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INTRODUÇÃO 

1. Propósito da Gramática 

O propósito desta ramática é de facilitar a 
aprendizagem e estudo da ingüa Xavãnte para quem 
a desconhecer. Por ser compreensiva no seu alcan
ce e apresentaxão de todo aspecto principal desta 
língua, a gramatica proporciona ao estudante uma 
armação sobre a qual este pode edificar ao passo 
que seu conhecimento e domínio da língua forem 
crescendo através de contatos com os Xavãntes mes-
mos. 

os dialetos da língua Xavánte variam até 
certo ponto entre si no que diz respeito a léxico 
e uso. A presente Gramática é baseada no dialeto---i 
de Culuene. ___J~~--1 

2. Uso da Gramática 

A gramática se divide em duas partes. A 
Parte 1 consiste em 23 lições, formando assim o 
corpo principal do texto. A Parte 2 contém qua
dros verbais, vocábulos adicionais, notas e exem
plos de diversos pontos gramaticais, e um glossá
rio de termos lingüísticos. 

Em geral, cada lilão começa com uma pequena 
conversa-modelo em Xavante, seguida de vocabulá
rio e uma ~xplicação de determinados aspectos gra 
maticais da língua. Estão incluiídos também ex
ercícios de gramática e, em ' rnuitas lições, notas 
culturais que proporcionam informações de ordem 
geral sobre a vida dos Xavãnte. Recomendam-se os 
seguintes métodos de estudo para uso da Gramática 
em diversos situações e ocasiões. 

(a) O estudante irá tirar o máximo proveito da / 
Gramática, usando-a em combinação com as fitas de 
material Xavánte (que se podem obter do Institutó 
Lingüistico, Brasília, D.F.). Estas conversas, 
exercícios, etc., permitem ao estudante ouvir e 
imitar repetidamente pequenos trechos f~lados, 
aumentando assim seu domínio da pronúncia e da 
entonação. Nestas fitas o locutor Xavãnte pro-
nuncia duas vezes cada sentença do exercício ou 
conversa, deixando logo depois uma pausa sufici-
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ente para a repetição da referida sentença de 
parte do estudante. Os itens lexicos são aaresen
tados de maneira idêntica. (Nota: os poucos vo
cábulos do texto que nãQ aparecem nas fitas são 
aqueles que os falantes da língua não proferem 
isoladamente.) Siga-se o seguinte método no uso 
das fitas: 

i) Escutar, sem imitar, o material da lição. 

ii) Voltar à conversa e escutar a primeira 
sentença ou loc~ção; imitar cuidadosamente, . 
prestando atençao desde o inicio à entona
ção, bem como à pronunciação das palavras. 

iii) Escutar novamente a mesma locução e depois 
imitar. Repetir esta següência até conse
guir razoável domínio da entonação e pronun
cia. 

iv) Seguir a. mesma rotina com a próxima locução. 

v) Escutar e imitar consecutivamente as duas 
locuçõ·~s. 

vi) Depois ~e assim praticar as duas locuções, 
passar a terceira, praticando-a sozinha pri·
meiro e depois em companhia das duas anteri
ores, e assim sucessivamente. 

Devem seguir-se os mesmos passos com os exer
cícios e com todo material didático gravado. 
Sem~lhantemente, após completar as primeiras 
liçoes, o estudante verá a utilidade de revisá-
las antes de empreender nova série de lições. 
Vale a pena f aze.r tal revisão depois de cada cinco 
ou seis liçõ:es. 

·~ . 07sde o início, o estud~te deve utilizar p 
1~1_, e v:aJ., aprendendo nestas_ liçoes nos s~us oontatos 
com~ssoas que falam ·xavante. 

(b) Se •• O' _e~tudante tiver que trabalhar sem bene
fício de 'g~avador magnético para usa de fitas, mas 
esti:ver .... num local onde alguns dos Xav~te falam 
~07t':1g':1es, ser,~cons.e~havel, sob;etudo na~ fases 
iniciais da s·ua ~~ndizagem da lingua xavante, 
que trabalhe com os .ajudantes que maiores conheci-
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mentos ti verem do poi;tuguês. Os ajud.antes devem 
estar dispostos a corrigir a todo momento a pro
núncia e gramática do estudante, com muito ênfase 
na repetição e imitação oral dos exercícios, se
gundo o modelo acima referido; se 0 ajudante nao 
mostrar tal disposição, o estudante deve animá-lo, 
mostrando seu próprio desejo de receber a necessa
ria correção. 

(c) Numa situa~ão monolingüe, ou em qualquer 
outra em que nao se falar ou entender suficiente
mente o português para ser este fator de ajuda ao 
estudante, trabalhando este sem benefÍGio de gra
vador magnético, a Gramática será naturalmente de 
uso mais limitado. Fornecerá, contudo, informa
ções que tornarão ~ais rápida a aprendizagem dos 
sons e das estruturas gramaticais da língua 
Xavánte. 

Seja qµal for a s.i tu ação ou ambiente de 
aprendizagem do estudante, e por mais limitado 
que seja seu vocabulário, deve a todo momento 
falar a língua que está aprendendo. Isto não so
mente irá adiantar sua própria aprendizagem, como 
também animará os Xavánte mesmos no sentido de 
lhe ~prestarem ajuda. Até o fim da segu~da lixão 
se encontra uma lista de diversas locuçoes prati
cas que serão úteis ao principiante em todo e 
qualquer a.mt>iente de aprendizagem lingüística. 

3. Ortogr7J'á 

Convem elucidar certos aspect os da 0rtograf ia 
oficial da língua Xavánte. 

(a) Vogais e consoantes longas. Nesta lxngua cer
tas palavras contêm silabas de vogal longa, i.e., 
prolonga-se o som da yogal até duas vezes a dura
ção das vogais normais. Há também consoantes lon
gas, nas quais se prolonga o som igualmente. 

Comparam-se as seguintes palavras em Xavánte: 

paadi - 'tamanduá' padi - 'nome de homem' 

atto - 'seu olho' dato - · 'olho de uma pessoa' 

A prolongação consonantal ocorre também entre du~s 
palavras contíguas: 
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du 'capim' dudz dzô - 'para capim' 

Na forma escrita da língua Xavánte, contudo, não 
se indica a extensão dos sons, sendo a ~nica ex
ceção o prefixo pronominal pessoal da 1 pessoa 
singular II- no qual se manifesta sempre por es
crita para evitar confusão com r- prefixo pro
nominal pessoal da 3ª pessoa do singular: 

Iimama - 'meu pai' Imama - 'o pai dele' 

A omissão de sinais ortográficas de prolongaxão 
não apresenta problemas para os leitores Xavante; 
de fato, facilita a escritura, embora possa criar 
confusões de leitura para quem não fala Xavánte 
como língua materna. 

Todos os textos Xavánte apresentados nesta 
Gramática estão escritos na ortografia normal; em 
beneficio do principiante, porém, a extensão das 
vogais e consoantes é indicada através do uso de 
parênteses no caso de palavras que manifestam tal 
extensão. As palavras entre parênteses aparecem 
abaixo das palavras de vogal ou consoante longa, 
sendo indicada a extensão por duas vogais ou con
soantes iguais: 

buru - 'roça, jardim' 
{buuru) 

.,.. 
ipano -

(Ípanno) 
'o braço 

dele' 

{b) Oclusiva glotal. {V. Lição 1, chave de pro
núncia.) Toda palavra escrita com vogal inicial 
ensere oclusiva glotal antes dela na pronúncia. 
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PARTE 1 

LIÇÃO 

1 

Antes de comexar esta lição, estude cuidado
samente a Introduçao, sobretudo as seções 2 e 3. 

