e o sr. dr. Couto de Magalhaes
d& i ~ a h dpara o relativo; este relativo porém ainda
conserva alguma cousa da antiga posicáo, o que ve-se
na phrase: ixe ittti xu relcó nhaha rerekó unhú eu náo
tenho o que voc& tem, n a qiral uízhá, posposto ao verbo,
ainda lembra os participios antigos, chamados alguns
-substantivos verbaes, formados corn pospositivas bae,
hdb, l~át*,etc.
Disse, influencia da lingua portugiieza, porque

t
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foram convitlados á paz, aldeiados e cateja muito depois de ter sido descoberto o
de jB estar co1onizada grande extensa0
ileiras, principalmente da costa. O mesmo
nto Los KlnrRrs 6 urna prova disto; selse p6z en1 contacto com europeu, si no
umks dezenas de annos nao se funde, nao
a e nao desapparece, assirnilando-se aos
necessariamente sa corrompe, se embrutece e
e ao ultimo estado de degraaacao. Os KIRIRIS por restos de tribus corridas' pela gente civilizada,
rnaram, mistiiraram-se com gentes de outras
des e afina1 vierain outra vez demandando
, & cata de maios de siibsistencia. Documento
tiriham estado em contacto coin os i~n~boabas
iros) dá-o a liiigna, qiie já apresenta muito inaia
lccóes diversas das da LINGUA GERAL, e que
o mais do que ella aclmitte diccóes evidenteorigen1 por tugueza. Effectiiando-se demais
ento e catechese dos KIRIRIS quasi nos fins
u10 XVII, isto 6, jtt depois da guerra hollandeza
si contemporaneaniente com a existencia dos
.es, o ESTADO APRICANO, ou republica dos QUIAS, que tambem foi destruida no iilesm:) fim
culo XVII, é nao s6 natural, mas muito crivel e
sivel que tivesse hsvido contacto dos índios com
s QUIL~MBOLAS. A lingun IIIRIRI,dialecto já corroinnatural entgo qiie ainda mais se corrompesse
or vocabiilos e phrases africanas ; de lingnas afrias desgracatlarnente lino tenho o inenor conhecirnento para poder fazer comparacoes.
Continuemos porém as observacóes a respeito da
'
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lingua KInrRI, e o que desde já mais importa considerar
B o pronome, mormente o proiiome pessoal, compizehendendo nelle nao s6 o pronome mas o adjectivo
possessivos. S&o OS desigaativos pessoltes princigalmente que dao &S linguns americanas certa feicilo
particular qiie as characteriza; e disernos designatiaos
pessozcs em vez de pronomes, porq,ue em muitas gxammaticas fazein tambem figurar outros designativos de
yessoas, a qiie uns chamain artigos, outros preposicúes pessoaes, particulas, etc.
A prirneira vista parece 11ao haver parentesco nem
analogia entre os designativos pessoaes (cliaiilemo-los
em geral-pronomes) do KIRIRI e os da LINGUA @ERAL.
Assim nao B porérn.
Em primeiro lugar j6 coiicordam em ter o KIRIRI
tambem &nas 1." pessoas do plural, uina inclusiva,
outra excliisiva justaiiiente como na LINGUA GERAL,
e em segundo lugar Borque a 3.a p(?ssoii do plural
pouco ou nada differe da, do singular em qualquer.dellas.
O padre Mamiarii tipresenta o q,ue elle chama- 6
declinacúes do pronome, mas coxn um pwco de attenbao ve-se que ellas tosas se reduzem a lima s6, e
que as outras variantes sao devidas : ou a simples exi- '
gencias pho eticas, ou 6 m&analyse, em que se separam
sons integrantes dos ~ocabiilou attributixos, e se
ajunctam ao pronorne. Para se convencer disto basta
examinar-se a fúrrna ein que ficam esses pronomes,
quando em vez de se arldirem a nomas, prepóern-se aos,
verbos para conjuga-los.
Esses pronomes sao prepostos e integram-se com
os nomes, verbus e autras partes da oracao, &J qiiaes
se agglutiiiam jastameq te como q a LIN~TJA G ) E R ~ I , ,

Sao elies : hi, h k k , dzu para a. l..' pessoa; e, @y,tda,
n para a. 2." i, S, se,. si, su pai a a. 3,$; todas do singular. No pliiral servem exactamente as iiiesrilas prepositivas, njriactsndo~jeao nome, v e & ~ ,etc., u~mapospositiva qiie designa plural.
Esta pospositiva 14 u ein geral, empcegando-se.
portsrn de para a 1.. do plural exclusiva, e consercuja ~repositivlaé CLL
vando-se o a para a inclu~i~va,.
ou c (melhor 4.
Talvez ein ultiina- analyse, se reduzam a hb 1:"
pessoa, e ou a 2."essoa,
i e S 3," pessoa, e isto yelos
motivos ~eguin~tes.
A 1:declina$ío vai com estas prepositixaa justamente: a 2." recebe iim y pwa a 2.l
pessoa, e toriia-se s para a 3.8 ; mas os exemplos
dados no nome ainbé paga, e no verbo arancri ler
pejo, coinecados por vogal, comparados corn a LINGUA
UERAL fazem suppSr que eraiii nnnics coriie$ados por
consoante elidivel oii tra.nsforma~re1como o t . da LINGUA @ERAL.

Veremos logo que o i e S d t 3,"essort
~
corre.'Jpouden1 exactamente ao .t. e h d;l. LINGUA UEWL. O-que
ciissernos da 2."declinaqao se applica ainda aem raais
raziio & 3.; ande vem o lioine ebayd unha e10 verb~~eicó
descanpr, que a meu ver 1180 comeqam pela r-optlt.e, antes
yarecem ser positivainente dzebnyd, dzcicd.
Isto confirma a dicc&o composta byribnyd, wba de
p6 construids exactamei~te cono na L I N ~ U
BEPAZ.,
A e
até com a mudailca de dz- (equivalente a l como veremos) para r .
Pai-a a 4."eclinaqao
cke nomea ou verbos comeqatlos por consoante, porém da claese dos que adinitte? s ein v~ de i na 3Yapessoa, deve admjttir-y
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tima vogal eiiphoiiica. Finalmente a
declinacao
indica que houve contracqao da prepositiva pronominal com n primeira syllaba do nome ou vei.bo; os
exemplos dados por M:imiani s2o 6 3 r l barriga, á qiial
parece faltar uma syllaba antes, e z ~ amar
á que, a regular-se pela 2.a pessja, seria c0, porém com mais
raza9 ain~la indica a falta de urna syllaba anterior.
e, anFallamos na cleterminativa t da LrNauA GERAL,
tes que vamos ndiante, convém qiie a expliqiiemos um
poiico, pois rlahi dimanain iilacbes para mastrar o parentesco tias duas lingiias.
As diccues (la LINGUA GERAL todas podem se referir
a dilas classes. Uma, das que no caso absoluto apresentarn o radical simples e aitsim se conservam quando
regidos, tern r!o relativo ¿, preposto, e no caso
reciproco o tarnbem preposto. A oiitra, em que no caso
nbsolilto o radical é precedido de t, o qual quando
regido muda-se em r e passa á h quando relativo, e n
final a S I L ou ogu quando reciproco. Exemplo da primeira classe é: sy oii syg m%,que faz che sy mirilla mii, n d e sy
tua mái, abli-sy mái dos homens ; i-sy mái delle ou della, etc., o-sy
siia mái. Esemplo da 2." Ci : t u 6 pai, che r246 meu yai, ?&de
~ u teu
b pai, a b d - m 6 pai dos homens; h u 6 pai delle, della, etc,
g1~6 seu pai. Isto qiie acabainos (le ver corn dois snbstantivos acontece do mesmo inodo com verbos, adjectivos, ate adverbios e posposicoes.
No KIRIRI qiianclo o caso é absoluto de ordinario
yem o radical simples, no caso relativo recebe o prorioine cle 3.e pessoa i ou s (como veremos mais adiante),
e no caso reciproco do. di, du (pags. 8, 62 de Ma~niani).Mas d , di, S21 rednzern-se realmente a d eqnivaleiite KIRIRI do t da LINGUA @ERAL, E esse além

disso nao 6 seiiipre reciproca, e sirn tambem o rela.
tivo coino se vS nos exeriiplos : T ~ p c idt~cdrihitliohd
Deus que ania a mim, Pfr6 d r ~ p d r i á u m a ~ üPedro que matou
seu inimigo. Eiu dzipdri o d 6 relativo, em d i m a r a é reciproco.
Comparemos as particulas pronominaes do KIRIRI
con1 as da LINGUA GERAL.

Nao arrisco opiniáo alguma sobre a transformacáo

e derivapo das Sórmas de um idioiiia para outro,
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porque tt lei das muilancas das vozes e siias sign'íflctigves reqiier estudo llldi~ rniniicioso e comparado das
varias 'linguas, qiie me iitlio foi nem me sep& ile certb
possivel fazer. Lembrarei apenas o que se itá bom os
pronomes pessoaes das liiigiias vivas do ramo rmoEUROPEU,
qiie entretanto descender11 todos da meama
forite, seguindo uns um cniirinho, outros oiitro. Como
$e sebe, o pronarne latino ilde =ron 'no fmncez OS
idois il e le, no portuguez clte e o, no espanhol e l e
!la. no italiano ->ile lo e :~inklae$&; e pranclo eln gernal
$para formar o plural acciescenta-se u r i S , 9 i t a l i a n ~
Ija tem a fGrm pglino; ao mesmo ille apenas en1 caco
~ilifferente,reporta-se o lora itnliniio e o brir francea
arnbora it poirneira vista mt~itodiversos. Levanckase
,ti comparacao tt outras lingiins por exernplo 6is do
vamo 'rEuToNrco outras variac~es mais ~onsideraveis
:se achsriani.
Aqiii nas linguns A ~ ~ E R I C A N A S(a3 niatrizes pelo
!menos) nem sabemos qiial é a mais iintipra, para della
derivarmos as variantes, e apenas podemos i r pontlo á
par as vozea R ver se clescobrirnos alguma lei de
.traiisformacáo e derivaqáo. Considernr urna cotno mais
rtntiga e a ella filiar as outras, seni o prévio estullo
e confronto das vozes e seias significacóes, 6 marchar
ao acaso.
O BIRIRI C O twio
~
1180 ,póde ser considerado
liugua matriz, e ser& licito para n6s o consitle~armo-lo
posterior B LINGUA GERAI, ; mediante o corifi.o"nt~jii. se
nota alguma seinelhanca entre os dasignativos pessoaes
do KIRIRI e o que inscreveinos corno pronomea da
LTNGIUA GERAL. O h B aspirado e g1ittllra1 no KIRIRI,
por conseguinte B possivdl a,assir&lagRo ou a passagkm

'
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outro nos pronoines dri l.apessoa hi, chc,
quanto nesto ultiino o ch qrie s8a como ern
portuguez, púde tambem s6ar como em
ate como tch segundo j a viinos antes. Ne
o s (lo K I R I I ~ Icorrespotide exactamente ao al
A GERAL, tanto msis quanfo 110s escriptos
s esse FL foi sempre representado por c.
2.8 peasoa lima das fórmas do KIRIRI 15 a
entra tanto na prepositiva verbal como
e da LINGUA C ~ E R A L . Na forma~aodo plural,.
e intercalando o atti-ihutivo verbal, o riIRrnr
a 1.a pessoa (!lligarn,?s) O si~ffixode, que
final tIa 1.' incluaiva e da 2." pessoa do
da LINGUA GERAL,
e tlemais é a vogal firial cla
a. Al&n disso, n , a outru tlesignativa de
proxiomes en1 KIIIIRI, lenlbra o deinonstrativo
A QEItAr., e qile hoje é pronunciado pelos
os sirnplesrnente como ü e at8 s6 a.
e Mnmiani denoiiliriou proprialnente proiiornes,
1x0s designativos pessoaes seguidos de
posposicao, ou dc iim determinativo, que 6 elias as vezes que o pronoine é agglutinado a
oil a oritrrz posposi$ao.
prononie da 3 . v e s s o a d, di, d t ~é O reciproco
k m e n t e , e j A vinlos que reduzido ao seii eleradical d corresponde ao t da fji.mil. absoluta
s rin LTNGUA OBRAL. Ora i ~ e s t a linguri. os
sno ~epresentadospor o parti urna classe de
e por 3 1 ~ou oqu ein oiltril classe, jixstnmente
en1 que n fórinn absaliit,a te111 t.
Segundo o propinio Mainiatii servem de 3.° pessoa,
correspondente aos de~uonstrtitivoslatinos Ihic, iste, ille,
S

6
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is, o prefixo uii artigo siniples, o qual B exactamente o pronome da LINGUA GERAL.
Entre os pronomes demonstrativos en1 KIRIRI apresentam-se e r i , erd, uro, rohd, que leinbram na LINGUA
UERAL 1.0 a prepositiva verbal da 2."essoa
do singular pre ou r e tu ; 2.0 a prepositiva da 1." pessoa do
plural exclusiva ro no's oiitros, e note-se que ro é ainda
o que Montoya, Anchieta, etc. chamam TRANSI~AO da
2." pessoa do sitigular exprimindo o accusativo latino
te ; 3: o pronome da 1." pessoa do plural exclusiva oré
nds, nosso, nossa, etc,
O demonstrativo ighk do KIRIRI lembra o Zgui da
LINGUA GERAL, e a final coho lembra os demonstrativos,
kd, kobae, etc.
Para no entanto sahirmos das consideraq~esgeraes, que ficain um pooco vagas, vamos entrar em
'alguns exemplos e cornparacóes.
O verbo colo frirtar (lo KinIRI assemelha-se a0 verbo
k a t y jogar, mover-se da LrNGria GEBAL. Eis como elles se
conjug;liii 110 rnodo indicativo e no tenipo geral ou
absoliito. (NTo 6 possive1 aqui mostrar, porqiie seria
inuito longo, que, tanto no KIILIRI como n a LINGUA
GXRAL e outras, o que chamaram <( te:ripo presente do
indicativo n8o no-& absolutameiite).
@se,

KIRIRI

Hi-coto fui to, furtei
E-coto furtas, fuitaste
I-cotó furta. fur tou
Hi-cotó-defurtamos, furtáinos (nOs
outros)
Czc-cotd-d fui tamos, furthmos (nós
todos)
E-cotd-h fuitaes, furtastes
1-cot6-ct furtam, furtaram

LINGUA GERAL

Aakotd jogo, joguei ,
Re-kotd jogas, ~ o g a s t e
O-kotd joga, jogou
Ro-kotd jogamos, etc. (nós outros)
Ja-kotd jogamos, etc. (nós todos)
Pe-Rol6 jogais, e!c.
O-kotb jogam, etc.
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ogar 6 neutro, mas para evidenciar
permitta-se-nos tractal-o como si fosse
INGUA GERAL. Como verbo activo elle ada conjugacao corn os pronomes accusaGivos
nos termos seguintes : che kotó joga-me, jogou-me, jogaram-me; n d e kold joga-te, etc., i kotó
etc., oré h t d joga-nos (nos outros) etc., jandé kotd
nos (nos todos) etc., pendé kotd joga-vos etc., i kotd
Vejamos tambem como se comportain os substantivos, e confrontemos a chamada l e aD E C L I N A ~ A O cie
Mamiani com o qiie Ilie deve corresponder n a LINGUA
GERAL.

Pud& evidenternenle é diccso oriunda do portuguez. Tomando da LINGUA GERAL algnma que tenha
semelhanca nas vozes ternos pái redenho, í1)aijB O augur, O
medico etc., nias prefiramos p.zi qiie tambeui parece ter
sido recebida do portiiguez e do hispanhol, e significa
pai e padre. Ternos em:
KIRIRI

Hi-padzti
E-padazi
Jgadzzi
Hi-padzzi-de
Cu-padzzi-a
E-padzzi-a
1-pacía&-a

PORTUGUEZ

LINGUA GERAL

meu pai
che pai:
nde pai'
teu pai
i pai'
pai delle
nosso pai (de nós-outros) oré pai
nosso pai (de nós-todos
jaride pai
vosso pai
pende pai'
pai delles
i pai

Para o que o padre Mamiani chama reciproco e do
mesmo modo Montoya, Anchieta etc., ternos em KIRrnI :
di--padzzi seu pai (delle ou delles, della oir dellas), e na LTNctua GERAL: o-pui' seu ~ i a ietc.
2 . a Declinaqao: buscando na LINGUA GERAL um
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verbo que s6e pnrecido coin aranc~dter yejo, embora de
significado differente vem ad rem o verbo kyhyjd
temer por importar certas reflexoes. Montoya o dá
neutro e conjugavel coin OS 1)refixos a, TC, O etc.; corn
os pronomes o faz substantivo che k!/hyjd meir temor, mas
em escripto paraguayo eii o acho agglutinado com o
verbo á r na, forma segiiinte, qiie deduzo j B comparada
com o I ~ I R I R I:
KlRlRI

Hi-a?.nncrd pejo-me
Ey-aranel-é pcljas-te
S-ara?io,e paja-se
Hi-a)-nnc?.C-de pejamo-nos (nos)
6'-a?-at1cr.4-d pejamo-nos (todos)
Ey-a?.ciizci,i-h pejais-vos
S-ni-nilcr6-Q ptjam-se

LINGUA GERAL

che-al.-ekyhyjé temo-mo
nde-als-ekyh~dtemes-te
ij-al-ekyhyjé teme-sc
oye-al.-ekyhyjé tememo-nos (nós)
jarzdi-al--8kyhyjé tememo-nos (todos)
pende-al.-ekyhyjd temei-vos
ij-ag.-ekyhyjé temem-se

Si lino estivesse interl?osto o verbo ar na phrase
ter-se-liia a fbima absoluta lekyhgjé temer, o temor
que daria che-relr.yiryjé ou contracto $e-kyhyjé (como d&
Montoya), ?¿(le lcyhyjé, hrkyht~jltemor dellc, gu2kyhyjé seu
teinor etc. A terceira pessoa hckyhyjé tem o h inicial
represeiitado por g pelos portuguezes, e que corresponde no s do KIRIRI.
Esta tinalogia do s con1 o h ve-se bem na declinacao d o substantivo :
BRASIL

KlBlRI

hi-ambk minha paga
ey-amó& tua papa
S-amb8 etc.
hi-nmbB-de
c-ambk-&
ey-ambe-a
S-ambk-d

LINGUA GEnAL

che-yepy minlia paga, che r.embQ
meu beigo
nde-lsepy etc, n d e vembé etc.
h-epy, h-embé
o?-é-repy, oré 9.embd
jnndé-rep y, jan de-2-enzbé
pende-!.epy, petnd-ambé
h-epy, h-embé

vamente asta comparaa dizer sobre as oiitras tres
11s precedente, ti qud reicid cia LINCSUA OEXAL, pois
o bei-o em geral. O s trez
z ultimas declinacoes
i sdo : ebnyd unha, bure morada, bk1d barriga, que
que no'rntnos ~~reeedeilten~ente
devem ser
baté, debijr6, sendo o rl equivalente ao t da
aAL. Nesta ternos parallelamente tugudi eauda
DE LA LENGUA GUARANI, mas tobdja no DICnyb), que com os proche-ruguái, larle r~(/t~Cii,
hz~gztdi etc., ou che
e rohdju, hobriJn. 1,embra a diccao tlebaté n
que se póde trailuzir

tebé barriga na

LINGUA

che-ryb-eté, nde-rybrd (barriga) 6 cornpaGERAL, á, qual se jun-

adjectivo ro, e assim compondo-a corn os
es te~nos: che rebé, vade rebd, hebé etc.
clin,zc¿ies ein r e l a ~ a o
verbos ternos ilinda a inesriia. coiisa para a 3.a
LINGUA GERAL

a-ikd estou che-r-ekd meu estar
9-e-ikd eslis ndsq-ekd o teu estar
o-ikd esta h ekd etc.
ro-Gd etc oré-2.-ekd
já-ihd etc jandi-s--ekd
pe-ikd eLc pendé-2.-eko
o-ikd etc h-ekd

mente para a 4.a declinncao,
..

