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muito nobre e até i nadiável a tarefa de trazer a remanescente população indígena do
Brasil ao nosso convívio e promover a sua harmoniosa integração ao mundo envolvente.
O processo de aculturaçaõ, já há várias décadas em evolução, por razões óbvias, tem
que se apoiar, fundamentalmente, no recíproco respeito e na conviv§ncia construtiva e
afetuosa do silvícola e.. da comunidade que anseia integrá-lo. Mas tal propósito naõ pode
e não deve significar ao fndio a renúncia de seus valores culturais, de seu passado tão distante, a sua despersonificação, e afinal, o naufrágio, o desmantelamento de suas tradições que, em última análise, expressam milenares conquistas amadurecidas e cultivadas
através de muitos séculos da pré-história.
Não! Isso não pode ser, e, não deve acontecer de qualquer maneira e por qualquer
preço. Muito menos de qualquer maneira e por qualquer preço. Mui to menos, pela destruição material e espiritual dos nossos índios. Pelo contrário, se é verdade que é nosso
dever propiciar aos índios a mais afetuosa e eficiente assistência, é também verdade que
devemos tratá-los não como mendigos, mas sim, como nossos diletos irma..os que, na esplendorosa aurora da nossa Pátria, foram os generosos anfitriões de nossos antepassados,
tão .decantados pela famosa carta de Pero Vaz de Caminha.
Todavia, ressaltamos nessa oportunidade, que taõ afetuosa assistência, não pode ser
atribuição exclusiva dos poderes públicos. Nessa ingente tarefa, tão exaustiva e gratificante, não podem se ausentar quaisquer diligências, quaisquer disposições de trabalho,
de colaboraç;fo de todo povo brasileiro, desde que esteja realmente disposto a contribuir
em benefício de um congraçamento franco, leal, dígno e fraterno.
Como exemplo dessa tão importante colaboraçaõ, aqui está o utilíssimo trabalho
"CAINGÃNGUES - GENTE DO MATO " de autoria do médico conterraneo Edwino
Donato Tempski. Ele não quis permanecer inativo ou em longos devaneios, perdidos
entre as efêmeras conjecturas ou entre as crfticas deletérias, tão fáceis e tão freqüêntes no decurso dos últimos anos. Pelo contrário, com muito interesse e não menor
cordialidade, aproveitou as folgas esporádicas e, no decurso de anos sucessivos dedicou-se ao estudo da vida, da língua e dos costumes dos caingângues do Brasil Meridional. E o fez em plena mata, da mata que, de modo tão soberbo, emoldura as margens do
Rio Uruguai, em cujas adjacências, vive desde o começo do século XIX, a maior concentraça-o demográfica caingângue, dentre as remanescentes em nosso pa fs.
De acordo com as informações que nos foram prestadas, o riqu(ssimo e abundante
material lingüístico coligido foi caprichosamente registrado ém fitas cromadas, microfilmado e confiado à guarda do Departamento do Arquivo e Microfilmagem do Estado do
Paraná.
Enfim, para concluir, toda a obra representa o fruto de uma longa e estafante jornada, toda ela realizada com muito carinho e devoção, para a salvaguarda de uma língua
e de expressivos valores etnográficos genuinamente brasileiros merecedores dos nossos
mais criteriosos e adequados desvelas.
Em seu conjunto, ela não somente facili tará as atividades da FUNAleaosprocessos de
aculturação da comunidade ind(gena sob nossa tutela, promovendo a sua in dispensável,
inadiável e plena integração na comunidade nacional, mas também permi tirá a continuida de dos estúdos lingüfsticos de transcendental importância para uma melhor definiça..o dos
aborígenes brasileiros. Como tal, ela exalta o patrimônio cultural paranaense.
Ao abenegado autor, os nossos melhores louvores e agradecimentos.

PREFACIO

\\

A obra que se apresenta para ter, com justiça, o espaço dentro das ciências etnolingüsticas, é, com.o se há de ver, valiosíssima sob qualql!er aspecto.
Trata-se de material apanhado in loco, durante muito tempo, dos remanescentes
indígenas caingangues da região sul-riograndense pelo médico e professor Edwino
Donato Tempski, e cujo título é expressivo: Caingangues - Gente do Mato - Histo-

riografia, etnografia, gramát,ca, vocabulário e exercícios lingüísticos.
AI íngua desses índios é encaixada, segundo especialistas, no grupo macro-jê, o qual,
por sua vez, consiste em nove famílias: 1) jê, 2) caingangue, 3) camacã, 4) maxacali,
5) puri, 6) pataxdi, 7) ma/ali, 8) coropó, ,e 9) botocudo (J. Alden Mason, "The Languages of South American lndians" in Handbook of South American lndians, 6, Washington, 1950, p. 288).
.
Inclinado natura duce pelos estudos lingüísticos, especialmente pelos idiomas
amer(ndios, cheguei a publicar "Estudos sobre a Língua Caingângue", resultado de pesquisas que efetuei em 1942 com os (ndios localizados no então Toldo das Lontras,
município de Palmas, neste Estado (Arquivos do Museu Paranaense, li, Curitiba, 1942,
p. 97 e ss), e com notas histórico-comparativas entre o falar de Palmas e de Tibagi
(coleta de Frei Mansueto Barcatta de Cal Floriana, Cap.). .
Destarte acho-me à vontade para opinar prindpalmente acerca do material lingülstico do Prof. Dr. Edwíno Donato Tempski, o qual por idealismo pôs mente e coração na
empreitada de brasilidade científica.
Pode-se discordar de certos pontos ou pormenores, uma vez que a obra nã.o é de um
etnólogo ou de um lingüista, porém não se pode negar que tem a seu favor a hon.estidade, o cuidado, o escrúpulo de dar o melhor, em esforço ingente, para todos os que. a
compulsarem, quer por estudo, quer por simples curiosidade.
A propósito do material lingü(stico, o cientista norte-americano Morris Svadesh afirmou que mesmo os amadores de todos os graus podem ser de gran'de aux 4io para as
ciências, mesmo que o apanha.d o, a coleta seja fragmentária (o que é melhor do que
nada), pois o especialista saberá tirar proveito, lidando criticamente, co,tejando com o
material que já tenha às mãos. Suas palavras são estas: "Naturally, a vocabulary that is
expertly prepared by someone acquainted both with the language and with linguistic
methodology, will be more voluab/e than one recorded in less skilful manner. Nonethelless, linguistic amateurs of ai/ degrees can be of great assistance in a project of this
kind. ln the first place, it must be emphasized that even fragmentary and approximate
roncret information in hand is a thousand times better than no information atai!. But,
even beyond that, it is general/y possible, thru criticai study ·and the interchange of a
few belters, to improve the qu~lity of a vocabulary to the point of high dependability"
("Towards a Satisfactory Genetic Classification of Amerindian Languages" in Anais do
XXXI Congresso Internacional de Americanistas-São f)aulo,//, S. Paulo', 1955,p. 1004).
Assim, a obra do Prof. Dr. Edwino Donato Tempski rom vasto material etnolingüísiico há de postar-se indiscutivelmente ao lado de todo o já encorporado edifício
lingüístico caingangue, e o qual, para os futuros investigadores, servirá para a formação
da gramática histórico-comparada cujo fim último é contribuir para a solução do problema das origem do homo americanus.
;>
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O LIVRO
Em consonânda com a opinião de abalizados pesquisadores da pré-história americana, os povos do grupo lingüístico Gê ou (Ge) constituem um elo, ainda vivo e de transcendental significado, com o lendário "Homo Sapiens lagoano", descoberto pelo naturalista dinamarqaês Peter W. lund (1843-1844), em lagoa Santa, no Estado de Minas
Gerais.
Estudos posteriores à referida descoberta evidenciaram que o crâneo do Homem da
lagoa Santa era o mais antigo representante dos primitivos habitantes do território brasileiro e, como tal, aqui viveu há milhares de anos passados.
Confirmada e adotada tal acertiva como definitiva e autêntica, isso nos permitirá,
conseqüentemente, admitir que o nosso Bugre tão arredio, o nosso indomável Caingâng
e os representantes de outras tribos sobreviventes, do mesmo grupo lingüístico, nada
mais são que os descendentes de uma raça páleo-americana, uma das mais antigas, com
aproximad_amente vinte ou mais milhares de anos de evidência, em território brasileiro,
cujas raízes se perdem num longíquo passado da pré-história sulamericana.
A evocação destes fatos, cada vez mais objetivamente confirmados pelas investigações, científicas, justificam plenamente a auto-denominação que os índios Tapuias a si
atribuíam: - "Nac Manuc" ou ''Nac Poruc", ist.o é, traduzindo: - "Filhos da Terra".
Nas décadas do descobrimento do Brasil e no decurso dos séculos subseqüentes, nas
crônicas da época, o termo "Tapuia" abrangia todos os índios naõ "Tupi" e, Von den
Steinen, registrou sob a denominação "Povos Tapuia" a todos os silvícolas aparentados
do centro e do leste do Brasil.
Outros cronistas, por sua vez, referiram-se aos 'Tapuia" como sendo inimigos dos
"Tupis" que habitavam a metade oriental do planalto centro-brasileiro, se expandiram
mais para o leste e, finalmente, ocuparam vastas áreas do litoral atlântico.
Mais tarde sobreveio a expansão dos índios ''Tupi", do Sul para o Norte, promovendo o retorno, pata o interior, das vanguardas atlânticas dos "Tapuia". No mesmo sentido
atuou a expansão da colonização portuguesa, motivando o deslocamento dos ''Tapuia",
não somente para o Oeste, mas também para o Sul, principalmente após o desmantelam·ento das reduções jesuítico-guaranis do Brasil Meridional.
Outras fontes, mais recentes e as mais numerosas, informam que o conjunto das
tribos Gê do sul brasileiro tinha ~í outra denominação abrangente, genérica: - "Guaianá", habitando não somente as prov(ncias sulinas do Brasil, mas também a porção
setentrional da Argentina, estendendo a sua permanência, mais ou menos duradoura, até
a Bahia, no nordeste brasileiro.
Ao término do Século XIX e ante a confusa proliferação das denominações atribuídas a inúmeras tribos indlgenas, a denominação "Guaianá" e outras correlatas, foram,
por iniciativa de Telêmaco Borba, substituidas por uma outra - "Caingâng ",abrangendo
a todas as tribos "Gê" remanescentes e sediadas no Brasil Meridional.
Na década em que tal denominação foi proposta e avocada por proeminentes antropólogos e lingüistas, nacionais e estrangeiros, os caingângues ocupavam uma vasta área,
que se extendia desde a região <b "Gobierno de Missiones", na Argentina, até a parte
mais ocidental dos Estados do Rio Grande do Sul, Sta. Catarina, Paraná, São Paulo, a
oeste da Serra do Mar, mais densamente nas margens dos rios Paranapanema, Tibagi,
!vai, Piquiri, lguaçu, Uruguai e seus afluentes superiores.
No mapa .que anexo figuram as remanescentes Reservas e Toldos dos índios caingângues da atualidade. São apenas vinte e duas e, em seu conjunto, nelas se abrigam pouco mais de dez mil indígenas: - caingângues, guaranis, caboclos e mestiços, confundindo
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e nivelando os seus valores culturais. Da lendária e outrora tão vasta nação caingângue,
que se ex tendia por alguns milhões de quilômetros quadrados, sobrou apenas isso que aí
está consignado.
Apenas isso e nada mais!. ..
Arthur Ramos, wmentando o grupo "Gê': assim se expressou: grupo "Gê" é
tão vasto, que realmente se impunha uma revisão, principalmente no que tange a sua classificação lingüfstica. Infelizmente muitas línguas do grupo acham-se extintas e o vocabulário coletado é reduzido. Torna-se necessário, portanto, um cuidado especial nesta revisão e a proposta de Loukotka merecerá ser estudada minuciosamente".
No decurso de váriosanosdediquei-meà observaçaõ e ao estudo da língua dos índios
caingângues sediados, há mais de um século, na baciq do rio (Jruguai. Desempenhei tal
tarefa como um mero diletante, um auto-didata que, movido por diversas razões, desejou ser útil àquela gente tão humilde e de tudo carente.
A razão da preferência por aquele conglomerado humano residiu no fato de que os
índios, sediados na referida bacia, constituem a maior concentraçaõ demográfica caingângue, entre as remanescentes em nosso país. Face a maior concentraçaõ, predominante e dominadora, os valores caingângues aí sobreviventes, se apresentam mais ricos e
autênticos, ostentam maior fidelidade ao seu passado, isentos ou quase isentos da poluiçaõ cultural provinda quer da comunidade envolvente, quer dos eventuais ádvenas, guaranis e cabo cios, confinados na mesma área terri torial.
Como resultado de tais diligências, eis o livro - "Caingângues - Gente do Mato '~
Todo o seu conteúdo foi coligido com muita cautela, demoradamente, em plena selva e nas singelas choupanas em que os índios residem.
Durante a coleta do material lingüfstico, houve algumas preocupações fundamen tais: - 1'?) Realizá-la com a máxima simplicidade, objetivando torná-lo útil e acesslvel a
toda e qualquer pessoa, diletante como eu ou entendida e versada, nos postulados da
moderna lingüfstica e que, eventualmente, pretenda prosseguir e aprimorar o roteiro por
mim percorrido; 2'?) À base cb material coligido, evidenciar o veículo mais recomendável para o fluxo dos valores culturais do mundo envolvente ao mundo envolvido; 3'?) Preservar a mais integral lealdade aos valores autênticos da singela cultura caingângue; 49)
Preserva-los e divulga-los é, a meu ver, dever elementar de todos quanto estejam efetiva mente preocupados com os ideais de paz e de fraternidade;~) Realizar algo, embora
singelo, para integr.ar o patrimônio cultural de nossa gente.
O livro contém: - a) - Elementos historiográficos sobre a evolução, através do tempo e do espaço, dos índios caingângues no Brasil Meridional e, mais específicamente, em
território paranaense; b) - Elementos etnográficos e, em seu meio, informações sobre a
gestação e o tão comentado parto de cócoras, seguidas de algumas referências sobre o arsenal terapâutico, natural e em uso entre os caingângues; c) - Noções gramaticais e/ementares, awmpanhados de muitos exercícios e exemplificações, estes amparados em
antigo manual da língua portuguesa (1.0 série do curso ginasial, F. T.D, de 1930/1935);
Vasto vocabulário, correção das corruptelas mais evidentes, confronto de exercícios de
lingüfstica a base do material coligido por diversos autores e, finalmente, tradução de
textos variados.
Para concluir, aqui está o fruto de uma longa, fastidiosa porém grati ficante jornada,
para salvaguarda de uma língua e de valqres culturais genuinamente brasileiros, merecedores dos nossos mais carinhosos e permanentes desvelas.

uo

V.J.M.J.

O autor.
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CAINGANGUES GENTE DO MATO

(Pesquisa realizada entre os índios do médio rio Uruguai, entre os anos
de 1978 a 1985)

•.

..
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ELEMENTOS
HISTORIOGRAFICOS

I

Dentre as minhas saudades sempre se destacaram aquelas que me reconduziam aos
felizes dias da primeira infância e, entre eles, pontificando, dois espisódios, ambos vividos no primitivo e tão distante núclo colonial de Erechim, no Estado do Rio Grande
do Sul.
O primeiro relembra as lum inosas comemorações natalinas. Naquela ocasião, todos
os integrar.tes da então comunidade rura_I se reunram na residência de meus pais e aí,
confundidc.s pelos sentimentos,que se ir.radiavam de todas'. as faces, acomodados em torno de um pinheirinho ricamente enfeitado-, cantav.am as tradicionais canções alusivas à
data. E depois, a ceia coletiva, os abraços, as felicitações é a. distribuição dos presentes
e guloseimas. Tudo ali, naquele momento, era paz, amor e alegria. Ninguém, nem mesmo
um eventual forasteiro, era estranho ou esquecido. Pelo contrário, participava e hauria,
plenamente, daqueles festivos e fraternais sentimentos que iluminavam as comemorações
da grande data do cristianismo.
Outra saudade que, de modo intermitente, assoma entre as minhas mais caras lembranças, exalta o rio dos fndios, seu fluxo impetuoso descrevia encantadoras sinuosidades. Não tinha mais que meia centena de metros de largura. Suas águas límpidas corriam em um leito escavado em rocha escura, quase preta, e em perigosos redemoinhos,
aqui denunciando abismos subjacentes, ali correndo furiosas e espumejantes, prorurando
passagem entre enormes blocos rochosos e lá, mais adiante, descambando através de sucessivas e ruidosas cachoeiras. Sua margem direita era uma larga e apraz(vel laje pontilhada de pequenas escavações, circundadas por centenas de borboletas, intensamente amarelas-pequenos ramalhetes de crisântemos espalhados pelo chão. À margem esquerda era,
toda ela, ocupada por um extenso paredão rochoso, alto, imponente, revestido por exuberante flora : árvores, arbustos, samambáias, bromélias, cipós que, com suas longas ra ízes, pendentes e entrelaçadas, balançavam flutuando na superfície das águas. Em sua ramaria, se agitavam inúmeras aves: andorinhas, periquitos, papagaios, tucanos que, envoltos em luxuosa plumagem, cantavam sem cessar e, cantando, manifestavam os seus anseios de amor. E, quando ao soprar da brisa matinal se espargiam os perfumes que emanavam das incontáveis flores silvestres, quando se ouvia o murmúrio das seculares árvores agitadas pelo vento, quando sobre tudo isso se derramavam os raios de um sol primaveril
e suscitavam os contrastes da luz e das sombras, os seus gentis reflexos acentuavam ocolorido da paisagem. Então, pasmado e mudo, quase em êxtase, gozava a plenitude harmoniosa e fascinante de um cenário paradisiáco, grandioso e inesquecível.
Como não sentir saudades daquilo que compõe inefáveis lembranças da primeira
infância !
Elas, efetivamente, nesse cordial e efusivo amplexo, entre o passado e o presente,
me afirmam que, em cada momento, em cada hora, em cada dia bem vivido e que foi
passando, ficou também, para trás, um pedacinho do coração, um pedacinho de mim
mesmo.
Um dia, essa mesma saudade, revelando o seu excepcional dinamismo, me reconduziu ao tão distante Erechim.
Andei pelas ruas da cidade: Maurício Cardoso, Sete de Setembro, Ou inze de Novembro, Praça Júlio de Castilho e outras mais, da área central. Em sua maior ia são ruas planas, reta s, largas e profusamente ajardinadas.
Caminhando, não mais vi os enormes carroções puxando toras de madeira ou carregados de surrões de erva-mate, outrora abundantes - base econômica de todo o progres16

soque se operou na região. Em compensação, grande era o número de viaturas motorizadas, automóveis modernos e bem tratados. Numerosos eram também os auto-ônibus, os
caminhões que, sem deserdem e- sem algazarra, cumpriam as mais variadas tal'.'efas do
transporte urbano.
Nas ruas, em suas calçadas bem cuidadas, todos caminhavam atarefados e, aqui e
acolá, no encontro fortuito de amigos, eles trocavam ruidosos abraços e saudações, falavam alto, com entusiasmo e evidente alegria.
E no meío de toda essa agitação, vez por outra, emergia numa esquina o conhecido
cavaleiro gaúcho que, enfiado em sua tradicional indumentária, fisionomia sombreada
pelo chapelão de abas largas, de cabeça erguida, indiferente aos confrontos e às transformações motivadas pela evolução moderna, segurava com firmeza as rédeas de seu
irrequieto cavalo, passava, ia caminhando em busca da tropa que, com mais alguns
peões, haveria de conduzir ao mercado consumidor.
Amparado e confiante em pálidas lembranças, esmaecidas pelo decurso de várias décadas, assumi a atitude de um experimentado guia de turistas, fui caminhando, me confundi com os transeuntes e, pleno de convicções, fui revendo e comentando com meus
familiares, as grandezas e as curiosidades da minha cidade natal. Tudo aquilo que supunha reconhecer, merecia um comentário afetuoso, um olhar mais emocionado, terno e
mais demorado ...
Essa longa e ampla avenida termina na estação ferroviária ...
Esse im-ponente sobrado em que hoje se abriga a firma X, outrora se situava no outro lado da rua, mas, então ocupava um despretencioso sobradinho de madeira ...
Aqui, onde hoje se situa a moderna catedral de São José, o terreno era ocupado pela residência de meus pais, emoldurada por um lindo jardim e por vasto e generoso
pomar ...
'
Mas, pouco a pouco, as minhas convicções foram se aten(:!ando, a inquietude me
invadiu e desmoronaram as tênues lembranças do passado ...
Afinal, duvidei dos meus próprios reconhecimentos. Tudo estava tão diferente!
De tudo quanto vi e comentei no decorrer dessa agradável caminhada matinal, e·fetivamente nada correspondia à fugaz imagem daquele Erechim que foi preservado, com
carinho e muita emoção, entre as minhas mais caras recordações.
E, desconjiado sobre a procedência, o acerto dessa conclusão, vez por outra percorria, de modo panorâmico, tudo aquilo que num amplo olhar pudesse ser visto ... Afinal, perguntava-me: O meu Erechim teria mudado tanto? ...
Ao findar do dia, quando participava de uma tradicional roda de chimarrão, coube
ao meu amável anfitrião a tarefa de esclarecer e atenuar aquelas dúvidas que tanta confusão semearam a minha mente.
De uma estante retirou um livro e leu o seguinte trecho: "A Região, limitada ao sul
pela cidade de Passo Fundo e ao norte pelo Rio Uruguai, teve seu povoamento com.eçado em príncípio do século XX. Mas em 1893 já havia alguns habitantes nestas terras.*
Em nosso município a penetração foi feita pelo Passo do Gôio- ~n. conhecido há
muito pelos caingângues, (nd ios dóceis, que recebiam os estrangeiros chamando-os "birivas", termo que significa "estrangeiro". Os "birivas" estabeleciam-se em lugares onde
faz iam suas roças.
O caboclo era o dono de tudo e suas terras não tinham limites. Um fluxo imigratório trouxe para as matas de Erechim fugitivos da sangrenta revolução de 1893, oriundos
dos mais diversos pontos do Estado, especialmente das regiões mais assoladas pelos maragatos e pelos pica-paus, pois ambos usavam. como invariável praxe. a matança e o saque dos bens. O primeiro morador conhecido em nossas terras foi Andrônico Manoel
de Assunção que aqui construiu sua morada em 1898. Em 1909 já havia várias famílias
designadas pelo apelido de B irivas. Foram, portanto, primeiros moradores de nossas terras, das matas de Erechim, os descendentes dos bandeirantes que vindos em busca de
* - Histórico de Erechim -C.E.S.E./S.E.P. - 1979 - Erechim, RS.
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prata, por aaui ficavam cruzando a raça co.n os caingângues. Aos caboclos birivas se foram juntando, com o passar do!' anos, os foragidos da Justiça.
Em nosso século, atraídos pela fertilidade das terras de Erechim (servidas já então
pela ferrovia iniciada em 1904) e pelos imensos pinheirais, começaram a chegar os primeiros colonos, em grande número vindos das colônias velhas, como a preparar ambiente para o imigrante que na velha Europa estava pronto a vir fazer a América.
Por proposição do Eng? Torres Gonçalves, Chefe da Diretoria de Terras e Colonização, o Presidente do Estado, Dr. Carlos Barbosa Gonçalves, criou, a 6 de outubro de
1908, a "Colônia Erechim", cujo topônimo significa "Campo Pequeno".
Nesse mesmo ano, a colonização de Erechim começou com os trabalhos demarcat6rios procedidos pelo Eng? Dr. Severino de Souza Almeida. lsac Barbosa foi o primeiro que, em 1908, construiu seu rancho no Campo das Pulgas ou Capoerê. Era natural
do Paraná e parece ter chegado com alguns colonos, que muito prosperaram.
Em junho de 1909, iniciaram-se os trabalhos de medição dos lotes e preparação do
lugar para a Sede. Em 1910 chega a primeira turma de imigrantes à Colônia, composta
de quatro famílias com 28 pessoas e mais oito, isoladas, ao todo 36 imigrantes.
Em toda a Colónia Erechim,em 1917, haviaquase30.000pessoas,dasquais:7.000
brasileiros, 6.000 poloneses e rússos, 4.000 alemães, 2 .000 italianos, 1.000 austríacos,
além de suecos, espanhóis, franceses, portugueses e outros, de nacionalidades diversas.
Em 1916, a Diretoria de Terras transferiu o escritório da Comissão de Terras da
Colônia Erechim, até então situada à margem direita do Rio dos Índios, a 5.587 metros
da Estação Ferroviária de Capoerê (Erechim), para Paiol Grande que, desde então passou
a merecer maiores atenções, culminadas por sediar a sede do Munic(pio, de acordo com
as disposições da Lei n? 2342/1918, cujo artigo XI diz: "Fica elevado à categoria de Município o atual 8? Distrito de Passo Fundo, com a denominação de "Erechim", tendo
por sede a vila de Boa Vista, outrora povoado "Paiol Grande".
Com tal disposição legislativa a antiga colônia e depois cidade de Erechim perdeu
não somente as funções geo-administrativas de uma vasta região, mas também e até o
seu nome! .. . Fato inusitado, hoje, entre as habituais deliberações legislativas.
E, o meu amável informante concluiu: - "O seu Erech im, aquele que tanto procura,
desde o dia 18 de dezembro de 1934, se denomina Getúlio Vargas. Não sei qual era o
seu nome no período intermediário, desde que a sede municipal foi transferida para
Paiol Grande e até a criação efetiva deste Município, isto é, de Getúlio Vargas. Suponho
que durante muitos anos houve dois Erechins e muita confusão correlata, pois ainda recentemente. em 1977: a Associação Comercial daqui apelava para os Poderes Públicos
Municipais para "divulgar o nome do nosso Munict'pio em jornais, revistas, rádios e
mais meios de comunicação, não por interesse político, mas para torná-lo conhecido
,,
no pa rs ...
Pelo que lhe disse, o seu Erechim, hoje Getúlio Vargas, fica partinho daqui, talvez
a trinta quilômetros ou um pouco menos" ...
Através de estrada bem pavimentada e conservada, a viagem até o novo objetivo
foi amena e sem novidades. Em seu percurso usufrui a beleza confortante de esplêndidos panoramas e colhi impressões sobre a vida e as atividades humanas que ali febrilmente se desenvolvem, em toda a região.
De ambos os lados da rodovia tudo se agitava em torno de variadas ocupações agropastoris. Mas, bem depressa percebi que aquela uniforme distribuição de terras que foi
efetivada ao ensejo da instalação da antiga colônia, em razão de sucessivas gerações de
herdeiros e de variadas transações imobiliárias, foi profundamente alterada pelos reiterados parcelamentos e reparcelamentos e, na atualidade, grande é o número de diminutas
propriedades rurais que, pelas suas dimensões e proqressiva exaustão, se tornaram deficientes,. não mais asseguram uma serena existência para o lavrador e seus familiares
que, talvez imprevidentes e tolhidós pela escassez de recursos, assistem angustiados à sua
crescente subordinação e dependência sócio-econômica do grande proprietário.
Notei, também a crescente expansão da média e grande propriedade que, exercendo
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a sua evolução avassaladora e absorvente, beneficiada por maiores rendas correlatas à
crescente mecanização, prestigiada por vultosos financiamentos bancários, amparada em
crescentes contingentes de agregados e dependentes, fatalmente se opõe e triunfa sobre as duras contingências vividas no minifúndio, cria condições para promover a substitu~
ção da policultura até há pouco vigente e evoluir para a prática de uma monocultura planificada e de exportação.
Mas, a apatia e a cegueira administrativa não constituem peculiaridades do lavrador
gaúcho, em termos genéricos e coletivos. Ele é um lutador e , quando beneficiado por um
maior grau de instrução, bem depressa encontra os recursos adequados para a reação.
Para enfrentar os sucessos e objetivos do latifúndio, notei que o pequeno lavrador não
abandonou a policultura, mas, pelo contrário, aprimorou a técnica de suas atividades;
prática um salutar rodízio entre as mais variadas culturas de soja, trigo, milho, feijão, arroz; se dedica à seleção de seu gado suíno e bovino e, afinal, entre os canteiros caprichosamente cultivados, não poucas vezes, se destacou a presença de modernos cilos, a ação
vigilante, dinâmica e protetora das cooperativas que, congregando a população rural para ações e reações sinérgicas, vigiando e zelando pela econom.ia dos pequenos proprietários, interferindo na qualidade da sua produção, fomentando e amparando a instalação
e funcionamento das pequenas indústrias rurais e domésticas, lhes assegurou melhores
condições de progresso e de permanência, leal e operosa, nas lides agro-pastoris.
Com tal estrutura e organização, o pequeno lavrador não mais abandona a terra,
mas, pelo contrário, ele a ama cada vez mais, e isso é de fundamental importância para
o futuro da nação.
Afinal, eis-me ingressando no meu Erechim, hoje encantadora cidade de Getúlio
Vargas. Entre o emaranhado de suas ruas retas profusamente arborizadas, vejo o conjunto das edificações ostentando aquelas peculiaridades fugazes da arquitetura eclética,
sem obediência a qualquer padrão mais estável, sem a evidência daqueles valores recomendados pela tradição, próprias das cidades mais antigas.
Getúlio Vargas é ainda muito jovem!
Todavia, cu,mpre-me destacar a su ntuosa igreja matriz, com suas duas torres, altas e
esgu ias, se projetando para o espaço e, em sua frente a excepcionalmente linda praça,
ajardinada de modo incomum, povoada de canteiros profusamente floridos, transformada no recanto mais aprazível da cidade. t o logradouro frequentado pela juventude,
para os seus risonhos e felizes desfiles dom ingueiros. Contam os moradores adjacentes
que nessa mesma praça e esporádicamente, os mais afamados "cantores" da região promovem o seu sonoro encontro, para cantar ao som das violas e das sanfonas, as velhas
canções do folclore gaúcho . ..
Observando mais atentamente aquela jL·ventude em desfile, louvei a prudência e a
sabedoria daqueles que presidiram os albores da colônia Erech im e aí, nestas vastas e
hospitaleiras coxilhas promoveram a instalação dos mais variados contingentes humanos,
étnicamente heterogêneos, afinal unidos e confundidos pela identidade da sua destinaçao.
Em 1915, de acordo com os censos ~fetuados na época, a população local e das
adjacências era de 27.259 habitantes, dos quais 7.114 eram os da terra-brasileiros;
5.721 poloneses, 3.652 alemães, 1.827 italianos, 722 austríacos e mais outros milhares
de procedência diversa. O resultado da convivência, do intercâmbio de tão variado contingente humano está ali, nessa linda praça, nessa juventude em desfile, nessa e em tantas
outras gerações de descendentes. Como são lindas as crianças que correm entre os canteiros - umas são loiras de olhos amendoados, escuros, com cabeleiras douradas, reluzentes e encaracoladas, como espigas de milho que amadurecem .. . Outras, de tez morena, cabelos negros e lânguidos, de olhos azuis ... A juventude é de porte atlético, com
seus perfis harmoniosos, com a generosa e escultural distribuição anatômica, fisicamente
bem moldadas, guapa, sadia, saturando o ambiente com o seu contagiante alarido. Tudo
isso compõe um quadro realmente animador, eloqüente fruto da enternecedora miscigenação que, nesse salutar ambiente, se realizou e se expande, sem dei imitações étnicas e
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sem o mórbido convencionalismo social.
Após tão agradável quão inesperado deslumbramento, quando o frustado "guia turístico" se dispunha a informar que "esta praça se situa, provavelmente, no fundo do
quintal de seus antepassados", algc, lá dentro de suas reflexões, recomendou prudência.
Dialogando "se pode ir até Roma" ... t melhor caminhar e indagar, sempre que necessário.
Efetivamente, naquela calçada bem próxima, como que abrigados em ampla varanda, gentilmente sombreada pelo prolongamento do telhado, estavam vários cidadãos nu ma animada prosa, usufruindo o sereno transcorrer das horas domingueiras. Entre risos
e amplos gestos, comentavam sobre os sucessos da semana que findou, sorviam o gostoso
chimarrão servido em cuias bem decoradas e recordavam "os casos" que as damas não
podiam escutar ...
Deles me aproximei e, animado por aquelas tênues e distantes lembranças, que tão
efetiva e teimosamente persistiam entre as minhas mais caras recordações, lhes falei sobre as dúvidas, sobre as incertezas que pertubavam o meu discernimento.
Onde está a casa comercial do fulano? Onde mora o ferreiro que tinha a sua oficina
nesta esquina? Onde estão todos aqueles que na minha já tão distante infância eram os
meus companheiros de diabruras, de folguedos e de recreações? Onde está a estação ferroviária em que, há mais de meio século, apanhei o trem que me levou ao Paraná? Onde
estão os índios que motivaram tantos incômodos e tantos receios aos habitantes da colônia? Onde está o "meu" rio dos Índios?
Ante o inopinado jorro de tantas perguntas, houve momentos em que vários se empenharam em responder. Outros, dialogavam entre si, trocavam impressões, questionavam, para propiciar a resposta adequada. Quanta cordialidade nessa atitude!
"O fulano já morreu ... O beltrano se mudou para o Mato Grosso ... Este outro
perdeu a mulher e os filhos num desastre, vendeu o que tinha e também foi embora, sabe Deus para onde ... O rio dos Índios corre no fim daquela rua ... Os índios, de vez
em quando, ainda passam por aqui, um tanto arredios e parecem estropiados . . . A estação ferroviária fica num lugar que hoje se denomina "Getúlio daEstação", não longe daqui, a mais ou menos seis quilômetros! ..."
Fui ver a estação ferroviária. Após percorrer uma estrada longa e reta, lá estava a
ferrovia e, em seu lado direito, um velho casarão, cujo perfil se ajustava plenamente às
minhas reminiscências. Suas paredes cinzentas já há muito tempo não recebem o carinho
de uma pintura . . . Seu telhado, desfalcado de telhas, coberto de um musgo negro e espesso ... Uma de suas portas permanece apenas encostada porque enferrujaram as dobradiças que a sustentavam ... Lá dentro, latas, caixas desmanteladas, sacos sujos, esparrarr:ados pelo chão ...
Nas adjacências, nenhuma habitação, nenhuma viatura em trânsito .. . Hoje, ninguém ali se encontra, nenhuma pessoa, para comigo evocar as coisas do passado ...
Apenas o nervoso e intermitente ciciar da ramaria dos escassos arbustos que, agitados pelo vento, deixavam cair as folhas ressequidas e as desbotadas pétalas de suas flores ...
Outrora, quanta agitação humana coincid ia com a chegada ou a partida de um trem!
Hoje, ali apenas mora o silêncio, o abandono, uma triste e compungedora desolação.
O transporte rodoviário, as grandes viaturas motorizadas e a rede crescente de boas
estradas, venceram as locomotivas e as ferrovias ... E, no entanto, face às conjunturas
econômicas da atualidade nacional, como elas seriam úteis!
Acabrunhado pelo lúgubre aspecto da velha estação, voltei à cidade para, ao "findar
daquela rua", rever o meu rio, o belo rio da minha primeira infância. Segui pelo roteiro
indicado e, entre dois barrancos encontrei um inexpressivo e mísero riacho, de leito pequeno, corri dois a três metros de largura e não mais de um palmo de profundidade . . .
Suas águas barrentas, carregadas dos mais horripilantes despojes urbanos, exalavam insuportáveis odores ... E, em suas margens, esporádicos chorões balançavam tristemente os
seus longos ramos .. .
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Isso a( não é o meu rio! Isso aí não pode ser o "meu" rio dos fndios! Oue frustação
toldou o fulgor das imagens que durante tantos anos tinham povoado os i:neus de• ..
1 ..
vane1os
À rn inha esquerda e não distante do riacho, dois homens conversavam - ambos de
estatura mediana, cabelos negros, tez moreha, rostos arredondados, iluminados por
olhos negros, brilhantes e perspicazes.
Deles me aproximei e perguntei : - onde está o "rio dos fndios?" ~esse ai', essa valeta com água fedorenta".
O contundente impacto dessa lamentável realidade nem sequer me permite prosseguir nesse comentário ...
Mas, demorando a minha observação sobre os informantes, intrigado por suas pecu·
liaridades fisionômicas, tão exóticas naquele ambiente povoado de louros, lhes perguntei
novamente:
Vocês moram por aqui?
O mais comunicativo se apressou em responder: "Não. Ele mora aqui perto, no toldo do Votouro, junto ao Rio Lageado Grande. Eu moro um pouco mais longe, lá onde o
Rio do Mel êai no Rio Uruguai. Viemos até aqui a procura do cipó e da taquara, para o
nosso trabalho. No mato em que a gente vive não tem mais, acabou" ...
Então os amigos são índios? E o outro, gordo e volumoso, assumindo ares de alguém que foi ofendido, empinou o seu peito, projetou mais ainda a sua enorme barriga
e proclamou orgulhoso: - "Nóis são caingângue".
Eis aí algo autêntico, que efetivamente se vincula com as longíquas e esrnaecidas
lembranças da minha primeira infância.
Alguns dias mais tarde nos reencontra ri amos no toldo de 1ra( e, desde então e durante semanas, meses e anos subseqUentes. estaríamos sempre bem próximos.
Caprichos do destino?
Já findava o dia e, com ele a curiosa excursão.
Afinal e apesar dos pesares, o dia me proporcionara grandes emoções. Caminhei pelos
lugares onde presenciei as primeiras auroras da minha vida, onde aprendi a caminhar, a
falar, a querer bem esta terra e esta gente que também é minha, cordialmente minha.
Já pelo ~rninho da volta, quando me deliciava com as nuances de mais um melancó lico e rubro ocaso, reparei que os derradeiros raios solares conferiam a tudo, aos campos, aos vales e até às reflexões que agitavam a minha mente, uma tênue e agradável coloração rósea.
E corno era gostoso aquele perfume da terra revolvida e cultivada!
E talvez, suscitadas pelos derradeiros raios so lares daquele dia, me senti novamente
envo lvido por urna torrente de angustiantes perguntas que insistentemente, se insinuavam entre as minhas evocações.
Onde estão aquelas secu lares e frondosas florestas, ricas de essências nativas, de rara
beleza e de grande utilidade?
Onde ficaram aqueles lendários e monumentais pinheiros que tão densamente povoaram as matas de outrora?
O que vejo são apenas esporádicos capões de mata secundária .. . Capoeiras e tigüeras intercaladas ...
Por que, no decurso de todo esse dia, não ouvi e nem vi aquela passarada de rica
plumagem, entoando os seus agradáveis cânticos de vida?
Por que não vi sequer uma daquelas lind as borboletas de cor amarela, azul, branca
ou multicolorida, a flutuar na orla das matas e pelos vales afora?
Vejo, aqºui e acolá, apenas troncos de ervais cultivados, despidos de sua exuberante
e verde folhagem, afirmando recente poda, demasiadamente severa. Onde estão os generosos ervais que durante tantas décadas foram o eficiente e generoso sustentáculo da
economia do Estado?
Por que aqui o solo de imensas propriedades rurais, dia e noite, à luz de refletores é incessantemente revolvido por moderna e robusta maquinária, e lá , naquela outra,
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diminuta propriedade, imediatamente contígua, o pobre e abnegado lavrador empunha
as rabiças de um tosco arado, arrastado por uma magra e extenuada junta de bois?
Por que tantas e tamanhas diferenças persistem e se ampliam na estrutura sócio-econômica da região?
Por que se cronificam as andanças de grandes contingentes de lavradores gaúchos,
talvez os mais leais e dedicados lavradores que, famintos de terra e sequiosos de um tranqüilo e honrado pão de cada dia, se deslocam por todos os recantos do país, até além de
suas fronteiras?
Onde estão os rios de águas cristalinas e plenos de vida? Por que tanto humilharam
o "meu" rio dos f ndios? E, sob as luzes remanescentes daquele dia que se extinguia,
contemplei mais uma vez o fugidio panorama. Reencontrei os córregos, os riachos e os
rios que aqui e acolá se ocultavam na encosta dos morros, ressurgiam entre as ondulações do campo e, descrevendo sinuosidades, delimitavam as propriedades rurais.
Em todos eles fluia uma água densa e preguiçosa, barrenta e avermelhada, acrescida
por certo de produtos altamente tóxicos, utilizados como herbicidas, pesticidas, "prote·
tores" da lavoura e do homem ...
Parecia sangue, o sangue da terra ferida e ultrajada, o sangue que se esvaía e, com
ele, os sonhos de hoje, os devaneios do amanhã, a própria vida em um futuro não distante ...
A ganância desenfreada dos insensatos conduz o homem à prática de atividades predatórias, sem qualquer preocupação afetiva pelo equihbrio ecológico, pela assistência
tecnicamente recomendável e exigida pela própria terra que quer sobreviver.
Por acaso a generosa mãe-terra foi criada apenas para servir ao homem, para satisfazer aos seus reclamos de lucros imediatos, às exigências crescentes e inadiáveis do mercado consumidor que se expande e se avoluma? ...
No entanto, ninguém quer refletir e sanar, com terapia adequada, a·o s reclamos da
terra que, apesar dos graves indícios patognomônicos, cada vez mais espoliada e exaurida, fenece e morre, toldando sombriamente a sobrevivência das ger~ções humanas do
amanhã.
E tão trágica perspectiva se expande em vastas regiões, não só do Rio Grande do
Sul, mas em todo o território nacional !
Até quando perdurará a incúria aliada a tantos crimes, já rotineiros, contra os direitos de proteção e de respeito à vida, à natureza?
Nos dias subseqüentes vaguei pela famosa região missioneira e ali, bem depressa percebi a louvável ufania, aquele real prazer e orgulho que os gaúchos manifestam ao falarem das coisas históricas e tradicionais de sua terra.
Em face de sua alegre e persistente loquacidade, e também, face a seu efetivo conhecimento de tudo quanto se relacionasse com as suntuosas ru (nas dos antigos Sete Povos
das Missões, eles me lembraram os gentis garotos de Olinda que, de modo tão implacável
e persuasivo, propiciam aos curiosos turistas, torrentes inexauríveis de informações sobre o passado de sua velha cidade.
Como seria bom se tal atitude fosse uma atuante peculiaridade de toda a juventude
brasileira !
Ningúem, estou certo, passará pela região missioneira sem aprender algo riovo sobre
aqueles monumentais resíduos arquitetônicos e que, há tanto tempo, exaltam o dinamismo e a grandeza da obra civilizadora desenvolvida pelos denodados soldados de Cristo - os jesuítas.
Motivado pelas evocações desse passado que ainda não é tão distante, julgo que,
aqui, se torna necessária uma ligeira digressão histórica, isso porque, muito do que ali
ouvi e aprendi, efetivamente se iniciou em território que hoje integra o nosso Estado, no
território paranaense.
No decurso do século XV 1 e nas décadas subseqüentes, os espanhóis da época, confiantes nas disposições imprecisas c:to Tratado de Tordesilhas, consideraram como suas
todas as terras situadas ao sul de lguape e dali pela Costa Atlântica, até muito além da
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foz do Rio da Prata.
Em direção ao ocidente, o mesmo patrimônio territorial se estendia muito além das
barrancas do rio Paraná.
Todo esse imenso território compunha a primitiva Província do Prata.
Durante o século XVI e mesmo além dele, na tentativa de consolidar a posse efetiva
de todo esse imenso território, diversos episódios históricos me lembram as diligências
castelhanas que, em última hipótese, não traduzem apenas a conquista, a subordinação
de grandes massas indígenas, mas também, a expansão de novas correntes civilizadoras
no Novo Mundo. Delas, aquelas que mais diretamente falam das coisas paranaenses, destaco duas: a primeira apresenta os espanhóis caminhando pelas praias de Superagui, se
envolvendo em escaramuças bélicas nas vizinhanças de Cananéia e de São Vicente, se instalando na ilha de Santa Catarina e realizando aque.la audaciosa penetração em solo paranaense em demanda da foz do rio lguaçu e de Assunção, comandada por D. Nunes A.
· Cabeza de Vaca; a segunda, evolui em sentido contrário, do ocidente para o oriente, em
demanda do Oceano Atlântico e, no decurso de sua progressiva expansão, vejo os espanhóis promovendo a instalação de seus "pueblos" em diversas localidades - Ontiveros
em 1554, próximo à foz do rio lguaçu; Ciudad Real dei Guayra, um pouco mais para
cima; Vila Rica do Espírito Santo, na confluência do Corumbataí, no rio lvaí (1576).
Tais tentativas, tal como aconteceu com todos os regimes de opressão e de violência, amparadas nas desumanas e odiosas "janaconas e mitayas", bem depressa assistiram
ao fracasso, ao desmoronamento de seus objetivos e realizações.
Para se ter uma pálida idéia dessa ação, basta recordar, apenas, a informação registrada por Gay em sua "Histórla Jesuítica do Paraguai": - somente na região de Vila
Rica os castelhanos escravizaram e distribuíram, entre si, mais de duzentos mil guaranis!
Novas maneiras de persuação, r:iovas técnicas administrativas foram reclamadas para
assegurar a efetiva conquista, o domínio de vastos territórios que haveriam de se expandir até às praias do Atlântico. Para tanto, em 1608 foi assinada uma carta régia, pela
qual se atribuiu aos padres da Companhia de Jesus, além da cate~ese, a conquista pacífica do país do Guayracá e de outras vastas áreas sul-americanas habitadas pelos indóceis
e aguerridos guatanis.
Na história dessa conquista e da ação civilizadora dos povos primitivos do continente, surgem, e ~tão, as tão comentadas "reduciones jesui'ticas" e, nos territórios atualmente paranaenses se expandiu, promissor, dinâmico e inicialmente bem sucedido, a "Rep.
Teocrática Jesui'tica 1ndi'gena" ou, como outros denominaram "Provi'ncia fndio-Cristã
do Guaira".
Desde a primeira redução, a de Nossa Senhora de Loreto, fundada em 1610, outras
mais foram instaladas nas margens dos Rios Paranapanema, lvaí, Piquiri, Tigabi, testemunhando o excepcional sucesso e expansão das atividades dos "soldados de Cristo".
Elas eram verdadeiras cidades, com planos urbanísticos pré-elaborados e definidos, com
sµa igreja monumental no centro, a praça fronteiriça, ajardinada, as casas públicas e
residenciais distribuídas em ambos os lados de ruas retas e sombreadas; em lugares adequados, o cemitério, o colégio, as oficinas e os ativos centros do mais variado artesanato.
Os edifícios comuns, as casas particulares, os instrumentos de trabalho rural, artesanal,
da indústria caseira, pertenciam à comunidade. Instituíram o sistema de estâncias na
criação do gado bovino e cavalar. Desenvolveram as culturas do milho, mandioca, batata
doce, trigo, arroz, cevada, cânhamo, algodão, videira, centeio, árvores frutíferas e, finalmente, pontificaram na racionalização do cultivo e no beneficiamento da erva-mate.
Construíram uma das primeiras fundições de ferro da América do Sul e, em terras
paranaenses, em 1613, Montoya escreveu a "Arte Y Vocabulário de la lengua Guarani",
um dos primeiros livros impressos na América. E mais ainda, "nos domínios da arquitetura, da escultura,. da pintura e da música, criaram obras monumentais que, na atualidade, enriquecem diversos museus e cidades nacionais e conferem à região missioneira,
aquela aura de respeito e de admiração que lhe é atribuída por todos que a visitam e sabem avaliar o seu real significado".
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Em toda essa extraordinária e monumental tarefa que os jesuítas souberam executar
tão bem, pouco a pouco e cada vez mais participou o trabalho diligente, a cordial colaboração do guarani, o aprendiz que a ela emprestou os valores de sua inteligência e de
sua capacidade realizadora.
Recordando as palavras do escritor Antonio Callado eles, os jesuítas, "tentaram recomeçar o mundo com os índios guaranis - sentiram que Deus lhes entregava, em branco, o homem a ser escrito" .
. Por diversas razões, a obra não foi completa nem duradoura, mas traduziu, em última análise, uma ação civilizadora, excepcional e grandiosa, desenvolvida em todo o vale
do Rio Paraná e de seus principais afluentes, numa larga faixa do nosso território com
mais de trezentos quilômetros de largura, desde o Rio Paranapanema até a margem direita do Rio Uruguai.
Todavia, sobre a "Rep. Teocrática Jesui'tica lndi'gena'', se estenderam as nuvens
negras do amanhã. São Vicente, São Paulo e sua brava gente ampliava a sua penetração
na selva brasileira e se expandia em direção ao ocidente; precisando da mão-de-obra, especialmente daquela moldada e aprimorada na intimidade das reduções jesu1'ticas, não
mediram sacrifícios para atingir os seus objetivos.
"Sobrevieram os bandeirantes, empurrando e deslocando a tudo quanto se lhes antepôs pelo caminho Transpuseram o Paranapanema, o lvai', o Piquiri, o lguaçu e tudo foi desmantelado, arrasado. Dessas longas e tormentosas caminhadas ainda hoje ecoa o grito do
guerreiro guarani - "esta terra tem dono" ... grito de guerra, de desafio ou grito de
um desesperado que protesta e pede compreensão ...
Dos índios aldeiadossomente na região de Vila Rica, mais de cem mil foram vítimas da
prepotência; quinze mil foram trucidados e mortos; sessenta mil foram aprisionados e
vendidos como escravos em São Paulo e, os restantes, incluindo os das outras reduções,
ou debandaram para a intimidade das florestas, ou comandados pelos padres Montoya,
Maceta e Dias Tanho, realizaram aquele épico e trágico êxodo até as coxilhas e os ubérrimos campos gaúchos.
Na margem do médio rio Uruguai, após inenarraveis sacrifícios, reergueram as suas
choupanas, reiniciaram uma nova fase de lutas e de grandiosas realizações, afinal colimadas pelo dramático trucidamento dos valentes guerreiros Sapé Tiarajú e Nicolau Languirú, na batalha de Caybatê, em 1759".
Paradoxalmente, em nossa atualidade, são os decendentes desses mesmos paulistas,
que erigem monumentos e, em prosa e em versos, no papel, no granito e no bronze, cantam, contam e eternizam as glórias de um povo em fase final de extinção.
Duas razões fundamentais motivaram esta rápida e superficial digressão histórica.
A primeira : Compete aos estudiosos, especialmente aos historiadores, ampliar e
aprofundar as pesquisas em benef (cio de um conhecimento mais íntimo e mais objetivo
sobre o projetado "Paraná castelhano - jesui'tico" pois, a meu ver, até mesmo nas publicações mais recentes, o tema ainda não foi convenientemente analisado, nem tão pouco
houve um pronunciamento mais abalizado sobre as conseqüências sociais e culturais, remanescentes. A ação civilizadora que resultou da instal~ção dos "pueblos" - e, mais tarde das "reduciones", durante mais de um século, se reveste de real importância para a
história regional do Paraná, na qual, essa problemática, devidamente elucidada, deve
compor um dos seus primeiros capítulos. Suponho que, a respeito, há ainda muita cousa
que deve ser escrita e divulgada.
Basta lembrar que quase um século depois da fundação de Ontiveros (1554) nas vizinhanças da foz do lguaçu, é que surgiu a vila de Paranaguá, no lado oposto, nas margens do Rio Tacoaré (Taquaré, Taguaré, Tagaré) hoje, rio ltiberê, a beira do Oceano
Atlântico. O que teria acontecido no vale do rio Paraná, no oeste paranaense, durante as
décadas intermediárias (1554-1649)?
A segunda razão: Extinto o "Reino Teocrático Jesuítico - Indígena", espavoridos
ou trucidados os grandes contingentes de i'ndios guaranis que o habitavam, seus territórios foram, a seguir e em massa, povoados pelos gês, de além do Paraná, que transpondo
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o rio Paranapanema, se difundiram nas margens dos rios Tibaji, lvaí, Piquiri, lguaçu, se
acomodaram durante longas décadas nas plani'cies de Guarapuava e de Palmas, foram assi'duos nas vizinhanças e nas terras da antiga vila, depois da cidade de Curitiba e, sedeslocando para regiões mais meridionais, ultrapassaram o rio Uruguai, ocuparam as matas e
os campos do noroeste riograndense, do Alto Uruguai, mais densamente nas cercanias de
Passo Fundo, onde até hoje persistem, em fase de acentuada aculturação.
Exatamente ali se situa a maior concentração de índios caingângues entre as remanescentes do Brasil Meridional.
Qual a procedência, expansão, evolução e situação atual dos caingângues em território paranaense?
Poderia simplesmente dizer que quando os guaranis se foram vieram os caingângues .
Mas, solução tão simplista não satisfaz, visto razões várias, é realmente muito difi'cil, e
até temerário propor unia visão panorâmica, que efetivamente traduza uma seqüência
harmoniosa, no tempo e no espaço, sobre os deslocamentos ou a eventual sedimentação
da população indi'gena do Brasil Meridional e, mais especificamente, em território paranaense.
Para perceber a exata dimensão desta questão, basta citar apenas alguns elementos
que se antepõe a uma resposta satisfatória e imediata:
a - nos registros dos eventos vinculados com a população indl'gena que habitava regiões históricamente paranaenses, especialmente nos registros efetuados pelos jesuítas
das reduções, costumava-se designar como tapuia, todo o (ndio não guarani;
b - o renomado jesu(ta e historiador cônego J. P. Gay, autor da memorável "História da Re1=ública Jesu(tica do Paraguai", afirma: "o nome guaianá dá-se a todas as tribos
que não têm denominação e que não são guaranis";
c - a denominação "caingâng" é relativamente recente (a partir da proposição de
Telemaco Borba, 1882) e, notáveis etnológos, como H. Ploetz, A. Metraux, Herbert
Baldus e outros, louvam tal iniciativa e situam sob essa mesma denominação, nesse mesmo contingente, os (ndios coroados, goianás, bugres, cam~s. xocrens ou shocléns, xalans
ou xaques, enfim todo o contingente indígena que, pouco a pouco, vem sendo incluído
no grupo linguístico dos gês.
Somente estas referências são suficientes para desanimar qualquer definição mais
apressada.
Mas, para avaliar melhor ainda a amplitude dessas dificuldades, acrescente-se mais o
seguinte:
a - o nomadismo habitual dos (ndios, conseqüência natural de sua luta pela sobrev1enc1a;
~
b - comunidades indígenas que mudam a sua denominação em razão da morte de
seu cacique e, em consequência, adotam o nome de seu sucessor;
c - comunidades ind(genas que adotam, para designar o nome da sua tribo, o topônimo do lugar em que vivem;
d - registros e documentos utilizados como hábeis, muitas vezes foram elaborados
à base de informações erroneas ou de meras conjecturas;
e - mapas elaborados por "cartógrafos" improvisados, situando de maneira vaga e
imprecisa, comunidades indígenas que, antes ou depois, outro "cartógrafo" aponta por
outra, com denominação diversa;
f - comunidades indígenas que receberam sua denominação de acordo com certo
elemento decorativo ou de acordo com certo hábito que lhes foi peculiar (coroados em
razão do corte de cabelos, botocudos em razão do botoque em seus lábios, os iraitis em
razão do casquete de cera que usavam sobre a cabeça, etc . .. ) ;
g - o evidente atraso das pesquisas arqueológicas e da lingüística, precariamente
compreendidas e muito mal amparadas no desempenho de suas tão necessárias quão inadiáveis tarefas;
h - desinformação ou displicência de "Estudiosos", que dispondo de recursos para
a difusão de seus achados, apenas ampliam os malefícios da confusão.
' A

