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PREFACIO

Imprimi potest
Ex commissione Exmi. oc Rev;ni.
D. Archiep. S. Pauli
Aloisius Riou S. J.

Proep. Prov. Brasiliae Centr.
•

Fatores históricos) culturais e wiorais deran1 à Companhia
de Jesus, e1n quasi toda a Améri'.ca do . )ul,
.
prin1azia absoluta
e111 questões da linguística anieríndia. Ao Brasil roube a honra
insigne de possuir, jâ e·»i 1595, a ''Arte de Grarnatica" da língu1:.
geral dos seus priineiros habitantes) graças ao gênio e ao desvela
de Anchieta. lJf! jato) 1nn·ito raro será encontrar-se referência
a u111 ceHtro qualquer de catequese, perdido nos rincões inóspitDs
da A111érica dos séculos J.YVJ e ~YVII, se1-n a costun1eira noticia
sôbrc a lf11g11a falada pelos catecú:1nenos. Catecisnios, cantos,
vocabulários e gra111át1'cas) na lingua do gentío, surgeni se111prr,
co1no por encanto. onde quer que alguns filhos de .)'anto Inácio
ergue11·1 a Cru:; para os ofícios di'llinos e ba·izern os olhos para os
sacrffic;os terrenos.
E de tal for111a Sf1npre se· h.ouvera111 Jlf!Sse rnister de aprender) estudai' e div1.tlgar as falas humildes dos que os tinham por
,(4.BA RÉS, que hoje, indiscu,tivelmente, a ningu.e111 será à-0.c~o
negar 011 desprezar a imensa e valiosíssinia contribuição dos jasuitas no setor arnericano da linguística geral. () f rabalho qu.e
te1nos sob os olhos
''Esboço gran-iatical do idio·rna
pareci" - escrito pelo Pe. A. de Melo S. J., traz-nos à rnente os longfuquos dias inesquecíveis das pritneiras (entativas de
cristia11ização do Brasil. Tal co1110 nos livros de seus gloriosos
precursores e irrnãos. tudo no trabalho do Pe .•vielo é singr'lo) despr<'te11cioso e lf111pido; ne1n uma palavra des11errs-

•

-4
nent 11 11u1 frase dúbia. ue·u1 u111 i•cstíyio de dú'l ida. , Llnieja11do apenas dar a conhecer aos linguistas o quanto
pôde cvllicr de seus esforços bene111éritos de 11ússio11ário, e%põe
simplcs111e11te - conto o fizerarn A 'nchiet a, Figueira e . 1.\1ontoi.J
- as regras r as peculiaridades desse .. tclebrc dialeto, faladíJ
sária.

1

parte oriental da cordilheira dos Pareeis··. l~eiam os
rnriosos o capítulo excelente sôbre os VERBOS. e aí encontrarão uu1 r.reniplo altamente caraterístico das qualidades didáticas
do' P e. Meio . ..1 constatação dos prefi~·os proH01ni11ais dos verbos
(N. H, [J , Z). própr'io_s para ind1.cação .da 1.'' 'r! 2." pessoas do
singular t 1." r 2." do plural, tem a.,nosso vPr 'grande i11iporta11r1a
linguística. A falta de índice para a 3." do singular <' a indicação
da 3." do plural por 1neio do suf1'.ro 11/ l. valen1 por lt1lla revi-lação das 111ais i11tercssantes.
ainda

11a

I

1\ 'ão scJ1do passivei nestas breves palai•ras pôr ('111 destaq11!'

as muitas particularidades da língua dos Parecís. tiio cuidadosa e
pro.firieJ1feJJ·ll'J1fl" estudada pelo Pe. J.V! elo, qurre111os ape11as afir111ar que do sl'u trabalho tivenzos a nielhor das i111pressões, alcnt
de nel<' perceber o ânimo sagrado de u111 .filho da Conipanhia d.~
Jesus, a persl'rverar na senda longa e glurivsa e111 que se irnortalizan1 deze11as dos 1na1s sábios e dos 111ais s~guros dos nossos
.
uiestres.
1

•

AO LEITOR
Ninguem com dados 1,inguísticos contribuiu mais do
que Rondon para iniciar a q~em quer que se ja no estudo
do idioma parecí. Não me consta porêm, que se editasse
qualquer gramática desta língua até nossos dias.
Lamentando este fato cómo brasileiro e missionário,
venho apresentar aos amantes de nGSsas coisas e aos curas
d a lma dos parecís o humilde trabalho das páginas seguintes :
não é obra completa, nem isenta de falha s, contudo nao
deixa rá de prestar valioso subsídio para aprender mais fac ilmente o célebre dialeto, falado ainda na parte oriental da
Cordi !he ira dos Pa reeis.

Padre A. DE MELO S. J.

•

São 1-'"au/o, 73 de j111Ího de 1942.

Prelazia de Diamantino, 27 - IX - 1940.
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ALFABETO E PRONúNCIA

O alfabeto parec í atual consta de deze nove letras :

a, b, c, d ,
m, n, o, r,
!

'

i
•

e,
s,

g,
t,

h,
u,

1,

x,

k,
z.

1
1I

O b não pertence ao genuíno parecí : o f e p, de vocábulos extrangei
ros adotados, foram transformados em b,.
.
pela dif iculdade que tinham de os pronunciar.
Ex.: Papá, papai deu bába; prata ficou baláta; chapéu converteu-se em xiabêba; frasco tornou-se baláçoko.

O e e soam sem t imbre como em espanhol .
1 e u soam respetivamente como j alemão e w i nglês~
qua ndo, como sem i-vogal , precedem po r natureza da palavra a outra vogal.

Ex. : A tia pau, ierati fome, ioma branco;
ueta cedo, ua hareze alto.

uiço nós,

1

O,

'1

r nunca aparecem no início da palavra .

O g e ô x só usados antes de i soam mais ou menos
V

V

como zg (Z) e sx (s) respetivamente.

O h é sempre aspirado .
O 1 só se encontra entre as vogai s a e o (alo, o la, ola,
a la, olo).
O s só aparecerá no in íc io das palavras genuinamente
pa rec ís, assim como o e (ç ) só no corpo delas.
(Sendo a gramática escrita, para o uso prático, não foi
adotado nela alfabeto científico nem preocupação filoló 9 ica).

-

8

~

Acentuação

Por clareza ou eufonia ha uma acentuação secu ndária
na sílaba final e , mu itas vezes ·tambe m , na sílaba inicial
da palavra, despida de qualquer afixo.

9Variação de número.

A desinência do pl ural é o sufixo na. Para indicar
que é uma porção das cousas em aprêço, emprega-se o sufixo foli.
Ex .:

Nasalizacão

Zauati , o machado - zauatina, os machados.
uatitoli , uma porção de machados.

Za-

~

A sílaba nasal vem indicada com um n após a voga l ou
com h en tre vogais, sendo, então, nasal a vogal que precede o h.

DITONGOS
Na conjunção de duas ou mais vogais cada uma se
enuncia separadam ente com exceção de i e u semivogais no
Vqlor de j a lemão e w ing lês.
A fixos e posposições

Os afixos formam um todo com a palavra em que se
inserem .
As posposições, ao contrario, vêm sepa radas da palav ra.

SUBSTANTIVO
Declinação.

Não existe em parecí declinação. As relações exprim e m -se como e m t upí, pospondo as preposições ao nome.
A relação de _posse indica-se pela precedência da coisa possuida .
Ex.:

Macene kua, na roça; Babazaua , o machado de
papai.

Variação de g ê ner.o .

O gênero dos nomes próprios se distingue em geral
pe la terminação e para o masculino, e o para o feminino.
Ex .:

João Zamore
Maria Enazalo.