KTRIRI

Hi-pá sou morto

E-pá BY morto
Si-pá 6 morto
etc. etc.

LINCUA CñRAL

h

a-pdb sou acabado, che-pdb o meu
acabar
re-pdb 6s acabado, %de páb teu
acabar
o-páb 6 acabado, o-pdb o acabar
delle
etc. etc. etc. elc.

,,
I

Pdb n a LINGUA GERAL pertence $ classe das diccoes
que tem o relativo i e nilo h, como as comecadas
por t.
A 5.QeclinacZio
B muito mais irregrilar. Na
LINGUA GERAL 'ukli significa mandar ; dao-no como
existente só em composicilo, mas j$ encontrei phrase
intraduzivel si 1120 acceitar-se o verbo t z ~ k d obrigar.
Assim ternos:
KlRlRI

Dawcá amo
Acá amas
Cucá ama
DazccadB amamos
Cwcaa amamos
Acad a inais
Sucad amam

LINGUA GERAL

a - r u k d obrigo, che-)-e-q-~#áobrigam-me
re-vukd etc., rzde-2-e-)"wká
obrigam-te
ogwe-wkd ete., la-e-~-ukd
obrigain-no
1-0-rukd, etc., 09-é-$*e-ruká
jd-ruká etc., jande-2.e-rzckd
pe-2.wk6, etc., psb-?de-ruká
o-rwkd. etc., h-e-rwká

Para ultimar esta confrontacao da conjugacao no
tempo e modo indicativo, que Marniani chama declinacao, varrios apresentar a conjiigacáo do gerundio
ria LINGUA GERAL, cuja prepositivn pronominal ainda
fornece semellinrica corn o KIRIRI. Sirva-nos de exemplo o verbo pnb (acabar-se, ser acabado). No gerilndio elle
se conjuga : gcii-pábn acabando-me eu, e-pába acabando-le tu,
pába acabando-se elle, ro-pdba acabando-nos (no's outros), la-pctba
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acabando-nos (nós todos), pe-pába acabando-vos vós, o-pdba acabando-se elles.
Ao examinarmos os desigristivos pessoaes ou pronominaes T imos simultaneamente a c o ~ ~ j i ~ g a @
noo
tempo impropriameiite chainado PRESENTE do indicativo. Qiianto aos designativos pessoaes falta-110s apenas notar que o KIRIELI é comparativamente rnais pobre que a LINCSUA GERAL e outras, pi.incipaln1ente o
CHILIDUGU ; faltarn-lhe em geral designativos especiaes para os pronoines pacientes ou acciisativos, dos
quaes alguns sáo chamados TRANSIGBES em muitas
graminnticas. Em KIRIRI os designativos peasoaea servindo de sujeito, sno os mesmos servindo de paciente
e s8o tsinibem os possessivos.
Prescindindo de inuitas outras consideracoes que
tllongariam extreinamente esta carta, notarei apenas
de passagem que no RELA'I'IVO (NONE RELATIVO O chama Mamiani) esfh em grande parte a coustrucc&o da
phrase em KIRIRI,do mesino modo que na maior parte
das lingiizls americanas. fi nesse modo de exprimir a
relauso por fdrmas do infinitivo, e fórmas que se podem chamar de participios, e ao mesmo tempo na
agglutinacáo de certos radicaes attributivos, como os
doze que menciona Mamiani na pag. 53, que consiste a maior difficuldade da grammatica dessas linguas, que lino sornente carecern de casos, rnas ainda
siio pobres de conjuriccoea, e por iaso nao pódem construir periodo3 de loiiga extensáo, comprehendendo
muitas orapea 1 i g a d a s . o ~subordinadas entre si. Por
isso en1 geral a phrase ern lingoa americana em vez
de formar iim todo, conio nas linguas europeas, em
que as circumstancias e inodificacúes sLio expressas por
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complementos que contbm oracóes subordinadas ou incidentes, a plirase 6 incisa, curta por via de regra, e
dividicta em tantas orticoes separadaq quautas as circiimstanciac, assemelhando-se por isso ao modo de
dizer que se nota na Biblia, e nos escriptos hebraicos.
Por náo verem isto, e por qilererem adaptar As
grammaticas europeas a construcc50 da phrase em
língiiu americatia, é que os que escreveram grammaticas dessas lingiias, e nesse numero entra o p.e Mamiani, inultiplicnm os ternpos e os modos dos verbos,
prociirando particiilas e formas adverbiaes para forjar
tempos correspondeiites aos da lingiia europea, que
fallavam. O snr. major Sympson, qiie ultirilaineiite p ~ i blicoii uma GRAMMATICA DA LINGUA BRASILICA GERAL
PALLADA NO PACA E AMAZOXAS,
levou isso a0 maior
apuro possivel, e arranjou teinpos a valer para a, LINGUA GELZAL, pondo-os em correspondencia com os qile
coiistam das gr:irnm:tticns portuguezas.
Aqui 11ao B possirel, v. s. bcin ve, desenvolver em
algumas linhas o que vem delineado em algiimas pae tudo quanto é
ginas da gramrnatica do ABAÑEENGA,
expendido com menoi clareza se ressente da necessidnile de reportarmo-nos ao que vem mais desenvolvido
iia mencionada gramniatica.
Concluirei o que posso dizer sobre a conjugacuo
com a observacso de qrle no rilodo infinito, nos gerundios, supinos, participios e verbaes esta, ,o principal dos ve~sbosHIRIRI, como das outras lingiias amcricaiias, e qrie o p: Marniani ahi é deficiente, ao passo
que superabunda faritasiando oiitros niodos e teinpos.
O modo iinperativo por exeinplo em nada se differer1.a
do modo permissivo, 0s preterilos e futiiros multi-
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gundo os modos s8o iim s6 cada irm e tífórma simples do infinito, etc.
rando com tudo os cliarnados modos do KIRIRI
LINGUA GERAL podem-se ainda notar tilifgumas
deignativo dos modos imperativo e permisp: Mamiani a prepositiva do. Lembrandoue aciiiia expendenios, e reduzida esta prepou elemento essencial, temos a lettra d que
equivalente ao t da LINGUA GERAL. Ainda
este 2 é mericionado por Montoya, Aneira como a prepositiva do modo permisLlNGUA GERAL

T-a-kotd que eu j o g ~ e
Te re-kotd que tu jogues
T-o-kotd que ello jogue
etc.
etc.

gando-o com o chamado pronome das gramda LINGUA GERAL : tn-che- kotó, tu-nde-kotd, tiativo em K I ~ ~ I RéIo mesmo infinitivo com urna
a justamente como iia LINGUA GERAL;a
a porém cle um idioma nao ten1 immediata;
com a do outro : tli-coto proh eu furtar
IcIRrnI, Che kotó mama o11 fenao~ná jogardera na L I N G U . ~ GERAL. Como todas as sylstas com cr, pr etc. ein KINRI a voz proh
contracta. de poro:&, e nesta fbrina sppareelementos po (oii ribo ) e r o que n a LINGUA
s formadores delverbos activos e até certo
-se considerar particulas da ordem das 12
7

mencionadas por Mamiani n a pag. 53. O modo conjunctivo a final 6 exactamente o gerundio tanto no ItrRInr
como n a LINGUA GERAL. A diffe~enqa principal B que
Namiani faz figurar no conjiinctivo tanto o gerundio
que tein pospositiva, como o que tem prepositiva, e
as gramrnaticas da LINGUA GERAL SO apresentam' no
conjunctivo o gerundio com pospositiva.
A semelhanqa das duas linguas d b s e pois ainda
no facto de serein os inc:ulcados modos optativo e
conjunctivo apenas formas da infinitivo e do gerondio
siibordinados a uma diccao (podiamos dizer - a um
verbo) regente.
A final concordam ainda no facto de serem- ricas
ambas em particulas da ordem d7aqiiellas, que Mamiani menciona nas pag. 53 e 94, particlilas que os
grarnmaticos nño podem comprehender nem nos pronomes ou preposicues, nein nos adverbios, verbos ou
nomes e para ai quaos, ve-se que elles o sentem, seria
necessario crear lima nova cathegoria grammatical,
desconhecicla &S lingiias europeas.
Mais uma reflexao.
Essas particulas que, do modo como as npresentam as grainniaticas, parecen1 ser dctertnirtatiaas como
os pronomes, preposicoes etc,, realmente silo attributtvas curitractas, (qiiasi sempre verbos) que se agglomerriin a outras attributivzis e com ellas forrnam corpo,
ou fis vezes ficttm separtidas, rn;ls regendo-as imrnediatainente, e entao coiistitiiindo verdadeira phrase.
NI1 liilgiia geral: ('he ho-hnsci-byb o-kuá tenlos em che
a parte pronomiilnl, em hó o verbo ir e hab a pospositiva que o torna substantivo, ern by6 iima (las
tnes particulas, em o um pronome, em t u a b o verbo

é traduzida por Montoya o
nado ir-me passou-se.
yb é de ii111 lado. attributiva, pois
determinar, resolver, decidir, de outro
a phrase figura como urna
S que modificam o verbo.
em a particula r d do KIRIRI 'para nostes, etc. ella lernbra o tob da
ertos casos muda-se em r6b,
geral folha, nias tambem exetc. e o derivado adb roiipa.
RI O radical attributivo n'um sentido
m a voz por exemplo que exprimiso diriarn o ineu algodio, mas o algodáo que
roupa de algodio. Se do algodio a parte emm o ineo unto de algodio, a ininha

ulas e n u ~ n e ~ a d anas pag. 53
na pag. 94 vem oiitras de
parecem com as mencionaicas ameiicanas e tanibem nas
meras particulas de elegancia
sáo realmente radicaes at&o lexica. Como 1150 tenho
e além disso as dicco'es que
do catechismo nao estao
limito-me a confrontar s6 aqiiellas que
ccorrerem. Deste modo escaparso muitas
apresento já serve para
KIRIIZI,

miani indica que os radicaes do KIRIRI

'

4lI

si30 monosyllabicos. Na LINGUA GERAL tudo induz a
crer que tambem o s&o, embora muitos ~ocabiilosde
mais de uma syllaba nao possam & prirneira vista
decompor-se. Wa LINQUA @ERAL diccoes como tembé
fazem suppor o inonosyllabo bé borda, margem, b e i ~ a
como o d& O ~ ~ I R I R I e, tem do verbo d sahir, e este ttim
significando o que sae, sahido, saliente, proeminente. Na
diccao tebá Barriga (da LINGUA GERAL) a syllaba be parece ser transformada de pe superficie, tez, parte externa, e
precedido d o determinativo absoliito t indica o que é
superficial, a parte externa do ventre, No K I R I R ~ temos as
dic~oescanghité obra bba, e canghiltid doente, derivados de
canghi bom, a
com a pospoijitiva te, propria de participios passivos, e a 2 . a corn R negativa kit, que d á
ao radical significacso contraria. Mas canghi 6 equiparavel a kang, enxuto, secco, limpo na LINGUA QERAL, e
do qiial derivam-se outros vocabulos como esnkang
diaphano, transparente, claro.
Assinl pois para se ftizer uin verdadeiro confronto
destas linguas, seria preciso debillhar as suas diccoes,
esmiiicando os diversos sentidos que poderia offerecer
a significa@o principal do radical. Onde 110s levaria
isto? aponto pois apenas a rnarcha que seguiria si
tivcsse vagar para fazer a comparacfio dos diversos
idiomas americanos e descobrir as suas affinidades.
O noine de agglutinativas dado ás linguas americanas tem a sua raxáo de ser no facto de existirem
vocabulos compostos, cujos radicaes se nchani por assim
dizer conglomerados, fiindidos uns com oi, oiitros; nessa
conrlensacáo dos radicaes, elles naturalmente perdem
parte dos sons elementares, transformam-se etc., de
maneira que se torna quasi iapossivel destrinchal-os i
l.I1
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4 possivel por analogias e induccOes suppal-os
S, ,e isso muito arriscadamente.
testa ein ICIRIRI reporta-110s talvez a kang osso na
oncle temos ainda alcung craneo, cabeea, akamERAL,
chata e tambem a superficie da cabefa, e d'ahi
el kopé a parte abata do craneo ou da cabefa. AttenBo ao sentido ternos
G~ERAL kupé as espadoas, as costas. Depois,
e atykd na LINGUA
r dizer dar nas fontes, espancar os temporaes, e tambem
r. Assiin talvez fosse possivel reportar conecd
UA QERAL significamento do craneo, de um modo analogo &o que

m codo hispanhol, que
ocedencia as palavras
nao me parece. Frei
uez cdto de cubitus,
em o hispanhol codo, e si bexn que nilo acho

a ser levada a anadas diccoes, e vamos B por em parallelo
uellas que evidentemente s ~ l omais paas corn as outras.
a lista de vocabuloe do KIRIBI bastantemente
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parecidos com os da LINGUA GERAL ; va0 n~armdos,para
abreviar, pelas respectivas iniciaes (k.) e (lg.)os vocabiilos de urna e oiltrs lingua.
ambB (k.) paga, hepy (lg.) paga.
ambzi (k.) eilada, ambyb (Ig.)lado, talvez em composicom 21r vil, dando arnbyi-ti vir de lado.
alnpri (k.) fronteiro, a m b q p y r (Ig.) o lado opposto,
fronteiro.
anha (k.) tia, ana (lg.) parenle.
anhi (k.) alma, ang (lg.) alma, sombra.
aribá (k.) prato, ar-ybá (lg.) lrueto de eolher, de receber.
auqi (k.) agulha abi (lg.) agulha (ria costa), ubi eabellinho
(no interior).
babasiti (k.) espeto, babag (lg.) o que sb revira, volve ; te
(k.) pospositiva de participio.
bncobá (k.) banana, pakobá (lg.) idem.
badi (k.) ornato de pennas, pela primeira sylleba
lembra ubd (lg.)forro.
badzZ fumo, petij fumo. A trocit entre p b nada,
teiii de notavel ; dz póde corresponder a t tanto mais
qiianto ahi figura a vogzll especial y, e'portanto é
mili possivel que dzd corresponda a ty. Adiante veremos dau eqiiiparavel a ty, e no Amazonas 6 agua
corresponde ao antigo y agua. Resta pois a troca das
vogaes a e e. Tem-se ainda bedzt? (k.) cabo de instrumento :
na (lg.) yb significa tambem cano, j y machado. Em (k.)
o genitivo segiie-se ao nome que o rege.
baekd (k.) sobrinha, ykd (lg.) irmi mais moca.
baerh (k.) calcanhar, pyru (Ig.) pisar, calcar os pés.
bakiribzi (k.) pente. Na (lg..) kyb piolho, liybh catar ;
kybdb pente entre os TUPIS, e Iciguo, pente entre os
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hntk (k.) morada, talvez de tyba-rtk (Ig.)o mesmo
sentido.
bé (k.) beira, é a segunda syllaba de le~nbk(lg.) beipo,
e talvez o radical porque tent lembra urna das
determinativas com que se formarn participios.
bebate' (k.) fontes da cabe.a, veja-se ntyh (lg.) fonteir,
que pdde admittir a conposipZo alyb-eté. Note-se tarnbem
o verbo atybeteg entre 'cujas significapjes est& o palpit a r d a s fontes.
b?/ (k.1 pis, PY (43.1 pés.
bydi (k.) cinzas, p y (Ig.) pi, sedimento, ti branco, ou ainda
y l y cisco.
bykéyirmá niais moca, yké (lg.) idem.
bfjra~ (k.) irmio mais moco, tybyr (lg.) idem.
bd (k.) braco, pd (lg.) máo, (2 tambem tronco e fibra,
bocd (k.) algibeira, ~nbolcog(lg.) trazer matalotagem.
bzi (k.) espiga, vejarn-se os verbos (lg.) bzir brotar, 6 y r
levantar-se, crescer espigar.
bucupy (k.) frceha do milho, yb-lcupy (lg.) perna de arvore.
bz~dauid(k.) sepultura, veja-se yby terra, tyb jazea, t y b y r
sepultura.
b u i b z ~(k.) cabaca, lernbra behzii, (lg.) leve, Icviano, boiante.
Ainda hoje se usa de duh; cabacas ligadas por urna
corda, corno duas bexigas para se aprender a nadar.
buiczi (k.) frecha, q~yb-t~klj(lg.) frecha longa.
b1o.i (k.) mao, tcbir (lg.) sodomita, e tebiró malvado.
btlrelié (k.) papas, mbiresy ou he~nbiresy(Ig.) assado.
b u r ó (k.) casca, p i r é ~(Ig.)couro, pelle, casca,
edrai (k.) branco, idem na (lg.)
cayrt (k.) noile ; a 1." syllaba A n mesma de k a a r u
a tarde, na (Ig.)
cayl: (k.) manhii até certo ponto lembra koE manhá (lg.)
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co (k.) fqagem, lco6 (lg.)arder, queinlar, e tambem ardor,
eomieh5o.
Coto (k.)virote, kutug (Ig.)furar, e, o que lora.
Veja-se acima o que dissemos a proposito de cudu e
ecudu. Em portuguez temos cdtu e cotd ; o 1.0 Moraes
e com eIle Constancia e odtros derivam do arabe, mas
Dozy nao no menciona ; o 2.0 coló (especie cle espada
curta) Moraes, e os outros com elle, derivam do
francez couteau ; n8o parece acceitavel esta etymologia,
e propendo a crer que cotd no portuguez procede de
lingua ameliichna, coma mitagaú, pirlio etc. Usado ein
Minas, S. Pilulo e outros lugares ha ainda o adjectivo vulgar cotd exprimitido curto e grosso, que me
parece tambem piiro BIULSILISMO.
crcttnetnu (k.)caixa, 1carame)nzhd em TUPT, karamenguá
em GUARANI.
cro (k.)p e d r ~; notando-se que na (18.) niCo ha coiicomitancia de consoantes púdese supp6r que cro desdobre-se em coro e entao compare-se a kurkb torrio, seixo.
cradzd (k.)vaeea, carne, karu-so0 (lg.) animal, (ou carne
de animal) europko.
crobecd (k.) cuya, la metade da cabaca, ou a cabaca
parti~lsi). Tuo TESO~ZO, vem kurugua como nome de
limas cabacas coloridas, e peká quer dizer abrir, partir, ra'char.
czb (k.) li.qwr, tykú (lg.) cousa liqnefaeta ; confrontese dzu (k.) agua corn ty (Ig.)liquido, iymyha.
cucu (k.) tio, gzlb (lg.) seu pai. Arepeticiio das syllabas yughb póde servir pzra exprimir o pliiral seus pais.
cudu (Ir.) joellio veje-se koldg (lg.) jogar, donde mbokotoy
junctura. Mamiani d& uinda eczrdu juntas do corpo
cuitnbd (k.) pó que fiea da farinha ; na (lg.) ternos kui
pó; fariiiha etc, e esta die$'Zo com a pospositiva bdr ou