'
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Eis, at', um conjunto de fatores digros de ponderação que, de maneira implacável e
perseverante, interferem negativamente na elaboração de um adequado contexto sobre a
primitiva gente da antiga província e atual Estado do Paraná. Acrescente-se finalmente,
apenas para recordar: o nosso Estado, há poucas décadas, tinha o seu limite meridional,
nas barrancas do rio Uruguai.
Por essas e outras razões, serei prudente e cauteloso. Não quero ampliar o volume
daquilo que afoitamnete já se afirmou e que bem depressa revelou a sua inconsistência,
se confundiu e se diluiu entre as crônicas de pálido mérito lendário.
Porém, para propiciar melhores soluções, mais de acordo com a verdade histórica,
para iluminar a pesquisa de cientistas e satisfazer a curiosidade de diletantes, felizmente, se ampliou o volume de trabalhos criteriosos, aqueles considerados.clássicos nos domínios atuSliS da indiologia. A eles recorro na esperança de elaborar uma despretensiosa
síntese que, eventualmente, possa significar uma solução mais estável ã indagação anteriormente manifestada.
Para tanto, a dissertação que segue, obedecerá o critério cronológico, adotado por
diversos autores.
Século XVI - Certos autores costumam afirmar que os i'ndios guaranis então ocupavam uma área imensa, que se estendia desde Cananéa até a lagoa dos Patos, do litoral
atlântico, até os rios Paraná, Uruguai e Paraguai.
Mas, nessa afirmação não está expressa a real imagem e vastidão do território ocupado pelos guaranis que, no dizer de C. Lugon, se estendia "até os Andes, do Chile ao
Peru, bastante para o interior da Boli'via, do Brasil e do Uruguai, e mesmo dos Pampas
ao sul de Buenos Aires, até os confins da "Terra de Magalhães (in A. Rep. Com. dos
Guaranis, p. 22).
Em apoio dessa afirmação se invoca a dos etnólogos e a dos fillólogos que proclamam os guaranis como ocupantes de um território com um "espaço superior ao da Europa inteira ... todos falando a mesma língua. Esse fenômeno é tanto mais extraordinário
quando se observa que no meio deles encontra-se uma grande quantidade de outras nações, muitas vezes reduzida a um punhado de indivíduos que falam uma língua inteiramente diferente (Martim de Moussey, in Description Geógraphique et Statistique de la
Confederacion Argentina, Tomo 2?, p. 153-4) .
Nos preciosos registros constantes da "Memória Histórica da Cidade de Paranaguá", de Vieira dos Santos, vol. 1?, p. 14, na "Memória Histórica para a Capitania de S.
Vicente (L. 1?, p. 121 .2), na descrição da expedição de Don Nunes Alvares Cabezade
Vaca, na "Viagem e cativeiro entre os selvagens do Brasil", de Hans Staden, ( 1552), freqüentes são as informações sobre os índios carijós, reiteradamente levados e escravizados pelos sesmeiros de São Vicente, até o litoral de Pernambuco. A esse respeito, lembro
a bandeira de Jerônim o Leitão, motivando os protestos dos primeiros habitantes da bai'a
de Paranaguá.
Na região mais ocidental e em território paranaense, entre os anos de 1555-1557, o
governo do Paraguai fundou as vilas de Ontiveros, Vila Rica e Ciudad Real dei Guaira, e
" ac-s seus soldados submeteu os índios guaranis da região".
Essa expansão procedente das regiões paraguaias em direção ao oriente, no século
seguinte se ampliou e se aprofundou, atingindo até às margens do rio Tibagi.
Um pouco mais tarde, o cenário paranaense registra a presença de novos contingentes humanos que, até então, eram desconhecidos. Com efeito, após o combate e a derrota dos franceses de Villegaignon, em data imprecisa, um novo elemento demográfico iniciou a sua penetração e expansão nos domínios dos índios guaranis. Eram os gauianás
que, pressionados pela expansão dos portugueses, do leste para o oeste, incomodados e
preados pelos sesmeiros de Piratininga, iniciaram a sua m igração em direção ao ocidente
e ao sudoeste, transpuseram o rio Paranapanema e se estabeleceram na serra Apucarana,
além do rio Tibagi.
Pelo exposto, três afirmações se impõe:
a - todo o território paranaense, desde o rio Paranapanema e até o rio Urcguai e
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além deles, desde o litoral atlântico, até éls barrancas do rio Paraná, estava ocupada por
tribos que, na atualidade, são reconhecidas como de guaranis;
b - apenas a partir das últimas décadas do século XVI, um contingente provavelmente discreto, de índios guaianás, constitui a vanguarda de sua expansão, e também, a
novidade demográfica em território paranaense. "As notícias que sobre o Guaianás existem alcançam o último quartel do século XVI - Gabriel Soares, in "Notícia do Brasil";
é dessa época e, com razão, goza hoje de grande autoridade e descreve os Guaianás entre Angra dos Reis e Cananéia," ... (T eschauer);
·
c - não encontrei elementos para afirmar a presença dos guaianás mais para o sul,
além do rio Uruguai, no decurso do século XVI .
Século XVII - Grandes episódios conturbam profundamente a vida da população
indígena paranaense. Já ao término da primeira década do século, precisamente entre os
anos de 161 O a 1629, se destaca a presença e a excepcional atividade dos Padres da Cia.
de Jesus que, autorizados por D. Felipe, então rei da Espanha e de Portugal, prc.moveram a instalação de mais de uma dezena de reduções de índios guaranis, situados nas
margens dos rios Pirapó, Piquiri, lvaí, Tibagi e Paranapanema. Mas, na redução de Nossa
Senhora, instalada às margens do rio Corumbataí, além dos guaranis haviam também os
gualachos e os guaianás que, no testemunho de Gay (op. cit) "tinham linguagem peregrina", diferente.
Por razõs óbvias, a ação dos jesuítas pertubava frontalmente os interesses géo-poli'ticos e econômicos dos portugueses e, consequentemente, o confronto foi inevitável.
À expansão da "República Teocrática Guarani", toda ela objetivando atingir a costa
atlântica, se opôs a ação dos bandeirantes paulistas que, penetrar~do cada vez mais as
áreas centrais e ocidentais do território paranaense, acabaram desmantelando toda a organização jesu1lica já referida . São memoráveis as bandeiras de Manoel Preto e de Raposo Tavares que, como uma avalanche, levaram de vencida tudo que se lhes antepôs pelo caminho e, concomitantemente, alargaram as possessões portuguesas até às barrancas
do rio Paraná. Contam as crônicas da época que dezenas de milhares de índios guaranis
foram mortos ou aprisionados e, outras tantas, realizando um dramático êxodo, se deslocaram para ãreas mais meridionais, além do rio Uruguai.
Enquanto tão funestos episódios ocorriam no ocidente, a população indígena do litoral, represéntada pelos carijós, continuou se integrando num processo bastarite promissor de aculturação, natural e espontâneo, concorreu com os seus seculares usos, costumes e experiências auferidas pela tradição e pela longa convivência com aquele ambiente e, colaborou, decisivamente, na fixação dos àdvenas portugueses e espanhóis. A
bem da verdade, aí também sur..giram os obstinados vicentistas que, apesar dos protestos
dos moradores e autoridades da incipiente vila de Paranaguá, procuraram suprir as suas
necessidades de mão de obra, providas afinal a custa dos afáveis carijós.
Desmanteladas, mortas ou espovoridas, as tribos guaranis que ainda há pouco habitavam as regiões centrais e ocidentais do Paraná, permitiram a maciça expansão dos
guaianás que, por sua vez, vinham sendo deslocados do oriente para o ocidente, pelos colonizadores portugueses de São Vicente e de Piratininga. Olmedilla, no mapa da América
Meridional, assinala numerosas malocas de guaianás nas margens dos rios lguaçu, Santo
Antonio e Chopim, "habitadas por várias tribos relacionadas entre si, de costume e linguagem quase semelhante à dos guaranis. Por sua vez. no mapa "Paraquarias vul~o Paraguay cum adjacentibus". elaborado pelos jesuítas entre os anos de 1046/1649, o mesmo
contingente indi'gena foi localizado e se expandiu pelos vastos campos de Palmas. E fi nalmente Antonio Serrano, refere a presença dos G uaianás em Bate e Chova, ao sul do
rio Uruguai e em Pinaré, nas cabeceiras do mesmo rio (in "los Kaingangde Rios Grande
do Su 1" ...).
Século XVI 11 - Durante mais de um século, as jazidas auríferas do litoral vinham
sendo intensamente exploradas pela amena conjugação de esforços dos mineradores portugueses e dos serenos fnd ios carijós. Pouco a pouco, a procura de novas jazidas se impôs
e, para achá-las, rios e montanhas, vales e abismos foram transpostos através vicissitudes
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e sacrifi'cios inenarráveis. Afinal, o ouro do Atuba e do Assunguy propiciou suficiente
motivação para que crescentes contingentes de mineradores transpusessem a Serra do
Mar e se expandissem pelo planalto curitibano afora.
Ao comentar sobre a vida do arraial do A tuba e da Vila de Curitiba, Ouvidor Pardinho nos deixou o seguinte relato: .. . "ela se originara em povoação fundada haveria 80
anos daquela data por alguns moradores subidos de Paranaguá com algumas cabeças de
gado e algumas éguas que se multiplicaram em suficientes currais àquele tempo, disso
vivendo os moradores do arredor da vila em distância até 7 léguas e pelo caminho que
vai a São Paulo, a partir de 1704, quando se fabricavam outros currais que muito multiplicaram suas produções".
Mas,o pastoreio ainda atravessava uma fase incipiente e a procura de jazidas auríferas mais rentáveis, continuava estimulando nio somente os devaneios, mas também arrojados empreendimentos. Mineradores e sertanistas, de modo intermitente porém perseverante, penetraram os sertões de Curitiba e, ao retornarem, por certo deslumbrados
com tudo aquilo que viram, d·i fundirarn informações sobre a opulência da natureza, sobre os in1ensos campos de pastagem, rios e cachoeiras incomparáveis, florestas majestosas povoadas por uma flora e uma fauna jamais antes imaginada. E tudo, então, lhes parecia inexaurível, ao alcance da mão ... era o "paiquerê", tão almejado ... Em 1720,
Zacarias Dias Cortes, bravo sertanista curitibano explorou as lavras de lnhangüera. Em
suas andanças na região compreendida pelos rios Urúguai e lguaçu, descobriu os imensos campos de Palmas. A descoberta de jazidas auríferas na região, incrementou a efetivação de uma via de comunicação com a região do Viamão, no Rio Grande do Sul. Concomitantemente, Manoel R. da Mota, financiou a expedição de uma bandeira que, em
seu percurso, promoveu a abertura de uma picada até os campos de Lages. Outros ainda,
acalentando as mesmas ambições, se embrenharam no sertão e exploraram os vales dos
rios lguaçu, Tibagi, lvaí. O guarda-mor Francisco Martins Lustosa, "foi procurar ouro e
estabelecer alguns fortes nos campos de Guarapuava". E, mais tarde, já no declínio das
últimas décadas do século XV 111, as memoráveis expedições de A. Botelho que penetraram profundamente os territórios mais ocidentais do sertão curitibano. Seus relatórios,
providencialmente preservados nos anais da Câmara Municipal de Curitiba, constituem
ricos repositórios sobre índic s encontrados que, ertre outras peculiaridades, "cortavam
o cabelo conforme o modelo dos antigos franciscanos" (coroados).
T odes esses eventos, de grande importância e de maiore s méritos para a expansão
ocidental do território brasileiro, conduzidos e realizados por audaciosos sertanistas, tiveram entre outras consequências, as seguintes:
a - todo o ciclo da mineração aurífera praticamente terminou e, daí para frente,
não seria tarefa fundamental dentre as executadas pelos habitantes da região, na luta pela sua sobrevivência;
b - em meio de uma natureza opressivamente opulenta, rica e generosa porém desconhecida, novos roteiros e objetivos mais significativos, assinalariam as diligências dos
antigos mineradores ql;e, frustrados e desalentados por seus sonhos de enriquecimento
ligeiro e fácil, exatamente naqueles intermináveis campos e pastagens, encontrariam as
novas bases de sua expansão sócio-econômica;
c - para tanto, o sertão e os vastos campos gerais de Curitiba seriam interpenetrados, em todas as direções e, os caminhos percorridos pelos sertanistas, primitivas trilhas
palmilhadas pelo índic da região, foram consolidados, prolongados e alargados" pelas
patas da boiada em marcha" ....
Era o ciclo pastoril que então se iniciava ... Dentre as estradas ou caminhos. a "estrada do Mota" .. .. aberta em 1730 (mais tarde da Mata) e a estrada do Viamão, promoveram a comunicação entre Sorocaba, ltu , Curitiba, Rio Negro, Lages, Vacaria e a região de Viamão; ambas tiveram efeitos extraordinários, não somente na eclosão e no desenvolvimento do pastoreio e do comércio do gado, mas também, naquilo que era mais
significativo - o povoamento das áreas interioranas, a efetiva posse e exploração da terra que, de longa data, vinha sendo cobiçada por vizirhos insaciáveis.
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Com efeito, "à beira desses caminhos e estradas, foram sendo erigidos, ao lado dos
currais, os singelos ranchos, as hospitaleiras pousadas, as acolhedoras tabernas, os pitorescos arraiais - embriões de futuras vilas e cidades. Nelas, a vida dos lares se estabilizou,
as famílias proliferaram e os s(tios, pela ação previdente dos lavradores, se transformaram em áreas de cultura diversificada, a par da satisfação das necessidades mais imediatas de seus ocupantes" ( R. Martins. Hist: do Paraná)
Começou então a surgir aquela parcela de seus produtos excedentes que seriam
comercializados nos centros urbanos mais carentes e distantes.
Paralelamente, a criação do gado e a sua condução através de longos caminhos, repletos de surpresas e de perigos, se integrou (ntima e profundamente na maneira cotidiana da existência da população rural. A seu lado e comungando de todas as vicissitudes,
se aculturando e se amalgamando com a nova gente e o novo mundo, se acomodou aquele contingente expressivo de fndios "administrados", de ascendência guarani, dos mamelucos que deles descendiam e, juntos, na vida libérrima dos campos de criação, na proteção dos currais e das invernadas, através de longas e estafantes caminhadas, encontraram
as razões suficientes para promover uma convivência promissora, o ameno entrosamento
de sua destinação com a dos povoadores ádvenas.
"Nesse delicioso convívio, enquanto a jovem índia gerava e criava seus filhos mamelucos, erquanto o jovem índio-português amadurecia e se tornava cada vez mais consciente de sua participação na elaboração da incipiente nacionalidade brasileira, os valores
culturais de seus antepassados se impunham e predominavam na cotidiana existência dos
ádvenas. "Todos falavam ou compreendiam essa ll'ngua (tup~ que, ao findar do século XVII,
era realmente a li'ngua geral, como os jesuítas a denominavam, não somente para os tupis
como para a general idade das populações sertanejas (in Hist.do Paraná, R. Martins,P. 157)".
"Ao seu contacto alteravam-se a sintaxe e a prosódia portuguesas. Desapareceram as
vogais mudas ou breves e prevaleceram as graves e as agudas. Os verbos tupis modelaram-se pelos do português, incorporando-se em grande número neste último, como incorporavam-se os nomes de plantas e frutas, animais e objetos de uso doméstico" (0 tupi na geogr. Nacional, T. Sampaio).
Na flora e np fauna, nos acidentes geográficos - rios e montanhas, na toponímia em
geral do Brasil Meridional, prevaleceram e se perpetuaram as seculares denominações
guaranis. Pelo exposto, percebe-se quão grande foram as metamorfoses do idioma, ocorridas em áreas paranaenses, nos campos e no sertão de Curitiba.
Mas, nem tudo era tão ameno. Houve, também, muito sacrifício e muitas vidas foram ceifadas nessa fase incipiente da conquista e do povoamento das ubérrimas áreas interioranas.
Grandes contingentes indt'genas, etnicamente mal definidos, reagiram à presença
dos ádvenas, lutaram por sua liberdade e pelo seu dom(nio pleno nas terras que eles e
seus antepassados, já há séculos, vinham habitando. No caminho dos tropeiros, nos sítios
e fazendas mais distantes, a presença do (ndio rebelde foi assinalada por freqüentes episódios, violentos e sangrentos, pelo trucidamento implacável dos audaciosos pioneiros e
de seus familiares.
Nas câmaras dos mais antigos centros urbanos, entre os registros da atividade e dos
desvelas de seus vereadores, são freqüentes as anotações e requerimentos daqueles que,
distante e angustiados, clamavam pela proteção contra a atrocidade e o vandalismo de
gentio. Quem eram esses i'ndios?
Em 1703, a carta geográfica de G. de L'lsle registrou os índios gualachos nos campos e no sopé da Serra do Bituruna, ocupando toda a área que se estendia entre os rios
Piquiri, lguaçu e Uruguai, até ao pé da Serra do Mar.
Em 1768, ao sul do Rio Negro, foram assinalados os índios pinarés (in "Plano de La
Capitania General de lastres Províncias dei Rio de la Plata, Paraguai e Tucuman").
Em 1771, nos campos de Guarapuava foram assinalados os (ndios Votorões, Dorins,
Curutons.
Em 1775, no "Mapa Geográfico da América Meridional (op. cit) foram assinalados
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os índios Guaianás, ao sul do rio Chopim (então Piritiba).
Os relatórios das reiteradas expedições do Cel. Luiz A. S . Botelho ao interior paranaense, informarar:n sobre a presença, em diversas regiões percorridas, notadamente nas
margens do lguaçu e de seu afluente, o rio Jordão, de bugres, {ndios da "nação dos Xu clan", índios tapes e, dentre eles "alguns tinham cabelos compridos de um palmo pouco
mais ou menos, cortados para diante, bem redondos, e dois com coroas no próprio lugar
que os nossos cléricos as tem bem redondas, pouco maiores que a dos minoritas", e mais
adiante - " a fala tão bárbara, que é totalmente distante da geral indiana" .
Século XIX - Exauridas as minas da região litorâne.a, começou a busca do precioso
metal, a procura de novas jazidas naturais em lugares cada vez mais distantes. O audacioso aventúreiro, chegou até as Minas Gerais e mais longe ainda, a Cuiabá e a Goiás ... Para lá acorreram os mineradores e, concomitantemente, se acentuou a penetração do continente.
Outros contingentes populacionais, já onerados pelas frustrações e desenganas anteriores, volveram suas esperanças para aquelas imensas sesmarias que, ainda inexploradas, aguardavam os carinhosos desvelas de seus proprietários. Nelas bem depressa triunfariam as tradições agro-pastoris do português ibérico que, afinal, ali encontrou as bases
mais estáveis de sua própria sobrevivência.
No cenário brasileiro surgiram os feitos do lendário trapeiro e, entre as povoações
florescentes do litoral e do longíquo planalto central brasileiro, entre Sorocaba e Viamão do Brasil Meridional, se iniciou e se expandiu uma salutar agitação sócio-econômica, de real importância para a consolidação da própria nacionalidade, em vasto território
do continente sul-americano.
Mas, toda essa tão promissora agitação foi seriamente conturbada pela crescente
oposição indígena que, já em 5 de novembro de 1800, motivou a seguinte Carta Régia
- " .. . todo o interior da Capitania de São Paulo, em que se acham os Campos Gerais
de Curitiba e os de Guarapuava, assim como todos os terrenos que desaguam no Paraná,
e formam de outro lado as cabeceiras do Uruguai, todos compreendidos nos limites desta Capitania e infestados pelos índios denominados Bugres que matam cruelmente
todos os fazendeiros e proprietários, que nos mesmos países tem procurado tomar sesmarias e cultivá-las em benefício do Estado, de maneira tal que em todo o terreno qL'e
fica ao oeste da Estrada Real , desde a Villa da Faxina até a Villa de Lages, a maior parte
das fazendas, que estão na dita estrada, se despovoando, um as por terem os ( ndios Bugres
morto os moradores, e outras com o temor que sejam igualmente vítimas, e que até a
mesma estrada chega a não ser vadiável, senão por viajantes que vão reunidos em grande
número e bem armados .. . chegando até a atacar o Regi stro que está em cima da Serra
no caminho que vai da Villa das Lages para Santa Catarina em cujas vizinhanças têm chegado a matar povoadores ... vendo-se também igualmente presentes os louváveis que
tem resultado das providênc ias dadas contra os botocudos ... sou servido por esses e
outros justos motivos que ora fazem suspender os efeitos da humanidade que com eles
tinha mandado praticar, ordenar-vos que desde o momento em que receberdes esta minha carta Régia, deveis considerar como principiada a guerra contra estes bárbaros
, d·IOS
" • • • ,,
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E o que começou, efetivamente, fci uma guerra de extermínio!
Foi organizada e se realizou, com relativo sucesso, a Real Expedição e Conquista de
Guarapuava, iniciada em 1809, chegando ao seu destino em agosto de 1810. Já nomes mo mês e ano, o relatório que foi enviado à Junta de São Paulo informava :" . .. no dia
29 reapareceram os índios, em grande número, como inimigos atacando o mesmo destacamento e lançando fogo aos ranchos e pondo cerco à Atalaia ... O combate durou seis
horas e terminou com o desbarato dos assaltantes que se retiraram com muitos mortos
e f en'd os . ..
Alguns anos mais tarde, em 1822, o Padre Fr. das Chagas Lima que acompanhou toda a expedição e viveu os albores da Freguesia do Belém em Guarapuava, em seu relatório fez as seguintes anotações sobre a população indígena da região: "Da parte d'além do
li
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rio lguaçu, que os Nacionais intitulam Covó ... os i'ndios Votorons; entre os rios Paraná, lguaçu e Piquiri, que os índios denominavam Paiquerê ... os i'ndios Cayarés ainda
bárbaros ... nas partes do Norte, entre os rios Dorins e Piquiri, restarão em 1813 alguns
índios Carnés ... os quais se foram jt·ntar aos bárbaros Tac-taiás, habitantes nas margens
do rio Utaú ... acrescem mais os (ndios Guaranis, bárbaros assistentes nos bosques faxinais inerentes ao rio Uruguai, cuja corporação é a mais numerosa que há em todo o d istrito de Guarapuava ... 40 léguas e, distância da Atalaia a rumo de Sodoeste".
A declaração de guerra bem depressa mostrou as suas hediondas conseqüências e,
já em 1809, nova Carta Régia proclamava que "para realizardes as minhas Paternais vistas, e portanto, considerando que não lhe conforme aos mesmos princi'pios religioscs, e
Pol(ticos o querer estabelecer a minha autoridade nos Campos de Guarapuava, e território adjacente por meio da mortandade e, crueldade contra os i'ndios ... "
Mas, urna vez acirrados os ânimos, de pouca valia foram tais recomendações. Pelo
século afora, à violência dos conquistadores, aos mortic1'nios abomináveis, se opôs a tenaz e implacável reação dos agredidos ... Tragédias inenarráveis aconteceram pelo sertão afora ... Nas atas das Câmaras das Vilas e cidades interioranas, se sucedem os registros de tropelias, de incêndios, de crueldades praticadas pelos 1'ndios ... A população
em pânico, clamava por previdências e proteção ... Em 1839, na Câmara de Curitiba,
se deliberc.u sobre um contingente da "Companhia de Cassadores de Montanha" para repelir as agressões dos índios. No momento, já alguns anos antes, em outubro de 1831,
foram totalmente revogados as Cartas Régias que mandaram fazer guerra, e por em servi.dão os índios ... A fogueira ateada, não teria, tão cedo um fim ...
Em abril de 1841, a mesma Câmara de Curitiba informava "ter aparecido indi'genas
no Distrito daquela Freguesia (S. José dos Pinhais) e que os moradores se achavam em
perigo e se providenciou a entrega de dois caixotes com mil e quinhentos cartuchos para
obstar qualquer atentado .. ." Em 1843 se registrava "terem chegado repentinamente,
na povoação de Palmas, uma porção de índios selvagers" ... Em 1847 se registrava que
"todo o destacamento de municipais permanecendo estacionado nesta cidade, seja removido sem perda de tempo para a Freguezia de Guarapuava afim de que reunido às praças
já ali existentes, possa conter os i'ndios e proteger a vida de seus habitantes" . .. Em
1875, hordas selvagens de bugres invadiram o munici'pio de Guaratuba, aterrorisando os
habitantes da zona rural e urbana". Ao longo da "estrada da Mata" e, em termos genéricos, ao longo da estrada de Sorocaba a Viamão, nas regiões circunvizinhas a Lages, Curitibanos, Campos Novos e Rio Negro, eram intermitentes os ferozes ataques aos tropeiros
e fazendeiros que, aqui e acolá, desafiando toda sorte de perigos, ousaram instalar suas
invernadas, seus lares e eventuais hospedarias. Em sua maioria, todas essas agitações
acompanhadas de tanta destruição e rnortici'nios, foram atribui'das aos indomáveis botocudos, cujo habitat, o mais densamente povoado, se sistuava entre as encostas da Serra
do Mar, na bacia do rio Tirnbó, nas cabeceiras dos rios ltajai'-Açu e lguaçu , no vale do
rio Negro.
Mais para o sul, além do rio Uruguai e na bacia do Pelotas, se expandia "a grande
nação dcs coroados" referidc.s como inimigos dos botocudos. Colaborando com a situação geográfica desse último contingente indi'gena, Von Martius, já no começo do sécu lo XIX, informava que os i'ndios Camés, os mesmos camés dos Campos de Guarapuava
e referidos pelo padre Fr. Chagas Lima, se cognominavam, reciprocamente, de caingângues (in Glossaria Linguarum Brasiliensis). Os sertanistas curitibanos - Herrnógenes Carneiro Lobo e Rocha Loures, registraram em 1845, a presença dos caingângues na região
de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E, mais recentemente, a professora ltala 1. B.
Becker, elaborou um mapa da região ocupada pelos caingângues do Rio Grande do Sul
e relacionou as datas de fündação das respectivas reservas, postos, toldos e aldeias, entre
os anos de 1830 a 1862 .
Já ao findar do século 19, nos terços mais ocidentais dos rios lvaf e Piquiri foram assinalados os i'ndios Arés que, por usarem botoques foram identificados como botocudos.
Mas, o notável indianista paranaense, Telêmaco Borba, que visitou o referido contingen31

