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LV pareceo a S. Ierony
mo em hum fugeito creci
do na idade aprender no
vas linguas com as regras,
& apices com que aprende
hum minino da efcola, co
mo confeffa, em femelhan

te propofito na prefaçaõ
fobre os Evangelhos: Peº

riculo/a prafāptio efifenis mu
tare linguam, & canefcentem
*j
a"
-

.

adinitia trahere parvulorum.
Mas eta difficuldade foy
generofamente vencida do
# nofo gloriofo Patriarca S.

Ignáció, que de idade de
trinta & tres annos come
çou o eftudo da lingua La
tina entre mininos, para fe
fazer intrumento da glo
ria de Deos na converfaõ.
das almas, & com o feu
exemplo perfuadio a todos
os feus Filhos, & emparti
cular aos que moraõ entre

Gentios, & Barbaros, para
que naõ julguem etudo
indigno dos annos apren
+

.

-

der º

#

der de novo linguas barba
ras, quãdo faõ neceffarias

para a converfaõ das almas.
Conhecendo pois a ne
cefidade que tem a Naçaõ
dos Kiriris nefta Provincia

do Brafil de fogeitos que
tenhaõ noticia da fua lin

gua para trattar de fuas al
mas, naõ julguey tempo

perdido, nem occupaçaõ
efcufada, antes muito ne
ceffaria, formar húa Arte

com fuas regras, & precei
tos para fe aprender mais

facilmente. He verdade q
como os naturaes della viº
vem
*iij

vem fem regras,& femley,
& delles fe naõ póde alcã

gar regra algüa de raiz, não
parecia taõ facil poder a
certar fem Metre.Mas cõ

tudo procureicõ o exerci
cio de algús annos da mef>

malingua, & como etudo
particular della, tirar os fú
damentos, & regras mais

certas,paraócõ elas fe for
maffe húa Arte facil, & cla
ra, quanto bataffe para os
nofos Miflionarios das Al

deas dos Kiriris apréderé a
lingua.Naõ duvido q falta

ráõ algumas propriedades
- {

* *

*

mais

mais fecretas, & algüas re
gras mais recõditas, á naõ,
fe puderaõ ainda alcançar;
mas pareceme é nas regras
geraes, á aquife apontaõ,
não haverá erro. Poré quã
doohouveffe,nãoheparafe
eftranhar em húa lingua, á
não he natural ao Author,&

á não télivros, por onde fe
apréda:& muito mais fédo
ácõ todas as fuas imperfei
çoés fépreferá proveitofa
para quê quizer ufar della,
em quãro nãohouver outra
melhor,&cõpota cõ todo
o acerto. Valeó" ora prome.
LI
*iiij

*#*#*#*#*#*##2:º:ãº: o#o o#o.

LICENÇAS.
Da Ordem.

.

Or ordem do P. Alexandre º
T de Gufmaõ, da Companhia
de JESU, Provincial da Provincia
do Brafil,lia Arte da lingua Kiria
ri compota pelo P. Luis Vincen
cio Mamiani, da me{ma Compa=
nhia; & nella naõ fómente naõ

achei coufa, que encontre à nof
fa Santa Fé, & bons cotumes;

mas pela noticia da me{ma lingua,
que adquiri em dezafeis annos ne
flas mifoens, admirei o engenho
do Autor em reduzir com tal cla
reza, & diftinçaõ a regras certas,
º 4.

&

&proprias húa lingua naõ fó pos
filme{ma, mas pelo modo barba
ro, & fechado, que ufamos natu
raes em a pronúciar, muito mais
difficultofa; pelo que julgo fer
obra mui neceffaria aos Padres

Miffionarios, deta Naçaõ, para
alcançar com facilidade, & bre
vidade o ufo della, & melhor
exercitar os minifterios perten
centes á fua falvaçaõ; & por if
fo muy digna de fe imprimir. Na
mifíaõ de N.Senhora do Soccor

ro, 27 de Mayo de 1697.

..

joaõ Mattheus Faletto.
Or ordem do Padre Ale

xandre de Gufmão , Pro
vincial deta Provincia,revi a Ar

te da lingua Kiriri compota, &
orde
-

ordenada pelo Padre Luis Vin
cencio Mamiani, da Companhia
de JESU, & pela noticia que
tenho da me{ma lingua alcança
da em dezanove annos que affiti
entre os Indios da me{ma naçaõ,

età a Arte bem feita afim na ex

plicaçaõ das regras, nos modos
comque feufa dellas, & no etia
lo do fallar, & a julgo por digna
de fe poder imprimir afim para
enfino dos mefmos Indios como

para que cõ mais facilidade apren

dam a me{ma lingua os Religio

fos que fe empregam na falvaçaõ
daquellas almas.Seminario deBel

lem 8. de Junho de 1697.

foºph Coelho.
(

*

.
-

#
Ale

Lexandre de Gufmaõ, da

VA. Companhia de JESU,
Provincial da Provincia do Braa

fil, por commifaõ efpecial, que
tenho de nofo muito Reverendo

Padre Thyrfo Gonzalez Prepo=

fito Gèraldou licença, para que
fe pofa imprimir a Arte de Grã
matica da lingua Brafilica da Na
çaõ Kiriri, compota pelo Pa=
dre Luis Vincencio Mamiani,

da Companhia de JESU, Mif.
fionario nas Aldeas da dita Naa

çaõ; a qual foy revita, & ap
provada porReligiofos della peria
tos na dita lingua,por Nòs deputa=

dos para ifo. E em tetimunho de
verdade dei eta,fubfcripta com o
meu final, & fellada cõ o fello do

meu oficio. Dada no Collegio da
Bahia aos 27 de Junho de 1697.
+

Alexandre de Gufmaõ.
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LICENCAS
Do Santo Oficio.
ArT\P.Metre Francifco

de SantaMaria,Qua
lificador do Santo Oficio,

veja os livros de que efta

petiçaõ trata, & informe

com feu parecer. Lisboa,
7 de Abril de 1698.

Cairo, Tiniz. I. C. e>Moniz.
.

Fr.Gonçalo do Crato.
Vi

(*#*#*#*#*#*#*#)
7 Ios livrosjuntos,Ar
-V

te, & Catecifmo na

lingua Brafilica,&c. & não
tem coufa que feja impedi
mento para fe poderéim
primir. Lisboa, Sãto Eloy,
19 de Abril de 1698.

Francifco de Santa a%Aaria.

.……………………………
-

- - - - *:

*"

º

7"Itaa informaçaõ, por
V dem-fe imprimir os
livros de que eta petiçaõ
trata, & depois de impref
,

!

fos

fos tornaráõ para fe confe
rir, & dar licença, que cor
raõ & fem ella não corre
ráõ. Lisboa 22. de Abril

de 1698.

.………

Ca/tro. Diniz. I. C. e544oniz.
Fr. Gonçalo do Crato. ………………><><>

\ 7 Itas as informa
çoens, podem-feim

:

primir os livros, de que
efta petiçaõ trata, & de

pois de impre fos tornaráõ
para felhes dar licéça para
correr. Lisboa, 2 de Julho
de 1698. Fr. P.E/pode 'Bona.
----

**

!

Do

*<i><><><><><>

Do Paço.
rT\Ve fe poffa impri
mir, viÍtas as licen

ças do Santo Oficio, &

Ordinario, & depois de

imprefo tornará á Mefa
para fe conferir, & taxar,
& femifo naõ correrá.Lif.

boa 3. de Iulho de 1698.
->

Tibeyro.

Oliveyra.
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DA LINGVA KIRIRI.3.
PRIMEIRA PARTE.
5
Da Orthographia, Pronunciação,
* ww

+-

- Declinação dos Nomes , &

'Conjugação dos Verbos.
'

·

,

· · · ·

¿

- S. I.

($$$$

bas letras que fe ufa) na lingua , ¿
Pronunciaçaõ.
¿S letrasufadasnefta lingua fãó as
¿feguintes : -A, AE, B, C, D,
* E, G, -H, I, Y, K, M, N,
O, P, R » S » '1', V , W, Z » til.' As
-

-

-

A

- vo

—

……………
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vogaes entre finaõ formaõ diphtongos, mas

te prónuncia cada húa por ficomo fyllaba
º diverfirº

-

,

.

}

2 . Entre as vogaes fe conta aqui o 2E, ain-;
da que fe efêreva como diphtongo Latino,
2 para fignificar húa vogal entremeya entre ,
o A, & o E; & [e pronuncía com hú fom
diverfo das outras Vºgaes; ou como Afe

# do_E , # E lar
articipa do A., v.g.: Inhurae, Filho.
*# #
#### # *
fobre as vogaes A, O, U, como fobre
E, #########radeiras vo
chado

#
Portuguez;
ia havere{creven
do-f > com # o K, ca

gaes o C fere

para evitar o erraó

racterGrego, que-fempré tem o fora ape
ro fobre todas as yogaes; v. g. Kempe, fi
no ; Kitçi, area. Ufale tambem o C com
********

*«

* Zeyra, quando fe.fegre à confoante T.
vigºFgate, cortar: mas nos mais vocabu

os feuia de S, por fer mais natural o feu,
fibilo aeta lingua. .. … . .
D, ás vezes fe pronuncía tam branda

mente, que apenas feconhece: como netas
º palavras Ide, mãy; Udje, legumes.
G, fempre he afpero fobre todas as vo
gaes,
& porifiofe efcreve juntamente comº
…. "
,

-

- *

o H.

#

--
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3

o H, Quando porêm tem accento circum
flexo fobre fi, feha de pronunciar brando

com afpiraçaõ na garganta, que malfe en
xergue: como netas palavras, Ghys fer
cheirado; Inghe, criança; Renghe, velho.
… H, combas vogaes , & confoantesifemº

preheafpiraçaõ guttural; excepto quan
dofefegue ao C, & N, porque entaõ faz
como no Portuguez nasfyllabas Cha, Che,

Nha, Nhe. Efta afpiraçaõ he muito ufa.
da neta lingua, por fermuito guttural:
mas para evitar a multiplicidade detales
tra em todas as palavras, que poderia caufar
confufaó, ufamos della na efcritura fómen.

te entre as vogaes, & a deixamos nas comº
foantes; &para etas firva de regragèral,
que as confoantes T, &#P, pedem mais
ordinariamente a afpiraçã6 do que as ou

tras, como o ufo, & a praxe cúfinaràme
lhor. . ! … " "

……… , , , , … . ?

I, neta lingua tem quatro vocalidades,
duas de vogal, & duas de confoante. A pri
meirahe de I vogal como no Portuguez:
a fegunda de confoante, como tambem no

Portuguez netas palavras, Jogo, Janelº
la; mas com fom mais brando, v. g. Adje»
quem ; "Udje, que. A terceira he de 1,
tambem vogal guttui algia que as Author
Aj

*".
•

res

Arte da lingua Bra/ilica
res da arte da linguagèral do Brafil chamá
raó I grofo, pois te acha tambem nefa

ingua: & afim como elles o efcrevem por
Y, para o diferençar do I vogal fimplex,
tambem nós o efcrevemos có o me{mo ca

racter, porêm com accento circunflexo

por cima, afim, y, para o diferençar de
outro Y confoante, que fe efcreve fem
accento. Pronuncia-te pois eta vogal co
mo: Iºguttural, & na garganta com os
dentes fechados; v. g. Myghy, contas;

Py, capim. A quarta vocalidade, ou fom do
I, he de I carregado, ou confoante du
plex, como ufaó os Catelhanos na fyllaba
#
fe introduzio tambem na efcritura
O
rtugueza, como netas palavras, Mayor,
Cayar: & por ifo a efcrevemos tambem

nefalingua por Y fem accento, vg Buyê,
grande; Cayà, noite.
V, metalingua fempre he vogal, nun
caconfoante. E porque em alguns vocabu
los concorre a vocalidade do U vogal com
*

- "

"

"

a vocalidade de V confoante, para pronun

ciar com propriedade efas duas vocalidades
juntas,feintroduzio o dublúcaractere{tran
geiro, que fe efcreve afim W., & fe pro

nuncía com hú fommito de dous VV, dos
quaes
o fegundo #fica
liquido, & o primei
|A
1Q
•

}-

|

*>

* Da Naçaõ Kiriri.»

•

}

ro como confoante: v. g. Waré, Padre.
… O tilfe ufa fobre algúas vogaes para de
notar hú fom medio entre M, & N., & tem
a me{ma pronunciaçaõ como nos vocabulos

Portuguezes váa, fãarcoufa : v.g. Tupã,
Deos; Hietçá, eu. :-2 * . . . . . . ?
, Ufamos de dous accestos, hum agudo,

& outro circumflexo. O águdo ferve para
carregar fobre a vogal, v. g. Sambé, paga:
Ordinariamente feachana derradeira vogal
de todos os vocabulos detalingua, excepto
algúas###### não acabaó em agudo,
como Bae, De, & alguns poucos vocabulos,
ue a experiencia entinará.Sobre o til não

#

accento agudo… para evitar a con
fufaó na efcritura; mas bataadvertir que o

til fempre he agudo. Quando o vocabulo
acaba em A, ou AE fem accento, & fam

til,fe pronuncia efavogal ameya boca mal
pronunciada como E. Francez no fim da
v.g. Pide,età, Tekiéba, não veyo.

E"#

havendo outros accentos agudos na
me{ma dicção, he final q he compota , &

cada huma das partes fica na compofiçam
com o feu accento agudo: v.g. Tçohóhehé
de, etaó alguns poucos.

. Do accento circumflexo ufamos fobre
as vogaes,que fehaó de pronunciar com fom
Aij .
guttus

36
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guttiural na garganta, ou com fornigroffs

com os beiçosfechados. Detemodofobre o
Ayadê nota quê feita de pronunciar com

humfom que participado A, &io, & fe
fazpronunciando o A com os dentes fecha
dos: v. g. Sâmbá, cagado. Sobre o E faz
hum… E cítreito, &fe fórma fechando do
mefimo modo os defites: v.g. Woyên, Taº

Iyasbravos. Sobre o Y,já fediffe que fór
imahum fom guttural mettido lá na gar
ganta:Sobre o Oy>faz tambem hum O.
e treito pronunciado com os beiços fecha
dosliyg Pôhô, varget;;# 2 …" … . . —º
e#Advirto-pór derradeiro , que agfyllaba,

Tçã, com fil nomeyo, ou no fim da dicçaõs:
fe pronuncia com algúa femclhança ao nof-i
fo Portuguez nas pálavras, Oraçaós, Maól;:
ainda que o Os não ficatam ferifivel meta:

lingua,como noPortuguezvg Hietçá, eu;

# ietçãoé inós.…"
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: Tos generos, numeros, o cafos dos Nomes.
O? Nomes neta linguanaõ tem pro
-

•

ºi

Priamente diftinçaõ de generos,
ou:
1) Ul II]C
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numeros; ou caíos; masomefmonomeofem
mudãça ferve de ordinario ao genero mafeu
lino, & feminino , ao numero fingular,
& plural; & em todos os cafos: v. gfefte

nome Cradzó, fignifica Vacca, & Boy,
matculino, & feminino, & fem variaçaõ
ferve ao fingular,&plural,& do mefimo modo
ferve a todos os cafos." Bihè cradző, húa

vacca, ou boy no fingular; Buyò cradzº,
muitas vaccas no plural: Pacri cradãöhi
nhà, foy morta huma vacca, bubby por
mim, no nominativo: ktà cratizo, à{#bo de
boy';inogenitivo, ºfiudrios; tirº 2o1itiiii

Os numeros porèm fe diftinguem, &len
tendem ou por algumas particulas 4)que

fignificão multidão, ou pelos, adjectivos
numeraes; ou pelo fentido, 28&º modo de
falar.# 2 …" . 2:#a >";º toq : ôcº; º

: As particulas que fignificão- multidaó,
faó A., & Te, nó fim do nome. QuA, fe

ufa com os nomes de coufãs quer perten

cem a gente, v. g. Vinuá, rapazes; Be
chiéá, roças da gente. O Te, fe ufa com
alguns nomes de parentefco, & gente no
plural: v. g. Byrºenté, irmãos mais mo

ços; Tidzité, as mulheres; leté, os prin»
cipaes das cafas... : " " ….…… . . Rafa, º

Os adjectivos numeraes, que fervem pas
,

.."

A iii

rao
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raio fingular, faó, Bihè, húm; Wachá
ni, quando fignifica, fegundo em ordem;
Wachánidikiè, terceiro em ordem; Bihè
bihè, hum & hum; Bihè cribae, cada hú.

Os numeraes do plural faó, Wacháni, dous; º

Wachánidikie, tres; Sumará oróbae, qua
tro; My bihè mifã faí, cinco; Myreprí
bubihé mifã faí, feis; Myrepríwacháni
mifã faí, fette; Myrepríwachanidiktemi
-fã faí, oito; Myreprífumará oróbae faí, no
ve; Mycribae mifã faí, dez; Mycribae mi
ifã idehóibyfaí, vinte; Tcohó, ou Buyò,
muitos; Cribae, Cribunè, todos; Wohoyé,
todós, rº

_": "…..…o - …, ºrnarr = {};

cçõOs cafos feconhecem ou pela colocação
do nome, ou pelas prepofiçoens. O nomi
-nativo, & genitivo fe conhece pela collo

caçaó; porque o nome, que fefegue im
mediatamente ao verbo fem prepofiçaó, he
nominativo; ut, Sucáinhurae do dipadzü,
o filho ama a feu pay & & o nome que for
immediatamente depois de outro nome fem.
terprepofiçaó, he genitivo; ut, Erà Tu
pã, cata de Deos. Os outros cafos todos fe
conhecem pelas prepofiçoens, porque ne

falingua naõ ha cafo algum fem prepofi-º
çaõ fóra do Nominativo, & genitivo, co
mo fe entenderá melhor, quando tratar
- *-*

-

-
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... mos das Prepofiçoens.

"

§. III.

.….

.…

TD2s Pronomes.

*

/\Pronome fubtantivo, Ego, netalinº
\_/gua faz no nominat. & genitivo Hiet
gã, nos outros cafos todos, Hi, com a prepo

tiçaõ que lhe convem popota:ut, Hidio:
hò, a mim; Hinhà, de mim; como fe dirá

nas Prepofições.No plural exclufivo faz no
Nominativo, & Genitivo Hietçãqe, nós,
de nós: & nos outros cáfos Hi-de , com a

prepofiçaõ que pede o cafo no meyo, ut,
Hidiohôde, a nós; Hiembohode, com nof
co; Hinhade, por nós. No plural inclufivo

faz no NorHinativo, & Genitivo ketçá, ou
-ketçãa;&nos outroscafosCu,ou Cu-a, com
a prepotiçaõ popota, ou entrepota,ut Cu-dohó, a nós todos; Cuna, de nós todos; Cu

boá, por nofo amor.

-

-

º Advirtafe que o plural exclufivo fe ufa,
quando dizendo Nós, excluimos a pefloa

com que fallamos: v.g. Pacricradzólhinha
dé, matamos húa vacca eu, & outro fem

vós. O inclufivo feufa, quando fe inclue a
Pefloa com que falamos: v.g., Do pâcunâ,
|-

•

I/12

-
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-
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matemos ambos, eu, & vós. Advirtafemais
que algúas prepofições tem diverfidade na

compofiçaõ com o Pronome: o que fe ex
plicará melhor, quando fe tratar das Pre
pofições.
. ……… . . ?
O Pronome Tu, faz no Nominativo, &

Genitivo do fingularEwatçã;&nos mais ca
fos E, com a prepofição

#

difie no Pronome Ego. No plural faz nº
· Nominativo, & Genitivo Ewatçâa; &nos
mais cafos E-a, com a prepofiçaõ convenir

ente no meyo, ut Edohoá, a vós; Enáá,
por vós. .

. ! ……..……>…..………….… .

# Os Pronomes Reciprocos neta lingua
faó tres,Subtantivo,Adjectivo,&Verbal.O

Subfantivo correfponde a Sui, Sibi, Se; o
Adjectivo a Suus,o Verbal, quando recipro- co fubtantivo fica na contraiçaõ deta

lingua por nominativo do verbo, & corref>
ponde a Ipfemet. Todos eftes tres recipro

cosfeformaõ com alguma detas tres parti
culas D, Di, Du, compotas ou com as

prepofiçoens dos cafos, fe o reciproco he
fubtantivo; ou com os nomes, fe o reci

proco headjectivo; ou com os verbos, fe o
reciproco he verbal. A particula D, ferve.
para as prepofiçoens, nomes, & verbos da
fegunda, &, terceira declinaçaõ, O. ».

?

* * #41

•
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ferve para as prepoliçoens, nomes».&yer
bos da primeira, & quarta declinaçaó. O
Du, para os daquinta. Eis os exemplos da
todas astres particulas em cadahum dostres
generos de reciprocos. Do reciproco fub
ftantivo, ut Didohó, a fi; Demboho?

comfigo; Diboho, defi: advertindo que a
efte reciproco fubtantivo,alèm da particula
antecedente, fecotuma ajuntar, Ho, no

fim, e a prepofiçaõ naõ o tem defeu natu
ral, v. g. Dinaho, defi. Do reciproco ad
jectivo, ut Dambè, fua paga ; Dipadzü,
feu pay; Dubyrò, fua barriga. Do reci
proco verbal, utDarácrè, ele me{mo tem

pejo; Dinhikianghi faí, tem compaixaô de
fi; Duby, eleme{movè.….? *._> "…
Os pronomes relativos Hic, Ite, Ille,

Ipfe, ls, ofe faõ nominativo do verbo, fe
explicaó com o artigo proprio da terceira
pefoa do verbo, como fedirá aonde fe tra

tar dos verbos: v.g. Suca, ele ama; Icoto, º
elle furta. Seefes relativo}fervem ao verbo
em outroscafos, fe explicáó com os artigos

U, ou 8, conforme he o artigo da terceira
pefloa das prepofiçoens que concordaõ com
o cafo; ut, Idiohô, a elle; Semboho, com

ele; Saí, para elle, Seete pronome relati
vohe
demontrativo, fc ufa das dicçoensfe
guintes,
Erí,
•
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Erí, ou Ighí, efte; no plural faz Erid
zá, e tes: mas Ighí naótem plural; fervé

para o genero mafculino, & feminino, &
para todos oscafos.