Os fonemas do Xavánte e seus símbolos 

Consoantes Y292!§ ----------
Som Símbolo Som Símbolo 

• i p p l. 

t t e e 
? ' E, -e 

b b a a 

d d ~ o 
V -c ts o o 
..,,. 

dz J u u 
.., 
r r ~ y 

•• . . 
w w e o 

r: -h h e 

m m 
.,. 
l. i 
- -n n a a 

-n nh IV -
:J o 

A nasalação - indi-e 
cada por - • 
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Chave de pronúncia 

YQS~i2 

i pronuncia-se como em 'tia': 

... 
e 

a 

o 

.... 
o 

u 

e 

y 

. . 
o 

8 

ti flecha 

pronuncia-se como em 'ela': 
i té aqui lo que é novo 

pronuncia-se como em 'ato': 
dato olno de wna pessoa 

pronuncia-se como em 'avó': 

Quando prolongada, esta vogal se fecha 
ligeiramente. 
oto agora 

pronuncia-se como em 'avô': 
tô de fato 

pronuncia-se como em 'tu': 
tsu'u liso, ligeiro 

pronuncia-se como em 'ele': 
I te coisa, posses dB le 

pronuncia-se semelhantemente à vogal 
lavra inglesa 'just' quando atônica: 

... 
tsyryre di e pequeno 

(tsyryree) 

pronuncia-se semelhantemente 
locução inglesa 'a boy': 
aibo horrem 

~ 

a vogal 

da pa-

.. 
'a' da 

Toda vogal nasal possue nasalação bem 
definida. Toda vogal após m, n, mr ou nh 
inicial na sílaba é nasalizada mesmo que a 
nasalação não se indique por escrito. 
Abre-se a pronuncia de e junto a nasalação. 

morno onde 

damreme 
(damreeme) 

palavra da 
l{ngua 

p,t 

aimro 
te nhono . 

(nhoono) 

seu esposo (a) 

ele dorroo 

Consoantes ----------
quando iniciais na sílaba são mais aspirados .... 
que em portugues: 

pa'o 

tebe 
(teebe) 

banana 

pei:xJe correstivel 

pronuncia-se como a interrupção na interjei
ção 'oh-oh': 

pi'Õ 

'wa 'wa 

mulher 

piranha 

t,d pronuncia-se com a mesma posição da língua .... 

ts 

dz 

r 

que em portugues: 
dato olho de wna pessoa 

pronuncia-se como em 'tia' (sotaque carioca) 
ou como o 'x' de 'lixo': 

tsi'a frango 
(tsii 'a) 

A pronúncia varia de 
Antes da le.tra 'a' é 
's' de 'sábado' : 

"'( 

te tsabu ele vê 
(tsaabu) 

uma pessoa a outra. 
pronunciado como o 

quando inicial na sílaba, pronuncia-se como 
em 'dia' (sotaque carioca), ou como o 'j' de 
'junho' ou o 'y' da palavra inglesa 'yes': 

dzahadu mais taxadB 

pronuncia-se corno em 'caro': 

buru roça 
(buuru) 
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-· 

w 

h 

antes da letra 'i' é pronunciado como o 'w' 
inglês, sem arredondamento dos lábios e com 
um pouco de fricção. Em outros ambientes 
não há fricção e os lábios se arredondam 
mais: 

"" . l.Wl. 

waradzu 

se~nte de le 

estrangeiro 

pronuncia-se como na palavra inglesa 'ahead' 
(i.e. -rr- português em frouxo) 

dahi osso de wn:i pessoa 

b, d, m, n, nh 
..... 

pronunciados como em portugues. 

Entonação 

As locuções declarativas têm entonação caden
te, i.e., o tom ou nivel da voz é mais baixo ao 
final da locução do que ao principio. As locuções 
interrogativas descrevem uma configuração entona
cional de nível baixo-alto-baixo. Cai o nível no 
marcador interrogativo ~ em principias da per
gunta; depois sobe e finalmente desce progres
sivamente até ao fim da pergunta: 

como ? 

-.. e morno te aimo Aonde você vai ? 

O estudante aprenderá logo outras configura-- .,,,, . - -çoes entonacionais da lingua Xavante. Uma mae, 
quando ralha com uma criança, por exemplo, usa 
entonação fortemente cadente. Uma mulher contan
do as mágoas e injustiças da sua vida emprega uma 
entonação da qual todo segmento termina num nível 
mais alto do que o anterior, etc. 
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Tom vocálico 

• • "'r -Note-se que as vogais i, i, y e u sao pr2 
nunciadas com tom mais alto que as outras: 

da' upana substituto de wna pessoa 

datio mã.e ! tia! (vocativo) 

Duração enfática 

Para fins enfáticos, prolonga-se a penúltima 
sílaba de uma locução. Quanto mais prolongada a 
sllaba, maior a ênfase. Esta face~a difere da 
prolongação mencionada na Introduçao._ Ocorrendo 
maiormente em palavras descritivas, nao se indica 
normalmente em forma• gráfica: 

1. 

romho di 
.-

'longe e 
Cromhoo) 

Crornhõoo di) .-
muito longe e 

-
" 

Intensidade 

A in.tensidade é previsível em palavras de 2, 
3 e 4 sílabas que contêm apenas vogais 
curtas. (sílabas acentuadas sublinhadas) 

Em palavras de duas silabas, a última silaba 
é acentuada: 

pa'o pi'Õ - banana mulher 

Em palavras de três sílabas, o acento cai na 
primeira e na última sílaba: 

chefe !!dZaE.Q. abóbora 

Em palavras de quatro sílabas, o acento cai 
na segunda e na Última sílaba: 

'watébrémi rapaz dawatatsu barba 
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2. 

3. 

4. 

12 

As sílabas longas são sempre acentuadas. Há 
três tipos de sílaba longa: aquelas de vogal 
prolongada; aquelas de vogal mais 'i'; 
aquelas que terminam em consoante: 

wahi -- a obra aibo hont3m 
(waahi) 

umdo -- aastor 

~ acentuada a sílaba final de toda locução, 
a menos que seja o sufixo diminutivo -re: 

buru u 
(buuru) 

... 
a roça 

Quando a Última sílaba da palavra consiste 
no sufixo diminutivo -re, não é acentuada. -A intensidade em tal caso é previsível da se 
guinte maneira: 

Em palavras de duas sílabas, o acento cai na 
primeira: 

ts ire passarinho 
(tsiire) 

Em palavras de três silabas, o acento cai na 
segunda: 

mosquinho 

Em palavras de quatro sílabas, o acento cai 
na primeira e na terceira: 

abadzire linha, fio 

Pratiquem-se a conversa e os exercícios que se
guem: 

Bom dia. 

Bom dia. 

E rowe di. 
(roowee) 

Ihe, rowe di. 
(!Ihe, roowee) 

E te Iromhu. 

CONVERSA 

lhe, wa romhu. 
(iíhe) 

Bom dia. 

Bom dia. 

Tudo bem (aom voaê)? 

Tudo bem. 

Está trabalhando? 

Sim, estou trabalhando. 

VOCABULÃRIO 

e 

íhe 
(ÍÍhe) 

rowe di 
(roowee) 

te íromhu 

wa romhu 

palavra que introduz unrz 
pergunta 

• si.m 

as aoisas vão bem, bom, 
ótimo 

voaê está trabaZhandtJ 

estou trabalhando 

Os Xavãnte adotaram do português as saudações 
bom dia, boa tarde e· boa noite. 
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EXERCÍCIOS 

Tom 

Module o tom da voz na pronúncia das seguintes lo--cuçoes. Escute bem o tom da voz do seu ajudante 
Xavãnte: 

Alto-alto Alto-baixo --------- ----------
uhi feijão upa mandioca 

tsimhi garrafa u'ã jabuti 

pi'u alasse de abelha ti'a terra 

Baixo-alto Baixo-baixo-alto ---------- ----------------
noni aapaaete wedehu vara de madeira 

(nooni) 

dadu estômago de uma -mar a u ao mato 
pessoa 

dahi 0880 de uma aiho nhi aarne de veado . 
pessoa aampe-iro 

Pratique agora uma variedade de contrastes no mo
delo wa titsã 'eu o vejo': 

wedehu wa titsã vejo a vara 

uto nhi wa titsã vejo a aarne de anta 

aiho nhi wa titsã vejo a aarne do veado carrpeiro 

ai'uté wa titsã 
.... 

vejo o nene 

abadzi wa titsã vejo o algodão 

14 

Duração vocálica 

Pratique o contraste entre vogais longas e curtas: 

ti'a 

ti'a 
(tii 'a) 

padi 

padi 
(paadi) 

terra 

carrapato 

norre de horre m 

tarranduá 

wahi 

wahi 
(waahi) 

wedehu 

wede 
(weede) 

Duração consonantal 

nome de pes-
soa 

Val'a 
... 
al'VO.re 

Pratique o contraste entre consoantes longas e 
curtas: 

dana 

ana 
(anna) 

date 

ate 
(atte) 

mãe de wna 
pessoa 

-sua mae 

posses de uma 
pessoa 

suas posses 

dato 

ato 
(atto) 

pati dzô 

olho de wna 
pessoa 

seu oZho 

para tamanduá 

e tiha dzô paPa que? 
(tihadz dzô) 

NOTA CULTURAL 

Desde o início das pesquisas lingüísticas na 
sua tribo, os Xavãnte têm mostrado vivo interesse 
no ensino da sua língua a outras pessoas. Como em 
todo grupo humano, alguns deles captam com mais 
rapidez o intuito do principiante que se prontifi
cam a ajudar-lhe. Em geral os homens e as mulher
es mais idosas.são melhores ajudantes lingüísticos 
que os jovens por não hesitarem em corrigir os er
ros de quem aprende. 
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LIÇÃO 

2 

CONVERSA 

-- E morno te aimo. Aonde vai? 