pdr (quasi sernpre sem o I. final) significa pnkerulento,
farinhoso.
de (k.) m5i; si o d, como diz Mamiani, se promncia tao brandamente que se nao conhece, de pode ser
equiparavel a sy (lg.) miii, tanto inais quanto vemos na
LINGUA GERAL O t tornar-se 14 quando B relativo, e h ja
em muitas vozes mudou-se em s. Nao 8 pois estranho
que ao t da (Ig.) mais uma vez se equipare o d ík.)
dedenhé tia, composto derivado do precedente ; na
(lg.) ha syy tia.
dubd (k.) aio, tubé (lg.) pai differente, padrasto e tambem
tutor.
d d (k.) dente, tcii o rnesmo significado em (Ig.) (dz=
t já notamos)
dzacá (k.) sogro, reporta-se ao radical de mbosnká,
qtie Montoya traduz por estimavel, louvado etc.; o mousaacate de Lery.
dzé (k.)nome,- tér (1g.j o mesmo significado.
dzid2 (k.) camerada mulher ; jL confrontcu-se tEe miii ;
ern dritle' evidentemeiite a primeira syllaba 15 parte
proilominal e determinativa, dzide' póde pois significar
a mii deller, isto 8, dos outros, dos irmios só por parte pakrna.
dzd (k.) mezinha, e chuva, sssim corno d z u agua, reportam-se a ty (lg ) liquido, e mais uma vez ve-se dz equiparavel a t como diccao determinativa, porqiie na (Ig.)
temos y agua, e ty o que 6 liquido, em geral. No TESORO
vem ly tambem cam o significado de caldo, sumo etc ;
dzo em (k.)significando beberapem, tisana, approxima-se de
dbu agua.
einhé (k.) noticia, compare-se com tei~zhéa fabulas e:n
Qon$alves Dias ; para mim é tcyi-ñehá, fallares, dizeres da
turba.
8

enki (k.) eriafio, saggere alguma composi~áocom o
radical attributivo de toicy (lg.) broto, renovo; n a palavra
vulgar de origem brazilica cambuquira grellos de aboboreira, estQ o radical ky brotar, ercseer, criar-se.
Nota geral. As diccóes co~neqadas por e, com
de Mapoiicas excepqúes pertencentes & 1"ecliiiacáo
miani, sáo pela maior parte das outras 4, as qiiaes
sso regidas pela particula pronoxninal S ; assini parece
que o e quasi sempre 6 ccmplementar dessa particula
denionstrativa.
etsamíj (k.) parenle, compare-se com tarndi 011 tant%i
(lg.) avb.
ewó (k.)rasto, o som de w 15 comparavel ao h no
verbo ho (Ig.)ir ; com a determinativa anteposta póde
significar por onde se foi.
eya,pó (k.)crueiras da mandioca, (como diz Moraes, a parte
que náo passa nas peneiras) ; hapó (lg.) raiz, e si ey
costuma ser prpnominal ha tarilbem gin ou yh que significa em geral arvore, e que figura em ytnyrá madeira,
em hybir ou hymbir, libra, (o que cha~namvulgarmente
ernbira) etc. Assim pois eyapo (k.)pdde significar raiz de
fibras, a que nao passa iia peneira.
he (k.) tripas, é a. ultima syllaba de tyjé (que Montoya escreve t i é ) barriga, tripa,
hebarzí (k.) tronco de p i o ; yba (Ig.)6 frrieto de arvore,
mas acha-se tambem designando arvore, pao, cabo ou eabeea de fieeha ; ru tem miijtos sentidos.
hó (k.) fio ; em (lg.) pó Go, fibra, mas em amandijd
algodáo, a ultima syllab:~j u siiggere j o ou hó, e as
immediatamente precedentes sso cornparaveis a endi
(k) algodaio. Veja-se ainda habijti pello, vello,. pennugem.
iwó (k.) rio, lembra (Ig.) y rio agua, hó ir.
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yaentd (k.) tacoara ; j&notou-se que o genitivo em (lg.)
precede e no (k.) vai primeiro o nome regente : a syllaba tu 6 primeira na dicctlo da (lg.) e ultima na
dic@o (k.); lcuara na (Ig.) significa buraco, váo, e e" ou
emb significa vazio.
kitci (k.)arba. Confronte-se k u i (lg.) farinha, pó em geral
yby-kui pó de terra, arta, yby-kui-ty arbal, yhy-kui-ll poeira.
kydi (k.) bolor, náo deixa de soar um pouco semelhante a kati, mio cheiro, fedor.
kyhiki (k.) peneira ; veja-se kuszl (Ig.)ou kuhzl peneirido,
ntboktlsu peneirar.
maená (K.)paligada lembra o verbo tnaen3, espiar, iazer
vedeta.
m a r a (k.)inimigo, significa em (la.)desordem, motim, mas
hi tambem h u m a r a , o que busca desordem, desordeiro e inimigo.
me que significa osso e genipapo em k., tem na L ~ N GUA GERAL O significado de masculino, vario, homein. marido,
diz tambem introdiizir, metter.
meratá (k.)ferro corresponderia a menÜt6 flg.)homem forte.
rnu (k.) raiz exprime en1 (lg.)parentesco, e lemhra tambem m o a prepositiva formadora de verbos activos.
Além disso a ultima de hupó (lg.) niz, poclia variar em
m o e m.
rnucri (k.) embigo ; para se comparar n (lg.) devera
se desdobrar em m u k i r i , e entao ternos formacáo semelhante & que se vi2 em kainbukyru, e bukyriz ou bykyta
vem de p y centro e k y r ponta, bien.
muhd (k.) rede de pescar, ein (lg.)pyhk oii pysú. rede; demais o verbo pyhy pegar, colher produz a substai~t,ivo
verbal pyhyhd o com que se eolhe.
naembi (k.)nariz; discord;i, pois narnl~iem (Ig.)4 orellia.
nhecard (k.) lanhoso; veja-se (Ig.)kororo rosilar, roncar.

n h u p y (k.) vinho de milho, s6a semelhante a jupyr, comestiveis e bebidas.
nhike (k.) avó ; tyké (lg.)irmi mais velha,
pepete (k.) palma do p6 dh Mamiani, quando d&by p6 ;
assim pepetd corresponde antes a py-pyté (Ig.) para o
sentido de palma do pé.
pité, rede (k.)derivado do verbo pi eslar, com a pospositiva té apresenta uma formacao analoga a keháb
de ké dormir, a tupáb de tub estar, jazer, a i n i de 2 estar
deitado, e kehdb (lugar ein que se dorme), tupdb (lugar
em que se esta sentado), ini (aquillo em que se dorrne),
todos trez tambem significam rede. Pelo som o vocabulo
(k.) approxima-se de pytá (lg.) ficar, pousar.
pycá (k.) banco, evidentemente como apykáb (lg.)banco,
assento.
pae~ui(k.)cachimbo ; considere-se pety (Ig.) tabaco, fumo;
petggua é o cachimbo, mas pelyyb é o tubo, a haste do
cachimbo.
pi (k.) pequeno ; notando-se que b, p, m (lg.) se alternam acha-se nessa lingua m2 pequeno.
py (k.) capim, kapii (lg.) idem.
pd em (k.) 6 olho mas n a L ~ N G C AGBRAL é mio, e significa tambem fibra, fio. Entre as diccoes monosyllabicas
do KrRIRI sao muitas as que differem da LINGUA GERAL
no significado, mas ent'do acham-se estes inooosyllabos
em outras lingiias com significacao identica.
pold (k.) mcdonho, p@'i (lg.) escuro, tenebroso.
popo (k.) irmáo maisvelho, popor (Ig.)no TESORO vem conio
brotar, mas a repeti@o da syllaba indica mais que brotar
e p6de-se. dizer no Sentido de mais brotado, vicoso.
prenhd (k.) figado, peréb e perebi (lg.)bato.
r o (k.) vestido, veja-se tob (lg.) folha, que conforme os
"-A.
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cssos muda o t em r , h, e gu: assim kud-rób folha do
matto ; veja-se ainda ndb (Ig.) roupa.
r m d d (k.)camarada, reporta-nos a leitbdy (1g.i irmá ou
ma, cujo t B mudavel em r, h, gu; che reinify miiiha
irmá.
se (k.)senhor, suggere que o verbo e (le;.) dizer, pensar,
mandar, faz n'um dos participios járn o que diz, pensa, manda,
o senhor; este verbo, do mesrrio mcdo que o verbo i
póde admittir urna 3." pessoa do indicativo corn h em
vez de 4, fazendo he elle manda.
s i (k.)
corag%o, na voz corresponde a sy (Ig.!mli, que no
TESOBO GUARANI d8-se ainda como origem, fonle, principio
donde procedem as coisas. No Pope1 Vuh chama-se A divindade corai$io do mundo, e cora$io do ceo.
seby (Ir.) cadeiras, tebi (lg.)que muda o t em r, h, g u ,
significa nadegas.
sekihi (k.) carimá ou niandioca de molho, s8a quasi como
tykykú. sorver, mas no sentido corresponde antes a typybú. sedimento, fezes de cousa fermentada.
seridré (k.)arco, vejn-sesyryb (lg.)ponta de flecha, e a palma
de que a fcizem ; dzé que parece incluir uma particilla
determinativa póde aintla referir-se a yb arvore, vara,
fuste, haste, assim seridaé póde ser vara da flecha.
sabucd (k.)gallinlia, corresponde a sapukdi (1g.j o inestno
significado.
somby Ik.)pendlo de milho ; tem-se nn (lg.)t u m b y eadeiras,
os lombos, mas cleve ter outro significado ainda, pois
que turnbyky, significa bico, ponta de qudqiier
,
principalmente de fructas.
songd (k.) pennas novas, veja-se huZ tenro, molle, macio,
hdb pellos, pennugem. Veja-se tambem hzdngci apalpar, que
no TESORO deriva-se tambem de huü tenro.

tayQ (k.) dinheiro, itájú5 (lg.) ouro, moeda, dinheiro.
tckZ (k,) neta, tykir (Ig.)irmi mais velha.
tittghi (k.) eanna flecha, tingi (lg.) cipo mata-peixe.
td (k.) avd, ttíb (lg.) pai.
tldzi (k.) a mulher, a ultima syllaba lembra de mi¡,
que j a comparamos a sy (!g.) mái ; ti pGde ser contracto de te@, multidáo?
t u (k.) polpa, é a primeira syllaba de t l ~ a
(lg.),que se
muda en1 ruá, hu,a, talo, espinha dorsal ; e é a ' primeira
syllaba de tzrf miollos.
'
t t ~ p á(k.) delis, idem em (lg.)
ubó (k.) fructa, ybd (Ig.) O mesmo significado.
waruú. (k ) espelho, guaruá (lg.) o mesmo significado.
wask (k.)esquerdo, j u s t i (lg.) o mesmo significado.
wo (k.) caminho, ho (lg.) ir.
740 (k.) p c r n u , póde corresponder a .ub (lg.) coxa,
lernbrando-nos que nesta lingua o b degenerou em v,
u, e attS o.
woré (k.) encruzilhada, h o r é (lg.) por onde se foi.
Como tem-se alongado de mais esta carta, limiterno-nos a confrontar alguns verbos, só os que occorrerem inais de prompto.
nndi {k.) l a n ~ a rcheiro, concorda nas ultimas syllabas
de teaklrandi (Ig.) esta exalando bom cheiro.
bapi (k.) estar deitadn, grrapy (lg.)estar sentado.
bohé (k.) ser ensinado, mboé (Ig.) ensinar.
By (k.) correr, é a segunda syllaba de jeby (Ig.) voltrr,
tornar e entra em :
byte (k ) tornar, composto coin te vir. Deste segundo vocabulo ve-se, que mesmo no (k.) by tem a
significapo de repeticao pois db by de novo, td vir.

*

mparar com ñenó (lg.)

e tek~j-t86C (1gJ com o

vGar, significa em (Ig.)ir,
anto como kdackh (Ig.)
rü (Ig.) desordem, motim,

os activos da qualquer

o significado, notanrepresenttlm os prosdtci ou hutü (lg.)duro.
plantas; nn (Ig.) lia korói brotar,

t y l ~ ómigguar, baixar a correrite; o ultirno
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(k) tremer, t y t y (lg.) o mesmo significado.

(usé (k.) alegrar-se, na (lg.) ha he saber, ser gralo, aprazer,
e tambem ser feliz.
~ u ó(k.) caminhar, h6 (1g.j ir.
A asserpáo de que o KIRIRI soffreu influencia do
portuguez, ainda na parte lexica, é confirmada pela
existencia de vocabtilos como bnetb, que corresponde a
bastáo, bard a balaio, keité a geito, mama significando teta,
maiiia, setu cesto, di ser dado etc. O nome buke para veado
assemelhando-se a bouc bode em francez faria suppor
coutacto dos KII~IRIS corn OS francezes; parece que
estes fi-equentavam a costa brazilica, mesmi antes da
viuda de Mnrtim ~ffonso. Dir-se-ha: alkrn dos limites territoriaes percorridos pelos GECK seguudo Martius, mas sem duvirla pois que até o nome KIRIRI
encontra-se sinda ern Santa Catliarina, muito mais
fdra desses limites.
De origem portugoeza aincla ttchamos outros vocabulos coino buonhete, bond&, nxturalinente formado
de buon bom com a pospositiva te da lingua KIRIRI corn
que fórina participios e substantivos verbaes. O vocabiilo padzti pai parece tambem ser de origem portiigueza, assim como paitlerih e pay¿ que sigriificarri tio,
e qualqi~erdos dois pela sna termina~ilo suggere irm
fallar 4 moda dos TUPIS e GUARANIS,
conservado pelos
nossos caboclos, dizendo pni' teñé, isto é, pai no mais ou
pai que o digam.
Outro signal desse contacto anterior com eiiropeiis
tem-se na existencia de vocabulos para exprimir cousas
que nao lhes eram habittiaes no estado selvagem como
para roca de fiar, além do fuso ; eoncerto de ferramenta, fazer
cortezia, Eta, carro, espora etc. Os da LINGUA @ERAL tinham

.

b significando roupa em geral e ubá forrar, tapar, vestir,
com estas diccóes formaram outras relativas ao trajo;
s em KIRrRr ac11amos jh diccues inteiramente diveras umas das outras como andd pannos velhos, crutd pauno.
snsd aaya de pindoba, r ó veslido e tudo isto para denotar roupa.
Para ultimarem-se estas ligeiras confronta~es
observe-se iIm facto mais geral, apreciando de que
maneira tima dada iiocilo era expresm nos diversos
dialectos, notando-se assirri o remoto ou proximo
contacto que tiveram entre si as diversas hordas. Do
confroilto d.m diccoes para urna s6 no@o nao 6 justó
tirar mais arnplas conclusSes, mas cleiitro desta introducc5.0 nilo ha espaco para mais.
Agua na LINGUA GBRAL ou ABAÑEENGA diz-se y e na
inesina li~igoa ha tambem ty para exprimir liquido
genericamente, e o ndjectivo ay aquoso. No KECHUACALLU e creio que no AYMARÁ agua B itnu e yiacu ou yuca ;
no CHILIDUGU afina1 6 co. Esta ultima diccm 15 a syllaba
final do segundo nome KECHUA, e em unu B possivel
suppor-se affinidacfe clo com o y da LINGUA @ERAL.
Nesta lingua porkm temov ainda o verbo tykú. liquefazer-se ori adjectivo liquefacto, e a segunda syllaba desta
diccso reporta-nos ao CHILIDUCIU. Para o verbo ehover
e o substantivo chuva tenlos na LINGUA @ERAL (escrevemos (lg.) por abreviar) toky (oky-chove), no CXILIDUGU
(cd.) maun, e no GECHUACALLU (kc.) para. Esta
ultima dicpio parece-se com pnrá mar iia (lg.) onde
ainda ha pagan& rio (01; O que parece mar).
Estas vozes vamos nOs achrl-las, mais ou menos
alteradas, iin maior parte sinao ern todos os dialectos
ou linguas de cujos vocabularios deu von Martius
extractos no 2.0 v ~ l u m edo BEITRAGE.
9