"…

. Erò; efe; no plural faz Eróá, fe falla
-- i - c * * * i
3 - …
de gente.
Rohò, aquelle; no plural faz Rohóá, de
gente.

,

,

**
Vrò, iffo; não tem plural. … : Cohò, ito, ete, effe; naõ tem plural.

Todos feufaõ na me{ma fórma em todos os
#13 - … "
:
cafos.

Os pronomes pofefivos Meus, Tuus,

Noter, Veter, fe explicaó com hum ar
tigo, ou particula, que feajunta aos nomes,

conforme fe explicará no paragrafo fe
guinte.
Do relativo

…º

Qgi,

Quaº, Quod, veja- -

fena Parte fegunda, onde fe trata da Syn
taxe do nome relativo.

*#

.

§ IV.
SDas Declinaçoens dos Nomes . Jerbos,

& Prºpofíçoens pelos Pronomes.
Snomes, & verbos neta lingua naõ

tem divertidade alguma entre fina ter
minu
-

+

"
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minaçaó dos cafos, &tempos; porque os no
mes fervem com a me{ma voz atodos os ca
fos, como difemos, & os verbos todos com

a me{ma terminaçaõ geral fórmaõ os tem

pos particulares. Porèm tem algúa varieda
de entre fi afim os nomes como os verbos

em alguns artigos,ou particulas,que feajun
taó diverfamente, & fervem aos nomes de

pronomes pofefivos Meus, Tuus, Suus,
&aos verbos de pronomes fubtátivos Ego,
Tu, Ille. A diverfidade detes artigos he o
fundamento de dividirmos os nomes,& ver

bos em diverfas Dcclinações: & porque os
mefmos artigos fervem afim aos nomes, co
mo aos verbos, a me{ma divifaó ferve de re
gra commua a huns, & a outros. Chamo
Declinações, não porque fejaó declinações

dos cafos nos nomes, ou de tempos, & mo
dos nos verbos, mas porá faó quati declina
ções dos pronomes, ou podefivos, ou fub
tantivos,compotos com os mefmos nomes,

& verbos pelastres pefoas em ambos os nu
meros, fingular, & plural: & pela me{ma
razaó, & por ferregra geral que abraça tá

bem os verbos,fe poemjuntas as declinações
dos nomes com as dos verbos.

O que fe diffe dos nomes, & verbos, fe

hade entende

"e" dºs prºpofições fór
que
•

•
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14.

•
|

fórmaõ os catos, & por ifo concordaõ tama
bem com os pronomes fubtantivos Ego,
Tu, Ille ; & por effa caufa pedem fem

pre hum defesartigos, ou particulas, ou
- na primeira; ou na fegunda, ou na ter-"
e ceira pefloa, conforme o pronome
-

com que concordaó, para fignifi

caraquelle fentido, que no Por-,
, … tuguez fe explica: v.g. com, , , , , , migo, a ti, por amor " * *
*
… "
delle, &c.
- *.
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. Detes cinco modos de variar os artigos

dos pronomes afim podefivos como fub
fantivos cm todas as pefloas fe formaõ as
regras para cinco declinaçoens dos nomes,
&verbos. E afim como na lingua Latina
a divertidade das declinaçoens fetirada defi
nencia diverfa ou do genitivo nos nomes ,

ou da fegunda pefoa do fingular nos ver
bos; de hum modo femelhante tambem

neta lingua tomamos a diverfidade da pri
meira fyllaba, ou letra, que ferve de pof>.
'fcf'ivo, ou de pronome na terceira pefoa do .
fingular; porque etas terceiras pefloas faó
todas diverfas, ainda que em alguma das
outras pódem humas declinaçoens fer con
forme as outras. Defas terceiras pefloas fa

cilmente fe tirão as fegundas, & primeiras

pela regra que fe poz, conforme fazem tam
bem os Latinos, que das fegundas tiraó as

primeiras, & terceiras. De maneira que el
les daó por regra a definencia dos cafos, &
pefoas; & nós o começo das mefimas pef
foas.

•

Regras das cinco Teclinaçoens.
A primeiraDeclinaçaõ hedos Nomes, &
Verbos, cujo artigo do pronome potefivo,
ou fubfantivo da terceira pefoahe I; ut o
I1OmC
•
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nome Padzü, pay; Ipadzü, feu pay. Verbo,
Cotò, furtar; [cotò, ele furta.

Afegunda Declinaçaõ he, cujo artigo
do pronome na terceira pefoa fazS; ut o no
me Ambè, paga; Sambè, fua paga. Verbo
Arancrè, ter pejo; Sarancrè, ele tem pejo.

*

A terceira, cujo artigo da terceira pefoa

faz Se; utónome, Ebayà, unha; Sebayà, fua
unha. Verbo Eiçò, defcanfar; Seicò, elle def
canfa. ..

.

|-

}
+

•

Aquarta, cujo artigo da terceira pefoa
fazSi; uto nome Batê, rancho, morada; Si

batè, fua morada. Verbo Pà, fermorto; Si
pà, ellehe morto.

\ …

- 4 -

-

A quinta, cujo artigo da terceira pefoa

fazSu;uto nome Byrõ, barriga; Subyrò,
füabarriga. VerboUcà,amar;Sucà,ele ama. Conforme as ditas regras daremos agora
o exemplo de cada huma das cinco declina
ções dos Nomes, refervando o exemplo dos
verbos para o paragrafo feguinte.

".

Exéplo da primeira Declinaçaõ. Padzü,
pay. Singular. Hipadzü, meu pay. Epadzü,
teu pay, Ipadzü, feu pay. Plural exclufivo.

Hipadzude, nofo pay, nofo, mas naóvof
fo. Inclufivo. Cupadzuà, nofo pay, nofo:
&vofo. Epadzuà,vofo pay. Ipadzuà, feu
pay delles, ou feus pays. __ B
Ad
-

>

*

——=
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Advertencia. O A, que fe ajunta no plu
ral no fim,ás vezesfe deixa no plural inclu
fivo, &fe dizCupadzütambem. Ea mefma,
advertencia ferve tambem para as outras
Declinações.

•

A etaprimeira declinaçaõ pertencem os
nomes começados por I, que não faó refe
ridos nas outras declinações, & mais os no

mesfeguintes. Anhà, tia. Badzè, fumo. Ba
Riribü, pente. Bacobà, bananà. Badzurü,
moquem. Baba-chè, ou Bebete, efcada. Bae
kè, fobrinha. Basrü, calcanhar. Bartô, bor
daó. Be, beira. Bebà, Bebatè, fontes da ca

beça. Bedzè, cabo de intrumento. Bedzeri,
adelhas. Behè, Behetê, chaga. Bená, caco,

# borda de matto. Benhè, orelha, Be
si, trite. Bewó, tronco Bicò, traque. Bid
zancrò, cara. By, pé. Bydi, cinza. Bykè,

irmaã mais moça. Byrae, irmaõ mais moço.
Bò, braço. Bocô, algibeira. Bodzô, macha
do Bu, efpiga. Buânghetè, peccado. Bu
crenkè , urucu. Bucupy, frecha do milho.

Bucutè, cãas. Budewò, fepultura. Bunhico,
fuor. Buonhetê, bondade. Burò, cafca. Bu

yé.wohò, corpo. Buyò, muitos. Cadamysl,
vea. Canghitê, obraboa. Cayé , manhãa.
Cò , caroço. Cobè, tefta. Cohè, fedorento.

Conecâ, toutiço. Cotò, virote, Crabü, pel
-

-

{Q.

|
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to. Cramemü, caixa. Craerü, torraó. Cró
beca, cuya. Crocrâ, fccco. Crodi, robu
fto. Cronè, nú. Cropobò, guerra. Cro

tè, denfoliquor. Crü, rabo. Crudzã, co
fo. Crutè, panno. Cu, liquor. Cucu, tio.

Cudü, joelho. Dedenhè, tia. Dehebà, ca

vador. De, máy. Denhè, guarda

no ca

minho; Dy, cabello. Dü, piolho. Du

bê, ayò, Dzà, dente: Dzacà, fogro. Dzè,
nome. Dzedzè, irmãa mais velha, Dzidè,

camerada mulher. Dző, mezinha. Dzó,
fobrinho. Dzü, agua. E, carga. Ebedzü,

fonte. Ebeyà, canella da perná. Hè, tri

pas. Hebaru, tronco de pao, Henandzi,
priacafrecha.Yahè, fobrinha. Yantata

cavaco. Hò, fio. Yacrorô, anzol. Yarü,

Kydi , bolor. Kiechi, coma: M *
dzò, milho afado. Mamà, teta. Macha",
Coara.

paliçada. Me, offo, & ginipapo, Merà ,
campo. Meratà, ferro, Myghy, contas:
Mu, raiz, Mucri, embigo. Muhè, rede de
pe{car. utè, opilaçaõ, Nambi, nariz. Ne,

pe{coço, Nebatü, hõbro. Neca, coufa guar
dada. Nhachi, regate, Nhe, membro viril.
Nhecara, fanhoto, Nheprü, crita de gallo.
Nhikè, avô. Nhü, menino. Nhuanhã, fo
brinho. Nunü,lingua Padzü, pay. Paide
nhè, tio. Payé, tio, Pawi,
Bij

####
petè

29
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petê, palmado pê, Pycà, banco. Pitê, re
de Pò, olho, Pôhô, varge. Ponhè, def
boneto. Popò, irmão mais velho. Potü,
medonho. Prebil, cuyetè. Prenhè, figado.

Pri, fangue. Purú, fior. Raº, macho, Rô,
vetido. Runhü, panella. Sà , gordura.
Sada, cfpingarda. {" fobaco: Sanê,

materia. Se, Senhor. Si, coraçaó. Sinhá,
fuccefor. Somby spendão do milho. Son
co, ourina.Sondè,teticulos, Songà, pen
nas novas. Tçambü, cabeça. Tçºrerò, gai-,
ta. Tcetà, miollos. Tcetò, gorcovado.
Tçihè, fel. Tçoncà, ponta. Tçoncupy,
cachaporra. Tçõhò, homem, gente. Te,

fobrinho, & netto. Tehatè, ilharga Tei
pri, arteria. Tekê, netta. Tenhã, fobri

nha, Tidzehehobô, relampago. Tinghi,
canafrecha. Tő º avô, Tü, polpa. Wanhe

$esfazenda. Wanhubatçá, quinhaó, Wa

farà, *# de # Waruà, ef>
W}, Wafu, efquerdo. Wò, caminho.
# Woyè, feço. Wó, per

!

ha, Wongherè, pobre. Worè, braço de
caminho, rio, &c. Worò, cotas. Woro-.
rè, interprete. E todos os nomes compo
ftos dos nomes referidos. .
,
!
Poretame{ma declinaçaó tomaõ os pro
nomes com que concordaõ as Prepotiçoens
-- - -

feguin

,

º

. 2i
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feguintes. Bambü, ou Betê, por de efpera.
Bö, de. Dehò, com Dezenè, por medo. Nò, de, por caufa. Penehô, em prefença. Wo
*

bohó, atràs. Wonhehè, debaixo.

*

Exemplo da fegunda Declinaçaó. Ambè,
paga. Singular. Hiambè, minha paga. Ey
ambè, tua paga. Sambè, fua paga. Tºlural
exclufivo. Hiambèdè , nota paga, naõ
vofa. Inclufivo. Cambè, ou Cambeâ, nof

fa, & vofa paga. Eyambeâ, vofa paga:
Sambea, fua paga delles, ou fuas pagas.

Advertencia. Nefta Declinaçaõ, dedous
modos feefcreve o plural inclufivo. Com

os nomes começados por A, feefcreve por
C, ut Cambè, & com os nomes começados
E, fe etcreve por K, ut -Kenkia, nofº
por
fa criaçaó.
• • •

A etafegunda declinaçaó pertencem os
nomes feguintes. Anhi, alma. Ambè, pa

ga. Ambü, tocaya. Ameprè, por culpa.
Ami, comida. Ampri, fronteiro. Aribà,
, prato.AErá, folha. Ecridzá , verilha. Einhê, .
noticia. Enki, criação. Erà, cafa. Etfamy,
parente. Etfóho, proximo. Ewó, rato. E as
prepofiçoés feguintes. Ai, para. Aiby, de. ,

Amy, para. Embohò, com : & todos os
compotos dos nomes acima.

-

A eta me{ma declinaçaõ fe reduzem os

*# #

•
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nomes feguintes: Marà, cantiga; Myfá,
mão; Wäti, azedo; & a prepofiçaõ Man
di, com de carga: cometa diferença dos ou
tros, que depois do artigo de cada pefoa fe

ajunta hum A, afim, Hià, eyà, sà, &c. ut

Hiamyfã, minha maõ; Eyamyfá, tua maõ;
Samyfã, fua mão.

•

Exemplo da terceira Declinação. Eba
yà, unha. Singular. Hidzebayá, minha
unha. Edzebayà, tua unha. Sebayà, fua
unha, Plural exclufivo. Hidzebayàdè, nof

faunha, naõ vofa. Inclufivo. Kebayáá, nof
fa, & vofaunha. Edzebayáá, vofla unha.

Sebayáá, fua unha delles, ou fuas unhas.
Advertencia. Os nomes defta Declina

# perdem o
#,

E natural na terceira pef

porque o artigo, Se, o traz com

19.O.

-

-

•

E; eta terceira Declinaçaõ pertencem

os
nomes feguintes. Ebayà, unha. Ecodô, ma
talotage. Ecudü, juntas do corpo. Eicu,
cufpo. Eyabà, efpadoa. Eyemè, balça. E
nà, barba. Enae , pulfo; com os deriva
dos delles.

-

,

-

. Exemplo da quarta Declinaçaó. Batè ,
morada. Singular. Hibatè, minha morada.

Ebatè, tua morada.Sibatè, fua morada. Plu
ral exclufivo. Hibatèdè, noflamorada, naõ
vof

\
\
\

\

_*___*
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voffa. Inclufivo. Cubatea,nofia, & vofa |

morada. Ebateå, vofia morada. Sibateå,
º fua morada delles, ou fuas moradas. .

. A eta quarta Declinaçaõ pertencem to
dos os nomes derivados dos verbos pafivos,
&os derivados dos verbos neutros da quarta
declinaçaõ, & mais eftes dous nomes, Có,
fogagem, & Dimy, nodoa.

Exemplo daquinta Declinaçaó. Byrò,
barriga. Singular. Dzubyrò, minha barri
ga Abyrò, tua barriga. Subyrò, fua barri
ga. Plural exclufivo. Dzubyròdè,nofabar

riga, naõ vofa. Inclufivo. Cubyróà, mofa,
&vofia barriga. Abyroâ, voflabarriga. Su
byroa, fua barrigadelles, ou fuas barrigas.

, Advertencia. Os nomes deta Declinaçaõ
começados em V, perdem o V natural
na compofiçaõ dos artigos de todas as tres
pefoas: ut Uwò, cunhado. Dzuwò , meu
cunhado. Awò, teu cunhado. Suwò, feu
cunhado, &c.

•

A eta quinta Declinaçaõ pertencem to
dos os nomes começados em V, & os no
mes feguintes, Andzè, pannos velhos. Awi,
agulha. Babafitè, efpeto. Badà, intrumen

to deboca. Badi, ornato de pennas. Barà,
balayo. Bebà, colar de offo. Byrò, barriga:

Bybytè, palheta de jugar. Boronunü, ef>
. .

.

cravo»

"T"
Y

*_

-,

/
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cravo, prefa Bubangà, rabifco defruita. Bu
#### ou alguidar. Bucunú, capoeira,
roçado velho. Bududü , guirajao. Buibü,
cabaço. Buicu, frecha. Burehè , pappas.
Buruhü, fufo, Cotò, comer que feguarda.
Crayotê, cacimba. Crae , alfange. Crenü,
marapiraó. Creyà, afado em covas. Creya
hè, fouce. Crò, pedra. Cronhahà, milho co

zido. Cunubò, pô que fica da farinha. Cu
r otê, colher. Damy, carga aos hombros.
Datü, coufa pizada. Dedi, cerca de pacs.
Dzità, embira, ou corda. Ecuwóbuyê, Ceo

fuperior. Eicorè, efcaço. Eyapo , crueiras
de mandioca. Endi, algodaó. Erü, ralo de
ralar, Iba, carro. Inghe, criança, Ipíð,

#
########## Yawò,
gancho, Keitè, geito. Keitenè, diligente.
Kibu, offo da garganta. Kyhiki, peneira.
Maiba, pareas, ou clarade ovo, &c. Mairü,
farinha de milho frefco. Mará, inimigo.

Mecâ, final no corpo. Merebê, girao para
moquem. Mymycà, "fita, Mytè, genro,
Nhupy, vinho de milho. Nupytè, intru
mento de tirar fogo. Pepê pélade jugar.
Pobeba, fogaça. Poponghi, roca de fiar.
Pretorè, mentirofo, Renghè, marido Ri
nè, carne falgada, Rutè, velha, mulher.

Sanhicrã, monte mór de eoufas cometi
*--… vcs
/

·

*
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veis. Sasa, fayade pindoba. Seby, cadeiras.
Sekiki, carimã. Seridzè, arco. Seti, cordão.

Setú, cefto. Tayü, dinheiro.Tamy, aguilha
da.Tafi, eixada. Tçà, coufa moida, pizada.
Tçuirü, afovio de rabo de tatü. Tererè ,
corropic. Tinhè, alcofa. Tocracú, marca
de ferro. Torà, cortezia com o pè. Tora

•

rã, carta, livro. Totonghi, bordão. Wa
randzi, mezinha. Waraerò, bejú. Warid
zà, boca. Warudü , bolo de mandioca a
mafada. Weretê, prato para fazer louça.
-Wimà, abano. Wiraparará, engenho de
moer. Woncurò, tear. Woroby, novas.
Woroyà, efpia.
/*

A eta Declinaçaófe reduz o nome Isú,
fogo ou lenha, que ufando-fe ordinaria
mente pela primeira Declinaçaó, quando

fequer declarar opoffeffor da lenha, fe ufa
poreta quinta Declinaçaõ, & entaõ per
de qN natural na compofiçaó com os arti
gos: v.g. Dzusú, minha lenha; Asú, tua le
nha; Susü, fua lenha. E do me{mo modo

fe declina algum nome femelhante, que a
praxe enfinaràmelhor.
N

_

\

*

Pa
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§ V.

-

Padivifaã, & conjugação dos Verbos.
SVerbos deta lingua fe dividem em

-

duas clafles, Paflivos, & Neutros.

Chamo Pativos aos que tem fignificaçaõ
propria pafliva, nem faó derivados de ou
tros activos, como em outras linguas: ut,

. Di, fer dado; My, ferlevado.Chamo Neu
tros aos que tem fignificaçaõ activa, ou neu
tra, & naõ fe pódem fazer pafivos: porque
ainda que alguns tem a fignificaçaõ activa,
como Ucà, amar, com tudo naõ lhes con

Vem a definiçaõ dos activos defe poderem

fazer pafivos#nem a primeira regra da
contruiçaõ dos activos de pedirem o accu

fativo fem prepofiçaõ; pois todos os verbos
detalingua pedem prepofiçaõ, & por ou

tra partelhes convêm a definiçaõ dos neu
tros, porque delles naó fe pôdem formar
os pafivos. JE para evitar toda a duvida,
quem quizer, poderà chamalos huns Paí
fivos, & outros naõ pafivos.
Naõ tem eta lingua verbo fubtantive,
lu
que correfponda a Sum, Es; mas em gar

*".*.

•

--
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ardelleufaó dos nomes fubtantivos,& ad
jectivos, que de nomes fe fazem verbos,
como fe explicarà na Syntaxe.
As Conjugaçoens dos Verbos neta lin

guanaófe pódem diftinguir pela diverfida
de que tenhaóhuns dos outros nos mefmos
modos, & tempos; porque todos os ver

bos quantosha, feconjugaó por hum eti
lo, & com a me{ma tçrminaçaõ em cadahú
dos modos, & tempos; & quem fouber

- conjugar hum verbo, faberà conjugar a
todos do me{mo modo. A diverfidade toda

que tem huns dos outros, confite nas tres

pefoas, que fe fórmaõ com os artigos com
potos có os me{mos verbos,& correfpódem
a Ego, Tu, Ille, como fe apontou no pa

ragrafo antecedente. De maneira que todos
os verbos faó de húa conjugaçaõ, & fe di
videm em cinco Declinaçoens pelos artigos
dos pronomes, que faõ varios conforme a

diverfidade dos Verbos: & porifo veja-fe a
divifaó das cinco Declinaçoens poíta no
paragrafo antecedente, que ferve tambem

aos verbos, & lá difemos que he commum
aos Nomes, & Verbos. Portanto poremos
aqui os exemplos de cada húa nos verbos,
apontando fómente o prefente do Indicati

vodecada Declinaçaó, para que fe conhe
•

•

•

•

º

• •

}

\
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ça a diverfidade com que fe ufaó etes arti
gos. E depois fedaraó as regras para fe for
marem os outros tempos, & modos para fa

bera Conjugaçaõ geral de todos os Verbos.