Buru u, wa mo. Vou à roça. 

- E marI dzô, te aimo. Por que? 

Upa dzô, wa mo. 
(upaa) 

~ Mo oto tsô aimorI. 
(aimoorI) 

A'o dza, wa dza tsô 

mo. 

Vou por mandioca. 

vá buscar, pois.' 

'Ta, vou buscar. 

VOCABULÃRIO 

e morno onde ? a que lugar? 
.- . 

por que? com que proposi.to? e marI dzô 

e tiha dzô . 
(tihadz dzôi 

aimorI 
(aimoorI) 

buru 
(buuru) 

buru u 
(sem prolongação vocali -
ca) 

romhuri u 
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(fala mwculina) 

por que ? com que propósito? 
(fala feminina) 

vá (imperativo) 

roça 

... 
a roça 

ao trabalho 

rowahutudzép u 
(roowahutudzép) 

apito u 
(apitoo) 

Cuiabá u 

Posto u 

Batovi u 

'ri teme 
('rii) 

oi ba 

dzô/tsô 

-owa 
(ÕÕwa) 

'ri baba 
( 'rii baba) 

upa dzô 
(upaa) 

wa'rupré dzô 
(wa' rupréé) 

mimi dzô 

aiho dzô 

uto dzô 

aba 
(aaba) 

ao dza 

oto 

a.o lugar de ensino 

ao oficial 

a Cuiabá 

ao Posto 

ao Batovi 

.. 
a aasa 

.. .- . 
a agua, ao r-i.o 

para ele, ela 

lá 

ao r-edor da.s casas 

por mandioca, para buscar 
mandioca 

por milho, para buscar 
milho 

por lenha, para buscar . 
lenha 

por veado campeiro, para 
buscar veado campeiro 

por anta, para buscar anta 

... 
a aaça 

aonsentiroonto, aprovação 

agora 

.. 
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GRAMÃTICA 

VERBOS 

Há na lingua Xavánte duas classes principais 
de verbos, denominados "intransitivos" (Classe I) 
e "transitivos" (Classe II). No caso dos verbos 
intransitivos, é o sujeito (ator) quem experimen
ta ou sofre a ação; no caso dos verbos transiti
vos, a ação se destina ao objeto. Os verbos in
transitivos mais comuns possuem tema diferente no 
caso do singular, dual e plural. (Note-se que na 
lingua Xavánte é preciso indicar se duas (dual) 
ou mais (plural) pessoas completam ou sofrem a 
ação; tal regra se aplica tanto a verbos intran
sitivos quanto a transitivos.) 

VERBOS INTRANSITIVOS EM ORAÇÕES INDEPENTENTES 

são cinco as principais sub-classes de verbos 
intransitivos. Alem destas, há verbos reflexivos 
e uhs poucos verbos de tema múltiplo. Neste li
ção é preciso decorar o seguinte paradigma do ver
bo intransitivo de tema múltiplo "ir/andar/ mover
se" no seu uso em orações independentes. Os 
temas aparecem sublinhados. 

l't 

2~ 

3~ 

* 
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Singular 

wa mo vou 

* ... • te ai mo voae vai. 

te mo ele vai 

A 2ª pessoa do verbo na língua Xavánte corres
ponde mais exatamente ao uso de você(s) em 
português e é portanto, traduzida desta forma 
na presente Gramática. 

l~ 

3': 

l~ 

3~ 

ni 

wa'wa 

dzahuré 

wa wanem ni 
(waanem) 

te ane wa'wa 
(annee waa 'wa) 

Dual 

te tinem dzahuré 
(dzahuuré) 

Plural 

wa ai'aba'ré ni 
(ai' aba' ren ni) 

te ai'aba'réi wa'wa 
(waa 'wa) 

te ai' aba' ré 

.. 
nos dois vamos 

voaês dois vão 

e ies dois vão 

i«fc vamos todos 

vocês todos vão 

-todos e Les vao 

marca a primeira pessoa do dual e do 
plural 
marca a segunda pessoa do dual e do 
plural 
marca a terceira pessoa do dual 

Note-se que a maior parte dos verbos intransiti
vos mais comuns é de tema múltiplo. Na Parte II 
desta Gramática muitos deles aparecem escritos por 
extenso, e é aconselhável ir aprendendo aos pou
cos estes verbos à margem do estudo regular das 
lições. 

** Na Gramática inteira os termos "plural" e 
"todos" significam "três ou mais". 
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NOTA CULTURAL 

Os homens da tribo fazem o trabalho pesado 
de capina e de queimada na roça. Ambos os sexos 
ajudam na plantação e colheita de arroz e feijão. 
As mulheres trazem comida da roça para uso di
ário. SÓ os homens costumam caçar, e se ausentam 
por vezes uma semana inteira na caça, cortando e 
assando a carne dos animais para consumo domés
tico. Veja a Parte II desta Gramática para uma 
lista dos alimentos mais comuns da tribo Xavánte. 

EXERC!CIOS 

Pratique os seguintes diálogos: 

E morno te aimo. 

Buru u, wa mo. 

E morno te ane wa 'wa. 
( anee waa 'waJ 

Buru u, wa wanem ni. 
(waanem) 

E morno te ai'aba'réi 

wa 'wa. 
(waa 'wa) 

Aonde vai você? 

Vou à roça. 

Aonde vão vocês dois? 
' 

Nós dois vamos à roça. 
• 

- ... Aonde vao voces todos? 

Buru u, wa . ai' aba' ré ni. Vamos todos à roça. 
(ai'aba'rén ni) 
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E morno te mo. Aonde ele vai? 

Buru u, te mo. Ele vai à roça 

E morno te tinem dzahuré. Aonde eles dois vão? 
(dzahuuré) 

Buru u, te tinem dzahuré. Eles dois vão à roça 
(dzahuure) 

E morno te ai'aba'ré. Aonde vão eles tod.os? 

Buru u, te ai'aba'ré. Eles t odos vão à roça. 

Faça substituição de outras locuções 
em lugar de buru u nestes modelos. 
no vocabulário. 

direcionais 
V. exemplos 

E marI dzô, te aimo. 

Upa dzô, wa mo. 
(upaa) 

Por/para que você vai? 

Vou por (vou buscar) mandioca. 

E marI dzô, te ane wa 'wa. Por/para que vocês dois vão? 
(annee waa 'wa) 

Upa dzô, wa wanem ni. 
(upaa) (waanem} 

Nós dois vamos por (vamos 
buscar) m:indioca. 

E marI dzô, te ai' aba' réi Por/para que vocês todos vão? 

wa 'wa. 
(waa 'wa) 

Upa dzô, wa ai' aba' ré ni. Vamos todos por (vamos todos 
( upaa) (ai ' aba' rén ni) buscar) mandioca. 
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E mar! dzô, te mo. 

Upa dzô, te mo. 
(upaa) 

E mari dzô, te tinem 

dzahuré. 
(dzahuuré) 

Por /para que ele vai? 

Ele vai por (vai buscar) 
mandioca. 

Por/para que eles dois vão? 

Upa dzô, te tinem dzahuré .Eles dois vão por (vão buscar) 
( upaa) ( dzahuure) mandioca. 

E mari dzô, te ai' aba' ré. Por/para qw vão eles todos? 

Upa dzô, te ai'aba'ré. 
(upaa) 

Eles todos vão por (vão bus
car) mandioca. 