Note-se que nem sempre as variantes de escripta
correspondem & verdadeira mudanca de pronuncia@o ;
o mesmo som é escripto de rnodos diversos segundo
r characteres alphabeticos na
os auctores e o ~ a l o dos
respectiva lingua. Aléin (listo frequentenieri te a mesma
diccáo parece differente s6 porque vai accompanhada
de uma particilla determiiiativa, de uin proriorne etc.
Ternos primeiro 16 dialectos de gente @h.A diccao do
CHILIDUGU (CO ou ko) com as variantes cou, k u , Ice16 apresenta- se em 7 (talvez 10, pois nos vocabularios faltaa diccáo
corresporidente n agua em 3) dos 16 dialectos que Martiris attribue ás gentes a&. En1 mais um (o CORETÚ) agua
6 designado por cootab.~,qiie se póde referir ao mesmo
radical co. Em 3 vem zci, sci, sin significlndo agua e
estes reportam-re ao KIRIRI d z u (que j B vimos corresassim
ponder de algum modo ao ty da LINGUA GERAL),
como a dic@o aaai-tcltih (do TECUNA). -4finsil no CATogurNA
vem uata-hy que reporta-nos a (lg.) y agua ; este
alkm disso coinpoe o verbo bjber com a mesrna
diccáo ZL tln (13.) coino dizendo beber agua, e a filial lavar
diz ghoty, (kutú. esfregar ioiipa (Ig.) No M A S A C A R ~ ( ~ i m
dos 3 a que faltou dicqSo para agria) vein Izo eliuva.
No G U A Y C U R ~ , no G I I A Nno
~ , GUACHI vem respectivamente ning6 ou niogodi, houna, euak, das quaes a 1.1
diccso reporta-nos ao co do CHILIDUGU, e as outras a
unu e yacu do KECHUACALLU.
Dos 5 dialectos GOYATACÁ,
3 trazem conctham, conoan,
cunuang para agua, 1 clA tiang e 1 teign, os primeiros
reportando-se ao radical co, os segiiiirlos um pouco ao
ty (la (Ig.) e ligando-se pelas ultimos sons que sao
nazáes ao modo de designar agua nos dialectos CREN.
Nos 11 dialectos da gente CREN ou OUEREN vemos

agua designado por ?nagnan, mlgnan, mugnan, mozignang,
mniamd, maguen e nhama?~,e somente divergem : l.*,
muito, o PATAGON,
qtle d;i karrn; 2.0, menos, o MALaLa
que dá Iceché ou cheche', sons suceptiveis de se reportarem á (lg.) onde temos ky ehuva, kysy esfregar, lavar, e sy
radical de ysy resina, gomma, etc. ; 3.", o C A M que
~ , dágoió,
porahi vae ter ao ctnAYcuHu e a final ao (cd.) As outras
diccoes lembram d'um Iado y-riana agua corrente, e do outro
, lado umff=ainun nuvem na (Ig.) notando-se que a~nandy
(ama-y) significa agua de chuva, iempestade, e que alnana+
mais para o norte e a final em dialectos das Guyanas designa propriamente eliuva. Além disto em (cd.)
chuva é qnnu, e cliove rnaun, e a esta lingua é licito
referir muitas outriis diccóes dos dialectos CREN.
Nos 27 dialectos que Martius inscreve para
as .gentes do tronco GUCK 6 notsvel : 1.0, que sáo poucos
os que podem se reportar ao (cd.) e muitos os que
vao ter ao (kc.) quer ein relacvo á dic~tiounu quer
á outra ynco ; 2.0, que o vocabulo (k.) para agua ligo
tein quasi nenhiim aiialogo nesses vintv tantos dialectos. Si pois se levasse a confrontacáo a outras diccaes e se achasse o mesmo, ficaria co~npletamente
derrotado o gfupamento clessea 27 dialectos feito por
Martius. Mas vaiilos SS dicc~ea qiie exprime~nagua,
e achamos uraiin, uny, uune, ony, oohni (oii .~itae' ou auny), yni, tueni (OLIuni), nuani e tninbenl d~lna,dotza
(oii. dzrná talnana,) e airicla oni pass~taque se reportain a
ZL do (kc.) e que sso as variantes de 14 dialectos,
antes 15, levando-se em conta a diccao do CANAMI, que falta, mas que dB weny significando rio.
iliando-se á outra diccáo yacu do (kc.) temos as vaantes uaka, zcaca, lzo~snca, y a (uaca,
~ ~ kuhua)
~
para
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4 dialectos. Reportando-se directameute 9, diccao da
(lg.) y ternos uhu (ou uy ), oy, o z ~ y(ou auuwyl para
3 dialectos, e mais outios 3 incluindo o ILIRIRI, O SABUJA e o PIMENTBIBA; mas note-se que destes dois 111timos nao vem o vocabulo para agua, e que no PIMENTEIRA vem chuva tujang, que reporta-nos ao tronco CREN.
A final nos 2 dous ultimos dialectos que faltam
para completar os 27 do tronco ~ U C Kternos oarn, coonra, ghoara no JURI, e esta expressgo escripta tao
instavelmente parece-se com y-kuára poco, fonte em
(lg.)Por ultimo no dialecto CARAJÁ vem be-ai agua,
biou chuva, bero rio e eno lago ; este ultimo parece reportar a ltnu do (kc.) e bero talzez seja referivel a
gb6ric nascida d'agua em (lg.)
Nos 9 dialectos de incerta affinidade tenlos :%ni no
BAR^ referindo-se ao (kc.), deco no CURETU, oyhcog no
CODEU e TUCANO, thnco no JUPUA, ~ioghboghcoem a m dos
MIRANHA, t ~ d o sindo ter ao (cd.) e ern parte 9, (Ig.)No
outro dialecto MIRANHA temos 7eohuli e eubi dos quaes o
10 lembra composi~áode u n u e y e o 20 é compa.rave1
a yb6r d a (lg.) o que se repete em nuhó o vocabulo
do COERUNA Enfim no JAUNA vem hoggoz que lehbra
ykulir da Ig.
No JUPU.~, cujo significado para agua thaeo leva ao
(cd.), apparece po-upecz~mar, e ypukzl significa agua eomprida
em (Ig.) Como esta ha ainda outras coincidencias.
Além destes Martius ainda apresenta glossarios
de tribus dos limites do Brazil. No dos ARUAC v e n
wuni agua; e n a taboa transcripta de Schomburgk
comparando 16 dialectos de tribus da Guyana Trem
agua em IRAWAAK u%uniabbo, tuna em C A R I B ~ e mais
9 dialectos, oni em outro, wzine em outro, referindo-se
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desconchavado
dos confins do Brazil 3 poden1 referir-se
sáo : o OREGONE que d& ainoe, O COCAMO
ergem os outros que d3o : o
a, o PANO zcimpnrsc, o IQUITO aqua (talvez
europea) o ZAPARA ~nuriccia.
mos as diversas orthographias, e s s inescripta e ainda menores seriao as d i 5
vern ainda vocabularios do Tamo, de
tras ilhas, do OYAMBI, do PALICUR
um dos nomes para agua 6 arná
e Cuba vem agua (de certo heso rio e bálana mar como em KARAIBA;
agua, aman/te ehuva o que 6 evidenteno PALICUIL oni vai ter ao (kc.) e do
aaLin1 touna,, si bem que no mais o
ce mais aparentado com a (lg.) Esta misde wtranhat. porque por exemplo no OMAdialecto da (lg.)vem uni agua,
no KARAIBA jiL vimos tuna.
dos MOXO aos quaes Martius filioo os
como no (kc.), entretanto qiie no AYfonte do (kc.), agua. B huma, e a elle
ELA nza e o MOBIMA (orni. O TAconsidera p r e n t e do CARIBE e dia voz tuna, da
aria

,

qual talvez melhor filiasse Martius

,

0 KIRIRI) exprime agua por tutcs q i ~ oB mais compa-

ravel a ~Izúe como este póde reportar-se a, ty na (Ig.)
tanto mais quaiito rliz ocirús rio que lembra y-syry
agua corrente em (lg.)
Resta-nos ver como vein expresso agua nos 8 dialectos TUPIS inclllidos no Glossaria linguarum. No dialecto viilgar do Pará veni hy; o sr. dr. Couto de Magalhaes escreve corn iim i especial, o padre Seixas y
e eg, G. Dias 6; jA se ve, é simples questao de orthographia, donde se iiifere o que ir& pelos outros vocabularios formados por túo diversas pessoas. No dialecto MUNDRUCÚ vem hu, ainda mera questao de
orthographia. No APIACA,porem já ve-se grande differenca pois vern equat-deramau; isto B phrase enao vocabulo que tomou Castelnau, e queate certo ponto p6de ser
explicado pela (lg.)y-kuri tere mbo-u manda tu (alguem)ifonte ;
que o APrACA 6 dialecto da (lg.) nao resta duvida, p0is
o mostrnm outras diccóes como paran6 rio, antana chuva
rpeu (y-pzl) la~o,etc. No CAYOWA vein eu-assa significando rio e agua; mas i.;to foi tambem mal apanhado
por Castelnau, pois y-as& significa vio, travessia de rio;
que 4 dialecto da (Ig.) prova-o todo o vocabulario e
basta-nos vermos a-ou beber (a-u eu bebo), ok-cus(oky)
chuva, eir-~nirirn (y-niirz*) ribeiro, etc.
O ~onoit6 dado coino dialecto TTJPI tem muita
mistura, e para se ver basta exsminarem-se as dic@es ikotowui agua ou rio, auca ribeiro, curonia, lago, atoutai chuva, ikotouai beber. O OMAGUA jll vimos que 6
dialecto da lg. mas que tern yocabulos do (kc.) como
uni agua. O ARAqrrAJrr esta no mesmo caso; S dialecto
da ilg.) crivado de vozes do (kc.) como tuna agua, etc.
Do MURA O deficiente vocabulario que figura no Glos-

zxm
a provn, mas é cedo que elle pwtence ao
dos diade todo insufficienie a co~ifrouta~ao
ectos ou linguas em relacso As diccoes para uma s6
nocao, mas riem ha Irigar para rnais, nem por falta
de tempo (confesso) me foi possivel levar a confrontaca0 a grantle iiilmero de nocoes.
Limito-me a este tosco e mal alivanhado debuxo
a respeito da lingiia KIRIRI, e nada direi da KAIRIRI de
ue apenas conheco um catechismo, do qual se infere
e é quasi nenhuma a differenca entre um e outzo,
. talvez menor que a que se da entre o TUPr do Arnazonas e o a u A R A N r actual do Paraguay.
Nao fica decidido que o K I I ~ I R Iseja effectivaniente
e no rigor da palavra, dialecto da LINGUA GERA,L mas
ve-se que tem tnuito della, assirncoino do K E
e principalmente dos dialectos PAMPEANOS como O dos
CHIQUITOS de cujo extenso vocabulario desgracadamente
nso temos sináo ligeiros extractos. Lim~itslndo-nosa fazer apenas o confronto do KIRIICIcom a LINQUA GERAL
vimos tambem que elle estb inais ou merios eivado de
vozea do portuguez, e talvez ainda de vozes africanas.
As liiiguas americanas parecem-se extremarnen1;e
a estructiira grammatical, e as maiores differen~as
\le apresentam dslo~sena parte lexica. Ahi inesmo por
zes a differenp esth na m u d a n ~ ade certos sons
o se ve em paran5 da (le;.) e balana do KARAIBA e
as linguas do Orenoco, da Guyana e das Antilhas.
e isto em consideracso, istio 6, que o r da
GERAL ( que nao tern 1 ) vale 1 em kuraiba e póde
em outra liiigua etc., 6 possivel ainda achar-se
tesco de linguas como a ~ALIVA, a SITUBA e
4

~

~

,

~
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a BnToYA das margens do Orenoco, n8o obstante serem
a 1.~ese1icialmentenasal, a 2.Vssencialrnente guttusal e a 3." asperrima com o seu exceso de rr..
Conclfio aqui. Si bem que a BIBLIOTHBCA NACIONAL
sob a direccáo de v. s., actualmente seja utii como
jámais foi aos estiidiosos, prestando-lhes os thesoiiros
que ahi estavani encafiiados inutiltneiite, si bem que
v. s. prestadico e obsequioso se esmere em facilitas
tudo aos que realmente qiierem estudar, comtudo, devo
dizel-o, nao soube aproveitar bem esta fortuna, inas
v. s. sabe que em parte 6 porqiie a d~vogcio ni0 púde
preterir a obrig.zgao, e bem pouco tempo resta para.
applicar-se a estudos de lingiias de indios.
Restar-me-ha pezar de que v. s. ao Ier este apontoado, em vez do que esperava, fique descüntente da
sua insiifficiencia e iinperfeicari. Qiiein, poiéiil, d&o qiie
póde náo merece ceiisura e v. s. como todos os qiie sao
dotado; das mais nobres qualidades do espirito, é naturalmente benevolente e saber&drsculpati os sinoes que
encontrar, E caracteristico dos homens siiperiores o
swem complascentes e bondosos, de modo qiie 115.0 desapreciain inesrno as obras as mais modestas e exiguas.
Conto com isto da parte de v. s. e sei que me nao
engano.
De v. s.
admirador e sincero amigo

GRAMMATICA
DA LINGUA BRASILICA

CONPOSTA
Pelo P. LUIS VINCENCIO MAMIANI,
Da Companhia de JESU, Miííionario
nas Aldeas da dita Nasiío.

LISBOA,
.de NnGUEL DESLANDES,

Filhos, & em particular aos quemorao entre Gentios,
& Barbaros, para que nao julguem estudo indigno

dos annos aprender de novo linguas barbaras,
qusdo sáo necessarias para a conversao das almas.
Conhecendo pois a necessidade que tem a
Naqao dos Kiriris nesta Provincia do Brasil de
sogeitos que tenháo noticia da sua lingua para
trattar de suas almas, nao julguey tempo perdido, nem occupagao escusada, antes muito necessaria, formar híia Arte com suas regras; &
preceitos para se aprender mais facilmente. He
verdade que como os naturaes della vivem sem
regras, & sem ley, & delles se nao póde alcagar
regrei, algúa de raiz, nao parecia tao facil poder
acertar sem Mestre. Mas catudo procurei c6 o
exercicio de algiís annos da mesma lingua, &
com o estudo particular'*della, tirar os fiidamentos, & regras mais certas, para que cG ellas se
formasse hüa Arte facil, & clara, quanto bastaase para os nossos Missionarios das Aldeas dos
Kiriris apr8derE a lingua. Nao duvido que faltaráo algumas pr~p~iedadesmais secretas, &
algúas regras mais recoditas, que nao se puderao

ainda alcanpar; mas pareceme que nas regras
raes, que aqui se apontao, nao haverá erro.
rE quado o houvesse, nao he para se estranh,ar
lingua, que náo he natural ao Author, &
té livros, por onde se apr8da: & muita
sedo que c6 todas as suas imperfeicpes se'pre
~roveitosa para que; quizer usar della, em
nao houver outra melhor, & caposta co
certo. Vale, & ora pro me.

Da Ordem.
Por ordem do P. Alexandre de Gusmao, da
Companhia dc JESU,Provincial da Provincia do
Brasil, li a Arte da lingua Kiriri composta pelo
P. Luis Vincencio Mamiaui, da mesma Companhia; & nella nao sómente 1120 achei cousa, que
encontre nossa Santa Fé, & bons costiimes ;
mas pela noticia da 'mesma lingua, que adquiri
em dezaseis annos nestas missoens, admirei o
engenho do Autoi* em reduzir com tal clareza,
& distinqáo a regras certas, & proprias hüa lingua
nao só por si mesma, mas pelo modo barbaro, &
fechado, que nsam os na'turaes em a pronüciar,
muito mais difficultosa; pelo que julgo ser obra

Vil

sssria aos Padres Missionarios dest a
ra.alcancar com facilidade, & brevidade
a, & melhor exercitar os ministerios
sua salvapo; & por isso muy
primir. Na missao de N. Senhora
o,. 27. de Mayo de 1697.
Joáo Matlheus Fuletto.

.__I_.

ordem do Padre Alexandre de Gusmao,
rovincia, revi a Arte da lingua
, & ordenida pelo Padre ~ u i 's
ni,. da Companhia de Jesii, &
tenho da mesma lingua alcanannos que assisti entre os
esma nagáo, esta a Arte bem feita
o das regras, nos modos com
llas, & no .estilo do fallar, & a
se poder imprimir assim para
mos Indios como para que c6 mais

facilidade aprendam a mesma lingua
giosos que se empregam na salvaqao 4
almas. Seminario de Bellem 8. de Junho

Joseph

(

Alexandre de Gusmao, da Comp:
JESU,Provincial da Provincia do Bc
commissao especial, que tenho de noSE
Reverendo Padre Thyrso Gonzalez
Geral dod licenga, para que se possa
a Arte de Gramatica da lingua Br
N a q ~Kiriri, composta pelo Padre Luis
Mamiani, da Companhia de Jssu, M;
nas Aldeas da dita Naqao ; a qual foy rj
approvada por Religiosos della peritos:
lingua, por Nos deputados para issoi
r
testimunho de verdade dei esta, subscj
1
o meu sinal, & sellada co o sello
officio. Dada no Collegio da Bahia ao
Junho de 1697.
Alesudre de G u ,

i

,j

1

Do Pago.
Que se possa imprimir, vistas as liccncas
do Santo Oficio, & Ordinario, & depois de
impresso tornara á Mesa para se conferir, &
taxar, & sem isso nao correrá. Lisboa, 3. de
Iulho de 1698.

Ribeyro. Oliueyra.

-
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O C sempre se pronuncia aspero assin1 sobre as
vogaes A, O, U, como sobre E, 1, Y. E porque nestas
derradeiras vogaes o G fere brandamente no Portiiguez;
para evitar o erro que poderia haver escrevendo-se'
o C com ellas, se introdiizio o K, caracter Grego, que
sempre ten1 o som aepero sobre todas aS" togaes: v. g.
Kempe, fino ; Kitci, nrea. Usa-se tambem o C com
zevra quanclo se segiie B consoante T. v. g. Tgate,
cortar : mas nos nitlis vocabiiEoa se r~+m
de S, por ser
mais natural o seu sibilo a esta lingua.
D, as vezes se proniincia tam brandamente, que
apenas se corihece : ~oiiio nestaS pslavrm J d t , nrgy ;
Udje, legumes.
G. sempre he aspero sobre todas as vogaes, &
porisso se escreve juntamente com o H. Qiiando
porkm tem accento circiimflexo sobre si, se ha de
pronunciar brand0 com aspiracao na garganta, que
mal se enxergue : como nestas palavras, Gh;, ser cheirado ; Ingl~e,criaiica ; Rhenge, velho.
H, com as vogaes, &Z consoantes sempre he aspirac8o gottural ; excepto qiiando se segue a9 C, & N,
porqixe entáo faz como no PorDigguez naa syllabas Cha,
Che, Nha, Nhe. Esta aspireqáo he muito t~sada.nesta
lirigua, por ser rniiito guttu&ral: mas para evitw a
iniiltiplicidade desta letra em todas as palavras, que
poderia causar confu&o, usanios dellla na escritura
sómentt? entre as Togaes, & a deixamos nas consoantes ; & para astas sirva d e regra gkral, que as
coiisoantes T. & P, pedem mais ordinariamente e
aspiracáo do que as outras, coino o uso, b a praxe

"

b
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1, % e & ~lingaa tem 'qiiatro Vocalidades, duas
de vogal, & b a s de cansoan1;e. A primeira he de 1
W ~ B E .aomo no Burtugnez : a segunda, de consoante,
cowo t a m ~ e m no P@rtu.guez iiestus palavrtls, Jogo,
JerrelIa ; mas~comBom maia b~nrido,v. g . Adjs, queni ;
"Ud&, que. A terceira he de 1, triinbem vogal giittural,
a que os Authores da arte d a lingua g h a l do Brasil
c h a ~ h r g o1 grosso, pois se acha tanibern nesss lingtta :
aE assim eoqo elles o sscrevem por Y, para o differenqar
do I vogd sinplex, t m b e m n6s o escrevemos c6 o
m com acceiito circunflexo por
differenqar de ou.tro Y consem accenta. Pronrii~cia-se

as, Mayor, Cayar : & por
m neiilta lingua por Y sem
he vogal, nunca consoante.
rtlgtins vacabulos concorre a vgcalidade
1 com a vocalidade de V consoante, pera
e ewaa duas vocalidades
onuncia com hii som misto
quaes s seguzldo fica liquido, & o
nsoan.te : v. g. Wwé, Padre.
s sobre algíías vogaes para denotar
edio entre M, & N, & tem a mesms

4
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protiunciacso como nos vocabulos Portuguezes vsa,
ssla cousa: v. g. Tupri, Deos ; Hietpa, eu.
Usamos de dous accentos, hum agudo, & outro
circumflexo. O agudo serve para carregttr sobre a
vogal, v. g. Sambé, paga. Ordinariamente se acha
n a derradeira vogal de todos os vocabulos desta lingua,
excepto algúas palavras que nao acaba0 em agudo,
como Bce, De, & alguns poucos vocabulos, que a
experiencia ensinarb. Sobre o ti1 nao se poem accento
agudo, para evitar a coxifiisao n a escritura ; mas
basta advertir que o ti1 sempre he agudo. Quando o
vocabulo acaba em A, ou B sem accento, Pr. sem til,
se pronuncia essa vogal a meya boca mal pronunciada como E Francez no fim da. palavra : v. g.
Pide, esta; Tekiébce, nao veyo. E havendo outros
accentos agudos n a mesma diccm, he sinal que he
composta, & cada huma das partes fica n a composicam
eom o seu accento agudo: v. g. Tpohdhehéde, estao
alguns poucos.
Do accento circumflexo usamos sobre as vogaes,
que se Elao de pronunciar com som giittural na garganta, ou con1 som grosso com os beicos fechados.
Deste modo sobre o A, denota que se h a de pronunciar
'com hum som que participa do A, & O, & se faz
pronunciando o A ccni os dentes fechados : v. g. Sdmbd,
cagado. Sobre o E faz hum E estreito, & se fórma
fechando do mevmo modo os dentes: v. g. Woyin,
Tapuyail bravos. Sobre o Y, j& se disse que fórma
hum sorn guttural mettido 1&n a garganta. Sobre o O,
faz tambem hurn O estreito pronunciado com os
beicos fechados : v. g. P6h8, varge.