Exemplo da primeira Declinaçaõ do Ver
*

bo Cotò, furtar.

:

Prefênte do modo Indicativo.
•

Singular.

|

Plurar

"\

Hicotò, eu furto.

Exclufivo. Hicoto- -

Ecotò, tu furtas.

dè, nòs furtamos.
Plur. Inclufivo. Cu
cotoã, nòs & vós

Icotò, ele furta.
',

furtamos.
*

+

Ecotòà, vós furtais.
Icotòà, ellesfurtaó.

Os Verbos que pertencem a etaprimeira
Declinaçaó,faó os Neutros feguintes, AEm
burè, aprefarfe. Babanhi, efperar. Bahê,

enfadarfe. Banarè, temer. Beiwi, chegar
com a maõ. Be, ter pavor. Beinè, virarfe

parayèr. Betèchegar como corpo Bidzon
cra, bocejar. Bidzoncradà, ter enojo. B},
correr. Bºdzü, rever o liquor. Bytò, for
nicar. Buho, fartarfe. Cahà, defviarfe das

frechas. Congò, queimarfe o corpo. Corô,
furtar.

- Da Naçaõ Kiriri.
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furtar. Craraidyò, decer. Cratçewi, emma
grecer Crikiè, pedir. Crotgáby, confo
larfe. Cuhè, impacientarfe. Curaempâ, mo
| lharfe roupa. Dená,coalharfe.De, encontrar.

Diò, entrar. Dzeyà, entriftecer. Dzuwi, irfe
embora. Edê, defagradarfe. Eibarü, ter de
fejo de comercarne,&c. Enewi, viver foltei
ro. Eriwi, vifitar. Ha-hae, rir. Ibuò, refur

gir. Yacò, enfatiarfe. Kendê, avifar. Ke
tçá, tomarchamufco o comer. Mybà, paf
far o rio. Mydè, emburulharfe o etamago.
Muduchi, gemer, Natè, trabalhar. Nabet

çë, efquecer. Necô, Necotò, arrotar. Ne
Jentà, defejar. Netò, Netonghi, lembrar
fe de coufa neceffaria. Nhà, morrer, Nha

nhikiè,terfaudades.Nhedè,cfcapar fugindo.

Nhicorò,terpreguiça. Nhichrae,ter vótade.
Nhikienghi, caufar cópaixaõ. Pehè, tornar
de prefa. Pehò, enxurrar.Ponhü,nadar.Pot
çòsacordar. Rê, agatarfe. Sacrè, rafgarfe.
. Tanè, defejar fumo.Tçicrae, arrepiar e o ca
bello.T # , haver. Tè, vir. T}, decer a
baixo. Tidacrü, fazer cortezia. Titi, tre
mer. Towanhidô, atolar. Tü, praticar.
Tuyokiè, pafear. Wakiè, faltar. Wanhi
dô, efconderfe atraz de húa mouta. Wä
wãdà, jejuar. Wonghecri, endoudecer,

ferdoudo. Wi, ir. Wínê, acenar com # Ca
-"

•

cçãº

º
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eça. Wodicò, brigar. Wodo, embebe
darfe. Woicrae, cavalgar pao, Wolcraebahà,

aboyar. Wonhü, terciumes: com todos os

verbos derivados detes.
A eta primeira Declinaçaõ pertencem
tambem os verbos pafivos feguintes. Be

nhè, fer contado. Bypi, fer levado. Bohè,
ferenfinado.Yahi, fer concebido. Morò, fer"
feito. Netçò, fer fabido. Netò, fer confide-" .

rado. Nheneti, ferlembrado. E tambem os
verbos começados em I, que naõ faó refe
ridos nas outras Declinaçõens : advertindo

que ofeu I natural lhes ferve de artigo
da
«
; ". ".
,

terceira
pefoa.
.. .
,
.
: …

|-

…

•

•

… …
A

Exemplodafºgunda Declinaçãº, do Per
bô Arancrè, ter pejo.
…
Prgente
do
Indicativo.
Singular.
__
Plural. " º,
!# !

:

•

Hiarancrè, eu tenho Excl: Hiaramerédè;
pejo,
_ nòs temos pejo.
Eyarancrè, tu tens Plur. Incl. Caram
pejo.
-

"

Sarancrè, elle tem
pejo.

. .

crèà, nós & vós
temos pejo...

E#ncreávósten, despejo. .

.

'

#

Saranerèà, elles tem

pejo.

A

•
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Aeta fegunda Declinaçaõ pertencem os
verbos neutros feguintes.Andi, lançar chei
ro. Arancrè, ter pejo. Erachihi, folgar. E

renti, efpirrar. Advirta-fe o que fe adver
tionafegunda Declinaçaõ dos Nomes, que

o puralinclufivo com os verbos começados
por A, fe fórma com C; & com os verbos
começados por E, com K, ut Kerachi
chia, nós folgamos.
*

•

-

".

•

•

•

•

•

Exemplo da terceira Declinaçaõ, do Verº
bo Eico, defeamfar.…

Prefênte do Indicativo.

" |

Singular.

-

"

Plural

Hidzeicò , eu def- Excl. Hidzeicòdê,
nós defcanfamos.

canfo.

Edzeicò, tu defcan- Plur. Incl. Keicòà,
fas.

nós &vós defcan

|-

Seicò, ele defcanfa,
•

º

•

|-

*>

famos.

.

--

Edzeicòà, vós def
canfais.

Seicòà, elles defcan
faó.

Advertencia. Os verbos deta Declina

çaó, como todos começaõ por E, perdem
o E natural na compofiçaõ do artigo da
-

ter
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terceira pefoa, que he, Se, porque o mef
mo artigo o traz comfigo. Algumas vezes

em lugar do artigo, Se, da terceira pefsoa,
ufaó de Idz; ut, Idzeicò, elle defcanía: &

•

entaó retêm o feu E natural.

Aetaterceira Declinaçaõ pertencem os
verbos neutros feguintes. Ebayasi, afoviar.
Eicò , farar, ou defcanfar. Enunhè, guar
darfe. O verbo Ebayasi, feufa tambem às
,
vezes
)
. o-lh
o E. pela quinta Declinaçaó tirand
|-

•

Exemplo da quarta Declinaçaº, do Verbo
P2, fêr morto.

Trefente do Indicativº.
Plural… ,
Singular.
Hipà, eu fou morto. Excl. Hipâdè, nòs
__ fomos mortos.

Epa, tu es morto.

Spà, ellehe morto. Plur, Incl. Cupâà,
nós & vós fomos

…
* -

-

..

•

.

mOrtOS. -

Epâà, vós fois mor
tOS.

Sipàà, eles faó mor
tOS.
|
•

Acta quarta Declinaçaõ pertencem #
OS
•

•

•

WCl6S

:#;
#:&
m 0$

#
lafº

li;
ht

•
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º nº

•

dosos verbos pafivos, excepto os oito que
fè puzeraõ na primeira Declinaçaõ : &tam
bem por ella fe declinaõ os verbos neutros
feguintes. Bà, etar. Beiwi, erguerfe. Ba
há, nadar. Benhekiè, brincar, Byprò, cair."

Bynè, quebrarfe. Bypè, o mefmo. Byriri
pi, defviarfe das frechas. Bytè, tornar. Cra
raiwi, correro-amarrilho. Cropobô, guer
rear. Dabà, repoufar. Dadawi, andar de
cocaras. Dadi, aflentarfe. Dahi, eftar no

chaó. Daprò, deflogarfe. Datò, encurvar
fe. Dzi, cair. Encü, ladrar. Enkê, chorar.

Hehè, efcorregar. Hò, voar. Ibae , fubir.
Jdabà, arribar. Yacrè, bocejar. Yacri, ar
reganhar os dentes. Mè, falar, com todos"
os teus compotos. Nè, olhar, com todos

os feus compotos. Nhü, maftigar. Pany,

fintillar. Pè, pizar. Pebawitçefò, engati
nhar. Perè, fair. Pető , manquejar. Pi, .
eftar. Pohà, feccarfe raiz. Prówi, caira ar

#

Puipú, fumegar. Sà, nacer. Sada,

feccar, ou eftalar. Saipri, faltar. Sãicrô ,
arrebentar as plantas. Sebò, trasbordar o
que ferve. Sewi, trasbordar rio. Tapri, ar
rebentar fio. Tçaho, etreparfe. Tè, vir: he

da primeira Declinaçaõ, mas tambem feu
, fa por cíta, quando lhe precede adverbio.
.Téudiokiè,
luttar. Tidiè,
>
C embarrar. Tid
7ò,
•

Arte da lingua Bra/ilica
zo, chover. Tihiwi, alevantarfe, & irfe.

Tinhecú, chovifcar. Todi, etar em pè.

Toprò, defmentirfe. Wi, ir. Wirè, cam
betear.Wongheby, perderfe no caminho. E
vadososdêtes.
mais
outros verbos compoítos, & deri
•

Exemplo da quinta Declinaçaõ, do Ver
bo Vcê, amar,

:

:

Prefinte do Indicativo.

º

Plural
. . Singular. * .
. Excl.Dzucadè,nósa
Dzuca, eu amo.

Acà, tu amas.

II131IlOS.

* Suca, ele ama... º
*

.

--

•

\

*

* .*

*

**

•

mos.

•

-

\

,

+

Plur. Incl. Cucáà »
nòs, & vós ama
*

. .

Acáà, vós amais.
Sucáà, eles amaõ.

. Advertencia. Nefta Declinaçaõ os ve:
bos começados por V, perdem o feu V na
tural na compofiçaõ do artigo.de todas as
tres pefoas, como fe diffe na quinta Decli

naçaó
Vcà. dos Nomes, & aquife vê no verbo
•

•

Aeta quinta Declinaçaõ pertencem to
*

s começados em #
dos os verbos neutro
«CC
-

-º,
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& mais os feguintes. Bayasi, afoviar. Be.
bà, afeiçoarateftada criança. Bidzorâ, Bid

zoratò, olhar pafmado. Byrò, rodear o mat

to bufcando caça, Bukeri, agourar mal. Ei
cò, haver mifter. Erekidi, perguntar. Inið,

tornar a concertar. Ipabò, confefarfe. Kei
cò, encobrir. Maridzà, guerrear. Mepedi,

levantar falfo. Nufi, determinar. Semymy,
guindarfe. Tora, fazer cortefia. Woroby º
contar. Woroyentà, admirar o que fevè. E
mais todos os verbos compotos, & deri

vados de tes. … .

+

§ VI.
2Da

cigafaógèral de todos os Pirlos:

•

O prefente do Indicativo de qualquer
cinco Declinaçoens fe fôrmaõ
D##
os outros tempos, & modos para conjugar

todos os verbos, que todos gèralmente fe
conjugaó por hum modo, mudando fó

mente os artigos dos Pronomes conforme a
Declinaçaõ aque cada qual dos verbos per

tence, como fe mudou no paragrafo pafla
do no prefente do Indicativo de todas as cin
+

coDeclinaçoens. Agora, antes de dar hum
exem
º Cj

…

|
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exemplo da conjugaçaõ geral, daremos as
regras para formar os outros tempos , &
modos.

1. Regrado Impafeto dº Indicativº.
O Imperfeito do Indicativo fe fórma do
Prefente do Indicativo com ajuntar o adver
"bio Docohò, ou Doro, que quer dizer, En

taó: advertindo que o Doro, fe poem antes
do verbo, & o Docohò, depois: ut Icotòdo
à
hò, , eu
Dorò
co
a.tò , ele furtava. Dzuc
amavico
docohòou
•

.

-

2. Regra do Preterito do Indicativo.
- o Preterito do Indicativo fe fórma do
Prefente, ajuntando a fyllaba Cri, que fe ,
compoem com o me{mo verbo: ut Icoto

“cri, elle furtou. Icotocrià, elles furtâraó.

No plural o A, & De, fe poem depois do
Cri; ut Hicotocridè, Icototrià.

>

3. Rgra dº Pluhar…flw… hi…
O Plufquam perfeito fefórma do Prete

rito, ajuntando o adverbio Docohò, ou Do

rò, como fedifie#no-->Imperfeito : uticotCflo,

"… . . 2

\,

|

\

•

º

|
|

37

TDa Naçaõ Kiriri.. ..

cri docohò, ele furtâra, ou tinha furtado.
º

Regra
do Futuro do Indicativo.
4."2xoy
e

*: … - ?

* ---

. . O Futurodo Indicativo fe fórma do Pre
fente, ajuntando a particula, Di, a toda a
voz do prefente afim do fingular como do

plural: & feha outro cafo, ou adverbio de
pois do verbo, o Di feajunta no derradei
roda fentença: ut,Icotodi, elle furarà:Ico
tò do tayudi, ele furtara dinheiro. , , … !
-

**

*

-*--*--*

* * *-

-

*

* *

Imperativo, & Per/
Regra do Modo
4.
mifivo.
…
•

•

-

•

" … --

•

*: * -

•

-

*

: "",

" O Modo Imperativo, & Permifivo e
fórmados tempos do Prefente do Indicati
vo, precedendo a fyllaba, Dò; ut, Doico
tò, furte elle. " " … ….… :o, Le ………
Para o Permifivofe ajunta às vezes o adº

verbio Proh; ut, Doicotò proh, furteem*
bora, mas que furte. E tambem feufa no
Preteritó: ut, Doicotocri, furtafe embo
ra: Dopacri, mataffe embora.A's vezes em

lugar de Do, feufa de Bö, quando o fenti
do he pedir licença como permitivamente:
ir. ..….
deixayme
V. g. Bohiwi,
* * * .
* > i:

•

•

••••

-

* - -*-*

-

-

- -

Re

cii

·

\
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6. Regra do Modo Optativo.

.

*.

O

,

A

Modo Qptativo. fefórma das vozes do

Indicativo, ajuntando o adverbio Proh, O

xalà: ut, Icotò proh, oxalàfurte ele.

.

7. Regra do Modo conjuntivo. | ,
Todos os tempos do Modo Conjunctivo
fe fórmaõ dos mefmos tempos do Modo In

dicativo, precedendo-lhes aconjunçaõ Nô,
que fignifica,Se, Porque, Como: ut, Pre
fente: No dzuca, como, ou porque eu aº

mo, ou amando eu. Imperfeito: Nodzucă,
decohò, feeu entaõ amâra Preterito: No

dzucacri, como, ou porque, ou fecuamey,
Plufquam perfeito: No dzucacri docohò,
como, ou porque eu tinha amado, ou feeu
tivera amado. Futuro: No dzucádi, fe eu
aimar,
"...
…

<r O Imperfeito do Conjun&tivo fe fórma
tambem com ajuntarambos etes adverbios,
Cohò, Proh; ut, Cohà preh dzucà, eu 4
mâra. E póde fervir para os outros tempos,
confórme o contexto.…

* #

•

. Todos os tempos do Conjun&ivo fe pòº

dem tambem formar de outro modo, com
---

.

.……?
#

…

-

4S

+
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ás mefimas vozes do Indicativo, ajuntando

no fim adicçaõ Inghi, compota com o me{
mo verbo, fignificando tempo: ut, Dzu
cainghi, amando eu t, ou quando amava:

Icoto cringhi, quando ele furtou : Saran
. éreinghidi, quando ele tiver pejo. E tam
bem dete modo fe lhe pôde ajuntar, Nò,
no principio,
o primeiro .modo do
Conjunctiv
o:confórme
v.g. Nò dzucainghi
•

8. Regra do Infinito.
O Infinito feifórma com as me{mas vozes

do indicativo fem ajuntar , ou - tirar coufa
alguma; & fe conhece do contexto, prece

dendolhe outro verbo, v. g. Saerae hicotò,
quero furtar: Burèicotò, he mao furtar,
que elle furte: Sucâ do Tupãdi do hime,

eu tenho para mim que amara a Deos.

9. Regrados Gerundios, & ºpinos.
(

.

-

•

-

- •

O Gerundio em Di, fe fórma do mefmo
Indicativo, & feconhece por lhe preceder
o fubtantivo, fervindo o verbo de geniti
vo: ut, Iwò icotò, modo delle furtar.
O Gerundio em Do, feverte com o pre
fente do Conjunctivo: ut, No dzucâ, ou

Dzucainghi, amando eu...
".

Cij

- O
|

-
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•

O Gerundio em Dum, & Supino em

Tum, que tem a me{ma fignificaçaõ no vul
ar, fe fórmaõ do prefente do lndicativo,
precedendo-lhe a prepotiçaõ"Dò, ou Bô,
confórme as regras que fe darão na Synta
xe : ut, Do dZuca, ou Bôrdzucà, para cu
amar, a amar. Na terceira pefoa, fendo có
ò, fefaz reciproco verbal fempre: ut, Dò
luca, para ele amar: Dò dicotô, para ele.
furtar.
Como Bô, fegue
as regras
dos re
ciprocos.
:
"
" .
•

O Supino pafivo em U, neta lingua he

# fómente dos verbos paflivos, & fe
orma com o prefente do Indicativo, prece

dendolhe a prepofiçaõ Bö:ut, Böfipà, ou . .
dipa, parafer mortô, ou para fe matar. Os
vérbos naó pativos, tendo efte fignificado
pafivo do Supino em U, (e fórmão do mef>
mo
modo,
porêm&voltádo
o fentidomais
cõ figni
ficaçaõ
ativa;
entaõ pareçem
Su-

&,

* -

-

**

** - -

----

•

-

-

•

. ** * *

*-*

pino em Tum, do que em U. v.g. Can
ghi-bò fuçaã idiohò, digno para que todos
o amem; que he o metimo que dizer, digno.

defer amado.

,

.

-

3

Io. Regra dos Tºarticipios, é verbaes.

*

O Participio que no Latim acaba em
à

,"… -" -"
…" .

.

Ans,

•

+

/
Nºtm
"l.
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Ans, ou Ens, netalingua acaba em Ri, &
tem fignificaçaõ activa com os Neutros, ou
naõ paflivos, & fignificaçaõ paíiva com os
pativos. Forma-fe; com a fyllaba Ri, no
fim do verbo fem artigo, & çm lugar do
artigo recebe D, ou Di, ou Du, confór

II",

UB),
#
fº Cl

|06

me alDeclinaçaõ a que pertencem. Os ver

,D)

bos da fegunda, & terceira Declinaçaó re-,
: cebem o D; ut, Darancreri, o que tem pe

ck

R:

' jo; Deicori, o que fara. Os verbos da pri
meira Declinaçaõ, & dá quarta, recebem
o Di; ut, Dicotori, o que furta; Dipari, o
qhe morto. Os da quinta Declinaçaõ rece

lº

e

bem o Du; ut, Ducari, o que ama.…. . . . .

•

. Os yerbos Paflivos tem outro Participio
em Ri, com fignificaçaõ activa, & {e fór

| ,

ma com o Ri no fim do verbo fem artigo,
& em lugar do artigo toma Dü, ut, Dupari,

••

O matador, o que mata, cº_>
# ^^
Do mefmo modo fefaz o Participio pre

terito, ou futuro, ajuntando fómente as
particulas do preterito, & do futuro, Cris

& Di: v.g. Dupacriri, o que matou; Dipa
criri,
o que foy morto: Dicotoridi, o que
furtarà.
* *
O Participio em Us, do Latim, acaba
neta lingua em Tea&he paíivo nos verbos
Paflivos; & nos verbos não paflivos he de
–

•

"

*-* -

. *

fignº

-

|-

-

-

•

-

•

-

>

/

•

.

+
\
|-
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fignificaçaó activa, ou neutra, conforme dº
verbo, porêm com fignificaçaõ equivalen
te à paífiva, & o chamaremos nos neu
tros Participioneutro pafivo. Forma-fe das

vozes do prefente do Indicativo com ajuntar
a fyllaba, Te, no fim do verbo: ut, Icoto
tè, coufa que elle furta, ou furtada; Dzu
catè, coufa que eu amo, ou amada de mim;
Sipate, coufa morta, que fe matou. Tam- -

bem fe faz preterito, ou futuro, com as
particulas detes tempos, como fe diffe do
Participio em Ri; ut, Sipacrite, coufa que

foy morta; Dzucatedi, coufa, que eu ama
rey, ou ferà amada de mim.
-

* Com a me{ma particula, Te, fe fórmaõ

os Verbaes, que fignificaó caufa , modo,
lugar, intrumento da acção fignificada pe
lo verbo, ou feja Pafivo, ou Neutro: v.g.
Sipate, fignifica a caufa, modo, lugar, in
ftrumentodefe matar; &fe faz preterito,
&futuro do mefino modo, como fe diffe dos

Participios,

-

•

|

O verbalquefignifica a acçaõ do verbo
em geral, fe explica com o me{mo prefente
do Indicativo: ut, Dzuca, o meu amar, o
Intuamor; Eyarancrè, o teu pejo; Icotò,
o feu furtar, o feu furto:

Cometas regras geraes (e conjugaóto
dos

:* -

-

+
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dos os verbos deta lingua pelo me{mo
modo, & por ifo todos faó de huma conju
gaçaó. Mas para mayor clareza, porey aqui
o exemplo de hum verbo conjugado por

todos os tempos, & modos: & para mayor
brevidade, apontarey fómente a primeira,
pefoa do fingular em cada tempo; que he o
que bata para faber o modo para variar os
tempos; pois as outras pefoas do fingular,

&plural feconjugaõ com a me{ma particu
la, ou adverbio da primeira, & fómente fe
, mudaó os artigos dos pronomes, como jàfe
motrou nas cincoDeclinaçoens dos verbos,

+

por todas as pefoas do prefente do Indicati

vo;& quem quizer conjugar todo o verbo
por todas as pefoas,não tem mais fenaõ ajun

tar a todas aspefoas do prefente do Indicativo, o que aquife ajunta fómente na primei
ra pefoa,

… -

•

‘

-

Conjugaçaõ dº verbo Cotº, furtar.
*

Modo Indicativo.