Faça substituição de outras locuções em lugar de 
upa dzô nestes modelos. V. exemplos no vocabu

lârio. 
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VOCABULÃ.RIO DE APRENDIZAGEM 

e damreme 
(damreeme) 

e damreme uwaibaba 

-e ane 

e niha Itsitsi 
(itsiitsi) 

.,.. 
e mari 

(maarI) 

e tiha 

atéma nhari 
(nhaari) 

apo 
(appo) 

duré 

t woo palavra d.a. Z{ngua? 
(expressão útil na tentativa 
dB lerriYra.r e pronunciar 
novas palavras, etc.) 

t assim que a Zingua vai? 
(i.e., assim se diz em 
Xavánte?) 

t assim? 

Corro é o nom:t dBZe/dBZa? 

O qw é? Como se chama.? 
(fala masculina) 

O que é? Coroo se cham:i? 
(fala feminina) 

diga dB vagca> 

outra vez; repita 

outra vez; 
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E morno te aimo. 

Buru u, wa mo. 

E buru ãma, te dza 

Iromh.u. 

LIÇÃO 

3 

CONVERSA 

Aonde voaê vai? 

Vou à roça. 

Voaê vai trabalhar na roça? 

ihe. Buru ãma, wa dz a Sim. Vou trabalhar na roça. 
(!ihe). 

romhu. 

Aibo norI hã, e buru 
(norii) 

-ama te dza romhuri 

dza'ra. 

Os horrens todos vão traba
Zhar na roça:! 

!he. Buru ãma, te dz a Sim. Eles todos vão traba-
( I Ihe) Zhar na roça. 

romh.uri dza'ra. 

buru ãma 

apito ãma 
(~pi too) 

apito ma 
(apitoo} 

.,.. '1" 

iimama ma 

ai ma 
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VOCABULÃRIO 

na roça 

no lugar ofiaiaZ (do ofi
aiaZ) 

a/para o o fiaial 

a/para TTl3 u pai 

a/para voaê 

'ri para 
( 'rii) 

aibo 

aibo norI 

pi'Õ 

pi'Õ norI 
(pi'on nori) 

dza 

ma tô 

hã 

wetenhamri 
(wetenhaamri) 

madzatsu 
(rnadzdzatstsu) ' 

ti 

wededza 

tsi'Õno 
(tsi'ÕÕno) 

a ' é 
(aa 'é) 

'manharI (!Ia) 

romhuri (!Ia) 

ropta'a (IIb) 

tsapu'u (IIb) 

na aasa 

horrr3m 

grupo dE horrens (dois ou 
mais) 

mulher 

grupo dE mulheres (duas ou 
mais) 

maraador dE futuro 

rrrzriaador dE ação aomp Le ta 

marcador enfátiao, introdutor 
de novo sujeito. (Se77pre pre
aedido dE vogaZ Zanga.) 

esteira 

espanador 

fleaha 

cadEira, rresa 

cesto 

colar dE serrentes 

fazer 

trabalhar 

bater, rrarte lar 

furar 
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tsapo'o {IIb) 

wapari {!Ia) 
(waapari) 

tsa 'wari (!Ia) 

'mado 'o ( IIa) 

uwari (IIa) 

rotsa'rata {IIb) 
(rootsa'rata) 

wadzori (IIa) 
(waadzori) 

waihu'u (IIb) 

rop'ui'éré (IIb) 

cavar em busca dB 

escutar, ouvir 

jogar fora 

olhar 

descascar feijão 

pensar 

capinar, sachar 

saber 

escrever 

GRAMÃTICA 

VERBOS DA IIª CLASSE 
TRANSITIVOS -- EM ORAÇÕES INDEPENDENTES 

são cinco as s~b-classes de verbos transiti
vos na língua Xavãnte. Esta lição trata as sub
-classes !Ia e IIb. 

Sub-classe !Ia 

g~gf~ 1. Perde-se a sílaba fin~l (ãonso~nte-vogal) 
do tema nas pessoas l·, 2· e 3· do 
singular. 

l~ 

2~ 

3~ 
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2. Prolonga-~e a vogal da sílaba final do 
tema na 2· pess~a do dual, após a qual 
ocorre 'wa e nao wa'wa: 

Singular 
wa romhu trabalho 

te iromhu você trabalha 

te romhu ele trabalha 

l~ 

3~ 

wa romhuri ni 

te iromhuri 'wa 
{Irornhurii) 

Dual 

te romhuri dzahuré 
(dzahuuré) 

Plural 

nós dois trabalha
mos 

voaês dois traba
lham 

eles dois trabalam 

wa romhuri dza' ra ni todos trabalhanvs 
(dza' raa) 

te íromhuri dza 'ra wa 'wa vocês todos traba-
(dza' raa waa'wa) lham 

te romhuri dza' ra eles todos traba-
lham 

Sub-classe IIb 

g~gf~: 1. Prolonga-se a penú!tima vogal do tema 
nas pessoas l~ e 3· do singular. 

2. Perde-se a s!laba final (consoante-vogal) 
do tema na 2· pessoa do singular. 

3. Prolonga-se a vogal final do tema na 2~ 
pessoa do dual, após a qual ocorre ~~ 
e não wa'wa: 

Singular 

1 ~ wa rotsa' rata 
{rootsa'raata) 

penso 

2~ te Irotsa' ra 
( Irootsa' ra) 

3~ te rotsa' rata 

l~ 

{rootsa' raata) 

wa rotsa'rata ni 
(rootsa' rata) 

.... voce pensa 

ele pensa 

Dual 

nós dois pensamos 
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3éll 

léjl 

Nota: 

te Irotsa'rata 'wa 
(irootsa' rataa) 

te rotsa'rata dzahuré 
(rootsa'rata dzahuuré) 

Plural 

wa rotsa'rata dza'ra ni 
(rootsa'rata dza'raa) 

te Irotsa'rata dza'ra 
(Írootsa'rata dza'raa 

wa'wa 
waa 'wa) 

te rotsa'rata ja'ra 
(rootsa'rata) 

.-
voaes dois pensam 

eles dois pensam 

todos pensamos 

.-
voees todos pensam 

eles todos pensam 

1) r- marca a 2ª pessoa e é prefixado ao 
tema de verbos transitivos de todas 
as classes. 

2) dza'ra marca pluralidade (exceto em 
verbos de tema múltiplo cujo 
tema é intrinsecamente plural. 
V. quadros verbais na Parte 2.) 

NOTA CULTURAL 

Os Xavãnte manifestam grande curiosidade 
acerca das atividades de outras pessoas, e raros 
são os encontros não acompanhados da pergunta, 
"Aonde você vai?". 

As mulheres fabricam cestos para o transporte 
de crianças e comida. Os homens elaboram arcos e 
flechas, esteiras, espanadores, flautas de cabaças, 
capacetes de penas e outros tipos de cestos. 
Todos fazem colares de sementes. 
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EXERC!CIOS 

Pratique as seguintes séries de perguntas e 
respostas: 

E te Iwadzo. 
(iwaadzo) 

Ihe, wa wadzo. 
(iihe) (waadzo) 

E te Iwadzori 'wa. 
(i:waadzorii) 

Ihe, wa wadzori ni. 
(waadzori) 

Voaê e s t á aapinando ? 

Si m, estou aapi nando. 

Voaês dois est ão ca
pinando? 

Sim, nós dois estamos 
capinando. 

E te Iwadzori dza' ra wa 'wa. Voaês todos estão aa-
( iwaadzori dza' raa waa 'wa) pinando? 

lhe, wa wadzõr~ dza'ra ni. 
(waadzori dza'raa) 

E te wadzo. 
(waadzo) 

Ihe, te wadzo. 
(waadzo) 

E te wadzori dzahuré 
(waadzori dzahuuré) 

· Ihe, te wadzori dzahuré. 
(wadzori dzahuuré) 

E te wadzori dza'ra. 
{waadzori) 

Ihe, te wadzori dza'ra. 
(waadzori) 

Sim, todos estamos 
capinando. 

Ele está aa:pinando? 

.# 

Sim, ele esta ca-
pinando. 

Eles dois estao ca
pinando? 

Sim, eles dois estão 
capinando. 

Eles t odos estão aa
pinando? 

Sim, eles todos estao 
aapinando. 
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Dominado este exercício, intercale a locução loca
tiva buru ãrna após o marcador interrogativo e. 
Então, introduza o marcador de aspecto futuro 
dza antes do terna verbal. O novo exercício reza 
assim: 

E buru ãrna, te dza Iwadzo. 
<Iwaadzo) 

Você vai capinar na 
roça? 

lhe, buru ãrna, wa dza wadzo. Sim, vou capinar na 
CIIhe) (waadzo) roça. 