DA N@AM

KIRIRI

Advirto por derradeiro, que a syllaba, T@, coin
ti1 no meyo; ou no fim da diccilo, se pronuncia com
aigúa; semelhanca ao nosso Portiiguez nas palavras,
Ora*,
Máo; ainda que o O, náo fica taln sensivel
nesta, lingiia, corno no Portuguez : v. g. Hietpi, eu;
Mohetgli, debalde; Hietpüdd, n6s.

Dos generos, numeros, h oasos dos
Homes.
Os Nomes nesta lingiia náo tem propriairietite
distincúo de generos, ou nurneros, ou casos, mas o
mesmo noine sem mudsca serve de ordinario ao genero
masculino, & feminino, ao numero singular, &. plural,
& em todos os casos: v. g. este nome Cradzd, significa Vacca, & Boy, iilasculino, & feminino, & sem
varia~ao serve ao siiigular, & plural, & do mesmo
nado serve a todas os casos. Bikd cri~dzd,Iiüa vücca,
ou boy no singular; Buyo cradzd, inuitas vaccas no
plural: Pacri cradzd hinhd, foy morta huina vacca, ou
boy por mim, no nominativo : Isd cradzd, sebo de boy,
no genitivo.
Os numeros porkm se distinguem, & entendem ou
por algumas particulas, que significa0 miiltidao, ou
pelos adjectivos numeraes, ou pelo sentido, & modo
de fallar.
3

As particulas que si.gnificao rnultidao, sao A , & Te,
no fiin do nome. O A , se usa corn os noines de cousas
que pertencein a gente, v. g. Vitbuá, rapazea; IiechiEd,
rocas du gente. O Te, se usa coin alguiis iiornea de parentesco, & gente no pliiral: v . g. Bijrcenté, irmBos mais
rnocos; l'idzité, as miilheres ; Iscté, os principrres das
casas.
Os adjectivos numerae;, que servem para o singiilar, S O , Bihd liiim; Wachdtzi, qiiancio significa,
segundo em ordem ; Wuchdniclilcid, terceiro em ordem;
Biht? biht?, hiim & huin; Bihd cribce, cada hii. Os
numeraes do plural sizo, Waehdni, dous; Wachánidikie,
tres ; Sumarü oróbce, qiiatro;
bihd mis5 s ~ l cinco
,
;
~f!jrepribz~bihémisa sai, seis ; illyrepri wncháni misá saí,
sette ; nl.$ropri aoachn7~idikie~rbisl¿swi, oito; Mijrepri surnarú oróbc scti, nove ; Yijcriba: ~niscisai, d e ~ ;M-ccribce
misa. idrhó ibtj sui, vinte; Tcohó, ou Buyo, riliiitos ; Cribce,
Cribunt?, todos; TVohoyB, todos.
Os c¿isos se conliecem ou pela colloca~20do nome,
ou pelas preposiqoens. O iiomiiiativo, & geilitivo se
conhece pela colloca~;ro;porque o iiome, que se segue
immediatamente ao verbo sein preposiqzlo, he namin:iti\ o ; ut, Sucd iraliurce do dipudzh, o fillio ama a seu
pay: & o nome que for iinmediatnuiente depois de
oiitro riome sem ter preposi$Bo, he geriiiivo; ut, Erd
Fupü, casa de Deos. Os outros casos todos se conhecem
o caso
pelas prel)osiqoens, porque nesta lingua ~ a ha
algum sem prepoaicáo fóra do Nominativo, & genitivo, como se entender& melhor, qnando tratarmos
das Preposi~oens.

l

Dos Pronomes.
e siibstanti~o,Ego, iiesta liogiia faz no
genitivo Hietp6; 110s ot~trosc:isos todos,
preposicdo que lhe convem posposta : iit,
mim; Hinhd, de miiil; conlo se dirih nas
No plural exclusivo faz no Nominativo,
iao MietpOde, nós, de nós : & 110s outroj casos
a preposicao que pede o caso no meyo, ut,
nós ; Hiernboaode, com nosco ;H itzhadc, por
al inclusivo faz no Pu'oininativo, & Geniketpcia; & 110s outros casos C u , oii Cu-a,
si@o posposta, ou entreposta, iit Cudohó,
Curia, de 116s tob's; Cuboá, por nosso
dvirta-se qiie o plural ~excliisivo se usa, quando
Nós, excluinios a pessoa con1 qiiem fallamos:
b crndzó hinhadd, nlatamos hüa vacca eu, 6s
vós. O inclusivo se usa. quando se incliie
coin quem fallamos : v. g . Do pd cund, maambos, eu & v6s. Advirta-se mais que algiías
cóes tem diversidade n a composiqso com o Proe: o que se explicará melhoi., quando se tratar das
ome Tu, Faz no Nominativo, & Genitivo
ular Ewatpri : & nos mais casns E, coin a preposposta, coino se disse no Pronome Ego. No
Faz no Nommativo, & Genitivo Ewatpaa; & nos

8
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mais casos E-3, 'com a preposi~áoconveniente no meyo,
u t Edohoá, a vós; Enáá, por v6s.
Os Pronoines Reciprocos nesta lingua sáo tres,
Substantivo, Acljectivo, & Verbal. O Substantivo correspoiide a Sui, Sibi, Se; o Adjectivo a Sltus; o Verbal,
qiiando reciproco substantivo fica n a coiistruiyao desta
lingua por nominativo do verbo, & corresponde a
Ipson~t. Todos estes tres reciprocos se formso com
alguma destas tres particulas D, Di, DIL, compostas
ou con1 as preposicoens dos casos, se o reciproco Iie
siibstantivo; ou corn os noines, se o reciproco he adjectivo; ou com os :rerbos, se o reciproco he verbal.
A particiila D, serve para as preposicoens, nomes, &
verbos da segunda, & terceira declina@o. O Di: serve
para as preposicoens, nomes, & verbos da primeira, &
41s OS exqiiarta declinnczo. O Di&,para os da quinta. E'
emplos de toilas as tres pariiculas em cada hiim dos tres
generos de reciprocos. Do reciproco substantivo, ut
Drilohó, a si; Dctnboho, comsigo; Dibohd, de si : advertindo que a este reciproco substantivo, alhrn d a particula antecedente, se costuma ajuntar, Ho, no fim,
se a preposicáo nso o tem de seu natural, v. g. Diitahd,
de si. Do reciproco arljectivo, ut Dambe, sua paga;
Dipadzd, seu pay; Dubijrd, siia barriga. Do reciproco
verbal, iit Dorücre, elle mesmo tem pejo ; Dinhikianghi
sni, tem compaixrto de si: Duh!j, elle mesmo ve.
Os pronoine; relativos Ilic, Iste, Ille, Ipse, Is, se
sao nomiiiativo do verbo, se explicrto com o artigo
proprio da terceira pessoi do verbo, como se dirA
aonde se trrttaa dos verbos: v. g. Sucd, elle ama;
Icoto, elle furta, Se esses relativos servern ao verbo

casos, se explica0 com os srtigos 1, ou S,
o a r t i ~ 0da terceira pessoa das preposiconcordao com o caso ; ut, Idiohd, a elle ;
com elle ; Szi, para alle. Se este pronome
e dernonstrativo, se usa das dicgoens se-

rnnhrrna he

a Ighi, este ; no plliral faz Er.idzá, estes :
n8o ten1 plural; serve para o genero
feminino, & para todos ou casos.
nn nliiríil faz Erdd. se falla de gente.
, aqiielle; no plural faz Rohdá, de gente.
isso ; n m tem plural.
to, este, esse ; nao ten1 plural.
e us%o na mesma, forma em todos os
2, '
i

2b*

casos.
Os pronomes possessivos Mezu, Tutis, Noster,
Vester, se explica0 coin lium artigo, ou particula,
que se ajunta aos nomes, conforma se explicar& no
paragrafo seguinte.
Do relativo Qt~i,Qm, Quod, veja-se na Parte secriindn.
rinde se trata da Synt,tte do nome relaD
tivo.
S

-----7

6. IV.
u o l r u ~ u v r i uuvo

*."-"Y,

& Preposigoens pelos Pronomes.

Os nomes, & verbos nesta lingua nao tem diversldade algiima entre si na terminagao dos casos, &

7 -

10
-

GRAMMATICA DA LINGUA ERASILICA

tempos ; porque os nomes servem com a rnesma voz
a todos os casos, como dissemos, & os verbos todos
corn a mesma terminal80 gbral f6rmno os teinpos
particulares. Porkm, k i i i algüa variedade entre si
assin1 os noriies como os verbos em algiins artigos,
oii particiila~,qiie se ajuii t&o diversamente, & servein
aos nomes de pronomes possessivos Meus, Tuus,
Siius, & aos verbos de pronomes subsb'dtivos Ego,
Tu, Ille. A diversidade destes artigos he o fiindamento de dividirinos os nomes, & verbqs ein diversas
DeclinacGes : & porque os inesmos artigos servem
assirn aos nomes, coin:, aos verbos, a mesma, tlivisao
serve de regru coininua a huns, & a outros.
Chnmo Declinqües, nao pcrqile sejao clecliiiacür,s
clos casos nos noines, oii cle tempos, & modos nos
verbos, mas porqiie sao qliasi declinacües dos proiioines, ou l)o.iaessivos, o11 substantivos, compostos
corn os mesmos nomes, & verbos pelas trcs pessoas
em ambos os nuineros, singiilar, & plural : & pcl;~
mesina rsziio, & por ser regra ghral qiie abraca
tsbein o.; verbos, se poem j~iiitas as declinacoes dos
riornes eom as dos verbos.
O que se disse dos nomes, & verbos, se hade
entender tambem das preposiq6es que fórmdo os
casos, & pos isso concordáio tambem com os pronomes
substantivos Ego, Tu, I i l e ; & por essa causa pedem
jenlpre hurn desses artigos, oii pnrticlilaa, ou na
primeira; ou ria segunda, ou n a terceira pessoa,
conforme o pronome com qiie concorddo, para significar
aqiielle sentido, que no Portugiiez se explica : v. g.
coiiimigo, a ti, por amor delle, &c.

-32
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primeira syllaba, ou letra, que serve de possessivo, ou
de pronome na terceira pessoa do siiigular ; porque estas
terceiras pessoas sslo todas diversas, ainda que em alguma das oiitras pódem hurnas deciinacoens ser canforme as outras. Dessas terceiras pessoas faeilmente
se tiráo as segundas, & primeiras pela regra que se
poz, conforme fazem tambem os Latinos, que das s e
gundas tirito as primeiras. & terceiras. De maneira que
elles da0 por regra a desinencia dos casos, & pessoas; & nós o comeco das mesmas pessoas.
Regras das cinco Declinapoens.

A priineira Declinapo he dos Nomes, & Verbos,
cujo artigo do pronome possessivo, ou substantivo da
terceira pessoa h e 1; ut o nome Pudz4, pay ; Ipadz4
seil yay; Verbo, Coto, fui-tar : Icocd, elle furta.
A segauda Declinacito he, cujo artigo do prono
n a terceira pessoa faz S ; u t o nome An~bd, pag
Sambd, siia paga. Verbo Arancrd, ter pejo ; Sarancre,
elle tem pejo.
A terceira, cujo artigo da terceira pessoa fa
ut o noine, Ebayd, uriha ; Sebuyd, sua uuha. Verbo
descansar ; Seicd, elle descansa.
A quarta, cujo artigo da terceira peasoa faz Si;
iit o nome Bate, raucho, momda; Sibutd, sua morada.
Verbo Pd, ser morto ;'sipd, tille he morto.
A quinta, cujo artigo da terceira pessoa faz Sil ;
u t o .nome Bijrd, barriga; Subir;, sua barriga. Verbo
Ucd, a m a r ; Sucd, elle ama.
Conforme as ditas regras daremos agora o exem*i

.hunia das cinco declinacoes dos Nomcs,
o exemplo dos verbus para o parsgrafo
da primeira Declinacao. P a d d , pay.
Hipadz4, meu pay. Epadz4, teu pay,
u pay. Plural exclusivo^ Hipadzude, irosso
Iuclusivo. Cupadzud, rrosso
d, vosso pay. Ipadzud, seu
%

ia. O A, que se ajunta no plural no fim,
a no plural inclusivo, & se diz CeuE a mesma advertencia serve tambem
J

S,

eira declinacao pertencem os nomes
1, qiie nao sáo referidos nas outras
& mais os nomes seguitites :

ida,

cabt
en to

e
"

-.-'-"

14

'

-GRAMMATICA DA LINGUA BRASILICA

a

Betbetd, borda de matto.
Benhd, orelha.
Besi, triste.
Bewó, tronco.
Bicd, traqile.
Bidzancrd, cara.
B i , pé.
B@i, cinza.
B.$&, irmsa mais moca.
B$rce. i r u s o mais moco.
Bd, braco.
Bocd, algibeira.
Bdzd, machado.
Bu, espiga.
Budnghett?, peccado.
Bucrenkt?, uruch.
Bucupij, frecha do milha.
Buczttt?, cfias.
Budewo, sepultura.
Bunhicd, suor.
Buonhett?, bondade.
Burd, casca.
BuyZwoho, corpo.
Buyo, muitos.
Cadamijsi, vea.
Canghitt?, obra boa.
CayZ, manhsa.
Cd, caroco.
Cobt?, testa.
Coht?, fedorento.
Conecd, toutico.

S
-

--

da no caminho.

s inais velha.
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E, carga.
EbedzQ, fonte.
Ebeyd, canella da perna.
Hd, tripas.
HebarQ, tronco de pao.
He~ta~ndzi,cavaco.
Hd, fio.
Yacrorb, anzol.
Yarzi, priaca frecha.
Yahe, sobrinha.
Y e n t d , tacoara.
Kijdi, bolor.
Kiechi, coma.
Madzd, milho assado.
Mamd, teta.
Mcend, palicada.
Me, osso & ginipapo.
Merd, campo.
Meratd, ferro.
~ i j g h c ,contas.
Mu, raiz.
Mucri, embigo.
Muhd, rede de pescar.
Mutd, opilacáo.
Nambi, nariz.
Ne, pescoco.
Nebnrh, hóbro.
Necd, coilsa guardada.
N h h i , resgate.
Nhe, membro viril.
Nhecard, fanhoso.

18
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~ornbij,penda0 do milho.
Soncd, ourina.
Sondd, testiculos.
Songd, pennas novas.
TgartabS, cabeca.
Tgererd, gaita.
Tcetd, miollos.
T~etd,corcovado.
Tgzhd, fel.
Tgoncd, ponta.
~goncuZnj,cachaporra.
Tgóho, homem, gente.
Te, sobrinho, & netto.
Tehatd, ilharga.
Teipri, arteria.
Tekd, netta.
Tenhd, sobrinha.
Tidaehehobd, relampago.
Tinghi, canafrecha.
T6, avb.
TS, polpa.
Wanhere, fazenda.
Wanhubatgd, qiiinhao.
Warard, instrumento de tanger.
Warud, espelho.
WasS, esquerdo.
Wd, caminho.
Wodd, bebado.

woye, seco.
Wó, perna.
TVongherd, pobre.

10
-

braco de caminho, rio, &c.

s os nomes compostos dos nomes referidos.
mesmn -decliiia$io tomao os pronomes
ordao as Preposicoens seguintes :
ou Bete', por de espera.

da segunda Declinacáo. Ambd, paga.
ar. H,iambd, minha paga. Eynrnbi, tna paga.
exclusivo. Binmbe'dd, nossa paga, náo vossa.
. Carnbd, ou Cantbed, nossa.paga, & vossa
ga. Santbed, sua paga delles,
Declinago, de cParzs modos se
1 inclusivo-. Coin os nomes cNnecados

, se

, ut Cambe': :& com' os nomes
escrerire por H, iit KenAin, xiossa
linncao pertencem os noines

'

Arnepri, por culpa.
Ami, comida.
Ampri, fronteiro.
Aribd, prato.
E r á , folha.
EcrUlzú, verilha.
Einhé, noticia.
Enki, criacao.
Erd, casa.
~ l s a m g ,parente.
Etsoho, proximo.
Ewci, rasto.

E as preposi~oesseguintes :
Ai, para.
~ i b t ,de.
~ i n t para.
,
Ernbohd, com : & todos os compostos dos nomes
acima.
A esta mesma declinacáo se rediizem os nomes
seguintes :
Mard, cantiga.
~ . i j s c i , mao.
W b t i , azedo; & a preposicso Y a n d i , corn
carga: com esta differenca dos outros, que depois do
artigo de cada pessoa se ajunta h ~ i m A, assim Hz
eyd, sd, &c. ut Hiain$sü; miiiha máo. Eya?n$sá, tua mál
Samzjsci, sua mao.
Exemplo da terceira Declinac20:
Ebayd, unha.
Singular. Hidzebayd, minha uriha. Edzebugd, t
unha. Sebayá, sua iinha.

$@b,
kr

Plural excliisivo. RidzcbollAd8, nos& uiilia, nao
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Exeniplo da quinta Declinacao. .
Bíjrd, barriga.
Singular. Dtubird, minha barriga. ~ b y r d , tua
barriga. Siibyrd, sua barriga.
Plural exclusivo. Drubyrbdd, nosaa barriga, nao
vossa.
Inclusivn. Cubirdd, nossa & vossa barriga. Abyrod,
vossa hamiga. SitbQrod, sua barriga delles, ou suas
barrigas.
Advertencia. Os nomes desta Declinacso comecados
em V, perdenl o V natural iia composigáo dos artigos
de todas as tres pessoas : ut Uwd, cunhado, Dzuwd,
meu cunliado. Awb, teu cunhado. Suwd,seii cuiihado, &c.
A esta quinta Declina$ilo pertencem todos os: nomes
comecados ern V, & os nomes seguintes:
Andzd, pannos velhos.
Awi, agulha.
Babasiid, espeto.
Badd, instiumento de boca.
Budi, ornato de pennas.
Burd, balayo.
B~bd,collar de osso.
IIgrd, barrita.
Bfibfitt?,palheta de jugar.
Bo~o)tt~nQ,
escrtkvo, presa.
Buba~igd,rabisco de frilits.
Di~bZhd,forno ou a1guidu.r.
BucunQ, capoeira, rocado velho.
Bi~di~dii,
guirajao.
BuibQ, cabaco.
Btbicd, frecha.
C

fica da farinha.
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Mairh, farinha de inilho fresco.
Mará, inimigo
Mecd, sinal no corpo.
Merebd, girao para moquein.
fiil,$rnijcd,'fita.
Mytt?, genro.
Nhup!j, vinlio de milho.
Nupitt?, instrumeilto de tirar fogo.
Pepe, péla de jugar.
Pobebd, fogaca.
Poponghi, roca de fiar.
Pretort?, ineiltiroso.
licnghe', marido.
Rint?, carne salgada.
R tltt?, velha, mulher.
Sanhicrit, monte mór de cousas comestiveis.
Sdsd, saya de pindoba.
Seb,?, cadeiras.
Sekiki, carimh.
Seridzd, arco.
Seti, cordáo.
Seth, cesto.
Tayh, dinheiro.
Talni, a guilliada.
Tasi, eixatla.
Tpd, cousa nloida, pizada.
T ~ u i r h ,assovio de, rabo de tath.
Terert?, corropio.
Tinht?, alcofa.
Tocracd, iiiarcn de ferro.
Torá, cortezia com o p6.