Prefente. Hicotò, eu furto,

!

.

Imperfeito.
Hicotò docohò,
êufurtava.
Preterito. Hicotócri,
eu furtey,

•

: Plufquamperfeito. Hicotòcridocohò, eu tiº
º

nhafurtado, e . . . .
* *

•

* #
}

2

,

.

, ; ,

Futrº

\
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Futuro. Hicotòdi, eu furtarey. … …"
•

Modo Imperativº.

•

r

{-

Prefente. Dohicotò, furte eu.

… …

. Futuro. Dohicotödi, furtareyeu. -

-

-

-

* *

-

Modo Permi/sivo.

…

… . …; … , º

Prefente. Dohicotò pròh, Furte eu embo
ra, mas que furte. . . . . .
Preterito. Do hicotòcri , furtafe eu cm- …
º bora.
..…… . . . . . . . ".….……

Futuro. Bohicotódi, deixaimeir furtar…
{ , , , ? "

….……

,; —

•

.

. L-> t' : '

Modo Optativo.

…

. .

*

* ** * * * *

cº:

,

. Prefente, & Imperfeito. Hicotò proh, Oxa

làfurte eu, ou furtâra. ..

...……

Perfeito , & Plufquam-perfeito. Hícotò

cri pròh, oxalà tivera eu furtado. *.*
Futuro. Hicotò prohdi, oxalaque furte eu.

Modo Conjuntivo.
Prefente. No hicotò, porque» como fe eu
… furto, ou furtando eu.…...…… - I

Vel: Hicotoinghi, quando eu furto, outaV2
fur»
-

***-**.*?.
*

•

•

-

-

*
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tava;&ambem imperfeito.

* * *

Imperfeito. No hicotò docohò, feeu furta
va, ou furtafe.

Vá

}

Vel:
Cohò proh hicotò, eu furtàra, ou fur
taria.
•

•

*,

Perfeito: Nohicotocri, como, porque, fe
__ eu furtey.

"

.

Vel: Hicoto cringhi, quando eu furtey.
Plufquam perfeito. No hicotocri docohò,
fe eu entaõ tivèrafurtado.

Futuro. No hicotodi, fe eu furtar.

•

Vel: Hicotoinghidi, quando eu furtar, ou
tiverfurtado.
=
;
"

..

Modo Infinito.
Prefente,
& furtava.
Imperfeito: Hicotò, que eu
furte, ou

Y,

Preterito. Hicotòcri, que eu furtey, outer
furtado.

- -

Futuro. Hicotòdi, que furtarey.

. . ."

Gerundio em Di. Hicotò, de eu furtar.

Gerundio em Do. No hicotò, ou Hicotoin
ghi, furtando eu.
*

*

*

*

Gerundio em Dum, & Supino em Um. Dò
hicotò, ou Böhicotò, a furtar, para eu
furtar, ou haver de furtar. Do dicotò,
para elle furtar. . . . * .
.
.
*.*

-

-

. Par

•

#
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articipioactivo em Ri. Prefentes Dicotò

... ri, o que furta. Preterito: Dicotòcriri,

o que furtou. Futuro: Dicotòridi,
o que
— -

furtarà.

X

Participio neutro pafivo em Te. Prefente.
Hicototè, coufa que eu furto , ou furta
da de mim. Preterito: Hicotocritè, cou

ia qeu furtey, ou foyfurtada de mim. Fu
e turo: Hicototèdi, coufa que eu furtarey,
ou ferà furtada de mim.

Nome verbal. Hicotò, o meu furto, ou o
º meu furtar.

•

Outro verbal. Hicototè , caufa, modo,lu
gar, intrumento de eu furtar.

Defte modo fe conjugaó todos os verbos
afim Neutros como Paivos.Porêm os Paí
{ivos tem algúa diferença dos Neutros nos

Participios, & Supino: porque os Paffivos
tem dous Participios em Ri, hum activo,
& outro pafivo, & alèm detes outro paf

fivo em Te, como fediffe na decima Regrº
dos Participios; & tem mais o Supino patº ,
fivo, que naõ tem os Neutros. Eis o exé"

plo detas diferenças no verbo Paflivo, Pà
{er morto.

.

\,

}»

Participio activo em Ri. Prefente: Pu
pari, o que mata. Preterito: Dupacrir?» o

que matou. Futuro: Duparidi, o quema
tarà.

-

Par
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Participio paflivo em Ri. Prefente: Di

pari, o que hf morto. Preterito: Dipacri
ri, o que foy morto. Futuro: Diparidi, o
que ferá morto.
Participio pafivo em Te. Prefente: Si
patè, coufa morta. Preterito: Sipacritè,
coufa que foy morta. Futuro:Sipatèdi, cou
fa que

#OTi2.

•

-

Supino pátivo. Bödipà, ou Bö fipà, pa=
rafematar.

§. VII.

.

2.

•

Pos verbos irregulares.
/"w Hamo verbos irregulares aqueles que

C feapartaó do modo geral de conjugar»
& das cinco, Declinaçoens, ou porque naó…
recebem variedade nos artigos, ou porque
em algum tempo, & modo tem algumadi
verfidade dos outros: & netalingua faó e

ftes. Itü, começar, ou etar fazendo. Nü,
poder. Saerae, querer. Te, vir. Wi, ir. Bro
cà, aprefate. Wò, caminhar.
: Overbo Itü, começar, ou etar fazen
do, naõ admitte outro tempo fenaó o pre
fente, nem muda os artigos das pefoas, mas

& Con
#acomoda em tudo à Declinaçaó, jugaçao
-

-

•

•
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jugaçaó do verbo, que o governa, & com

o qual faz fempre compoliça? : ut, Hico
toitú, etou furtando: Ecotoità, etàs fur
tando: Icotoità, ele età furtando. O ver
bo Natê, quando fignifica etar fazendo, fe
ula do meímo modo.

•

Nü, poder, tem as mefimas proprieda
des que Itu , & feufa do me{mo modo: ut,

Icotonu pôde furtar; Icotonudy, naó pô
•

•

,

,

"

"

de furtar.

Saera, poder, ou querer, naõ admitte
outro artigo, mas afim fe ufa em todas as
tres pefoas, & fegoverna com os artigos do
verbo com que concorda: ut, Sacrae hico

tò, quero furtar; Sacrae ecotò, queres
furtar.

.

.

.

-

Tè, vir, fe conjuga pela Conjugaçaóge
ral dos verbos, cxcepto na fegunda pefoa
do Imperativo, na qual naõ faz, Doctè ,
confórme a Regra geral; mas, Terò, vem
cà;& no plural, Teroá, vinde.
•

•

Wi, ir, tambem fe conjuga como os mais;

excepto nafegunda pefoado fingular, & na
primeira &fegundado plural do Modo Im

# ; & afim fe fórma: Emby, Vayte:
ocuwià,
Emº
byà,
idevos.ou Embycuwià,vamonos:
-.
|-

•

•

Broca, he verbo totalmente Defectivo»
…, …
L * *

*
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& naó feufa fenaó na fegunda pefoa do Im

perativo, afim no fingular como no plu
ral: ut, Broca, vem deprefa; Brocaa, vin

de deprefa.

**

… … "

* ,

Wò, caminhar, tambem he Defectivo,
& naõ feufa fenaõ em perguntas, & repo
ftas. v. g. Mode ewò, para onde vas? Mo

bechié hiwò, vou para a roça. Mode
ewotê, aonde fofte, donde viete?
*

;

Bò hierà hiwotè, vim de cafa.

}

. . . Nem tem outros tempos,
"…

,

ou modos. . .

.

', '

À
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IDa Syntaxe, ou confºraiçaõ das
tes da Oraçaõ.

atopar
\

wae S. PARTES da Oraçaõ ãð
W/N 21 oito, Nome, Pronome, Verbo,

Participio, Prepofiçaõ, Adver
bio, Interjeiçaõ,&:Conjunçaõ.
De todas eftasoito partes fetrat
ta nefta Segunda Parte, & começaremos
do Nome. ".

·

· ·

·

·

c A P 1 T U L o 1.
¡Da confiruiçaõ do Nome.
S Nomes fe dividem em Subftantivos,

& Adje&tivos, & dos Adjećtivos fe di
rivaó Qs Comparativos ,&Superlativos: &
tO•

}
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todos efesferaó a materia dete Capitulo.

}
\ |

S. I.
Nome Subfantivo, Ab/bluto, Comº
pofio, ó Derivado.

*Do

E na Oraçaõ etiverem dous Subtanti

S vos continuados, que pertençaõ do me{
mo modo ao me{mo verbo, o fegundo fe
ufa com a prepofiçaõ Do: ut: Logo vem
o branco meu amo: Morè fitè Carai do

hipadzü. E fe forem mais, afim todos fe
ufaó com Dò. Tambem fendo muitos, fe

faz enumeraçaõ delles com o pronome de
montrativo, Eri , ou Urò. v. g. Tecri
Carai, erihipadrà, erihirendè, eri dubo
heri hinhunhü : Veyo o branco meu amo,
meu camarada, & metre dos meus filhos.

Se na Oraçaõ houver dous Subtantivos
continuados, & o fegundo na nofalingua
for genitivo, tambem netalingua fe poem
no genitivo fem prepofíçaó: ut, Cafa de

Deos, Era Tupã. Irmaõ mais velho de mi
nhamáy, Ipopò hidè.
Exceiçaõ primeira. Tira-fe deta Regra
fendo genitivo
p fegundo nome, queDj
no
nofo
•

$2.
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nofovulgar, he porêm materia, ou quafi
materia do primeiro; porque entaõ poemfe
com a prepotiçaõ
: v.g. Prato de barro,

}

Ariba do bunhà: Papas de milho, Burehè

do mafichi. Difle quaimateria, para incluir
etes modos de falar: Carta de novas, To

rará do woroby. Criaçaõ de vaccas, Enkido
cradzô.

-

|-

: Exceiçaõ fegunda. Tira-fe, quando efte

fegundo nome, que he genitivo na nofa
lingua, for lugar do primeiro; porque en
taófe poem com a prepofiçaõ Môsvg. Por
codo matto, Murawò moiretçê: Plantado
campo, Ubumanàmo imerà. 1 # :
;
. Havendo dous Subtantivos, continua
dos, & fendo o fegundo genitivo, às vezes
fe fórma hum nomesô compoto de ambos;

& eta compofiçaõ fe faz de dous modos. O
primeiro hetomando o que hegenitivo, &
pondo-o na primeira parte da compofiçaõ,
& o primeiro nome na fegunda: & chama
remos a efta compofiçaólnverfa, como no

Latim.Jurifperitus: v.g.Tçambúfebê, cu
bertura da cabeça, em lugar de Sebè itçam
bü: Ipocü, lagrimas,em lugardeIcuipô, li
quor dos olhos. O fegundo modo he guar
dando amefma ordem dos dous nomes Sub
ftantivos
no nofio
vulgar, &achamaremos
. .
. . .
com
•

|
|
}

*
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compofiçaõ direita, como no Latim Pater
familias, Refpublica: v. g. Icopò, menina
dos olhos, compoto de Cò, caroço, & Pò,
olho: Ideinü, uxor, compofto de Idê, máy,
& Nhü, ou Nü, filho; como fe difera:
Máy de feus filhos.
-

Annotaçaõ primeira. Na compofiçaó di
reita fempre o artigo do Pronome, que fe
muda conforme as pefoas, fe poem no meyo
da compofiçaó, afaber, no principio do fe

gundo nomeda compofiçaõ ut, idehinu,
minha mulher; Ideenü, tua mulher; Idei

nü, fua mulher; ficando fempre o artigo do
primeiro nome invariável na terceira pefoa.
Mas na compofiçaó inverfa fe muda fómen

te o artigo do primeiro nome, confórme as
pefoas: ut, Hipocu, minhas lagrimas; Epo
cà, tuas lagrimas; Ipocü, fuas lagrimas. A
Annotaçaó fegunda. Na compofiçaó de
ftes dous nomes, By, pè, Bô, braço, fe ajun
ta fempre ao primeiro afyllaba Ri, & ao fe
gundo Ro: ut, Ebayàby, unha do pè, na
compofiçaõ inverfafe ufa afim: Byribayâ.
Pò ibò, olho do braço, idet cotovelo, na

compofiçaó, faz, Boropô.
Annotaçaõ terceira. Quando fe compoem
o fubtantivo com o adjectivo, fempre pre

cede o fubtantivo. Dij
: v. g. Homem Eras
alto»
• •

*

**

-
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Eracchi, compoto de Era, homem, tevais
comprido.

-

-

-

Alèm dos nomes abfolutos, ha outros
derivados afim dos verbos como dos nomes
Dos verbos nacem os nomes verbaes, como

º Dicotori, o ladraó, do verbo Cotò, furtar:
Siriritè, ferra, do verbo Ri, ferrar. Dos nos
mesfe formaõ tambem outros nomes à imi

taçaõ dos verbaes nacidos dos verbos. Afim
fe diz, Derari, morador da cafa, derivado

do nome Erâ, cafa : Buânghete, maldade,
de Buânghe º mao

§ II.
"Do Nome Adjetiiva.

O SAdje&ivos numeraes precedem fen
pre os feus fubtantivos: ut, Bihè Tu
pá,hum fóDeos: Wachaniariba, dous pra

tos. Tiraó-fe deta Regra os dous, Criba,

Cribune, todos, que por fazerem compofi
aõ com o verbo, fe popoem ao me{mover
o : utTecribae, vieraó todos: & afim tá

bem Wohoyé, todos,que fem fazer compo
fiçaófe poem depois do Subtantivo.

- Os outros Adjectivos naõ numeraes de
ordinario feufaópopotos aos feus Subtan
----

t

•

tlVOS:
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tivos: ut, Irôcotçő, vetido preto. Tiraó
feos Participios Pafivos em Te, quando fa
zem as vezes do Adjectivo; porque prece
dementaó ao feu Subtátivo: utSiriyanetè
udzà, faca afiada. E quando os adjectivos
fazem as vezes do Verbo Ser, do mefino mo
do precedem ao fubtantivo: ut, Chedè Su

tà, a fruytahe madura.
. Hanetalingua doze particulas, a faber,
Be, Bü, Crò, Crü, Eprü, He, Hò
ou Hoi, Yà, Mü ou Mui, Nü, Rò,
Worô, as quaes fecotumaõ ajuntar a hús
adjectivos numeraes, ou de medidas, ou de
cores, ou outros, confórme a variedade da

materia dos feus Subtantivos com que con
cordaó.

. Os adject, aos quaes feajuntaõ as ditas par
ticulas faó os feguintes. Os numeraes, Bi
\,

hè, hum; Wacháni, dous; Wachanidikiè,
tres; Yò, muitos. Os de medidas, Pi, ou

Pinetà, pequeno; Yé, grande; Mü, ou

Munetê, curto; Chi, comprido; Kempè,
fino; Tü, grofo; Tô, ou Totò, redon
do. Os de cores, Cü, branco; Côtçò ,
preto; Hè, vermelho; Cutçu, encarna"
do; Erá, verde, &amarello; Cracú, azul;

Kenkè, alvo, limpo; Dzodző, reluzente;
Nè, Nü , claro; Crà, fecco; Tçã, duro.
Ca
Diiij
-

*-*
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. Cada hum dos ditos adjectivos pede ora
húa, ora outra das doze particulas aponta
das acima, confórme a diverfidade do Sub

ftantivo
com que concorda pelas regras que
aquife daó.
••

•

A particula, Be, feufa com os ditos ad
jectivos, quando concordaó com os Sub
ftantivos de montes, pratos, bancos, te

ftas, &c. & fe diz, Bebihè, Bepi, Becú, &c.
Bü, he particula mais univerfal de todas,
&fe póde ufar com os ditos adjectivos para
os mais Subtantivos; mas particularmente
feforem de cafas, frechas, vazilhas, efpi
gas, & coufas viventes que naõ forem aves;

&fe diz, Buchi, Bucü, Butçã.
Crò, ferve para os ditos adjectivos, quan
do concordaó com nomes de aves, pedras,
etrellas, & coutas redondas, como velo

rios, fruitas, olhos, &c. & fe diz Cropi,
Croyé, Crokenkè.

-

Crü, ferve para os ditos adjectivos com
nomes
& rios; &fe diz Cruyé,
Crunè,deliquores,
Cruhè.
•

Eprü, para nomes demólhos, & cachos:
v.g. Epruyé.
…
Hè, para nomes de paos, & pernas, ou

coufas feitas de pao; & fe diz, Heyé, He
tà, Hecrà.
*

*

•

•

•

Ho,

*,

{

•

•

… Ta Naçaõ Kiriri.

57

Ho, ou Hoi, para nomes de cordas, ci
pòs, fios, cobras; & [e diz, Hobihè, Hoi
mü. Advirta-fe que com os adjectivos nu
meraes, & com os adjectivos Chi, Ne,
Tçãº feufa a particula Ho; com os mais
adjectivos referidos feufa Hoi.
Yà, para nomes de coufas de ferro, ofos,
ou coufas agudas;&fe diz Yanè, Yacú.

Mui, ou Mü, com os adjectivos de no
mes de raizes cometiveis: ut, Muichi, Mui

cü. Advirta-fe que com os adjectivos nu
meraes, & com Ne, feufa Mü, & com os
mais Mui.

.

Nü,para os nomes de buracos, pógos, bo
cas, campos, varges, cercados; & fe diz,

Nuyé, Nuchi, Nucú.
Rò, para nomes de vetidos, pannos, &
pelles; ut, Rocú, Roé.
…

,

Worò, para nomes de caminhos, praticas,

fallas, hiftorias; ut, Worochi, Woroyé.
Advertencia primeira. As fobreditas par
ticulas naõ feufaõ fempre com os ditos adje
ctivos, porque os numeraes muitas vezesfe
ufaó fem particula,como tambem Kempè,

Cotçô, Cutçú, Cracú. Mas os outros adje
&tivos referidos de necefidade pedem al
gúa dellas.

•

•

•

-

".

Advertencia fegunda. Alguns defes #
*-

je

1
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jectivosfazendo compofiçaõcom o verbo,
ou Nome, naõ admittem particula algúa;
como Yò, muitos, quando fe compoem
com o verbo: ut, Teyò, vir muitas vezes,
ouvirem muitos. Mü, Munetè, Chi, quan
dofe compoem com os nomes, v. g. Erae
munetè, homem curto; Tidzichi, femea

comprida; Honacchi, pefcoço compridos
+

§ III.
•

To Nome
•

•

Relativo.

\

O Nome Relativo he o que reduz à me
moria o nome Subtantivo, de que fe
falou, como no Latim Qui, Quae, Quod.
Naóhavoznetalingua, que lhe correfpon
da; mas a Oraçaó que tiveretes nomes re

lativos novulgar, (e explica na lingua com
os Participios,ou có os verbaes,ou com mu

dar a Oraçaõ: & pódem fervir para ifoas
regras feguintes.

-

Se o Relativo for a gente afim do verbo

Neutro como do Pativo, fe faz participio
activo em Riafim de hum como de outro
verbo. v.g. Deos, que me ama a mim: Tu
Pã-ducarihidiohò. Pedro, que matou.#
|-

CUl
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feu inimigo: Però duparidumará.
Se o Relativo for nominativo paciente
do verbo pafivo, fe faz Participio em Ri,
ou em Te. v.g. Pedro, a quem matey: Pe

rò dipacriri hinhà, ou Sipacritè hinhà.
Se o Relativo for paciente do verb. Neu
tro, ou naõ paíivo, qualhe no nofo vulgar
o accufativo do verbo activo, fe faz verbal

do Infinito, ou Participio neutro-paffivo
em Te. v.g. Deyo que me pedio: Dicriicri
kiè, ou # Itohe o que eu quero :
Urò dzuca, ou dzucatè.