Dominado a fundo 
"ação completa", 
assim rnodif icado 

o novo exercício, coloque ma tô 
no lugar de te dza. O exercício .. e como segue: 

E buru ãma, ma tô Iwadzo. 
(Iwaadzo) 

lhe, buru ãrna, wa tô wadzõ. 
(iihe) (waadzõ) 

Você capinou na roça? 

Sim capinei na roça. 

Nota: ma - a nao ocorre na l· pessoa. 

Pratique o seguinte exercício: 

E te Irop'ui'é. 

Wa rop'ui'éré. 
(rop'ui'ééré) 

E te Irop'ui'éré 'wa. 
(Írop'ui'éréé) 

Wa rop'ui'éré ni. 
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Você está escrevendo? 

Estou escrevendo. 

Vocês dois e&tão es
crevendo? 

Nós dois estarrvs es
craevendo. 

E te Irop 'ui' éré dza' ra wa 'wa. Vocês todos estão es
(dza' raa waa 'wa) craevendo? 

Wa rop'ui'éré dza'ra ni. 
(dza' raa) 

E te rop'ui'éré. 
(rop'ui'ééré) 

Te rop'ui'éré. 
(rop'ui'ééré) 

E te rop'ui'éré dzahuré. 
(dzahuuré) 

Te rop'ui'éré dzahuré; 
(dzahuure) 

E te rop'ui'éré dza'ra. 

Te rop'ui'éré dza'ra. 

Todos estamos escre
vendo. 

Ele está escrevendo ? 

Ete está escraevendo. 

Eles dois estão es
crevendo? 

Eles dois estão es
crevendo. 

Eles todos estão es
crevendo? 
Etes todos estão es
craevendo. 

Depois de dominar a fundo este exercício, modifi
que o modelo, introduzindo dza e colocando 
ma tô, como no exercício anterior. (Talvez seja 
mais útil reescrever por completo os exercicios 
após a sua modificação.) 
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Pi'Õ te romhu. 

Apito ma, te romhu. 
(apitoo) 

LIÇÃO 

4 

CONVERSA 

A rrruZheP está trabalhando. 

Ela está trabalhando pa:Pa o 
ofiaial. 

Dzadzaho te j a tãma uptsõ. EZa vai lavar raupa para 
(dzaadzahõ) ele. 

E morno te aimo. 
•• Oi ba, wa mo. 

- E dzadzaho te dza 
(dzaadzaho) 

i'uptsõ. 

Ihe, dzadzaho wa dza 
CIIhe, dzaadzahõ) 

uptsõ. 

"Aonde voaê vai?" 

"Vou ao Pio." 

uvoaê 1Jai lavar roupa?" 

"Sim, vou lavar roupa. " 

VOCABULÃRIO 

dzadzaho 
(dzaadzaho) 

pidza'a 
(pidzaa' a} 

abadzipara 
( abadzipaara) 

Itsõtõçizé 

ItsÕ'utu'u 
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pano, roupa 

pratos, louça 

rede 

manta dele/dela 

aamisa dele 

tãma 

Iina wapté 
(íinaa) 

Iimama wapté 

';"'..,.. 
l.l.IlO 

IIdup'rada 
( Iidup' raada) 

uhi 

pidza 

tsabui (IIc) 
(tsaabui) 

uptsõi (IIc) 

wamroi (IIc) 
(waamroi) 

tsum ( Ild) 

pruro ( IId) 

pawaptom ( IId) 
( paaw aptom) 

watsi (IIe) 
(waatsi) 

tsõré (IIe) 
(tsõõré) 

tsawi (IIe) 

tsapri (IIe) 

a/para ele/e la 

minha tia do lado materno 

meu tio do lado materno 

meu irmão 17l3nor 
(fala masculina) 
minha irmã menor 
(fala feminina) 

meu irmão maior 
(fala masculina) 
minha irmã maior 
(fala feminina) 

feijão 

panela 

vazarer 

soaar, bater 

de spedaçctr 

ajudar 

misturar 
(para aonstrução da casa) 

Ze-ra, aontar, alassifiaar, 
arrwnar 

cumprimentar, saudar 

atravessar, troaar, traduzir 
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GRAMÃTICA 

VERBOS DA II éll CLASSE 
TRANSITIVOS ~ EM ORAÇÕES INDEPENDENTES 

Sub-classe IIc 

g~gfª: O tema verbal integral de verbos Ilc pos
sui duas vogais finais (idênticas ou di
ferentes), das quais a segunda se perde 
quando em posição final de locução verbal. 
(As formas entre parênteses mostram que há 
prolongação consonantal entre palavras na 
locução verbal. As regras que governam 
tais mudanxas fonéticas automáticas apare
cem na Liçao 11 Parte 1.) 

l~ 

3~ 

l~ 

Singular 
wa tsabu 

(tsaabu) 

te Ítsabu 
(Ítsaabu) 

te tsabu 
(tsaabu) 

wa tsabu ni 
(tsaabun) 

te Itsabui wa'wa 
(Ítsaabui) 

Dual 

3~ te tsabu dzahuré 
(tsaabudz dzahuuré) 

Plural 
l~ ah wa ts u dza'ra ni 

3é}. 
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(tsaabudz dza'raa) 

te Itsabu dza'ra wa'wa 
(Ítsaabudz dza'raa waa'wa) 

te tsabu dza'ra 
(tsaabudz) 

ve j o 

.... .... 
voce ve 

.... 
ele ve 

nós dois vemos 

vocês dois vêem 

eles dois vêem 

todos vemos 

.... .... 
voces todos veem 

e les t od.os vêem 

Sub-classe IId 

O tema verbal integral de verbos IId 
possui consoante final que se perde 
quando em posiião final de locução verbal. 
(Notem-se tambem as mudanças fonéticas 
automáticas) 

i 9- wa pawapto 
. (paawapto) 

2<ll te Ipawapto 
(Ipaawapto) 

39- te pawapto 
(paawapto) 

i 9- wa pawaptom ni 
(paawaptom) 

Singular 

Dual 

2<ll te Ipawapto wa 'wa 
(Ipaawaptoo waa'wa) 

3éll te pawaptom dzahuré 
(paawaptom dzahuuré) 

Plural 

i 9- wa pawaptom dza' ra ni 
(paawaptom dza'raa) 

2ct te Ipawaptom dza'ra wa'wa 
(Ipaawaptom dza'raa w~'wa) 

39- te pawaptom dza'ra 
(paawaptom) 

Sub-classe IIe 

eu Zhe ajudo 

você Zhe ajuda 

e Ze lhe ajuda 

nós dois lhe aju
d.cuoos 

vocês dois lhe 
ajudam 

eles dois lhe 
ajudam 

todos lhe ajudamos 

vocês todos lhe 
ajudam 

eles todos 1Jze 
ajudam 

g~gfªl O tema verbal permanece c9nstante em toda 
pessoa do verbo: 
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Singular 

l~ wa watsi 
(waatsi) 

2é!t te iwatsi 
(iwaatsi) 

3é!l te watsi 
(waatsi) 

ié!t wa watsi ni 
(waatsi) 

2~ te iwatsi wa'wa 
(iwaatsi waa'wa) 

3é!l t e watsi dzahuré 
(waatsi dzahuuré ) 

Dual 

Plural 

l~ wa watsi dza'ra ni 
(waa tsi dza'raa) 

te iwatsi dza'ra wa'wa 
(iwaatsi dza'raa waa'wa) 

3é!l t e watsi dza'ra 
(waatsi) 

misturo 

você misturaa 

ele mistura 

nós dois mistuPamos 

.... 
voces dois mist'UY'am 

eles dois misturaam 

todos misturamos 

.... 
vooes todos mistu.ram 

eles todos mistuPam v 

Nota: A vogal final do terna de alguns verbos IIe 
é prolongada na lª pessoa do dual, por 
exemplo tsõré, tsawi. 