te ind(gena, ao comentá-lo disse: "Se no Paraná há restos das tribos da nação guaianá,
devem ser estes arés do baixo lva( e Piquiri, os únicos que por seu idioma e caracterfsticas brandas e pac(ficas se assemelham à descrição que deles fez Gabriel Soares".
O desfilar de tantas informações sobre a população ind(gena sediada em território
paranaense durante o século 19 já nos permite uma visualização panorâmica da situação.
Contudo, mais duas ocorrências, de expressiva importância, devem aqui ser evocadas, mesmo que isso signifique maiores delongas em busca das definições procuradas. A
primeira se refere ao decreto imperial de n? 426, de 24 de julho de 1845, que regulamentou as missões de catequese junto à população indt'gena e proclamou que "haverá
em todas as Províncias um Diretor Geral dos fndios, que será de nomeação do Imperador" ... e, em seu parágrafo 6?, manda "proceder ao arrolamento de todos os t'ndios al deados, com declaração de suas origens, suas l(nguas, idades e profissões" .. .
Esse arrolamento, efetuado por Diretores destitu1'dos de qualqL·er preocupação pela
verdade histórica, sem adequadas credenciais, foi extremamente funesto em suas conseqüências, eis que comunidades ind(genas numericamente pouco expressivas, às vezes
bem próximas de outras idênticas, com o mesmo componente humano e cultural, receberam, cada qual, uma denominação própria, em função de um acidente geográfico ou
de um chefe tribal também passageiro. Tais registros relacionaram dezenas de tribos
ind(genas .. . e, ainda hoje, perduram as suas desalentadoras consequências tanto na
pesquisa dos estudiosos como nos pronunciamentos de curiosos diletantes, preocupados
com a definição étnica ou a filiação lingufstica da população ind1'gena do Brasil Meridional.
A segunda nos aponta a ação absorvente, expansiva e dominadora das invernadas,
dos sítios e das fazendas então integradas no pastoreio do gado, ao lado da imensa proliferação de pequenas propriedades agr(colas dos novos ádvenas - germânicos, italianos,
poloneses, etc, protagonistas da política imigratória iniciada a partir de 1824, implanta
da e desenvolvida em vastas áreas do território meridional brasileiro. '
Os caingângues sofrendo o impacto da nova conjuntura demográfica, ou cederam a
cooperação de sua mão-de-obra às ativ idades agro-pastoris das fazendas, ou, inconformados e rebeldes, se embrenharam nas selvas do ocidente. Todavia, mais cedo do que pudessem supor, a( também foram alcançados, envolvidos nas mesmas vicissitudes, absorvidos ou espoliados pela ação avassaladora do colono nacional ou imigrante.
No extremo sul, imigrantes alemães e italianos se expandiram bem depressa para o
interior, se deslocaram em diversas frentes de trabalhos agro-pastoris e contribut'ram para
a definitiva sedimentação dos caingângues nas regiões do extremo noroeste, na concavidade do rio Uruguai.
No vale do ltajaí e de seus afluentes, lá onde mais densamente se instalou a imigração germânica, o território foi também arduamente disputado entre os ádvenas e os indomáveis botocudos. Aqui " a resistência indígena foi enfrentada pelos governos locais e
pelas companhias interessadas nos negócios de colonização, com a organização e estipêndio de grupos de bugr"~iros. A ordem era "afugentar os índios para lugar de onde não
mais pudessem incomodar os brancos" ( in Anais 11 Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, p. 123, Sílvio Coelho dos Santos, 1977) .
Não nos são desconhecidos os inenarráveis crimes cometidos pelos bugreiros que,
para receberem a remuneração de seu trabalho, tinham que apresentar as orelhas decepadas, dos bugres e botocudos que haviam sido trucidados de maneira a mai s bárbara ...
Este era o documento hábil de serviço prestado, a certeza da remuneração . _ .
No vale do Rio Negro e terrenos adjacentes, os colonos, im igrantes poloneses e alemães recém vindos, sofreram reiteradas incursões predatórias dos boto~udos, suscitando
tanto as ações de représálias, quase sempre sangrentas e seguidas de mbrtandades, quanto as conciliatórias e catequéticas, desenvolvidas pelos padres vicentinos\( Relatos do missionário - Kominek).
Nas cabeceiras do rio lguaçu, em vastas área s de sua bacia hidrodrogáfica e até onde
era navegável, nas cercanias do antigo porto Vitória, a massa ·imigratória polonesa a( ins-
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talada, viveu dias inquietantes, não raro conturbada peia presença ou vizinhança das hordas caingângues e dos botocudos.
Todos os eventos que pontificaram a ocupação do solo pelas mais variadas correntes
imigratórias européias, contribui'ram intensamente para ampliar e confundir,oscomentários e referências sobre a população indígena do Brasil meridional. Em sua maioria, eles
motivaram as crônicas de viajantes, os relatos de inspetores e diretores de companhi&s
de colonização e de seus agentes, os relatórios dos "Diretores dos fndios" e dos 1nspetores dos Serv. de Povoamento e Colonização, os anais das Câmaras Municipais, os relatórios das autoridades provinciais, a correspondência dos próprios imigrantes e, tudo isso,
afinal, compôs uma monumental "babilônia", uma montanha de informações tendenciosas, confusas, indefinidas e desalentadoras ...
Compreende-se porque Telêmaco Borba, apesar de sua convivência amistosa com os
índios paranaenses, em 1882, propôs o termo "caingâng" em substituição ao de coroado
que, logo a seguir, foi considerado pelos etnólogos H. Ploetz e A. Métraux, como sinônimo de coroado, goyaná, bugre, kamé, sacré, xocren, xalans ou xaques (in La civilization materielle et la vie Social/ et Religieuse des lndiens gê du Brésil Meridional", da
Rev. dei lnst. de etnologia da Univ. Nac. de Tucuman, 1930).
O confronto, devidamente ordenado, das mais variadas expressões etnográficas, permitiu uma reaproximação, certa homogeneização de diversos contingentes indígenas,
até então etnicamente heterogêneos, confundidos em meio de uma crônica e imensa
prolixidade de registros indiscriminados.
Finalmente, dentro de criteriosas pesquisas, a sistematização começou a gerar os primeiros frutos.
Século XX - Não menor é o volume de referências sobre a população indígena residente em território paranaense no decurso do século XX. Todavia, entre elas não mais
apenas se destacam as anotações de curiosos ou as dos simples viajantes que se deslocaram por este ou aquele caminho fluvial ou terrestre, mas, também, se multiplicam criteriosos estudos historiográficos a par dos realizados por etnólogos e arqueólogos que,
finalmente de mãos dadas e com roteiros definidos, motivam a evolução das primeiras
pesquisas cautelosamente programadas, amparadas em princi'pios técnicos e em adequada metologia. Em seu prosseguimento, por certo, conduzirão às definições reclamadas
pela ciência.
Face à impossibilidade de sintetizar a enunciação de tantas referências, limitar-me-ei
a citar apenas algumas, as mais autorizadas, seguidas da transcrição de certos atos e resoluções, dispostos cronologicamente, emanadas e sancionadas pelas deliberações dos detentores da pública administração paranaense:
a - os cáiguás, próximos das regiões ocidentais do Rio Paraná, em território paraguaio, se instalaram no Vale do Paranapanema. Falavam um dialeto tupi guarani. Em
1911 habitavam a margem direita do baixo lva í;
b - em 1903, Ambrossetti visitou as aldeias guaianás no curso inferior do rio
lguaçu;
c - Teodoro Sampaio, in "Nação Guaianá da Capitania de São Vicente", filia-a ao
contingente guarani;
d - Carlos Teschauer, S. J., in "Os caingâng ou coroados do Rio Grande do Sul",
entende que os guaianás como também os Camés e os Socréns, eram caingângues;
e - H. Von lhering, in Revista do Museu Paulista, vol.. 6, p. 23-44, conlui que os
guaianás descritos por Gabriel Soares "são os atuais caingâng";
f - Telêmaco Borba, in "Atualidades lndi'genas", p. 128 e seguintes, diverge e entende que eram Tupi-Guaranis", pois esses i'ndios se entendiam perfeitamente com os
carijós;
g - o padre Marcos Simoni, em 1906, assinala a presença dos últimos chavantes dos
quais há notícias no Paraná, entre os rios lval e Paranapanema.
Vejamos, a seguir, os registros oficiais. Em sua maioria provêm das primeiras décadas desse século, isto porque as tarefas de assistência, proteção e de aculturação dos
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índios, foram transferidas aos domínios e orientação da administração regional, pelo
Decr. n9 8072, de 20 de janeiro de 1910, criando o Serv. Nacional de Proteção aos Índios.
1902 - O decreto n? 6 determinou em seu artigo único: "fica reservada para estabelecimento da tribo indígena de coroados ao mando do cacique Voicrê, salvo direitos
de terceiros, uma área de terras compreendida nos limites seguintes: a partir do passo do
Chapecó, pela estrada que segue para o sul, até o passo do Rio Chopinzinho,e por estes
dois até onde elas fazem barra".
Anote-se, desde já, o "previdente" trecho - "salvo direito de terceiros" ...
1903 - Pelo decreto n? 64 de 2 de março de 1903 se determinou que "ficam reservadas para o estabelecimento de t11uos tnd fgenas as terras ocupadas pelos cabidas docacique Cretan (Antonio Joaquim Cretan - caingâng), com as seguintes divisas : - a partir
da cabeceira do Ribeirão do Lageado Grande, à cabeceira do Ribeirão Palmeirinha, e por
este abaixo até o lguassu que será a divisa Norte, respeitando o direito de terceiros".
1909 - Pelo decreto n? 853, de 22 de março de 1909" o Congresso Legislativo do
Estado do Paraná decretou e eu sanciono a lei segL;inte:
Art. 2? - "Na comarca de Rio Negro, ou do Porto da União, onde melhor convenha, o Governo determinará uma área de terras onde se possam acomodar e viver os índios Botocudos; na de Palmas fará medir duas áreas com a capacidade de patrimônio dos
índios coroados; na de Guarapuava, entre os rios lvahy e Tibagy, outra igualmente patrimonial, para os Guaranys e em Thomazina ainda outra reservada aos t'ndios da mesma
nação".
No artigo 9? da mesma Lei se proclama que "o governo, respeitando os princt'pios
de humanidade e civilização, deve procurar, por todos os meios, impedir que continue
o massacre dos povos silvícolas, responsabilizando as autoridades que se tornarem indiferentes s transgressões da Lei de Proteção".
1915 - Decreto n? 591 de 17 de agosto de 1915 - "O presidente do Estado do Paraná, utilizando da autorização contida na lei n? 1168, de 16 de abril de 1912, e tendo
em vista garantir a propriedade da lavoura dos índios Caingângs estabelecidos nos toldos
denominados Faxinalsinho, Palmitaf e Faxinai do Cambará. - Decreta:
Artigo 1? - "Fica reservada para establecimento dos índios caingângs dos toldos
denominados Faxinalzinho, Palmital e F-axinal do Camabará, no Município de Tibaby,
salvo direito de terceiros UMA área de terras compreendidas nos seguintes limites : "Principalmente na barra do rio Rosário no Rio Alonzo, por cima até a barra do arroio
Bonito, por este acima até a primeira vertente acima da Pedra Banca, por esta vertente
acima até a serra, a procurar uma vertente que desagua ao lado esquerdo do arroio dos
poços, por este abaixo até o ribeirão das Formigas, e por este abaixo até o rio Barra
Grande, por este acima até as cabeceiras, d'ali pela divisa da fazenda da Apucarana, do
rio do Rosário e por este abaixo até a sua fóz onde começou".
Daí para frente, a generosidade e o protecionismo caminham em sentido contrário.
Surgem os "direitos de terceiros" sobre as terras reservadas e doadas aos índios ...
Pela lei 2111 de 25 de março de 1922, ficou estabelecido, em seu artigo 1?, que
"os possuidores de títulos provisórios expedidos pelos antigos ·o irectores do Aldeiamento de índios, não registrados oe conformidade com o que dispõe a lei nP 68 de 20 de
dezembro de 1892, poderão adquirir por compra e preço mínimo da lei vigente a área de
terra constante desses t(tu los" ...
Qual o índio que entendia de regulamentos e de registros? ...
Pela lei n? 2 .113 de 25 de março de 1922, ficou o Poder Executivo "autorizado a se
entender com o Governo Federal no sentido de ser extinta a atual povoação de São Jerôn imo, criada pelo Decreto n? 8 .914 de 30 de agosto de 1911. No artigo 2?, prossegue :
"O Poder Executivo providenciará no sentido de ser demarcada a área atual efetivamente ocupada pelos indt'genas de São Jerónimo ou a transferir as famt'lias ali existentes
para as terras de Apucarana, pertencentes aos mesmos indígenas".
E, por a( afora, continuou a elaboração de leis e decretos, de resoluções e portarias,
34

ora em defesa das necessidades administrativas do Estado, ora em defesa dos interesses
de terceiros. Basta confrontar o texto dos decretos e leís aqui lembrados com as áreas
atualmente destinadas para compor as reservas territoriais dos (ndios paranaenses .. .
Não houve qualquer expansão, mas, ao contrário, uma progressiva retração ... Teriam
morrido os seus ocupantes? Em setenta ou oitenta anos consecutivos, nasceram no m ínimo, três a quatro novas gerações de índios e, apesar dessa efetiva proliferação, apesar
da real retração das áreas destinadas aos contingentes ind(genas do Estado, não aumentou o índice demográfico das mesmas áreas, mas, pelo contrário, continua sendo muito
baixo.
Teriam falhado os processos de aculturação postos em prática? Teriam fenecido ou
se atenuado as suas aptidões biológicas face ao movimento avassçilador da "civilização e
da generosa "afetividade" dos alien(genas?
Enquanto tudo isso vem acontecendo, continua a impertinente e teimosa intrusagem de "seu" patrimônio territorial e, os grileiros, que querem impor a sua posse forjada
e.mentirosa, motivam crônicas polêmi.c as, árduas disputas e protestos veementes, apaixonadamente veiculadas pela imprensa nacional.
Não são poucos os processos judiciais que circulam nas mais variadas instâncias da
justiça nacional. São reiteradas e se multiplicam as ações jL"diciais reinvindicatórias daqueles "direitos de terceiros" acima destacados.
O "paiquerê", onde reinava aquela paz e aquela bonança, tão decantada pelas lendas indi'genas, continua sendo apenas um anseio, uma quimera, cada vez mais distante ...
De acordo com os dados coligidos ~m 1979 e até mais recentemente, dados que nos
foram gentilmente cedidos pelo Serviço de Assistência Social da Delegacia Regional da
F UNAI e pelo M.D. Diretor do Museu Paranaense, existem no atual território paranaense, 11 reservas (postos e aldeamentos) indígenas assim distribui'das :
1 - Posto Barão de Antonina, no Municl'pio de São João da Serra, com 330 caingângues com a área de 4.840 has.
2 - Posto do Faxinai, no Municl'pio de Cândido de Abreu, com 192 caingângues
com área de 2 .098 has.
3 - Reserva 'de Guarapuava, no Munici'pio de Guarapuava, com 350 caingângues e
com. a área de 17 .020 has.
4 - Reserva do lval', no Municl'pio de Manoel Ribas, com 500 caingângues com a
área de 7 200 has.
5 - Posto de Laranjinhas, no Município de Santa Amélia, com 84 (ndios guaranis
e 2 caingângues, com área de 170 has.
6 - Posto da Mangueirinha, no Munici'pio do mesmo nome, com 974 (ndios guaranis e caingângues, com área de 8.804 has.
7 - Posto de Ortigueira, na localidade de Queimadas, com 87 caingângues e com
área de 3.871 has.
8 - Aldeamento de Ortigueira, no Munic(pio do mesmo nome, com 103 caingângues com área de 899 has.
9 - Reserva de Palmas, no Munic(pio do mesmo nome, com 305 caingângues e com
área de 2.944 has.
10- Reserva do Rio das Cobras, no Munic(pio de Laranjeiras do Sul, com 1250
caingângues e guaranis, e com área de 16.800 has.
11 - Posto de Tamarana, no Município de Londrina, com 360 caingângues e com
área de 6.390 has.
OBS. - Estão em formação mais dois Postos no oeste paranaense.
RESUMO Total existente nas reservas e nos postos
: 4.517 (ndios
Total da área reservada aos me smos índios : 71 .000 has.
: 29.583 alq.
Total de alqueires
Total de quilômetros quadrados
2.92G km2
fnd ice demográfico por Km2
1,5 p/km2
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Cumpre informar ainda, que na reserva de Chapecó, no Munic(pio do mesmo nome,
existem 1.725 i'ndios guaranise caingângues e dispõ de uma área de 16.286 has. Nomesmo Estado existe ainda a reserva de !birama, nas nascentes do ltajai'-Açu onde existem
índios que se auto-denominam de Xoclengs, com aproximadamente 1.000 indivi'duos,
dados que não coincidem com os dados fornecidos pela FUNAI . (Segundo o Prof. Vasco
J. Taborda Ribas, os i'ndios atualmente ai' não chegam a 500 indivíduos) .
Era meu propósito elaborar apenas uma relação de informações cronologicamente
dispostas, evidenciando a presença e os deslocamentos da população ind(gena que, em
períodos mais ou menos longos, houvesse povoado o território paranaense, principalmente por aqueles que, a partir de Telêmaco Borba - 1882, são referidos sob a designação genérica de caingângues.
Mas, apesar do longo desfilar de velhas reminiscências e de registros da mais variada
procedência e autoria, tenho a impressão de que a tarefa assumida ainda não atingiu o
objetivo colimado.
Insisto no meu propósito e, para amparar algumas conclusões que adiante serão exaradas, refiro a seguir, mais algumas, que me parecem conclusivas, voltadas para a mesma
questão, resultantes de pesquisas e, como tais, dotadas de um categorizado respaldo
cient(f ico.
1 - Na memorável Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1? de maio de 1500
dirigida a EI Rei D. Manuel, o missivista comentou sobre o gentio que então recepcionou
aos portugueses. Esses (nd ios, foram devidamente estudados e reconhecidos como integrantes da tribo dos Pataxós, do agrupamento lingui'stico do Gês;
2 - Visconde de Porto Seguro, in Hist. Geral do Brasil, no capítulo em que comenta os franceses no Rio de Janeiro, reproduz a imagem do "botocudo" desenhada em 1558,
pelo escritor André Trevét e informa: "Cunhanbebe era bastante alto, membrudo e de
horrenda catadura, levava durado e com urn botoque no sentido vertical o lábio inferior".
3 - O termo "bugre" é originalmente francês - "bougre" - é nome dado ao índio.
Sua denominação remonta à presença dos franceses no Brasil, desde Cl> in(cio da colonização. (vede Enciclopédia Delta Larousse).
4 - Gabriel Soares, cronista português, em 1587, escreveu o famoso "Tratado Descritivo do Brasil". Todos aqueles que comentaram a referida obra, destacaram a sua excelência, "as notáveis observações e a apreciável justeza científica do autor". Gabriel
Soares descreve os Guaianás situados entre Angra dos Reis e Cananéia e salienta algumas
de suas peculiaridades etnográficas (vols. 14 e 15 ds. Rev lnst. Geogr. Brazil};
5 - Rocha Pombo, em sua monumental "História do Brasil", vol. 19, pág. 28 (Edição Centenário), ao referir os primeiros mapas da costa brasileira, lembra o grande atlas
histórico de Kunstmann, elaborado em 1503, e, no mapa de n9 3, destaca a existência
da ilha dos Guanás, pouco ao sul de São Vicente;
6 - Eugênio de Castro, no vol. n? 29 da Revista do lnst. Hist. Geogr. de São Paulo", informa que, na biblioteca de Paris, existe um exemplar cartográfico de Reinei, de
1516, e nele, o seu autor anota a ilha dos Gayonos ou Goaná, atualmente indentificada
como sendo a ilha de São Vicente" apesar da altura errada de 27 graus";
7 - Manuel Aires de Casal, geográfo e ex-capelão da Misericórdia do Rio de Janeiro,
em 1817, escreveu a famosa "Corografia Bras<lica" que, na opinião de Vernhagem, F.
Denis, Rodolfo Garcia e outros "nenhuma obra superou a sua". E mais ainda: "A obra
é em si um monumento importânte, que será em todo tempo consultado com proveito.
por todos os que pretenderem bem conhecer as cousas do Brasil".
E Aires de Casal, ao comentar a Prov(ncia de São Paulo, que então se estendia até
as barrancas do Uruguai, ao Sul, e até o rio Paraná, a oeste, informa na página 153 do
tomo 1?: "A parte oriental desta Prov(ncia era possu(da por duas nações aborígenes :
Carijós e Guaianás eram os seus nomes; estes ficavam ao norte daqueles. Toda a região
ocidental ainda está em poder do gentio bárbaro. Os paulistas dão o nome de bugres aos
que dominam o terreno, que se estende do rio Tietê até o Uruguai".
Na página 163, do mesmo tomo, ao comentar sobre a cidade de São Paulo, informa :
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"seus primeiros povoadores foram uma horda de Guaianás com o seu cacique Tibiri~,
que vivia na aldeia de Piratinim, junto à ribeira do mesmo nome".
Ainda no mesmo tomo (à página 95), situa também os Guaianás nos campos de Vacaria, na Provr'ncia do Rio Grande.
Finalmente, em diversas páginas do tomo 27, situa os Coroados nas margens do rio
das Pombas, em Minas Gerais; idem, em quase todo o território da Prov. do Rio de Janeiro.
8 - Teschauer, comentando os guaianás, informa que "encontramo-lo um pouco
antes dos meados do século XVII no curso superior do rio Uruguai, ao norte do nosso
Estado do Rio Grande do Sul, mencionados no mapa organizado pelos missionários do
Paraguai e Rio Grande e ainda distinguidos dos Gualachos que aparecem sobre as margens do lguaçu."
9 - Francisco Martins dos Santos (in "História de Santos", vol. 1~ , pags. 111/ 112/
118 - 1937), ao comentar sobre os registros cartográficos de Kunstmann e Reinei, conclue: - "Esperamos, pois, haver demonstrado suficientemente, a verdadeira procedência dos Guaianazes dos portugueses, dos guaianã de Anchieta, dos guanás de Kunstmann
ou Gayonos de Reinei, uma só e mesma gente, primitivos dominadores de Gohayó, a
futura terra santista, geração brasílica de onde sa(ram para a história os vultos de Piqueroby, Caiuby e Tibiriçá".
10 - Em 1882, Telêmaco Borba, conforme citação anterior, propôs o termo "caingâng", em substituição ao de coroado, como sinônimo dos mesmos, e dos (ndios denominados goyaná, bugres, kamés, sacrés, xocréns, xalans ou xaques.
11 - Romário Martins, in "Paiquerê-mitos e lendas" (Curitiba, 1940) informa que
"o pa(s dos caingângues era toda a terra que ia do Piquiri até o Uruguai dos nossos
dias".
12 - J. Lourenço Fernandes, in "Os caingângues de Palmas" -Arquivos do Museu
Paranaense, vol. 1 ~. Curitiba, 1941, conclue dizendo: - "O primitivo habitat dessas
tribos, à luz da tradição ind(gena, foi o território compreendido entre os rios lguaçu e
Uruguai e sua imigração para o norte desses rios só se deu após o êxodo dos guaranis".
13 - Mais recentemente, a professora ltala 1. Basile, do "lnst. Anchietano de Pesquisas", da Univ. de São Leopoldo, em excelente trabalho sobre "O índio caingâng no Rio
Grande do Sul" - 1976, assim se expressa: - "Os Caingângues dos séculos XVII e
XVIII, que ainda vivem no Brasil Meridional designados sob diversos nomes como Socré,
ou Shokleng, Kamé, Bugres ou ainda Coroados, nos Estados de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, têm nos Guaianás, JÊ meridional, tomados em sentido amplo, os seus ancestrais diretos".
Levando por base o mérito do que acabamos de enunciar, bem como a sua procedência altamente conceituada, me permito, a segL·ir, fazer as seguintes conclusões: a - Os antigos guaianás e atuais caingângues, registraram a sua presença em vastas
regiões do Brasil Meridional, desde a antiga Província do Rio de Janeiro até a do Rio
Grande do Sul.
b - Com a expansão da colonização portuguesa, os guaianás que viviam entre An gra dos Reis e Cananéia, iniciaram sua migração para o sudoeste.
c - Desmanteladas as reduções guaranis pelos bandeirantes paulistas, os guaianás
transpuseram o rio Tietê e se expandiram até as regiões conti'guas ao Rio Uruguai, em
suas margens direita e esquerda.
d - Nesta área, entre o Tietê e o Uruguai, gozaram de relativa tranqüilidade e estabilidade, apesar de seu tradicional nomadismo. Mesmo assim, foram freqüentes os seus
conflitos com os sesmeiros e tropeiros que se atreviam a circular pelos primitivos caminhos. Tal situação perdurou até o início do século XIX.
e - O governo imperial iniciou e expandiu a ocupação do solo em concordância
com a sua política imigratória. A legenda "governar é povoar", estirnulou e definiu as
atividades de diversos setores da Administração Pública. Enormes contingentes de imigrantes, da mais variada procedência, se instalarem em incontáveis e pequenas proprie37

dades rurais. O direito à posse territorial dos silvícolas, foi totalmente ignorado.
f - Os caingângues se opuseram, resistiram e lutaram obstinadamente. No decurso de contínuas e sangrentas refregas, diminuíram os seus contingentes, feneceram os
seus guerreiros e a sua capacidade de resistência. Afinal, frustrados e derrotados, se embrenharam nas florestas. Ao findar do século, tudo que se chamou botocudo, bugre, coroado, guaianá, etc ... recebeu a denominação genérica de Caingâng, termo que quer dizer "morador do mato" - (ca =mato); in =casa, ingâng =morador) .
g - Massas de alienígenas continuam se expandindo em direção ao ocidente. Os
guaianás de São Paulo transpuseram o Paranapanema, se disseminaram na nova Província do Paraná, ocuparam os sertões de Guarapuava, de Palmas, nas margens do lguaçu.
No Paraná, a colonização também se desenvolveu, principalmente na bacia do rio lguaçu, até União da Vitória e, de todo o seu vale, foram desalojados os pequenos contingentes de "bugres" remanescentes errantes nas cercanias de Curitiba, São José dos Pinhais,
Guaratuba, Rio Negro, etc ...
h - Na Província do Rio Grande, evoluiu a ocupação da terra, em direção ao noroeste e, os antigos guaianás de Vacaria, foram deslocados até os campos e selvas de
Erechim, até mais a noroeste, na concavidade da margem esquerda do rio Uruguai.
i - Os "bugres" que viviam na região do rio ltajaí, concomitantemente, foram espavoridos e se embrenharam nas selvas, ainda densas e abundantes, do oeste de Santa
Catarina, então integrando o território da Província do Paraná. Assinalaram a sua presença, de modo vigoroso, nas áreas de Curitibanos, .,Çampos Novos e Chapecó. A(, também no decurso das lutas travadas. se notabilizaram diversas lideranças caingângues,
posteriormente também atuantes em busca da pacificação da região.
j -- O século XX se iniciou com os caingângues, densamente concentrados no oeste, nos vastos e ainda pouco penetrados sertões do Paraná, desde o rio lguaçu e até o rio
Uruguai. Sobre essa região se expandiu uma grande massa migratória, não mais de alienígenas, mas de mineiros, paulistas, nordestinos, etc . . . ávida de terras e de atividades
agrícolas. Para tanto, o rio Paranapanema foi transposto em toda a ~ua extensão. Surgiram as vilas, aldeias e cidades do chamado Norte Velho e, mais tarde, as do Norte Novo
e Novi'ssimo. O café e as madeiras da floresta ainda virgem, motivaram essa invasão, salpicada de disputas e de episódios sangrentos. Foi uma dramática "fome de terra", afinal saciada a custa de muita gente, notadamente dos silvílcolas e de seus descedentes.
Sobre essa mesma região e pelas mesmas razões, se expandiu a grande massa migratória de gaúchos que, penetrando pelo sul, transpuseram o rio Uruguai e interpenetraram , densamente, não somente o oeste de Sta Catarina, mas as regiões do sudoeste paranaenses, onde surgiram numerosas cidades, hoje centros de intensas atividades, não somente urbanas, mas fundamentalmente agro-pastoris.
1 - Afinal, o Paraná densamente povoado, é com ufania que proclama: "Paraná, celeiro do Brasil". Ou então: - "Paraná, terra de todas as gentes".
Mas, esse Paraná, será terra de irmãos?
Corri que desespero os caingângues remanescentes lutam por um pedaço de terra
que, ainda há pouco, era inteiramente sua! ...
E nas reservas indígenas, criadas e amparadas por leis, com quantas angústias os
seus ocupantes assistem~ contínua espoliação de seu patrimônio territorial! ...
m -Computando as mais variadas fontes que referem aspectos demográficos da
população indígena do Brasil Meridional, envolvendo os territórios dos Estados de São
Paulo, Paraná, Sta. Catarina e Rio Grande do Sul, posso afirmar que , em termos genéricos, na referida área persistem grupos remanescentes dos atigos Guaianás, atuais caingângues (São Paulo, Paraná, Sta. Catarina e Rio Grande do Sul), Xetás (No Paraná), Xoclens
(em Sta. Catarina) e finalmente os lendários Guaranis (em São Paulo, Paraná, Sta. Catarina e Rio Grande do Sul).
Apesar das tremendas vicissitudes a que foram sujeitos, atualmente, apenas ultrapassam a cifra dos dez mil indígenas, distribui'dos entre trinta postos, reservas, toldos e
aldeamentos, sem computar os não aldeados, situados em meio de comunidades etnica-
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mente diferentes. Em sua maioria estão em fase adiantada de aculturação, agravada pela
concentração, na mesma área territorial, de grupos indt'genas de procedência variada.
Tal situação promove uma intrincada confusão de valores culturais; tanto dos materiais,
como dos espirituais.
A maior concentração de índios caingângues se encontra na região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Nonoai, Irai, Guarita, etc ... )
Por razões óbvias, essa foi a razão que mais interferiu sobre a escolha da localidade
em que tentaria desenvolver a tarefa que, acidentalmente, me propus.
n - Finalmente, melhores conclusões sobre as migrações aborigenes no Brasil Meridional serão, por certo, propiciadas pelas pesquisas arqueológicas.
Urge amplia-las e realiza-las sem qualquer protelação.
A lavoura mecanizada da atualidade a tudo desmantela, em prejuizo do amanhã.
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxooxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox
A medida que evoluiu o estafante percurso da vasta região missioneira do Rio Grande do Sul, a medida que ficaram para traz as graciosas e dinâmicas cidades de Uruguaiana, ltaqui, São Borja, Santo Antonio, São Luiz Gonzaga, Santo Ângelo, Guarani das Missões e muitos outros lugarejos e vilas, não somente hauri preciosos conhecimentos, mas
também cresceu o volume de gratificantes anseios, de afáveis recordações e, com eles
novos e imensos compromissos.
Mesmo assim, quando já são decorridos alguns anos daquela pereginação, posso proclamar que esse fardo de tantas e tão amenas lembranças, foi e é muito agradável. Como
é bom senti-lo entre as minhas divagações!
Finalmente sob reveio o inexorável momento em que uma parada, um descanso, longo e tranqüilo, se tornou uma imperiosa e inadiável necessidade, para as serenas reflexões, para a ordenação das emoções vividas. Para tanto, a escolha recaiu sobre a cidade
de Irar, cujo nome, etimologicamente guarani, significa "água do mel".
Mas, a bem da verdade, a cidade tem vários outros cognomes - "cidade dos velhos",
"cidade saúde", motivadas pelas águas da região, famosas por suas excepcionais virtudes
,,
medicinais.
O município homônimo está localizado na porção mais setentrional do território
gaúcho, em plena concavidade do rio Uruguai. Sua altitude média é de 227 metros. Situa-se
entre os 53º018 e 14" de longitude e 27°11'45" de latitude.
Quanto ao seu conteúdo humano, a sua população, a porção estável. e permanente
oscila entre os 18 a 20 mil habitantes; mas, a vista de razões óbvias, o contingente demográfico local é bastante flutuante. Em sua composição étnica se integraram, a par do elemento mais antigo e descendente dos velhos fazendeiros e tropeiros, os descendentes daquelas correntes imigratórias mais recentes, notadamente de italianos e de germânicos.
Quando já instalado no hotel mais antigo da cidade, ao abrir as janelas tive a impressão de estar incrustado em plena floresta de um majestoso parque e, concomitantemente,
antever quão salutar e reconfortante seria o meu repouso ... usufruir a amenidade, a
tranqüilidade do clima e da natureza envolvente.
A seguir, ao percorrer as ruas da pequena, mas muito atraente cidade, ao contemplar as casas residenciais, todas elas imersas em jardins floridos e bem cuidados, após
observar os elementos decorativos de sua principal praça e as fachadas das propriedades
urbanas, muitas com seus muros delimitantes revestidos de ágatas e de ametistas, algo diferente, efetivamente exótico, aguçou a minha curiosidade. Quem era aquela gente que
ora perambulava pelas ruas mais movimentadas, ora se instalava diante dos hotéis mais
centrais e oferecia aos transeuntes diversos produtos artesanais, profusamente coloridos:
cestos, leques, chapéus, arcos e flechas? Quem são eles? Donde vieram?
O amável gerente do hotel apreciou a interprelação e, de imediato, evidendiou que
gost.-va de falar sobre o assunto. Eis, a seguir, suas generosas informações: "São os caingângues e eles moram no toldo de lraí. Para visitá-los, não é difícil; é só descer o vale do
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rio, chegar até uma ponte pensil, atravessá-la e o amigo estará dentro do território ind(gena".
Ante a prazeirosa loquacidade do informante, sucederam-se perguntas e respostas
que, em s(ntese, expressaram o seguinte:
"Não sei se caingâng e bugre são gente da mesma fam(lia, mas eles sempre moraram
aqui na região do Alto Uruguai. Dizem que esses (ndios são os da tribo dos coroados, isso porque costumavam cortar os cabelos em redor da cabeça, corr. a ajuda de uma taquara lascada, usando-os em forma de "corôa de frade".
Nos terrenos da região silvestre do Alto Uruguai, com bastante freqüência, são achados os objetos fabricados e usados por esses (nd ios e tudo indica que outrora havia muita gente em sua tribo. Não há dúvida que havia um grande toldo nas margens do Uruguai, na barra do rio da Várzea. Havia outro, não menor, no outro lado do Uruguai, em
território catarinense, um pouco acima do Lageado das Farinhas.
À medida que a região progrediu e que aumentava o número dos colonos europeus que por aqui se instalaram durante o século passado, a população mais antiga,
a autóctone, a dos índios e a dos caboclos, ou foi drzimada, ou exilou para outros lugares. O Governo do Estado, então, reuniu os coroados restantes que andavam por a(
espalhados e os instalou em reservas ind (genas, situadas nas vizinhanças do nosso município, onde são cuidados, protegidos e ajudados. Outrora eles praticavam um pouco de
J.avoura e criavam alguns animais domésticos. Completavam sua alimentação pela cata de
frutas silvestres, pela caça e pela pesca. Para tanto usavam as mesmas armas primitivas,
isto é, o arco e as flechas, mas, com uma diferença - hoje as pontas das flechas são de
madeira dura ou ferro, em vez de pedra lascada, como antigamente. A cerâmica, não sei
por que, foi abandonada. Atualn1ente se entretem com a tecelagem de cipó e de taquara
lascada e, nesse ofício adquiriram não só admirável habilidade, como também encontraram a maneira de obter os recursos necessários para a sua sobrevivência .
~ verdade que os caingângl'es estão atualmente vivendo nas reservas do Nonoai e em
diversos toldos. Ao todo eles somam alguns milhares de indivi'duos e, ao que me consta,
representam a maior concentração de caingângues dentre as remanescentes do Brasil.
Mas, por tradição, os índios dessa tribo são nômades e gostam de mudar de lugar com relativa freqUência. Quando as frutas e a caça de determinada região escasseiam ou se acabam, eles se deslocam à procura de outro lugar mais promissor. Mas, hoje em dia eles
mesmos estão vendo que não adianta mudar, pois quase não tem mais matos em que
possam se abrigar. Por isso as andanças que tanto eram de seu gosto estão acabando e
eles vão se acostumando a viver r:io mesmo lugar, sedentários. Forçados por tais circunstâncias vão ficando, mas a gente percebe, eles não se sentem bem e felizes. Acontece que
ali no toldo do Ira(, controlado e observado pela FUNAI, agora sob a vigilante interferência do IBDF, não somente se pro1be a derrubada de árvores, mas também a caça e,
por tal motivo, os índios são forçados a procurar o cipó, a taquara e outros elementos
necessários para preservação de sua única indústria (a de tecelagem para os turistas),
em florestas remanescentes, situadas a longas distâncias, à mais de sessenta ou setenta
quilômetros! .. . Aqui por perto, tal matéria prima, ou não mais existe, ou predomina e
ê obrigada às determinações do IBDF. Dias mais difi'ceis oneração a sobrevivência desses
ca1ngangues .. .
Conforme já disse, o índio gosta de caminhar, de mudar de lugar e isso faz parte dos
tradicionais hábitos de sua vida. Seguindo seus impulsos naturais ele se muda, de tem·
po em tempo, para outro lugar e isso motiva o abandono do toldo, a busca de um destino incerto e bem mais d ifi'cil. Tal atitude, a meu ver, traduz o começo do fim do pobre silvícola que, fora de seu meio e de seu agrupamento, se perde, se aniquila e se despersonalisa. Aqui, na região do Ira(, seguidamente aparecem tais contingentes de infelizes errantes. Os homens andam armados com seu arco e flechas e as mulheres carregam seus fi lhos menores e seus utensílios em cestos que trazem às costas, presos à testa por uma
cinta, de tal maneira que todo o seu esforço recai sobre a coluna. Andam com muita pressa,
uns atrás dc.s outros, como formigas. Deslocam-se com muita rapidez e, mesmo nos dias
•
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mais quentes do verão, percorrem longas distâncias, em tempo relativamente curto, sem
denotar muita fadiga. Tenho uma longa experiência da convivência com os caingângues;
em termos gerais eles são cordatos, acessi'veis e até gentis. Apesar de serem bastante des·
confiados, principalmente face ao branco, gostam de elogios e se deixam fotografar, mas
em troca de tal concessão, reclamam o pagamento da "cousa rara".
Se desejar visitá-los, não há necessidade de qualquer medida acauteladora ou preventiva, mas leve a sério um conselho: - não lhes dê cachaça ou qualquer bebida alcoólica
pois, quando embriagados, se tornam agressivos e dificilmente controláveis".
Tudo isso me foi dito e recomendado pelo gentil informante, o velho e bondoso
administrador do hotel. Mas, apesar das advertências, melhor será constatar o que foi dito e não dito, pessoalmente, na intimidade da própria população caingang. E, entre o
projeto e a st..:a realização não houve preocupação nem demora . Sem qualquer vacilação
ou protelação, eis-me a seguir, descendo o vale do Rio Irai', tão promissor quanto doce
em seu nome. O caminho, um tanto rude e abrupto, foi percorrido quase aos saltos e,
um pouco depois, lá estava a ponte pensil. Apesar de balançar e ranger de modo inquietante, sobre ela caminhei, passo a passo,, confiante e resoluto e, afinal, quando transposta, ingressei nos domi'nios caing~ngues. A minha frente, entre o gigantesco arvoredo da
selva virgem, se desenrolava uma sinuosa e indefinida picada. Por certG, seguindo-achegaria ao destino almejado. Um pouco além, e!;cutei vozes humanas, de adultos e crianças,
falando uma língl'a estranha e da qual nada compreendia. Todavia, isso pareceu indicar
que estava no caminho certo. Animado, continuei ã frente, sempre pelo caminho mais
pisado e melhor definido. Finalmente, uma clareira no mato, uma área desmatada e nela, em torno de uma habitação maior e de forma arredondada, esparsas e sem qualquer
regl'laridade, até com displicência, várias choupanas com paredes de bambú e cobertas
de palha.
Entre elas, a criançada morena, maltrapilha mas bem nutrida, brincava despreocupada. Aqui e acolá, grupos de duas, três ou mais mulheres, jcvens e adultas, raspavam o
cipó, lascavam a taquara e confeccionavam os produtos de sua indústria. Homens acocorados, se deliciavam com o chimarrão. De repente um cãozinho me avistou e latiu. Então, ali na orla do mato, bati palmas e bradei: - "Oh! de casa"! E num instante, mulheres, jovens e crianças, sumiram dentro das choupanas. A área descampada ficou vazia. Na
entrada de uma única habitação, naquela maior e já referida, surgiu a figura volumosa de
um i'ndio adulto e bem nutrido. E, â medida que dele me aproximei, ao seu lado foi surgindo sua mulher, seus filhos e filhas, enfi·m, tQda a fami'lia ai' se postou para enfrentar e
interpelar o inesperado visitante.
Mas, naquele momento, experimentei uma grata surpresa. Aquele i'ndio, com aquela
solene postura era exatamente o mesmo que há dias passados eu havia encontrado nas
margens do rio dos Índios, nos arredores de Getúlio Vargas. E, quando as nossas dúvidas
sobre o recíproco reconhecimento se dissiparam, tudo se tornou mais fácil.
De imediato fiquei sabendo o seu nome: Aristides, e em língua caingâng: "Có bâng".
Ele é o chefe do toldo de Irai' e, por esse motivo, é também chamado "páin" ou "pón-i",
"pé-y" - A seu lado estava sua esposa, em caingâng: "eitprô", cujo nome lracema, em
caingângue é "Pénpré". O chefe Aristides veio de Nonoai, mas sua esposa nasceu em
lraí, filha de pais que residem na reserva indígena de Guarita. Ao lado do casal estavam
seus filhos, perto de uma dezena: Rosângela - "Vedn Grân", Raul Antonio : "Con chédiér"; Carlita : "Cá-lédn", Fernando: "Dêr-féi"; o caçulinha "Oue-ché"; Castolina:
"lân-pó"; a Dorilde, a Adriana, etc. cujas denominações caingângues não mais recordo.
Em meio da conversa animada que se seguiu, os índios das outras choupanas foram se aconchegando, denotando ao mesmo tempo curiosidade e desconfiança, cautela
e indecisão. Afinal, entre adultos e crianças, havia ali mais de uma centena de indivíduos: - cento e trinta e oito, informou o chefe Aristides. Um contingente humano
exótico, digno de uma memorável fotografia, pelo menos da criançada. Quando já
empunhava a máquina e a adaptava para realizar tal intento, aconteceu o imprevisto:
- como que obedecendo a um impulso, os indígenas retornaram às suas choupanas e, a
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criançada apavorada e aos gritos, saiu em debandada e se ocultou em suas habitações.
Foi uma reação inexplicável ante uma simples máquina fotográfica: "Para tirar foto·
grafia, tem que pagar primeiro", explicou o chefe. Efetivamente, o dinheiro nesse con·
glomerado humano, não somente permite a compra de arcos e flechas, chapéus, etc ...
mas, também paga poses fotográficas e até mesmo um pequeno d iálogo. Não se propicia qualquer entrevista gratuitamente. Tudo ali tem seu preço. t o valor da "mão de
obra" que se reclama.
Assim orientado e perseverante no meu propósito, me dirigi a choupana ma ior, onde maior número de crianças se escondera. Apenas me situei em sca entrada, isso foi
o suficiente para suscitar
a eclosão de um coral inusitado, resultante da associação es,
tridente de gritos em todas as tonalidades, da criançada em pranto e de suas mães que
tentavam serena-las. Diante da situação tragicômica, realmente aflito, fiquei parado e
me perguntava: O que é que eu fiz? Qual a desgraça causadora de tanta angústia e de
tanta gritaria?
E enquanto as mães i'ndias, por meio de gestos e de carinhos, procuravam acalmar as crianças aflitas, aquela outra, uma que estava mais próxima, apanhou o garoti nho que em pranto rolava no chão e, tirando um seio dentre os farrapos que a cobriam,
enfiou o seu bico na boca do desesperado nenê.
Enfim, todos acalmados e em silêncio, de olhares esbugalhados, contemplavam
aquele vulto parado na entrada de sua choupana. "Quem é ele? O que ele quer?"
No decurso dessa reci'proca contemplação, eu pude ver então, mais detidamente,
aquela mãe que amamentava a seu filho. Era excepcionalmente pálida e muito magra.
Seu seio, aquele que amamentava, era apenas um pedaço de seio. Mais de sua metade
era ocupada por uma ulceração enorme, profunda e sangrenta. No pescoço eram notáveis diversos nódulos sub-cutâneos, duros e aderentes uns aos outros. Todo esse conjunto semiológico tornava evidente o processo patológico que se exJ)'andia no corpo
da infeliz mãe-índia. Um enorme carcinoma, da pior espécie, destruía aquele seio, alongava as suas ra(ze s e, de modo implacável, solapava a existência da m(sera (ndia que,
apesar das trágicas evidências, com os restos do seio canceroso, ainda dava a vida ou a
sentença de morte para o seu próprio filho! . . .
Bem aventurados os pobres de espfrito . . .
Esqueci a fotografia.
E que o turista bisbilhoteiro lembrou-se que era médico e, diante daquele quadro
tão chocante, outra deveria ser a sua missão .
.Os dias subsequentes foram plenos de elevação, empolgantes e inesquect'veis.
Senti-me gente, cuidando de gente . Como toda aquela comovente azáfama povoara
de alegria àqueles inesquecíveis dias nas selvas do rio Uruguai! Afinal , eram irmãos que
viviam o encontro que o destino lhes reservara.
Em compensação, pouco a pouco conquistei o sorriso das crianças, a confiança, a
prestin1osidade, os agradecimentos dos adultos e, aquilo que foi o mais importante,
aquela satisfação do dever cumprido, aquela Intima alegria por ter, tão espontânea e
cordialmente, sentic o um acalentador, imenso e fraterna l afeto por aquela gente.
Isso não tem preço e não se compra!
O prazer de servir, de ser útil para gente tão necessitada e de tudo carente, constituiu algo inefável e de efeitos incomparáveis! Isso remove montanhas e atenua as di s• 1
tanc1as
....
~