Se o Relativo nem for agente, nem pa
ciente do verbo, mas outro cafo do verbo,

entaó fefórma a Oraçaõ como fe naó hou
veraRelativo,com dous membros diftintos.

v.g. Obranco, com quem eu vim, he mao;

dividefe a Oraçaó, # diz: O branco he
mao, com ellevim: Buânghe Carai, fem
bohò hitê. Eftehe o negre, a quem dey a
carta: Eritapanhü, idiohò fiditorarãhinhà.

idet, Eflehe onegro, a elle deya carta.
\

Se o Relativo ferefere a caufa, modo, lu

gar, ou intrumento da acçaõ fignificada

E# verbo, fe ufa do verbal em Te. v. g.
tehe o lugar, em que o matey: Mourò
fpacritè:
Eftadzunutè.
he a cafa, em que eu dormi,
Moighy era
{ .
Ou
•

•

•
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Outros Relativos ha de perguntas, que
correfpondem a Quis, vel Quid. O primei
rofe explica com Adjê, afim no matculino

como no feminino: ut, Adjè diteri, quem
veyo ? O fegundo no genero neutro fe ex

plica com Udje, ou Sodè: ut, Udje enatè,
que fazes? Sodè emè, que dizes? Porêm fe
o Sodè for com nome, & naõ com verbo,
fe potpoem ao nome: ut, Woroby Sodèê
.
* .
que novas? •

•

Ito feentende, fe o Relativo de pergun
ta for no nominativo, ou accufativo: porque
feforem outro cafo, feufa da particula, De,
popota ao nome, fe o Relativo for geniti

vo; ou à prepofiçaó, fe o Relativo for dati
vo, ou ablativo. vigº De quem he efte ma
chado? Bodzodè ighy? A que vem? Saide

fitè? Aquem o dête Idiohôde fidienâ? De
… :* * *
quem foy feito? Inhadê finiô?
Aos nomes Relativos fe pódem reduzir

cítas duas dicçoens, AEtçi, Utçi, que redu
zem à memoria o nome Subtantivo, de que
fefalou,& naó lembra.AEtçi, fe ufa com as
pcfloas, & fignifica, aquelle de que me naó

lembra o nome. Utçi, feufa em genero neu
tro, & he o me{mo, que, aquillo de que me
naó lembra.………
.* *

- -

-

-

-

…

…
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Do Nome Comparativo,
lativo. *> *, *, ó, Su er- .
•

º * *

… .. * *

* * *

.

*.

S Comparativos, & Superlativos ne
talingua naõ fefórmaõ dos nomes ab
folutos,&pofitivos, mas de outros modos.
. O primeiro modo deformar o Cóparati
vo, he dizer bem de huma coufa, & mal da

outra: como para dizer, Itohemelhor que

eftoutro; dizem: Uro dicanghiri, uroibu
rè: idet, Itohe bom, etoutrohe mao.

O figundo modo mais proprio deformar
o Comparativo, he qualificando o primeiro
membro da comparaçaõ ajuntar a prepofi
çaó, Bô, ao fegundo membro, v.g. A car

nehemaisgotolado que o peixe: Ità crad
zò bò mydzè, A Igreja be mais altado que

a cafado Padre: Hechi eràTupã bòterà
# 2…?
tambem
ufaó
Para formar o Superlativo

Warè. utico

nº af="… …

de dous modos. O primeiro he com os ade
verbios Gruby, muito, Idzã, verdadeira
mente, ajuntando Bohohocribae, que quer

dizer, Sobre todas as coufas. Ut, Canghi
*.*

idzã ,
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idzã bò hohocribae, bom fobretudo, ideft
optimo.
Burè
bò hohocribae, mao
fobretudo,
idetcruby
pefimo.
•

O fegundo modo de fórmar o Superlati
vo he ajuntando o adverbio Widô, ou Wi
dóbae, fem mais outra coufa, pois fignifica,

sò, fobretudo, mais que tudo. Ut, Canghi
widobae, bom fobre tudo, optimo. Dzu
cávidóbae do Tupã, quero a Deos mais
que tudo. Advirta-fe que Idzã, & Widò,

fempre fazem compofiçaõcom o Nome ou
verbo.

*

* **

- - - - -- - - -- *

' . .

•

.

"

. .. '; }

}

,

… ;º

o

Da Syntaxe
do Pronome..."
.
" … :: … " ,
'
e … i < …?

D? Pronomes Subtantivos, que neº
ta lingua faõ Hietçã, cu, Ewatçãº
tu, &c. naõ ha mais que dizer fenaó que às
vezes e ufaó per aphaerefim, comendo a
primeira letra, ou iyllaba: ut, Terçá, eu

venho. Dos artigos que correfpondem a et
fes Pronomes, féfalou nas Declinaçoés, &
fe-daraó outras regras na Syntaxe dos ver

bcss. 3.
<

*

** *

" ……… … "

o
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O Pronome relativo Ille, Illa, Illud, fen

do no nominativo, fe fórma com o artigº

roprio da terceira pefoado verbo;&fen
o em outro cafo, com o artigo das prepo
fiçoens, como feexplicou nascinco declina
çõens, &fe explicará mais adiante na Syn
taxe dos Verbos, & Prepofiçoens. Agora,

trattaremos nefte Capitulo dos Pronomes
Poffeffivos, & Reciprocos.
* * * - -

§ I,

- *

•• •

•

Dos Pronomes Po/e/Evos. . .
Azem as vezes de Pronomes Pofetivos
os artigos, ou particulas, que fervem às

cinco Declinaçoens dos Nomes, como dife
mosna Primeira Parte: com que, veja-fe
lá o mode deformar c{es Poffetivos. Aqui
apontareyfómente alguns fubtantivos, que,
fahem fóra da Regragèral, & pedem de ou
tro modo os ditos Pofefivos, ou totalmen
te os excluem-

--- - - -

#^

**

A primeira cata de fubfantivos he das
quelles,

*# naó recebem immediatamente

etes Podefivos, mas mediante algum outro
Subtantivo generico, &faõ …………oS
•
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1. Os nomes de animaes que fe criaõem
cafa, naõ recebem eftes poflefivos em fi,
mas mediante o Subtantivo, Enki, que

quer dizer, Criaçaõ. Afim para dizer, Mi
nhavacca, naó (e diz, Hicradzò, mas, Hien

kido cradző ; pondo a prepofiçaó, Dò, ao
nome proprio da criaçaõ. O que fehadead
vertirem todos osSubtantivos feguintes. 4

2. Os nomes de caças, fruitas do mar
to, ou de qualquer coufa que fe traz de fóra

para comer, pedem-o-pofefivo mediante o
Subtantivo, Vaprü, que fignifica, tudo iflo;
&fe diz Dzuaprü do murawò, do Kenti, o
meu porco, ou mel, que trouxe do matto:

fempre com a prepofiçaõ, Dò, como fe dif
feacima.

. . … ficº

--

"25 :::

3.2. Os nomes de coufãs cofinhadas to
maõ o poffefivo mediante o Subtántivo,

Ude, que fignifica,coufa cofinhada;&fe diz,
Dzudèdoghinhè, ou do cradzò, os meus fei
joens, ou a minha carnecofida.": "
"

- 4 . Os nomes de coufas afiadas tomaõ o
pofeffivo mediante o Subtantivo, Upodò,
coufa afada; & [ediz, Dzupodè dobuke, o
meu veado afado.

,

,

, ,,

,

5, a Osnomes delegumes colhidos naro
ça pedem os pofeffivos mediante o Subtan
#.

•

- -
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os meus feijoens que colhi.
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. .

•

6. Os nomes de lavoura de mandioca

pedem os pofefivos mediante o Subtanti
vo, Uanhi, lavouraut, Dzuanhi do muicà,
aminha mandioca da roça.

*

*

*

.7. Os nomes de fruitas que fe colhem
verdes para amadurecerem em cafa, tomaõ

os poffeffivos mediante o Subtantivo,Ubò,

que he nome generico detaes fruitas; & fe
diz, Dzubò do ucri, do bacobà, as minhas

mangabas, as minhas bananas. . . .
8.

•

Os nomes de coufas achadas tomaõ os

pofetivos mediante o Subtantivo, Uitò,
coufa achada: ut, Dzuitòdo udzà, minha faca :
que achey.
- - - - - -

9. Os nomes de defpojos de algúa guer
ra, ou prefa no Mocambo, tomaõ os polief
fivos mediante o Subtantivo Boronúnü, ,

prefa: ut, Dzuboronunu doro, meu veíti
do, que me coube de prefa.
1o. e Os nomes de coufas que fe repar
•

•

tem, como caça do matto, fréchas, & fe
melhantes, tomaõ os poffeflivos mediante

o Subtantivo, Ukifi, repartiçaó: v. g.
Dzukifido murawò, o meu porco do mat
tO # me coube de repartiçaõ. Para o mef

moferve também o nome, Wanhubatçã,
quinhaó, repartiçaõ.
•

|-

Os

•
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11.

Os nomes de coufas de dadivas, e

que cotumaõ dar os que vem de fóra,tomaõ
os pofeffivos mediante o Subtantivo, Uba,
dadiva; & fe diz, Dzubà do fabucà, a mi
nha gallinha que me dèraõ.

# -*-

-

-

-

12. Os nomes de coufas que fecarregaó,
tomão os poffeffivos mediante o Subtanti
vo, E, carga; &he muito ufado ainda com :
.osoutros nomes, &fe diz: Hiè do bacobà,
do cradzô, do muieu, deifü: minhas bana--

nas, minha carne, minha mandioca, minha:
lenha que eu carreguey.
-2
- . .
. . Annotaçaõ primeyra. Os nomes que to
mão os pofeffivos mediante etes cinco der
. radeiros Subtantivos Vito, Boronunú, U=

kifi, Ubá, E, tomaõ tambem às vezes im
mediatamente os poffefivos fem os ditos
Subtantivos: mas entaõ tem outro fignificado. v. g. Hirò, quer dizer meu vetido, . #
* mas não achado, ou tomado por defpojo, ou
que me coube de repartiçaõ, &c. Os outros,
nemesantecedentes nunca tomam os poffef

fivos, fenão mediante os fobreditos Subtan
t1VOS.

, ;; ,

,

.

-

-

Annotação fegunda. Os nomes referi
dos podemtomar os feuspoffefivos median
te diverfos Subtantivos, confórme o diver

"fofentido, &adiverfa poñefiam que 11111C3º
fe É#
•

•

* •
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nífica. v.g. Sabucà póde tomar diverfos, &
fe diz Hienki do fabucã, & fignifica minha

galinha que crio: Dzupodo do fabuca, ml
nha galinha aflada: Dzudè do fabuca, mi

nhagalinha cofida: Dzukifido abuca, mi
nha galinha que me coube de repartiçaó:
Dzubado fabuca, minha galinha que me
derão, &c.

"

…

>. A fegunda cata de Subfantivos, que
fahe da regra gèral dos pofefivos, he dos
nomes compofos com compofiçaõ direita,

os quaes naõ mudaó os artigos das pefoas

dospedefivos no principio da dicçaõ como
os mais, mas no meyo, a faber no principio
do fegundo membro da dicçaõ compota,

ficando fempre feih mudança o # da
terceira pefoado primeiro nome da compo
no Capitulo primei

fiçaó, como fe

#

ro, &paragrafo primeiro detàsegundaPar
te» na Annotaçaõ primeira, ,
.
, |
A terceira cata de Subftãtivos exceptuar
dos na Regra dos Pofefivos, he dos nomes
ue naó admittem algum pofeffivo, como
Xco, Matto, Homem, Mulher, &c. os

quaesneftalingua feufãó fêm artigo do pof.
fefivo, pois os mais que faó capazes delle
nunca o deixaõ naquela pefoa com que có

Fordaó, ainda que no nofo
Eij vulgar fecotu
1í13
- º

•

-

Z
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ma muitas vezes deixar. v. g. Dizemos: Pe

dro foy a cafa de Paulo, & naõ a fua cafa de

Paulo: mas neta lingua (empre feha de ex
plicar o poflefivo, ainda que fe nomee o

pº ;

& fe diz: Wicri Però mo ferà

áulo.

-

- -

,

•

Por remate da doutrina dos Poffeffivos

.fe advirta que as particulas dos Poffeffivos
nunca feufaó folitariamente na oraçaõ, mas
fempre compotas com os feus nomes, v.g.

perguntando-fe, De quem heeta faca, Su
dzadeighy? naó fere{ponde, Dzu, minhas,
mas, Dzudza, com ofeu nome; & querdi
zèr: He faca minha.
.
.
}

•

-

…

………

|-

•

e

·

+

-

,, ,

…

- …

… .::

Do Pronome Reciproco:
|-

…

- *

".

O? Reciprocos (que neta lingua fió
_/tres, Subtantivo, Adjectivo, & Ver

-

bal) fe fórmaõ com as particulas D, Di,

Du, do modo que fe declarou na Primeira
Parte, Paragrafo terceiro.
O Reciproco Subtantivo ferve, quando
|

•

apefloatorna fobre fi, etando a me{ma pe{

foano nominativo, v.g.Para fitrabalha: Na
#---

>

\,

.
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tèdidoho. Teme afimefmo: Banarèdidze.
nè. Matoufe por fiº mefmo: Pacri dinahò,
Casaraó entre fi: Picrià didehò. Detes ex
emplos fe vê que efte Reciproco Subtan
tivo, que correfponde a Sui, Sibi, Se, fem
prefe fórma com as prepófiçoens.
:

Imitão a etes Reciprocos Subtantivos
da terceira pefoa, huns modos de falar , .
com que as primeiras, & fegundas pefoas
tornaõ fobre fi me{mas. Ut.: Dicri hinhahò,

Eu mefmodey, ou foy dado por mim me{
mo,
por Bti fapricri
me{mo.ewatçã enahò, Te açoutate
•

O Reciproco Adjectivo, que correfpon.
de a Suus, Sua , Suum, ferve quando a
pefoa torna fobre fuas coufas ; o que acon
tece neta lingua fómente quando a pefoa
que torna fobre a fua coufa età no nomina

tivo. v.g. Paulo foy morto em fua cata pelos
Indios : Pacri Paulo no Nhihò mo derà.

Aquife faz o Reciproco, Derà, porque he
a cafa de Paulo, que età no nominativo:
porque fe fora na cafa dos Indios, que aqui

etão no ablativo, não fe faria Reciproco,
mas fómente Relativo, & fe difera: Mo

ferà: Na cafa delles. Aºs vezes fe ajunta,
Ho, no fim do Reciproco, à imitação do
Reciproco Subtantivo:
. E ii)ut, Moderahò,
I13
•

•

. 7o
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na fua mefima cafa. As particulas com que fe

fórma ete Reciproco, faó as mefmas dos
outros, & fempre feufa com os nomes, at
fim como o primeiro feufacó as prepofiçoés.

O Reciproco verbal, que fe fórma com
as particulas ditas", que faó geraes para to
dos os Reciprocos, &feajuntaó aos verbos,

ferve quando a pefoadoReciproco Subtan
tivo, Sui, Sibi, Se º que na nofla lingua
Portugueza, & na Latina he genitivo, ou º

dativo, ou accufativo, fica netalinguapor
nominativo pela diverfa contruiçaó dos
verbos, como acontece nos verbos Paflivos,

& em outros Neutros, os quaes pedem no
minativo o nome, que os nofos Neutros,"
& Activos pedem em outros cafos. Sirvaó.
por exemplo todos os tresReciprocos da lin

gua Latina, Sui, Sibi, Se, feitos Recipro
cos verbaes neta, por ficarem todos tres.

no cafo do nominativo, Petrus te precatur,
ut mifêrearis fui; ut auxilium fibiferas in one
reportando, & f in amicum tuum fufcipias.

Na lingua fe fazem Reciprocos verbaes af
fim: Icrikiè Però endohò bo dinhikienghi |
eyai, bo duriwò ena , bodimy ena dos

crendè. Todos etes Reciprocos fe fazem
_com o verbo, porque a pefoa que he ma

teria do Reciproco, aqui fica fempre none
II] 1I]2-,
•

----

•
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minativo, pois o fignificado dos verbos he
caufar compaixaó , fer ajudado, fer acei
tado.

**

*

O me{mo Reciproco verbal feufatam
bem, qüando, havendo dous verbos na Ora

çaó, concordão ambos com a me{ma pefoa
pota no nominativo, & o fegundo verbo
depende, &he como cafo do primeiro cóal

guma prepofiçaó;&º entaóete fegundo fe
faz Reciproco. v.g. Pedro quer fer açouta
do: Suca Però do dibyfapri. Foy-fe para o
matarem: "Wicri do dipà.
•

•

{
•

•

• •

• ••

•

CAP I T U L o III.
Da Suas ºs Perbos.
O: Verbos
neta lingua dividem-- em
Subftantivos, Paflivos, & Neutros.

Detes huns faó fimplices, outros compo
ftos, huns Potitivos, outros Negativos.

#" efes feraõ
tulO.

-

*

a materia
,
date Capi

. ---… … -

•

,, ,, , , ,

… --
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Tos Verbos

Subfantivº

N Aá ha netalingua Verbo, que pro
priamente fignifique, & correfponda
ao Verbo Subtantivo -, Sum; mas em lu

gar
fervem os me{mos nomes Adjecti
vos,delle
ou Subtantivos.
|-

•

Tres faó os fignificados do Verbo Sum, a
faber, Ser, Etar, Ter. Para o primeiro
fignificado de Ser, ferve o me{mo nome ou

Adjectivo ou Subtantivo, quecotumafer
o fegundo Nominativo do Verbo Ser , &
dos Logicos fe chama Predicado, & efte fe

poem em primeiro lugar antes do primeiro
nominativo,a q

#### chamaõ ####

v.g. Deos he bom, Canghi Tupã: Paulo
hc Padre, WarèPaulo: fervindo de Verbo,

Ser,no primeiro exéplo o nomeAdject. Cã
ghi, & no fegundo exemplo o nome Sub
fantivo Warê, os quaes ambos faó Predica
do da Oraçaó. Efta regra de preceder ofe

gundo nome que for Predicado, feentende
Adjectivo, ou Subtantivo abfoluto.
fempoftivo, ou relativo. Porêm fe o fe
fe for

gun

•
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gundo nome for Subtantivo com o feu ar
tigo do poffefivo, relativo, ou reciproco,
ordinariamente fe cotuma pôr depois do

primeiro nome, que he o Sogeito.v.g. Fran
cifco he o meu nome, Francifco hidzè:Pau

lohe fenhor dele, Paulo ife: Pedro he feu

pay, Pedro dipadzü. Diffe, ordinariamente;
porque fe efte fegundo Subtantivo, que he
predicado, tiver algum genitivo depois de
fi,ainda que fe ponha com o artigo do Relat.
como feufa neta lingua, fe poé adiante do

fogeito. v. g. Ifinhá Tupã Warè: o Padre
he Vigario de Deos. Será Tupã rohechi: a
quella coufa alta he a cafa de Deos, idet I

# Com os nomes Demontrativos,Urò,
ghy; o fegundo Subtantivo, ainda que feja

com Pofeffivo, às vezes precede, & às ve
zesfe popoem. v. g. Efta faca he minha; fe
diz:Urò dzudzâ; & tambem, Dzudzà urò.

Para o fegundo fignificado do verbo, Sú,

# he Etar, ferve neta lingua a particula,
.De, acrecentada aos nomes adjectivos, que
afim fazem as vezes do verbo , Eftar : ut,

Cunhide, età frio; Canghikiede, età doen

te. E tambem bata o mefmo adjectivo ferfi
a particula, De, afim: Cunhi, Canghikie:
&fe poem fempre antes do nome Subtanti
vo, como fe difle no verboSer.
Se

74.
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Se o verbo, Eftar, concorda com outro

verbo,& fignifica etar fazendo alguma cou
fa, entaó fervem os verbos Itú , & Natè,
compotos com o verbo principal da acçaõ
fignificada: ut, Nhuità, età comendo, Su
nuità, età dormindo; Inhanatè, età mor

rendo. Se o verbo, Etar, fignifica alguma
coufa que etavajà feita, fe ufa do verbo,
Niô, compoto com o verbo da acçaó. v. g.

Etavajá quebrado, Byfânio: Eftava jána
cido, Sanið.

Para o terceiro fignificado do verbo Sum,

que he Ter, ou Haver, ferve o verbo Tço
hò, & pedea prepofiçaõ Mò, ou Amy; ut »
Tçohötayühiamy, tenho dinheiro: Tço
hò
amimóhierà,
ha mantimento
em minha
tafa.
. * …"
º
•

* *

*

Os adjectivos alèm defazer as vezes da
verbo Ser, como fe diffe, tambem fazem as
vezes do verbo, Parecer, com a prepofiçaó

Ai , ou Sò, da pefoa a quem parece. Ut:

Canghiuröhiai: Itome parece bem. Burè.
coto fai: Parecelhe mal o furtar.
•

•
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§ II.
TDos Verbos Pa/ivos, & Neutros
Simplices, ó Compofios.

..