NOTA CULTURAL 

As mulheres lavam as roupas no rio, mas cos
tumam lavar os pratos em casa. Quando o sabão 
está em falta, os Xavánte recorrem ao método tra
dicional, urna espécie de espuma à base da casca 
interna do arbusto wedenhorõto. 
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..,.. ..,.. -E rnari te iuptso. 
(rnaarI). __ 

ozadzaho wa uptsõ. 
(dzaadzaho) 

EXERC!CIOS 

E rnarI te I'uptsõi wa'wa. 
(rnaarI) (waa 'wa) 

Dzadzaho wa uptsõ ni. 
(dzaadzaho (uptsÕn) 

E rnarI te I•uptsõ dza'ra wa'wa. 
(rnaarI ) (I'uptsõdz dza'raa waa'wa) 

Dzadzaho wa uptsõ dza'ra ni 
(dz a adzaho) (uptsÕdz dza'raa) 

E marI te uptsõ. 
(maarI) 

Dzadzaho te uptsõ. 
(dzaadzaJ10) 

E rnarí te uptsõ dzahuré. 
(rnaarí) (uptsõdz dzahuuré) 

Dzadzaho te uptsõ dzahuré. 
(dzaadzaho) (uptsÕdz dzahuuré) 

O que você está 
lavando? 

Estou lavando 
roupa. 

O que vocês dois 
estão lavando? 

Nós dois estQ.Trl)s 
lavando roupa. 

O qUB vocês todos 
estão lavando? 

Todos estamos la
vando roupa • 

.-º qUB ela esta 
lavando? 

Ela está lavando 
roupa. 

O qUB e las duas 
estão lavando? 

Elas duas estão 
lavando roupa. 
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E marI te uptsõ dza'ra. 
(maarI) (uptsõdz) 

Dzadzaho te uptsõ dza'ra. 
(dzaadzaho) (uptsõdz) 

O que e las todas 
estão lavando? 

Elas todas estão 
lavando roupa. 

Dominado a fundo este exercício, substitua outros 
itens léxicos: 

ItsÕ'utu'u wa uptsõ. 

!tsõtõdzé wa uptsõ. 

E tiha te Itsu. (fala feminina) 

Aro wa tsu. 
(aaro) 

E tiha te Itsu wa'wa. 
{Itsuu waa .'wa) 

Aro wa tsum ni. 
(aaro) 

E tiha te Itsum dza'ra wa'wa. 
(dza' raa waa 'wa) 

Aro wa tsum dza'ra ni. 
(aaro) {dza'raa) 

E tiha te tsu. 

Uhi te tsu. 
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Estou lavando a 
aamisa dele. 

Estou lavando a 
m:xn ta de le. 

O que voaê está 
soaando? 

Estou socando 
arroz. 

O que voaês duas 
estão soaando? 

Nós duas estamos 
socando ar.voz. 

O que vocês todos 
estão soaando? 

Todos estamos so
cando arroz. 

O que ela está 
soaando? 

Ela está socando 
feijão. 

E tiha te tsum dzahuré. 
{dzahuuré) 

Uhi te sum dzahuré. 
{dzahuuré) 

E tiha te tsum dza'ra. 

Uhi te tsum dza'ra. 

.Depois de dominar a fundo 
mente o exercício, usando 
antes do tema verbal como 

' 

O que elas duas 
estão soaando? 

Elas duas estão 
soaando arroz. 

O que e las toda.s 
estão soaanclo? 

Elas toda.a estão 
soaando feijão. 

este modelo, faça nova
ma tô e te dza 

nos exercícios anteriores. 
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LIÇÃO 

5 

CONVERSA 

Pi'Õ te romhu. 

Apito ma, te romhu. 
{apitoo) 

Dzadzaho te te tãma uptsõ 
{dzaadzaho) (uptsÕd) 

da, te romhu. 

-- E morno te aimo. 
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•• Oi ba, wa mo. 

E tiha dzô, te aimo. 
(tihadz) 

Dzadzãho te uptsõ da, 
(dzaadzaho) (uptsÕd) 

wa mo. 

E morno te aimo. 

Buru u, wa mo, te 

romhuri da. 

Mo oto aimori, romhuri 
(aimoori) 

da. 

A mulher está trabalhando. 

Ela está trabalhand.o para 
o ofieiaZ. 

Para lavar roupa para ele, 
e la trabalha. 

Aonde voaê vai ? 

Vou ao rio. 

Por/para que 1XJi? 

Vou para lavar roupa. 

Aonde você vai? 

Vou à roça trabalhrw. 

Vá trabalhar, pois. 

o 

VOCABULÃRIO 

da re Za.cionante dBpenden te 'para ' 

GRAMÃTICA 

VE~OS TRANSITIVOS EM ORAÇÕES DEPENDENTES 

Um relacionante dependente, mais nava série 
de marcadores de pessoa, significa dependência. 
Nas orações dependentes,_ocorre sempre a tema ver 
bal integral. Tais oré;\çoe.s podem figurar isolada 
mente como resposta a uma pergunta. Aparecem a 
seguir os paradigmas dos verbos 'trabalhar' e 
'lavar' em orações dependentes. 

l~ 

2~ 

3~ 

l~ 

2~ 

.. Singular 

Te romhuri da,· wa mo. 

Romhuri da, te aimo. 

Te te romhuri da, te mo. 
.... 

Dual 

wa te .romhuri da, 

wa wanem ni. 
(waanem) 

Romhuri aba da, 
(rotnhurii) 

te ane wa'wa. 
(annee waa 'wa) 

3~· Te te romhuri dzahuré da, 
(dzahuuréé) 

te tinem dzahuré. 
(dzahuuré) 

Para traba"lhar, 
vou. 

Para tràha'Lhar, - • voae va-i. 
Para trabathar, 

ete vai • 

Para trctbathar, 
.- .:1 • nos u.01.;.S vamos. 

Para tPa])athar, . .., -: 
v.oces · do-is vao. 

Para trabalhar, . -eles do'is vao. 
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Plural 

l~ wa te rornhuri dza'ra da, 
(dza'raa) 

wa ai'aba'ré ni. 
(ai• aba' rén) 

Para trabalhaP, 
todos vamos. 

Rornhuri dza' ra wa' aba da, PaPa trabalhar, 
(dza' raa waa' aba) vocês todos vão. 

te ai'aba'réi wa'wa. 
(waa 'wa) 

3~ Te te romhuri dza'ra da, 
(dza' raa) 

l~ 

te ai'aba'ré. 

Singular 

Te uptsõ da, wa mo. 
(uptsÕd) 

2~ Uptsõ da, te áimo. 
(uptsÕd) 

3~ Te te uptsõ da, te mo. 
(uptsÕd) 

Dual 

l~ Wa te uptsõ da, wa wanem ni. 
(uptsÕd) (waanem) 

2~ Uptsõi wa'aba da, 
(waa' aba) 

te ·ane wa 'wa. 
(annee waa 'wa) 

3~ Te te uptsõ dzahuré da, 
(uptsõdz dzahuuréé) 
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te tinem dzahuré. 
(dzahuuré) 

Para trabalhar, 
eles todos vão. 

Para lavar, vou. 

.-
Para lavar, voae 

vai. 

Para lavar, ela 
vai. 

Para Zavar, nós 
duas vamos. 

.-
Para lavar, voaes 

duas vão. 

Para lavar, elas 
duas vão. 

Para lavar, eZas 
duas vão. 

Plural 

l~ Wa te uptsõ dza'ra da, 
(uptsõdz dza'raa) 

wa ai'aba'ré ni. 
(ai'aba'rén) 

Uptsõ dza'ra wa'aba da, 
(uptsõdz dza'raa waa'aba) 

te ai'aba'réi wa'wa. 
(waa 'wa) 

3? Te te uptsõ dza'ra da, 
(uptsÕdz dza'raa) 

Nota: 

te ai'aba'ré. 

Em posição m~diana na oração 
se transforma em wa'aba e 
menos na forma imperativa do 

NOTA CULTURAL 

Para lavar, todas 
VQlTr:JS. 

Para lavar, vocês 
todas vão. 

Para Zavar, elas 
todas vão. 

verbal, 
'wa em 
verbo. 

wa'wa 
aba, 

Os Xa~ánte possuem bons conhecimentos de 
plantas medicinais. Hoje em dia, os remédios pre
cisos para combater novas doenças lhes são forne-. 
cidos pela Fundação Nacional do tndio. 

Os Xavánte gostam muito dos animais, sobre
tudo dos cães de caça e das aves domésticas. 
Muitas famílias criam galinhas e porcos com fins 
culinários. 

EXERC!CIOS 

Note-se que daqui em diante a ex~ensão vo
cálica não será indicada na palavra Ihe (Íihe) . 