Para designa·r o feminino e masculino dos · nomes comuns de ani mais usam-se respetivamente enanace I enari /
enahin para o mascu lino e ohironace, ohirori, oh irohin para
o feminino.
.
A desi nência nace indica an ima 1 longo e grosso, ri an imal arredo ndado, hin animal fino e comprido. Assim aos
quad rúpedes compete be ma desinência nace, às aves a d~
ri, aos peixes a de nace , às larvas, cob ras lagartixas a de
hin.
Ex .: Hekere e nanace, cotia macho;
kogie ohirori,
pe rdiz fêmea; oi enah in, cobra macho; o kare
o hironace, piava fêmea.
Aumentativo e diminutivo dos nomes _e xprimem-se por
adjetivos co rrespondentes a grande, pequeno, sendo que
sufixo ce tambem ind ica o d iminutivo.

o

Ex. :

-

Zauati, o machado; Zauatice, a machadinha.
Ena kaloare, homenzarrão, Ena hiniare . homem
pequeno.

-
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ADJETIVO

O comparativo de igualdade designa-se do modo seguinte ou semelhante :
J oão kinatere, Pedro a tio akakua . - Lit.: João (é) forte
Ped ro êle igualmente.

Número e gênero .

O plural póde-se formar, acrescentando a desinência
na ao singular.
Ex.:

Ex.:
•

Uaitare novo faz uaitalo nova; iomere b ranco,
iomolo branca; uahareze al to, uahalolo alt<1.1
Mas uaieze bom ou bôa: ena uaieze homem
bom, ohiro uaieze mulher bôa.
Superlativo

O supe rlativo absol·uto exprime-se de dois modos: pronunciando com maior ênfaze o positivo, ou , como em português, modificando o qualificativo por meio do advé rbio
de quantidade equivalente a muito.
Ex.: Pedro é mui to bom. Pedro uaieze kaicere.

COMPARATIVO
O comparativo de superioridade e inferioridade exprime-se, afirmando ou negando o qualificativo com relação
aos termos de compa ração.
Ex.:
,

N. B. O pa recí tem elementos basta ntes para poder
constru ir o comparativo do mesmo modo que em português,
é, porém, violenta e desconhecida entre êles tal construção.

t

Uaitare, novo; uaitarena novos.

Os qualificativos terminados no masculino em re ere
reze, para exprimi r o feminino mudam o re em lo, o e re, em
olo e o reze em lolo. Os que têm outras terminações não
vanam.

J oão kinatere, Pedro atio maiça.
te : João (é) forte, Pedro ê le não.

Lit e ralmen-

E' evidente, assim, que João é mais forte do que Pedro
.e, vice-versa, que êste é menos forte do que aquele.

11 -

Adjetivo articular
'

Não existe em parecí artigo determihativo ou adjeti vo
a rticul ar.

DEMONSTRATIVO
Ha só sem variação de género:
Ee _ êste, esta, isto;
eena == estes estas, estas cousas.
Por meio de ênfaze ou advérbio de logar póde-se determinar a distáncia do objeto com relação às pessoas que
fala m . Esse, essa, isso, com respeito à pessôa a quem se
fa la póde-se indicar c laramen te com o auxilio do adjetivo
possessivo da segunda pessôa .
Ex. :

Ee ohi ro esta, m ul her; eena zauatina, estes machados; ee ohiro ako(lá), aquela mulhe r;
ee
h iana, este teu machàdo ou êsse machado.

"POSSESSIVO
O radical dos pronomes pessoais assimilados como prefixos ao nome da cousa possuída constitúe o adjetivo possessivo.
Para designar o plural , acrescenta-se na como sufixo
da coisa possuida.

.

.

'

•

12 - -

•

-
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Os prefixos pronom inais são:
No ou n

para

meu minha

hi ou h

/1

teu tua

e ou e n

li

seu sua

,
UI 0 U

U -

g1• ou z

li

nosso, nossa

li

vosso, vossa

e ... ha ou en ... ha para

Igualme nte todos os ver~os e alguns substantivos derivados dêstes verbos que começam por t ou t i nas segun-·
das pessôas e na primeira do plu ral mudam o ti ou t em ç
Machado == Zauati.
Meu machado == nozaui; teu machado, hiaua;
seu (dele, dela ) machado, ezaua;; nosso machado, uiaua; vosso machado, z1aua; seu (deles ,
delas) machado, ezauaha .
Prima

==

tiauneroti.

Minha prima notia unero; tua prima,
hi çaune ro;
•
sua prima, etiaunero; nossa pri ma, uiçaunero;
vossa prima, z1çaunero; sua prima (deles),
etiaune ro-ha .
Os s ucsta nt ivos ao formar com os pronomes pessoais o
possessivo fazem na terminação uma flexão muito própria do
pa rec í e que só na prát ica se aprende bem . Ousamos con
~ udo formul ar as regras gerais.

•

Si o subs tantivo termina em vogal:
fórma o poss. da l .ª pessôa,
acrescentando gi, as mais
adicionam za.

a
ou ·
e

seu~ suax.~)

As pa lavras substantivas ou os verbos que cc meçam
por z, ao ass imilar o p refixo pronominal da primei ra pessôa
do plural ou o das s~gundas Qessôas,
perdem essa consoan..
te inicial.

Ex.:

Primeira regra

Ex.:
'

Atia -: pau faz: natiagi, hatiaza, enatiaza, uat iaza, zatiaza, enatiazaha.
Enore == Deus faz: Nenoregi, henoreza, enehoreza, uenoreza, zenoreza, enenorezaha.

Si termina em í não precedido de t tem o sufixo e ou
g1 para a l .ª pessôa e a ou ha nas outras.
Ex .:

Atiari == fruto faz: natiarie, hatiaria, enatiaria ,
uatiaria, zatiaria, enatiariaha; mas Oi -= cobra
faz : noigi, hoiha, enoiha, uoiha, zoiha; enoihaha.

Si termina em o tem o sufixo gi ou ni para a l .ª pessoa e za ou ne para as mais.
A

Ex. :

Ohiro == mul~er faz: nohirogi, hohiroza, enohiroza, uohiroza, zohirosa, enohirozaha; mas kozeto == milho faz: Nokozetoni, hikozetone, ekozetone, uikozetone, z~kozetone, ekozetoneha.
••

Segunda regra

•

a) A maioria das palavras substantivas terminadas em
ti perdem-o ao formar o possessivo. Neste caso si terminam em ati mudam-o em i na l .ª pessôa e em a nas mais·1
ou senão mudam o ti em ni na 1.ª pessôa e em ne nas outras
como sucede com todos os que terminam em oti e e ti só
perdem o ti, quando formam o possessivo .
1

..

-

~

14 -

b) Nas palavras substantivas em que permanece o ti
na formação do possessivo, acrescenta-se e pa ra a p rimeira
pessoa e a para as outras quando se t rata de pessôas; si se
refere a cousas, adiciona-se ri na pri m ei ra e ra nas mais.

Necetiri, hecetira, enecetira, uecetira, zecetira. eneceti raha.
Anoiti == corda:
Nanoiti ri , hanoiti ra, enanoiti ra, uanoiti ra, zanoiti ra,
enanoitiraha.

Exemplos das que perdem o ti ao fo rmar o possessivo:

==

Ocezati

chôro faz:

mas kam ati == morte, defunto:
No ka mani, hikamane, ekamane, uikamane, zikamane,
ekamaneha.

==

Exemplo de irregulares

Koreza == tiro:

Nocegi , hoceza, enoceza, uoceza, zoceza, enocezah.a;

Eteti

15 -

carne faz:

Nokorigi, hokolaza, enokolaza, uokolaza, zokolaza, enokolazaha.
Korece == chumbo:
Nokorice, hokolace, enokolace, uokolace, zokolace, enokolaceha.

==

Nete, hete, enete, net e, zete, eneteha.