Uitos verbos neta lingua tem a figni
Il ficaçaõ activa; mas porque não fe po

dem fazer Pativos, & porque não pedem
cafo tem prepofiçaõ , os chamamos Neu
tros, ou, Naó Paflivos, porque nem faó Paf
fivos, nem propriamente Activos, ,
,
* Porêm dosNomes feitos verbos Subtan

tivos, conforme as regras acima, fe pode
ráó formarPaflivos, acrecentádolhes o cafo,
&a prepofiçaõ dos verbos Paflivos, que he,

No v.g. o nome adjectivo Cunhi, frio,
feito verbo Subtantivo fignifica fer frio; o
qual te fará Pativo, fe acrecentarmos a pre

pofiçaõ, No, do agente, & fignificará, Serº
esfriado: ut, Do cunhiena, feja esfriado por

ti, Ibuânghè,hemao:Buânghecrino dipopô,
foi pervertido, & feito mao pelo feu Irmaõ.
Nhu, filho: Inhudè, età prenhe: Inhucri
inhà, foy emprenhada por elle. __ . "
Afim tambem alguns verbos Neutrosfe

pódem fazer Paivos, dando a prepofiçaõ
|-

pro

•

…"
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, propriados Pafivos, que he No., v.g. Bar
pi, eftar deitado:

# enà, feja deita

do porti. Idio, entrar: Do idioena, feja
feito entrar porti. Porêm nem todos os
verbos Neutros faó capazes deta contrui

gaó pativa, mas fómente aquelles, cuja ac
çaó fignificada pelo verbo póde fer caufada

por outrem. Nem ainda afim fe póde dizer
em todo o rigor que fefazem Pafivos; por
que para fórmar o verbo Paflivo, fe muda a
Oraçaó, & o nome que dantes era nomina

tivo, fica depois ablativo com a prepofiçaõ
A, velAb, que correfponde ao nofo

Nº 3 >

porêm no nofo cafo o nominativo naõ fe
muda, & fómente fe acrecenta o cafo com

a prepofiçaõ No, que fe póde chamar mais
propriamente ablativo de caufa , do que
ablativo do agente do verbo Paffivo.
Os verbos fimplices deta lingua faóto
dos os monofyllabos: & fe houvefe quem

podefe perfeitamente alcançar a força de
todos os vocabulos, tenho para mim que a
charia que toda a lingua confifte em voca

bulos monofyllabos, á fervem de raizes pa
ra fórmar os compotos, como na lingua
Hebrea. O certo he que os mais dos No
mes, & Verbos que tem mais de duas

#

bas, de ordinario faó compotos. Naõ fé pó.
CiC

-- >

•

*

|
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de dar regra certa para fórmar etes compo
ftos; mas o exercicio, & a praxe da lingua
a enfimarâ, afim para conhecer os compo

et

#

ftos de que já ufaó, como para faber fór
\,

ºs º

•

•

pmar outros de novo.

truí

*

- *
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Dos Perbos Negativos.

la a
in4•
•

Tº#

OS

verbos Pofitivosfe fazem Ne

caó

lo;
3 fê
O[[l

ais
lC

gativos com acrecentar aos verbos hu

madeítas duas particulas, Dy, ou Kie: ut,
Dzucâ, eu amo: Dzucady, ou Dzucakie,

eu naõ amo. Naófe pôde dar regra geral de
quando fehade ufar huma, ou outra deitas
duas particulas; mas com o ufofe aprende
rà; &fómente dareyhúas advertencias par
ticulares fobre ifo.
… ?
O Dy, & o Kie, feufaó indiferentemen-,
*

*

•

te no Indicativo; mas nas repotas feufäfó

mente Dy.v.g. Qsereisir? Reponde:Não
quero: Widy.

Kie, fempre he ufado nos Preteritos,
que fendo negativos perdem a particula,
Cri, do Preterito. v. g. Naó foy morto:

Pakie: & naõ fe diz, Pacrikie, porque en
*** i

tão

•
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taó querdizer coufa diverfa, a faber, Naõ
foy morto de todo, ou, Naé foraó mortos

todos. Porêm nas repotas do Preterito Ne
gativo feufa Dy, tambem fem o Cri: ut,
Tédy, Não veyo. Aonde fe ha de notar que
os verbos acabados em Tè, feguindo-felhes -

o Dy, ajuntaõ hum tilfobre o E.
Quando precede ao verbo Negativo hú
Adverbio, ou húa Prepotiçaó, he mais ufa

do o Kie, do que o Dy v. g. Chora o filho,
porque naõ vê fua mãy: Enkè inhurae, no,

herçokiedideinhà. E porifo no Modo C5
junctivo.fe.ufa de kie, porque nefe Mo do
precede fêmprehum Adverbio.
* **

No futuro negativo hemais ufado o Kie, º
do que o Dy, para naõ confundir o Dyne
gativo com o Dido futuro: mas fe ao verbo
Hefegue outre éáfo, ou adverbio, fe poderà
ufär tambem o Dy , por entaõ naó have
rà equivocaçaó: ut, Didy hinhadi , Naó

- No Imperativo Negativo fedeixa apre
pofiçaõ, Do, propriado"Imperativo afir
mativo; & para negar ferve afim Dy, co
moKie; ut, Widy ewatçãº Naó vedes.
enadi, Naó darãs. No Permifsivo po
Dikie
rèm, que retèm a prepofição Dò, he uía
o Kie: ut, Dodiki.eena, Naôdes
do
( º,

*#
Q

•

•

=

·
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Topakie, Naó mates embora.
Aºs vezes o Imperat. Negat, fe fórma fêm
etas particulas,ou có o verbo Pri, deixar;ut,
Do primorò, não façais afim: Doprieco
tò, naõ furtes: ou com outras particulas,
que fedeelaraó no fim dete Paragrafo.
. As particulas do plural, A, & De, Vam
fempre popotas às particulas negativasDy,
& Kie. v. g. Icotodyà, Naó furtaõ; Dzu
cakièdè, Naó amamos. O me{mo (e enten
de da particula, Di, do futuro: v. g Ecoto
Kièdi, Naó furtaràs. .

#

-

Os Nomes, quando fervem de verbos, fe
fazem do mefmo modo Negativos com as
me{mas particulas, Dy, &kie: ut, Hibodzò

dyurò, Efte não he o meu machado: Can
•

•

-

. ghikiè
etou bom.
Alèmhierçã;
detasEu
duasnão
particulas,
que gèral
mente fazem os verbos negativos, ha ou

tras, que em algum cafo particular fazem
)

tambem o verbo Negativo. r. Cò, quando
precede o adverbio Inarò : ut, Ticri dzô
maröhitecè, Choveo, porifo naõ vim. 2.

Te; quãdo fenega coufa que fe não efpera,
ou fè não crè: ut, Ditê, Naó da , qual dar;
bem mal que dè.3. Norl-nè, ou peraphaere
fim, Ri-nè, pondo o verbo no meyo, & fer

veao Imperative Negativo, quando fe pro
hibe

-

}

|
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hibe alguma coufa; & correfponde ao
NeLatino, adverbium vetandi: ut, No

ripanè, Não mates, guarte naõ mares: No
ripanètçã, Não me dès. 4. No-dewò, com
q verbo tambem no meyo; & feufa, quan

º do fenega a modo de enfadado: ut, Nomy
dewò, fe eu não tomey; Nowidewo, Se
eu naõ fuy là 5 Bö, fignificando, Para
que não; &he o mefmo que no Latim, Ne:
y.g. Eu vim para que nãomeaçoute:Tetçã

bohibyfapri.

§ IV.
Advertencias/obre os Pronomes, Modos,
& Tempos dos Verbos.
•

.

Iffemos que os verbos trazem comfigo
artigos dos Pronomes

D##

confórme as cinco Declinaçoens. Porêm
não fempre fe ufam dete modo, mas rece

bem tambem o Pronome Subtantivo fepa
rado: v.g. Hibyfapri, Eufou açoutado, fe
póde dizer tambem, Byfapri hietçã: Eco
tò, tu furtas, ou Cotò ewatçã. Porèm
quando o verbo concorda com a terceira
pefoa, ainda que fenomee a pefoa, 1em

#

\

•

-

$1
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fempre o artigo da terceira pefoa: ut, Inha
dèfipà cradzo, Por quem foy morta a vac
ca: aonde naófómentefe declara a pefoa no
nominativo, que he Cradzô, mas tambem
o artigo da me{ma terceira pefoa, que he

,S, com o verbo. Eta Regra porêm tem a
fua exceiçaõ nos cafos que te apontaráó.
Todos os verbos, excepto os da quinta
Declinaçaó, de ordinario deixaó o feu arti
go da terceira pefoa, quando etaófós, ou
no principio da Oraçaó: ut, Paitú cradzò
no carai, o branco età matando a vacca:

Tecri, veyo: Eicocri, farou. Mas fe lhes preceder adverbio; ou prepofiçaõ, fempre
recebem o artigo da terceira pefoa, ainda
que fenomee a me{materceira pefoa: v. g.

Morèfipà cradzò hinhadi, logo ferà morta
a vacca por mim.

•

Ha alguns verbos neta lingua compo
ftos, que mudaó o artigo dos Pronomes con
forme as pefoas, naõ no principio do verbo
como os mais, mas no meyo; a faber, no
principio do fegundo membro da compofi
çaõ, afim como fe diffe nos Nomes com

potos com compofiçaõ direita. v. g. Cra
ráuatl, roncar; fe diz, Craràdzunü, eu ron
co; Craraanú, tu roncas; Craráfunü, ele
ronca. Paffemos agora às advertencias dos
Modos, & Tempos.
F
To
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- Todos os Preteritos dos verbos no Indi

cativo perdem a particula Cri, quando pre
cede algum adverbio, ou cafo, ou prepofi
çaó: ut, Minhé fitè, veyo pela manhaã; &

naó fe diz, Minehé fitecri: No carai fipà.,
foy morto do branco. Diffe no Indicativo:.
porque no Conjunctivo naõ perde o Cri,
ainda que lhe preceda o adverbio, Nò. v. g

Nò
icotocri, ou Nò icotocríghi, Quando
tiver furtado.
•

•

•

No Optativo a particula, Proh, que fe
cotuma pôr depois do verbo, fe preceder
algum adverbio, ou cafo ao verbo, fe poem
depois do dito cafo, ou adverbio antes do
verbo: ut, Doighy proh fitè Warè, oxa
là viefe hoje o Padre,

•

Nefte modo de fallar do Preterito do

Qonjunctivo, veyo depois que eu me fuy,

femuda a ordem da Oraçaõ afim: Eu fuy,
& entaõ ele veyo, antes que ellevieffe, ou
nefte comenos veyo: Wicri hietçã doco
hò fitè,ou codorò fitê,ou Sorò Sitê. Ou tam

bem fe diz com, fignificado mais chegado ao
primeiro vulgar:Tccriiwobohò hiwi, veyo
*razdaminha ida, idet, depois.
. Quando ha dous verbos na oraçaó, & o
-

fegundo he Infinito, tambem neta lingua
fe poem no Infinito: v.g.Quero dormir, Sae
•••

--

"

+
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rae dzunü: He mao furtar, Burè cotò. Se o

primeiro verbo, querege o Infinito, pede
alguma prepofiçaõ com os nomes, a me{ma
pede com o verbo Infinito: v. g. Tenho
vontade de ir, Nhicrae do hiwi. Eite fegun
do verbo ainda que efteja no Infinito, fem
pre pede os cafos com as prepotiçoens pro
prias do verbo: ut, Nhicrae do hiwi mobe

ché, hiphü,faere Tenho vontade deiràroça.
Havendo Infinitos continuados, feguar
da a regra que fedeo para os Subtantivos
continuados, ufando da prepofiçaõ Dó:

v.g. Quero comer, folgar, & dormir, Sae
rachinhü, do hierachichi, do dzunü. Po

rèm mais ufado herepetir o verbo: ut, Sae
ra: hinhü, Saerae, hierachichi, Sacrae dzunü.

Tiraó-fe da regrados Infinitos os verbos
ly,

de dizer; porque entaõ o fegundo verbo naõ

Iy,

fe poem no Infinito, mas fe explica ido de
dous modos. O primeiro modo he referin
do o dito do outro abfolutamente, ajuntan
do no fim, Dife, como no Latim ufamos

de Ait. v.g. Diz que mates: Do pâ º fimè.
Diz que trouxe: Mytecri, fime. Ofegun
fyllaba,
que he oando
mefmo
que, alheyo
Diz, oua
heacrecent
modoDe,
do
ao dito

Dizem: ut, Wandyde, Diz que naõ ha:
Wieride, Dizem que foy.…..…
•

Fijº… * #Ti:

•
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Tirão-fetambem os verbos de Cuidar,
& Sonhar, os quaes precedendo a outros

verbo, que nanofalingua fe poria no Infi
nito, neta tem diverfa contruiçaó. O que
fecuida, & o que fe fonha, fe poem no prin
cipio no Indicativo, & depois os verbos de

Cuidar, & Sonhar com a prepofiçaõ Do.
v.g. Cuidey que chovia,Tidzò do hime.So
do dzunae.
nhey
que hia à Cidade: Mo erà buyéhiwà
•

•

O Gerundio em Di, do modo que fefór
ma na conjugaçaõ dos verbos, feufa fómen
te com os Subtantivos de modo: ut, Iwò
hicotò, modo de eu furtar. E tambem fe

manda ao Conjunctivo com a conjunçaõ

Bò: ut, Iwò bòicotò, modo para que elle
furte. Com os outros Subtantivos de tem- -

po, caufa, lugar, intrumento, modo, fe

ufa do verbal em Teºut, Do ighy dzunu
\tè, Agorahe tempo de eu dormir No urò
icototè, Eftahe acaufa de elle furtar. Mode

fipate, Aonde foy o lugar da fua morte. I
diodefipatè, Qualfoy o intruméto da mor

# Sodefiniote, Qualhe o modo de fazer
•

O.

:

•

O Gerundio em Do, fempre fe fórma pe
lo Conjunctivo. v. g. Indo para a roça me

mordeo huma cobra: Nohiwimo beché fó
hietçã no wò,i

"

"

… O
•

·
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. É O Gerundio em Dum," & Supino em
IJm, que vem afer o me{mqneta lingua, fo º
fórma com a prepofiçaó Dò, ou fe manda ao

•

Conjunctivo com a conjunçaõ Bo, que he
equivalente ao Ut Latino. A prepofi
çaõ Dò,, feufa principalmente com os ver
movimento, quando o me{mo nome,
bos de
pefoahe, ou agente, ou nomi
ou a me{ma

}

nativo em ambos os verbos, afim do verbo

que regeut,
comovay
o Gerundio,
Ge
do me{mo
rundio:
Eby do emèfai,
a falar com
elle. Tecrido dibyfaprihinhà, veyo para fer

•

açoutado de mim. Ewido pà crrdzõ enà,

o
(e ó
le

ro exemplo ame{ma pefoa, Tu, nomina
tivo, & agente de ambos os verbos: no fe

l) -

gundo exemplo,a me{materceira pefoahe

V} a matar a vacca. Aonde #è no primei
nominativo em ámbos os verbos, alnda que
feja diverfo agente; no terceiro exemplo,
amefmafegunda pefoahe agente de ambos

fo
Ulº

rô

os verbos, ainda que o nominativo feja di

de

º verfo. Advertindo que na terceira pefoa

fempre o Gerundiofôfaz reciproco vêrbal:

01-

ut, Tecrido dicotò, veyo a furtar. Com os

la
pt.
fil!

#
() |

•

verbos
forem de&movimento
não agente,
, fendo
amefmaque
juntamente
pefoa
no

minativo de ambos os verbos, fe póde ufar,
ou do Gerundio com Do , ou mandar ao
Fij
Con
*
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Conjunctivo com Bô:v.g.Trabalho para fi
car robufto, Hinatè do hicrodi, ou Böhl
crodi. Nos outros cafos todos fóra detes,
fempre fe manda ao Conjunctivo com Bà:

ut, Eu trabalhº para ter que comer, Hina
tèbo itçoho ami, Ebyfapribo fipri ebuân

ghetè enà, Es açoutado para deixar a mal
{*

-•*

|-

|-

-

-

*

•

-

-

-* * * *

•

-
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*
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Descafºs communs dos Verbos.
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*
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#
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…
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#

.
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)

"Hamo cafos communs aquelles, que fe
pódemufar com todos os verbos, quã

do ó#ntido da oraçãº pede : como tam
bem na lingua Latina ha regras para acon
ftruiçaõ commúados verbos em ordem aos

cafoscommuns. Mas como os cafos neta
# fómente pelasPrepof-

lingua fe

##########
fósfém apontar º Prepolição convenientea

-
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Cafº commum do Lugar, Ubi,
94), Quã, com a Prepofíçaõ Mò.

Al- º
CS3

-

}ô:

•

•

Todos os verbos que tem depois de fi na

,

na-

ân.

Oração o cafo de lugar, que denota tatum

mal-

in loco, ou motum adlocum , ou motum

perlocum,&correponde às perguntasUbi,
Quò, Quà, pedem o dito cafo com a prepo
fiçaó Mò. Ut, Pide moderà, Eftà em fua

cata. Wicrimo beché, Foy para a roça. Pe-º
hòiwodziu mo imerà, correo a agua do rio
e º * ** * *

Pelos campos. __

do Lugar,
,º
o Cafo
My.Kerfus,
com a Prepofiçaõ
º commum

-dá-º

- ** G

II]*

| "

* * * * * *. - |

"…

•

-

«Todos os verbos que tem depois de fie

}1\º

cafo do Lugar,que nóLatim fe explica com
Yerfus, pedem o dito cafo com a prepofiçaó
My, popoda ao me{mo nome com que faz

1OS

{ta

of

compofiçaótutº, Todi hiborowonhemy,
Fica para a minha banda direita. As vezes fe

Çº

C4

acreícenta tambem a prepetiçaõ Mò , antes
do nome, afim: Mohiborowonhemy.
º 2 - … …" "
•

%:

"

"

.

,

,
"
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•
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Cafà commum do Lugar:Unde, Com
º
a Prepofiçaõ Bº.
Todos os verbos,do q tem depois de fio
cafo do Lugar, que refponde à pergunta " |
Unde, & denotamotum de loco, pedem o

dito
cafo com
prepofiçaó
ut, Tecri
fua caía. Bà : ………
veyoa de
bo derà,

•

Ca/acommum de Commodo, Incom
modo, Infirumento, & Materia, …

com a Prepofiçaõ Dº.……

"

Todos, os verbos, que tem depois de fi o

cafo que denota Commodo, Incommodo,
Intrumento, ou Materia, pedem o dito ca
fo com a prepofiçaõ Dò: ut, Natèhidiohò,
Trabalha para mim. Burè dzó do ubuma

nà, A chuva heroimpara as plantas. Pacri
do udzà, Foy morto com huma faca. Nio

criaribâdo bunha, Fez-feo prato de barro,
** *

*

* {{ …" , , ,

,

-

:

. Cafº commum de Caufº, com a Pre
* º pofiçaõ No,
Todos os verbos que tem depois de fi hú

cafo que denota caufa da acçaõ fignificada
…
pelo
-

º
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elo verbo, pedem o dito cato com a prepo
fiçaó Nò : ur, Bewi Inhà inhà, fuccedeo o

movito por tua caufaldzeyà no dibuânghe
tè, Affligefe por caufa de teus peccados.
Cafo commum de Companhia , com
* '

a Prepofiçaõ"Deho, ou Embohö,
Todos os verbos que tem depois de fi hú

cafo, que fignifica Companhia, querem
o me{mo cafo com a prepotiçaõ Dehò, ou

Embohò: ut, Wicrifembohò direndè, Foy
com o feu camerada.Canghikieipadzü ide

hòdinhunhil, Etã doente o paycom os fiº
|lhos.

Cºlocommum de Epera, com Bibb,
* *

"… ou Betê.

|

Todososverbosquetem depois de filhã
cafi, que heaicaufa de efperar, pedem o di
to cafo com
aóBábü, ou Betè:

#

ut, Do todihibáb", "Fica aqui efperando
por mim. Sitòicüibábü diteri, Prepara-fe

o banquete para os que ha6 de vir. Hinakie

ebetè, Não trabalheyefperando por vós."
{

Café
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# Cafo commum de Medo, Refpeito,
Vergonha, ó: Refguardo, com
a Prepofiçaõ DRene. "
" Todos os verbos, que tem depois defi
hum cafo, que he como caufa, ou materia
de medo, repeito, vergonha, &reguardo,
pedem o mefimocato com a repofiçã5Dze
né:ut, Tecri idzenê fiby fapri, veyº pºr

º medo defer açoutado. Sinè radamyidzenè
Warè, Temos olhos no chaõ por refbeito?

ou vergonha do Padre. Do edzenunheid"

zenèibuanghetè,Guardaivos dos peccados!
.
•

Y

--

-- #
** - - -

-

·

-

* *
4;# * *,
* - 4 - …" -

-

*

º

*

|-

Cafo commum de Saudades, com a
*

."

** *

Prºpºliçãº hºlobº.

•
••

•

Todos os verbos, que tem depois defalº
gum cafo, que denota fer caufa, ou mate
ría de faudades, pedem o dito cafo com a

Prepofiçaõ Wobohö:ut, Enke viniliwº
bohè diáè, Chora o menino por faudades da

mãy. Hinhanhikie ewobohè, Tenhº fau
dades de vós, º
e …

\"

|**

* *

<

<

--

-

+

*

Dos

*
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§ VI.

<

Dos cºrrindº……. .
•

•

•

-

•

T$# os verbos afim Pafios como
Neutrospedem o Nominat.&alèm do
Nominativo pedem outros cafos depois de

fi, que feformaõ com diverfas Prepotiçoés
conforme adiverfidade dos verbos: por ifo
apontaremos as Prepofiçoés, que pede ca
. da verbo em particular.
. . .

Advirto, que muitos cafos proprios de
algúns verbosfe pódem tirar das regras dos
cafos communs, que fedèraõ no paragrafo
antecedente: v. g. para o verbo, Di, Serda
do, o cafo da pefoa a quem fe dá , que he
proprio dete verbo, facilmente fe tira do
cafo commum de commodo, que fe fórma
com a prepofição Do. Porifo naõ aponta
rey alguns cafos, ainda que fejaó proprios

de alguns verbos, quando fe podem tirar
doscafos communs, mas fómente aquelles
que de tal maneira faó proprios de alguns |

verbos, que nãofe podem faber pelas re-º
grasgéraes.
º

•

Café

$z
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Cafo com a Prepofiçaõ Nº.