.

ngenho de moer.

acW se reduz o nome 154, fogo ou
nte pela priiileira
ndo se qrier declarar o possessor da
por esta quinta Declinacan, & entgo
ral na composicao cnm os artigos :
ha lenha;
tua l e n b ; Sus4, sua
ina algiim norne
a praxe ensinarit, melhor.

;o, & aonjngagiio dos Verbos.

desta lingiie se dividen1 em diias
Pas~ S ~ V O Saas
Neuitros Cha
~
r
i
a
assiv
S 8 0 denem
P'OI
(ivos, con: em
;ras lisguLas :
o; My, ser levado.
aos que trin significncZo activa,
e gódeg fazer passivos: porque

ainda que alguns tem a significa.~ activa, como
Ucd, amar, com tudo n?o lhes convem 'a definic&odo
activos de se podereni fazer pmsivos, nem a priineira
regra da construicáo dos activos de pedirem o accusativo sem preposicao; pois todos os verbos desta
lingua pedem preposic80, & por outra parte lhes
convem a d e f i n i p dos neutros, porque delles náo se
pbdem formar os passivos. E para evitar toda a
duvida, qiiem quizer, poder8 chamal-;a huns Passivos,
& outros nao passivos.
NBo tem esta lingua verbo substantivo, que corresponda a Sum, Es ; mas em lugar delle usáo dos
nomes substantivos, & adjectivos, que de noines se
fazem verbos, como se explicara n a Syntaxe.
As Conjugacoens dos Verbos nesta lingua nilo se
pódem distinguir pela diversidade qiie tenhlo huris
dos outros nos mesmas modos, & tenipos; porque
todos os verbos qriantos ha, se conjugáo por hllm
estilo, & com a mesina terminacso ein cada hiim dos
modos, & Grnpos; & quem soriber conjiigar huln
verbo, saber8 conjugar a todos do mesmo modo.
A diversidade toda que tem huns dos outros, consis
na4 tres pessoas, que se fórmio com os artigos compostos com os niesmos verbos, & correspodern e
Ego, Tu, Ille, como se apontoii no paragrafo antecedente. De maneira que todos os verbos sao de
hüa conjiigacáo, & se diviclem em cinco Declinacoen3
pelos artigos dos pronoiiies, que sso varios conforme
a diversidade dos Verbos : & por isso veja-se a divisáo
das cinco Declinacoens posta no paragrnfo antecedente,
que serve tambem aos verbos, & 18 dissemos que h e
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Nomes, & Ve,rbos. Portanto poremos.

resente do Indicativo de cada Declina~ao,
conheca a diversidade c'oni que se usáo
. E depois se darao as regras para se
outros tempos, & modos para saber a

o da primeira Deolinacao do Verbo Cotb. furfar.

Presente do modo Indicativo
.
.
Plural

Exclusivo. Hicotodd , nos
Plur. ~nclusivo. Cucolod,
n6s & v6s furtamos.
Ecqrod, v6s furtais.
Icotdd, elles fiirtao.
s Qiie ysrtencern n esta primeira Deos Neutros seguiiites :

a r com o corpo.

. .

Bjdzd, rever o liquor.
Byld, fornicar.
Buhd, fartar-se.
,
Cnhd, desvi.~r-se das freclias.
Conga, queimar-se o corpo.
Colo, furtar.
Craraidyd, decer.
Cratgew i,emmagrecer.
Crik~t?,pedir.
Crolcüb$, coi~solar-se.

Cuba, impacientar-se.
purarnyd, molhar-se roiipii.
Denli, codhnr-se.
0 6 , encontrar.
Did, entrar.
Dseyd, entristecer.
Dsuwi, ir-se emborzr.
Edd, desagradar-se.
E i b a d , ter de.jejo de comer carne,
Enewi, viver solteiro.
Eriwi, visitar.
Hcehce, rir.
Ibzd, resurgir.
Yacd, enfastiar-se.
Krndt?, avisar.
ILetcú, toinnr cl~amiiscoo comer.
Mzjbd, passar o rio.
~ h d t ? ,embrulhar-se o estoinago.
&It&d1bchZ1.gemt!r.
Nat2, trabalhar.
Nubetct?, esqiitlcer.

&C.

cd, Necotd, arrotar.
Nelonglti, lembrt~r-se do
ikit?, ter sti;iidacIeea.

tornar de pressa.

desejar filmo.

, arrepiar-se o cabello.

traz
lecer, ser
;beca

necessnria.
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Wodicd, lrigar.
FVo~ld,embebedar-se.
Woicrce, cavalgar pao.
Woicrcebuhd, aboyar.
Wotthd, ter ciume; : com todos os verbos de-

rivados (lestes.
A esta primeira Declinacáo pertencern tanibem os
verbos ptlssivos sepuintes :
Banht?, ser contado.
Bypi, ser levado.
Boht?, ser ensinado.
Yuhi, ser concebido.
Mord, ser feito.
NplcO, ser sabido.
~Vetd,ser consitlerado.
Nh.n.!tl, ser lembrndo. E tamhem os verbos
comecados e111 I , qiie n&o sao referidos nas outras
Declinncoens : n lvcrtiiido .que o seu I natural lhes
serve (le artigo da terceira pessoa.
Exemplo da segunda Declina~áo,do Verbo Arancrd,
ter pejo.

Pi esente do Indicativo
Singular

Plural

Hiuriincr2, eii tcx~lio pejo.
Eynrano.2, ti1 tens pejo.
Sarc~rzcri,elle tern pejo.

Excl. Ninrttncrid2, n6s te1110s pejo.
Plur. Incl. Carancrdd, nós
& vds teinos pejo.
Eyurn~to~dd,
vds tendes pejo.
$nrancrt?d, elles tem pejo.

sta segunda Declina$&o pertencein os verbos

nti, espirrar.

Advirtzt-se o que se íidrertio na
Nomes, que o pliiral jnclusivo
5 por A, se fdrina com C : &
por E, com K, iit Kerachichia,

da terceira Declinacao, do Verbo Eico, descansar.

Presente do Indicativo.
Plural

Excl. liid:cicbdd, nós descansamos.
~Pliir. Incl. Keicdd, nds &
vós descansatnos.
Edzeicdd, v6s (Iescansais.
Scicdd, elles descansso.
Advertencia. Os verbos desta Declinayálo, coino
todos comerrio por E, perdem o E natiiral xia cornposicao do artigo da terceira pessoa, qiie he, Se, porque
mo artigo o traz coinsigo. AlPnlas vezes ein
a r do artigo, Se, da terceira pessoa, iisao de Itdz ;
icd, eu descanso.
cd, tu descansas.

ut, Idzeicd, elle descansa : & ent&o retem o seu E
A esta terceira Declinacao peibteticeril os verbos
iieutros seguintes :
&'bayasi, assoviar.
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Eicd, sarar, o11 descansar.
Enunhd, guardar-se. O v e r b ~ Ebaymi,

tainbam
o E.

&S

se uaz
vezea pela quinta Declinri@o, tirando-lhe

Exemplo da quarta ~ e c l i n a c z o ,do Verbo Pa, ser morto.

Presente do Indicativo.
Singular

Hipd, eii soii morto.
Epd, tu es morto.
Sipd, elle he nlorto.

I

Plural

Excl. Hipddd, nós somos
mortos.
Plur. Incl. Cupdd, n6s &.
vós somos mortos.
.Epdd, vds sois mortos.
Sipdd, elles ,980 mortos.
A esta qiiarta Declina$io pertencem todos os verbos
passivos, excepto os oito qiie se piizerilo na primeira
Declina$tao: & tambem por ella se decliuáo os verbos
neutros s ~ g u i n t e :s
'
Bd, estar.
Bceiwi, ergiier-se.
Bahd, nadar.
Ilenhekid. brincar.
B,$prd, caír.
BYnd, quebrar-se.
BJpd, o mesmo.
Bijl-iripi, desviar-se das frechas.
BGtd, tornar.
Craraiwi, correr o an~arrillio.
Cropobd, giierrear.
Dabd, repousar,

I

<.

'

compostos.
coinpostos.

Sewi, trasbordar rio.

Tapri, nrreberitar fio.
Tgahd, estrepar-se.
Te, vir: he da priineirn Declina$áo, mas tnmb
re usa por esta, qilaiido lhe precede abverbio.
Tetidiokit?, 111ttar.
Tidie, embarrar.
Tidzb, chover.
Tihiwi, alevantar-se, & irse.
Tinht c&, choviscar.
Todi, estar em pB.
Toprd, desmentir-se.
W i , ir.
IVird, coinbetear.
Wongheb4, perder-se no cnminho. E mais os oritr
verbos composto~,& derivatlos ilestes.
Exemplo da quinta Deolina@o, do Verbo Vca, &m

Preseate cio Indicativo.
Singular.

Dzucd, eu anio.
.4cd, t u anzas.
Szccd, elle ama.

Plural.

Excl. Dzuca(-ld, ubs ama1110s.
Plur. Incl. Cuccid, nós &
v6s arriamos.
Accid, vós aiziais.
Sucád, elles am&o.
Advertencia. Nesta Decliiiac80 os verbos come
dos por V, perdem o seu V natural » a cotnposi$ao do
artigo de t d a s as tres pessoas, como se disse na
quinta Decliria$áo dos Noines, & aqiii se vl: no verbo
Vcd.

'Y

pertericem t!,~dos OS ver& in ais os se;~iiintes:

oar n testa da criuiica.

to bus

1.

dtriirar o qiie se va. E rnais todos os
& clerivados destes.

njugagio geral de todos os Verbos.

cac:ite (1.) Indicativo de qoalqiier (lestas
os outros tempos, &
erbos, que todos 6gBr;ilmudan sórnente
hiim
;I
Declir 10 a que
!S conf
kerbos pertence, como se muclou no
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paragrafo passado no presente do Indicativo de todas
as cinco Dec1inacoen.i. Agora, antes de dar hum
exeinplo da conjugapio gkral, daremos as regrns para
formar os outros tempos, & iriodos.
1. Regra do Imperfeito do Indicativo.

O Imperfeito do Iiidicstivo se fórma clo Pre.;ente
do Indicativo com ajuntar o adverbio Docohd, ou Dord,
que qiier dizer, Entso : a d v e r t i d o que o Dord, se
pcem antes do verbo, & o Docohd, depois : iit Icotd
docoho, oti Dord icotd, ellu furtava. Dttbcd docoh6, eii
amavrb.
2. Regra do Preterito do Indicativo.

O Preterito do Indicativo se fórma do Presente,
ajiintando a syilaba Cri, que se cornpoern com o
mesmo verbo : ut Icotocri, elle furtou. Icotocrid, elles
furtárzio. No pliiral o A , & De, se poem depois do
C r i ; u t Hicotocride, irotocrid.
3. Regra do Pluaqua perfeito Indicativo.

O Plusqiiam perfeito se fórma do Preterito, njiintando o aclverbio Docohd, ou Dord, como se disse no
Imperfeit? : iit Icotocri docohd, elle firrt%ra, 011 tinha
furtado.
4. Regro do Futuro do Indicativo.

O Fiituro do Indicativo se fórms do Presente, ajuntando a partictila, Di, a toda a voz (lo preseiite assitn
do singiilar como do plaral: & se h.\ outro caso, otl
adverbio depoia do verbo, o Di se ajiinta no derradeiro
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entenca: iit. Icotodi. elle furtará: Icotd do tayudi,
lle furtars dinheiro.
5. Regra do Modo

Imperativo,

&

Permissivo.

O Modo Imperativo, & Permissivo se fGrma dos
empos do Presente do Indicativo, precedendo a sylaba, Do; ut, Do icotd, furte elle.
Para o Permissivo se ajunta bs vezes o adverbio
roh: ut, Do icotb proh, furte enlbora, mas que furte., E
tambem se usa no Preterito: iit, Do icotocri, furtasse
emhora: Do pacri, matasse embora. Ás vezes ern lugar
e Do, se usa de Bd, quando o seiitido he pedir licenca
omo uermissivamente : v. E. Bohiwi, deixayme ir.
6, Regra do Modo Optativo.

O Modo Optativ~se fí>rma das vozes do Indic-ativo,
ajuntando o adverbio Proh. Oxalh: ut, Icotd proh,
oxalh furte elle.
7.
)

Regra do modo Conjunctivo.

Todos os tempos do Modo Coniunctivo se fúrmzo
dos mesmos tempos do Modo Indicativo, precedendolhes a conjuncáo No, que significa, Se, Porqiie, Como :
ut, Presente : No dzucd, como, o11 porqiie eii amo, oii
amando eu. Imperfeito: No dzzcccl docold, se eii entáo
amara. Preterito : No dzitcacri, como, ou porque, oii se
e11 amey. Plusqiiam perfeito : No dzuc~cridocohu, como,
ou porque eii tinha amado, oii se e11 tivera amado.
Futuro : No ilzuccidi, se eu ainar.
O Imperfeito do Conjuiictivo se f6rma tembem com
ajuntar ambos estes adverbios, C'ohó, Prolb; iit, Cohd
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proh clzztcd, eu am&ra. E pórle servir para os ontras
tempos, conforme o contexto.
Todos os tempos do Coiijunctivo se phdem tambem
formar de outro motlo, corn as mesmas vozes do Indicativo, ajuntando no fim a dic~i'io Inghi, composta
coin o mesmo verbo, significando tempo: iit Dzucninyhi, anianclo eu, ou qiiando amava: Icofo cringhi,
quando elle furtoii : Sarancreinghi-i, qliando elle tiver
pejo. E tnmbem deste iilodo se 1Be pdle ajuiitar, No,
no p~incipio, confórme o prirneiro modo do Conjunctivo : v. g. ,Va clz~tcainghi.
8. Regra do Inflnito.

O Infinito se fórriia coin as mesmas vozes do Indicativo sein ajuntar, ou tirar cousti, alguma; & se
conhece do contexto, precedendo-lhe oiitro verbo, v. g.
@rce hicotd, quero fiirtar : Bz~rdicotd, he m&o furtar,
qiie elle fiirte : Siick do Tupadi do hime, eii tenho para
mim qiie amara a Deos.
9. Regra dos Gerundios, & Supinos.

O Gerilndio em Di, se fórma do rnesmo Indicativo,
& se conhece por llie preceder o siibstantivo, servinilo
o verbo (le genitivo : iit, Imd icotd, modo delle fiirtar.
O Gtiriindio etn Do, se verte com o presente tlo
Cunjunctivo: ut, No dzurd, oii Dzucairhghi, amando eii.
O Geriinclio em Dum, & Siipin!, eiil Tum, que tem
s mesina significacrLo n2 vulgar, se fórinao do presente do Intlicativo, -recedendo-lhe rt, preposi$slo Do, ou
Bd, confórme as regras qiie se darslo n s Syntaxe: iit,
Do dnced, on B4 dzztcd, para eii amar, a ainar. Na

1

terceira pessoa, senclo corn Do, se faz seciproco verbal
seapre : ut, Dd duad, para elle amar : Dd dicoto, par11
elle furtar. Cotn o Bd, segae a s regras dos reciprocos.
O Supino passivo ein U, nesta lingue he proprio
sómente dos verbos passivos, & se f6r1na com o presente do Indicativo, psecedendo-lhe a preposicáo 130 :
ut, Bdsipd, ou dipd, para ser morto, ou para se matar.
O s verbos nao passivos, tendo este significado psssiva
do Supino em U, se formao do mesmo modo, p o d m
vo1t;mdo o sentido corn significa$ao activa ; & entao
pmecem mais Siipino em T u ~ n ,do qiie em U. v. g.
Canghi 0d supnd idiahd, digno para que todos o aineiri;
que he o mesmo que dizer, digno cle ser ainatlc.
10. Regra dos Participios, e Verbaes.

O Participio que no Latirn acaba ern Aiis, oii
Ens, nesta lingiia acaba ern Iii, & ten? sigilificacao
activa con1 os Neutros, ou nao passivos, & sigilificac8o
passiva con1 os passivos. ~ 6 r m a - s ecom a syllaba Ri,
iio fim do verbo serii artigo, & em lugar do artigo
recebe D, oii Di, ou Du, confórine a Declinacao a qiie
pertencem. Os verbos da seguiida, &z terceira Declina$%~receben1 o D ; ut, Dorlinoreri, o qiie tein pejo ;
Deico~i,o qiie Sara. Os verbos cia primeira I)ec.ina$ao,
& da qilarta, receben1 o Di ; ut, Dicotori, o qiie fiirta;
Dipari, o que Iie rnorto. Os da quinta Declina~iio
recebeiiz o D u ; iit, Ducari, o qiie ama.
Os ~ e r b o sPassivos tem outro Participio ern Ri,
com significa@o activa, & se firiua coiii o Ri no fiiii
do Verbo seiii artigo, & e111 liigar d o artigo tomn
p 2 ~; ut, D~lpari,o irintador, o qiie m:~t:i.
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Do mesnio modo se faz o Participio preterito, 011
futuro, ajilntando scimente as particulas do preterito,
& do futuro, Cri, & Di : v. g. Dupacriri, o que matou ;
Dipncriri, o que foy morto : Dicotoridi, o que furtarh.
O Participio em Vs, do Latim, acaba nesta lingua
em Te, & he passivo nos verbos passivos; & nos
verbos nilo passivos lie de significacao activa, ob
neutra, conforme o verbo, porism com significacao
eq~livalenteB ~iassiva,& o chamaremos nos neutros
Participio neutro prtssivo. Forma-se das voxes do
presente do Indicativo com ajilntar a syllaba. TP, no
fim do Verbo: ut, Icototd, cousa que elle furta, ou
furtada ; Dzucatt?, coiisa que en !amo, ou amada de
mim ; Sipute, coiisa morta, que se matou. Tambem
se faz preterito, oii fiitiiro, com as particiilas destes
tempos, como se disse do Participio em Ri ; ut,
Sipcrite, cousa que foy morta ; Dzz~catcdi,cousa que eii
amarey, ou ser$ amada de mim
Con1 a mesma particula, Le, se fórináo os Verbaes,
qiie significao causa, modo, lugar, instrumento da
ac@o significada pelo verbo, ou seja Passivo, ou
Neutro : v. g . Sipate, sigiiifica a causa, modo, lugar,
instrumento de se inatar ; & se faz preterito, & futuro do mesirio modo, como se disse dos Participios.
O verbal que significa a ac$o do verboern geral,
se explica coin o mesmo presente do Indicativo : ut,
Dzucd, o nieii amar, o meu amor; Eyarancrd, o teu
pejo ; Icoto, o seu furtar, o seu furto.
Com estas i'egras geraw se conjiig8o todos os
verbos deata lingiia pelo inesmo modo, & por isso
tolas a%o de huma coqjugacao. Mas para mayor
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clarexa, porny aqiii o exemplo de hum verbo conjugado por todos os tempos, & modos : & para mayoig
brevidade, apontarey s6mente a primeira pessoa do
singular em cada tempo; que he o que basta para
saber o modo para variar os tempos ; pois as oiitras
pessoas do siiigular, & plural se conjugio com a
mesma particula, ou adverbio da primeira, & sómente
se mudso os artigos dos pronomes, como j5i.se mostrgii
nas cinco Declinacoens dos verbos, por todas as
pessoas do presente do Indicativo ; & quem quizer
conjugar todo o verbo por totlas as pessoas, liso tem
mais senilo ajuntar a todas as pessoas do presente do
Indicativo, o qiie aqiii se ajuuta sómente na primeira
pessoa.
Conjugapao do Verbo Coto, furtar.