Erikati

Hinoti == pescoço fa z :

Notimi, hitima. enet ima, uitima, zitima, enetimaha.

fogo:

Nohino, hihino, ehino, uihino, zihino, ehinoha .
Huati ri ti == suor faz:

NUMERAIS

Nohuatirini, hihuatirine, ehuatirine, uihuatirine, zihuati ri ne, ehuat i rineha.
Exemplo das que não flexionam o ti final.

•

a)

"
pessoas:

Otiariti

==

sábio, curandeiro, faz:

Notiaritie, hotia rit ia, enotiaritia, uotiaritia, zotiaritia,
enotiar1tiaha.
lmoti

==

civil izado, brasileiro faz:

.

Nimotie, himotia, enimotia, uimotia, zimotia, e n1mot ia ha.
b)

coisas:
Eceti == ovo, faz:

Cardinais:

Hatia -

um, uma;

hinama -

dois, duas;

hanama -

tres; .

zalakakua hakahe -

quat ro;
cinco (u ma das· mãos);

ace uekakua -

seis;

kaheti t iuti a -

dez (ambas as mãos).

Ordinais:
Etatie -

primeiro.

Mianetie -

último.

\

-

hatia zakini

Um a um
do is a do is
etc.
.

16 -

hinama zakini
etc.
.

Os dois primeiros

hinama etatie

Os tres últimos
etc.

hanama mianetie
etc.

Uma vez

haki

duas vezes

hinamaki

tres vezes
etc .

•

hanamaki
etc .

Indefinidos:
Todo (inteiro) -

I

-

•
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PRONOMES
Indefinidos:
Alguem - hatia
Fulano - hatia
Ninguem maiça hatiana
Ninguem - maiça hatiana
Outrem - haioa
Nada - maiça suare a re
Tudo (todos) make re
Todos, todas -- makereha, tiutiaha ou maneneha.
Muitos ou bastantes kahareha ou akaiha (masc. 1 e
fem. ).
Demonstrativos:

mainikere

Toda ( inteira ) mainikolo
Todos, todas manene ou tiutia
Pouco, pouca - haiuita ou hinita
Pequeno, pequena - hiniare (masc. ) hinialo ( fem .)
Pequenino, a - hinira
Grande - kaloare ( masc.), kaloalo (fem.)
Grande (em geral) - kalore
· Grandezinho - kalori ra
Muito - akoare (masc.), akoa lo (fem.)
Bastante (masc. e fem) - kahare ou akai.
Algum, alguma - hatia
Outro, outra - haioa
Qualquer (masc. fem.) - haioahqre
Todos os indefinidos formam o plural adicionando na
ao singular.

Atio; atiohana - aquele; aqueles (tambem no fem.) .
Eeatio; eeatiohana - êstes; êstes (tambem para o fen1. )
ou esse, .esses.
A

A

Possessivos:

Meu notioare
Teu - hiçoare
Seu - et ioa re
Nosso - uiçoare
Vosso - ziçoare
Dê les - etioare-ha
Para o plural acrescenta-se a terminação na:
Notio-arena == meus
hicoarena == teus
etioa rena == seus (dêle)
uiçoarena == nossos
J

•

'

18 ziçoarena

vossos

etioarena-ha

==

-

seus (dêles)

Para formar o feminino muda-se a desinência are em

alo:
Notioalo
hiçoalo
etc.

==

minha (pessoas)

== tua

a ) Exprime o relativo na função de objeto dir. a partícula ere, sufixo do verbo da oração relativa. Este verbo
não passa de um adjetivo com significação temporal.

Pessoais :
Natio ' , hiço a tio -

.

u1ço .

ZIÇO -

eu
tu

Ex.:

êle (ela não existe)
,

nos

Zau::i -

Se rve tambem de relativo com referências a pessoas sala == quem,. o qual , a qual - Salana == os quais, as
quais.

VOS

êles .

Essa fórma serve
·
e o objeto direto.

para exprimir o sujeito, o vocativo

Eu não quero.
Naikotia hiçô.

Natio ma1ça naukita.

Cortei-te.

Não se usa as terceiras pessôas atio, atiohana, na funçao de objeto direto. Usa-se par.a isto o sufixo e ne que
corresponde ao pronome o, a, os, as.
Ex.:

O machado que enviaste, dei-o ao papai.
ti hagikanere, nicene baba ana.

b)

,

atiohana -

Ex.:

Nokakui, hikakua, ekakua,
uikakua , zikakua, ekakua-ha.
Comigo, contigo, etc.
Nohíe. hihíe, ehíe
uihíe, zihíe. ehie-ha
Em mim. em ti, etc.

Relativos :

..

etc.

19 -

Eu cortei-o (a êle) -

(Natio) naikote ne .

Os casos oblíquos expressam-se por posposições sufixas,
assimiladas ao radical do respetivo pronome pessoa l. Damos a seguir alguns exemplos:
Nomani ,homana, enomana, uomana, zomana enomana ~ha .
Para mim, para ti 1 etc.

Ex.:

c)

Pedro a quem déste o machado foi a · Utiarití.
Pedro, sala ana zauati hiça, zane Utiarití nari.
O mesmo vale de ariore = o qual, a qual .

1NTERROGATIVOS
Suare? - Que? Que é?
Ario? - Onde?
Sala? - Quem?
Ariore? - Qual?
Suana? - Quanto?
Suanata? - Para que?
Suanatio? Porque?
Suanazoaka? ariozoaka? - Quando?
Arioakere? De que modo? Como?

-

20 -

-

Alguns têm plural em na, como sala, suare, ariore , arioake re: salana? == que pessôas? suarena? == que co usas?
ariorena? == quais? arioakerena? == de que modos?
Salaana? - para quem
Salahie? em quem?
Salakakua? - Com quem?
Salatioare? - de quem? (possessivo)
Salahieta? - de quem? (origem donde)
Ariota? - donde?
Ariomania? - · aonde? para onde?

Aure Por fora ( na superfície)
Hakoare Por dentro, interi o r

•

Mekece - Entre. no meio de
Zikako Entre. através
Kakua - Com
N axikini - Atrás de
Naheta Diante de

;

'
De encontro a. contra
Arimanieta - Aquem de
Narimanieta - Além de·

1-.: uaman ia -

'

Hako -

1NTERJ EIÇõES
Aka! - Ai!
l<i ra ! - Coitado!
Ekoaie! Bravo!
Soha! - Ora bolas!
Ua! hum! (duvida)
Alakicene! - Deixa disto !
Uetiana! - Venha!
Uiatena! Vamos!
Aoxira! - Espera!
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Dentro de. em

Hakota - De dentro de, de
Seko - Longe de. fóra de
Aria P~rto de
Hie Em
Hie~a De (o rigem )
Onita - De. (materia )
Omana Para. a (dat ivo)
Zahita - Acêrca de. sôbre
Zaukaka - A respeito de
Ta Desde . de (suf.)

•

CONJUN·ÇõES

PREPOSIÇõES POSPOSITIVAS
Coord enativas:

Ana Para , a (termo)
Kua Em ( logar onde )
Mania - Para ( logar para onde)
T(ui ta De (loga r dond e )
Kere i - Ao redor de
Eno - Em cima de
l<atiahe - Em baixo de

Ekaza -

Za -

Por isso, portanto.

Mas.

Kore (posposi tiva ao 2. 0 membro) '

Kala ou ala Atioza '

Então.

Por causa disto.

Ou.

-'·
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Que integrante não ha : em geral o verbo da oração dependente objetiva ou subjetiva ajunta-se simplesm ente ao
da principal como um complemento objetivo ou subjetivo.

Subordinativas:
Atioira:z:a -

porque : Não vim. porque choveu . One
at ioiraza. maiça notina. Lit.: choveu, por isso que não

Ex.:

Vim .

E:z:aia caso.
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ainda que: Ainda que me mates, não me
Ezaia haiça ite natio, maiça nokaianiutiota.