Todos os verbos Pafivos querem o abla
tivo do agente com a prepofiçaõ Nò: ut,

Pacrino
Foy'morto do feu inimiº
,
#O. ( , dumará,
•

Cafo com a Prepofiçaõ (D).
/*

º Alguns verbos pedem depois de fi o feu
cafo direito com a Prepofiçaõ Dò, & faõ
eftes. Bebà, affeiçoar a criança, Bidzoncra

dà, ter enojo. Bytô, fornicar. Ede, defa-.

gradarte, Yacò, enfatiarfe. Mará, pelejar.
Mepedi, levantar aleive. Neyentà, defejar,
tendo por cafo outro verbo. Nhaehi, reíga
tar. Nhicorò, náo ter vontade, Nhicrae, ter

vontade. Ubetê, reconhecer. Ubi, ver,

com todos os feus compotos. Ubukeri,
agourar mal, Ucà, amar. Vibò, vomitar.
Ukembi, tomar erro, enganarfe em algu
macoufa. Unà, repartir Unè, faber fazer.

Upebawi, ratejar, ou recordar comfigo.

Úº"…~#
ter, mifter. Wi, fazerfe, Lat. Evadere Wi
nü, latreverfe. Woryoentà, ver com admi
raçaõ. Woronè, interpretar, …"
Bous

•
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Dous cafos, ambos
“D?com a Prepofiçaõ

•

0.

. Alguns verbospedem douscafos, ambos
com a prepofiçaõ Dò:ut, Cotò, furtar. Cri
kiè, pedir. Erekidi , perguntar. Keicô,
encubrir. Kendê, avifar, Uprè, mentir.

Woroby, contar: v. g. Sode a Keicò do e
buânghetè do Warè : Porque encubris os

peccados ao Padre.

Doustajºsºmas Prºpofçois Do, I
*

ó"Ai, ou,5%.

Os verbos Ipabò, confcfar, & Me, fallar,

com todos os feus compotos, pedem dous
cafos; o primeiro da copifa com a prepofi

çaóDo,êrofesindo da pefoa com a pre
pofiçaó Ai, ou Só. Ut, Suipabò do dibuâng

#
sò Warè: Confefla os feus peccados ao
adre.
•

•

•

Douscafos com as Prepoficos Dº, º
*
*

Os verbos
compedem
alguemdous
de
alguma
coufa,Nufi,
& Re,trattar
agatarfe,

•

cafos; ,

•

94.
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, cafos; o primeiro da pefloa com a prepofiçaõ

Dò, & o fegundo da materia com a prepófi

çaõ Nò. Ut, Dzunuf do Warè no hipiwo
nhè:Tratey com o Padre fobre o meu caía

mento. Hirèédoho no ebuânghete: Aga
fome comtigo pelas tuas maldades. Ufa-fe

tambem às vezes o verbo Nufi com a prepo
fiçaósò, em lugar de Dò;&o verbo Re,
, com a prepotiçaõ Mò, em lugar de Nò.
----

Cofo com aPrepofição Ai, ou S).
{
+

'

Os verbos que fignificaó oppofiçaó, fal
lar, olhar, ou femelhantes acçoens para al
+

guma coufa, ou péfoa, que não feja de có
modo, Intrumento, &c. querem o cafo da
me{ma coufa ou pefoa com a prepofiçaõ Ai,
ou Sò. Ut, Banhê, fer eftendido ao Sol, ou

fogo. Benhè, fer explicadgº Baewi, ou Be
tê, chegar com o corpo. B} , ir em bufca de
alguem. Cà, chamar por alguem. Cuhê,

impacientarfe de alguem. Dò, acometer. Dê,
ou Idjê, encontrar. Ità, fer faborofo. Itü,
feragradavel. Maridzà, guerrear contra al

guem. Mepedi, levantar falfo. Mynhedà,
fer levado recado aos aufentes. Ne, olhar »

com todos os feus derivados. Neyentà, de-+
fejar, tendo por cafo hum Nome.
21}"

N#

•

—
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dar cuidado. Netonghi, fer neceffario. Nhi
kienghi, caufardó, compaixaó. Perè, fer
contado. Pereto, fer nomeado. Ponhê, an

dar de amores. Potü, fer medonho. Raébò,
acenarcõ a maõ.Tobà,fermotrado cóa maõ.
. Todi, etar em campo contra, ou em pre
P•

'+

/*

\

/*

P•

fença de alguem. Tuyò, zombar de alguem.

*

pregaô. Wi
Unú, doer, Watçê, fer
nè, acenar com a cabeça. Wonhü, ter ciu

mes de alguem: o qual verbo tambem ás ve
zes recebe a prepotiçaõ Mò, em lugar de Sò.

Cafo com a Prepºfiçaõ Dehº.
•+

Os verbos que fignificaó acçaó quena
turalmente fe faz có outro, pedem o cafo da
outra pefoa com a Prepofiçaõ Dehò. Ut,

Cropobô, pelejar. Inhachi, fazer pazes. Tu,
praticar com alguem. Ui, tercopula. Piwo
nhê, cazar. Ponhè, fazer deshonetidades.

Ufaru
nguwonhè, defpolarfe. Wodico, bri
gar|

•

•

Cafo com a Prepofíçaõ Mò. -. Alguns verbosquerem o cafo da materia,
ou lugar, com a prepoliçaõ Mo. Ut, Andi, ,
lançar cheiro, deixar cheiro, Babae, pegar
fe. Badi, cítar Pegado, grudado. Bahè, en
* - --

-

•

-

fa
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fadarfe de alguma coufa. Bohè, fer enfinado

em alguma materia. Tu, praticar de algu- - ma materia. Unae, Sonhar. Aquife reduz o
verbo Rè , agatarfe , pelo cafo da materia.

| Cafo com a

Prºpºliçãº

B?.

Alguns verbos, que fignificaó exclufaó

dealgúma couti, ou pedoa, pedem o cafo
com a prepofiçaõ Bö Ut, Nabetçe, fer ef>
quecido de alguem. Nembae, mudarte de
lugar. Nhedè, e{capar de alguem. Sudà,en
treporfe a alguma coufa. Ui, tercopula tem
fer com o marido, on mulher, idet, adul

terar.Wongheby,andar errado do caminho.

Capcom a PrepoíçaõAiby.
O verbo Eicò, Ter mifter, pede o cafo
com a prepofiçaóAiby. Ut, Dzueicò faib?
bodzô, Tenho mifter do machado.

|

Annotaçaõ. Alguns verbos referidos ne

fias Regras eftão em duas partes; porque
pedindo dous cafos diverfos,pertencem tam
bem a duas Regras diverfas. Afim os verbos
Paffivos pertencemáprimeira Regrado ca
fo do Agente com a prepofiçaõ Nè, &tá
bem podem alguás ter outro cafo de outra
*

mate
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-

materia, ou pefoa, como fe pódever ne

tas Regras. Afim Tu, praticar, pede o ca
fo da pefoa com a Prepotiçaõ Dehò, & da.
materia com a Prepofiçaõ Mò. Ui, ter co
pula, pede o cafo do complice com Dehò,

,

& o cafo do marido excluido com Bô.

C A P I T U L O IV,
Da Syntaxe dos Participios.
•

S verbos Pafivos admittem dous Par

ticipios em Ri, hum com fignificaçaõ,
aétiva, outro com fignificaçaõ pafliva. Os
verbos Neutros admittem sòmente hum

Participio activo em Ri: & todos eftes Par
ticipios equivalem aos Latinos em Ans, &
Ens. O modo de os formar, jà fe explicou
na Primeira Parte,

•

•

**

•

O Participioactivo em Ri, fe fórmatá
bem dos nomes adjectivos, & Subtantivos
feitos verbos. Afim do adject. Canghi, bó,
fe fórma Dicanghiri, o que he bom. De E
rà,
cafã.cafàsfe fórma Derari, o que he dono da
***
\

••

•

-

• •

… Dornefimo mºdo o Participio paíivo em
* # ---•

"G

Te,
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Te, fepódefórmar dos Nomes feitos ver

qos. Ut: do mefmo adjectivo

Canghi , fe

fºrma Canghitë, coufáboa: de Buñnghe,
mão, Buânghetê, coufa mà As vezes fe
fórmão ambos os Participios em Te. & Ri,

juntos.com o me{mo nome : ut, Dicanghi
teri, o que hebom; Dibuângheteri, o que
he mâo:

Os Participios activos dos verbos Neu
tros, & os Participios pativos, pedem os

mefmos cafos, que pedem os verbos, dos

quaes faõ formados. Ut, Pedro ducari do
tupã: Pedro que ama a Deos. UdZādidi
rino Varè: A faca que foy dada pelo Paº

dre.
morta
Adjefipacritenohirende:
pelo meu camarada. Caça que foy

•

Oséarticipios activos dos verbos Pati
vos, & os Pafivos, ou Neutropafivos dos

Neutros,querem depois defio genitivo. Ut>
Warèdudiriudzà:O Padrequefoyodador,
ou doador da faca. Icrikiètè Paulo: Coutº

pedida,
ou petitorio
de Paulº……...
Emíugar
dete Participiº
Neutrº paífi
vo em Tè, ferve às vezes o Infinito do ver

bo.
Ut,Naõ
Didyhicrikiè,
empedia,
lugar de
liètè:
fedeo o que eu
ou hieri
a mi
nha petição.

1,

•

- *

Quando haParticipios na Oraçaós fêm
-

-

pre
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pre o nominativo precede ao Participio. Ut,

W# dudiri: Cradzò

dipari: Urò hicri

kietê.

Os Participios em Ri, fe pódem fazer
comparativos, & Superlativos: Compara
tivos com a Prepofiçaõ Bô, como os mais
adjectivos; Superlativos com os Adverbios
Cruby, ou Widô. Porêm etes fazem com

pofição com o me{mo Participio antes do
Ri:
v. g. Ducacrubyri, ou Ducawidori ,
Amantifimus.
{

•

•

o AP 1 T U L o v.
“Da Syntaxe das

Trquipam

Scufado he enfinar os cafos das Prepofi
çoens,porque como oscafos neta lingua
não feditinguem pela definencia do Nomes
fenão pelas mefmas Prepofiçoens, facilmen
te cada hum poderà conhecer os cafos pelo
fignificado Portuguez das mefimas Prepofi
çoens. Com que,batárà pôr aqui o fignifi
cado, &ufo dellas, & a_variedade com que

tomão os artigos dos Pronomes, de que
faócapazes, afim como os Nomes.
Gij

As
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. As Prepofiçoens que aquife apontaófem.
advertencia particular, feguem huma das

Regras das cinco Declinaçoens, a que per
tencem, como fe póde ver na explicaçaõ
das ditas Declinaçoens; & na terceira pefoa
admittem o artigo fempre relativamente,

quer haja a dita terceira pefoa exprefa na
Oraçaõ, quer naõ, como fe diffe dos No

mes. As que fe apartaõ deta Regra gèral,
na explicaçaõ de cada qual dellas fe declara

o modo diverfo com que

e ufaó.

-

Ai, a, ao, contra. He da fegunda Declina

# , & com os Pronomes faz no fingular, º
iais Eyai, Sai; mas no plural exclufivo
faz Hiaide; & no inclufivo, Kaidzà, ou

Kai, Eyaidza, Saidzà. Quando na terceira
pefloa não he relativo,mas fe exprime ame{
ma pefoa, afim no fingular como no plural
fe diz, Sò: ut, SòTupã, Para Deos.
: Aiby: De , Do. Ufa-fesòmente com o

verbo, Eico, necefitar. He da fegunda De
clinaçaó.

: 2

: "

__

-

Amy: o mefmo que Apud, ouVersus,
com pefoa. Ut, Tçohò tayü hlamy: Ar
gentum apud meet. Segue a fegunda De
clinaçaõ,

..." # >> . -

*

* *

…

. Bábü, ou Betè: Por, Para de efperas da
primeira
8.É.

ou:
Ut, Todi ibãbü,ibetê
Declinaçaõ.
•

•

-

•

ibetè dipopo:
ahi eKiriri.
perando por feurof
Ir
º DaEtà
Naçaõ
II12O.

Bendò: Debaixo. Com os Pronomes faz

Hiebendò,
pitè:
DebaixoSobendò.
da minha Ut,
rede. Sobendò hi
•

Bò, he o mefmo que Ex, De, Propter:
tambem Por amor. He da primeira Decli

naçaõ. Ut, Wicribo hierà: Foy-fe de mi
nha cafa. Inhacri cubò : Morreo por amor

de nós. Na terceira pefoa,quando fenomea
a pefoa, não fe faz relativo, Ibò; mas sòmé

\te Bö, como fe vê no primeiro exemplo.
Dehò: Com de companhia ou complice.
He da

primeirº Declinaçaõ. Ut, Natè idehè

dipadzü: Trabalha com feu pay. . .
Dò : á, ás, o, os: Prepofiçaó dos No

mes, que na nofla lingua faó accufativo dos
verbosactivos. E tambem fignifica, Para,
De, Do, de proveito, materia, & intru
mento. Com os Pronomes faz Hidiohò,
Edohò, Idiohò: no plural, Hidiohode, ou
Cudohò, Edohoa, Idiohoa; & no recipro

co, Didohò. Nomeando-fena oração a ter
ceira pefoa, naõ fe faz relativo idiohò, mas
sòmente Dò. Ut, Dicri do ide: Deo a fua

mãy. Dicriídiohò: Deo aelle. . . .

Dzenè: Por medo, Por refpeito, ou ver
gonha. He da primeira Declinação. Ut, Te
*

…?

Gil)

cri
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criidzenèdumará:Veyo-e por medo doini
II]1{O.

Embº : Com de companhia. He da fe

É" Declinação, Ut, Wicri (embohò di
yrae: Foy com feu irmão mais moço,
Mandi; Com de carga, ou cargo, ou cui
dado. He da fegunda Declinação,ajuntando
hum, A, aos artigos propriosdella, confór
me (e diffe na explicaçaó das Declinaçoens.
Ut, Tecrifamandi cramemü; ou, Samandi

caixa , carregan
com huma
cabarú:ou,
Veyo
hum cavallo.
trazendo
do-a;
•

My:Para a parte, Verfus. Naó tem arti
go, porque fe compoem com o nome; & fe

póde chamar Popofiçaõ, porque fe ufa no
fim de nome: ut, Bendomy, para a parte do
outeiro ; Hiworðmy, para a parte das mi
nhas cotas, Deta Prepofição federiva a
ºutra Amy, que fe pozarriba, como diver

fa, & tem fignificado pouco differente: &

quem quizer fazer de ambas huma fó, dirà

# Mycé os Pronomes feufa pela fegunda
eclinaçaó, ajuntandohum A; aos artigos,
como fedifede Mandi, afim: Hiamy, Eya
my , &c.

Mò, he o mefmo que In, Ad, Per, Super;
ut, Mò erà, Em cafa, ou Para a cafa, ou Pe

la cafà, confórme o verbo reponde a húa
das
•

Da Naçaõ Kiriri.
To3
das perguntas Ubi, Quo, Quà. Com os
•

Pronomes toma dete modo os artigos: Hi
diomo, em mim; Edomo, em ti; Idio
mò, nelle. Plural: Hidiomode, ou Cudo

mo, Edomoa, Idiomoa. No reciproco
faz, Didomò. Na terceira pefoa, nomean

do-fe a pefoa, ou lugar, feufa Mò, & não
Idiomo relativo.
Nò, he o mefmo que A , vel Ab, ou

Propter, de caufa: ut, Niocri no carai, foy
feito pelo branco.Com os artigos dosProno
mesfe declina afim: Hinhà, de mim; Enà,
de ti; Inhà, dele. Plural: Hinhade, ou Cu
nà, de nòs; Enaã, de vós; Inhaã, delles. Re

ciproco: Dinahò. Na terceira pefoa, haven
do na Oraçaõ a mefma pefloa nomeada, fe
ufa Nò, & não Inhà relativo.
•

-

fºi
da primeira
Declinação.
Ut,
Penehò,He
valo
mefino que
Coram, Em
nhâipenehò Warè:Morreo à vita do Pa- :
re.
dre.

•

•

"

,

-

*

-

Prodenhè, Prodenhèmy: Alèm, Ultra,
Trans. Ufa-fefem artigos com os nomes.
Sò : veja-fe Ai.

Wobohè: Apòs, Atràs : Lat. Pot. He
da primeira Declinação: ut, Wicri iwobo
hò, foy atràs delle.

Wonhchè:Debaixo, Subter. He da pri
* — Giiij

meira
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mena Declinação:ut, Mò iwonhehèpycà,

debaixo do banco. Advirta-fe que ela Pre
pofição, Wonhehè, &a outra acima, Ben

dò, pedem com figo outra Prepofição, Mò,
por ferem Prepofiçoens de lugar.
As Prepofiçoens, para as quaes não fea

ponta reciproco particular, tomão o reci
proco pela regra gêral dos # , afim
como feguem a regragèraldasDeclinaçoens

aquelasùnão tem advertencia particular.

o AP I T U L o vi.
Dasyntaxe dos Adverbios.
§. I.
•

•

,

•

- pivifah, *#### dos Adver
:

010$.

**

-

-

-

O? Adverbios defia lingua fº dividem
em quatro Clafles. A primeira he dos
Adverbios, que fe cotumão pôr no princi

pio da Oração. A fegunda hedos Adverbios,

que feufaõ no fim dos Nomes, & verbos,
-

-

_3

|

com
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com os quaes fazem compofição. A terceira
he dos Adverbios, que fe cotumão pór de
pois de alguma palavra da oração. A quarta
he dos Adverbios indiferentes. . .

alvou deprimeirachº.

-

OsdaAdverbiosfeguintes
fe poem no prin
cipio
oração.
•

•

Bihè:Sómente. Tantum.

Bydirò:
Illicò.

-

Logo, Daqui a pouco. Statim,
*

•

. Bö:O,do vocativo. O."
Bomodè:Donde. Unde.

Codoro:
Antes que, ou Em quanto. An
tequam,
Donec.
* -

•

•

- Cohò : Sim. Ita.
.

Cohody:Não. Nequaquam.
Dorò: Então.
Tunc,Adquidº
Idiohode:
Paraque?

•

º Modè: Aonde, Para que parte ? Ubi,

Quò, Quà.

.

.

.

º Mori, Morinè: Afim, Ahi, Defta ma
neira. Hujufmodi, ,
*

.

*

Nò: Se, Sí

Nori-nè: Lat. Ne, adverbium vetandi.

Ri-nè: o mefmo.

Saidè: A que ? Adquid, Quorfum.
Sode

1o6 .
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Sòde: Porque. Cur, Quare.
Sodeyò: Quantas vezes. Quoties. Ha
vendo verbo, fedivide afim: Sodeecotòyò,
Quantas vezes furtate.

Sorò: Nete comenos, Em quanto, Em
mentes que. Dum.

Adverbiosdafegunda Clafe.
Os Adverbios feguintes fazem compoff

#" com os Nomes, & verbos, no fim del
CS,

AEmpri, ou Pribae: Totalmente. Peni
tüs. E com verbo Negativo em Kie, figni
fica, De nenhúa maneira: Nihil penitus. Ut,
Dikiempribae, De nenhúa maneira deo ,
Totalmente nada. Neaempripi: Eftar total
mente olhando fem fazer nada.

Barae: De frefco, Recèm. Recenter. Ut,

Niobarae, Começarfe a fazer.
Beipri; Defubito, De repente. Subità.
" Ut, Inhábeipri, Morreo de repente. __
•

- Bendò: às efcondidas. Clam. Ut, My
bendò, Levar às efcondidas.
Chè: Novamente, De novo. Noviter.

•

Ur, Nioche, fazer-fede novo.

Chi: Atèlà, não mais. Ufque, Ut, Mo
rohòfiwichi, Foy atè là.
Co.
O >
"#

•

"Da
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Co: Não. Non. Ufafe somente, quando
lhe precede o adverbio Inárò: ut, Inárò fi
teco, Por ifo naõ veyo,
Cohò : Afim não mais, Sem que nem
}

para que. Gratis. Ut, Tecohò, Veyo afim,
porgoto. Dicohô, Darfêm caufa, de graça.
Tambem fignifica, De propofito: Contul

tò: ut, Pacohò, Matar de propofito.
Cri:Jà. Jam. Serve de preterito aos ver
bos: ut, Dicri, Deo jà.

Dedi, ou Didi, ou Dedè: De perto,
Chegado. Propè. Ut, Mededi, falar à ore
lha: Todidedi, chegarfe para alguem.
Dy: Naõ. Non. Ut, Medy, naõ fallar,
Dinhi:Delonge.
Eminús. Ut, Netçodi
nhi,
fervito de longe,
Hehè:Levemente, Manfamente, Deva
# , As vezes, Rara vez, Pouco, Leniter,
•

Pedetentim, Aliquando. Ut, Wihehè, ir
de vagar: Do tihehè, bota hum pouco.

, Hò: De propofito. Datá operâ. Ut, Pa
hò, Matar de propofito,
•

, Honè:Direitamente, a fio direito. Re
ótà. Ut, Wihonè, ir direitamente.
Idadè: Continuadamente, Sempre. Afi

duè, Jugiter. Ut, Nateidadè, trabalhar fem
Pré.
Idzá: Verdadeiramente ,

Tº…"#

C
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De todo, Simplefmente fem miftura. Ve
rè. Ut, Teidzã, vir de todo.