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox
Refletindo sobre tais desvelos, sobre o mérito efetivo da assistência prestada, bem
depressa percebi os seus predicados efêmeros, meramente suasórios. Isso teria que ser
uma constante entre as atribuições administrativas dos órgãos que têm sob sua responsabilidade a assistência, a proteção devida à população indi'gena. Todavia, atrás das minhas
preocupações e objetivos superiores, persistia o desejo, teimoso e perseverante, de fazer
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algo mais expressivo, algo mais duradouro, tanto em benefi'cio quanto em memória
desses infelizes que se sentem cada vez mais distanciados do "paiquerê", tanto sonhado
e tanto almejado.
Sim, eu disse fazer algo em memória dos índios e de seus antepassados que, durante décadas e séculos já dilu1'dos no tempo, souberam preservar os valores fundamentais
de sua singela cultura e de SL;as milenares tradições. Atualmente, violentados e interpenetrados pelas mais exóticas interferências, assistem ao inexorável fenecimento dos florões de seu espírito, perdem a sua autencidade e, ao que tudo indica, bem depressa
serão definitivamente despersonalizados, absorvidos e perdidos na massa humana envolvente.
Incitado por tais reflexões, nas horés vespertinas de sucessivos dias, fui elaborando
grupos de palavras que, nas manhãs imediatas e no meio dos gentis silvlcolas, foram
traduzidas para a 1(ngua caingâng.
Os índios, inicialmente arredios, pouco a pouco foram cedendo e, finalmente, não
somente aceitaram a tarefa de me ensinar, como também, tomaram a iniciativa, e, .em
qualquer fortu(to encontro, quase todos tentavam contribuir para o meu aprendizado.
As minhas tentativas iniciais de repetir as suas palavras, de comi::;or alguma frase caingâng, motivavam as suas sonoras e gostosas gargalhadas. Tudo isso aquecia o intercâmbio, estimulava o diálogo, diminula as distâncias e vencia as compreens1'veis restrições.
Afinal, quando me senti mais integrado ao ambiente, surgiu a idéia de elaborar um
vocabulário mais expressivo, bem ordenado, apreciar alguns elementos gramaticais perceptíveis na língua caingâng e, se possível, devidamente orientado pelos mestres da lingu t'stica.
De antemão, pesavam sobre tal aspiração aquelas advertências de mestres e de todos
aqueles que se aventuraram pelo mesmo caminho, em busca do mesmo objetivo. No
mesmo sentido atuaram aquelas pequenas coletâneas de palavras caingângues de curiosos
e de estudiosos, mas tão diferentes e tão distanciadas umas das outras.
Lembro, aqui, A. E. Taunay que, após exarar judiciosos e oportunos ensinamentos,
assim escreveu: "Neste particular, e pelas causas que deixo apontadas, costumam muitos
viajantes ser de e;stupenda facilidade e despreocupação ao constituírem pretendidos glossários, em que mal se encontra longínqua parecença com palavras exatas, certos de que
a verificação é no mais das vezes, quase imposs1'vel" ... E, mais adiante: " - t que cada
qual toma as suas notas de viagem na lt'ngua que fala, de maneira que mui naturalmente
emprega as letras vogais e ditongos com os sons próprios do idioma pátrio ... "Que grau
de confiança podem, pergunto, merecer trabalhos feitos deste modo"? ... ( in "Entre os
nossos índios", Cia. Melhoramentos, São Paulo, 1931).
Mais recentemente, José Gregório, ao comentar sobre o Dicionário Etimológico da
L1'ngua Portuguesa", de Antenor Nascimento (Rio, 1952) refere o pronunciamento deste, uma autêntica explosão, quando afirma: "Tupi não se faz no asfalto. Faz-se na selva,
em contato com o índio, com o desconforto, com o mosquito, com as cobras e outros
animais perigosos, numa verdadeira vida de missionário" ... e, mais adiante: " - Fazendo-se pois mister colher vocabúlos completos, organizar gramáticas e principalmente,
apanhar textos ouvidos a indi'genas" ... (in "Contribuição lnd(gena ao Brasil", Irmão
José Gregório, Esdeva Empr. Gráfica, Juiz de Fora, 1980).
Apesar destas e de outras advertências não menos abalizadas, a tentação era irresistível e me impelia para uma experiência lingulstica, da qual, diga-se de passagem, possuo
apenas alguns conceitos rudimentares, muito vagos. tênues e fugitivos. Por ventura, o
bom senso, a paciência, a perseverança e as experiências acumuladas no decurso da própria vida, me permitiriam elaborar algo aproveitável, útil aos nossos filólogos·?
Com tais reflexões, caminhando pelas trilhas indlgenas que sulcam a floresta do toldo caingâng, comecei a tarefa, a colher os vocábulos da curiosa 1íngua dos meus anfitriões. Encontrei o chefe Aristides carregando um machado. Aonde vai com esta arma?,
perguntei-lhe. Respondeu-me: "Ontem nosso toldo veio forte ventania e caiu árvore.
Vou lascar ela com machado pra fazer uma casa nova, mais quente, pra família. A que
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gente tem, de bambú, muito fria, não segura vento".
Decidi acompanhá-lo e, pelo caminho, fui perguntando o nome das árvores que encontrávamos. "Essa árvore é angico: - "Carun bagn"; esta, á a grápia: " - quen-<:oré"; a
cabriúva: - "que-ta-nhér"; a canafístula : - "ca-üaq"; o marmeleiro: - "quen-tân-do";
o guatambú: - "chúi; o açoita-cavalo : - "quenta-iú". Estas são madeira boa que tem
por aqui. Tem outras, de madeira mais mole : a canjarana : - "quen-tam prê": o cedro
(vermelho ou branco) : - "fó"; a canela guaicá: - "ca-<:orégn"; a canela preta : "goén"; a canela de veado : - "crugn"; o rabo de bugiu : - "quen-tánhi"; o alecrin : "ca cái"; o peixeiro, também chamado quebra-machado: - "em-bógn"; a pororóca: "quen-ta-tói"; guajuvira: - "ü(t"; timbaú : - "cato nói"; vassourinha : - "ca cuchúm";
a Maria-preta : - "qué-pé; a jaboticabeira: - "mó"; o ariticum : - "cu crêi"; o tarumã:
- "chan crign - crê; taquara: - "üón"; taquarassu: - "üón-üa-chá"; o bambú: - "bugn";
o cipó guaimá: - "có-mrur"; o cipó suma (Milhome) : "mrur tar"; o cipo guaiapá:
- "üo-<:hfd ni-<:á"; a criciuma: - "cré"; guabirobeira: - "penuá"; pitangueira: - "ir-bi";
cerejeira: - "der-iór"; uváia: - "ien iógn"; vacum: - "có cum". E, caminhando e perguntando, fui vendo o quanto era difícil reproduzir a denominação dos espécimes que
compõe o patrimônio florestal do parque. O "mestre"' tinha que repetir, reiteradas vezes, a palavra que me ensinava, isso porque era muito pobre de dentes ... Quando conseguia reproduzir oralmente aquilo que ele proferia, quando correto, ele afirmava : - "este
bom, este certo", e somente, então, o termo era anotado em meu caderno.
Quando chegamos ao lugar em que estava a enorme árvore derrubada pelo vendaval
da véspera, enquanto descansávamos da caminhada, perguntei ao chefe: - Porque não
derruba as árvores para fazer casas de madeira para todas as famílias do toldo ? E a( veio
a impressionante resposta, uma lição para todos os homens que se dizem civilizados: "No mato está nossa salvação, nossa própria vida. Quem mata mato se mata, e nós,
queremos viver". Nessas poucas palavras estava expressa não somente a definição dos
caingângL·es, como a essência fundamental de sua própria existência. Uma lição de "gente do mato". Só isso, somente tão eloquente e significativa expressão, premiou a longa
caminhada.
.
·
Mas, continuar a coleta dos vocábulos .. . O primeiro exerct'cio não fora bastante
promissor.
Nos dias subsequentes, as lições se repetiram em ambiente familiar, na presença
do chefe e de todos os seus familiares. Minha preocupação era encontrar aqueles mais
diligentes .e mais espertos, aqueles que mais facilmente entendiam o voc~bulo português
e, acima de tudo, aqueles que dispunham de melhor conjunto fonador. Após vários dias
de meticulosa observação; encontrei a equipe que correspondia aos meus questionários,
aquela que máiores esperênças traduzia para um plano de trabaiho que lhe seria proposto. A jovem Maria Rosângela, comandaria a execução do projeto e, aux iliada por seus
dois irmãos e uma irmã, sob a vigilante observação e colaboração do próprio chefe
Aristides, seu pai, representavam as minhas esperanças de. juntos e perseverantes, chegar
a um bom termo.
Dias após dias, se repetiram os exerci'cios; a equipe foi entrosada e fundamentalmente dela sempre exigi respostas que significassem e m~recessem o consenso geral.
Agora, aqui , cumpre que se diga, algo mais sobre a Maria Rosângela: trata-se de uma jovem de 18 a 20 anos de idade , robusta, muito tímida e pouco expansiva. Mas, tinha vários e vantajosos predicados: inteligente, com excelente caligrafia; aluna do 1? ano do
curso científico. Esses, eram os seus méritos. Esse, foi também, o meu grande achado.
Teria ela a perseverança necessária para alcançarmos o término de nosso plano de trabalho? Felizmente ela não me desiludiu , mas pelo contrário, conquistou minha gratidão,
tão paciente e tolerante, tão dedicada e eficiente se revelou .
Basta citar que ela suportou os meus quest ionários durante quatro anos ! ! ! . ..
Efetivamente, durante meses e anos que pareciam intermináve is, se repetiram, de
modo intermitente, as visitas ao toldo indi'gena. O vocabulário elaborado, paulatinamente, em ordem alfabética e numérica, foi sendo traduzido, com prudência e sem afoita-
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mento, compondo acima de tudo, uma solução séria e responsável.
Todos os vocábulos eram seguidos de uma ou mais pequanas frases, simples e curtas, quase sempre em consonârcia com os valores culturais do ambiente silvícola, isso
para facilitar a compreensão e a tradução daquilo que se pedia.
Mas, antes de prosseguir nes~ explanação, duas advertências são necessárias: A - Apesar das medidas acauteladoras, frequentemente observar-se-á que os vocábulos e as correlatas frases nãc foram traduzidas literalmente. Isso ocorreu ou porque não
existe o vocábulo caingâng correspondente, ou porque a tradução recebida significa o
jeito caingâng de dizer aquilo que se sugeriu; aliás, o apelo ao subentender, a dizer aquilo que não foi expresso textu~lmente, é recurso habitual da l(ngua caingâng: - "t amesma cousa", dizem eles.
B - Cumpre também, e de ~ntemão, assinalar que os tradutores recorriam a corruptelas, aos empréstimos lingüi'sticos do português, adaptando e alterando as palavras de
lr'ngua predominante no mundo envolvente, isso em razão do ambiente escolar que lhes
foi propiciado, bem como das efetivas interferências sócio-econômicas do lugar em que
realizam as suas transações, o seu multiforme intercâmbio.
À medida que as traduções se processavam, se multiplicavam os pacientes diálogos
e freqüentes foram as consultas para dirim ir dúvidas e dissipar equi'vocos; o material recebido era imediatamente datilografado, na mesma ordem alfabética e na mesma disposição numérica, em vigilante confronto com os originais manuscritos. Terminada esta
cópia, era ela prudentemente revisada pelos tradutores e, feitas as correções necessárias,
que não foram poucas, tudo foi novamente datilografado. Dessa forma confirmavam
aquilo que havia sido escrito.
Quando já estava transcrita a tradução do último vocábulo da letra z, uma pausa
se tornou imperiosa, para reflexão sobre d material coligido, sobre o roteiro e o método aplicados.
Quanto ao mérito, a julgar pela fonte de informação, uma equipe selecionada de
índios caingângues, dotada de certa instrução e realmente disposta a colaborar, sem falsa
rnodéstia, reconheço que ela não podia ser melhor, e, como tal, realmente útil ao fim
proposto.
Quanto ao roteiro e ao método empregados, ao término daquilo que foi a primeira
etapa da coleta, tive a felicidade de, ainda em tempo, perceber uma grave falha que, se
não fosse sanada, seria de conseqüências avassaladoras, extremamente funestas para tudo
aquilo que até então tinha sido realizado em prol dessa estafante e audaciosa pesquisa
1ingü fstica.
A grave falha residia na seguinte constatação: - a jovem caingâng, Maria Rosângela,
a " Vedn-Grân" , jamais antes esuevera a sua h'ngua ; jamais antes praticara qualquer ensaio ou exercício sério com idêntico objetivo e, agora, procedia pela primeira vez, a escrita de sua 1íngua, o registro escrito dos fonemas da linguagem de sua gente, mediante
a utilização do alfabeto e dos sinais léxicos peculiares à língua portuguesa!
Tamanha tarefa, tão sutil e tão importante em suas minudências, exige muita prudência, muita perseverança e intermináveis exercícios, mesmo aos mais experimentados
lingüistas. Como sanar as deficiências constatadas? Como salvar, como evitar o desperd (cio do volumoso material, até então coligido?
Para atingir aos objetivos dessa pesquisa e produzir algo que inspirasse confiança e
segurança, restou-me apenas uma alternativa: recomeçar tudo, apoiado em recursos mais
eficientes e levando por base aquilo que já havia sido escrito.
Portanto, em local silencioso, em condições próximas às de uma câmara acústica, a
jovem caingâng procedeu à leitura sonora, lenta, silabando e referindo os números e os
vocábulos que anteriormente haviam sido traduzidos e escritos, desde o primeiro, da letra
A, até o úlitmo, da letra Z -. Concomitantemente e no decurso de dezenas de horas seguidas, tudo foi transposto, através das sensíveis membranas do microfonP., para as fitas
de um gravador.
A seguir, contando com o apoio do material escrito e do falado, do registrado nas fi-
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tas, procedi ao confronto do mesmo, a sua revisão e a nova transcrição se tornou uma
questão de perseverança e de meticuloso trabalho. Cada palavra escrita, foi confrontada
com a idêntica que emergia dos alto-falantes da caixa acústica. Ante as eventuais dúvidas, cada vocábulo gravado foi repetido duas, três ou mais vezes, até que se adquirisse
aquela convicção plena e necessária para o registro definitivo de todos os fonemas, ecomo tal, adequado ao manuseio dos estudiosos, dos filólogos e lingüistas conterrâneos.
Após exaustivas revisões e reiteradas cópias do trabalho efetuado, eis aqui a sua redação final, acrescida de diversos exerci'cios, recomendados pelos mestres da lingüt'stica,
composições sobre temas livres e variados, traduções de textos selecionados, discretos
elementos gramaticais, etc ... Em capítulos especiais, as corruptelas que integram o
vocabulário dos caingângues mais jovens foram traduzidos graças à colaboração de seus
pais. Noutro capi'tulo, fiz o confronto dos pequenos glossários organizados por diversos
autores - Guérios, Tel. Borba, Baldus, Hanke, Loureiro e outros ... com os vocábulos
coligidos entre os índios da bacia do Uruguai. Trata-se de um capítulo especialmente
destinado aos estudiosos da língua caingâng.
Prossigo no mesmo ternário. Êle é deveras cativante. Elaborei também algc. sobre a
realidade etnográfica dos caingângues, escrita em suas choupanas e comentada pelos
mesmos auxiliares, hoje plenamente integrados na divulgação de sua ll'ngua e de seus costumes tradicionais.
i: a própria joven ''Vedn-Grân'' - Rosângela, que proclama: "Tagn ta hâna caingâng
vin ta tum que tum ié" (Isso é muito bom para que a nossa lfngua não termine) .
Oxalá tal objetivo seja alcançado e estarei plenamente compensado!

Rosângela Maria, Véd Grãn entre os caingângues. Foi a principal interprete e colaboradora na elaboração dessa coleta lingüfstica e etnográfica.

46

·•

f
í

Rio lraf - (rio do mel)
afluente do Rio Uruguai. Sua travessia é. possivel através de
uma estreita ponte pênsil.

A aldeia caingâng com as singelas choupanas indígenas
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ELEMENTOS
ETNOGRAFICOS

I

.. . A confecção e decoração das cestas, balaios ...

. .. Trançados diversos - peneiras, esteiras, etc ...
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1~ CULTURA MATERIAL 01.

02.
03.
04.
05.
06.

07.
08.
09.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.

A casa do fndio hoje em dia - Caingâng
agn in ta úri in tagn
é diferente. Os fndios antigos - riquê
tum nátin caingâng chi agn
faz iam casas diferentes. - in ta vóiman
nátin.
A casa era coberta de folhas de coqueiro
- in ta crinf ta tâng féi ta incri nin agn
com a própria mão e eram redondas. ningué ta hat in rôr ti.
Em lraí os fndios fazem a coberta - Irai
ta caingâng agn in ta vén féi
com capim e as paredes com taquaras. ta crini nátin ü6nd (vônd) da turôn nátin. Estas casas não tem quartos. - ln ragn pi
vonfândê nátin.
A porta é somente uma e pequena. - lód
quê chin nátin carpir.
Quando fazem uma casa no - Quinhón
agn in hátca vón rêca
acarr.paamento, é feita de duas - ca rén·
grê ta iângá tu
madeiras no meio e diversas - fón tin cri
ca é vit tin
madeiras menores na coberta - ca quên·
chfr cri vi tin
depois cobrem com folhas. - caféi ta ti
crinf hat tin.
Onde o índio dorme é no - Caingâng
nur fón gácri
chão, forrado com folhas de coqueiro. táin féi ta pri hat tin.
Dormem com os pfJs virados para - núr·
ca ti pónd ta pin tó
o fogo, a cama é feita de - hén vit ca cri
nur f{Jn ta
folhas ou casca de árvore. - caféi que tú·
nica ca f~i (= fêr)
Para sentar tambtJm usam tronco de madeira - Cri nyi fén quengué ca cup;Jr ta hat
e depois, para comer alguma - car cri
iódn fén ta
cousa, seguram na mão - ningué qui côn
micapénd
o prato feito de casca de madeira - cân
ti ca fêr ta hat tin
e vão comendo. - cri iódn (nhódn) ié.
O índio dorme com a mulher e - Cain·
gâng agn ta ti prun ficar
com os filhos. - ti crôn car bré nátin.
Muitos fndios ao sentar-se - Caingâng
é agn ta cri nyi fón
sentam em cima dos pés. - hat tin agn
pónd cri.
Os índios também fazem bancos - Cain·
gâng agn ta cáta cri nyi
e pilão para preparar sua farinha. - fôn
hat tin farfn hat fôn ti.
Usam a palha do milho para a sua cama.
- Gor (gónr) fêr ta cri nái fón hat tin.
A panela ao cozinhar alguma cousa Agn cucrún ta d(Jdn um déica
é pendurada no meio do fogo. - nhón·
hâm (ióiâm) ca cha.
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A habitação e o seu conteúdo
34.

35.
36.
37.

38.
39.
40.

Hoje em dia o fogo aos fndios - Uri
caingâng pinta curên tân ti pin cuiúqui
fica aceso o dia todo e a noite fica apa·
gado. - grun nintim cutânea diêr tin.
Os fndios, quando o fogo apaga - Cain·
gâng agn pin diêrca pin
vão emprestar o fogo do vizinho. - Um
mónd tin réngrê in tân.
Quando os índios vão para longe - Cain·
gâng ta quinhón qüar hê
levam um pequeno fogo (braza) dentro
- ratínca prâin (prein) bátin tin
de uma taquara junto consigo. - vén
conqu1 n1m ca.
A

•

•

Vestuário e enfeites
01.

Antigamente os caingângues andavam caingâng chi agn catógn
02. completamente nús e traziam - mu ti
03. na cintura somente um cordél - agn gró
que vechóg f in iá
04. as mulheres usavam somente - caingâng
fi fag tumú quengué
umas
tangas que as - vâin nhânchá chin
05.
06. cobriam da cintura até o joelho. - cri tin
mu fagn gró car nhâncré (iâncré).
07. Estas tangas quem fazia - fagn tóng hat tin
08. eram elas mesmas. - véin fê chin ta.
09. Com fibras-fios tirados da - pêr fé fêrta
togn fidn fagn ta
10. urtiga grande e presas, amarradas - mu
fagn dugn penin car
11. em volta da barriga por um cinto largo vénchód fínia tompér bagn quengué
12. também feitos de fios de - cá fêr grin
grinca
13. casca de árvore - ti fêr én rânráica bur
ting
14. nos quais esfregavam brotos de taquara
- ti üond ti ta châm
15. para ficarem de cor preta. - que teca.
16. Nos dias de festa ou quando fazia muito
frio - Fagn cadígn dir fón concran ca
fagn tógn cuchóin gân (guê)
17. os índios usavam grandes mantos, chamados - caingâng ta t i cur bagn téi tu ti
18. curú-cuchá, também - nhunhúta (iúiúta)
curú cuchá car
19. feitos de fios tirados - hat hátca nátin ti
cunúing
20. da casca da urtiga. Alguns destes - fêr
perfé ti un tógn
21. mantos, mais curtos e mais - cur rôr
chincar
22. estreitos, tinham no seu meio - tompér
chin ti cuiúqui
23. uma abertura a qual dava - dôr nin t i
fagn ta
24. passagem à cabeça e dessa - crin ta rarón
fón ti déta
25. forma assentavam melhor - tag ta cu châ
mó tum
'
26. e esquentavam mais a que"' - nátin
27. o estivesse usando (pareciam - dar cur
tagn ta
'

28.

com o poncho do fJBÚCho). - gaúcho agn ·
cur vê nim tin.
29. Cur4s era enfeitado de - curús t i canúing hat
30. quadradinhos tecidos com a. - ca nim ti
rân ti.
31. a fibra preta ac ima informada - ti cuiêi
châm cri hatca n in
32. Tais curúr grandes tem - car curús ta
bagn ni
33. quase dois metros e - ti téi bagn nátin car
34. e é largo - tompér bagn quengué
35. ainda nos dias de festa os - car cadfgndir
que cóncrân ca
36. caingângues usavam uma espécie d e caingâng cur um tu mu
37. camisa estrei ta e sem manga - que camicha tompér chin nindó
38. que descia até as coxas - tum ti crê tagn
tarêca chá
39. ela tinha menos de um - ti tompér ta
chin
40. metro de comprimento, não - nm car
rôr
41. tinha mangas e se chamava cranenin - ti
nindó ti nhanhAn (inu i~) cranen ín
42. cranenin era feito de uma só - cranenfn
ta cur pir ta
43. peça, tendo no meio uma - hat ca, n in
ti cuiúqui
44. abertura, para a passagem - dôr pir núi
rarôn fón ié
45. da cabeça. Por dar a forma - crin ta ti
congrân ta
46. de túnica dobrada no meio - rôr ni
cuiúqui núi n i
41. no sentido do seu comprimento - t i téi
cóntê
48. e presos os seus - tu nhóiát (ioiát) tin
49. lado de modo a só deixar - contln car
tu vtlin mu
50. na parte de cma e de cada - ti tompér
critipénim
51. lado, para a passagem dos braços. - rarôn fón ti nindó ti.
52. O cranenin era decorado por - Cranenin
ta ra ütlimân (Vámân)
53. faixas de três dedos de largura - nin ningué ttJng tum t§ tomper
54. e as mesmas faixas se alternavam - ti
üan (van) un tógn
55. com linhas de cor branca - curóin cuprl
tira car
56. e vermelha. - cuchún.
51. Algumas vezes esses enfeites - Ou inhón
ti rân tagn
58. representavam machados com - tógn
bégn bré nundá ni
59. cabos, f lechas, facões. - dô, rtJngrô bagn
bré.
60. Embora nem sempre o enfeite - Ou inhón ti râng
61. se pareça com ta is objetos - ta on nín
dédn um
62. em algumas tribos os índio s - caingâng
umagn
63. ainda pintam o rosto para - agn cacôn
rânran ti ver
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64.
65.

66.
'il .

68.
69.

10.

fazer o sinal a que cada - hêra ta agn
nhamó qui
um pertence - traço ou rodinha - vi t in
rân téi
e isso acontece principalmente - que túnica rân rô
na festa dos mortos - dédn tagn hat t i n
un têrca
as figuras eram feitas - agn cacôn rân ta
com um pedacinho de carvão. - prâin
dier ta hat tin.
Antigam ente os fndios usavam - Ti ch in
.
.
agn ca 1ngang cr1n
o aranguetara, uma espécie - confi ta
agn cri
de diadema feito de penas. - ni vít ti n
fér ta.
Outras vezes colavam no - Ou íhón agn
cacón ni
rosto suado pequenas penas - v it i que
corón ftJr (fénr) chin
de papagaio ou então as - iógnió fér ta
quetúnica
espalhavam na cabeça - agn cri car mi
vitfn
também se enfeitavam - car üói (vó i)
htltca agn togn
com o tambetá que atravessava - tambetá rarón ti agn
o lábio inferior - brincos feitos - nhóndque fêr contê car n ingrón
de co nchas e presos nas - tuchtl ti quengué
orelhas, os colares, feitos de - agn nhoquê ta cacanó
frutas secas e coloridas, de - fagn tógn
car ran chinu í (ch indví)
dentes e unhas d e animais - nhó car ningrú t i oncréi
caçados no mato, macacos. - ca nón
cóntê canhór t i.
Os índios solteiros usavam - Caingâng
agn p frma mu agn tógn
colares muito ccmpridos - nhóndquê
tagn téi
feitos de frutas de cor preta - cacanó
fân tógn châm t i
e que crescem no mato. - nón cómi que
tfn.
O colar se chamava boréq. - nhónca
nhanhân (niai"An) ta boréq.
As frutinhas pretas ivaúm - cacanó chi n
chân car
e em pedaços do colar havia - ti tâin ti n
outras de cor clara, chamada - nhundú
ti rân prói nhanhân (iu iú)
capuá. - capúa.
Costumavam também enfeitar - Hat fon
ti quengué um ch inuf (chi ndvi)
a perna, do tornozelo até o - pónd car
capé (cupé) nung car
meio da perna, com uma - fá cuiúqui
cordinha fina e parte de cipó - mrur
fétca ch in quengué
imbé. Diziam que isso era - tó, agn ta
tin
remédio e proteção contra - vóicantd
(üóicantá) que tógn
~

71.

72.
13.

14.
75.

76.
77.
78.

19.
80.

81.
82.
83.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

91.
92.
93.

94.
95.
96.

91.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

132.
133.
134.
135.
136.
137.

cofá
138. deixam crescer a barba - tuváin cher
nhuvó (iúüó) ttl i hat
139. q ue tem poucos cabelos - t in car góin
p ip ir
140. usam brincos nas orelhas - agn ningrón
tuchá nátin
141. e gostam de jóias - car dédn um chinuí
(chindví) tu hê
142. as índias gostam de vestidos - caingâng
fagn cur chinuí (chindv i)
143. coloridos e. se enfeitam bastante - tu hê
nátin vóin (üó in) hat bagn
144. apreciam andar bonitas e - tin ti hê hat
chór fagn ta
145. bem enfeitadas. - tin vó i (üó i) hátca.
146. Os homens quando trabalham - Agn ta
rânrái ca
147. gostam de tirar as camisas - agn tógn
camfcha cunúi ti
148. e andam descalços. - var pontoró tum
nátin.
OBSERVAÇÃO: Os corantes utilizados pelos
índios procedem de vegeta is. O vái-pr&J acrescido de resina de nó de pinho, confer e a cor vermelha à taquara raspada. O que-nhéré, apôs coz imento, propicia a cor amarela -

a mordedura de cobra. - pând prái iamóndca.
Alguns índios antigagente - Caingâng
um agn chi agn üói (vói)
enfeitavam a boca afiando os dentes hatca nhóndquê hag nhó
deixando-os bem pontudos - nhuquét
(iúquét) tin ti nhurêr (iúrêr) que
e afiados. - hat tin.
Antigamente os caingângues raspavam caingâng chi agn ag crin
as cabeças e sobrancelhas - catód tin
car cachacân
barba, isso tanto homem - car nhuvó
(iúüó ) quengu~ agn car
como as mulheres. Na cabeça. - fagn.
Cortavam os cabelos como - cuiúqui
padres franciscanos - faziam - pedér
agn cri ón
bem raspadas no meio - catódn had on
cuiúqui
parecia uma coroa e - ta coroa v~ nin
ti
por isso eram chamados de - ta agn tógn
coroadoagn
coroados. - que tin.
Hoje os caingângues se vestem - Úri
caingâng agn cur
como o sertanejo, a gente 7 ta sertanejo
V~ tin ti
pobre dos matos. Os homens - nhóngontar nón cómi. Agn
usam calça de brim - carcha brim rintím
camisa de algodão, chapéu - camicha
rân chompê
de palha, de aba larga, trançados - fôr
bagn üói cri nim tin
pelos próprios índios e - caingâng agn
vochóqui
feitos de cipó ou t iras - hat mu mrur cupar ta
de taquara - üón quéngué
as mulheres usam vestidos de - fagn cur
rân rintingué
algodão, cabelos compridos - fagn góin
téi
bem penteados, repartidos - hat rêp tói
tin
no meio da cabeça e fazem - cuiúqui
crin ti car
tranças ou peruca no pescoso . - fang fan
ti e.ar grin ti dú i cri.
Não usam mais os antigos - ti chi agn
vâin chér
adornos e se os índios e as - caingâng
agn car
fndias mais moças se pintam - caingâng
fagn vói hat ti
é para ficar mais boni tas. - chinuí
(chindví) quê ié.
Não mais arrancam os cabelos - góin
núi üái chêr
do rosto e do corpo, nem - cacôn car
corpo car né
raspam o cabelo no meio - góin catódn
ti cuiúqui
da cabeça - crin
os índios mais velhos - caingâng agn

Colheitas e plantações
01.
02.
03.
04.
05.
06.
08.
09.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Roça - encré coie quéq
Os caingângues preferem morar - caingâng agn ncJtin fón
perto dos lugares onde crescem - tô hê
nátin fón bud-bur
muitos pinheiros pois gostam - é fâng
pón mêr (mâr)
m u ito de comer p inhão e - é cacanó
f6ng car
dizem que o p inhão engorda - tó tin
fâng ón tógn
e a gente que come - ti ca únta comú én
f ica forte. - tarmó.
Na época em que o p inhão
fâng ver
fón cónti
amadurece preferem colher
rónd ca
nhó crúica
o p inhão do chão que está - fâng t i
gácri t i vêr ti
maduro, mas outras vezes - un rô n hâra
quinhón
sobem no p inhei ro e derrubam - fâng tu
to n prân ti ngué
as p i nhas. - fâng canó vadié (vadié).
Não tem medo e não tem - mumón tum
nin tin
dificuldade em subir nos - fâng tu tó
prân
p i nheiros mais altos e até - fâng pón ti
féi taví car
n os mais grossos. - u n bagn quengué.
Quando o pinheiro é m uito - fâng ta
.
bagn taví ca
grosso, sobem nele com a - caingâng
tón prân tin pónd
ajuda de um cinto. É uma - tóq fidn iá
(fideniá) bré. Ta vóchón (üóchón)
roda, uma espécie de cinta - fidniá rôr
riquê nân (crén-iódn)

61.