Êle disse que vens. Hiçoaia aukaka . (Lit. - :
Vens disse) . E' bom que venhas. Hiçoena
uare . (Lit. - : Vens já, bom).

Nikare raxa -

assim que : Fez assim, que matou a
Tioma nika reraza, xini aiçaka.

onça.

ADVÉRBIOS
De logar:

Za (sufixo ao verbo dependente ) chover, vou plantar.

quando: Quando •
Onenaza, nozani nahoena.

Zota:z:a -

logo que: Logo que chover, vou plantar.
Onenazotaza nozani nahoena .

Nahitita -

antes que: Antes que chova. vou plantar.
Onena nahitita ite, nozani nahoena .

Naxikini tar.

depois que: Depois que chover. vou planOnena naxikini ite, nozani nahoena .

Uanaiua -

Enquanto:
Enquanto comes, eu pesco.
Hanihinere, uana iua, namairatiaita.

Ekuia . . . xa ou. . . reza ou ... :z:e:z:a ou e" a se (condicional irreal ). (A condicional real é igual ao quando
tempo ral == za): Si est ivesses aqui, comerias ca itetú.
Ekuia ari hiço za, hauarece han iça.

Era:z:a . .. mata -

para que: Trabalho para que viva.
Na h akita eraza notiau namata.

Eakereta . . . re como, de m odo que: Fiz aquilo com')
fi zeste.

Notiom ene eakeret a hiçomere.

Akakuane -

à medida _que, igualmente, ao mesmo

tempo que: Ao passo que cresço, aprendo.
akakuane notenene.

Nenaueta

'

Perto, junto Uene.
Longe - Seko.
A' direita Uaiemania.
A' minha direita - Nauaien i mania.
A' esquerda - Uatomania.
A' minha esquerda Nouatoni man ia.
Atrás - Naxikini mania .
Adiante - Naheta mania .
Aquí - Arí.
Para aquí - Arí mania .
Daquí - Arita.
Aí ,lá , alêm - Hako (dent ro).
De lá - Hakota.
Para lá - Hakomanía .
Lá - Nari.
Em cima - Enokua.
Para cima - Enomania.
Em baixo - Uaikua.
Para baixo - Uaikuamania.
Ao lado - Hauare.
Fóra-Ueteko (terreiro).
Até alí - Eeakiti .

,

•

-
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'

Dentro Hako.
Em alguma parte Hauakiti.
Em nenhuma parte - Maiça hauakiti.
Por toda a parte - Hauakitina tiutia.
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De vez em quando - Hakihakina .
Sempre - Tiutia zoaka.
Sempre sem interrupção - Minita (sufixo verbal ).
Ainda de novo - To ou ita (sufixos verbais).
Ainda não - Maicia.
De novo Uaitare.

De tempo:

Já (com referência ao presente) Karini.
Já (com referência ao passado) l(oza.
Já (com referência ao futuro ) - Auiça.

De dúvida:

Agora l'arini.
Hoje (conforme) - Karini, koza, auiça.
Logo - Zota.
Logo mais - Zotaira.
Outrora - T uahen1a.
Ha tempo - T uahezoaka.
Ás vezes. algumas vezes - Haiuazoakana.
Então - Hatiozoaka.
Primeiramente - Etatiezoaka.
Ultimamente - Mianetiezoaka.
Cada dia - Herauakiti iniatiaka.
Amanhã - Makani.
De manhã - Ueta.
Depois de amanhã - Makani naxikini .
ôntem l~auaka.
Anteônte l<auaka nahitita.
Cedo. cedinho Ueta.
De tarde - Makena.
De noite - Makia.
Ao meio dia - T otaikua.
Á meia noite - Uaazati.
Ha pouco - Kauaka mania.
Nunca - Maica
hakina .
..,

De modo:

Talvez -

•

l~alahore.

Devagar - Zakare.
Depressa - Eiueuare.
Assim Nikare.
Quasi - !{omita.
Somente . . . taita (sufixo).
Igualmente - Akakua .
Bem Uaie
Mal - Mauaie .
De propósito Totarita.
De verdade Kaicere.
Mesmo - ... ta (sufixo de substantivo).

Afirmativos:
Sim Hanhan; maika; maikahore .
Como não - Suania.

Negativos:
Não - Maiça; aua.
Nunca - Maiça hakina.
De nenhum modo - Maiça nikaregini .
Em ne nhum tempo - Maiça aioazoakana .

,

-
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Nada ~ Maiça.
hauEm nenhum logar - Maiça hauakitina o u ma1ca
.,
cenaaka .
Sem - Ma. . . (prefixo).

Nokauki -

No

'

•

Muito - Kaicere.
Apenas, só - ... taita (sufixo) .
Ao menos - Hekuti.
Tão, tanto - Eakere.
Pouco Haiuita.
'
Mais - Zahe.
Menos - Zauriti.

kauka -

Exe mplo:
Naikotia - N -1- aiko -1- tia - cortei.
haikotia - h + aiko -~ tia - cortaste.
aikotia - a iko
tia - etc.
uaikotia - u
aiko
tia zaikotia - z -f- aiko
tia aikotiaha - aiko + tia -+- ha

+
+

Naiça haiça etc.

+
+

N + aiç + a - matei
h + aiç + a - mataste
etc.
etc .

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

i == achei .

zikauka -

+

achaste

+ a == achamos.
z i + kauk + a == achastes .

ui

kauk

+ a + ha

kauk

== acharam

Dos exemplos acima se vê que, a tirar as 3 ª s. pessôas,
o prefixo pessoal é assimilado ao radical do verbo do mesmo
modo como ficou dito acêrca dos adjetivos possessivos com
respeito ao substantivo.

Fórma derivadora

VERBOS
A fórma verbal no parecí consta do p refixo pessoal, (as
terceiras pessôas não o têm ) do radical do verbo e da desinência temporal. Em poucos verbos a terminação da pri meira pessôa do singular difere das mais, como sucede com
os substantivos modificados pelo adjetivo possessivo. A 3.ª
pessôa do plural se distingue da do singu lar pelo sufixo ha.

+

hi

kaukaha -

•

kauk

+ kauk + a ==
kauk + a == achou .

hikauka uikauka

De quantidade:

+
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A fórma verbal com que em geral os parecís enunciam
o verbo (quando se lhes pergunta o signif icado dum verbo
de nossa língua) serve de forma derivadora dos ma is tempos .
De s i ela tem sentido temporal indefin ido. Se porêm
qualquer palavra adjacente ou o mero contexto não exige
significado de tempo presente ou futuro, ela sem mais tem
então sentido de perfeito do indicativo. Ela, já inteira, já
com ou sem radical, proporciona o tema para a fo rmação dos
outros tempos.

VOZ ATIVA
Te mpos e modos

O perfeito do ind icativo, como foi dito, corresponde em
geral à fórma de rivadora :
Naikotia

==

Co rte i.

O presente indefinido do indicativo forma-se , acrescentando ia à fórma derivadora :

.,.

-

28 Naikotiaia == Corto.
•
O presente definido do indicativo obtem se. acrescentando ao radical do ve rbo o sufixo ou desinência ( i )ta ou
•

~ ita:

== estou co rtando.
Naikotita == estou co rtando

Na iko ita

(em resp.)

O im perfeito do ind ic . forma-se do presente def inido
do indicat ivo cor11 o ac résc imo de e ne :

== cortava. estava cortando.
Na ikoti taene == cortava , (em resposta).

Na iko itaene

O futuro constroi-se com qua lquer partícu la de significa ção futura junto à fó rma derivado ra.
M ui t o comumente esta pa rtícula é ite. (Esta mesma
part ícula junto a oufras formas verbais é dist intivo de açao
futura. Corresponde a vou . vais etc.:
Naikotia ite

==

Cortarei (vou cortar).