•

Idzádzã: Sem caufa, Sem que nem para
que Gratis. Ut, Poidzádzá, fere{pancado
fem caufa.

*

,

Quando.
Inghi:
Quando
for. Cüm, Quum. Ut,Wiin
ghi,

A

-

Yewò:
graça. Gratuito. Ut, Diye
wò,
Dar deDegraça.
•

Yò : Frequentemente, Muitas vezes.
Crebro, Saepè. Ut, Teyò, vir frequen
tem ente.

•

Kie: Naó. Non. Ut, Cotokiè, Náó fur
tal",

- Kiehò:Prius tempore.Ut, Difakièhori,
O que naceo primeiro.
- Maehae: Mais. Uiteriús. Ut, Wimaehaº »

-

ir mais adiante.

-,

Ne: Eis. Ecce. Ut, Ighynè, eilo.

Peipè, ou Pepê: Em migalhas. Frutu
latim. Ut, Potepeipè, cortaremmigalhas.
Rerè: Pouco. Parum. Ut, Tirerè , bo

·tar pouco.

-

•

-

Ronè: Continuadamente. Indefinenter.

- Ut, Poronè, bater continuadamente fem
cefar, como roupa, &c.
•
-

Tà : Antes que. Priufquam. Ut, Tetà
hibò;veyo antes que vieffe.
•

•

Tçã:

Ta Naçaõ Kiriri.

To9 ;

Tçã: Tefamente, Rijamente, Aperta

damente. Durè, Prefim. Ut, Tatçã, pe
gartefamente.
Tò : Muitas vezes, Importunamente.
Saepius. Ut, Metô, falar importuno.
* Wonhè : Bem, Perfeitamente. Re&tê.
Ut, Mewonhè, fallar bem.

•

Woronè: Inteligivelmente, Claramen

te. Perfpicuè. Ut, Meworonè, falar cla
TO,

Adverbios da terceira

cafe.

Os Adverbios feguintes não fe ufaó no

principio da Oraçaõ, mas fempre lhes ha
de preceder algúa palavra.
Cruby:Demafiadamente, Muito. Nimis,

Valdè , Admodum.

.

Cunè: Por ventura, Talvez. Fortafe.
Docohò,ouCohò,per aphaere{im: Então,
Tunc.

•

•

#

|-

Kidè: Por ventura, Talvez. Fortè, Efte
Adverbio fempre feufa no fim da Oraçaó:

ut, Morefitè mo hierà kidè, Talvez que
venha logo para minha cafa. Aºs vezes feu
faó ambos os Adverbios Cune, & Kidèjun
tos: ut, Morè fitè cunè Kidè.

,

Proh:Oxala. Utinam , adverbium op
| 4
……..……::
tandi,
…";
,
-

*-

-

|-

-

|-

-

* *

-

*

*

"- -

"Ad
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Adverbios da quarta Cla/e.,

Os Adverbios feguintes fe ufaõ indife
rentemente na oração.
\

•

Aº

• A

Berò: Certamente, afim como digo, já
dife. Profectòinquam. Ut, Beròwandi,já
difle que não ha.
Boighy: Daqui. Hinc.

Bo#5acolá, Dali. Inde, Illine,
Ifthinc.
+

Bourò: o me{mo.

Cananekiè: De prefa: Celeriter.
Caratçi: Amanhãá. Cras.
Catçi: Para là, A outra parte. Aliô.
Catçiho: Para cà % da bandada quemº,
Hüc.
-*

•

•

Cayadè: Alta noite. No&te concubia.
Cayahò: Hontem. Heri.

Cayahohò: Antehontem, Trefantehon
tem. Nudiuftertius, Nudiufquartus.

Cayapri: Dedia. Interdiu.
Cayéhohò: Depois de a manhãa. Peren
die.

Damà:Longe, Procul.

/

Damákiè: Perto. Propè.

Dehétçi: Acolà, Naquella parte, Illic.
Doighy: Hoje, Agora. Hodie,

N";
O
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Doighydi: Daqui em diante. Deinceps,
Pothac. Se não for folitario, mas com ou

tras palavras, o Dife poem no fim da fen
tença, conforme a regrados futuros.

Doighychi:Atègora. Hactenus, Ufgue
adhuc.

•

Doighydzã: Hinda agora, Ha pouco ,
Lego. Modô, Dudüm, Protinüs.
Homo, Homoberò:Bofé, Certamente.
Meherculè.

Homodi: Embora, Seja afim, Benèet.
Homodirodi: Aífim ferà, Afim farei. Ita

plane erit.

Homono? Afinhº? Itanè? Nunquid
lta ?

Homorokidê: Talvez que feja afim,
Fortaffeita eft.

Homotè:Não hepofivel: Qual ? Será
bem ? Qui. Nullatenus.
Ibò: Dahi. Inde, Ifthinc.
Yemy :Arriba, Em cima. Surfüm, Su
T2.

•

Kenhè:Antigamente, Ha muito tem
po. Antiquitüs.

•

Kieretà ; A'bocada noite. Prima nocte.

Mani: Longe, Ditante. Procul , Emi
IlUIS.

Minehé: Hoje, pelo tempo que já pafou.
O•

1 12

Arte da Lingua Bra/ilica

Hodie manè, velhora praeterita.
Baldadamente, No ar. Fru

nº"…
Ta.

Moighy: Aqui, Hic.

•

: Moighydzá: Aqui me{mo. Hic planè.
Moghychi: Atèqui. Ufque huc.
Moighynè: Ei-faqui. En, Eccc.

More, Morccü: Logo, daqui a pouco.
Dudum, Statim,
Morò: Afim. Sic.

Moro, Moronò: Bafta. Sateft.
Morohò: Acolá, Là. Illic, ou Illuc, ou
Illac.

Radamy: Debaixo, Parabaixo, ou Den

tro. Inferius, ou Intus.
. Saibamy: Em parte baixa,como fobrado,
ou atras do outeiro. Infernè.

•

-

. Sambyyé: Na verdade. Revera.
Sinekiè: As efcuras. Intenebris.

•

Tudenhè: Nostempos paflados, Dantes.
Olim.

.

. .

Udjeinghi? Quando?
- Wipokiè: De revèz. Obliquê.
Woibiho: Sómente. Tantùm.

Woromy: De trás das cotas. A tergo. . .

Annotação primeira. Alguns Adverbios
de tempo, & lugar pedemás vezes a Prepo

fição Mo: ut, Moyemy, Em cima: Moca
…!

yade,
/*

*

/*

•
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yade, Alta noite." …", º "" ; ,
Annotação Egunda

Asvezes os Adver:

biosfervem de verbos: ut, Sode ewatçãbo

epa, Que fizete para fere{pancado?
…
"$ º "II. … * * *
•

;

•

•

des e º

*……… *

-

.

#

->,
#
}

*

.
",

De algumas Particulas, que/eufää
*

, .

;{

mal. "gua.

-

…

C. . f3 … * *

H A neta Lingua humas Particulas*
Il que fós perfimão fígnificão, mas jun"
tas aos verbos, & nomes, ou eftendem o figº

nificado dos mefmos verbos, & nomes, ou
- ,

li#### alguma força, & elegancia; &
porifofe pódem chamar quafi, adverbios,
porque fe chegão muito à definição dos Ad
verbios: & por eta razão tem ofeu lugara
quientre os Adverbios, & fão as feguintes;
A, poto no fim dos verbosa&nomes,figº

nificagenteºut, Wanherea, fazendadagem
te;lcotóa, agente furta.Advirto grque to
das etas. Particulas fempre fe compoem
com os mefmos nomes, & verbos no fim.…

Baº. Efta Particula ferve de elegancia no

fim dosverbos no Indicativo, em particular
fe forem Negativos: ut, Bydirò hiwibaedi,

Logo heideir: Tekièbae, Não veyo. _
".

|

H

|

Bó,

+

•
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Bò, no fim do verbo, fignifica De todo,

fem exceiçaõ: ut, Pedabò; Quebrarfetudo
em pedaços»fem ficar nada inteiro:Inhabò,
Morrer todos fem figarhum vivoor . . . .

Chi, ferve de elegancia aos verbos, &

nomes de falar, gritar, perguntar: ut, So
dechi, que diz?

&# novas? Morochi fime:

Afim diz… .. ..………...….…..…

Cü;no fim dos nomes adječtivos, deno
ta propriedade: ut>*Banarecú, medrofo;

Kydici), ferrugento.gº.g.

# º flof; f * #

… :* Pesfemaccento feufa às vezesportele
gancia no fim dos verbos,em particular com
de Eftar, Jazer § 3G cout, Pide }
Eftà ahi; Bades Eftaõ ahi Tambem faz os
QSVerbos

#momesverbesiºitº Buçúde, He alvo. Tam:
bem denota grandeza, ou ditancia; ut, Ne
rúde, grande montaá; Buhède, blz de lon
gººgºgºl… … ….……cia… o ouri, º

# Dèsbonaccentos henota de pergunta:
Alf º

Sudzade CF1 2 JDe quem hegfa faca?

Tambem fignificaditoalheyo, &bromef>
moque Piz, ou Dizem, ut Wandydè, Diz
quenaóhadº.….. estion 2. Joaº 2o goº

o Dò, poíto com os verbos, fignifica acaba
mento: ut, Nhudocri, Acabou de comertue
dos Nhadocri, Morreo de todo. A azoto: ":

Hysfeufämuito nas: “…………Íl

* * *>

* *

*--------•

#*# .………………………………………"…="#=
…"

* -

•

, .

*

+

----

"

-

* -

*.

•
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fim da palavra, quando fere{pondecomhu
ma palavrafó: ut; Dzucáhy. * . * . .
Niô, Etta dicçaõ polta depois do verbo
denota, que a acçaõ fignificada pelo verbo

jà etava feita: ur, Bytániô, Jà etava que
rado: Dahiniö, Jà etava ahi:

," " "

Ri, Je ajunta às vezes por elegalicia às
perguntas: ut, Soderiºicotò, Porque furi

tou? Tambem fignificafazerem outra par
te a acçaô fignificada pelo verbo: ut, Wiri;
parãoutra
outraº
Neri,* #olhar para
parte;
Ir2FUC.*
",
#
- .
|-

•

•

*#{ tambemãe # de #
ut, Bohiwirò, Queror eir;$odero, Por
que? . . . "\\'\\ \ {}.
Ru; denota habito, cotume: ut,Coti
—

.

rù, Ladraó que cotumafurtar. Arañcrerü}

vergonhoto… º ºitº

º

- Te; nota de plural cómos nomes de pá
\rentefoo; &genté? ut, Ippotê, os Irmãos
mais velhos. Tidzitè, as mulheres, " ";
Tö; heparticula, que faz o verbo fre
luentativo: ut, Metò, fallar muitas vezes:
Crikieto; pedir muitas vezes. * . *
.

Wö; he particula, que entrepota na
oração denota enfadamento de quem fala:

ut,Sodewò, que modo he efeffracãwor
Sá; Sou porventurahum cachorro? * * *
**-**

*>…

.

Hij
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Qutras particulas ha, que tambem
er fifós naófignificaó, & com os verbos,
# nomes tem fua fignificaçaõ, mas per
tencem a outras partes da Oraçaõ, & já
fe falou dellas ou nos Pronomes, & Póf

fefivos, ou nos Nomes Adjectivos, ou
nos verbos, ou nos Participios , ou nas

Prepofiçoens, conforme fereduzem a ca
da qual dellas.

::

… #: ;

,

—

c AP 1 T U L o v 11.
Da Interjeira".
.

. * #:;

*

*

*

+

*

> Obre eta parte da Oraçaõ não ha que

S#, apontalas por ordem,pois naó

fe ufaó muito na Oração fenão fóss & al
gumas que tem lugar na Oraçaó,fe poem no
principio della.,
__ /
#
- - - …

-- .-

**

*

Agà, Aganori *Ay vozda mulher. Lat.
Heudolentis.

* **

>

•

Amü : Tiray là, voz tambem de mu
lher. Lat. Apage, execrantis, autrejicien
tis cumfatidio.

...

:

,

*

. . . Ari)Arrelà, voz do homem. Lat. Apa

ge, ut füPrà *
.

.

-*-*

# :
:

-

Bö :
-

-

*

============

==
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. Cuhè: Oh, Lat. Papè, Vah, admiran
... Hè:Ay. Lat. Ah, Heu, ingemifcenº
{1S.

tiS.

-

-

- -

-

".

-

--

•

Hohò
: Oh,
admira
ntis.voz da mulher. Lat. Papè,
Vah,
Homórò: Ay.Lat. Heu, miferentis,
Yà: Ea. Lat. Age, Agedum, folici
•

•

tantis.

----

•

Yahè: Hay. Lat. Hei, voz do homem,
dolentis.

* *

…

•

Yuh , Yuhyà , Yuhyâretè - Huy.
Lat. Hui, admirantis, aut rejicientis
cum ta:dio; ou de quemfefteja graças, &
ditos.

-

-

-

-

. Mehi: Ora fús. Lat. Agè, Agedum,
clamantis. Efta Interjeiçaõ fe compoem>
fempre com o verbo: ut, Brocâmehi, Ora

fús vem deprefa.

Nenê, ou Enè Enè diz o q cae naº

coufa.

- ---

* * *

Raemy: Ay. Lat. Heu, aut Va-, da
mulhermiferentis. Heo me{mo que dizer,
Coitado.

Sodewò, Heus; Que modo heetcº Lat.
Hui, refpondentis cum moletia.

>>

Hi
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c API T U L o VIII.
+

"...:: ….

…

.

…

"

"

/

" Da Conjunçaõ.…..…

A?

Conjunçoens Copulativas neta
\ lingua faó, Bae: E: Lat. Que : &
fe compõem no fim do nome, ou verbo,
como no Latim, Que: ut, Mybae bodzò,
mybaetafi, &c. Levou o machado, & ei
,
.
xada. . . . . . .
perfyncopem
Nodehé,
ou
_Dehé, ou
No de : E, Tambem ; he o mé{mo que
Et, Quoque. Eftafe poem fempre no
fim do membro, & fentença : ut, Wi
cri Paulo no dehé, Foy tambem Paulo.
A's vezesfe divide o No, do Dehé, afim:
Siwi nò Paulo dehé.…!
Lat.
Mori,
?
a . ::)Huns,
É… " &: outros.
tüm,mori
Güm,
-

-

•

. Conjunção Disjunctiva he Bohè: Ou.
Lat. Vel. "Eta Conjunçaõ fe repete duas
vezes

depois de cahá

huma das dicçoens

que divide: ut, Era bohö, tidzi bohè, ou
macho, ou femea.
As
+ 4
+", ' '

|

•
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As Conjunçoens caufaes faó, Nò: Por

##

ou Para
BòLat.
: Quia, Quoniam,
que.

que naõ Lat,
-

-

- -

-

-

Ué, vel Né.) I J #" , " " . . ?
Nori: Porque. Lat. Quoniam. _ ,
s faó, Ibónò:
Adverfativa
AsTamen,
s. … Comtudo.
? ! º.….
Nihilominu
Lat.
Nerü

•

# Lat. Sed. Eta Conjun

çaó fempre fe poem no fim da Oraçaõ. __
Proh; Ainda que, Lat. Quamvis. Efta
conjunçaõ fempre pede na fentença que fe
he fegue putra Conjunçaó, Nerui, ou
Ibonò. Ut, Pà proh hietçã bohikeñde
te, ibonòhikendekie, outhikendekienerü:

Ainda queime matem, naõ hey de dizer
nada. *:Pro; : a razo, e aco: 3 a, … #

Conjunçaõ Collectiva, ou Illativa he.

Inarò:Porifo. Lat. Quapropter, Ideo. …
EtasConjunçoens fedividem, como as

Latinas, em Prepofitivas,&Subjunctivas. As Prepofitivas faó as qfe poem adiante na
Oraçaõ, & faóMori, mori, Nò, Bè.
Nori, Ibonò, Inarò. As Subjunctivas faó
as que fe poem depois de algum nome, ou
verbo, ou depois de toda a Qraçaõ;& faó,

Dehé, Be, Bohè, Nerüi, Proh., # 4: #
-

:
/

: :
- -

* **

•

* *

H

•

•

#12 - 1}
••••

Filly

. -

*:: : : :)
->
|

-

4
} +2:322,
<
--

-
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C A P I T U L o IX.
Z

Da Syntaxe de.…… as Par

tes da Orºgaõ enº,
tref.
ordinario neta lingua
D?verbo
ao Nominativo.

precede o
-

--

-

Exceiçaõ primeira. Tirafe, quando o
verbo tem por Nominativo o me{mo ar
tigo do Pronome comfigo; porque nefte
cafo jà o artigo , que he o Nominati

vo, precede ao verbo: ut, Dzucâ, Eu
2ÍIlO.

… e º

•

|-

. Exceição fegunda. Tira-fe, quando
na Oração ha algum daquelles Adver

bios, que precedem a toda a Oraçaõ, ou
fe devem pôr logo depois da primeira pa
lavra, que de ordinario he o verbo; por
que então precede o Adverbio : ut,

Morè fitè
.
amigo.

hirendès, Logo vem o meu
•

-

Exceição terceira. Tira-fe, quando a
9ra
Ti Ii
ºffs
•

*******=====
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oraçaõ he de pergunta ; , porque então
nos verbos Neutros precede o Nominati

vo: ut, Adjè icotò, Quem furtou? O
mefmo he no Participio : Adjè divi

ri, Quem fºy º Se o verbo for paf
fivo , nas pérguntas precede o ablati
vo do Agente com a prepofiçaó Nò :
ut, Inhadè fipà , De quem foy mor
to ? E a me{ma ordem fe guarda na

repota : Hinhà fipà… Eu fuy que o
matey, ou, De mim foy morto. O me{
mofe ha de dizer , fe a pergunta for
fobre a caufa , intrumento , ou mate- ,
ria da acçaõ ; porque então precede o

dito cafo com a Prepofiçam Dò ; ut ,

Idiodè fipà , com que intrumento foy.
morto?

…"

•

.

.

. Havendo adjectivo , que concorda
com o Subtantivo, logo_fe poem de
pois do Subtantivo: ut, Dicri udzà ya
chi: Deo-fe a faca grande.

#

{

Tira-fe deta regra, quando o Ad
jectivo faz as vezes do verbo, Ser;
porque entaó precede o Adjectivo ao
feu Subtantivo: ut, Yanè udzà, A faca

età afiada.… …

*

. .

*

**

Depois do verbo , & do nominati.

Nº te poem o cafo proprio do
**

vºtºg

**

•

***

#

Y

•

rzz
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& depois os outros cafos, que houver,
na Oraçam com as Prepotiçoens necef.
fárias.

Advertindo , que nos - verbos

Neutros o cafo proprio heio que cor
refponde ao nofo accufativos, efe for:
- Neutro activo ; ou aquelle, cafo , que
naó nofia
fe poem em primeiro
lugar depois do verbo, fe for puro Neu…
tro : ut, Icotò gora do tayü hidiohò,
O negro me furtou o dinheiro a mim:
Irè hidiohè mòrfudzà, Agata-fe com
migo fobre a fua faca. E no verbo Paf.

#

fivo o cafo proprio que precede aos ou
tros. cafos …. he, o ablativo do agente
com a Prepofiçaõ . Nò :_ut, Perecri

# hº

woroby
, Foraó-me con
tadas humas novas pelo Padre a mim.… :
* Os Adverbios fe ham de colocar

conforme fe explicou na Syntaxe del
les: 1. os da primeira Clafiei, no princi
pio; os da fegunda, compotos com
os/verbos no fim ; os da terceira, de

pois de algumas palavra ; os da quar
ta, no meyo da Oraçaõ, ou aonde quia
zerem, & o ufo, enfinar.….…

…" * #

- O Modo Indicativo de ordinario pre
cede aos mais "Modos ; excepto os ver

bos de
movimento , que algumas ve:
*
zes

**

•

= ===

…====
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vas

zes fendo no Indicativo fe poem atràs
dos Gerundiosº: º ut; Do pâadjè -iwo a
# :;
Foya atrabalhar.
matar caça. Do inatè "…fitè, * Ve
•

•

* Ajuntando-fe dous verbos có, Que, no
meyo, ou femelle, fendo o fegundo Infinito

na nofa lingua; tambem, neta lingua.
6 fegundo, verbofe manda ao Infinito,
& ferve como de Nome º infinitivo,
& fegue as me{mas regras dos Nomes.
Afim que póde fervir de Nominati
vo, & então fe poem depois do ver

bo : ut , Netçő fiwi hinha , Eu fey

que foy , ou . A fua ida foy fabida de
mim. E póde fervir em eutro cafo com

a Prepofiçaõ , que o verbo anteceden
te pede : ut Nhiera do híwi, Tenho
vontade de ir. Advirto, º que o verbo
poto afim no Infinito , & feito nome

infinitivo, pede ainda afim os feus ca
fos proprios com as Prepofiçoens pro
prias, como fe fora puro verbo : ut,
Nhicrae Carai do icotò do hiwanherè,
Q branco quer furtar a minha fazen
da

O modo de colocar as outras Par:
tes da Oraçaó, como Participios, Pre

Pofiçoens » Interjeiçoens • & Conjun
"
" "
"
"
.goens
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goens , ja fe declarou nos proprios Ca
itulos de cada huma dellas; & o ufo

{
mefma lingua ferà, a regra mais acer.
tada de todas as outras regras deta: Ar
te, Z/as te plura docebit.

"
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