23.

feita de taquara lascada e - üón ta hat
ti nhunhódn (iuión) ca
24. trançada ou com embiras - fét ca quetún ica nhón vi ta
25. que após passarem ao redor - car péním
tin car
26. do tronco do pinheiro, envolvem - fâng
pónd pénim caingâng
27. também o índio - ta
28. pela cintura que sobe segurando - tô
prân ti üóchón fidniá
29. com cada uma das mãos - conúin ca
ningué ta
30. a porção dessa cinta que - üóchón f idniá ta
31. f ica entre o corpo do indivíduo - caingâng ti corpô
32. e o tronco e firmando - car fâng pónd
nân nânca
33. a planta dos pés na árvore - encré pónd
car ca tin
34. empurra a cinta para cima - nân nânca
pónd tógn findniá câima
35. ao mesmo tempo que aproxima - t6gn
fêt ti dugn tô hê
36. o corpo do tronco do - cá pónd tin
37. p inheiro. A cinta encontrando - fâng.
Pódn tógn fidniá
38. ponto de apoio mais - ta ti pón ta
quigâng
39. para cima sobre ela se apoia - câima car
cri ti f~ pónró
40. o peito, do índio ao mesmo - ti caíngâng ón cón
41. tempo que os pés num - t i pón ta
42. rápido movimento para cima - furúnca
ca câima tóng fêt
43. mudam para um lugar - t in câima hê tón
.
- .~ê t t1.44. acima.
45. Mu itas vezes o índ io leva - quinhón
ca ingâng ta ti
46. junto uma taquara bem - bré üónd téi
47. comprida e quando está - gâng ti ta
câima
48. Já em cima do pinheiro, senta - tó prân
ca fâng tu nínca
49. sobre um galho, donde vai - fâng pón cri
ta
50. com a vara derrubando as - ta ca t{!i ta
fângcanó
51. p i nhas. Outras vezes f ica em - vaq (vat)
ti. Ou inhón ti pónd
52. pé sobre um galho do - ta ión (nhón)
tin fâng
53. pinheiro até cairem as pinhas - pón cri
fâng canó vêr hat ti
54. Mas quando o tronco do - Hará (hêra)
quinhón ca dér ta
55. pinheiro é muito grosso fazem - bagn taví fâng t 1n nat
56. uma rodinha de cipó imbé - ti dédn rôr
ti mrur
57. para maior segurança e a firmeza - ta
pónd tógn fidniá (finiá) hat t in
58. nos ptJs. - gué.
59. Comem pinhão crtJ - Fâng tâin cô ti
60. cozido ou me1nor afermentado - grôn
quetúnica vónd vóndca
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para facilitar o trabalho - rânrái hat
túnca
de descascar o pinhão assado - fâng fêr
cufón túnca chut
no braseiro ou transformado - ca prâin
qui carta
em farinha por meio de - faring hat tingué tandânca
pilões. - créi qui.
Antigamente antes da - Ti chi agn Fâng

é
destrut;ão dos pinheirais, maior - coquét túnqui fâng tí
era a quantidade dos pinhões - hâna un
é guéi ti
colhidos. - fâ ng.
Como não era possfvel - Hará congrái
váin ca
com§-los, todos sabiam - ticár ti quicará
guarda-los muito bem para - vit hat fón
hê hat ti
comê-los mais tarde, quando - car coié
hará
no mato não mais existia. - cón contê
tun ca.
Para tanto o pinhão depois - Ca fâng vat
car
de colhido e afermentado apenas - vônd
vónd ti
um pouco em grandes panelas - cucrún
bagn qui
de barro. Não só para - óré ta hê ca tin
facilitar a retirada da casca - fêrta cun
fêr hê hat
mas também para évitar - tin car tin bur
que brotasse, eram colocados - tun ié
cheito bagn
em grandes cestos forrados - cónqui vit
t i caféi
com as folhas largas do - tompér bagn
ta nhân (iân)
caet{} - uma esptJcie de /frio - vit ti nón
cómi
ao mato. - caf{}i un
Feito isso cavavam um Tagn hat car gá
dôr
buraco bem grande na terra - bagn
hátca
aí colocam os cestos - cheito ta cónqui
fat tin
cheios de pinhão. fâng ta fônd ca.
Em seguida cobrem tudo com - coinbtlr
caféi ta cri
as mesmas folhas e com - vit tin car
uma camada de terra com - ga ta cri
tin ti
mais de um pa/n10 - ningué téi riquê ti
de espessura. - combúr.
Passados alguns meses aí - Quêchón é
tin car
voltam os índios para comer - caingâng
ag ta cô
os frutos que conservados - mu chêr tin
fâng ti
desse jeito fermentado e tem - ti üón
var car
un forte cheiro - car tin quêr tar
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bastante desagradável. - taví corégn.
Mas, mesmo assim os índios - Hará
caingâng hat ta
gostam do pinhão conservado desse modo. - tu hê fâng ta guét ca.
Os índios gostam também das - Caingâng tu hê car tin
frutas de jaboticabeira, das guavirovas fâgn món (mó pon), penoá
pitangas, guaçatúngas - nhâmbi (iêm b i) cané châm
araticúm e outras frutas do - cucréi
car nón cómi
mato. - cacanó car ti.
Da palmeira comem os frutos - Car
Tóing cô tingué
crus ou então socam no - ti fânra quetúnica
pilão, até esmagá-los bem - tandêr ca
créi
e depois misturam a massa - qui cóin
grond ca
com água, deixam fermentar - car gôin
ta món fat
durante um dia e obtém - ca ti vón var
hat (üónvár hat)
assim, uma bebida que muito - ti curôn
pir qui carta ti
apreciam. - car ca crôdn fên hat ti.
Os caroços do jerivá depo is - Tóin fân
de secos são quebrados entre - ti tógn
brâ in bréica
duas pedras afim de t irar o - pó rêngré
ta f i fân
que tem dentro. - cuiô.
Das outras palmeiras os índios - Ta
cônqui qui én ti
Tiram os brotos e também - Quinhónd
caingâng agn ta
as folhas novas que comem - tóin budbur téng ti féi côtinguê
com muito prazer, depois - ma hê tingué car
de esmagados e cozidos. - cói grond ca
grónca.
'
Ernbora os índios plantem e - caingâng
agn ta crón ti
colhem feijão, colhem ainda - réngrô ti
quengué
hoje os grãos secos de uma - úri ti fân
tógn car
variedade de feijão do mato - un (udn)
é réngró nón
chamado guambé. - cómi rêngró bó téi.
Entre os índ ios também é - Ca ingâng ta
quengué
costume cuidar - cródn (crón) ti ngué
certos bichos do mato ou - quinhón nón
cómidédn um
cousas feitos pelos bichinhos. - dédn um
chin.
Entre estas está o mel produzido - Cómi
mân hat
pelas abelhas do mato. - tin mân bagn
chân.
Gostam tanto de mel que - tu hê mân ti
trabalham horas seguidas - rânrái é hat
ti
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até um dia inteiro para - quinhón curón
pir hat t in
derrubar um tronco onde - cadét cutóm
ié
sabe1n existir um vespeiro - quicaró ti
chân tung nin
uma colmeia cheia de mel - ti déi mân
ta fór
tem tanta prática que até - quicarb tavín qüar hê
em árvores bem altas, lá - ca téi cri vég
ti
em cima, conseguem ver - cri vég tingué
onde está o ninho das abelhas. - tân t i
nhân fê mân chân.
Mas o m el coletam. Coletam outros Hará mân ta crôn ningué
bichos, larvas de insetos, - dtJdn um conéng vê ta
borboletas, bezouros, que são comidos totô, hén ni énd cô tin
assados, nas cinzas quentes - que chútca
brói rânquê
de uma fogueira ou fritas - pin gru qui
quetúnica
ao fogo numa panela. - tó tin t in cucrún qui.
O primeiro b ichinho é - dédn um chin
én ta
cnamado coró e ele se - nhân-nhân ccró
que t in
desenvolve no tronco apodrecido - t in
in ta cadér cógn nói qui
das palmeiras e dos p inheiros. - tâin ti
car fâng dér qui.
Me d isse um guarda do - lgn ma tó tin
nón tarír.
toldo do tra í que os índios - fón lraí ta
caingâng
usam uma cunha de pedra - nhé (ié)
tógn pó ta cunha hat ti
uma pedra com ponta bem
pó pir
nhudún (iudún) nhurêr (iurêr)
afiada, para fazer um buraco
taví ca
dôr hat ié
na árvore que tem abelhas. - ca dér qui
mân nátin fôn qui.
Pelo buraco eles, os caingângues, - ti dôr
queagn tógn caingâng
tiram o mel. - mân cunúi ti.
Quanto ao coró disse o - Coró que tín
mu én ti
mesmo guarda que os índ ios - nón tarir
fb n ta caíngâng
chupam a parte trazeira do - agn tógn
cô un tín dédn chin
b ichinho donde escorre uma - én dér
qui cutén ti dédn
espécie de líquido gorduroso - qui gôí
tón guê
de cor amarelada. - querém (marér).
Quando os índios viajam e - Qu inhón
caingâng agn tógn tin
pescam algum peixe, fazem - qüar tâng
cr êncufér nhunhân {iuiân) tin
um buraco na terra, cobrem - ca ga dôr
ca caf éi

/

173. com um pouco de folhas e - ta quin6ica
car p1n
174. terra, em cima, fazem um - hat car ver
coinbár
175. fogo. Depois de algum tempo - créncufér chut ca gr6n ni
176. o peixe está assado. Para comer - cô ti
cher tin taíntê ti nin
177. põe um pedaço de carne na - nh6d-quê
(i6dqu§) cotân fat car
178. boca e já em seguida colocam - coinbár
dódn chá pir
179. na mesma boca uma pequena - ta nhód
(iód) ca cotân
180. porção de sal que cabe - ta nhód ca
cotân
181. entre dois dedos. - réngrê féi.
182. Também, quando os fndios - ca ver
caingâng qüar
viajam
e caçam um jacú - ratínca ôncréi
183.
ti vô tin
184. ou um macaco, ou ainda - quetúnica
caiór (canhór) quetúnica
185. outra ave grande tiram s6 - vêr nhéchín
bagn cunúi
186. as penas mais grossas. - tin ti f6r tompér
bagn tin.
187. Não abrem a ave para tirar - nhéchín ca
p6nd tum nim tim
188. o que tem dentro dela. - contan t1 ta
dédn um cunúi ié.
189. Assam a ave num espeto - Chut tin nhéchin cá tuchá ca
190. e quando está assado retiram - car ti
chur ca cunúing
191. as partes queimadas - tin ti nhâng tón
pur
192. comem a carne e também - cótin ti nun
car
193. jogam para dentro da boca - nhónd cân
(qu§) c6nte fat t i
194. porção de sal - chá pir ta dódn vóm tin
195. que cabe entre os dois dedos. - ningué
féi réngrê ta.
Gostam
também os fndios - Caingâng
196.
ta tu hê ningué
197. aqueles bichinhos-larvas que - dédn chin
én ti
198. crescem na taquara, mas - bagn tin üón
cônqui
para
ficarem boas para - hará cô hê
199.
hat ié
200. comer tem que ser fritos - tó tóng tin
cucrún
201. numa panela. Como se - cônqui
202. chamam esses bichos? - v6nd gá?
203. O que plantam os índios em - Caingâng
dê crón tin
204. sua lavoura? Mandioca, milho, batata. ti gá qu1? Méni6ca, g6r, batata.
205. Qual a comida que os fndios mais apreciam? - Dédn un ni nón cómi gór ta, far ín, piché, cumin tó totca ta hán?
206. O piché é o milho torrado e socado no
pilão - Piché hat ca g6r (guêr) tó t6tca
tândê ti créi qui
207. Cumín - são folhas de mandioca brava,
A

''
i
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socadas no pilão até ficarem bem finas;
depois é temperado e colocado o pich{J
junto - mexer até ficar bem virado. Cumín non c6mi mânióca ti féi tândê
créi qui tin ta tandê quêca tông tin car
piché ta bré fat tin v6nca nhân nó bré
nhó iáié.
Os índios ainda queimam o mato antes
de fazer suas plantações? - Caingâng agn
ma nón pund ti vêr agn {Jncrôn quengué?
Quem trabalha nas roças? Vóicar rânrái
ti?
Só os homens? - Agn ta v ind?
Só as mulheres? - Fagn ta vind?
Adultos, moços, crianças? Un bagn, qut!,
.
run,
gutr.
Quando uma família recebe - Ouinhón
nhân n6 tu vêi mucá
visitas, costuma oferecer alguma - iágn
nó ma dédn um vêt
coisa? Comida? Bebida? - Tin? üoión
(voiôn) ? Crôd fén?
Como se faz essa bebida? t socado o milho azedo, depois fervido um pouco, depois guardado para tomar no dia seguin·
te. - Car tandêt ca ti cáinhón (cáión) hat
ti car von vónca car nim hat ti vdica
crôd ié.
Como se prepara a comida para as visitas? - Mu iá má?
Para os visitantes oferecem - Un ta
nh5n (iân)
milho azedado na água - n6 vei tínca
gór calnhó gôi qui
depois socado até lícar líquido. - tandêt
ca cumbê crôd ti cumbê.
As fndias quando visitam - Caingâng fag
ta nhán (ián) nó vei
uma a outra também gostam - tínca
quengué fagn ma hê
de oferecer bolo feito - far ín ta hat ti
farfn
por elas mesmas, de farinha de trigo assa·
do na cinza. - cuprí gr5n mréi qui.
As fndias gostam de oferecer para o visi·
tante - Caingâng fagn nhân (iân) nó vé i
tínca
o mel se tiverem - m5n nim tin cónin ca
e o bolo feito na cinzaa. - car émi mréi
qui gr6nca.

'

Caça e pesca

Oncréi car créncuMr nhuiát (iuiát)
02. Antigamente os caingângues caçavam Caingâng chi agn oncréiq ca
03. na região, para se alimentar - nátin iá
mi agn iódn ié
04. hoje ainda alguns praticam utilizando úri caingâng um agn ta
05.. arcos e flechas. Dão prefer~ncia à - dô
üáin (valn) ta pÓn tin óncréi ca
06. caça de pelo. principalmente de antas óncréi (bichu) cônqui quetúnica oiôr
07. porcos do mato, tatetos - crân (crdg)
nón ógchén (óghó)
08. quatis, cachorros do mato - chê, quyr
(qu§r)fó ca, iôdniói
09. certos tatus. - car fefén.
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Não apreciavam muito as - Agn ti tagn
tu nátin
cotias, pacas e veados. - quechógn, crurân, quembé (quembí).
Diziam que são carnes secas - üóima tin
n i quetógn
e muito duras. - car targân (targuê).
Abatida a caça esquartejavam - Dédn
um tóinca rógrôm ca
na conservando o couro - vit hat ti fêr
o qual apenas é sapecado - cônqui
chútca p ínqui
para destruição dos pelos e - ti cônqui
ta tum quêié
em seguida colocam esses- car ti táin ta
pedaços em cima de um - dédn um chin
crinim ti
pequeno girau debaixo do qual - dédn
ró cri cróin ca
alimentam um bom braseiro - chêr
práin an cróm
e moqueiam assim a carne - vit tin ca ti
nim
assegurando-lhe a conservação - ta vit
hi/tca nm ti
por algum tempo. - curôn car veié.
Antigamente gostavam de caçar - ti chin
agn ta ming
as onças e outros carnívoros que lhes cón tédn tin agn ta
causavam grande terror. - camón ra.
A Caça da onça era sempre coletiva
Cón tédn quêngué (guêca) pírma
formavam grupos nos quais - car um é
iân (nhân) nôm bré
os indivíduos caminhavam mais - ón
mun tin quet{J nica
ou menos reunidos, nunca se - iân
(nhân) nô.,to hê mun ti
separando muito. - iân (nhân) nó cónquêt que váin.
Os caingângues tinham seus - caingâng
agn ta
cachorros de caça. Os cães - món dédn
un fén fôn hagn
~
não eram tratados, com os me!Tflos - cachór (guyr fó, quêr fó) pi nhón hê ta ti
ossos da caça que ele mesmo - dédn um
cucá ta ma nim ti
pegou para não ficar preguiçoso. - ti t a
nhódn (iódn) nhór que iámônca.
Os ossos eram pendurados ou - dédn um
enterrados. - cringat ti.
Também os ossos da caça são - car dédn
um cucá ta
jogados no fundo do rio. - gôi côntê fat
ti.
As índias amamentam - caingâng fi fag
ta péfen t in
no seio os animais recém-nascidos - nunhé qui dédn um crén chin
quando o leite é bastante. - fag nunhé
qui gôi (gôi cuprí) bagn ca.
Antigamente os índios gostavam muito
- Ca ingâng chi agn ta oncréi
de anin1ais, apanham-nos na selva - t u
hê nón nifê tagn
quando pequenos para criar. - cóntê ti
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cónén mónd nhó had ié.
Papagaios, macacos, bugios, tirivas iógn ió, caiér (caiór), gôngue, cáiói
quati, gavião branco, baitacas - chê,
iógngo cuprí, cuiân
maracanâs, são conservados no - quenquér, ca dédn um crén
cativeiro, para vender, negociar com ninféi ti nhoiôd ié quetúnica
os habitantes mais próximos. - vondê
queié to hén quemá.
Matam também pássaros grandes - Côn
tédn tin nhéchin bagn
para sua alimentação. - ti côdn (côd} ié.
Os índios conservam os bichos - Caingâng agn tfJi dédn um
pequenos para enfeite. - crén chin vit
hat tin vêt ifJ.
A pesca era também a sua - crêncufér
nhunhân (iuiân) ta agn ta
alimentação; usavam flechas com - cônd
(côd) ié. Dô vêt (vât) ca nhudúdn
ponta de madeira. - (iudúdn) dô rér ca
ta.
Hoje os índios como a maioria - uri
caingâng agn ta um é agn ta
seu alimento de origem animal - vêr hón
cómi bichu côtin
é carne de porco e de galinha. - crâng
(crég) nicar garín ni ti quengué
Criam porcos, não só por causa - crâng
(crég) iá (nhá) hê tini tugnim que
da carne, também pela banha - pi é ti
tông tigním que
que é indispensável na sua cozinha - vón
car ta tuching dédn car
Galinhas, marrecos e patos são - Garín,
patú, car marécu ta
aves domésticas, ovos muito - vóin
vó hê ni ti ô ta
apreciados pelos índios - cô hê taví nân
ningué
gostam também de criar vacas - bôin
fagn nhó adn tu hê nátin
pois apreciam muito o leite. - gué tu hê
n ingué gô i cupr f.
Armadilhas - Para os pássaros empregam
- Nhéchin tédn ié
laços, fazendo armadilhas - anguié hat
tin tédn ié
por tração, utilizando como - pónd guin
tin ti
mola, a elasticidade dos galhos - cá pén
chin póiquê ié
verdes das árvores. - ti táing que.
Para os pequenos mamíferos - Car dédn
um chin pafái-fén
servem-se os fndios de uma armadilha tédn ié caingâng agn cráig nân hat tin
mortífera consti tuída por um - tin titâr
hat ié
pesado tronco que fica suspenso - cá
pón cófái ga ta cri fi
mediante dispositivo de - tin cá pôn
nhádn (nhódn) chin
cordeis, o qual desarma fazendo nhó-nhát (iát) tin car cri
tombar o tronco, quando o - cutón ié,
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ca ti bichu ta
animal toca na isca. - gâr côdn ca.
O tronco é cercado de taquaras - cá pón
côfái ga pénín üônd
fincadas no chão para o animal - ta nharôt tin gácri dédn
não escapar e é morto pelo - én crédn
tum ié ca cri cutón
golpe do tronco. - ca têr tin chêr.
Colocam a armadilha no - Dédn um
tédn fén ta ti
caminho habitualmente seguido pelo animal. - nhavê cri hat tin.
Usavam também buracos na terra nos Carga dôr hat tingué
quais capturavam antas, porcos, - oiôr
côn tédn ié car nôn
do mato. - crâng (crég).
Os buracos eram covas profundas - Ga
dôr bagn ti téi bagn que
cujo diâmetro aumenta progressivamente
- rón ti bagn téi bagn
da abertura para o fundo - que rón tin ti
dôr qui
disfarçado na sua entrada com - ti iâdn
cónqui ca
galhos e ramos. Ao redor da abertura nhóváin ti dor pénín ca
assim, disfarçada, fazem pequenas nhóváin vit tin gácri
elevações que obrigam o animal - nhón
fântin ca oiôr ta
a saltar sobre a área coberta - châm tin
ca nhóváin cri
pelos ramos tornando assim - ca chêr ti
châm ca
mais eficiente a ação do próprio - ti
cufân ta quiráq que
peso. Quando atravessam sobre a - tin.
Ca chêr f id n rómca
a galharia, um tronco de árvore - ca
nhóváin ca pón cófái ga
de modo que, quando o animal - ti ta
châm chór ta
salta, vai com ele ao fundo do - tim bré
gá condó qui
buraco - tarê tin . . .
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22.
23.

24.

25.
26.
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32.
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Plantação

37.

óncrónd (Oncr6n)

01.
02.

03.
04.
05.

06.
'

'

07.
08.
09.

10.

38.
Antigamente a plantação - Ti chi agn ta
6ncrón tingué
na terra consistia na derrubada - gá cri
ón pân ti ca
das árvores depois a queimada - cân cam
tin car pund
como acontece ainda - tin tógn quengué
úri
hoje, entre os pequenos - vêr én hat tin
éncrén
agricultores. Depois da queima - fén
agn. Car ti pur car
esperam as chuvas para - ta cutón nhóvói
tin car
semearem o milho, o feijão - gor, rêngró (rângró), péhôn
as abóboras. - crôn ié.

39.
40.
41.

42.
43.

44.
45.
46.

48.
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Eram as mulheres que - Un têntân fagn
ta
faziam esse tipo de plantação - oncré
(encré) tagn hat tin
.
usando um bastão para cavar. - ca cur6 in ta ga d6dn ié.
Hoje cobrem - o com o pé - Úri fagn
pónd ta crin gat
e no lugar do bastão usam - tin gá nhágn
(iágn) fân car
enxada. - bégn chep (bégn crén).
Começam os trabalhos de plantio - Rânrái tin ié éncré (oncré) ié
muito cedo, no clarear - cuchén qui curén quetân (quetê)
do dia. Antes de ir trabalhar - rânrái tin
guêoa côtin
comem milho sapecado e trabalham gor chútca car rânrái
enquanto o sol não é muito - tin rénrir
raingân (ráinguê) quetúm
quente. - qui (róenguê que túm qui).
Antigamente os índios faziam - Caingâng chi agn ta
farinha com a mandioca - era - ta farín
hat tin ménióca
cortadas em pedaços, depois - câ (quê)
quêm caquêt tin ti fêr
.
de rasparem a casca, cortavam - ti car
câm ca ti
a raiz e colocavam no sol - nhôre ta
rénrír qui
para enxugar. Só então eram - chudn
tin. Ca chêr
torrados na pane!J até virar - to tôrca
cucrún vit tin
uma farinha. - farín ti.
O aipim do mato também - Cum ín nón
cómi
era cultivado para cozinhar - cô hê nátin
gué déi ca
suas folhas novas para - ti féi budnbur
tén cô
comerem. - ié
A plantação do milho na - Oncré gor
quinhón
maioria das vezes não chegava - gór hat
gué cocrân ca
a amadurecer pois a grande parte - p i ti
tógn hat tin
dele é consumido ainda verde - ti tâin
hará cô ti
pelos índios. São sapecados - caingâng
agn chúd-chúd
no fogo . - ca cô ti pínqui.
Quando o milho é seco - quinhón gor
ta tógn ca
fazem farinha torrada - ta farín hat tin
ti canó
os grãos de milho depois - todón ca
car
são socados num pilão - tandân mu créi
qu1
até virar um pó bem fino - farín tandêr
hat mu cher
chamando essa farinha de piché. - farín
hat nhanhân (nhaniê) ta p iché.
Do milho, também fazem uma - Gor gat
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qui ca ti tentH
14. fáceis de lascar e tirar as tiras. - nicar cupônd ca ran
15. ainda usam o cipó imbé - car ver mrur
ta
16. que é muito usado pelos - ven fân hat
tingué
17. índios de Ira í, para fazer - Irai ta caingâng ta
18. chapéus, cestos, sacolas e. - chompê,
chêíta, queipé.
19. Para trançar os arcos e flechas - car ülJin
(üôin) dô, tu fân hat tin
20. quando o cipó é seco que - quinhón
mrur ta
21. não consegue raspar é - tôgn ca gôi qui
fat tin
22. deixado na água em imersão - ca'r quequét (cânquét) ié ti ta
23. até amolecer a casca. - tenéi que hat tin
ti fêr ti.
24. Daí é raspada com a faca - Car caquet
ca rongrô
25. até ficar branco. Dai é - ta cuprí que
hat tin
26. lascado pela faca até virar - cu (cun)
pt1nd ca nhuquédca (iúqut1dca)
27. umas tiras finas para - conén quetin car
28. depois trançar qualquer tipo - fan ié
(fang ié) ta chompê
29. de cestas ou chapéus. - cheita hat ié.
30. Hoje para ti ngir as palhas são - Úri venfân ranrád ié
31. usadas as ti ntas compradas, de - tinta
comprá que ti
32. todas as cores, para colorir os seus trabalhos - ti car (tinran) car vfJnfân chindvf
(chinuf) hat ié
33. os caingângues de Nonoai e de Irai Nonoái traí caingâng agn ta
34. usam facões, machados e algumas - rongrô, bégn car dédn um
35. armas de fogo, mesmo que - ti tapén fén
boquê
36. não caçam mais, usam a - ôncréi módn
váin (üáin) chêr agn
37. f lecha, arco em algumas vezes - dô, üái
ta p6np6n
38. porque foi a arma - ti caingâng chi agn
qui
39. de grande eficiência em particular na caça. - ôncrét ca, ôncréi quicár taví agn
ni.
40. São arcos simples, comuns - Hána üái
(véi) pé
41. a maioria de madeira-guáiuiá - ca pén ta
üái (vái) hat t i
42. ou ainda feito de ameixa do mato - ti
quetúnica que te téin
43. guajuvira, ameixinha. - téin vái (üái) cuorí cacái.
OBSERVAÇÃO - Madeira para o arco : pau
cotia - co-cái, vassourinha - ca-ca-côn, ameixa
do mato = que-ta-ten.
A melhor madeira para arcos e flechas é a guajuv ira -ú i cupr f, üá i-cupri.
44. As cordas dos arcos são feitas - vái (ü;Ji)
illdn ta

df!dn um
qualidade de pão, colocam - veimân hat
émin gor
o milho na água até apodrecer - ta gôi
cónte nm ti
e depois o socam no pilão - ti dói hat
nin car tandêt ié
ou amassam com as mãos - créi qui quetúnica ningué
·
fazem uma roda de bom - ta c6i grônd
ti df!dn rôr
tamanho para assar em - bagn hadn hat
baixo da cinza. - tin car chun ié mr6i
crâm.
Além desse modo de assar - Quetúnica
chudn tagn guê hat
a massa de milho, são usados - túnca gor
ti df!dn rôr
pequenos moldes de taquara - chin hat
tin üôn qui chudn
que depois de cheios são levados - ié
car ti f6r l§n qui car
ao braseiro. - pin cri fi (fig) ti.
Estes tipos são usados pelos fndios de
Nonoái e de Irai. Ém in chudn tagn qu6
hat ti caingâng ti Nonoái Irai tân.

Artezanato
01.

Indústrias, armas, utensílios de trabalho
e de recr68ção. - Confâq df!dn un, üoi
f6n, vôquêr fén.
02. As índias gostam mui to de - Caingâng
f i fag ta vôfan (ü6fân)
03. trançado de cestas, chapéus - hê hat tin
cheita, chompê
04. cestos para roupas, sacolas - cur-ma
cheita iôgn) iâdn
05. leques, cocares, pulseiras. - ventarôr,
crin cô_fôn, purseira (conf cuiúqui).
OBSERVAÇAO: Quando os fndios viajam e
tem maior volume de carga para carregar, o fa·
zem com a ajuda de cestos maiores, com 40
centímetros de diâmetro em sua entrada e afunilados, mais estreitos no fundo. São feitos de
taquara lascada. Em sua face externa, quase
nos bordos da entrada e, tambt§m no bordo do
fundo e dispostas simétricamente, existem várias alças - quatro em cina e quatro em baixo.
Por tais alças passam tiras de cipó bem macias.
Elas, depois de se cruzarem por baixo do fundo
do cesto, passam pela região frontal do carregador. Sem dúvida, tal disposição do cesto deixa
livres as mãos de quem as carrega. E las se deno m inam qulm-ptJ. A faixa, isola<Ja, se denomina
quêm-iódn.
06. Os fndios de traí fazem de - Caingâng
agn Irai df!dn
07. tudo, todos os tipos de - car hat ti
08. cestos um mais lindo que - un chindvi (chinuf) nhângônf6r
09. o outro - nhonhó (ionh6) qué ni
10. com a taquara são feitos - üón ta chéita hat
11. os cestos grandes, as taquaras - tingué
unbagn, üôn
12. são raspadas com a faca, ainda - ta caauét ti r6ngrô
13. verde, porque se tornam mais - ti táin
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de fios de casca de urtiga ou de casca pêr fé chiêi ta hat tin car
46. de cipó - o mais durável. - mrur fêr un
tarmó énd.
47. Os arcos são de tamanhos - üái téi é
nátin
48. variados e bem trabalhados - car tufân
chinuf (chindvi)
49. em seu meio. Para enfeitar - cuiúqui
tufân chinuf (chindví) énd
50. colocam penas coloridas. - car dô fêr
chinuf (chindvO tu vit.
51. As flechas cujas hastes são - Dô fêr vit
fén qui
52. feitas de taquara muito finas - vénd ta
hat tin conén
53. ou de madeira muito leve. - quetúnica
ca quêivá ta hat ti.
54. As flechas para a pesca tem - dô créncufêr que ti
55. na ponta de madeira barbelas - nhudúdn
(iudúdn) torâin ca
56. num dos lados. Esta peça é - dô vêr dô
quicarêr
57. fixa à haste em espiga. A união - ta dô
quiráq quetfn un
58. é feita por meio de cera em - rêngrê ta
có (cera) ta tutín ti
59. seu envoltório de cipó imbé - mrur ta
mring tin
60. enrolado por fora. - ti védn iá tân.
OBSERVAÇÃO: - A decoração com casca de
cipó imbé e penas de aves, em seu conjunto, é
denominada dódn-dé.
61 . As flechas de caça tinham as- dô oncréi
fón hána
62. pontas de madeira ou de osso. Flecha
com ponta de osso = dô nhén-fi. - nhudúdn
(iudúdn) ta ndá róngró pu
63. existem algumas que tem ponta - quetúnica unta nhudúdn (iudúdn) ta
64. de ferro. Flecha com ponta de ferro. quefé pu. Rogrô-cu.
65. As pontas de osso são fe itas do - nhudúdn (iudúdn) ta dédn cucá ta
66. osso da perna de pequeno mam lfero dédn um cucá téi ta crifón ni
67. Há flechas de pontas arredondadas e Dô nhudúdn (iudúdn) rér
68. essas tem a forma de cones - ti téi ta
rôr ni
69. levemente truncados ou de uma bola cumér hén nhudúdn (iudúdn) chin
70. são conhecidos por virotes - rôr ti nhanhân ta undá (ndá)
71. esses virotes são usados pelos - dô táqui
ta caingâng
12. índios quando querem capturar - agn ta
nhochin tu
73. um pássaro bonito. - pón ti nhéchin chinuf (chindvi).
74. Esses virotes também eram - dô nhudú·
dn (iudúdn) ta undá(ndá)
75. usados para derrubar frutas. Flecha com
v iro te. - cacanó tupón ca cutó in t i. Ndá.
76. Também os fndios de Irai fazem - Irai
ta, caingâng agn ta
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45.

78.
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80.
81.
82.

83.
84.
85.

86.
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100.
101.

102.
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uma lança muito bonita - dô téi chinuí
hat tingué
trançado com a casca de cipó - mrur fêr
ta tufân ca
e cheios de penas; essas lanças se chamam: pontuda, a denteada - dô fêr ta
tuvlt ca: - dôi pó - dôrer
eram muito usadas pelos - dô téi tagn
ta caing§ng (cacete: cabn-mrór)
nossos fndios antigos, nas - chi nhágn
(iágn) nó quét ti
guerras. O comprimento delas variava. ti téi ta é tin.
Os utensílios que ainda existem: Dédn
un nhovói fón ti
machados de pedra - ta pó ta b(Jgn
panela de barro não ex is te mais - oré
ta cucrúnpi
ou barco especial não - tagn tin, hê curé hê
existe ma is. - tum chêr.
Pilões de pedra já foram substitu fdos Pó ta créi tum chêr (pó ta crái)
pelo p ilão de madeira. - ca ta créi hána
vêr é tin.
Usavam também os porungos - Car
rudn-iá quén tin
como baldes para pegar água. - q ue qui
gôi v6dnié.
Serviam também como vasilhas - car
rudn iá ta qui dédn
para conservar o mel e cu1ã . - um nin
hat fón ié cu ia.
Os gomos de taquara utilizavam - vénd
üónd(üón ) cunhé(cuié) ta copu
como copos. Na festa dos - hat tin qué
un têrca
mortos usavam esses copos - copo tagn
qui
para tomar cachaça. - gôi-fá crôd-crôd
t i.
Hoje usam copos apropriados. - Úrico·
pu hê nátin.
Como instrumentos de sopro (música) Vóquêr hat fón
empregam também ainda hoje - úri vêr
é ti vén
flautas de taquara e apitos - ta q ui fun
quêi fén.
flauta comum, flauta de seis orifícios. vén-quê, vén dógn-dô.

O "pon i" (chefe) Aristides elabora, com carinho, a sua flecha {= dô)

OBSERVAÇÃ.O : É muito interessante a
confecção da flecha de guajuvira~ Inicialmente, o índio procura obter longas lascas de guajuvira, fendendo-a com todo o
cuidado. A lasca assim obtida, de comprimento variável, entre 0,50 a 1,20 mt., é
lentamente raspada, afinada e afilada em
sua ponta, até ficar com a sua superfície
bem lisa. A seguir e com o mesmo cuidado, o índio fende um bambu pelo meio
(comprimento, um pouco maior do que a
da lasca preparada), destroe as divisões
internas entre os diversos gomos, com o
auxflio de um facão; dentro desse bambu,
coloca a haste de guajuvira, uma ou mais,
quantas couberem, envolve as (hastes)
com cinza de modo que na-o fiquem em

contato direto com o bambu. Fecha as
duas metades do bambu cortadas, com a
ou as hastes de guajuvira em seu in terior;
fecha as duas extremidades do bambu
com barro. O conjunto, assim preparado,
fica durante vários dias na cin:za quente
de uma fogueira; quando retirado, esfria
naturalmente. Com tal procedimento o
índio obtém hastes de guajuvira muito
rijas, quase pétreas e resistentes aos trauma tismos comuns e, como tais, com acentuada capacidade de penetração. A haste,
a seguir, recebe os elementos decorativos,
à base de casca de cipó im bé, penas, cera,
corantes. Tais flechas servem para a caça
de animais maiores e são as preferidas para a guerra.
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CULTURA SOCIAL O1.
02.
03.
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28.
29.
:JO.

31.
32.

Casamento - Prun
A fnd ia faz preparação para o casamento - Caingâng fita vein prun iú
somente para a festa, porque - vli hat
ftJn tin mar fi
desde pequena já aprende com - ta ta·
gufr que dédn car
a mãe a costurar, lavar roupa - quicarón
ti fi Mâin (ná) bré
e outras coisas para a festa - cur quichê
cur fag véiprú n
ela prepara a roupa dela - in fi ta cur
quichê tin
ela mesma faz o vestido - vénchóqui
A fndia vai virgem para o Cll;>amento. Caingâng fita fi bédn guêca.
t muito dfffcil uma fndia - bré na tum
nin tin
ter experiência sexual antes do - caingâng fita ti bré namó con curén
casamento. - ta crân t in bédn guê-tân.
Dizem os índios é um desrespeito Caingâng chi agn catutên
ao cacique, aos pais - vén car pón·i,
fagn iôgn
dos noivos e aos amigos jovens. - catut§n vén que car bré hê ma.
O primeiro encontro de casamento
Fagn iágn non bré nur que
acontece na caina. - nur ffJn cri.
Os pais os deixam sozinhos - Fagn iógn
tugn vflin (véin) t in pir
para eles não sentirem vergonha - ma
fagn mó ón iA mónd-ca
Antes do casamento os noivos - Ti prún
qufJi que fi in
se encontram na casa da noiva - rátin ti
vêi ié
juntos com todos os parentes. - ti cai·
côn carbré.
Quando os pais virem os noivos - Ouinhôn un (udn) prún guê iógn
se encontrarem sozinhos, são - Vêca
fagn p frma klprôr ( nhaprór)
chamados e advertidos. - cama vin chér
tin.
Não é permitido uma jovem - Tê·têng
(t5ntéin) fi pi bédn guê
ter experiência sexual antes - bré nátin
curên ti hén
casamento. - prun.
A jovem terá experi8ncia só se - Tê·teng
(tântéin) fita fin bédn bré
o marido a deixar mais tarde. - nátin
curên ta crân ca quetúnica fi tu váinca
(véinca).
Os rapazes tem experiência - Ouêru agn
ta bédn tum
com as mulheres prostitutas - fagn bré
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Casamento
navét tin
aquelas que já se separaram - unta fagn
bédn tuváin ca
dos maridos. - fi hen fagn.
Hoje em dia quem escolhe - Úri iágn
bré nhón chór
são os dois jovens. O tempo de namoro
vai - ca tê-téng (tântéin) fi car quêru
iágn
até um mês. E o tempo para - tu hê
nátin ca
casamento é de cinco meses. - iágn nó
(nhágn-nó) védn munqui quechóm.
Os jovens falam para os - pir hat ti. Bré
nai ca.
pais. Dai os pais da noiva juntos - que·
chôn ta vêiqufJngrá un pir
com os pais do noivo vão até - têténg
(tân·têin) fi iógn ma tótin. TfJ..téng (tân·
téin) fi iógn qulrú
o cacique para marcar a - iôgn vêi tin ti
iágn no bré pón-i ma tói mu
data do casamento - tin curén fidn ié.
Quando os velhos se encontram - Ou i·
nhón cofá agn ta iágn nó vêi nunca
dizem : O meu filho está se - tótin: idn
cochidn ta ón
interessado por sua filha. - cóchid fi
vfJi chór mu.
Pelo seu consentimento eles - Ti ta hô·
ma hê ca iágn
podem casar. - nó bré ióng mu chér.
Dai os pais da moça falam: Ca tê-téng
(tân-téi) iógn ta v in ti
Tudo bem. Uma filha nunca - Ca ta, hê
na. lgn cóchídn
será do pai, mas sim - fi pi ta, ign chum
ni hará (hêrá)
do genro, porque uma - fi ta ign nhân
(iân) bré tun ni
moça não ficará com seu - ign oóchían
f i p i ign bré tin
pai toda vida - qui chidn.
mas com o marido pode - Hará fim
bédn bré ti
viver até o resto da vida. - qui o6 fénd.
Agora, se um dos da famflia - Hará fi
cáicôn un ma hê
não aceitam e os jovens se amam - tum
ca vói ~n iú
eles mesmos fogem. - tin nhântu (iântu)
hê nátin.
ca
Quando um casal não aceita - Ouinhón
ti prun fi crén tunca
o filho, para evitar (abortar) ela toma véicagta qui déi tin
um chá de cipó torto, assim - mrur
pédn dô qui déica
chamado por eles (os fndios). - ti qui
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gôi crôd t i.
Quando o casal briga, ou - Quinhón
(nhân) iâgn nó tu rânca
querem a separação, os familiares- iâgn
(nhâgn) nó vóm chórca
não aceitam, o casal é - hará ti caicón
ma hê tum ca
castigado pelo cacique. - fagn cugn min
ti pón-i t i.
Mesmo o castigo não da - fagn cugn
min mar nhag (iágn) tu
certo o cacique faz - ramónca pón-i
iágn (nhagn) nó
a separação. - cón fagn pón ti.
Quando há separação a Ou inhón
iJgn (nhágn) nó vóm ca
mulher volta para casa dos - têténg (tântéin) fi iógn in ratín
seus pais, ele também vai - f i cré bré car
tin quêrú
para casa dos pais dele. - ti iógn in ra
querê tin.
A mulher casada não tem - Têténg
(tân-téin) bédn fi un
relação sexual com outro - bré nurca
quêrú un
homem. Se ela fizer isto é - bré. Fi ta
dédn tagn
castigado pelo cacique. - ag ta pón-i fi
cón mi ti.
Os índios depois de casados - Ca ingâng
agnprunra
podem ter relação com índias- caingâng
bédn tum fagn
separadas de maridos se elas - bré nurca
vóin bédn bré
aceitarem. Mas se a mulher - Hara tin
prun
legftima ver ou ficar sabendo - pén f i
vétca quetúnica
ela manda o cacique castigar - quicarón
ca pón-i ma ti con
o seu marido porque é - mi rá-quetin
quêrú agn car
um desrespeito aos jovens e a auto- têténg (tân-téin) fagn car pón-i catú
ridade do cacique. - tén vén.
O casamento, festa é feita - ~in prun
guêca vó in cadir
por toda a família dos noivos - hat ti
bédn guê fi iógn ti
e são convidados todos da tribo. - ca
chêr vêi car ma tó ti.
Quem faz o casamento é o - Véin prun
guêca
índio mais velho que seja - caingâng cofá rân
do mesmo sinal. - riquê.
Se o noivo é do sinal camé (um risco vertical) - Quêrú rân téi ca camé
um velho fn dio - caingâng cofá
do mesmo sinal. - rân téi camé.
Dizem eles que tem o mesmo - To agn
ta tin iágn (nhágn) nó
sinal é parente de longe de - rân riqué
cá iágn nó
gerações passadas. - caicón chi nátin.
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se

o noivo tiver o sinal carne - UJJêrú
ta rân téi camé
a noiva tem que ter o - t8-téng (tântéin) fi rân rôr
sinal - cainum crén (um c/rculo).
Daí quem va i aconselhar ela é o índio velho do mesmo sinal. - ca chêr fi nhú
(iú) vénd guê caingâng cofá rân ror-cáinum crén.
Quem faz o casamento são os caciques e
os conselhadores. - Véin prun hat ti.
Os índios mais velhos. - Pón-i car agn
.
ca1ngang.
Os índios que vão ao - ch i agn quêrú
ma
v1n
ti
se enfeitam, se - caingâng agn vóin hat
tin véin-prun vêi
pintam - muca vôin hat tin
A noiva usa um vestido - T§-téng (tatéin) fi cur cuprí
branco, uma grinalda de flor - tu tin fi
crin qui
na cabeça. Com suas - caféi chindvi
(chinu í) hat ti fi
tranças enroladas na cabeça. - gói n
fând ca grind ti.
As bebidas são feitas de - Crôn fé ta
mânbré
mel e água, frutos amarelos - gôi vón ti
tân cané
de palmeiras que são socados no - marer
(querém) tande ti créi qui
pilão até virar um líquido - ti qui gôi
crôd tin
amarelado que vão tomar - vêin prun
cón crôd ti
na hora do casamento, junto - bré
com o churrasco de veado. - quembê
chur tu.
A alimen tação é feita - Vó i cad ír hatca
pelos pais dos noivos e parentes. - quêru cat têténg (tân-téin) fi iógn fagn.
A principal comida é o churrasco - cái
guéi voión (üóión) ta dédn car chur
e farinha feita no pilão - far ín gar tótôr
créi qui
tipo pão feito na cinza. - tândatca émin
grôn tin pinqui.
Os conselhos dados pelos - Fagn ma vin
ti
caciques convidados são: - pón-i ti:
Vocês recém -casados serão - H~i agn
iágn (nhágn) nón bré itJn
bem aceitas por todos, espera- - tógn
agn gar ma hê ti n iágn (ián) nó
mos a felicidade de vocês. - tu hê nátin
ni.
Respeitando os parentes da - hê iágn
caicón vêca tu hê
sua mulher ou vice versa. - nátin ni.
Os noivos não ganham - Véin prun ca
demón
nada. - tin tum.
Depois do casamento o noivo - Ti prun
car ca prun fi
leva a noiva até a sua - bré in rátin ti
~

101.
108.
109.
110.

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
121.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

137.
138.

139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.

150.
151.
152.
153.
154.
155.

18.

casa. Se a casa não estiver - ti in car tum
ca ti
pronta leva para a casa dos - iógn in ra
pére
pais. - tin ti.
Para eles serem felizes - lágn (nhágn)
bré hê nátin ié
não se separarem, a mulher - quetúnica iân (nhân) nó vóm
não deve aceitar presentes - tun ~,
dédn un cuchún
de cor vermelha, d o r ecem - mén t um
n i bédn téng ti
m arido. Quando lavar as roupas não cur faca iá (nhá)· caión ca
deixar pelo avesso e tambt!m - con viq
tum ni quetúnica
quando estiver casando os - bédn catutónca fagn tum
noivos não devem chorar. - ni.
A dança mais usada no - VtJin grét hat
tin véin
Casamento é a dança da roda - prun que
rôr hat
onde os noivos sentam - t in un pru n
téin pénim
no meio da roda e todos - Cu iúqu i fagn
vit t i
juntos dançam ao redor - vóicar vé in
grét tin
dos noivos batendo palmas - ningué mi
tógn dógn gué
com a música. Isto é uma - ti vóquêr br(J
um bédn ti
homenagem ao s no i.lo s. - f i me cadír
hat vén.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.
3 3.
34.

35.
36.

3 1.

Gestação e Parto
01 .

02.

03.
04.
05.

06.

07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

38.
39.

Quando uma índia está grávida - Qu inhón caingáng f i d úgn rôr
e tem enjôos ela toma um - quênca tun
tun chórca marcela
chá de marcela. - qui gôinca crôd tin.
A índia quando não aceita a - Caingâng
fita crén túnca
gravidez ela faz um chá quente - gôi rânca dédn cané tar
com canela, cana f ístula raspada- carca
bagn, quétca, mrur pón
e cipó torto. - dô.
Du ra n te a gravidez ela faz de - Um dugn
rôr f i dédn
tudo, come de tudo m enos - car hat t in
d(Jdn um tónguê
a gordura; a rela ção sexual - côvain fin
bédn bré nur
continua normal. - fi ta tin.
Para ela saber se o bebê - F i ta cóch 1d n
ta dê
é menino - Vêt ca
a mãe grávi da no último - na fi dugn
rô r curén to hén
mês sen te dor e os - q uech ó cangá fi
camé
olhos da mãe são covados e - tí na f i
quendó car
arroxeados ou qua lquer criança
chân
ve quetúnica guir

40.
41.

42.
43.
44.
45.

46.
47.

48.
49.
50.
5 1.