O futuro êmediato obtem-se acrescentando na ao radical ve rbal (que duplica muitas ve zes a vogal final):
Naikona

==

Corto já ou vou con1eçar a cortnr.

Não ha modos propriamente cem fórmas d iferentes das
enu'nciéldas.
O im perat ivo é ex presso com as segundas pessoas da
fó rma derivadora ou do fu turo ime di ato .
Haikotia -

corta tu .

Zaikot ia

cortai vos.
.,

Haikona
Zaikona
•

corta ia,.

cortai já.

Só ha infinito pessoal que se usa nas orações integ rantes .

29 -

Co rrespo nde à fórma derivadora .
Na iko tia , ha iko tia etc.
M a ndo u-me co rtar

==

==

cortar, co rtares, etc.

Agikatia-natio naiko tia .

O gerúndio se traduz, por meio de orações circunstân. .
,
c1a1s ,ao pareci.
Chove ndo, tomarei ban ho
banho. Onenaza nakuaha ite.
Chove ndo, não venho
maiça notioita.

==

==

quando chove r, to marei

si chover não venho.

Oniaza,

O particípio presente constroi.:.se com o sufixo are para
o masculino e alo para o feminino, adicionado à fórma derivado ra.
Ex.:

Faca cortante ou que corta == Kece aikotiaare.
Mulher mandante == Ohiro agikatiaalo.

O condicio nal (em período condicional) corresponde à
fórma derivadora .
Ekuia hiçaunareza, naikot ia.
Si ficasses, eu cortaria.
O subjuntivo dife rencia-se do indicativo apenas pelas
conjunções subordinativas, adicionadas como sufixos à
fórma do indicativo.
Convem escolher para o futuro do subjuntivo a fórma
do futuro imediato do indicativo:
N a ikona za

==

q uando eu cortar (Za é conjunção).

Do m esmo m odo para exprimir o imperfeito do subjun ·
tivo não se tom a o imperfeito do indicativo, mas sempre, havendo, o pe rfe ito do ind icativo (ou o pres. definido). Juntase-lhe a part íc u la eza si a fó rma derivado ra termina po r e

;

'
•

-
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30 Futuro indefinido
Mandarei etc.

ou i, rez:a si acaba em a ou o (não p recedido de r) .zeza s1
finaliza em ro.
s1 eu cortasse.
Naikotiareza
Conjug9çao de um verbo na voz: ativa por extenso:
Nazikat ia

==

mandar.
Indicativo

Presente indefinido

Presente definido

Eu mando, tu mandas
etc

Eu estou mandando
etc.

Nazikatiaia
haz ikat ia ia
azikat iaia
uazikat ia ia
zazikatiaia
az ikatia iaha

•

Perfeito
.Mandei, mandaste,
etc .

•

•

Nazikatia
haz ikatia
az ikatia
ua zikat ia
zazikat ia
az ikatiaha

'

Mandava ou estava
ma ndando etc.
Nazikaitaene
hazi kaitaene
azi kaitaene
uazikait aene
zazikait aene
az ikait aeneha ou
azikat ia itaene

•

azikana, uazikana
zazikana, azikanaha.
Particípio presente

Mandante ou aquele que manda -

Azikatiaare (alo).

Subjuntivo

Nazikaita
harikaiata
azikaita
uazika ita
zazikaita
azikait aha
ou
azikat iaita
~mperfeito

Mando já, etc .
Nazikana, hazikana

Nazi katia it e
hazikatia ite
etc.

•

Futuro próximo

.

Pres. definido

Pres. indefinido
Caso mande, caso
mandes, etc.

Caso esteja mandando
etc.

Nazikat iaiaza
hazikat iaiaza
a~ kat ia iaza
uazi katia iaza
zazikatia iaza
azi ka t iaiaza-han

Nazikatitaza
hazikati taza
azikat itaza
uazikatitaza
zazikatitaza
azikatitaza-han

Imperfeito

Si mandasse. etc.

Futuro
Quando mandarem , etc.

Nazikatiareza
harikatiareza
azikatiareza
uéfiikatiareza
zazikatiareza
azikatiareza-han

Nazikanaza
hazikanaza
azikanaza
uazikanaza
zazikanaza
azikanaza-han

•

'

-
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Impe rativo

Manda tu, mandai
vós.

r

uikazaiçakita
zikazaiçakita
kozaiçakaita

11

Manda tu,
etc.

-

..

nos somos mortos
vós sois mortos
êles são mortos
Imperfeito

I

Hazikana
Zazikana

zazi katia
Hazikatia

Nokazaiçakitaene - eu era morto
hikazaiçakitaene - tu eras morto
etc.
etc.
(Acrescenta e ne à fórma do presente definido).

Condicional (i rreal )

Eu manélaria, tu mandarias, etc.
Nazikatia. hazikatia, etc., como o perfeito do Indicativo.

Pe rfeito

Nokazaiçaki
hikazaiçaka
kazaicaka
...
uikazaiçaka
zikazaicaka
...
kazaicakaha
..

Infinito pessoal

Cortar eu, cortares tu, etc.
Nazikatia, etc., como o perf. do lndicat.
Voz passiva

Constroi-se a voz passiva com a fórma derivadora despida do prefixo pessoal e ladeada da partícula ka como prefixo e sufixo. O prefixo ka ao ser assimilado a fórma verbal, que comece por vogal, muitas vezes toma um z para
evi tar ambiguidade. O sufixo ka na primeira pessoa do
singular e em todas as pessôas do pres. definido, imperfeito e futu ro imediato muda o a em i.
Na iça == matar
Pres. (definido)

Eu fui morto
tu foste morto
'
êle foi morto
nós fomos mortos
vós fostes mortos
êles foram mortos
Futuro imediato

•
I

Nokazaiçakina hikazaiçakina ,. kazaiçakina
uikazaiçakina
zikazaiçakina
kazaiçakinaha

Já vou ser morto
já vais ser morto
já vais ~er morto
já vamos ser mortos
já ides ser mortos
já vão ser mortos

Imperfeito do subjuntivo

Nokazaiçakita hikaza içakita

eu sou morto
t u és morto

kazaicaki
.. ta

êle é morto

Nokazaiçakieza h ikaza iça ka reza kazaicakareza
...

Si eu fosse morto
s1 tu fosses morto
s1 ele fosse morto

'

-

34 uikazaicakareza
..
zikazaiç:akareza
kaza ica
.. ka rezaha

Futuro imediato -

s1 nós fossernos mortos
s1 vós fosseis mortos
s1 eles fossem mortos

eu já me corto, etc.

Nai kotiuana , ha i kotiuana. a iko tiuãnn,
uaiko tiuana, za ikotiuana, aikotiuanaha .
N. B. Naikotiuare significa estou cortado, é um adj etivo verbal:

Futu ro do subj untivo

No kazai cakinaza
'
hikazaicakinaza
...
etc .
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quando eu fôr morto
quando tu fores morto
etc.

Aikotiuare (alo) está cortado (a).

2. 0 MODO

•

Perfe ito -

Particípio passado

e u cortei-me, etc.

Naiko'ti aui, haikotiaui, aikotiaui,
uaikoti au i. zaikotiaui , aikotiauiha.

l<a za iça kare (alo) morto (a).

V QIZ reflexa
Ha tr es me dos de a exprimir. O primeiro nos verbos
terminados em a fazendo preceder de u a vogal final da fór111a ativa. O segundo acrescentando ao ativo a part ícula ui
(uita ) . O terceiro acrescentando essa partícula do segundo modo à fórma reflexa do primeiro modo.
(A conjugação só vai nos tempos, dos quais os mais se
formam ) .

I

Pres. def. -

eu estou me cortando, etc .

Naikotiauita, haikotiauita, aikotiauita,
uaikotiauita, zaikotiauita, aikotiauitaha .
Futuro imediato -

eu já me corto, etc .