Modo Indicativo.
Presente.

Hicotd, eu furto.
Imperfei to.

Hbotd ducohd, eu furtava.
Preterito.

Hicotdcri, eu fiirtey.
Plusquam perfeito.

Hicotdcri docoh3, eu tinha fiirtado.
Futuro.

Hicolddi, eu furtarey,
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Modo Imperativo.
Presente.

Do hicotd, fixrte eii.
Futuro.

Do hicolddi, furtarey eu.
Modo Perrriissivo.
Presente.

Do hicotd proh, fiirte eu embora, rnas que fiirte.
Preterito.

Do hicotdcri, fiirtasse eii einbora.
Futuro.

Bo hicotbli, deixai-me i r f~irtar.'

Modo Optativo.
Presente, & Imperfeito.

Hicotd proh, oxnlá. fiirte eil, o11 furthra.
Perfeito, & Plusquam-perfeito.

Hicoldcri proh, oxalh tivera eu furtado.
Futuro.

Hicold proh cli, oxalh que fiirte eu.
Modo Conj iiiic tivo.
Presente.

No hicotd, porque, conio eu fiirto, oii flirtando eu.
Ve1 : Hicotoinghi, q~iando eu furto, .ou furtava ;

tamheni imlwfeito.
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Imperfeito.

No hicotd docohd, se eu furtava ou flirtasse.
Ve1 : Lohd proh I&ic.~zd,eu fiirthra, oii furtaria.
Perhita.

No hicotocri, como, porque, se eu furtey.
Ve1 : Hicotocrinyhi, quando eu furtey.
Plusquam-perfeilo.

No hicotocri docohd, se eii entBo tivera furtado.

.

Futuro.

No hicotodi, se eli filrtar.
: lIico!oi~~gliitli,
quatido eii ftirtar,

011

tiver fur-

Modo Infiiilto.
Presente, Clr Imperfeito.

Ricotu, alle eu fiirte ou furtava.
cotdcri, que

ter furtado.
Futuro.

iddi, que furtarej.

'

Gerundio cm Di.

oto, de eu fiirtar.
Gerundio em Do.

No h~cotd,oii Ilicotoingki, f~irtan,loeu.
Gerundlo em Dum, & Supino em Um.

hicotd, oii Bd hicotd, n fi~rtar,para eu fiirtar, ou

fiirtar.
coto, para elle fiirtar.

Participio activo em Ri.
'

Presente

Dicotdri, o que furta.
Prelerito

Dicoldcriri, o qiie furtou.
Futuro

Participio iiaiitro passivo ein TE.
Presente

tIicotot2, cousa qiie eu fiirto, ou fiirtada (le miiii.
Pretorito

Hicotocrite, coiisa que eu furtey, ou foi furtzlda de
mim.
Futuro

,

HicototBdi, cousa que eu furtarey, o:i ser& fiirtada
de mim.
Nome verbal.
Hicotd, o meu furto, ou o mou furtar.
Outro verbal.
lilcototd, causa, modo, lugar, iristrumento de eu
fiirtar.
Deste modo se conjugáo todos os verbos acsim
Neutros como Pas..;ivos. Porkm os Passivos tem algums
differepca dos Neutros nos Participios, & Supino : por
que os Passivos tem dolis Participios ein R i , liuni
activo, & 0~1ti.opnssivo, & zllkin ciestes oiitro pnssivo
ein Te, como se disse na decima Regra dos ParticipiCco ;
& ten1 mais o S ~ p i n opassivo, qiie nao tem os Neii tros.

PI
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o11 porque nao recebem variedade nos artigos, ou
porque em nlgum tempo, & modo tem alguma diversidade dos outros ; & nesta lingua sáo esteu :
Ith, comecar, ou estar fazgnclo.
N&, poder.
Scerle, querer.
Te, vir.
Wi, ir.
Brocd, apressate.
IVd, camiuhar.
O verbo Ith, comecar, ou estar fazendo, náo
admitte oiitro tempo seiiao o presente, nein muda os
artigos das pessoas, mas se acomoda ein tudo b Decliliacáo, & Conjiiga~ao do verbo, que o governa;, &
corn o qual faz sempre composicsio : ut, Hicotoita, estou
furtanclo. Ecotoitd, eskh furtando. Icotoitd, elle estb
furtando.
O verbo Nate', quando significa estar fazendo, se
lisa do mesmo modo.
N&, poder, tern as mesmas propriedades que Itd,
& se usa do mesmo modo: ut, Icotond, pode furtar.
lcoton&dij, lizo pode flirtas.
Scerce, poder, ou querer, nao admitte outro artigo,
mns assim se usa em todas as tres pessoas, & se governa com os artigos do verbo coin que concorda:
ut, Scerce hicotd, quero furtar ; Sarce ecotd, queres furtar.
a
Co:ljupa~&ogeral dos
Te', vir, se c o n j ~ ~ gpela
verbos, excepto na scgunila pessoa do Imperativo, na
qual nsio Caz, Do el& conforme a regra geral; mas,
Terd, vem ch; & no plural, Terod, vinde.
Wi, ir, tainbem se conjuga como os mais ; excepto

do singular, & na primeira &
Bocuwid, ou Embgcuwirl, Tamo-

talmente Defectivo, &

nm

sa

tambem he Defectivo, & iiBo se
ntas, & repostas, v. g.

-PARTE SEGUNDA
DA

A LINGJA KIRIRI.
construi@o das oito p&es da
O r a ~ a osao oito, Name, Pronome,
Preposicaa, ~ d v e r b iInterjei,$ilo,
~,
&

CAPITULO 1

se dirivao os Comparativas,

St
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Nome Substantivo, Absoluto, Composto, & Derivado.

Se na Oracao estiverem dous S
tinilados, que pertencao do mesmo
verbo, o segundo se usa com a preposicao Do,
Logo vem o branco meu amo : Mor2 sir2 Caru4 do hipn
E se foren mais, assim todos se. usa0 corn Do.
Tambem sendo rnuitos. se faz enumeritcáo-delle
com o pronome demonstrativo, Eri, ou Uro. v. g. Tecs
C'arai, eri hipud~tk, eri hirendt?,eri dztboheri hinhunhh :
Veyo o branco meu amo, meu camarada, & mestre
dos meus filhos.
Se na Oracao houver doiis Siibs
nuados, & o segundo na nosse lingua f6r geniti
tambern nesta lingua se poem no genitivo sem p
posicao : ut, Casa de Deos, Era Tz~p
velho de minha m%y,-Ipopd. hid2.
Exceicao primeira. Tira-se desta R
nome, que sendo genitivo no nosso v
materia, ou quasi materia do primeir
poem-se com a preposicSo Do: v. g. Prato de barr
Aribd do bunhd. Papas de milho, Burehd do tnasichi.
Disse quasi materia, para incluir estes mo
fallar : Carta de novas, Torará do woroby. Cria
vaccas, Enki do cradzd.
Exceicao segunda. Tira-se, quando es te
nome, que he genitivo na nossa liiigua, for
prirneiro ; porque entáo se poem com a pre

anta

-. Eavkndo

doas Substantivos continuados, & sendo
&Y vezes se fórma Iium nome sb
$&w'pb&o &e ambo$; & esta composicao se faz de
<&EI
nxo&os. O primeiro h e tornando o que he getiva, & pondo-o nu primeira parte da composicso,
'w-prirneiro nonie na segunda: .6t chamaremos a
;/ ::e&% co~mposicaoInversa, cumo no Latim ~ u r i s ~ e r i t :u s
V. g. Tprmbúreh2, cubertura da cabe.,
ern lugar de
em
liigar
de Icd ipd,
iTf7 Sdd i@amb&;Ipod, lagrimns,
p$or das ollkos. O segundo modo he guardando a
$- ateisma ardem dos dous noines Siibstantivos no nosso
FFIQ~~
&I *
a , chainareinos composiciLo direita, coino no
Latirn-Paterfamilias, liespublica : v . g. Icopd, menina
" dos olhos, composto de Cd, caroco, & Pd, olho; Ideinh,
&
&:+" iixar. camposto de Idd, máiy, & Nh&, o11 N&, filho :
seu filhc)S,
N& :omp osi
Pronome, que se muda conforme as
no meyo da coinposicao, a saber, no
o nome da composip&ol: ut, Idehi&,
n&, tua mulhzr; Idein&, siia mure o artigo do primeiro nome inpesscia. Mas na comyosi~aoinversa
o arligo do primeiro nome, con- ut, HipocO, minhae lagrimas; Epoch,
.;

~Gi;agw'ndogenitivo,

&:

$!.

'l

v

.

da. Na composiqao destes doua
b r a p , se ajunta sempre ao priRi, & ao segundo Rd : ut, Ebaydbi,
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unha do pB, n a composi$%oinversa se usa assim : Byribayd. Pd ibd, olho do braco, idest, Cotovelo, na cornposicáo faz, Boropd.
Annotaczo terceira. Qiiando se compoem o substantivo com o adjectivo, sempre precede o substantivo :
v. g. Komem alto, E r ~ c h i ,composto de Erce, home
& cht, comprido.
Além dos nomes absolutos, ha outros derivados
assiiil dos verbos como dos nomes. Dos verbos nacem os riomes verbaes, como Dicolori, o ladráo, do
verbo Coto, furtar; Siriritd, serra, do verbo R i , serrar.
DOS nomes se foim&o tambem outros nomes & imitacae dos verbaes nacidos dos verbos. Assim se diz
Derari, morador da casa, derivado do nome Erd, casa
Budnghete, maldade, de Budnghe, mho.

DO

N o m e Adjectivo.

Os Atljectivos numeraes precedem sempre os seus
siibstantivos : iit, BihJ Tup¿i, hum s6 Deos: Wachani
aribri, dous pratos. Tiráo-se desta Regra os dous, Cribe,
Cribune, todos, que por fazerem composicáo com o
verbo, se pospoem ao mesmo verbo : iit, fecribe, viera0
todos : & assim tairibem Wohoy?, todos, que sem fazer
cornposicao se poem depoi.~do Substantivo.
Os outros ~djectivos nálo numeraes a e ordinario
se usa0 pospostos aos seus Substantivos : ut, I~-dcol~d,
vestido preto. Tir5.o-se os Participios Passivos em Te,
qiiando ftizem a s vezes do Adjectivo; porque precedem
enbao ao seu Siibstantivo: ut, Siriyanetd ~ l d z d ,faca

os adjectivos fazern as vezes do
modo precedem ao substantivo :
ingim doze particlilas, a saber : Be, Bd,
He, Hd ou Hoi, Yd, Md 011 Mui, N&,
es se costiim'io ajuntar a huns adjecde medidas, ou de &es, ou outros,
de da materia dos seus Substantivos
os aos quaes se ajuntáo as ditas partiseguintes. Os numeraes, Bihd, hiim ;
; lFrachanidikid, tres; Yd, muitos. 0.;de
queno ; Y;, grande; Mzl, o11
o ; Clhi, co~nprido;Ketnpd, fino ; TQ, grosso ;
, redondo. 0 s de &res, CQ, branco ; l'oicd,
He, vermelho; Czltpk, encarnado; Erci, verde,
rello; GrncQ, azul ; Kenkd, alvo, limpo ; Dzodsd,
; L'rd, secco; Tf6, duro.
m dos ditos adjectivos pede ora huma, ora
apontadas acima, conforme
ivo com qiie concorda pelas
lisa com os ditos adjectivos,
concordao com os Siibstantivos de montea,
bancos, testas, &c. & se diz, Bebiht?, BepJ,
ais universal de todas, & se
cljectivos para os muis SiibsS; mas particiilarmente se forem (le casas, frevazilhas, espigas, & coiisas viventes que nilo
chi, Buch, Bzdtga.
9
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Crd, serve para os ditos adjectivos, quando concordao corn nomes de aves, pedras, estrellas, & coiisas redondas, como velorios, fruitas, olhos, &c. & se
diz Cropi, Croyb, Crokenkt?.
Crd, serve para os ditos adjectivos corn nomes de
liquores, & rios ; & se diz CruyF, Crztnd, huhd.
Epriu, para nomes de mólhos, & cachos: v. g.
EpruyF.
He, para nomes de paos, & pernas, ou cousas
feitas de páo ; & se diz, HeyF, Heth, Hecrd.
Ho, ou Hoi, para nomes de cordas, cipós, fios,
cobras ; & se diz, Hob~h2,Hoimh.
Advirta-se que corn os adjectivos numeraes, &
com os adjectivos Chi, Ne, TpZ, se usa a particiila Ho;
com os mais adjectivos referidos se usa Hoi.
Yd, para nomes de coiisas de ferro, ossos, ou
cousas agudas ; & se diz Yand, Yach.
Mui, ou Miu, corn os adjectivos de nomes de raizes
comestiveis : ut, Muichi, MuiczZ.
Advirta-se que corn os adjectivos numeraes, & corn
Ne, se usa 111.12, & corn os mais Mui.
N&, para os noines de buracos, pdcos, bocas,
campos, varges, cercados ; & se diz Nzcyb, Nuchi, N P L C ~ .
Rd, para nomes de vestidos, pannos, & pelles ; ut,
Rociu, Rob.
Word, para nomes de caminhos, praticas, fallas,
historias; iit, IVorochi, 1YoroyL.
Advertencia primeira.-As
sobrellitas particulas
nao se usa0 sempre corn os ditos adjectivos, porque os numeraes muitas vezes se usgo sem particula, como
tarnbern Kempd, Cofqd, C.ut&d, Crach. Mas os oiitros

refer.idos de necessidade pedem iilguma

algnma ; como Yo, muitos, quando se
o verbo : iit, Teyd., vir muitas vezes,
tos. M&, Munet8, Chi, q'uando se coMornes, v. g. Ercemut~ett?,homem curtd;
comprida ; Honcechi, pesco50 cohprido.

D o Nome Relativo.

i

ou com os verbaes, ou com mudar a
pódein servir para isso as regras sevo f6r agente assim do verbo Neutro

t,icipio em Hi, oii em Te. v.g. Pedro,
rd dipacriri hinhci oii Sipacri18hinhá.
f6r paciente o¡c verbo Neutro; ou

.
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verbo activo, se faz verbal do Irifinito, ou Participio
neutro-passivo em Te. v. g. Dey o que me pedio :
Dicri icrikie, ou icrikiett?. Isto he o que en qiiero :
Urd dzibccl ou dzucatd.
Se o Relativo nem f6r agentr, nem paciente do
verbo, mas outro caso do verbo, ent5o se fórma a
Oracáo como se nao hoiivera Rt:lativo, com dous
membroj disliiictos. v. g. O branco, coi11 qiiein eu vim,
h e mao ; divide-se a Orncgo, & se diz : O branco he
inao, com elle vim : Buitnghe Caral, sernbohd hite. Este
h e o negro, a quem dey a carta: E& tapanhG, idiohd
sidi torará hinhd: idest ; Este he o negro, a elle dey
a carta.
Se o Relativo se refere a causa, modo, lugar, ou
instrumento da accáo significada pelo verbo, se usa
do verbal em Te. v. g. Este he o lugar, em que o
rnatey : Jifd ztrd oipzcrltd. Esta he a cam, em qiie eir
dormi : fiIo igIaíj*era ~ Z I L ~ Z L L I ~ .
Outros Relativos hade perguntas, que correspandem
a Quis, ve1 Quitl. O primeiro se explica com Adjd,
assim no mascidino, como no feminino: iit, Adje diteri,
quem veyo ? O segiiiido no genero neutro se explica
con1 Udje, ou Sod2 : iit, Udje enata, ,que fazes ? Sode
~rn2, que dizes? Porem se o SodZ f6r com nome, &
nao corn verbo, se posyoem ao nome: ut, Wolob?
Sode ? que novas?
Isto .se entende, s e o Relativo tle pergiinta f6r no
nomin.~tivo.0.1 acciisativo : porque se f6r em oiitro
caso, se u:a tl;~l~ai.~i?ula,De, pos110sta a0 norlle, se
o Relativo fOr genitivo ; ou .tL preposicao, se o Relativo f6r dativo, ou ablativo. v. g. De quem he este

D A NACAM KIRIRI
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"Y

:"&&hado ? Bodaodd igh$ ? A que vem ? Saide site ? A

"

; &em o déste? Idiohdde sid, end ? De quem foy feito ?
&hadB si +,id ?

!,<

$OS

nomea Relativos se p6den1 reduzir estas duas
i&i, que rediizem
inemoria o ilorne
qiie se fallou, & nao lembra. Altpi,
peasoas, & significa, aqiielle de que
ra o iiome. Ctci, se usa em genero
o mesmo, que, aqiiillo de qiie me n8o

Do Nome Ccmparativo, & Superlativo.

iiiparativos, & Siiperlativos iieata lingua n5o
dos ilomes ah.wliitos, & ~iositivos,mas de
s.

rimeiro iriodo de formar o Comparativo, he
de 1.iiirnn coiisa, & mal da oiitra : coiiio
Isto he melhor qiie estoutro ; ciizem : Uri,
urd ibu1-2: idest; Isto he boin, estoutro h e
iido modo msis proprio de formar o Comqualificaiido o primeiro inembro da cointintar a. preposicso, Bd, ao segiindo rneinbro.
A cal-ne he ~ n a i s gostosa (lo que o peixe : Itd
bd m!jtltt?.A Tgi-eja Iie milis alta do qiie a casa
: Hechi erd T v p a bd sera IVard.
formar o Superlativo ta~nbemiisso de dous
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modos. O primeiro he com os adverbios Crubij, niiiito,
Idz6, verdadeiraniente, ajuntando Bd hohocribce, que
quer dizer, Sobre todas as cousas. Ut, Canghiidzá bd
hohocribce, bom sobre tndo, idest, optimo. Bure crub$ bd
hohocribce, m60 sobre tudo, idest pessimo.
O segundo modo cle formar o Siiperlativo he ajuntando o adverbio Widd, oii lViddbce, sem mais outra
causa, pois significa : so, sobretudo, mais que tudo.
Ut, Canghiwidobúe, born sobre tiido, optimo. Dzucdwidóbce do Tup6, quero a Deos mais que tudo. Advirta-se
que IdG, & Wido, sernpre fazem composi~aocom o
Nome ou verbo.