5 2.
53.
54.
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feminina vai gostar muito dela. - têténg
(tân téin) f i tu hê nyi.
Quando é menino, é o contrário. - C6ch1dn ta têténg (tân téin) catu que.
São aceitas todos mas preferem - Ti car
tu hê hará gu ir
mais o bebê guri - ti tun hê
para ajudar o pai a caçar. - ti iógn bré
ôncréi ti ié (nhé).
Quem ajuda no parto é uma - Um ta fi
crén mónd
índia mais velha e prática. - ca caingâng
cofá quicaró f i.
O marido é pedido para se - Fim bédn
vén vêrá
afastar e quando o bebê está - cutén t i
quinhón guir
para nascer ele corre ao - ta cutón róndca ti iógn
redor da casa até o fim - in pénin voivá
(üoivá) tin
ao parto. - ti cutón cóndca.
Isso facilita a mãe mais - Ti na fi ma hê
tin
tranquila e o beb~ chega - ti ca guir
coinbár
ma is rápido . - cutén t in.
O parto acontece com a - Fi cochídn
móndca
lndia de cócoras, agachada e um pedaço
- caingâng fi iágn udn-ma nin ti
pequeno de pau fincado - car ca ta gacri
gui ti
na terra onde ela va i segurar - ca fita
n ingué réngrê
com as duas mãos par a não - ta con m in
t i cutó in
ca ir no chão. - nhamó ca gácri.
E la vai tomando vArios - F i voicantA é
cród ti
chás durante o parto até - qui góica f i
crên mén (ménd) ca
expulsar tudo. - f i c utón cônd ié.
Ela toma banho no r io - car fi gôi qui
voicapê (voiquepê) t in
antes do parto e depo is - fi crén ménd
tú nqu i car ménd
também. - car.
Pegam o bebê e lim pam com - Gu ir
cuiún t in car
um pano úmido, dão banho - quênpé ta
ti quepê ti
no dia seguinte. - curén um quê.
Toma banho com água - Ouepê gôi
rân mé ta
morna numa gamela (bacia se tiver). bachia cônqui (cá ta bachia).
Depois do par t o a índia. - Fi crén ca
ca ingâng f i na
F ica na cama três d ias. - qui curén téng
tum hat t i.
Depo is do parto ela só se - F i crén car
vêión (venhó n)
alimenta de frutas e verduras - cacané
car caféi co hê
e bastante carne. - car dédn um nin
tud-ni begn.

55.
56.
51.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.

65.
66.
61.
68.
69.
10.
71.
12.

73.
14.
75.
76.
77.

As primeiras refeições da mãe - ti ión
(nhódn) guêca veién (venhén)
tem bastante líquido para ter o leite. qui gôi bagn cô tin.
Para ter bastante leite ela - Gôi-cuprl
bagn nin nhé fi
faz massagem com sal e - nun ié gôi
bréchá qui
água morna e com ajuda - gôi rân mé
rânrá i tin
de um pente. - vén curiá bré.
Quando o leite demora - Quinhón gôi
cuprí ta côntin
para .descer, outra mãe índia - vâin hat
ca caingâng um
oferece seu leite do seio - fi gôi cuprl
ta ma nim ti
oferece também um chá de - quetúnica macenilha ta qui
macenilha. - gôi ca nhénd que fén ti.
O bebé recebe a primeira - Guir ta ti
nhénd v~tca
alimentação a um ano, com - prân pir
hat tin
caldos de arroz, carne ou - vênhénd qui
gôi crôd tin
de frutas. - quetúnica cacané qui gôi.
O bebé recebe o leite - Guir ta ti na fi
gôicuprí
materno até a mãe perceber - crôd tin
quibogn tin

04.

05.
06.
07.

08.
09.
10.

Preocupações genealbgicas
01.

02.
03.
04.
05.
06.
01.

08.
09.

que terá outra gravidez. - fin dugn rôr
un tân crân.
Quando o bebé está com - tin. Quinhón
gu ir ta préi-préica
diarréia ele toma chá de - mrur qui gôi
cipó mil-homens. - crôd tin.
Depois do parto o pai da - Car ti iógn
móndca ~
criança pega e coloca na - guir ti tôn iá

10.
11.
12.

13.
14.

cónqui
78.

79.
80.
81.

82.

8 3.
84.
85.
86.
87.
88.

15.
16.
11.

rede para balanço. - fiq tin ti nur ié
(nhé).
Onde ele recebe visitas dos - ca chêr
vóin-car ti
·~
parentes e familiares. - vêi mu tin.
A noite ele dorme com a - Cutân ca ti
ná
mãe e, quando a mãe vai - fi bré nur tin
curôn
trabalhar no dia seguinte - tân ti ná fi
rânráitin
ele fica na rede. - ca tón-iá cónqui nur
tín.
Depois o bebê toma - car guir vóiquepê
banho todos os dias com - ti curón car
ni
água morna e quando é tempo - gôi rân
mé quinhón curén
quente ele toma banho no rio. - râinguê
ti gôi cuchá voiquepê tin.

18.
19.

20.
21.

02.
03.

Camé e canhum cré (caiúm-cré)
risco e circulo (no rosto)
Camt! e canhum cré existiu - Camt! car
caiúm cré ti
desde o princípio para os fndios - chi
agn caingâng adn nhá vtJn
para haver uma diferença de - iân nó rân
ta um nhé
sinal. Entre os índios existe - rân tagn
caingâng
este sinal para poderem - agn ma hê ni
prunhê
escolher o casamento. - hat ié.
Os jovens podem se casar - Querún ta ti
prun ié
se tiverem o sinal diferente - fi rân nhamón tin
que seria ele camé e ela - ti rân téi, und
r6n
canhum-cré ou o contrário. - rôr nhavói
quetúnica um.
Quando os dois tiverem - Quinhón un
réngrê ta
o mesmo sinal não - iágn no rân riquê ca
haverá casamento - prun que tun mar
dizem eles são parentes - iágn gaicón
vén
de gerações passadas. - ti chi agn tó tin.
Percebem isso porque o - Tagn vén ié
camé tem unhas alongadas - rân téi ningrú téi
e o canhum cré arredondadas. - rân rôr
ningrú tompér rôr.
Quando uma menina ganha - Quinhón
un têténg (tân-teín) fi
as regras menstruais já é - cânché cóncrân ca
informada pela mãe. - fina ma tó-tin.

1 - Cerimônias fúnebre 02.
03.
04.

05.
1~

A idade da criança é de sete dias - guir
prân curén ta sete
onde recebe o batismo - ni ca chêr quypéi mu
com todos os remédios socados - vtlicagta créi que
no pilão e dão banho - cóingrón mu gôi
bré
em todo o corpo da criança - car guir
quypéi mu chêr
e finaliza com o sinal da cruz. - ti car
quêca cacón qui crui hat.

Batismo - Quypêq
06.

O batismo é feito por - Vén quypê ta
un querú car
um casal e um velho índio.
tê-téng
(tân-téin) ficar caingâng cofá.

01.
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Morte - Têrq
Quando alguém morre, sua - Quinhón
un têrca ti
família faz muita gritaria. - caicón prôn
prór ti.
Levam o defunto ao cemitério - Véin
chêr va-mú tin véin quêi
sem o caixão e colocam num - ra caxa
bagn tum ra ca
buraco cavado. Colocam todos - ga dôr
cónte fiti
as coisas do falecido porque - vén-chêr
ta dédn un car

08.

09.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.

44.
45.
46.

47.

os índios acreditam o espfrito - bré
caingâng cóinbégn
incomodar os parentes - cóntin mónd
nhamónd·ca
por causa das coisas - ti ta dédn un túgn
nim
do defunto. - véin-chêr.
Quando uma mulher - quinhón un têténg (tán-téin)
ficar vMíva ela é obrigada - fi bédn têrca fi
a cortar os cabelos para - góin qu~p ti
fin bédn
colocar junto do falecido - ter bré f i ié
(nhé)
marido porque senão - quemár fi
ele incomodarél a noite - cón bédn fi
vón tin
o espirfto dele. - cutân ca.
Mas se ela deixar o - Hará fi góin quêp
ca
cabelo junto ele ficará - tin bré tfnca ti
ma
quieto, tranquilo, não pensará - hê t i fi
qui óncrédn món
nela. - tum nii.
Quando um fndio não faz mal - Ou inhón caingâng dédn un
a ninguém ele subirá - corégn hat tum
ca cáicón
ao céu mas quando for - ra tóin prâi hará tagn
o contrário ele ficará na - hat tún·ca ti
côin bégr
terra o esp frito. - gá cr i ti.
Quando enterram marcam - Ou inhón
êrin gat-ca rân
com a flecha ou a lança. - tin dô bagn ta
dô.
Depois da morte os parentes - Têr car ti
cáícón ti in
voltam para casa dois dias após- ra quêrón ti curôn réngr§
o enterro. - car.
Antes tomam banho de - Váicagtá ta
véiquepê
remédi os - t in
o esp frito do morto - Véin-chêr cupríng
t i.
costuma aparecer após o - têr car vôntir
ti
enterro .em forma de sinal - ti cáicôn
ma vóin
branco a noite - tin ra cuprf contín ti
o lugar de sepultamento é - ti ter fat iá
escolflido pelos parentes do morto. - ti
Câicôn cupron t in.
Eles escolhem o lugar - Ag cupron t i
nái-que
preferido do morto, onde- ti têr túnqui
ele gostava de ficar ou - nim tin quetúnica
gostava de passar; é lá que - mi tin t i ca
chêr
enterram e marcam com :- ón ta ti fat
muchêr
uma flecha ou um sinal - tin dô cri rân
mu

48.
49.

50.
01.

02.
03.

04.
05.

de cruz na árvore mais - quetünica ca cri
crúihat
próxima com barro. Esta - tin oré ta
cruz não sairá mesmo - ca crúi tagn prói
que
com chuva. - tum ni ta cutôn mar.

Pucheron
Pucheron e uma reunião - Pucheron ta
nhân (iân) nó,
de cinco pessoas - iudá, que ni
para se ajudarem, uns aos outros - unta
tavi - cinco - que râr-rái
na- qui
vem ajudando ao outro. - um nhudél
(iudá) que vôn.

01 - O Cacique
Pón- i
02. O cacique cuida de nós. - Pón-i ta ongár,
quirfr ni.
03. O cacique estA acima de nós. - Pón-i ongar cri que vén.
04. Nós obedecemos a ele. - t i vin nhémen
én ta mu.
05. O cacique é justo. Obedecemos à justiça
· do chefe. - Pón-i ta .fog. Ti vin fogn
pón-i06. Nãc· nos opomos a ele. - Ti vin catú tén
tu én ni.
07. Quando alguém se opõe a ele - un ti vin
catá tén mu én
08. o cacique fica brabo. - Pón·i tu nhum
tin.
09. O cacique nos diz : - Pón· i tôgn én ma :
10. Vão trabalhar. - " rânrái rá" que tin.
11 . O cacique nos diz : - Pón-i tógn én ma :
12. Não façam nada de mau - Nén u n córégn hat tugn ni
13. então nós obedecemos. - ca én togn
iémén (nhémén) ti.
14. Ele está falando certo. - Ti vin ta que
hén tó mu.
15. OBSERVAÇÃO: Diante de faltasgraves,
o cacique dispõe, ao lado de sua moradia, um
instrumento de punição, de castigo, aplicado
para impor a disciplina e a obediência. Na linguagem indfgena, tal instrumento se denomina
Chêi-fon ou üên-chêi-ía. São dois troncos de
madeira, parcialmente enterrados no solo; na
porção inferior e interna d ispostos frente a fren te, os troncos, são recortados, entalhados; entre esses dois entalhes é colocado o tornozelo
de uma das pernas do punido e, a seguir, os dois
tronoos são aproximados, solidamente amarrados por meio de tiras de cipó. Ao redor do tronco, o terreno é densamente povoado por vegetais providos de longos espinhos, os quais, não
permitem ao punido, se assentar no chão e suavizar o castigo, que lhe foi imposto. Aí, o punido permanece várias horas ou dias, em pé, apenas assistido por seus familiares que lhe trazem
água e alimentos. A planta com espinhos que
af cresce é conhecida pelo nome de juá (solanum ambrosiacum, arrebenta-cavalo)
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CULTURA ESPIRITUAL CONTOS : O Pinhão - Ouriço - Remédio
- Milho - Mel - O Cacique - Uma Oração
01. O índio sofreu quando ele - Caingâng
tôgn von charéi ti
02. foi carregar pinhÕes. Porque não - ta
rin tínca fâng ti qüar
03. pinhões por perto. - hê ta fâng nhóvóin ca.
04. Por isso ele foi bem longe para - Oüar
M tâ nhóvóin tínca
05. achar pinhões. O índio ficou - fâng tin.
Caingâng tôgn
06. muitos dias em viagem , antes - curón
tJ agn tínqui ti
07. de voltar para casa. - in rátin mó cón.

01.

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

09.
10.

11.
12.
13.
14.

01.

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

09.

O Ouriço = Fóidn
No mato tem uma plantação - Non cóntê gór crê un venr
de milho. Um dia esta plantação - hará
quién tógn
de milho tinha secado. - mu, gór crê én
ti.
O fndio foi buscar o milho - Caingâng
tôgn gór cré ratl n
com um cesto. - mu ti chêito (quem-pê)
vátín mu.
Quando ele chegou lá, um - ti ta iúdn
mar fôidn tôgn
ouriço estava comendo - ti gór cré én
cônti ni
o milho plantado. lndio matou ele caingâng ti tóin mu
e levou para sua mulher - qui tógn ti
prun fi rría f i mu
para o jantar. Chegando em - fi ta déi
1"1!. Ti iúdn tunra
casa ele deu o ouriço para - in ti fóind fi
mafimu
a mulher e ela ficou contente - ti prun fi
ma, fi ma hê ti chêr
ela limpou e cozinhou. Então - fi tôgn
iân cri mu dt§i ié
comeram o ouriço cozido. - ca fagn cômu fóidn déi ti

1O.

Um dia um índio está preocupado
Ouinhón caingâng ta areiquetún nin
porque o nenê estava doente. - tin ti
guir chin cong;J tin. (cang;J)
Por isso o índio vai procurar - Hán ca
caingâng ta iá vân ti mu
remédio contra a dor na vista - véncagta
{üóicantá) ti canén cangá
para ele no mato - mi tin ié nón cántê
a índia cozinhou o remédio - caingâng
fi déi mu véncagtá (üóicantá) ti
e lavou os o/tos dele, então - ta cupê
mu canê ti car
ele não tinha mais dor nos - tin canê
cângá món tum ni

chêr vtJin-

Milho = Gór
02. O sol faz o milho amadurecer - Rôn rtJ.
rir vi gór tógn hat ti
03. depois o fndio traz o milho - car caingâng tógn quéi qui
04. seco num cesto, para casa - gór tógn
rign tin ti in ra
05. para fazer pão. Depois disto - ta émi hat
ié car
06. também da comida aos seus - ti üóiónd
(vóiénd) hadn meng
07. animais, dá aquele milho. - ma gór én ti.
08. A índia faz pão para eles comerem Caingâ!JY fi vén émi hat ti fagn ta cô-ié.
OBSERVAÇAO: O pão feito em gomos de
bambú ou de taquara bem grossa, se denomina
mi-quém-pú.
01.

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

09.
10.
11 .
12.

13.
14.

01.

02.
03.
04.
05.
06.
O7.
08.
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olhos graças ao remtJdio. cagta (ü6icantá) tugn nim.

01.

15.

O remédio = véincagta (übicantá)

(Contos)

A falta do mel = Man tum combê
Depois de comer - Ouinhón caingâng
tôgn ién (nhén) car
foi cortar a árvore que tinha - ca mân
nhóvóin ti mu
as abelhas, lá no mato - cá gân tógn
mân chân vêt-ca
'
mas o machado dele não - hará ti bégn
ta nhó tum ni
tinha fio. E ele ficou com - ca quiron
tum ni
raiva, bateu na árvore e voltou - nhúm
ta mu cherca
para casa, deixando o machado lá. - cll
qui tôin ti in ra. querêmu.
Ouando ele voltou para casa - ti in ta
iúdca (nhúdca)
se lembrou do - ti prun fi caingâng fi
mânqui
mel que ela queria comer - encrédn mu
con ch6r mu
mas, não tinha trazido - hará caingâng
ti mânbatln
m el. Então ela {sua mulher) - tun-ni ca
f i tógn
ficou braba e não deu - nhú mu gu e tin
maémi
pão para ele. - nim tugn mu.
Oração
Meu Pai Deus que - lgn lógn Tupén ta
está lá em cima no céu - câima ni end
caicôn tê
agradeço por mais este - óng ma hê t i
curôn
dia que se acaba. - tag tu.
Amanhã quero que seja - Váica curén
énd úri
melhor que hoje - Ajuda - que tagn
cônfór nim ón
nos a sermos irmãos - iúda quêra que
iágn tu hê car
tornarmos o mundo sem guerra. - nátin
iê turân (turê) tum ié.
•

MEDICINA CAINGÃNG -

Crendices correlatas ( *)
VII

Alguns remtldios do mato que os índios
usam: Ca;gâng agn món cómi vêin-cagnta crón
tingutJ: -

Fumo brabo: o seu líquido é bom para
matar bernes.
fumu nhún que tin hén cumbê ta vêin
quitú tédn tin gué.

1

Raiz de urtiga e raiz de cabriúva são rem«iiosque
urtiga nhave tin, car camriuva nhave brtJ
servem para dor de bexiga.
hén dugn cangá que hê taví nin
Para preparar esses remtJdios devemos cozinhar
han ra htJn picar gôi cuchá
e tomar o líquido.
vógn quêtúm.
Depois podemos mexer com água ou pisar no orvalho.
car cagn-fér chón quetún.

VIII
Folha de açoita-cavalo, aipo do mato e
alho são remtJdios bons para dor nas vistas. Cozinhamos folhade alho. Depois de
frio, lava-se os olhos com chá destes três
remtJdios.
quenta nhum féi, aipó car aiô ftli pir déica ti cuchá-quêca cané ni tin.
IX
Casca de laranja é bom para gripe.
rarâin fêr (foan) hén gripe cagnta vén.

li
Cipó mil homens serve para
mrur guêr que mu hén tógn
dor de barriga,
hén dugn cangá
bexiga, vômito, tosse, dor de cabeça e
febre.
htln inhâyi cangá vêin tugntun qui tógn
hê ningutJ
Este cresce pendurado em árvores
vêin cuhúr quengué, hén crin cangá
sua fo lhas são redondas
quenguê t i fé i tin ronrôr nátin

X
Cipó: seu chá serve para mulheres,
mrur tar tógn un tantê fi
depois de ganharem nené, até acabar a
dieta.
cachfdn mân car fi tógn crôn mu chêr.
Este mesmo chá é antic-0ncepcional.
quêchón car mi monca fagn pi guir ra nyi
mun.

XI
Cipó mil-homens, folha de pitanga, folha
goiaba
mrur guêr bre nhâmbf féi
e gervão: um chá com esses remtJclios
misturados
car girvão que tin hén
é bom para dor de barriga.
vêin dugn cangá hê nin

Ili
Raiz de guiné é bom para dor de dentes
guintJ que mum htln vêin nhó cangá qui
hê nin ti nhare tin

IV
O chá da folha de amora tJ bom
amora guir prtJipréi car guir nhó
desidratação de criança, na época em que
surge a dentição.
conpa tun quengué

XII
Camboatã - com as folhas deste faz-se
um chá
camboatâr.- féi qui gôi
que serve para curar inchação.
vêin côinpár ma hê nin.

V
Unha de gato: queimamos e usamos
gatu ningrú que mun hén cugnprún
este preparado num pano para amarrar
uma machucadura
ca cur cônqui nínca vêin rái tu chai cat ln cangá tun quêi.

XIII
Folhas de porungo serve para curar dor
de ouvido
run iá féi togn vêin ningu{Jgn cangá qui
hê ninguê

VI

XIV
Casca de árvore, folha de vassourinha
cá fêr, vassorinha féi
e folha de batata doce são remédios
batata féi tin vêin nhó
bom para dor de dentes.
cangá na hê nyi (nin).
O chá da folha de batata doce é bom para inflamação nos dentes.
batata féi tavind nhó coregn tun nhên hê
nin (nyi)

Mace/a é bom para dor de barriga
marchêr que tin hén tógn vêin dugn
cangá
dor de fígado, gripe, dor de estômago,
vôm ito e pontada
qui hê ningué, vêin fê cangá quenqué,
vêin tugn tu car
Com mace/a faz-se um chá que é amargo
vlJin cugn-chór quengué, déica
e toma-se frio.
tin cuch;J quêca crôd num chêr

68

XV
Cereja serve para queimaduras. Pegam a
parte menor da árvore e raspam com a
faca bem raspado, até virar em pó; depois colocam sobre a parte queimada e
cobrem com um pano.
Dér iór ta on pur ma hê ni cá quétca
rôgnro ta car pur tu chái mu cher cur iar
ta cri cagn iêimu.

XVIII
Pena de galo (!) serve para qualquer
doaneça que vem do feitiço.
Pegamos a árvore - tirar a casca na direção onde o sol nasce. A casca é raspada
e depois colocada ná água e passar no
corpo inteiro. Repetir isso em três dias.
Cá préi téi ta vóin cângá corégn ma hê ni.
Rônrir fôn tân ca quétca gôi qui fatca
cón vóicapêi curôn téngtum qui.

XVI
Caróva - serve para as feridas do corpo
ou de criança. Pegar as folhas de car6va e
cozinhar e depois dar uma lavada com o
caldo na parte onde houver feridas.
Pequim ta váin cancrân (cancrê) ma hê
ni guir bré quequé tin féi déica car tu
cumbê ta cancrân cupêi.
XVII
Caitê do mato - serve para as espinhas
ou rugas do rosto. Pegar a folha e passar
no rosto levemente, repetir isso uma semana, todas as manhãs. Nunca aparecerás as espinhas no rosto.
Cânchógn tân v6in nhânfân cânchógn
tân hê ni tin féi ta 6n cacôn mi tim cônd
curôn cármi ta quêi ón qui nhânfân tum
nyi.

XIX
Raiz de vacum do mato, folha de taru·
mã, pata de vaca - é fervido tudo junto
com a água e depois tomar frio. Isso ser·
ve para dor de urina.
Cócún nhórê, quêntapren féi, quevín bán
gôr qui déica ta cuchá quêca crôdn on
nhân cangá ma hê ni.
XX
Folha de ambú (bambú) serve para dor
de cabeça. Com a folha inteira do ambú
(bambú) esquentar a folha no fogo ecolocar sobre a testa e cobrir com um pano
Bugn féi ta ón crin cangá ma hê ni. Tin
féi chudn pinqui car crin tu chái curta
cri tógn f ind.

I

O "Cipó Torto" utilizado entre os Caingângues como abortivo e poderoso auxiliar
terapêutico à índia parturiente. Bauhinia microstachya(?) Carapeva(?)
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XXI
Guachumba serve para os cabelos que
caem, caspa. Pegamos as folhas bem novinhas e esmagar bem e deixar de molho
um dia. Todas as manhãs passar pela cabeça, emxugar com o mesmo. Uma vez
por dia, antes de sair o sol.
Guachumba ta gó in pón-i ma hê ni tin
féi gródnca gôi qui fat car crin mi tin
cuchônq ui. Curôn car mi.

Quenfá ta fê cangá ma hê ni câmp (quêp)
quênch ir hatca gôi qu i fat car crôdn cher
quetúnica mate bré crôdn.
XXIV
Chá de bugre - serve para reumatismo.
Cortar em pedaços, colocar na água fervendo e depois tomar frio ou tomar em
chimarrão.
Quêntacó ta ông fa cangá ma hê ni quêp
(câmp) quênchir hatca gôr qui fadn car
cuchá ra crôdn quetúnica mate bré.

XXII
Espora de galo e raiz de taquara serve para extensão muscular e destroncação. Pegar as raízes de taquara e espora de galo,
deixar no fogo até ficar um carvão, esmagar e passar sobre a parte do corpo
destro ncado.

XXV
Suruguá. As penas de suruguá servem para tosse comprida. Pegam-se as penas do
pássaro na parte do peito. Colocaro no
fogo depois esmagam até virar em pó
depois colocam no copo com água e toma.
Tugntu nhéchfn tagn cânqui tin fê qui
cânqui cunúinca pun ca ti fud-fur ta gôi
qui fatca crôdn cunhúr téi ma hê ni.

Cabre chéin üónd nharé bré car pin cônqui nim pur hat práin hatca gródn car ón
cân m i tin.

* Texto livre, espontâneo, sobre a "farmácia"

XXIII
Pau amargo - serve para dor de estôma·
go. Cortar em pedacinhos e colocar na
água fervendo e depois tomar morno ou
tomar com chimarrão.

caseira dos Caigângues; sua descrição, modo de
usar e preparo. São possfveis falhas no registro
da sua efetiva escrita. Estas informações não fo ram gravadas.

O "Cura-Tudo" da tribo Cainging
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Machados para turistas e visitantes

As bonitas pulseiras de taquara lascada e casca de cipó
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LINGUA CAINGÃNGUE
- GRAMÁTICA -

NOÇOESELEMENTARES
I

-

EXERCI-CIOS -

,

DADOS PRELIMINARES
1 ~) Para o registro escrito da h'ngua caingâng, busquei o apoio do atual alfabeto da nossa
língua. Para tal fim necessitei apenas das seguintes letras: a, b, c, d, e, f, g, h, i, 1, m, n, o, p, q, r, t, u,
v, y - 20 letras. Não identifiquei e não necessitei da colaboração das letras k, i. s, x, z.
2?) Notações léxicas: Para realizar o registro de modo o mais simples, acessível a todos
que, eventualmente, pretendam incursionar pelo mesmo terreno, ler corretamente o que aqui escrevi,
e, finalmente, serem entendidos pelos caingângues, usei poucas notações léxicas, as mais comuns da
nossa lt'ngua: acento agudo e acento circunflexo.
A) Ao acento agudo atribuí variadas funções:
a) indica o som aberto e claro das vogais. Ex: mó, nhón, caféi;
b) indica também a sílaba tónica, aquela que tem maior inflexão. Exemplo: cacanó, féboró;
c) em certos vocábulos pode ocorrer a presença de duas vogais com acento agudo e, então, além
de indicar duas vogais com pronúncia clara, aberta, aquela que está com o segundo acento agudo corresponde à sílaba tónica. Ex: uóión, nhótó, nhómóra, ódnbé;
d) finalmente, na presença de uma palavra com uma vogal com acento circunflexo, e outra vogal
com acento agudo, quase sempre onde estiver este, a sílaba corresponde à tónica. Ex: fêboró,
uêncané;
e) embora mais raras, existem as exceções. Ex: uóimân, onde o acento circunflexo indica a sílaba
tónica;
f) o acento agudo sobre as vogas i e u indica apenas a sílaba tónica.
B) O acento circunflexo também tem variadas funções:
a) indica o som grave, a tonalidade média das vogais. Ex: chê, bê, rôr, guêr, cutông, curón;
b) em certos vocábulos, quando uma de suas vogais ostenta o acento circunflexo, aí também ele
indica a sílaba tónica. Ex : caiorê, riquê, etc;
c) noutros, quando presente o acento circunflexo em duas de suas vogais, o segundo quase sempre também indica a sílaba tónica. Ex: nhânhân, iêiêh, quêivân;
d) quando num vocábulo existe uma vogal com acento circunflexo e outra com acento agudo, este indica a sílaba tónica. Ex. vêncané;
e) finalmente, em casos mais raros, quando numa palavra ocorrem duas vogais com acento circunflexo e uma terceira com acentó agudo, este indica a sílaba tónica. Ex: nhôngôntár.
C) Outra notação léxica de que, compelido, me servi, foi o exótico trema. indispensável
para a pronúncia da vogal u, diferente do u de unidade, de curruíra, de botocudo. 'Trata-se de um u
suave, fugitivo, tênue, o u menos expressivo que a sem ivogal correspondente, f ~rmando curiosos d itongos, como em tranqüilo, qüanto. Ex: üôn, qüar, üinq.
O) Não me servi dos méritos funcionais do til, pois em nenhuma eventualidade anotei a
presença do ão, do ãe, do õe, de ã, como nas palavras pão, mãe, dispõe (excluídas as esporádicas corruptelas). O timbre nasal das vogais é conseguido, na língua caingâng, pelo acréscimo da letra m ou
·da letra n. Os fonemas resultantes dessa associação, ora se pronunciam claros e abertos.ora graves e de
média tonalidade. Ex: üôión, món, curôn, harón, üôimân (vóimân), tánte, tin rán, tupén , coadném,
pén, chêm, encré, gódvén, quên-cá, túnqui , nhéchin .. cônqui, fefén, tanlânquetê, crin, prân, mumón,
ninfé, üánfái. Justifica-se pois o registro dos fonemas nasalados sem o concurso do til. Aliás, conforme adiante apreciaremos, a contiguidade das letras m e n junto das vogais, gera outras e muito interessantes conseqüências.
3?) Vejamos, a seguir, qual o comportamento, a função e o interrelacionamento das letras
utilizadas para o registro escrito dos vocábulos caigângues. Primeiro as vogais e, a seguir, as consoantes.
a) As vogais a, e, o se pronunciam ora claras e abertas, ora graves e de média tonalidade. No priprimeiro caso elas foram encimadas pelo acento agudo. Exemplos. váica=amanhã, cofá=velho,
fánra= chorar, ém ín= caminho. No segundo caso~ elas foram encimadas pelo acento circunflexo. Exemplos: hê= bom, dôr= aberto, canglôr= barro, caiorê=mandioca. Repito: a presença do
acento agudo sobre as vogais i u tem por função ind icar apenas a sílaba tônica. Exemplos:
cuiú=centro, convarú=cavalo, vondi '-"al~re. quêmbi' = veado.
b) As vogais a, e, i, o, u, quando acrescidas do acento agudo e forem seguidas pela letra n, esta se.quência motivará não apenas fonemas nasalados, mas acentuará a presença mais destacada de
cada um de seus componentes. Exemplos: uónión, ómi'n, fefén, fánra, cónfór, uón, as peculiariades linguadentais do n nos exemplos citados e em outros vocáculos monossilábicos ou ox(tonos, são sensivelmente mais nítidos e mais prolongados .
c) Frequentemen~e. os mesmos ditongos formados pelas vogais a e o seguidos da contoante n, ora
se apresentam com acento agudo, ora com acento circunflexo, ora, finalmente, sem qualquer
notação léxica, isso porque os ditongos an, en, on, ambos nasalados, ora se pronunciam claros
e abertos, ora graves, ora com um som simplesmente nasalado, sem qualquer outra peculiaridade. Exemplos: prân= ano; mân=abelha; fánra=chorar; turân=brigar; uónhón (vónhón)=comida; fefén= tatú; curôn= dia claro;; mucón= embora; quechôn= inteiro; uânfái (vánfái)= lavar ;
grân=imagem, etc.
d) Mas, no ditongo ân, precedido da letra g, ocorrem esporádicas variações em sua enunciação.
Assim, nos vocábulos fóingân, gróingân, o gân tem pronúncia próxima de um guê, de um gh,
exarado apenas com um sopro surdo, quase inaudível, elaborado entre as mais profundas e
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tênues vibrações guturais.
e) As vogais a, e, i, o, u, seguidas de um m ou de um n, que foram acrescidas de qualquer notação léxica, se pronunciam nasaladas, tal como no vernáculo. Exemplos chán =ágil; nhéchi'n=ave;
tínchi= amigo; coadném= bonequinha, bebê; tó in= cru , crin= cabeça, gron=cozido, quitún=ausente.
f) Mas, nos vocábulos monossilábicos terminados em vogal seguida das letras n ou m, tanto as vogais como as consoantes referidas motivarão não somene fonemas nasalados, mas também as
peculiaridades linguodentais do n e as bilabiais do m soarão mais ni'tidas e destacadas. Exemplos: cróm=sob, ním=dar, in=casa, nhúm=brabo, on=tu.
g) A mesma alteração ocorre nos vocábulos em que o n ou o m são precedidos de vogal com
acento agudo e, mais frequentemente, nos vocábulos oxltonos. Exemplos: hati'm= andar;
üónhón=comida; caicón=céu; ómi'n=caminho; querém=amarelo; pén=pé; querún= rapaz; éngrég = caçar; Tupén = Deus.
h) Esporadicamente, a vogal e soa como o e de fleur= flor, na língua francesa. Exemplo : Crêncufér=peixe.
i) A vogal i recebeu o acento agudo apenas para indicar que ela participa, no caso, da sílaba tônica. Exemplo: cuprf= claro; tudní= carne; eh indví=bonito. Mas, noutras vezes, embora não frequentemente, o i soa longo, como se fosse geminado ou como se fosse precedido de um y .
Exemplos: nyi, tyi, etc.
j) A vogal o tem pronúncia normal, moderada em coadném=bonequinha; penoá=guavirova; torna-se vibrante e clara com o acento agudo, como em ioió = araçá; nindó = braço; nhotó = corvo;
grave em ô= ovo, rôre= baixo, rôr= curto; nasalado e claro em üóión (uoión), em üón=taquara ;
nasalado e grave em vôndi=alegre, tontô=borboleta, tông=voar.
1) A vogal u se pronuncia de modo imperceptível em querém=amarelo; mais audível, fugitiva
e suave em üôn= arco, em üóicantín= burro; mais destacada em úri=hoje, em cuiú= centro, em
téngtu m=três.
m) Anteriormente justifiquei o emprego do trema, destinado a um u suave e fugitivo , como no
tranüilo, do vernáculo. Esse ü, na h'ngua caingâng, é freqüentemente substitui'do pelo v e vice-versa, talvez ao sabor do apara lho fonador de quem o pronuncia. ·Exemplos: üonhón, üoion'
comida, já referido várias vezes, é freqüentemente pronunciado como voi9n; o termo üóicantfn=burro, também é reiteradamente pronunciado vóicantín. Teria sido mera liberalidade ou
discrepância de meus informantes? Mas tal como com a vogal i muitas vezes pronunciada mais
demoradamente, tal como se fosse geminada, assim também e reiteradamente acontece com a
vogal u, pronunciad:. longa, como um duplo u, o primeiro ligeiramente balançado, ondulado.e
o segunde vibrante e agressivo. Exemplos: üúi arco, guajuvira; üúnbur=nascimento.
n) São freqüentes as associações de vogais para a formação de ditongos e de tritangos. Exemplos:
téi= alto; mrói=cinza; gôi=água; qüar=longe; penoá=guavirova; queió=magro; voió=mentira; canu iê=réptil; neiamá=sentar.
4~) Vejamos agora algumas peculiaridades sobre as letras consoantes:
a) Letra b) diante de qualquer vogal a sua pronúncia é idêntica ao vernáculo. Mas, esporadicamente, surgem vocábulos em que a letra b pronuncia-se como se estivesse precedida de um m.
Ex: mbédn.
b) Letra c: diante das vogais a, o, u, se pronuncia ca, co, cu. Mas, quando entre o e e a vogal
subseqüente, se intercala um h, se pronuncia che, chi, cha, cho, chu.
e) Letra d : diante das vogais a sua pronúncia é da, de, di, do, du. Mas, visto razões que não percebi, são freqüentes os vocábulos que se iniciam ou terminam pelo d; nessas eventualidades, o
vocábulo se pronuncia como se antes do d inicial e depois do d final, houvesse um n. Exemplos; ndugn=barriga; nder=nadega; gadn=perder; rêdn= montanha;dédn-un= algo, alguma cousa
d) Letra f: sem particularidades. Precedida de vogais produz fa, fe, fi, fo, fu.
e) Letra g: diante das vogais a, o, u, pronuncia-sega, go , gu. Mas, diante das vogais e, i, se intercala um u, resultando um gue, gui. Em momento algum el'\contrei o ge de Genésio, o gi de ginásio. Mas, quando a letra g é a primeira ou a última letra de um vocábulo, com freqüência, mas
nem sempre, se pronuncia como se fosse precedido ou seguido de um n. Exemplos: bagn=grande; corégn=feio (ruim); nguid=costa; ndugn=barriga; iógngógn=gavião; ign=eu.
f) Letra h: quando diante das vogais a, e, o, quase sempre se pronuncia ha, he, ho. Exemplos :
bré-hê= amor, hatím= andar, hê-bom, quíhon-ti= exato. Nessas palavras o h soa como no haben= alemão, em huta=polonês, em horse=inglês, em Havre=francês. Mas quando o h é precedido de um n e seguido por uma vogal, ele perde suas peculiaridades primitivas, se confunde
· com os fonemas vizinhos e dá origem a nha, nhe, nhi, nho, nhu, isto é, um h com peculiaridade de um i suave e pouco vibrante. Exemplos: nhómó=escutar, nhir-fi=g arota, nunhé=mamica,
tal como no niais=francês, no nude=inglês, como no nie=polonês.
g) Letra i. não identifiquei a sua presença el'\tre os fonemas caingângues.
h) Letra 1: pouco frequente e sem particularidades. Exemplos: tânlânquetê=trovão, canglor=barro, glug= acender (o fogo), clôd=- beber (crôd).
i) Letra m: diante das vogais, nada há para anotar. Mas, sendo a primeira letra de um vocábu lo e seguida pelo b, ou quando é a última letra precedida de uma vogal, como em mbédn=marido, em nim, em cróm, e mais nitidamente, quando isso ocorre em palavras ox1'tonas ou em

ERRATA: - 2.• linha - e) onde se lê "que foram acrescidas" ••.
Lela·se - "destituldas de" ...

j)

1)

m)
n)

o)

p)
g)
r)

s)
t)

palavras monossilábicas, a pronúncia do m é mais demorada e os lábios parecem demorar mais
para se abrir e concluir o fonema.
Letra n: já anteriormente comentei sobre o seu relacionamento com as vogais. Acrescento apenas a seguinte peculiaridade: nas palavras que se iniciam pelas consoantes nd eng, e também
aquelas que terminam em dn ou gn, a letra n soa demoradamente e acentua as suas caracteristicas linauodentais. Exemplos: nguid, bagn, iáqn , nduqn, etc.
Letra o : já comentada entre as vogais. Apenas mais alguns exemplos: feboró-=peito, eitprô=esposa, grón=cozido, pón=perna .
Letra p: diante das vogais se pronuncia como no vernáculo . Mas, nos vocábulos ca ingângues
terminados em p, sua pronúncia é mais derr.orada, como se fosse geminado, motivada por uma
oclusão dos lábios mais demorada e brucamente interrompida. Exemplo: eiquêp=corte.
Letra q : julgo necessária a sua presença antes do ue e do ui, para a formação do que e do qui.
Exemplos: táqu i= aqui, riquê= igual, queió= magro, qu iá= cesta . Em alguns vocábulos utilizei a
letra q antes do ua, especialmente do u com t rema, pois a sua presença, quer me parecer, reproduz os sons de certas sílabas ou vocábulos com maior fidelidade que com o e. Exemplo :
qüar=longe, em vez de cuar.
Letra r : em nenhuma eventualidade encontrei o r de rato ou os rr de carroça; é mais comum o r
de farofa, de caroço, de muro. Aliás, na h'ngua caingâng, até as freqüentes corruptelas lingüi'sticas vigentes em seu meio e que no vernáculo são escritas com dois rr, são enunciadas com
apenas um r. Exemplos: arai, em vez de arroz, garafa, em vez de garrafa. Entre as curruptelas
deparei também a substituição do 1 pelo r . Exemplos: carcha , borcha, em vez de calça, bolsa .
Letra s: relembrando, de modo panorâmico, todo o material coligido, tenho a impressão de
que, em nenhum momento, houve necessidade da letra s, talvez apenas em alguma corruptela - " santu ", etc.
Letra t : diante das vogais sua pronúncia soa como na língua portuguesa . Mas, em algumas
palavras terminadas em t e seguidas de q, as duas consoantes se pronuncia com maior destaque. Exemplo: nhótq =boca .
Letra v: foi a letra que exigiu a máxima atençaõ e cautela, isto porque o caingâng, por conforto lingüt'stico ou por displicência, freqüentemente troca o v pelo u e, mais espec1'ficamente,
pelo u com trema, um u suave, fragil , princi palmente diante das vogais com timbre claro,
aberto, e também em vocábulos monossilábica s. Exemplos: chindvi', trocado por chinu(, váin
por üain, vóión por üóion, váica por üáica, etc.
Letra x : em nenhuma oportunidade deparei com o x de ônix , de cóccix. Preferi o eh e, tenho
a impressão, não criei qualquer dano ao registro dos vocâbulos.
,
Letra y : utilizei esta letra para o registro daqueles vocábulos que me pareceram possuidores do
i geminado, de dois i i sucessivos, o primeiro mais grave e demorado, o segundo fugitivo, sutil.
Exemplos: ty i, nyi. Mas, em outras evidências, a letra y, com aquela sua sonoridade peculiar,
foi indispensável. Exemplos: péy =chefe da tribo, cuty=noite, rydn bagn=surubi . Em tais casos
o y soa como em byk= boi , em polonês, como o ü de ungütig=rigoroso, do alemão, como ou
em fumée=fumo , do francês, se situando entre um ê grave e o i.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

2. SUBSTANTIVOS:
1. Antonio, Maria, menino, pedra, fruta, gato, galo.
Antonio, Maria, un chin ti, pó, cacanó,
gatu, garu t i
2. O gato - Gátu
O Pedro - Pedro
Um galo - Gáru p ir
3. Um rio - Gôi pir
Um arco - Vâin p ir (üdin)
O boi- Bôin
4. Joana - Joana
5 . Galinha - Garín f í
6 . Pedra - Pó
1: Uma chuva - Ta pir fi
8. A árvore - QJ
9 . A flor - Cafêi
10. Uma vaca - Bôin fipir
11. A mulher - Fi
12. Uma irmã- /gn réngrê f i p ir
1~

2?