Naikonaui, ha ikonauiJ aikonaui,
uaikonaui, zaikonaui , aikonauiha.

1. 0 /v\ODO
Naikitiua (de naikotia) Perfeito -

cortei -me.

eu me cortei, etc.

Naikotiua, hai kotiua, a ikotiua ,
uaikotiua, zaikotiua, aikotiuaha
Presente definido -

eu estou me cortando etc.

Na.ikotiuita, haikotiuita, aikotiuita.
uakotiuita, zaikotiuita, aikotiuiaita.

3. 0 MODO
'

Perfeito -

eu me cortei a mim, etc .

Na ikotiuaui, haikotiuaui, aikotiuaui ,
uaikotiuaui, zaikotiuaui, aikotiuauiha.

Pres. def. -

eu estou me cortando a mim, etc.

Naikotiuauita, haikotiuauita, aikotiuauita,
uaikotiuauita ,zaikotiua uita, aikotiuauitaha.
•

Futuro imediato -

-,

36 -

(

eu já me corto a mim, etc.

Na ikotiuanaui, haikotiuanaui ,
aikotiuanaui , uaikotiuanaui,
zaikotiuanaui, aikotiuanauiha.
Futuro indef. -

37

2. 0 MODO
Perfeito:

Uaikotiauikakua
zaikotiauikakua
ai kotiau ikakuaha

•

eu me cortarei a mim, etc .

l
J

Fórma recíproca

Semelhantemente à voz reflexa exprime-se a fórma recÍpíoca tambem de tres modos por meio da partícula kakua
adicionada a voz reflexa .

\!
'

1.0 MODO

Perfeito:
Nós nos cortámos
vós vos cortastes
êles se cortaram.

;

Pres. definido:

Uaikotiuakakui ta
zaikotiuakakuita
aikotiuakakuaita

Uaikotiakakuauita
zaikotiakakuauita
a ikotiakakuau itaha

Nós nos estamos cortando
etc.

Futuro imediato:

Uaikonauikakua
zaikonauikakua
aikonauikakuaha

Nós nos cortan1os já
etc .

3. 0 MODO
Perfe ito:

Uaikotiuauikakua
za ikoti uau ikakua
ai kotiuauikakuaha

Nós nos cortámos a nós
etc.

Pres. definido:

Nós nos estamos cortando
vós vos esta is cortando
êles se estão cortando

Futuro imediato:

Uaikotiuanakakua
zaikotuianakakua
aikotiuanakakuaha

Nós nos cortámos
etc.

Pres. definido:

Naikotiuaui ite, haikotruaui ite,
aikotiuaui ite, uaikotiuaui ite,
zaikotiuaui ite, aikotiuauiha ite.

Uaikotiuakakua
zaikotiuakakua
aikotiuakakuaha -

~

•

Ua í koti uau ika ku ita
zaikotiuau ikaku ita
ai kotiuaui kakuaita

Nós nos estamos cortando a
nós - etc.

Futuro imediato:
.,

Nós nos cortamos Jª
Vós vos cortais já
Eles se cortam já .

Uaikotiuanauikakua
zaikotiuanauikakua
aikotiuanauikakuaha

Nós já nos cortamos a nós
etc.

-
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•
Pres. definido

Futuro indefinido:
Uaikotiuauikakua ite
zai kotiuauikakua ite
aikotiuauikakuaha ite

Nós nos corta remos
etc.

Fórma negativa
A fórma verbal negativa constroi-se em geral com o
advérbio maiça. Aua tambem advérbio negativo, só quasi
se usa com o imperativo.

Estou-os cortando, etc.

haikoitene ou ha ikotitene
Naikoitene ou naikotitene
etc.

Naikotiaitene
haikotiaitene
etc.

Imperfeito

1

Quando numa fraze ocorrem dois verbos ou outra palavra a que se possa referir a negação, pa ra esclarecer a qua 1
se atribue o advérbio maiça, acrescenta-se ao dito verbo ou
palavra a partícu la negativa re:

t

Estava-o, cortando etc.

Estava-os cortando, etc.

Naikoitenene
ha'ikoitenene
etc.

Naikotiaitenene
ha ikotiaitenene
e1c.
•

Futuro imediato

Maiça naikotia == Não cortei.
Aua haikotia == Não cortes.
Maiça naniça auka re == Não quer (auka re) que eu
coma (naniça).

..

Estou-o cortando etc .

Já o corto, etc.

Já os corto, etc.

Naikonene
ha ikonene
etc.

Naikonaene
ha ikonaene
etc .

1

Conjugação do verbo naikotia, tendo como objéto direto o pronorne o, a, os, as == ene ou en.

l

l1

Perfeito
Cortei-o (a) etc.
Naikotene
haikotene
a ikotene
uaikotene
zaikotene
aikoteneha

Conjugações
Podern-se grupar em tres co~jugações os verbos parecís.
Á primeira pertencem todos os verbos que na fórma de-

rivadora não terminam em A .

Cortei-os (as) etc.
Naikotiaene
haikotiaene
aikotiaene
uaikotiaene
zaikotiaene
aikotiaeneha

Acrescentando ta a essa fórma, tem-se o pres. definido
e, adicionando à mesma na constroi-se o futuro imediato.
Destas tres fórmas todas as mais se deduzem sem dificuldade, como acima se viu .
Á segunda pertencem todos os verbos terminados em

tia, ka, cujo t, k, ç não fazem parte do radical do verbo, mas
(

1

.

-
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•

Nokauini ·
Nokauerare
Naixio
Nohaihare
Nokakiriako
etc.

só do tema da fórma derivadora. Estes mudam o a final
em ita para formar o presente definido e para formar o futu ro imediato mudam toda a sílaba final em na.
Á terceira conjugação pertencem todos os mais verbos

transitivos terminados em a cuja última consoante, porém,
pertence ao radical. (Ha só poucos verbos em tia, ka, ç á,
cujo t, k, ç pertence ao radical do verbo) .
Estes verbos mudam o a final em ita para obter o pre~
serite definido e em e na para forma~ o futuro imediato.
Os verbos neutros (como os reflex ivos ) sempre termi nam em ua: formam o presente definido mudando ua ern
uita ou uaita; o futuro imediato obtem-se com o acréscimo
de ua.
Todos os mais verbos que não se enquadram nestas conjugações são irregulares. São bem poucos, são apenas aqueles cujo radical começa por z ou t ou ti. Adiante se porá
a 1ista dos principais. Agora vai 1is ta de verbos que pertencem à primeira. segunda e terceira conjugação e lista de
verbos neutros.
Verbos da 1.ª conjugação
Ni raue
Notiakueko
Nouaini
N eha re
Nohatiri
N.okerari
Kíue
Nenaue
Nomatin ih i
N ouakateri

-

•

falar
acreditar
morrer
zangar
suar
queimar
florescer
crescer
ensurdescer
e m pachar

41
descançar
gritar
espirrar
envergonhar
roncar
etc .

Ve rbos da 2.ª conjugação
·..