CAPITULO 11
Da Syntaxe do Pronome,
Dos Pronomes Siibstantivos, que nesta liog-ua $20
liic¿g&, eii; E?uarcú, tii, &c. nao h a nlais que dizer
senao que &S vezes se usao per aphzresim, comendo
a primeira letra, oii. syllaba : ut, T ~ t p ten
, venho. Dos
artigos que correspondcm s esses Pronomes, se fallou
nas DeclinaqUes, & se llar20 outras regras na Syntaxe
dos verbos 5. 3.
O Pronome relativo Ille, Illa, Illucl, seiido iio
nominativo, se fdrma com o artigo proprio da terceira
pessoa do verbo; & sendo em oiitro caso, com o artigo dits pre~)osi~oens,como se explicoii nss cinco
declinacoens, & se explicar& mais adiante na Syntaxe
dos Verbos, & Preposi$oeiis. Agora trattaremos neste
Capitulo dos Pronomes Possessivos, 6s Reciprocos.

Dos Pronomes Poasessivos.

vezes de Pronomes Possessivos os articulas, que servem as cinco Declinacoens
como dissemos na Primeira Parte : com
o-modo de f6rmar esses ~ossessi$os.

% náo recebeni imn~ediatameilteestes Possessjvqs,
@ 'mediante algum outro Substantivo generico, &,
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causa cosiuhada; & se diz, Déudd do ghinhd, ou do
cradzd, os meus feijoens, ou a minha carne cosida.
4. Os nomes de cousas assadas tomao o possessivo
mediante o Substantivo, Upodd, cousa assada ; & se
diz, Dzupodd do buke, o meu veado assado.
5. Os nomes de legumes colliidos na roca pedem
os p~ssessivosmediante o Subskintivo, Udje, lcgume :
ut, Dzzidjt? do ghinhd, os meus feijoens que colhi.
6. Os nomes de lavoura de maiidioca pedem os
possessivos mediante o Substantivo, Uadi, lavoura :
i ~ t ,Dzrianlti do nzuictl, a rniriha mandioca da roca.
7. Os nomes de fruitas que se colhem verdes para
amadurecerem em casa, tomso os posses~ivosmediante
o S~ibstantivo,' ~ b d ,qiie he nonle generico de taes
friritas ; & se diz, Dzuhd do ~ r c r i , do blicobd, as minhas
mangabas, as minhas bananas.
8. Os nomee de cousas achadas tomao os 119ssessivo:: mediante o Siibs tantivo, Uitd, coiisa achada :
ut, Dzuitd do '~bdzd,minha faca que achey.
9. Os nomss de despojos de algcima guerra, oii
presa no Mocarnbo, tomao os possessivos mediante o
Substatitivo Boronu~~iL,
presa : ut, Dzi~boro?iuntlilo r.6,
meci vestido, qiie me cmbe de presa.
10. 0 s nomes de cousas qiie se repartein, como
caca do matto, frechas, & semelhantes, ton120 os
possessivos mediante o Substantivo, Ukisi, reparticáo :
v. g. Dzulcisi do murnud, o iileu porco do matto, que
me coube de reparti~ao. Para o mesmo serve tambem
o nome, Wanhubatglt, quinliao, repartipo.
11. Os nomes de cousas de dadivas, que costumao
dar os que vem de fbra, torna0 os possessivos me-
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Ubd, dadiva; & se diz, Dzubd.
gallinha que me derso.
de cousas que se carreggo, t o r n a
mediante o Substantivo, E, carga ; &
nda com os outros nonles, & s e diz:
cradzd, do mz~ictl, do istl : minhas
carne, minha mandioca, minha lenha
eyra. 0 s nomes que toinao os
estes cinco derradeiros Substan22, Ukisi, Ubd, E, tomáio tambem as
ente os possessivos sem os ditos
mas entao tem o~itrosignificado. v. g.
meu vestido, mas nao achado, oil
ojo, ou que me coube de reparticao,
nomes antecedentes nunca tomáo os
ediante os sobreditos Substan%o segunda. Os nomes referidos podem
possessivos mediante diversos Substane o diverso sentido, & a diversa posse significa. v. g. Sabucd póde tomar didiz : Hienki do sabiicd, & significa a minha
rio. Dzzhpodd do sabucd, minha gallinha
sabucd, minha gallinha cosida. DZZLgallinha que me coube de reDaubd do sabucd, minha gallinha que me
nda casta de Substantivos, que sahe da
dos possessivos, he dos nomes compostos
icao direita, os quaes nao mudso os arti-

*
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gos das pessoas dos possessivos no principio da diccao
como os mais, mas no ineyo, a saber no principio-do
segundo membro da dicgo composta, fictzndo sernpre
sem mudanca o possessivo da teroeira pessoa do primeiro nome da composicao, como se declaro11 no Capitulo primeiro, & paragrafo primeiro desta Segunda
Parte, n s Annotac'do primeira.
A terceira casta de Substantivos exceptuados tia
Pegra dos Possessivos, he dos nomes que nao ndmittem
algum possessivo, como Ceo, Matto, Hornem, Mulher,
&c; os quaes nesta lingua se u850 semcartigo do
possessivo, pois os mais que s2o capazes delle nunca
o deixao naquella pessoa com que concordáo, ainda
que no nosso vulgar se costuma muitas vezes deixar.
v. g. Dizemos: Pedro foy a casá de Phulo, & náo a
sua casa de Paulo: mas nesta lingua sempre se ha
de explicar o possessivo, ainda que se iiomee o possessor; & se diz: Wicri Pera ma serd Páulo.
Por remate da dootrina- dos Possessivos se advirta
qrie as particillss dos Possessivos nunca se lis50 solitariarnente na ora$o, mas sempre .compostas corn os
seus nomes. v. g. perguntando-se, De quem he esta
faca, &ldsade igh$? nao se responde, Dzu, minha; mas,
Dzudzd, com o seii nome, & quer dizer : He faca minha.

g.

11.

D o P r o n o m e Reciproco.

Os Reciprocos (que nesta lingua sso tre9, Substantivo, Adjectivo, & Verbal) se fórmso com as particulas D, Vi, Dzc, do modo que se declarou na Primeira
Psrte, paragrafo terceiro.

4"

'

6,

Para si trabaha, Natd didoho. Teme a si mesrnb,
$!? &%ard didvnl. Matoii-se pot si memo, Pacri dinobd.
r , &!i&%o entre si, P i c ~ i ddideho. Destes eixemplos se,
($5,

Y
, .g.

S Substantivos da terceira
llar, com que as priineiras,
ao sobre si mesmas. Ut :
Eu rnesmo dey, ou foy dado por mim
eri eaoatpa enahd, Te acoutaste por ti

djectivo, que correspoilde a Suus,
nclo a pessoa torna sobre susbs
ce nesta lingiia sómente qiiando
obre a sua coiisa esth no ilominafoy morto em sna casa pelos
no Xl~ihoJmoderd. Aqui se faz o
ue he a casa de Paulo, que esth
se fora na casa dos Indios,

esmn casa. As particiilas com que
ciproco, sao as mesmas dos outros, &
mo os nomes, assim como o primeiio
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&. se ajuntso aos Verbos, serve quando a pessoa do
Reciproco substantivo, Szci, Sibi, 8; que n a nossa
lingun Portugueza, & n a Latina he genitivo, ou
dativo, ou accusativo, fica nesta lingua por nominativo pela diversa construicáo dos verbos, como acontece
nos verbos Passivos, & em outros Neutros, os quaes
pedem nominativo o nome, que os nossos Neutros, &
Activos pedem em outros casos. Sirvao por exemplo
todos os tres Reciprocos da lingiia Latina, Sui, Sibi,
Se, feitos Reciprocos verbaes nesta, ,por ficarem todos
tres no caso do nomihativo. P ~ t r u o te precntur, ut
miserearis sui, tit auxdi~~na
sibi ferns i n onere portnndu,
& se i n amirurn t u u m suscipias. Na lingua se fazem
Recíprocos verbaes assim : Icrikid Pero enrlnhd bo din h i k i m g h i eyai, bo duriwd end, bu d i m i end do erendd.
Todos estes Reciprocos se fnzem com o verbo, porque
a pessoa que he materia do Reciproco, aqui fica
sempre no riominativo, pois o significado dos verbos
h e causar compaixao, ser ajudado, ser aceitado.
O mesmo Reciproco verbal se usa tarnbem, qiiando,
havendo dous verbos n a Ora$&o, concord20 ambos
com a mesma pessoa posta no nominativo, & o segiindo verbo depende, & he como caso do yrimeiro
com alguma, preposicáo ; &. enkao este segundo se faz
Reciproco. v. g. Pedro quer ser acoiitado, Szicd Perd
do dib;snpr%. Foy-se para o matarem, ' W i c r i do dipd.

CAPITULO 111
Da Syntaxe dos Verbos.
Os Verbos nesta l i i ~ g u adividem-se ern Substantivos, Passivos, & Neutros. Destes huns s&o sirnplices,
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stos, huns Positivos, outros Negativos.
era0 a materia deste Capitiilo.

Dos Verbos Substantivos.

ha nrsta lingua Verbo, que propriamente
& corresponda ao Verbo Substantivo, Sum ;
ugar delle servem os mesrnos nomes Adjec-

áo os significados do Verbo Siim, a saber:
r, Ter. Para o primeiro significado de Ser,
mesino nome ou Adjectivo ou Substantivo,
stuma ser o segundo Nominativo do Verbo Ser,
ogzos se chama Predicado, & este se poem
iro lugar antes do primeiro nominativo, a
os charnao Sogeito. v. g. Deos he bom,
Paulo he Padre, Ward Pnulo: servindo
Ser, no priineiro exemplo o nome Adjectivo
no segundo exemplo o nome Substantivo
quaes ambos sso Predicado da Oracao.
de preceder o segundo nome que fOr Pree entende se for Adjectivo, ou Substantivo
em possessivo, ou relativo. Porhm se o
e for Substantivo com o seu artigo do
sivo, relativo ou reciproco, ordinariamente se
par depoia do primeiro nome, que he o
v, g. Francisco h e o meu nome, Francisco
u10 he senhor delle, Pnuto ise. Pedro he seu
dipntlz4. Disse, ordinariamente ; porque se
egundo Substantivo, que he predicado, tiver
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algum genitivo depois de si, ainda que se ponha com
o artigo do Relativo como se usa, ilesta lingiia, se
poem adiante do sogeito. v. g. Isinhá Tupá Wurd,
O Padre he Vigario de Deos. Serd Tupá ro hechi,
Aquella cousa alta he a casa de Deos, idest, Igreja.
Com os nomes Demonstrativos, Urd, Eghij, o segundo
Substantivo, ainda que seja com Possess
precede, & Bs vezes se pospoem. v. g. Esta f
minha, se diz : UPO .dzi~dzd;& tambem, Dtud
Para o segundo significado do Verbo, Sum,
Estar, serve nesta lingua a, partícula U
aos nomes adjectivos, que assim fazem as veze
verbo, Estar : ut, Cunhide, esta. frio. C
doente. E tambem basta, o inesmo a
i,
: & se
particula, De, assim : C ~ ~ n hCanghikie
sempre antes do nome Substantivo, como s
verbo Ser.
Se o verbo, Estar, concorda com
significa estar fazend:, alguma coiisa,
os verbos Itd, & Nnte, coinpostos com o v
da ac@o significada : 11t,
nuit4, est& dormindo. I n
verbo, Estar, significa al
feita, se w a do verbo, Ni;, composto com o ver
accáo. v. g. Estava j& quebrado, Bysanih. Estav
nacido, Sanid.
Para o terceir*~significado do verbo Siim,
Ter, ou Haver, serve o verbo Tgohd, & pede
posicao Md, ou ~ r n :$ ut, Tfohb rayh
dinheiro. Tgohh ami rno hiera, ha mantiineilto er
minha casa:

y
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Por6m nem todos os verbos Neutros sao capazes
desta construiqao passiva, mas sómente aqiielles, cuja
ac@o significada pelo Verbo póde ser causada por outrem. Nem ainda assim se póde dizer em todo o rigor
que se fazem Passivos; porque para formar o verbo
Passivo, se muda a Oraqáo, & o nome que dantes era
nominativo, fica depois ablativo com a yreposiq&o A,
ve1 Ab, que corresponde ao nosso No ; porkm no nosso
caso o iiominativo nao se muda, & sómente se acreacenta o caso com a preposiqso No, que se póde chamar mais propriarnente nblativo de causa, do que
ablativo do agente do verbo Passivo.
Os verbos simplices desta lingua sao todos os inonosyllabos : & se ho~ivessequem poclesse perfeitamente
alcancar a forca de todos os vocabulos, tenho para
mim que acharia que toda a lingua consiste em vocabulos rnonosyllabos, que servem de raizes para formar
os compostos, como n a lingua Hebrea. O certo he que
os mais dos Nomes, & Verbos que tem inais de duas
syllabas, de ordinario s8o compostos. Nao se p6de
dar regra certa para formar estes compostos ; mas o
exercicio, & a praxe da lingua a ensinara, assim para
conhecer os compostos de que jtc usso, como para
saber formar outros de novo.

Dos Verbos Negativos.

Todos os verbos Positivos se fazem Negativos com
acrecentar aos verbos huma destas dilas particulas,
D$, ou Kie: ut, Dzz~cd, eu amo : Dzucado, ou Dzucakie,
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eu nso amo. N i se póde dar regra.g&ral de quando
se ha de usar huma, ou outra destas particulas; mas
com o uso se aprender&; & sómente darey hiimas
advertencias partictilares sobre isso.
O Dj, & 0 Kie, se U S ~ Oindifferentemanta no Indicativo; mas nas respostas se usa sóinente D$, v. g.
Quereis i r ? Responde : Náo quero, Widb.
Kie, sempre he usado nos Preteritos, que sendo
negativos perdem a particula, Cri, do Preterito. v. g.
Nilo foy morto, Pukie: & nlEo se diz, Pacrikie, porque
entao quer dizer couva diversa, a saber : Nao foy
morto de todo, 011, Nso forao mortos todos. Porkm nas
respostas do Preterito Negativo se usa Dj, tambem
sem o Cri: ut TZdj, náo veyo. Aonde se he de notar
qiie os verbos acabados em Te, seguindo-se-lhes o Di,
ajuntáo hum ti1 sobre o E.
Quando precede ao verbo Negativo huni Adverbin,
ou huma Preposicáo, he mais usado o Kie, do que o DQ,
v. g. Chora o filho, porque ' nao vé sua may : Enkd
inhurce, no netgolcie dide inhd. E por isso no Modo
Conjunctivo se usa de kie, porque nesse Modo precede sempre lium Adverbio.
No fiituro negativo he mais usado o Káe, do que
o Dj, para náo confundir o Díj negativo com o Di do
futuro: mas se ao verbo se segue outro caso, ou
adverbio, se poderá usar tambem o Dfi, pois entLo
n&o haver& equivocaqao : ut, D i d i hinhadi, Náo darey.
No Imperativo Negativo se deixa a preposicfio,
Do, propria do Imperativo afirmativo; & para negar
serve assim Di, corno Kie ; ut, iVL@ ewdtga, Nzo vedes.
Di& enudi, Niío darhs, No Permissivo porém, que
i

i
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retem a preposiqclo Dd, he usado o f i e : u%,Db dikie
end, Náo des embora. Dopakie, Náo mates embora.
As vezes o Imperativo Negativo se fórma sem
estas particulas, ou com o verbo Pri, deixar ; ut, Do
pri mord, nao faqais assim. Do p r i ecotd, nao furtes :
ou com outras particulas, que se declara0 no %m deste
Paragrafo.
As particulas do plural, A, & De, vam sempre
<pospostas as particolas negativas Dy, & Kie. v. g.
Icolod$d, Nao furtáo. Dzucakiddd, Nao amamos. O mesmo
se entende da particula, Di, do fiituro: v. g. Ecototie'di, Nao fiirtarh.
Os Nomes, qiiando servem de verbos, se faaem do
mesmo modo Negativos com as mesmzs particulas,
Dij, st Kir : ut: Hibodzddy urd, Este n&o he o ineu
machado. Canghikii hietpa, Eu nao estou bom.
AltSm clestas duas particiilas, que geralmente fazem os verbos negativos, ha outrss, que em algitm
caso particular fazem tambem o verbo negativo.
1. Cd. quando precede o adverbio Inard : ut, Ticri
dzd mar6 hiteco, Choveix, por isso nao vim.
2. Te, quando se nega cousa que se nao espera, ou
'se ná;o crk: ut, Ditd, Náo da ;qital dar ; bem mal que de.
3. Nori-ne', ou per a p h ~ r e s i m Ri-nd,
,
pondo o verbo
no meyo; & serve ao Imperativo Negativo, quando
se prohibe alguma cousa; & corresponde ao Ne Latino,
adverbium vetandi : ut, Noripund, N80 mates, guarte
náo mates. Noripnndtga, NBo me dks.
4. No-detcd, com o verbo tambem no meyo ; & se
usa, qiiando se nega a modo de enfadado : ut, Nohíjdetud, Se eu nao tomey. ~owidewd,Se eu nao fuy 18.
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5. Bd, significando,,. Para que. naa; & he o qFsmo
que no Latim, Ne: v. g. Eu vim para que naa m
aqoute, Tetga bo hibgsapri.

Advertencias sobre os Pronomes, Xodoe, & Tempos dos
Verbos.

Dissemos que os verbos trazem comsigo compostos
os artigos dos Pronomes conforme as cinco Declinaoens. Porbrn nao sempre se usam deste niodo, mas
ecebem Sarnbem o Pronome Substantivo separado :
, g. Hibisapri, Eu sou aqoutado, se póde dizer tamem, B$sapri hietpii. Esoto, t u furtas, ou Cotd ewatgd.
orkm quando o verbo concorda com a terceira pessoa,
ainda que se nomee a pessoa, pede selnpre o artigo
da terceira pessoa : ut, I~ahaddsipd cradzd, Por quem
foy morta a vacca: aonde wáo sómente se declara a
pessoa no nominativo, que he Cradzd, mas tambem o
artigo da mesma terceira pessoa, que h e Si, com o
verbo. Esta Regra porea tem a sua exceicáo nos
casos que se apontaráo.
Todos os verbos, excepto os da quinta Declinaqáo,
de ordinario cleix5o o seu a r t i ~ oda terceira Dessoa,
qilando estao sós, ou no principio da Oracao : iit,
Paitti cradzd no carai, o $ranco est& matando a vacca.
Tecri, veyo. Ebocri, sarou. Mas se lhes preceder
adverbio, ou prqosi@o, sempre recebern o artigo da
terceira pessoa, ainda que t e nomee a medma terceira
pessoa : v. g. More siph crtidzd hinhadi, logo sera mnrta
a vacca por mim.
A
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