Gato - Gatu pir ti
Rosa- Cafêipir fi
Sol- Rón pir ti
Lua - Ouechón p ir fi
Céu - Caicónpir ti
Mel - Mân pir t i
Doce - Gró inguêpir ti
Folha - Cafl!i pir fi
Chuva - Ta pir fi
~ia - Cháia pir ti (ti?)
Chapéu - Chompê pir ti
Fogo - Pin pir ti

EXERCÍCIO : Ponha o ou
nomes seguintes :

27. Terra - Ga ti
28. Montanha - Ga chór ti
29. Pombo - Pombo ti
30. Jacu - Juca ti
31. Galinha - Garín f i
32. Galo - Gáru t i
33. Boi - Bô in t i
34. Carneiro - Oveio ti
35. Cabra - Cabra fi
36. Estrada - Ómfn ti
37. Caminho - Ómin ti

EXERCÍCIO : Ponha um d ian te dos nomes
masculinos e uma diante do s nomes fem inos:

13. Vaca - Bôin fi pir
14. Carneiro - Oveio pir ti
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:t

d iante dos

98. A rosa - Cafêi é
99. Os ventos - Cónca pir
100. O dia - Curón é
101. O anzol- lnfl é
102. Os tatus - Fenfén pir
103. As canoas - Canua p ir
104. O remo - Canua vóg fón é
105. Os irmãos - Rengrêpir ti
106. As flores - Cafêi pir
107. O pai - Páin é
108. As irmãs - Rengrêpir fi
109. O t io - Tio é

38. Rua - Rua fi
39. Boca - Nhângu§ fi
40. Dente - Nh6 ti
41. Nariz - Ninhó ti
42. Cabelo - Góin ti
43. Orelha - Nigr6n fi
44. Olho - Canó ti
45. Pé - Pón ti
46. Mão - Ningué fi
47. Barriga - Dugn fi
48. Perna - Pón f i
49. Pedra - Pó fi
50. João - João t i
51. Salete - Salete fi
52. Lenha - Pin nhóic6 fi
53. Mato. - Non t i, ca t!, ca pon t!
5 4. Fonte - Gô i rôr ti
55. Agua - Góifi
56. Milho - Gór ti
57. Pinh6o - Fâng ti
58. Arroz - Arôi ti
59. Feijão - Réngró ti
60. Banha - Banha fi
61. Fruta - cacanó fi
62. Melancia - Barchia f i
63. Cabeça - Crin f i
64. Dedo - Ningué féi ti
65. Fumo - Fumu f i
66. Cinza - mrói fi
67. Carvão - Prâin ti
3~ EXERCÍCIO : O singular e

o plural

5~

guintes palavras :

110. Boi - B6in fi
111. Homem - F i
112. Bode - Cabrito fi
113. Galo. - Garln fi
114. Boi - Bôin fi
115. Primo - Prima fi
116. Pai - M6in
117. Irmão - Réngrê fi
118. Tio - Tia
119. Gato - Gátu f i
120. Macaco - Canhór f i
121. Menino - unchin fi
122. Boneco - Bunéca fi
123. Canário - nhéch lm fi
124. Cachorro - Cachór f i
125. Pato - Patu f i

:

68. Pedra - pó
69. Lua - Ouêchón
70. Pão - Pun
71. Passar inho - NhtJchin
72. Rio - Gôi
73. Mesa - Mesa
7 4. Uma pedra - Pó p ir
75. Uma lua - Ouêchón pir
76. Um pão - Pun pir
77. Um passarinho - NhtJchin pir
78. Um rio - Gôi pir
79. Uma mesa - Mesa p ir
80. Pedras - Pó é
81. Luas - Ouêchón é
82. Pães - Pun é
83. Passarinhos - NhtJch1n tJ
84. Rios - Gôi é
85. Mesas - Mesa é
OBS : PIR designa o singular, enquanto que
designa o plural.
4~

OBS: O sufixo FI designa o feminino !Z!mpre
que não haja palavra exclusiva ; TI designa
o masculino, sempre que não haja palavra
exclusiva.
Ponha no Masculino as seguintes palavras :

126. Menins - Un chin ti
127. Tia- Tio ti
128. Prima - Primo ti
129. Fruta - Cacanó ti
131. Galinha - Gdru ti
132. Santa - Santu ti
133. Vaca - Bôin ti
134. Cesta - Chêita ti
135. Mãe - Páin ti
136. Joana - João ti
137. Bo neca - Bunéca ti
138. Irmã - Réngrê t i
139. Namorado - Ti tun f i (querúm fi)

t!,

6~

EXERC fCIO : Ponha no singular os nomes

EXERCÍCIO : l ndicarocontráriode :

141. Dia-Noite
Curôn-Cutê
142. Frio-quente
cuchá-rân
143. Bom - Mau
Hê - hê tum
144. Escuro - Claro
Cutê - curôn
145. Grande - p equeno
Bagn - Chin
146. Leve - p esado
quêivân - c6fáingué
147. Amargo - doce
Fainguê - gróinguê

p lurais e no plural os nom es singulares :

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

EXERCÍCIO : Ponha no feminino as se-

Os bois - Bô in pir
Os passarinhos - Nhéch ln p ir
A vara - Caqênch ir é
O rio - Gô i é
As pedras - Pó p ir
A vassoura - Prun fé é
Os sabiás - Gódvén p ir
A boneca. - Bunéca é
O lago - Gôi rôr é
Os peix es - Crêncufér pir
As mãos - Ningué pir
A faca - Róngrô é

77

148. Doença - saúde
CângA- cangá tum
149. Coragem - medo
mumón vâin - mumón
150. Ignorante - sábio
vóicantln - crin hê
151. Lentidão - rapidez
cumér hén - tin mó
152. Ausente - pre,sente
qui tun - cónín
153. Branco - preto
cupri- châm
154. Morto - vivo
têr - vir tin
155. Triste - alegre
ma hê tum - ma hê
156. Verdade - mentira
qui-hón - que·vói 6
157. Cheio - vazio
fór - cuprón
158. Forte - fraco
tarmó-- crói
159. Seco - molhado
cóngón - cóf'f}ê

160. Maduro - verde
cacanó ró - cacanó tâin
161. Mole - duro
tentJi - tar
162. Baixo - alto
rôr- téi
163. Gordo - magro
tóm guê - câniô
164. Aberto - fechado
Dôr - ninfê
165. Curto - longo
Ror- téi (?)
166. L indo - feio
chindv I - cor{Jgn
167. Velho - moço
Cófá- quêrún
168. Longe - perto
qüar- to hén
169. Rico - pobre
nhâncábo bagn - nhôngôntár
170. Riso - choro ·
üóndiân (vóndiân) - üoifân (voifân)

7'!

EXERCfCIO: Formação do plural

171 .
173.
175.
177.
179.
181.
183.
185.
187.
189.
191.
193.
1.95.
197.
199.
201.

A carta - ü óirânpir
A corda - mrur té i p ir
O pombo - chóren (g) pir
A ovelha - ovêia pir
A faca - róngrô pir
A comida - vóión pir (üóión)
O campo - rêm i pir
Opão-punpir
A água - Gôi pir
O remédio - Vóicar- tá pir
O milho - gór pir
A fonte - gôi rôr pir
A cobra - pân pir
O trigo - trigu pir
O rio - gôi pir
O bicho - dédn um pir

8!->

EXERCÍCIO : Ponha no plural os seguintes nomes:

203.
205.
207.
209.
211.

Um dedal - vénchêi fé pir
Um girassol - cafêi pir
Uma árvore - cá pir
Um papel - papé p ir
Uma_casa - inpir

9~

EXERCfCIO : Ponha no plural as seguintes expressões:

213.
215.
217.
219.
221.
223.
225.
227.
229.
231.
233.
235.
237.
239.
241.

Um lápis- vó irân (?) fón pir
Um Deus-- Tupénpir
Um jornal Um animal - dédn um pir
Um metal - quefé p ir
Um cristal- pó cócó pir
Um sol - rón pir
Um quintal - crón fón pir
Um mal - vôicangá pir
Um sinal - cavêdn pir
Um rival - bré hê tum pir
Um órfão - paín tum pir
Um cão - cachór pir
Um irmão - réngrê pir
Um ancião - cófá pir

172.
174.
176.
177.
180.
182.
184.
186.
188.
190.
192.
194.
196.
198.
200.
202.
204.
206.
208.
21 O.
212.

A s cartas- üóirân e
A s cordas - mrur téi é
Os pombos - chóren é
As ovelhas - ovêia é
As facas - rôngrô é
As comidas- vóión é (üóión)
Os campos - rêmi é
Ospães-Puné
As águas - Gôi é
Os remédios- vóicantá é
Os milhos- gór é
As fontes - gôi rôr é
As cobras - pân é
Os trigos - trigu é
Os rios - gôi é
Os bichos- dédn um é
Dois dedais - vénchêi fé é
Dois gírassóís- cafêi é
Duas árvores - cá é
Do is papéis - papé é
Duas casas- iné

214 . Muitos lápis - vóirân (?) fón é
216. Muitosdeuses- Tupéné
218. Muitos jornais 220. Muitos animais - dédn um é
222. Muitos metais - quefé é
224. Mu itos cristais - pó cócô é
226. M uitos sois - rón é
228. Muitos quintais - crón fón é
230. Mu itos males - vóicangá é
2 32. M uitos sinais - cavêdn é
234. Mu itos rivais - bré hê tum é
236. Muitos órfãos - páin tum é
238. Muitos cães - cachór é
240. Muitos irmãos- réngrê é
242. Muitos anciãos- cófá é
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243. Um mar - gôi bagn pir
245. Um cristão - Tupén tu hê pir
247. Uma irmã - rl!ngrê fi pir
249. Uma prisão - cadeia pir
251. Um cálice - cópo pir
253. Um lençol - conái fón pir
255. Um anzol- ênfi pir
257. Um hotel- hotel pir
259. Um carretel - Dédn grin pir
261. Um papel- papé pir
263. O barril - bar{ pir
265. O r{Jptil - camú ié pir
267. O funil- garafa qum ln fón pir
269. O covil- ga dôr pir
271. A imagem - congrân pir
273. O vintém - nhâncábo rôr pir
275. O dom - qui táve pón pir
277. O macuco- vô pir
279. A paisagem - dl!dn um carpir
281. O rebanho - bôin nhãn nobré nátin pir
283. O pastor - tarír fón pir
285. A perdiz - coiô dé pir
287. A cicatriz - cavêdn pir
289. O dever- hê nin hê pir
291. O prazer - tu hê pir
293. O altar - Santu nhói fón pir
295. O lavrador - lavra quêifón pir
297. O cantor - cantá quêi hê pir
299. A flor - Cafêi pir
301. Uma cor - rân pir
303. Um rapaz - quêrúnpir
305. Uma mulher - Un pir fi
307. Uma dor - cangá pir
309. Um gavião - iógn gógn pir
309. Uma coruja - dulcucugú pir

244. Muitos mares - Gôi bagn é
246. Muitos cristãos - Tupén tu hê é
248. Muitas irmãs - r6ngrê fi é
250. Muitas prisões - cadeia é
252. Muitos cálices - cópo é
254. Muitos lençóis - conái fón é
256. Muitos anzóis - ênfi é
258. Muitos hotéis - hotel é
260. Muitos carretéis - dl!dn grin é
262. Muitos papéis - papé é
264. Os barris - barí é
266. Os r{Jpteis - camú ifJ é
268. Os funis - garafa quim/n fón t!
270. Os covis- ga dôr é
272. As magens - congrân é
274. Os vinténs - nhâncábo rôr é
276. Os dons- Qui táve pón é
278. Os macucos- vô é
280. As paisagens - dédn um car é
282. Os rebanhos bôin nhãn nobré nátin é
284. Os pastores - dédn um tarlr fón é
286. As perdizes - coiô dé é
288. As cicatrizes - cavêdn é
290. Os deveres - hê nin hfJ é
292. Os prazeres - tu h6 é
294. Os altares - Santu nhói fón é
296. Os lavradores - lavra quêifón é
298. Os cantores - cantá que hê é
300. A s flores - Cafêi é
302. Muitas cores - rân é
304. Muitos rapazes. - qu~rún é
306. Muitas mulheres - Un é fagn
308. Muitas dores - Cangá é
310. Muitos gaviões - iógn gógn é
310bMuitas corujas - dulcucugú é

1 O~ E XE RC ÍC 10 : Grau aumentativo dos nomes .
311.
313.
315.
317.
319.
321.
323.
325.
327.
329.
331.
333.
335.
337.
339.
341.
343.

Porta - nhâne()
Homem - Ti
Mulher - Fi
Rico - nhâncábo ti
Cabeça - crin
Mesa - mesa
Casa - cacón ( in)
Gato - Gátu
Macaco - canhór
Faca - róngrô
Santo - Santu
Rapaz - quêrú n
Porta - nhâncó
Nariz - Ninhó
Cão - Cachór
Caixa - Cácha
Abelha - Mân chân

312. Portão - nhâncó bagn
314. Homenzarrão - Ti bagn
316. Mulherona - Fi bagn
318. Ricaço - nhâncábo bagn ti
320. Cabeçona - crin bagn
322. Mesona - mesa bagn
324. Casona, casarão - cacón bagn ( in bagn)
326. Gatão - Gatú bagn
328. Macacão - canhór bagn
330. Facão - róngrô bagn
3 32. Sa ntão - Sa ntu bagn
334. Rapagão - quêrún bagn
336. Portão - nhâncó bagn
333. Narigão - N inhô bagn
340. Canzarrão - Cachór bagn
342. Caixão - cácha bagn
344. Abelhona - Mân chân bagn

OBS - O aumentativo se forma pelo acréscimo da palavra BA GN (/eia-se BA GN)
11~ EXERCÍCIO: Grau Dim inutivo -

345. Homem - Ti
347. Cabra - Cabrito
349. Antonio - Antonio
351. Mão - Ningué
353. Monte - G<l chór
355. Gato - Gátu
357. F for - Cafêi
359. Garrafa - Garafa
361. Boca - Nhânguê
363. Macaco - Canhór

346. Homenzinho - Ti chin
348. Cabrito - Cabrito chin
350. Antonico - Antonio chin
352. Mãozinha - ningué chin
354. Montinho - Gá chór chin
356. Gatinho - Gátu chin
358. Florzinha - Cafêi chin
360. Garrafinha - Garafa chin
362. Boquinha - Nhânguê chin
364. Macaquinho - Canhór chin
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366. Mosquinha - Catâng tâing chin
368. Peixinho - Crêncufér chin
370. Ratinho - Cachín chin
372. Coelhinho - Dydn chu chi ,
374. Velhinho - Cofá chin
376. Mocinho - Ouêrún chin
378. //hazinha - Bré Hê chin
380. Amorzinho - DtJdn um hê chin
382. Anímalzinho - Dédn um chin
384. Dentinho - Nhó chin
386. Casinha - ln chin
388. Passarinho - NhtJchín chin
390. Avezinha - Nhtlchín car chin
392. Luzinha - Dédn - DtJdn um curón chin
394. Burrinho - Vóicantín chin
396. Tolinho - Vóicantín chin
398. Mulinha - Convarú nigr6n bagn fi chin
400. Beijinho - Ouidiúd chin
402. Bolinho - Bolo chin
404. Sapinho - Pépo chin
406. Vaquinha - Bôin fi chin
408. Folinha - CaftJi chin
410. Chapéuzinho - Chompê chin
412. Cestinha - Chéita chin
414. Pãozinho - Pum chin
416. Gatinho - Gátu chin
418. Cabelinho - Góin chin

365. Mosca - Catâng tâing
367. Peixe - Crêncufér
369. Rato - Cachln
371. Coelho - Dydn chu
373. Velho - Cofá
375. Moço - Ouêrú n
377. Ilha - Bré hê
379. Amor - Dédn um hê
381. Animal - Dédn um
383. Dente - Nh6
385. Casa - ln
387. Pássaro - Nhéchln
389. Ave - Nhéchln car
391. Luz - Dédn um curón
393. Burro - Vóicantln
395. Tolo - Vóícantín
397. Mula - Cônvarú nigr6n bagn fi
399. Beijo - Ouidiúd
401. Bolo - Bolo
403. Sapo - Pépo
405. Vaca - Bôin fi
407. Folha - Caféi
409. Chapéu - Chompê
411. Cesta - Chéita
413. Pão - Pum
415. Gato - Gátu
417. Cabelo - Góin

OBS - O diminutivo se forma pelo acréscimo da palavra CHIN

ADJETIVOS : Sublinhar os adjetivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11.
12.
13.
14.
1~,

Bom pai . ... pafn hê
Mau irmão . ... réngrê hê tum
Linda flor . ... caféi chindví
Laranja doce . ... rainrái gróinguê ( gân)
Minha irmã . ... ign réngrê fi
Este homem .... querú n tagn
Meu papagaio . ... ign iógn ió
Nossa casa .... ign in iógn-ió
Bom .. . . Hê
Mau . . . . corégn
Feio . ... corégn
Corajoso .... mum6n üáin
Medroso .... ódnbé
Lindo .... chindvf
Casa boa . . .. in hê
16. guri ruim . ... guir hê tum
17. Menina agradável .... gu ir hê f i
18. Vaca feia . ... bôin fi corégn

1~

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

EXERCÍCIO : Sobre géneros e números
dos adjetivos. Sublinhar os adjetivos :

'

1

19. O homem bom .. .. ti hê taví
20. A virtude amável .... dédn um corégn
hadn üáin (váin)
21. A bonita flor . .... cafêi chindví
22. O remédio amargo . ... üóicantá fóin guê
( gân)
23. O cão fiel . ... cachór in tarír hê
24. O cavalo fogoso . ... convarú voivá camó
25. A onça braba . . .. min nhún
26. Um belo presente . ... dédn um chindví
27. Planta com espinhos . ... ca chóin
28. A casa branca . ... in cuprí
29. A folha seca .... caféi togn
30. A abelha trabalhadeira . . . . mân rânrái
camó

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
2~

O macaco alegre .... &lnhór ma hê
O rio fundo . ... gôi condó
A água fresca . ... !/ôi chuchá
A ovelha mansa .... oveio cairó
A cobra venenosa .... pân venénu bagn
As formigas pequenas .. .. pédn crign chin
Os campos lindos .. .. nan tum chindví
Os meninos sadios . ... guir cânga tum
As frutas doces . ... caca nó grôinguê
Os bichos perigosos . ... bíchu nhun
Os homens bêbados . ... adn üói pédn bé
As mulheres alegres . ... fagn ma hê
As árvores verdes .... cá tâin
A pena leve . ... fer gréin vê
A cobra venenosa ... . pân venénu bagn
O cfJu azul . ... cáicôn azur
A rosa vermelha . . . . cafêi chindv f cuchúm
O gelo frio .... dédn cuchá
O cão valente . ... cachór cairó
Os soldados corajosos .... sordado mumón üaín
Os índios fortes . ... caingâng tarmó
O fogo ardente . . . . p in tarmó
Os meninos alegres . ... guir ma hê
Os espinhos pontudos .... chóin nhurâr
( nhurêr)
As abelhas brabas .... mân ( mang )
châm nhun
As p /antas secas .... oncré tógn
As meninas bonitas . ... guir chindvl fagn
EXERCÍCIO : Como são os feminos dos
seguintes adjetivos. Sublinhá-los:

58. Homem tagarela . ... ti vicamó (vincamó)
59. Mulher tagarela .... fi vicamó (vincam6)
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60. Guri alegre .... gu ir ma hê
61. Garota alegre . ... guir fi ma hê
62. menino mortal . ... guir ter vi
63. Menina mortal . ... guir ter fi
64. Cão fiel . .. . cachór ti cairó
65. Cadela fiel . ... cachor fi cairó
66. Vida fácil . ... hadn hê
67. Trabalho fácil . ... rânrái hadn hê
68. Cdu azul . ... caicôn azur
69. Sais azul . ... Chaia azur
70. Força regular . ... tar hê
71. Tamanho regular .... bagn hê
72. Homttm esmoler . ... ti pidi (?)
73. Mulher esmoler . ... fi pidi (?)
74. Trabalho fácil . ... rânrái hadn hê
75. Colheita fácil . ... ôncré hadn hê
76. Homem capaz .... ti dMn um
77. Menina capaz .... udn chin fi dédn um hê
hadn
78. Ano feliz . .. . prân hê
79. Semana feliz .... semana hê
80. Cavalo veloz . ... cônvarú üai vacamó
81. Andorinha veloz . ... nfHJchin üái vacamó
82. Pão ruim .... pun corégn
83. Farinha rum .... farln corégn
84. Roupa smples . ... cur hê cur nhóngôntár
85. Banco simples . . . . bancu hê on bancu
nhóngôtár
86. Novo . . . . t6gn ti
87. Nova . ... tógn fi (?)
88. Feio . ... corégn ti
89. Feia . ... corégn fi
90. Franc~s . ... francês ti
91. Francesa .... francês fi
92. Devedor . ... Deve bagn ti
93. Devedora .... Deve bagn fi
94. Cru . .. . tón ti
95. Crua . ... tón fi
96. Valentão .... tarmó bagn ti
97. Valentona . ~ .. tarmó bagn fi
3~

122. Vão .' . .. iân guetún ti
123. Vã .. .. iânguetún fi
124. Maior . ... bagn ti
126.
. ... bagn fi
126. Central . ... cú iú ti
127.
. ... cúiú fi
128. Favorável . ... qufhon quetúm ti
129.
. ... qulhon quetúm fi
130. Fértil .... hê ti
131.
, ... hê f i.
132. Rico . ... nhâncábo bagn ti
133. Rica . ... nhâncábo bagn fi
134. S81vagem . ... dédn um nhun ti
135.
. . .. dMn um nhun fi
136. Mau .... hê tum ti
137. Má ... . hê tum fi
138. Flex lvel. ... bréi váin ti
139.
. ... bréi váin fi
140. Agi/ . ... châm camó ti
141.
. ... châm camó fi
142. Vislvel . ... Ve hê ti
143.
. ... Ve hê fi
144. Jnteressante .... ve chór ti
145.
. .. . vê chór fi
146. Gordo . ... tóng ti (tónguê ti)
147. Gorda . ... tóng fi (tóngue fi)
148. Branco .... cumpri t i
149. Branca . ... cumpri fi
150. Cru .... tónti
151. Cruz . ... tón fi
152. Boa .... hê ti
153. Boa . . . . hê f i
154. Francês . ... francês ti
155. Francesa . ... francês fi
156. Jovem .... quêrú n ti
~· f 1
º (7)
157.
. ... te ta1n
.
158. Pequeno . ... chin ti
159. Pequena .... eh in f i
160. Mole .. . . to!l5i ti
161.
. ... tonói fi
162. Brasileiro . . .. brasileiro ti, fogn ti
163. Brasileira . .. . brasileira fi, fogn fi
164. Infeliz .... ti ma hê tum
164.
. ... fi ma hê tum

EXERCÍCIO: Passar ao feminino os seguintes adjetivos:

98. Sábio . .. . quicaró ti
99. Sábia .... quicaró fi
100. Inocente . ... cónén vêr ti
101. Inocente .... cónénvêrfi
102. Verde . ... tâin ti
103.
. ... tâin fi
104. Preto . ... châm t i
105. Preta . . . . châm f i
106. Azu 1. ... azur ti
107.
. ... azur fi
108. Falador . ... vincamó ti
109. Faladora . ... vincamó fi
110. Grande . ... bagn ti
111.
. ... bagn fi
112. Verdadeiro . ... quíhon que ti
113. Verdadeira .... qu íhon que f i
114. Exato .. .. qufhon ti
115. Exata . .. , quíhon fi
116. Ignorante . ... ti hê tum
11 7.
. . . . ti hê tum
118. Aberto . ... dôr ti
119. Aberta . . . . dôr fi
120. Amável . ... hê ti
121.
. ... hê fi

~
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EXERCÍCIO : Substituir os pontos pelo
masculino do adjetivo sublinhado :

165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
119.
180.
181.
182.
183.
184.

Uma página limpa., .. nhóicrí fi
Um caderno limpo . ... nhóicrl t i
Uma fonte límpida .... nhóicrí taví f i
Um regato límpido . ... nhóicrí tav l ti
Uma camisa azul . ... azur fi
Um gorro azul .... azur ti
Uma criança encantadora . ... fi ma hê
Um guri encantador . ... ti ma hê
Uma planta verde . ... tâin fi
Um campo verde . ... tâin fi
.
Uma mulher rica . ... nhâncápo bagn fi
Um rico homem . ... nhâncábo bagn ti
Uma fndia hábil . ... quicaró car fi
Um lndio hábil . ... quicaró car ti
A bondade divina .... hê tupén fi
O amor divino .... tupén tu hê ti
Um conselho sábio . .. . que túm va quê ti
Uma informação sdbia . . . qu111on que fi
Uma corrida rápida . ... vóin vaq fi
Um movimento rápido . . .. cóinbár qui ti

185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

236. Duas frutas saborosas .... cacanó réngrê
cohê
237. O bolo gostoso . . .. bôro co hê
238. Dois bolos gostosos . ... bôro réngrê co hê
239. A árvore frondosa .... cá pôn pó cam6
240. Duas árvores frondosas .... ca réngrê pôn
pón cam6
241. O peso igual . .. . cufân riquê
242. Dois pesos iguais . ... réngrê cufân riquê
243. Olho azul . .. . canó azur
244. Dois olhos azuis .. .. canó réngrê azur
245. Homem bom .... ti hê
246. Dois homens bons . ... réngrê ti hê
247. Um guri valentão . ... guir mum6n bagn
248. Dois guris valentões .... guir rfJngrê mum6n bagn
249. Um lindo chapéu .. .. chompê chindví
250. Dois lindos chapéus . ... chompê réngrê
chindvf
251. Uma flor vermelha . .. . cafêi cuchún
252. Duas flores vermelhas . . . . cafêi réngrê
cuchún
253. Um caderno borrado . ... üóirân cavtli
254. Dois cadernos borrados . . .. üóirân réngrê
cavéi
255. Uma coisa invisfvel .... dMn um vê corégn
256. Duas coisas invis íveis . ... dédn um réngrê
vê corégn
257. Menino divertido . . . . guir ma hê
258. Meninos divertidos . ... guir réngrê ma hê
259. Aluno inteligente . .. . aluno crin hê
260. Dois alunos inteligentes .... aluno réngrê
crin hê
261. Uma j6ia preciosa . ... joia caiá mó
262. Duas jóias preciosas .... joia réngrê caiá
mó
263. O lindo brinquedo .... guir cadír fón
chindvl
264. Dois lindos brinquedos .. . . guir réngrê
cadir fón chindv/
265. Bosque agradável . ... cá hê
266. Dois bosques agradáveis .. .. cá réngrê hê
267. Tempo chuvoso .. . . tá cutón
268. Tempos chuvosos . ... tá réngrê cutón
269. Alma imortal . ... cuprígr. têr váin
270. Almas imortais .... cuprígn réngrê têr
vdin
271. O remMio amargo .... uóicântá f6in guê
(gân)
272. Os remMio s amargos . ... uóicântá réngrê
fó in guê
273. Cavalo veloz . . . . convorú tin mó (con varú}
274. Dois cavalos velozes .... convorú réngrê
tinmó
275. Menina gentil . ... guir chin fi vin hê
276. Duas meninas gentis .... gu ir réngrê fi vin
hê
277. Passarinho cantor . ... nhéchin tâíng camó
278. Passarinhos cantores .... nhéchin r~ng~
tâinq camó
279. Uma corrida veloz . ... Voivá t in mó
280. Duas corridas velozes . . . . voivá rêngrê tin
mó
281. O homem é mortal . ... ti têr camó
282. Os homens são mortais . .. . un réngrê têr
camó

A filha boa . . .. cóchfn hê fi
O filho bom . . .. cóchfn hê ti
Uma senhora prudente . ... üái quirín f i
Um homem prudente .. .. üái quirín ti
Uma jovem instruída . ... üóirnân fi
Um jovem instrufdo . ... üóirnân ti
Uma noite linda . . . . cuty chindví fi
Um dia lindo . . . . cur6n chindví ti

5!>
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

EXERCÍCIO : Pluraldosadjetivos:
Novo .. . . t6n ti
Novos . ... ton car agn
Nova . . . . tón car agn
Novas . ... tón car Xagn
Homem simples . ... ti car
Homens simples . . .. agn hê car
Espanhol . .. . espanhol ti pir
200. Espanhóis . . .. espanhol é agn
201. Mortal .. .. têrq pir
202. Mortais ... . con têrq car
203. Azu 1. . . .. azur car
204. Azuis .... azur car
205. Fiel . .. . hê
206. Fiéis . ... hê car
207. Vil . .. . dê ia hê tum pir
208. Vis . . .. dêia hê tum car
209. Frágil . .. . vóirnân pir
210. Frágeis .. . . vóimân car
211. Bom . ... hê
212. Bons . ... hê car
213. Português . .. . português
214. Portugueses .... portugueses agn car
215. Regular . . .. hê tamó tum
216. Regulares .... hê tamó tum car
217. Voraz . .. . üóin camó
218. Vorazes . ... üóin camó car
219. Valentão . ... tarm6 bagn ti
220. Valentões . ... tarmó bagn agn car
221. Um mês inteiro . ... quêchon car
222. Dois meses inteiros .... quêchon réngrê
car
223. Um pai carinhoso . ... páin hê
224. Dois pais carinhosos . ... páin réngrê hê
6!>

EXERCÍCIO: Escreva no plural as seguintes expressões :

221. Um mês inteiro . ... quêchon car
222. Dois meses inteiros . ... quêchon réngrê
car
223. Um pai carinhoso .... páin hê
224. Dois pais carinhosos . ... paln réngrê hê
225. Um menino bondoso . ... un chin hê
226. Dois meninos bondosos . .. . un chin réngrê hê
227. Uma floresta sombria . . . . cá fón iá
228. Duas florestas sombrias .. . . cá réngrê f6n

iá

229. Uma carta bonita . . . . vóinrân chindv I
230.
231.
232.
233.
234.
235.

(üóirân)
Duas cartas boni tas . . . . vóinrân réngrê
chindví (üóirân)
Um canto lindo . ... vónchân chindvl
Dois cantos lindos .... vónchân réngrê
chindví
O cão fiel . . . . cachór cairó
Dois cães fiéis . . .. cachor rfJngrê cairó
A fruta saborosa . . .. cacanó co hê
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283. Jovem gentil . .. . tân chin vin hê
284. Jovens gentis . . .. um réngrê ti chin vin hê
7':'

335. Florzinha - cafêi chin
sempre cheirosinha - curón car mi-gullr
chin
336. Frutinha - cacanó chin
ainda verdinha - vêr tâin chin
337. Menininha - guir chin fi
bonitinha - chindvl chin
338. Paizinho - páin chin
brabinho - nhum chin
339. M§ezinha - mâin chin fi
gordinha - tón guê (gân) chin
340. lrmãzinha - rtJngrê chin fi
queridinha - tu hê chin
341. Cavalinho - convarú chin
ligeirinho - ting mé chin
342. Flechinha - dó chin
enfeitadinha - tu vit fón chin
343. Arquinho - vilin (üáin) cllin
fortinho - tarmó chin
344. Bonitinha - chindvl chin
345. Brabinho- nhún chin
346. Gordinha - tón guê chin
347. Queridinha - tu hê chin
348. Ligeirinho - ting mtJ chin
349. Enfeitadinha - tu vit fón chin
350. Fortin ho - tarmó chin
351. Cego- cané tum
Ceguinho - cané tum chin
352. Quente - ráin-guê
Quentinho - ráinguê chin
353. Fofo - tenéi
Fofinho - tentJi chin
354. Novo - tóng
Novinho - tóng chin
355. Cansado - rô
Cansadinho - rô chin
356. Lindo - chindvl
Lindinho- chindvl chin
257. Santo - santo
Santinho - santo chin
358. MeigoMeiguinho 359. Manso - nhún tun
Mansinho - nhún tum chin
360. Negro - capur
Negrinho - capur chin
(362) 342. Alto - téi
A/tinha - téi chin
(363) 343. Cesto - qu fhon que
Cestinho - qufhon que chin
(364) 344. Curto - rôr
Curtinho - rôr chin
(365) 345. Preto - châm
Pretinho - châm chin
(366) 346. Quieto - nhântú
Quietinho - nhântú chin
(367) 347. Verde - tâin
Verdinho - tâin chin
(368) 348. Amarelo - marér
Amarelinho - marér chin
(369) 349. Couro - fâr (fênr) •
Courinho - fâr (fênr) chin
(370) 350. Magro - câniô
Magrinho - câniô chin
(371) 351. Gordo - tóngguê (gân)
Gordinho - tóng guê chin
(372) 352. Guardado - nim hat
Guardadinho - nim hat chin

E XE RC iC 10 : Grau dos adjetivos :

285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.

Grande .... bagn
Grandalhão .... bagn tavf
Bonito .... chindví
Bonitinho . ... chindvl chin
Bruto .... tar
Bruta/hão . ... tar tavf
Brutinho . ... tar chin
Feio . .. . corégn
Feião .... corégn bagn
Feinho . ... corégn chin
Forte . . . . tarmó
Grande . . . . bagn
Bonito . ... chindví bagn
298. 7io linda como eu .. .. ta ing chindvl hon
( on)
299. Tão forte como ele ... . ti tar ta hon (on)
300. Mais forte do que eu .... ti tar ign confór
301. Mais linda do que ela .... ign chindvl
confór
302. Menos forte do que ele . . . . Tê (ty) tar
riquê tum
303. Menos bonito do que ele
Te (ty)
chindvl riquê tum
304. Muito forte ... . tarmó tav f
305. Fortíssimo . ... tarmó taví
306. Muito linda . ... chindvl tavl
307. Lindíssima .... chindvf tavl
8~

EXERC (CIO:

308. O mais forte de todos .... ti (tê) tar confór car
309. O menos forte de todos .... Ti (tê) tar
riquê tum
319, Mais belo de todos .... Ti (tê) chindvf
confór car '
311. O menos belo de todos . ... Ti (tê) chindvf riquê tum car
312. A mais magra de todas . . . . Fagn câniô riquê tum (quêiô = magra)
313. A menos gorda de todas .. .. un câniô
chin fi (quêiô)

9':'

EXERCÍCIO:Diversos

314. Bonito . .. . Chindvf
315. Bonitinho ... . chindvl chin
316. Puro . .. . nhód (iód) iá tum
317. Purinho . ... nhód i<1 tum chin
318. Branco .. .. cuprí
319. Branquinho . . . . cuprí chin
320. Bom .... hê ti
321. Bonzinho . ... hê chin ti
322. Boa . . .. hê fi
323. Boazinha .... hêchin fi
324. Rico . ... nhâncábo (iáncábo) bagn ti
325. Riquinho . ... nhâncábo bagn chin ti
326. Velho . . . . cofá
327. Velh inho . .. . cofá chin
328. Pobre . .. . nhôngôntár (iôngôntar)
329. Pobrezinho . . .. nhôngôntár chín
3:xl. Vermelho . . . . cuchún
331. Vermelhinho .... cuchún chin
332. Baixo . ... rôr
333. Baixinho . ... rôr chin
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(373) 353. Fresco - cuchá
Fresquinho - cuch;J chin
(374) 354. Fechado - ninféiq
Fechadinho - ninféi chin
(375) 355. Valente - tarm6
Valentinho - tarmó chin
(376) 356. Limpo- nhódcri (iódcri)
Limpinho - nhódcri chin
(377) 357, Cheio - guêr
Cheinho - guêr chin
(378) 358. Redondo - rôr
Redondinho - rôr chin
(379) 359. Claro - cuprl vê
Clarinho - cuprl vê chin
(380) 360. Susto- riquê
Sustinha - riquê chin
(381) 361. Inteligente - crin hê
(382) 362. Tão inteligente como eu - ign hené
crin hê cônfór ti
(383) 363. Mais inteligente do que eu - ign
crin hê cônfór ign
(384) 364. Menos inteligente do que eu - ign
hêné crém tin cônfór ti
(385) 365. Muito inteligente - crin hê
(386) 366. Inteligentíssimo - crin hê tavl
(387) 367. O mais inteligente de todos - vói·
cár crin hê cônfór
(388) 368. A /to - téi
(389) 369. Tão alto quanto eu - tt!i tavt' ign
riquê
(390) 370. Mais alto do que eu - ign têi cônfór
(391) 371. Menos alto do que eu - ign téi
crém tin
(392) 372. Muito alto - téi guê (gân)
(393) 373. Altíssimo - téi guê taví
(394) 374. O mais alto de todos - vóicar téi
cônfór
(395) 375. O menos alto de todos - vóicár têi
crfJm tin
376. Velho - cofá
377. Tão velho como eu - cofá taví ign riquê
378. Mais velho do que eu - ign cofá cônfór
379. Menos velho do que eu - ign cofá crém tin
380. Muito velho - cafá tavín
381. Velhíssimo - cofá tavín ón
382. O mais velho de todos - voicár cofá côn·
fór
383. O menos velho de todos - vóicár cofá
crém tin
384. Quieto - nhântú
385. Tão quieto quanto eu - nhântLI ign riquê
386. Mais quieto do que eu - ign nhântú cônfór
387. Menos quieto do que eu - lgn nhântú
crém tin
388. Muito quieto - nhântú
389. Quietíssimo - nhântú taví
390. O mais quieto de todos - vóicár nhântú
taví
391. O menos quieto de todos - vóicár nhântú
crém tin
392. Curto - rôr
393. Tão curto como isso - rôr tagn riquê
394. Mais curto do que isso - Tagn rôr cônfór
395. Menos curto do que isso - Tagn rôr crém
tin
396. Muito curto - rôr

39 7. Curtíssimo - rôr tav í
398. O mais curto de todos - vóicár rôr cônfór
399. O menos curto de todos - vóicár rôr crém
tin
400. Rico - nhâncábo bagn
401. Tão rico como eu - ign nhâncábo bagn
riquê
402. Mais rico do que eu - lgn nhâncábo bagn
cônfór
403. Menos rico do que eu - lgn nhâncábo
bagn crém tin
404. Muito rico - nhâncábo bagn
405. Riquíssimo - Nhâncábo bagn taví
406. O mais rico de todos - vóicár nhâncábo
bagn cônfór
407. O menos rico de todos - Vóicár nhârrcábo
bagn crém tin
408. Quente - rân
409. Tão quente como isso - Tagn rân riquê
410. Mais quente do que isso - Tagn rân cônfór
411. Menos quente do que isso - tagn rân crém
tin
412. Muito quente - rdingu§ (gân)
413. Quentíssmo - râinguê tavl
414. O mais quente de todos - vóicár râin
cônfór
415. a menos quente de todos - vó icár râin
crém tin
416. Redondo - dt!dn rôr
417. Tão redondo como isso - tagn dédn rôr
riquê
418. Mais redondo do que isso - dt!dn rôr tagn
cônfór
419. tvlenus redondo do aue isso - dédn rôr
tagn crém tin
420. Muito redondo - dédn rôr taví
421. Redondíssimo - dédn rôr taví ón
422. O mais redondo de· todos - dt!dn rôr
vóicár cônfór
423. O menos redondo de todos - dédn rôr
vóicár crém tin
424. Claro - cuprí vê
425. Tão claro como isso - Tagn cuprí vê riquê
426. Mais claro do que isso - Tagn cuprí vê
cônfór
427. Menos claro do que isso - Tagn cuprí vê
crém tin
428. Muito claro - cuprí vê
429. Claríssimo - Cuprí vê taví
430. O mais claro de todos - vóicár cuprí vê
cônfór
431. O menos claro de todos - vóicár cuprí vê
crém tin
432. Pequeno - Chin
433. Tão pequeno como isso - Tagn chin riquê
434. Mais pequeno do que isso - Tagn chin
cônfór
435. Menos pequeno do que isso - Tagn chin
tin
436. Muito pequeno - Chin
437. Pequeníssimo - Chin taví
438. O mais pequeno de todos - vóicár chin
cônfór
439. O menos pequeno de todos - vóicár chin
crém tin
·
440. Novo - Tógn
441. Tão novo como isso - Tagn tógn riquê
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442. Mais novo do que isso - Tagn tôgn cônfór
443. Menos novo do que isso - Tagn tógn crém
444.

445.
446.

tin
Muito novo - tógn
Novíssimo - tógn taví
O mais novo de todos
cônfór
O menos novo de todos crém tin

470.
471.

vóicár togn

412.

vóicár tógn

473.

10~ EXERCÍCIO : Traduzir as seguintes expressões:

415.

441.