Nerikotia
Naikotia
Naz ikatia
Na lakiça
Nanica
Naaçaka
Nakauica
..
Notemaka
Namooka
Nezuakica
..
Namokotia
Niakacetia
Natalaukotia
Nakaulatia
Naizetia
Nauezat ia
Naseka
Notoka
Naiçoakiça
Naxika
Na m a laka
Na m irika
Na u r ika

cortar
dar talho
mandar
deixar
comer
provar
chamar
dormir
por
derrubar
bater
catar
cerca r
cevar
cheirar
coçar
cavar
pegar
enfiar
fincar
arrancar
descascar
desatar
A

•

,

L--

Nezolariça
Natiriça
Naiotia
Natehoka
Netoriça
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enrolar
limpar
enxugar
fumar
ajunta r
I

Ve rbos da 3 .ª conjugação

Na iça
Nome ta
Nahehana
Nokaotia1<.a
Naza
Natiaha
Niça
Nacema
Natena
Na tona
Nita
Noaia
Nokoeza
Naheka
Noxina
Nohoma
N ihola

matar
desaparecer
perder-se
aparecer
pedir
esperar
dar
escutar
correr
•
andar
tirar (fóra)
ver
rir

ficar
fiar
assop rar
ra lhar
Verbos ne utros

Nezua
Nauaietiua
Namalalua
Naorikua

cair
ageitar
boiar, ftu tu ar
dansar
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Naonikua
Namematiua
Natetiua
Noxiua
Notekua
Natierikua
Nolokua
Nehaikua
Taikua (3.ª pessôa) Nicua
..
Natalahikua
Niotokua
Ta ririkua (3.ª pes.) -

abaixar-se
para r, calar-se
ficar de pé
passar
fugir
pentear-se
arrastar-se
virar-se
quebrar-se
entrar
escorregar
furar-se
rola r-se

Alguns ve rbos irregulares

Notiua
Nozani
Notera
Nozera
Notiauna
Notioka
Nozakai
Notioma

- .
•

.

vir
1r
beber
cantar
ficar, morar, nascer,
.
viver
sentar-se
narrar
fazer
•

•

•

Conjugação destes oito ve rbos nas fórmas pr1nc1pa1s

Todos os verbos (como os substantivos modificados
pe lo sufixo possessivo). cujo radical começa por z , perdemno nas segundas pessoas e na primeira do plural ao assimilar o prefixo pessoal.

r

-
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Item muitos verbos. cuj o radical com eça po r t o u t i,
trocam n as 2 :.1:; pessoas e na 1.ª d o pl u ral o t ou t i po r e.

Nozani -

.

u1cera
z1ce ra
teraha

uicerita
zicerita
teraita

N oti o ma

ir

u1cere n a
z1cerena
terenaha

fazer
•

•

Pe rfe ito

Pres . de f.

Fut. imed.

Perfeito

Pres. de f .

Fut. ime d.

N ozani
hiane
zane
u1ane
z 1ane
zaneha

Nozan ita
hianitá
zanita
uianita
zi;:inita
zaneita

No zanina
h ianena
zanena
uianena
zianena
zanenaha

Notioma
hiçoma
tioma
u1çoma
z1çoma
tiom aha

Notiomita
hiçomita
tiom ita
uiçomita
zicomita
...
tioma ita

Notiomena
hiçom ena
tiomena
u1çomena
ziçomena
tiomenaha

Notera

Notiauna --

beber

morar, ficar, viver, nascer

Perfe ito

Pres. def.

Fut. ime d.

Perf.

Pres. def.

Fut. imed.

Notera
hicera
tera

Noterita
hicerita
terita

Note rena
hicerena
te rena

Notiauna
hiçauna
tiauna

Notiaunita
hiçaunita,
tiaunita

Notiaunena
hiçaunena
t iaunena

'

,_

-

4'6 u rçauna
zrçauna
tiaunaha

uicaunita
..
zicaunita
tiaunai t a

•

J

==

Ena natio

u1çaunena
zrçaunena
tiaunenaha
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sou homem.

(Na tio ::::: eu; ena = homem ) .

,

•

/, Pres. do lnd.
Notioka -

Fut. imed.

Pres. def.

Perfeito

Notiokna
hiçokena
tiokena
uiçokena
ziçokena
tiokenaha

Notiokita
hicokita
tiokita
uicoki ta
ziçokita
tiokaita

Not ioka
hiçoka
tioka
uiçoka
ziçoka
t ioka ha

J

J

1

Nozakai(n) -

Ná'fakaita .
~kaiata
1 •kaita
u ika ita
1wiaka ita

~~r~
•

\

Ena na t io

eu sou homem

Ena hiço

tu és homem

Ena a tio

êle é homem

Ena na

U IÇO

Enana

ZIÇO

.

Enana atiohana

I

nós somos homens
vós sois homens
eles são homens

lmpJ rfe ito (partícula e ne)

\Enaene

contar, referir

Pres. def.

Perfeito
Nozakai
hiakai
zakai
uiakai
ziakai
zakaiha

sentar-se

.
nat10

Enaene hico
etc.

tu eras ho mem
etc .

Enena natio

eu vou se r Jª homem
.,
tu vais ser lª homem
etc .

J

\

Fut. imed .
Nozakaina
hiakaina
zakaina
uiakaina
ziakaina
zakainaha

eu era homem

Enena hico
,
etc.

•

I

Futuro do subj.
Enena nat ioza
etc.

quando eu fôr homem
etc .

Imperfeito do subj.

Verbo se r

Não ha similar em parecí. Pode-se exprimir com as
di ferenças de te m po, conjug ando o substantivo o u o adjetivo q ue fôr predicado p ropriam ente di to po r meio d as pa rtículas t e m po rais e do p ronom e pessoal junto ao substa~tivo
ou do pref ixo pessoal assimi lado ao adjetivo.
•

Enaene natioreza
Enaen e hiço reza
e tc.

s1 eu fosse homem
s1 tu fosses homem
etc.

(N prefixo da 1.ª pessoa, iomere

=

branco).

•

I

-
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Pres. do ind.
Niomere
hiomere
iomere
u 1omere
z1omere
iomereha

-

Imperfeito
Niomerene
hiomerene
etc.

eu era branco
tu eras branco
etc.

Futuro imediato
Niomena
hiomena
etc.

tem

enarr

eu sou branco
tu és branco
êle é branco
nós somos brancos
vós sois brancos
êles são brancos
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.

.

.

.

temos

urnarr
zrnarr

tendes

enariha

têm

Imperfe ito

I

Nonariene

eu tinha

hinariene

tu tinhas

etc.

etc.

Futuro ime diato

.,

eu Jª vou ser
.'
tu Jª
vars ser
etc.

Nonarina

eu já vou ter

hinarina

tu já va 1s ter

etc .

etc .

1

Futuro do subj.
Niomenaza
etc .

I

Futuro do subj.

quando eu fôr branco
etc.

Nonarinaza

etc.

etc.

•

lmperf. do subj.
Niomereneza
etc.

quando eu tiver

•

lmperf. do subj.
sr eu fosse branco
etc.

..

s1 eu tivesse

Nonarieneza
e tc .

-

etc.

Ter

O verbo ter se exprime de duas maneiras.
A 1.ª maneira é po r meio do prefixo pessoal assimilado

a nar1:•
Pres. do ind.
Nona ri
h inar i

-

tenho
tens

A 2.ª ma.neira é por meio do prefixo pessoal assimilado à partícula ka, à qual se segue imediatamente o objeto
direto com uma desinência especial, e m geral ie para a primeira pessôa e e re ou eze para as mais. ( Não se póde formular uma reg ra prática sôbre a flexão dessa terminação.
Falando com os nativos, é que se aprende).
•

Seja o objeto direto kohon, cesto.

•

-
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Pres. do ind.

Perf.

Eu tenho o cesto
Tu tens o cesto
etc.

Nokakohonie
hikakohonere
kakohonere
ui ka kohone re
zikakohonere
ka kohone reha

taloloka
Fuut. im.

.,

talolona

,

Nokakohoniene
h i ka kohone rene
etc.

.

,

.

Jª vai troveja r

•

Zokai ro

==

relampaguear

Pres. def.

Imperfeito

Eu tinha o cesto
etc.

travejou

zokai roita

está relamp.

zoka irotia

relampagueou

Perf.
•
Fut. 1m.

Futuro imediato

Eu já vou ter o cesto etc.

zokairona
No kakohoniena
hikakohonerena
etc.

já vai relampaguear

lo

secar

Presente
Alguns verbos impessoais

One

iota

== chover

Pres. indef.