E romhuri da,· te aimo. 

Ihe. Te romhuri da, wa mo. 

Voaê vai para 
trabalhar? 

Sim. Vou para 
trabalhar. 
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E romhuri aba da, te ane wa'wa. 
(romhurii) (annee waa'wa} 

Ihe. wa te romhuri da, wa 

wanem ni. 
(waanem) 

E romhuri dza'ra wa'aba da, 
(dza'raa waa'aba} 

te ai'aba'réi wa'wa. 
(waa 'wa) 

Ihe. Wa te romhuri dza'ra da, 
(dza'raa) 

wa ai'aba'ré ni. 
(ai'aba'rén) 

E te te romhuri da, te mo. 

Ihe. Te te romhuri da, te mo. 

E te te romhuri dzahuré da, 
(dzahuuréé} 

te tinem dzahuré. 
(dzahuuré} 

lhe. Te te romhuri dzahuré da, 
(dzahuuréé) 
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te tinem dzahuré. 
(dzahuuré) 

Vocês dois vão 
para trabalhar? 

Sim, nós dois va
nvs para traba
lhar. 

Vocês todos ?Jão 
paPa trabalhap? 

Sim. Todos va
mos paPa traba
lhar. 

Ele vai para tra
balhar? 

Sim. Ele vai 
paPa trabalhar. 

Eles dois vão 
para trabalhar? 

Sim. Eles dois 
vão para tra
balhar. 

E te te romhuri dza'ra da, 
(dza' raa) 

te ai'aba'ré. 

lhe. Te te romhuri dza'ra da, 
(dza'raa) 

te ai'aba'ré. 

Eles todos vão 
para trabalhar? 

Sim. Eles todos -vao para tra-
balhar. 

Dominado a fundo este modelo, substitua outros 
verbos e coloque ma tô e te dza antes do tema 
verbal principal: 

- '"" E pawaptom da, ma to iwamro. 
(paawaptom) (iwaamro} 

Ihe, te pawaptom da, wa tô 
• (paawaptom) 

wamro. 
(waamro) 

E waihu'u da, te dza iwapa. 
(iwaapa} 

lhe, te waihu'u da, wa dza wapa. 
(waapa) 

Nota Sintática 

Você varreu para 
aj udar-Zhe? 

Sim. Va!Ti para 
ajudar-lhe. 

Você vai escutar 
para saber? 

Sim, vou escutar 
para saber. 

As sentenças da língua Xavánte consistem 
fundamentalmente em sujeito mais predicado. A 
ordem das palavras depende do número de palavras 
e do enfoque da sentença: 

Aibo te mo buru u. -O horoon vai a roça. 

Buru u te mo. -Ele vai a roça. 

Na segunda sentença não há sujeito substantivo 
declarado. Not~-se a posição da locução locativa 
no início da sentença. 
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Aibo te mo buru u. 

Buru u te mo aibo hã. 
(aiboli) 

O homem vai à roça. 

Ele vai à roça, isto é, 
o homem. 

A segunda sentença enfoque 'o homem' 

Buru u te dza mo. O homem irá à roça. 

... 
Aweptsi te dza mo buru u. Amanhã ele vai a roça. 

Com a inclusão da palavra temporal 'amanhã' na 
segunda sentença, a locução locativa se transfere 
até ao fim da sentença. 

Alguns destes exemplos aparecem em lições 
ores. Na presente lição são apresentadas 
dependentes, como por exemplo: 

anteri--oraçoes 

Te te tsabu da, te mo. 
(tsaabud) 

Ele vai para vê-lo. 

Tal ordem é geralmente usada em resposta a pergun
tas: 

E mari dzô te mo. 

Tete tsabu da, te mo. 
(tsaabud) 

Por/para que ele vai? 

Ele vai para vê-Za. 

Inverte-se a ordem para iniciar uma conversa: 

Te dza oto mo, te te tsabu da. 
(tsaabud) 

Ele vai agora para 
vê-Zo. 

O estudante deve prestar muita atenção à ordem 
sintática enquanto ouve falar a língua. 
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LIÇÃO 

6 

CONVERSA 

E morno te aimo. 

Batovi u, wa mo • 

E marI dzô, te aimo. 

Te dadzabu da, wa mo. 
(dzdzaabud) 

Aonde você vai? 

Vou ao Batovi. 

Por/para que vai? 

Vou para ver a gente. 

AimorI waptsi, e te dza 

Irornhu. 

.... . 
Quando for, voae va-z. tra-

balhar? 

- .,.., .,.. .,... 
Ihe, 11mor1 waptsi, wa 

dza romhu. 

Sim, quando for, vou tra
balhar>. 

VOCABULÃ.RIO 

wamhã 

waptsi 

nhere 

we 

apo 
(appo) 

Relaaionante dependente 
se/quando (futuro indefi
nido) 

já que/quando (passado) 

Pe laaionante <iependente 
quando (futuro espemfiao) 

Pe laaionante dependente 
mesmo que (ainda que) 

esta diPeção 

de volta 
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e niwa 
(niiwa) 

da-

-awe 
(aawe) 

aweptsi 
(aaweptsi) 

quando? 

(prefixo) eles/a eles/deles 
Refere-se geralrrente a pes 
soas, mas pod.e significar 
animais ou coisas. 

arrrmhã 

quando for amanhã 

GRAMÃTICA 

VERBOS INTRANSITIVOS EM ORAÇÕES DEPENDENTES 

o tema verbal integral ocorre sempre em 
ções dependentes e é prefixado pela seguinte 
série de marcadores de pessoa: 

l~ 

2~ 

3~ 

singular 

ai-

- (zero) 

dual 

wa
(waa) 

ai-

plural 

wa
(waa) 

ai-

ora-

O relacionante dependente segue ao verbo. Estude 
o seguinte paradigma do verbo 'ir/andar/mover-se' 
em orações dependentes (os marcadores de pessoa 
estão sublinhados). As formas singular, dual e 
plural de verbos de tema múltiplo pertence~ a 
diversas classes verbais. Estas classes sao 
enumeradas nas lições 19, 20, e 21. A forma 
plural deste verbo cabe na classe verbal intran
sitiva Ib, dai o acréscimo do marcador de classe 
tsi-. 
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Singular 

l~ IimorI waptsi, wa dza romhu. Quando for, vou 
trabalhar. 

2~ AimorI waptsi, wa dza romhu. Quando você for, 
vou trabalhai». 

3~ Mori waptsi, wa dza romhu. Quando ele for, 
vou trabalhar. 

Dual 

l~ Wane waptsi, wa dza romhu. 
(waanee) 

2~ 
I 

Ane wa'aba waptsi, wa dza 
(annee waa'aba) 

romhu. 

3~ Nem dzahuré waptsi, wa dza 
(dzahuuréé) 

romhu. 

Plural 

Quando nós dois for
mos, vou tr»aba
lhar. 

Quando voeês dois 
f or»em, vou tra
balhar. 

Quando e Zes dois 
for»em, vou traba
lhar. 

l~ Watsi'aba'réi waptsi, 
(Wãatsi'aba'réi) 

Quando todos formos, vou 
tx»abalhár. 

3~ 

wa dza romhu. 

Ai'aba'réi wa'aba waptsi, 
(waa' aba) 

wa dza romhu. 

Tsi'aba'réi waptsi, wa 

dza romhu. 

Quando voeês todos 
for»em, vou traba
lhar. 

Quando eles todos 
forem, vou tx»aba
lhar. 
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NOTA CULTURAL 

Antes de entrarem em contato com a civiliza
ção brasileira, os Xavánte não usavam roupas, em
bora os homens fizessem uso de bainha de pênis. 
Os membros da tribo têm recebido a roupa com en
tusiasmo, pois esta os protege contra insetos, sol 
e friagem. Muitas mulheres fazem costura a mão, e 
algumas delas usam também máquina de costurar. 

EXERCÍCIOS 

Pratiquem o paradigma acima referido até 
dominar a fundo, depois estude o seguinte: 

E aimorI waptsi, te dza 

Iromhu. 

!ImorI waptsi, wa dza romhu. 

E ane wa'aba waptsi, te dza 
(annee waa'aba) 

Iromhuri 'wa. 
(Iromhurii) 

Wane waptsi, wa dza rom
(waanee) 

huri ni. 