Os dias frios - cur6n cuchá agn
O pão fresco - pun cuchd (cofd tum?)
Os pães frescos - pun cuchá agn
A carne assada - carne chur
As carnes assadas - carne chur agn
A noite silenciosa - cutân catân
As noites silenciosas - cutân catân agn
O caçador esperto - óncréi fón
Os caçadores espertos - óncréi fón agn
A criança frágil - guir chin crói
As crianças frágeis - guir chin crôi car

11~ EXERCÍCIO :Adjetivos determinativos:

448. O homem forte - ti tarmó
Os homens fortes - agn tarmó
449. A mulher gorda - fi tóng guê
As mulheres gordas - Fagn tóng guê
450. Uma pedra dura - pó pir tar
Duas pedras duras - pó réngrê tar ·
451. Um menino teimoso - un chin ti vóiví mó
váin
Dois meninos teimosos - un chin agn réngrê vóiví mó váin
452. Uma menina alegre - un chin fi ma hê
Duas meninas alegres - un chin réngrê
fagn ma hê
453. Um cavalo branco - convarú pir cuprí
Dois cavalos brancos - convarú réngrê
cuprí
454. Um gato preto - gatu pir châm
Dois gatos pretos .- Gatu réngrê châm
455. Uma galinha preta - Garín pir fi châm
Duas galinhas pretas - Garín réngrê châm
456. Uma parede nova - Parede pir tóng
Duas paredes novas - Parede réngrê tóng
457. Um peixe ruim - Crêncufér pir hê tum
Dois peixes ruins - Crêncufér réngrê hê
tum
1
458. Uma fruta verde- cacanó pir tâih
Duas fruta.} verdes - cacanó réngrê tâin
459. Um trabalho difícil - Rânrái pir hat
corégn
Dois trabalhos difíceis - Rânrái réngrê hat
corégn
460. Um desenho feio - cóngrân pir corégn
Dois desenhos feios - côngr.ãn réngrê
corégn
461. A casa velha - ln (ign) cofá
Duas casas velhas - ln (ign) réngrê cofá
462. Menino obediente - un chin ti vóiví mó
hê
Dois meninos obedientes - Un chin réngrê
vôiví mô hê
463. O sapo do brejo - pépô oré
Dois sapos do brejo - pépô réngrê oré
464. O boi vermelho - Bôin cuchún
Dois bois vermelhos - Bôin réngrê cuchún
465. O grande homem - Ti bagn
Os grandes homens - Ti bagn réngrê
466. A linda flor branca - cafêi cuprí chindví
As lindas flores brancas - Cafêi réngrê cupri chindví
467. A vaca leiteira - Bôin fi reite
As vacas leiteiras - Bô in fagn reite
468. O coelhinho branco - diân chu chi11 cuprí
Os coelhinhos brancos - Diân chu chin cupr/ agn ou dinchu chin cupri
469. O dia frio - curôn cuchá agn

416.
417.
418.
419.
480.
481.
482.
483.

Esta cesta - chêita tagn
Este arco - vain tagn (üáin tagn)
Três pintos - téngtun garín chin
Cinco galos - vêinquêngrâ cri un pir gáru
Sétimo dia - curôn sétimo
Nono mês - cân chón ta nono
Vários animais - bíchu é
Tal passarinho - nhéchin én

12~ EXERCÍCIO : Adjetivos possessivos:

Masc. Singular
Masc. Plural

484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.

Meu - ign chun
Meus - lgn chun é
Teu - ón tun
Teus- ón tuné
Seu - ti tun
Seus- ti tun é
Nosso - ongár tun
501. Nossos - ongár tun é
502. Vosso - vóicár tun
503. Vossos - vôicár tun é

Femin. Singular
fef!"' ín. Plural

504. Minha - ign chun fi
505. Minhas -ign chun f i é
506. Tua - ón tu fi
507. Tuas - ón tun fi é
508. Sua - Ti tun fi
509. Suas - ti tun fi é
510. Nossa - ongár tu fi
511. Nossas - ongár tun fi é
512. Vossa - vóicár tun fi
513. Vossas - vóicár tuh fi é

13~ EXERCÍCIO:
514. Escrevo minha carta - ign vóirân (üôirân)
(rân)
515. Todos temos nossos defeitos - Ticár nhân
nó riquê
516. Cumpro meus deveres - lgn vin tói iá
hadn
51 7. E /e cumpre seus deveres - Ti v in iá hadn
518. Nós cumprimos nosso deveres - óngár ón
vin hadn
519. Vós cumpris vossos deveres - vóicár vin iá
hadn
520. Eles cumprem seus deveres - agn vJn iá
hadn
521. Cuido de meu caderno e de nossos livros
ign vóirân tarír car vóirân um
522. Ele cuida de seus cadernos e de seus livros
ti ver vóirân car vóirân um
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523. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda
ongár Tupén tu hê ticár fê ta car c6inbP.
524. nossa alma e de toaas nossas forças - ón
tarmó ta

562. Qualquer - curôn um cón

17? EXERCÍCIO:

14? EXERCÍCIO: Adjetivos determinativos:
Masc. Singular
Masc. Plural
527.
528.
529.
530.
531.
532.

Este - tagn
Estes - tagn é
Esse - tagn
Esses- tagn é
Aquele - tóntê (tóntân)
Aqueles - tónte é

Femin. Singular
Femin. Plural
533.
534.
535.
536.
537.
538.

Adjetivos numerais.

Um. . .
Do is . .
Três . .
Quatro .
Cinco
Seis.
Sete .
Oito .
Nove.
Dez . .
Onze.
Doze .
Treze . .
Quatorze
Ou inze . .
Dezesse is
Dezessete
Dezoito .
Dezenove
Vinte. . .

Unpir
U n réngrê
Téng tun
V§g quen grá
Veiquengrá cri un pir
Téng tun réngrê
Dséna
Onó
Nóna
Dér na
Una
Dorna
Trena
Quâna
Ou ina
Desessena
Desessena
Desona
De só na
Vina

18~

EXERCÍCIO: Tradução do seguinte texto:

"Garu confór car ti in côqui ti ovóin ti ting crói
ti fê pônró iu nhó Ti bân bagn chindví. Ti tâin
téi ti ma hê chuchónqui mó hé rinq. Rânrái ié
oncr6n f6n qui"
19~

EXERCfCIO: Tradução do seguinte texto:

"Nosso corpo compõem-se de três partes principais : a cabeça, o tronco e os membros. A
cabeça é quase redonda ; a parte da frente
chama-se face ou rosto ;,· a parte de trás tem o
nome de nuca e as dos lados, fontes. A cabeça
une-se ao tronco pelo pescoço. Os membros
são quatro : as duas pernas, que terminam
pelos pés ; e os dois braços que terminam pelas mãos. A junta que se acha no meio dobra·
ço chama-se cotovelo e a que está no meio da
perna tem o nome de joelho. A mão I iga-se ao
braço pelo punho, e o pé à perna, pelo tornozelo. "
"ón corpo téng tun ni ón crin, ón dér, ón nindó
bré pónd crin rôr crêt caní cacôn nhamé crin
péndú cacôn nhantó crin bré dér dúin ón nindó vêiquengrá p6nd réngrê pén ta crân nindó
réngrê ninguê crân. - Nindó cuiúqui iaiân
(nhâniân) ta capadun guê tin pónd cuiúqui ti
iaiân (nhâniân) ta nhacrín. - Nindó bré nin·
guê cuiúqui nindó pónd car fa qui fa cuiú. "

16? EXERCÍCIO :Adjetivos indefinidos.

543. Algum - um cón
544.
545.
546.
547.

'j

Este cesto - Chêito tagn
Esse cesto - Chêito tagn
Aquele cesto - Tóntê chêito
Estes cestos - Chêito tagn agn
Esses cestos - Chêito tagn agn
Aqueles cestos - Tónte chêito agn
Esta faca - róngrô tagn
Essa faca - róngrô tagn
Aquela faca - Tóntê róngrô én
Estas facas- Róngrô tagnagn
Essas facas - Róngrô tagn
Aquelas facas - Tóntê róngrô ón

"O galo é o rei do galinheiro. Seu olhar vivo,
seu aspecto, seu andar lento, seu peito para
frente, sua crista vermelha se balançando. Seu
rabo é muito bonito. O seu canto alto, o seu
alegre cocoricó que se ouve bem cedo, acorda
a gente que trabalha na lavoura "

Esta - fagn
Estas- fagn é
Essa - fagn
Essas- Fagn é
Aquela - tóntê fi
Aquelas - tóntê é

15!> EXERCÍCIO :

563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.

Nenhum - tum cón
Bastante- é
Demasiado - é tav I
Mais- é
548. Menos - pir
549. Muito - tavl
550. Pouco - cac6
551. Cada - car mi
552. Certo - cá ón
553. Diversos - é tavl
554. V<1rios - é tavt'
555. Mesmo - iânriquê (nhânriquê)
556. Um- um
557. o -o
558. Tanto - cônfór
559. Quanto - tu
560. Todo - ticar
5õ1. Dual - um tadê

20~

EXERCfCIO: Traduzir :

575. Esta flor - cafêi tagn
576. Essa flor - cafêi tagn
577. Aquela flor - tóntê cafêi
578. Estas flores- cafêi tagn é
579. Essas flores - cafêi tagn é
580. Aquelas flores - tôntê cafêi é
581. Tenho algum d inheiro - lgn iâncábo (nhân·
cábo) coní
582. Algum dia eu chego lá - Curôn um cón ta
iúdn
583. Nenhum pão na cesta - pum tum chêita
cônqui
584. Bastante fruta na drvore - cacanó camó
ca cri
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585. Vara demasiado grande -

08. eu- lgn
09. migo - lgn bré

586. Mais trabalho para mim - Rânrái mén
hadn ignma
587. Menos roupa no calor - cur pir rân cón
588. Mufto tempo para viajar - curôn é tin ié
588. Pouco cabelo na cabeça - góin crin qui
589. Cada ave tem seu ninho - nht:chín car
nhân fêi
590. Certo homem da vizinhança - Ti um bré
tin
591. Diversos caminhos até a casa - ómind é in
to hén
592. Vários garotos correndo - Guir é voiváq
593. O mesmo pano não serve - Cur hón hê
tum
594. Quero outro cesto - lgn ma chêito um
595. Tal trabalho é difícil - Rânrái tagn hat
nhân (iân)guê
596. Tantos bois no campo - Bôin é rê mi
597. Quantas galinhas você tem ? - Garín ta
hênre ni ôn?
598. Todo pinhão cozido já acabou - Fâng car
grón tum chêr
599. Qual roupa vou vestir ? - Cur tándê tú i?
600. Qualquer doce me agrada - Dédn um
grôinguê côi
601. Qualquer flor é linda - Cafêi um chindví
602. Estes homens pretos - Agn cham
603. Aquela casa pintada - Tónt in tutínca nhó
604. Aquele cachorro branco - Tóntê cachór
cuprí
605. Estes cestos sujos - Chêito tagn ü1ànguê
606. Aquelas senhoras doentes - Fâng tóntê
cangá
607. Aqueles bois mansos - Tóntê bôin cairó
608. Aquelas canoas índias - Tóntê canua caingâng
609. Aquelas árvores altas - Tóntê cá téi
61 O. Estes hom~s magros - Tagn agn can-iô
611. Os vestidos amarelos - Cur marer tagn
612. Estas flores lindas - Caf§i chindví tagn
613. As galinhas gordas - Garín tónguê (tóngân) fagn

1O. Nós - Óngár - Nosco - ongar bré
Para a segunda pessoa :
11. Tu - On
12. Tígo - ón bré
13. Vós- Vóicár
14. Vosco - vóicár bré ou vóibré
Para a terceira pessoa :
15. E le- Ti
16. Ela - F i
17. Eles - Agn
18. Elas - Fagn
19. Sigo - Agr bré fagn bré
4.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Eu canto - lgn châng
Tu escreves - Ón vóirân
Ele fala - Ti vin
Ela brinca - fi cadfr
Nós andamos - óngár mun
Vós trabalhais - vóicár ránrái
Eles lutam - agn rânrân mu
Dil-me tua cesta - ign ma nim hón chéita
ti
28. Não posso te dar - ign pi hón ma nm
29. Preciso dela para levar minha roupa - món
chór cha tin cur fadn ié
31. Divirtamo-nos - óngár ma ve chér
32. mas não corramos - hânrá ongár (rô) tum
33. Os homens devem amar-se uns aos outros.
- Agn vóibré mu náting
34. As flores são lindas - Cafêi agn carchinoví
35. Elas alegram os nossos olhos pelas suas cores - Fagn ma hê ongár camô mi ve hê mu
fagn car.
37. mas logo elas secam - hânrá coinbár fagn
tugn tógn
38. O João se lembrará dos bons exemplos que
vos lhe destes. - João ti coiatúm gue vó icar ti hê ti
39. Lembras-te da Joana? Joana fi tu oncré?
40. Nós a vimos - ongár hon vêq
41. mas não lhe falamos - hânrá hon ma vin
tum fi
42. Ouvi-me - vóicár hon mónq
43. Olhai-me - vóicár ign ve ni
44. Ajudai-me - vóicár ign iudá quêi ni
45. Vou lhe dizer a verdade - ón má qui agn
hon tói
46. Lembras-te o nome dos dedos? Vou ajudar-lhe. - ningué féi ón nhanhân quicaró ?
Hon iúda quêi.
48. Polegar, indicador, médio, anular, mínimo
ningué fei bagn, ni iúia, ni iúia cón nhé,
ningué chin, ningué chin

PRONOMES
1.

Traduzir as seguintes frases e sublinhar os
pronomes:

01. O fndio caçou um marreco e agora ele vai
trazê-lo para casa.
Caingâng maréco tétca ti in ra vacontínq
02. O sabiá canta bonito e ele tem um ninho.
Gódvén quêr chindví ti nháqfê nin
03. A lenha é dura. Eu vou cortá-la com um
machado.
Pin nhóinco tar ti lgn hôn câm fi bégn ta
{bénta)

2.

4,

Há três pessoas gramaticas. Traduzir:

05. A que fala, ou primeira pessoa - fi de tó

PRONOME POSSESSIVO. Traduzir os seguintes exemplos :·

52. A minha roupa é velha - ign cur cófá

né
06. A com quem se fala ou segunda pessoa um bré vin né
07. A de quem se fala ou terceira pessoa - um
tó né
3.

Traduzir as seguintes expressões:

53. a tua é nova - on tum tógn
54. A minha saia é curta - ign chaia rôr
55. a dela é comprida - fi tum téi
56. O meu - ign chum
57. O teu - ón tum
58. O seu - ón tum
59. O nosso - ôngár tum

Pronomes Pessoais:

Para a primeira pessoa :
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1 16. As vossas árvores tem frutas ? -

60. O vosso - vóicár tun
61. Os meus - ign chun é

camó é?
11 7. As nossas tem mui tas. - Ongár tum camó tJ
118. Onde está teu boi ? - Hon tê hon boin ti
nhón?
119. Eis o meu. - lgn chun nhón
120. Como estão descoradas as tuas roupas. ón currê tum
121. Olha as minhas - Vêra ign chun f!
122. Como 11 feia a tua voz. Escute a minha.
Harê hón vin corégn. Hamó ing chun tin
123. Aqui estão dois gatinhos : Qual escolhe ?
T;Jqui gátu chin réngrê : nin um tadê ?
124. Este é mais bonito, mas aquele é mais cari·
nhoso. - tagn chindvl tavf, tónte nhón on
hêquêngué.
125. Meu facão . é bom mas não vale aquele do
Maneco. - ign rtJngrô bagn hê tónte Manéco hê tum
126. Esta flor é linda. Esta outra é mais linda.
Cafêi tagn chindvl. Tónte (tagn) nhó on
que tavl
127. Este chapéu não te fica bem ; mas este fi·
ca lindo. - chompê tagn riquê tum ; ragn
hon qui chindví.
128. Este olho me dói ,· este outro não. - canó
tagn ca/1fP; tagn cangá tum
129. Esse I ivro é interessante, mas esse outro
não o é. - Vóirân tagn hê, um hê tum
1:xJ. Este brinquedo é bonito, mas este outro é
muito caro. guir cadlr fón tagn chindvf,
hânrá tagn cae mó.
131. Não diga isso - quir tó hén tagn
132. Nem por ifso - tagn tu que p ié
133. Isso sim que é gostoso - tagn cô hê taví
134. Fazendo isso vou dormir - tagn hátca nur
tin
135. Dizendo isto ele vai ficar brabo - tagn tóca ti nhúin (nhún)
136. Os teus olhos eram grandes, isto é, muito
grandes e escuros. - hon tun canó agn
bagn; tagn bagn cutln
137. Homem que mente ninguém quer saber
dele - ti ódn bé ca um ti tu hê tum
138. Quem é ele - a quem falo - guir ti bré vin
hê
139. Cachorro que late não morde - cachór car
carmó um pra vafn
140. Aquele homem que lhe falei - ón ma ti
tomú hén én
141. Quem - una
142. Dual- harê
143. Cujo - hon ti tagn
144. 'Ninguém gosta daquele que mente - um
pi ódn bé on tu hê nin
145. O homem de que lhe falei - um tóimú hén
ti
146. O garoto cujo pai e doente - um chin hón
páin cangá na
147. A fonte da qual bebo água - gói rôr ta goi
crôn
148. Destas flores, quais as preferidas - cafêi
tagn dê (ma hê)
149. Luzes que brilham quais estrelas - crign
tadê curôn tavl (curon tadê tavl crign)

62. Os teus - 6n tun é
63. Os seus- 6n tun é
64. Os nossos- ongár tun é
65. Os vossos- vó~r tun é (ié)
66. Deles, Delas- Agn tun
67. A minha - ign chin fi
68. A tua - ón tun fi
69. A sua - on tun fi
70. A nossa - ongilr tun (fi)
71. A vossa - vóicár tun (fi)
72. Delas - Fagn tun (fi)
73. As tuas - 6n tun é
74. As suas - 6n tun é
75. As nossas- OnfPr tun é
76. As vossas- vóicár tun é
Traduzir as seguintes expressões:

77. O meu pai - lgn páin
78. O teu irmão - 6n réngrê
79. O seu avô - ón vovô
80. O nosso mato - ongár nón é (cá?)
81. O vosso rio- vóicár gôi é
82. Os meus irmãos - ign réngrê ti
83. Os teus cabelos - ôn góin agn
84. Os seus olhos - on tun canó é
85. Os nossos dentes - ongár nhó ti é
86. Os vossos sonhos - vóicdr tum vóipetí
87. A minha mãe- lgn mâin fi
88. A tua irmã- ôn réngrê fi
89, A sua boneca - ón bunéca fi
90. A nossa casa - ón in é
91. A vossa comida - vóicár ómfn é
92. As minhas galinhas- ign garln fagn
93. As tuas vacas - 6n bóin fagn
94. As suas pernas - ón pón agn é
95. As nossas frutas - ón caca nó agn é
96. As vossas cestas - vóicár chêita agn é

PRONOME DEMONSTRATIVO:

97. Nossa cesta é mais bonita do que aquela. -

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

cá ma

ongár chêita um chindvl dtkfn é cônfór
Esta flor é linda ,·mas aquela é mais cheirosa. - Cafêi tagn chindvl ; hânrá tónte
nhó on guêr hê
Este - tagn
Esse - tagn
Aquele- nhó on
Isto - tagn
Isso - tagn
Aquilo - dédn én
Estes - tagn agn
Esses- tagnagr
Aqueles - tónte agn
Esta - tagn fi
Essa - tagn fi
Aquela - tónte nhón hê fi
Estas- tagn fagn
Essas- tagnfagn
Aquelas - tagn fagn (ou) tagn fagn é

Traduzir as seguintes expressões :
115. Meu serviço está acabado; e o teu está também? - ign ránrái car chêr ; ón tun ti
quergue.;>
A
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hon que
197. Tua vaca é boa leiteira, a minha não presta
hon tu bôin fi leite bagn, ign chun fi dêi ié
tum
198. Meu pai me levou à Porto A legre, - ign
(tun) parn ign bré ting Porto Alegre na
199. o teu não pôde vir - hon tum contín váin
200. Minha irmã fez a sua roupa : a tua ainda
não sabe. - ign (tum) réngrê fí cur hat;
hon tum fi quicântín
201. Aquele que escuta emprega, muitas vezes
melhor o seu tempo do q ue aquele que fa la. - tóntê ómó hê hat hê hat tó (tónte)
t ín hon confór
202. Minha vaca dá lei te muito bom e é mais
bonita do que aquela. - ign (tum) bôin f i
reite (tónte) hê nm car um chindví confór
203. João, será teu este chapéu ? - João, ón
(tum) chompê tagn ti?
204. Decorei todas as minhas lições as de hoje
aquelas de amanhã. - vóirân hat (tonte)
ign úri car ranquéta que ón

PRONOME INDEFINIDO -

151 . Alguém - Um
152. Ninguém- um pi é
153. Cada um - con um
154. Um e outro - um bré um
155. Cada qual - cón um
156. Nem um nem outro - hon pi é um bré um
157. Outrem - um
158. Quem quer - um (una) M i qu~i
159. Nada - tum
160. Tudo - ticar
161. Fulano e sicrano - ho pi é um bré um
162. Um - um
163. Algum - um
164. Nenhum - tun
165. Bastante - é
166. Muito - é
167. Pouco - pir
168. Outro - um
169. O mesmo - hó nó
170. Tudo - ticár
171. Quanto - Há re né
172. Tanto - riquê
173. Tal - um cón
174. Qualquer - um cón
175. Vários - é
176. Ambos - réngrê
177. Mais - um dê

Obs: ign chum ou ign tun expressam a mesma
coisa?

VERBOS
1~

EXERCÍCIO

Pret. perfeito

Traduzir as seguintes expressões :

Eu tenho - ign ícha ni
Tu tens - ón ma tun
Ele tem - ti ma tun
Nós temos - hon tun von
Vós tendes - ongár tun
Eles têm - hagn tun car

178. Alguém me falou - um bré vinq
179. Ninguém me responde - um ign bré v1n
tum
180. Tudo anda bem - ticár tin hê hat tin
181. Tudo o que brilha não é ouro - ticár dédn
carpi cócô n<Jn
182. Algu~ a quem vo cê viu, me enganou un vêia un ón ign ma ót
183. Ninguém gosta daquele que mente - um
p i é odn bé tu hê nin
184. Ninguém sabe hoje o que lhe pode acontecer amanhã. - um pi é dédn um hónriquêi que quicaró nin
185. O amigo que esperava, não veio - ígn bre
hê (um) contln tum
•
186. Deus vê tudo. Nada lhe escondemos- Tu pén ticar quicaró ; ón ma t i ón tum
187. Destas duas flores, qual preferes ? - Cafêi
réngrê tagn um tadê ma hê ?
188. Aquele que enganar, será enganado - um
ótca tínca odn mu guê (gân)
189. Fazemos bem aquilo que fazemos. - Hadn
hê hat hadn mu hadn hê hat
190. De que você se queixa? - De tu on vin tin
191. O menino cuja mãe é doente - Guir chin
ti mâin fi cangá tin
192. Não diga tudo o que pensa, mas - Tu óncréd tin ón tó hon
193. nunca diga aquilo que não pensa - tu óncréd tum on tó hon
194. Seu livro está novo ; o meu está estragado.
on voirá tóng taví ; ign chun corégn chi
195. Nosso toldo é muito bonito, o vosso não o
é tanto. - ongár n<Jtin fón chindví, vóicár
tum hê tavf tum
196. Meu relógio está atrasado, o seu está certo.
ign relógio quíhon que tum hon tum quí-

Pret. imperfeito
Eu tinha - ign chum iá
Tu tinhas - on t un iá
Ele tinha - ti tun iá
Nós tínhamos - hon tun iá
Vós tínheis - óngár tun iá
Eles tinham - hagn tun iá
Fu tu ro
Eu tere i - ign túin que
Tu terás - ón tú in que
Ele terá - ti túin que
Nós teremos - hon tú in que
Vós tereis - óngár tú in que
E les terão - hagn tú in que
Eu sou - ign hén né
Tu és - ôn hôn ma
Ele é- tihânma
Nós somos - hon ôn nó
Vós sois - ôngár vôn
Eles são - hagn ôn von
Eu era - in iá vô n
Tu eras - ón ô n vôn
E le era - ti iá von
Nós éramos - hon iá
Vós éreis - óngár iá
Eles eram - hagn ôn iá
Eu serei - in que nyi
Tu serás- on que nyi
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Ele será - ti que nyi
Nós seremos- hon quêna tyi
Vós sereis- óngár quêna tyi
Eles serão - hagn quêna tyi mu
2~

EXERCfCIO

a)

À informante foi dito que os pronomes
pessoais que anteriormente me haviam sido ensinados, foram enunciados de modo
diferente·• eu = ':$
inn·, tu =ón·, ele, ela =ti, fi, ·
nós =óngár; vós =vóicár; eles = agn.

b)

À informante foi relembrado o significado
dos modos e tempos na conjugação dos

No futuro imperfeito:
Eu tiver pão - váica ign pun ninca
Tu tiveres pão - váica on pun ninca
Ele tiver pão - váica ti pun-ninca
Nós tivermos pão - váica óngár pun ninca
Vós tiverdes pão - váica vóicár pun ninca
Eles tiverem pão - váica agn pun ninca
N - Perseverante a presença do advérbio
váica = amanhã, e sobreveio o acréscimo do termo ninca. O verbo propriamente dito continua subentendido.
3~

verbos.
O resultado foi o seguinte:

EXERCÍCIO
Na expectativa de um resultado diferente,
tentei a conjugação do verbo haver:

No indicativo presente:

Indicativo do presente

Eu tenho um pão - ign pun pir - eu pão
um
Tu tens um pão - on pun pir - tu pão um
Ele tem um pão - ti pun pir - ele pão um
Nós temos um pão - óngár punpir- nós
pão um
Vós tendes um pão - vóicár pun pir - vós
pão um
Eles têm um pão - agn pun pir - eles pão
um.
N - subentende-se a presença do verbo.

Eu hei de fazer - ign hadn mu
Eu heidedizer- ign toimu
Eu hei de viajar - ign tin mu
Eu.hei de ganhar - ign ganhân mu
Eu hei - ign chun
Tu hás - ón chun
Ele há - ti chun
Nós havemos - ongár chun
Vós haveis - vóicélr chun
Eles hão - agn chun
N - Muda a pessoa, mas o verbo não varia.

No pretérito imperfeito:

Pretérito perfeito
Eu houve - ign ranquerê quêq
Tu houveste - ón ranquetê quêq
Ele houve - ti ranqt.ietê quêq
Nós houvemos - óngélr ranquetê quêq
Vós houveste - vóicár ranquetê qu&,
Eles houveram - agn ranquetê quêq
N - Retorna o advérbio para indicar o
tempo do verbo.

Eu tinha pão - ranquétê ign pun - ontem
eu pão
Tu tinhas pão - ranquétê ón pun - ontem
tu pão
Ele tinha pão - ranquétê ti pun - ontem
ele pão
Nós tínhamos pão - ranquétê óngár pun
- ontem nós pão
Vós tlnheis pão - ranquétê vóícar pun ontem vós pão
Eles tinham pão - ranquétê vóicár pun ontem eles pão
N - o verbo subentende-se. A conjugação é
auxiliada pelo advérbio ranquetê ""'On tem.

4~

EXERCÍCIO

Solicitei a conjugação do verbo amar = tu
hê, sem o aux llio de advérbios e do acréscimo
de termos novos, embora indicativos. Desejava
a conjugação do verbo, perceber as eventuis va·
riações do vocábulo - verbo, nos diversos modos e tempos. O resultado foi o seguinte:

No pretérito perfeito:

Indicativo presente:

Eu t ive pão - ranquetê ign pun iá
Tu tiveste pão - ranquetê ón pun iá
Ele ou ela teve pão ranquetê ti, fi pun iá
Nós t ivemos pão - ranquetê óngar pun iá
Vós tivestes pão - ranquetê vóicár pun iá
Eles tiveram pão - ranquetê agn pun iá
N - persiste o advérbio ranquetê = ontem
e o acréscimo de iá.

Eu amo a Deus - ign tupén tu hê
Tu amas a Deus- ón tupén tu hê
Ele, ela ama a Deus - ti, fi tupén tu hê
Nós amamos a Deus - óngár tupén tu hê
Vós amais a Deus - vóicár tupén tu hê
Eles amam a Deus - agn, fagn tupén tu hê
Pretérito imperfeito:

No futuro :

Eú amava a Deus - ign tupén tu hê iá
Tu amavas a Deus - ón tupén tu hê iá
Ele, ela amava a Deus - ti, fi tupén tu hê
iá
Nós amávamos a Deus - óngár tupén tu hê

Eu terei pão - váíca ign pun n in
Tu terás pão - vá ica ón pun nin
Ele terá pão - váica t i pun nin
Nós teremos pão - váica óngár pun nin
Vós tereis pão - váicár pun nin
Eles terão pão - váica agn pun nin
N - foi utilizado o advérbio váica = amanhã, e surgiu o acréscimo do termo
nin. O verbo continuou subentP.ndido.

iá

Vós amáveis a Deus - vóicár tupén tu hê
iá
Eles, elas amavam a Deus - agn, fagn
tupén tu hê iá
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Pretérito perfeito:

Se tu amares a Deus - ón tupén tu hê nyi
Se ele, ela amar a Deus - ti, fi tupdn to
hê nyi
Se nós amarmos a Deus - ongár tupén tu
hê nátin
Se vós amardes a Deus - vóicár tupén tu
hê nátin
Se eles, elas amarem a Deus - agn, fagn tupén tu hê nátin

Eu amei a Deus - ign tupén tu hê iá
Tu amaste a Deus - ón tupén tu hê iá
Ele ela amou a Deus- ti, f i tupén tu hê iá
Nó; amamos a Deus - óngár tupén tu hê
iá
Vós amastes a Deus - vóicár tupén tu hê
iá
Eles, elas amaram a Deus - agn, fagn
tupén tu hê iá

Infinito Pessoal:

Pretérito mais que perfeito:

Amar eu a Deus - tu hê nyi (nin) ign
tupén
Amares tu a Deus - tu hê nyi (nin) ón
tuoén
Amar ele, ela a Deus - tu hê nyi (nin) ti,
fi tupén
Amarmos nós a Deus - tu hê nátin óngár
tupén
Amardes vós a Deus - tu hê nátin vóicár
tupén
Amarem eles, elas a Deus - tu hê nátin
agn, fagn tupén

Eu amara a Deus - ign tupén tu hê iá
Tu amaras a Deus - on tupén tu hê iá
Ele, ela amara a Deus - ti, fi tupén tu
hê iá
Nós amáramos a Deus - óngár tupén tu
hê iá
Vós amáreis a Deus - vóicár tupén tu hê iá
Eles, elas amara a Deus - agn, fagn tupén
tu hê iá
Futuro :
Eu amarei a Deus - ign tupén tu hê nyi
Tu amarás a Deus - ón tupén tu hê nyi
Ele, ela amará a Deus - ti, fi tupén tu hê
nyi
Nós amaremos a Deus - óngár tupén tu hé
iá
Vós amareis a Deus - vóicár tupén tu
hê nyi
Eles amarão a Deus - agn, fagn tupén tu
hê nyi

Infinito impessoal
Amar alguém - tu hê nyi (nin) um tu
Amar alguma coisa - tu hê nyi (nin)
dédnum tu
Infinito presente, simples e composto
Amando - tu hê nyi (nin) tin
Estou amando - ign tu hê nyi (nin) tin
Olhar - ovói tin
Estou olhando - ign ovói tin

Condicional presente:

Infinito passado

Eu am aria a Deus se - ign tupén tu hê nin
(ny)
Tu amarias a Deus se - ón tupén hê nin
Ele, ela amaria a Deus se - ti, fi tupén tu
hênin
Nós amaríamos a Deus se - óngár tupén
tu hê nin
Vós amar/eis a Deus se - vóicár tupén tu
hê nin
~
Eles, elas amariam a Deus se - agn, fagn
tupén tu hê nin

Amado - tu hê nyi (nin) tin
Tenho amado muito - ign tu hê quêi bagn
Esperar - Tu mónq
Tenho esperado demais - ign tu mónq
bagn

ADVÉRBIOS
O 1. Prudentemente - Ráinrá (?) hê hat
02. Lentamente - Cumér hén tin
03. Depressa - Furún
04. Bem - Hé
05. Mal - HfJ tum
06. Hoje - Úri
01. Mato sempre verde - Nón tâin taví
08. Sempre me lembro - Tú oncrét
09. Sempre tenho pressa - furun tin ign
10. Obedecer a Deus - Tupdn ma nhómónq
11. Amanhã - Váica
12. Aqui - Táqui
13. Lá - tónte
14. Muito - é
15. Pouco - pir
16. Sim - hei
11. Não - hê nin

Imperativo:
Ama a Deus sobre todas as coisas - tupén
tu hê nátin dédn un car cri
Amai a Deus sobre todas as coisas - tupén
tu hê nátin dédn un car cri
Subjuntivo presente:
Que eu ame a Deus - ign tupén tu hê ni ié
Que tu ames a Deus - on tupén tu hê ni ié
Que ele, ela ame a Deus - ti, fi tupén tu
hê ni ié
Que nós amemos a Deus - óngár tupén
tu hê nátin ié
Que vós ameis a Deus - vóicár tupén tu
hê nátin ié
Que eles, elas amem a Deus - agn, fagn
tupén tu hê nátin ié

Traduzir as seguintes expressões:
40. Hoje e amanhã - úri car váica
4 1. Nem hoje nem ontem - chân quetánca
cuprí (?)
42. Ho1e nem ontem - uri car ranquetan
43. Amanheceu quando você você foi embora - curônq hônrico tin mucón
"

Subjuntivo imperfeito:
Se eu amar a Deus - ign tupén tu hê nyi

91

,

'

""'

A

...

bem; lute constantemente contra os defeitos ; não escute aos maus conselhos, siga
sempre bons companheiros e viverá felizmente. - Curé tin ; guir quêró hón vónchón nin dédn um corég catú quir mó hôn
vóiv í corég ti ón bré hê bré tin nin car
homá hê tin.
80. Mais vale um pássaro na mão do que dois
voando. - Nhéchín ningué c6nqui nin ié
un réngrê tengtún mu
82. Amanhã sairei mais cedo do que hoje. Vaíca ti cuchonqui úri que tu
83. Jamais me esquecerei dos meus bons pais;
- lgn páin coiatúm guê tum
84. sempre me lembrarei dos cuidados - curôn car mi tu óncréd veifón tin
85. que ião bondosamente me deram - hê nat ínca ign ma nim
86. O gato correu bastante mas não pegou o
rato. - Gátu vôivá bagn hará cachím c6n
mitun

44. Espero, todavia, que você venha - nhovôin ticar mi h6n côn tin
45. Coma se quiser - côra hon côi hán cá
46. Leve o chapéu pois o sol está forte
chómpêbatín quemar
47. O sol está forte- rón ráinguê (gân)
48. Ontem como hoje o dia está lindo - rânquétê riquê úri cur6n chindv í
49. Eu não; portanto não falo - ign végn tum
quêtca cha vin que tum
Traduzir as seguintes frases:

• 1

50. Escutar muito e falar pouco é o meio de
agir prudentemente. - Nhó mó é car vin
pir ta ti cuiú
51. Andas muito devagar; ande mais depresa.
- cumér hén tin é furun é adra
52. Não esperes amanhã para fazer o que podes hoje - váica nhóvóin que tum úri hadn
guê ti
53. Aqui a calma é também necessária. - guên
ca tin
54. Não digas não, quando pensas sim. - quir
tó hén tu óncrét ca
55. O tempo passa depressa e nunca volta . Empreguêmo-lo bem. - curón tin camó taví
cóntin món guê tum
56. Aquele que disser imprudentemente o que
sabe, dirá logo o que não sabe. - um ta
t6ca de quicaró quêinbár tói quicaró tum
t6i (coinbár)
51. Escutai atentamente os conselhos de vossos pais e segui-os sempre. - vóiví nhomóra páin ti
58. Raramente nos faltaria o necessário se soubéssemos deixar de lado o supérfluo. tum hón vêt
59. Cedo ou tarde pagam-se os pecados. - cuchónqu i quetúnica rón cóica pecado caióm
60. Gosto muito de canto e música. - Táin ign
ma hê üónquêr (vónquêr) ti
61. Escrevo corretamente - vóirân hê ign
62. Cedo ou tarde a mentira se descobre. - cuchónqui quetúnica rón cóica voi6n vêi
63. Estou aqui hoje ; amanhã irei vê-la. ,- táqui nhé úri; váica tônra tin
64. Sou pouco instruído para escrever bem. un chin vê tum v6irân hê nin ié
65. Teu irmão é muito esperto e corre depressa. - ôn réngrê vôivá camô é.
66. Agora trabalho corajosamente ; mais tarde
descansarei: - Ránrái ma ign car ón vóicând
67. Não quero agir mal; quero sempre - Dédn
um córgn hadn váin
68. ser justo e bom - tin car mi hê nin
69. Falar muito é muito errar - Vin camó é
70. A casa está findamente enfeitada. - ln
dédn um ta tuvít ca nhó (canhó)
71. A preguiça anda tão devagar que - Nhódnhór cumér hén tin
72. Logo a pobreza a alcança. - coinbár ti
nhângôntár contín.
73. O avarento gosta só de dinheiro; - Avarento nhâncábo ón tu hê
74. nunca pensa em sua alma. - tu oncréd
váin cuprígn tu
75. Vá adiante; não volte atrás no ca1n inho do

2!l

E XE RC fC 10 : E serever o advérbio de :

87.
88.
88.
89.
90.

Igual- riquê
Igualmente - riquê taví (de modo igual)
Pobre- nhôngôntár
Pobremente- nhongontár tavf
Triste - h6ncre
91. Tristemente - hóncre hê taví
92. Alegre - Ma hê
93. Alegremente - Ma hê tav í
94. Agradável - Hê
r
95. Agradavelmente- Hê tavf
96. Formoso - Hê ón
9 7. Formosamente - Hê ón tav I
98. Total - ticár
99. Totalmente - ticár tavf
100. Completo - tê (tân) crân
102. Completamente- tân (tê) crân taví
103. Calmo - cumé hén que
104. Calmamente - cumér hén que taví
105. Feliz - ma hê
106. Felizmente - ma hê taví
101. Doce- gróin níve
108. Docemente - gróin níve taví

PREPOSIÇÕES : Traduzir as seguintes frase e
sublinhar as preposições:

18.
19.
20.
21.
22.

Obedecer a Deus - Tupén vin nhomóq
Ante- iú
Até - tân
Após - car
Não como pão sem doce - côique tum
pum dédn gróinguê túnra
23. Escondi sob esta pedra - vóipé iúq crom
tagn pó
24. Deixei sobre a fonte - tuvoiq cri gôi
25. Com - bré
26. Contra - catutôn
27. De, viaja de trem - trem con mi tin
28. Em - tân
29. Entre - cuiú (cuiú = no rneio)
30. Por - tagn
31. para ; trabaho hoje para descansar amanhã
- rânrái úri car váica vóicând
32. Sem - tú nra
33. Sob -· cró1n
34. Sobrr: - cri
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121. que for gasto. " é um belo exemplo câióm vfkfn iá ón ti hadn iá tagn hê na
122. de amor ao próximo que devemos - ti tu
hê tin
123. imitar sempre quando for - vê hê hadn tin
ón
124. necessário. No dia de hoje, entre - cucrôn
ti úri cuiú
125. a gente, isso é muito difícil - qui tagn
nhângue tavl
126. Quando vou para casa - háricô in ra tin
127. ando sobre as pedras e passo - cri tin pó
car cá cróm tin rua
128. Não devemos desistir ante as - ón pi tuvóin túnqui contín vét
129. primeiras dificuldades e, desde - iá ti ta
conhónca tupén tu hê
130. que confiamos em Deus, após a oração,
enfrentar tudo com decisão e coragem. car é tupén bré v ín car hê car mumón vafn

35.
36.
3!' EXERC fCIO : Traduzir e sublinhar as preposições do seguinte texto:
109. João ia de Irai a Marcelino Ramos- João
lrá1 cónhónca Marcelino Ramos
110. e foi vitima de ladrões. - vêi tin tânhónca
dfktn peiú vêi tin
111. Um homem chegou-se a ele e foi tomado
- Ti tá iúdca car hâreiquetúm
112. de piedade. E, aproximando-se - ti tô hé
nhéca ti ca crân
113. lavou-lhe as feridas, pôs remfkfio - cupêq
voicântá ta tu tinq
114. nelas, carregou-o no carro e levcu-o para o
hospftal- camiio qui ti fat hospital ra
115. e teve cuidado com o enfermo - ti vê hat
voicântá bré
116. No outro dia, tirou dose dinheiros - curón
um côn nhâncábo réngrê
117. do b olso, deu-os ao hospital - cunúi borso
que, hospital ma nin
118. e disse : "Tomem cuidado do ferido e,
quando eu voltar, pagarei tudo o que for
gasto " - car tóq: "Ti vê hê hadn nim
119. cuidado do ferido e, quando - ti cacrân ti
ign vôrínca
120. eu voltar, pagarei tudo o mais - câióm cón
éhadn

INTERJEIÇÃO :

01 . Ai
02. Ai
03. Oh
04. Oh
05. Ah
06. Hi
01. Hi
09. Ah

que dor - Ai cangá taví
que frio - Ai cuchóin guê taví
que lindo - Oh chindvl taví
que grande - Oh bagn taví
que medo - Ocha ícha camó tav í
que medroso - Eê hónbé taví
que feio - Eê corégn
que susto - Ocha d enó tav í

O pón i Aristides, Có bâng entre os seus, ladeado por sua bela e numerosa descendência

93
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

I