•

on1a

chove

•

está secando

Perfeito

secou

10

Futuro

Pres. def.

o neta

está chovendo

one

choveu

.,

1ona

\

Jª vai secar

Perf.

Onerace

chuviscar

Presente

Fut. imed.

onena

já vai chover

oneraceta

está chuviscando

Perfeito

Taloloka

trovejar

Pres. def.

talo lokita

troveja

onerace
Futuro
o nera cena

chuviscou
já vai chuviscar

•
•

Maka

-
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==

Não ha outra fórma.

está anoitecendo

Perfeito

maka

Ua iena ia == póde

anoiteceu

Só ha esta fórma. Para se conjugar ajunta-se o verbo
que lh e completa o sentido.

Futuro

makena

já vai anoitecer
Alguns verbos defectivos

'

Perfeito
~-

Presente

kota reta

•

permitiu

•

está pe rmitindo

Futuro

kotarena

,

Assim pod er cortar conjuga-se do seguinte modo no
p resente do indicativo:

Kot a re == perm it ir (só na 3.ª sing.)
kotare

~

Aukaka == disse ( êle )

anoitecer

Presente

makita
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Ua iena ia na i kotia

eu posso cortar

uaienaia haikotia

tu pódes cortar

uaienaia aikotia

ele póde cortar

uaienaia uaikotia
e tc.

nós podemos cortar
etc.

já vai pe rmitir
Kaue

VERBO ESTAR

doe r

Presente

kaueta

Exprime-se de dois modos:

está doendo

Perfeito

1. 0 pelo sufixo ta (p res.), t aene (imperf.).

kaue

doeu

Futuro
kauena

já vai doer
Nom iena

==

2. 0 pe la pa rt ícula are areta (pres.) aretaene (imperf.)
are na (fut.)

•

Exe m p lo do 1.0 modo:
assim disse

Enata

==

Está homem

Só ha t res pessoas: 1.ª e 3.ª do sing . e 3.ª do p lu ral pe rfei to.
No m iena
Neena
Neenaha

assi m eu d isse
assim e le d isse
assi m d isse ram

Natio enata
I

Hiço enata
et c.

== Eu estou homem
== T u estás homem

•

•

-
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Exemplo do 2. 0 modo:
lomaare == Está (meio) branco.
lomaareta == Está (meio) branco.
lomaretaene == Estava branco
lomaarena == Está para ser branco.
SINTAXE
(Só vão algu mas pa rticularidades).

A -

SINTAXE DAS PALAVRAS
Sintaxe de regê ncia

O predicado:
Veja-se o que se disse na parte lexeológica sobre o
verbo se r, poder, sobre a voz passiva, reflexa e recíp roca.
O objeto direto e indireto:
Ol he-se o est udo do pronome (principalmente da 3.ª
pessôa e m função objetiva direta na pagina 18, e sobre
os casos obliquos consulte-se as pags. 18 e 19.
O atributivo:
O pa recí não usa atributo (ao substantivo) modificado
por atributo; nunca diz por exemplo: A mão do filho do
Cacique é g rande. . Dirá: O fi lho do Cacique tem mão
gra nde. Amoreetiane enari kaheti kalore.

-

Veja-se o que se disse qos pronomes pessoais como
objeto direto e sujeito à pagina 18. · Não havendo partícul.3
correspondente à 3.ª pessôa no feminino usa-se qualquer
equivalente, como o demonstrativo ee eena ou mesmo ohiro,
ohirona - (est a estas ou mesmo a mulhe r, as mulhe res),
isto para a função de sujeito; para a função objetiva direta
das 3as. pessôas não ha variação genérica .

Não é o brigatório que o adjetivo qua lifi cativo concorde em número com o substantivo no p lura l.
Ex.:

Os home ns bon itos == Enana uaieare (sing .) ou
Ena na uaiea rena (pi.).

•

Concordância ve rba l:
No defectivo uaienaia == poder (póde) o sujeito concorda com o verbo que comp leta o sentido do verbo poder. ·
Ex.:

Nós podemos ir== Uiço uoienaia uiane.
Nós póde vamos.

Lit. - :

Sintaxe de construcão
..
Ha suma liberdade. Focalizam o sentido relativo das
palavras pela entonação com que as proferem . Em geral
seguem a ordem direta. Primei ro vem o sujeito seguido de
seu at ributo, depois o verbo a) seguido dos complementos
objet ivos b) seguido ou p recedido dos adjuntos adverbiais.
N . B. ---- Uma das form9s .que exprimem o verbo ter
inc lue no seu bojo o objeto direto, assimila-o.
Ex. :

Sintaxe de concordáncia
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Eu tenho um cesto
Noka kohon ie. Kohon

8 -

==

cesto.

SINTAXE DAS PROPOSIÇÕES

Leiam-se os exemplos do capítulo das conjunções coordena t ivas e subordinativas à pag. 21.

•

•

~

b

-
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Padre-nosso ( Uee )

•

Uee ka Pai nosso hiçaunitere que moras e nokua em (o)
céu, aiminiçaha eraxa 2) respeitem heuare teu nome, hirei-
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nari? todos vós lá? Namiazahana, já vou terminar. Mai~a
notiare não sei akakua tanto (== mais) iraueti a 1ingua, nomaotiane esqueci - a kaiçere muito.
Uairati o remedia
hazikahanere que mandaste nomani a mim uaie kaicere. (é)
bom muito .

noka 1) teu Reino tiuohona eraza 2) venha uiuakiti até nós,
tiomaha era:za façam hiaukala tua vontade uaikua em (a)
terra iakereta como enokua em (o) céu .

Nakakauatia gimahene saudo a vós tod os .

N.

Niatiaka heraua--

kiti - uinakuira de cada dia nosso alimento hica
... dá uomana
a nós karini hoje, himaotiane esquece uimauaienomakarena

Os Mandamentos de Deus

nossas más obras iakereta assim· como uico
.. nós uimaotianene

(Enore z.agikalana)

esquecemos os tiomenereha que fize ram mauaie mal uomana
,

a nos;

maica
deixes uico
.. não halakicare
..
.. a nós uexua ca ír-

1)

Ama a Deus sobre tudo;

mos tentação híe em tentação, :za mas hetananetia uiço 1ivra-nos mauaie nonita do mal .

Amen.

Hauaietia Enore tutia ene>

2)

Maiça hiraue Enore' neuare kirani
Não fales (o) nome de Deus em vão;

,

Carta de um parecí

3)

Hikauini Domingozoakana
Descansa nos (temporal) Domingos;

Nohinaue C.
Enore hikakua.

Meu amigo C.

4)

Deus contigo.

Nikahaz.atia respondo hirauenere o que disseste nomani a min; uaieta bem uiçaunita passamos ari aquí. Niraue
hariti falo (em) parecí. Hotehena já sabes suana:zoaka quando hiçuana vens ari? àquí? Uatiaita hiço estamos esperando a t í. Natio eu maiça não karinigini agora no:zanini vou
Cuiabá na ri a Cuiabá, za mas namaicota penso no:zani ite irei
kamaikene durante a sêca; maica então naxairatia escre.ve re i homana a t i. Uaieta bem giçaunita passais gimanene

'

Haiminiça hee, hetio
Respeita teu pai, tua mãe;

5)

M aiça haiça
Não mates;

6)

Maiça h içoma inia larena
Não faças coisas to rpes;

7)

Maiça hikaua
Não roubes;

,

~~ .

-.
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,

8)

Ma iça hamoceratia
Não mintas;

9)

Maica hauka aioa' zanetio
J

Não desejes a esposa de outrem;
I

10)

Maiça hauka a1oaarena
Não cobices coisas al heias.

O Sinal da Cruz
•

(Koloce' iminiko )

Neekati Pai, Etianiti Filho, lauareti-Santo Espírito-San*
to, euare hie no nome. Amen .

•

•
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