E ai'aba'réi wa'aba waptsi, 
(waa' aba) 

te dza Iromhuri dza'ra wa'wa. 
(dza' raa waa 'wa) 

Watsi'aba'réi waptsi, wa dza 

romhuri dza'ra ni. 
(dza'raa) 

50 

Quando você for, 
vai trabalhar? 

Quando eu for, 
vou trabalhar. 

Quando vocês dois 
forem, arrbos 
vão trabalhar? 

Quando nós dois 
formos, arri:Jos 
Vam:JS trabalhar. 

Quando vocês todos -forem, todos vao 
-trabalhar? 

Quando nós (todos) 
formos, todos 
vamos trabalhar. 

E mor! waptsi, te dza romhu. 

MorI waptsi, te dza romhu. 

E nem dzahuré waptsi, te dza 
(dzahuuréé) 

romhuri dzahuré. 
(dzahuuré) 

Nem dzahuré waptsi, te dza 
{dzahuuréé) 

romhuri dzahuré. 
(dzahuuré) 

E tsi'aba'réi waptsi, te dza 

romhuri dza'ra. 

Tsi'aba'réi waptsi, te dza 

romhuri dza'ra. 

Quando ele for-, vai tm.
ba lhar? 

Quando e Ze for-, vai tr-a
balhar. 

Quando eles dois for-em 
anbos vão trabalhar?' 

Quando eles dois forem, 
anbos vão t-PabalhaP. 

Quando eles (todos) 
forem, todos vão tra
balhar'? 

Quandos e Zes (todos) 
fo-Pem, todos vão tra
balhar. 

Pratique agora a ~eguinte série de expressões: 

{wamhã 'quando, passado) 

Apo IImorI wamhã, buru, 
(appo) (buuru) 

wa tô tsabu. 
(tsaabu) 

Apo aimorI wamhã, buru, 

ma tô Itsabu. 
(Ítsaabu) 

Quando voltei, olhei 
para a roça. 

Quando você voltou, 
olhou para a roça. 
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Apo mori wamhã, buru, 

ma tô tsabu. 
{tsaabu) 

Apo wane wamhã, buru, 
{waanee) 

wa tô tsabu ni. 
(tsaabun) 

Apo ane wa'aba wamhã, buru, 
(annee waa' aba) 

ma tô itsabui wa'wa. 
(itsaabui waa'wa) 

Apo nem dzahuré wamhã, buru, 
(dzahuuréé) 

ma tô tsabu dzahuré. 
(tsaabudz dzahuuré) 

Apo watsi'aba'réi wamhã, 

buru wa tô tsabu 
(tsaabudz 

dza'ra ni. 
dza' raa) 

Quando ele voltou, olhou 
para a roça. 

Quando nós dois volta
rros, ambos olhamos 
para a roça. 

Quando voaês dois vol
taram, arribas olharam 
para a roça. 

Quando eles dois vol
taram, ambos olharam 
para a roça. 

Quando nós todos volta
mos, todos olhamos 
para a roça. 

Apo ai' aba' réi wa' aba wamhã, Quando vocês todos vol-
(waa 'aba) taram, todos olharam 

b t ... .,.t ab d , para a roça. uru, ma o i s u za ra 
(Itsaabudz dza'raa 

wa 'wa. 
waa 'wa) 

Apo tsi'aba'réi wamhã, buru, 

ma tô tsabu dza'ra. 
'tsaabudz) 
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Quando e Zes todos volta
ram, todos olharam 
para a roça. 

(wamhã 'se/quando {futuro indefinido)) 

Buru u, IImorI wamhã, wa 

dza wadzo. 
(waadzo) 

Buru u, aimorI wamhã, 

te dza Iwadzo. 
(iwaadzo) 

Buru u, morI wamhã, te dza 

wadzo. 
(waadzo) 

I 

Buru u, wane wamhã, wa dza 
(waanee) 

wadzori ni. 
(waadzori) 

\ 

Buru u, ane wa'aba wamhã, 
(annee waa'aba) 

te dza Iwadzori wa'wa. 
(Íwaadzori waa'wa) 

Buru u, nem dzahuré wamhã, 
(dzahuuréé) 

te dza wadzori dzahuré. 
(waadzori dzahuuré) 

Buru u, watsi'aba'réi wamhã, 

wa dza wadzori dza'ra ni. 
(waadzori dza'raa) 

Se eu for à roça, vou 
• aap7,,nar. 

Se voaê for à roça, va.i . aap7,,nar. 

... 
Se ele for a roça, vai 

aapinar. 

Se nós dois formos à 
roça, arribos vamos 

• cap7,,nar. 

Se voaê s dois forem à 
roça, arrbos vão aapi
nar. 

Se eles d/Jis forem à roça, 
arrbos vão aapinar. 

Se f oPmos todos à roça, 
vamos todos aapinar. 

53 



Buru u, ai'aba'réi wa'aba wamhã, 
(waa' aba) 

te dza íwadzori dza'ra wa'wa. 
(Íwaadzori dza'raa waa'wa) 

Buru u, tsi'aba'réi wamhã, 

te dza wadzori dza'ra. 
(waadzori) 
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Se voaê s todos 
foraem à roça, 
vão todos aa-. 
pi.nar. 

Se e Zes todos 
foraem à roça, 
vão todos aa-. 
pi.nari. 

LIÇÃO 

7 
Parte 1 

As partãs 1 e 2 desta lição tratam os substan 
tivos. Na 1. parte, aparecem as regras e exemplos 
de mundança regular nos temas nominativos. Estas 
se dão sem referência às diversas classes de sub
stantivos da língua Xavánte. 

A 2~ parte descreve substantivos da classe 1. 
Aparecerão posteriormente os substantivos de ou
tras classes. 

MUDANÇAS REGULARES EM TEMAS NOMINATIVOS 

1. Certos temas nominativos perdem a sílaba final 
em posição final da locução: 

mimi dzô 

piro'o dzô 
(piiro'o) 

hu'u dzô 

por lenha 

pela borbo
leta 

pela onça 

Posição fi·nal da l ·ocução 

mi 

piro 
(pi iro) 

hu 

lenha 

borboleta 

onça 

udzone 'e dzÔ pe Za abóbora udzone abóbora 

pu'u u 
.. 
a fonte pu fonte 

2. Certos substantivos perdem uma sílaba e a na
salação da vogal final. Note-se que quando a vo
gal perde a nasalação, não pode seguir a consoan
te nasal. Aparecem a seguir as resultantes mudan 
ças vocálicas e consonantais: 

- nh dz o > o ou u > 
- d a > o n ""> 
.... -e > e 
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II tõmo azé di me dÓi o 
(dzéé) olho 

IInomo dzé di TTr3 dÓi a 
ba:r>Piga 

unharna u ao fogo 

Posição final da locução 

II to 

"r ""d 11 u 

udzo 

meu olho 

rrrinha barriga 

f ogo 

tsinhama dzô pelo casca- tsidzo 
vel 

cascavel 

abadzinheme dzô pelo 
cesto 

abadzidzé cesto (com tampa) 

3. Certos temas nominativos apresentam mudança 
de consoante final e prolonga2ão da penúltima vo
gal em posição final da locuçao, assim: 

a. Substantivos em que t ante vogal oral > d 

e t ante vogal nasal > n. 

ete dzô por wna 
pedra 

pati dzô por wn ta-
manduá. 

wa' rata dzô por wn pente 
(waa' rata) 

!'rata dzô 

ba'Õtõ dzô 

pelo avô 
de le 

por wna me-. 
ni.na 

tsi 'õtõ dzô pelo cesto 
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Posição final da locução 

-ene 
(eene) 

padi 
{paadi) 

pedra 

tamanduá 

wa' rada pente 
{waa' raada) 

i'rada 
(I 'raada) 

ba'Õno 
(ba' õõno) 

o avô <kle 

. 7Tr3ni.na 

tsi 'Õno ae sto 
(tsi'ÕÕno) 

Exceção: Numa palavra, acrescenta-se urna penúlti-
ma sílaba em posição final da locução: 

uto dzô -pe l a anta 

uhodo anta 
{uhoodo) 

b. Substantivos em que p > b. 

upure mosquinha 

itsaripi ré possuindo 
suas asas 

1 

c. Substantivos em que 

-
' 

dapo'repu'u dzô veri f icar 
entupimento 
do ouvido 

Posição final da locução 

ubu 
(uubu) 

mosaa 

I tsaribi suas asas 
(Itsariibi) 

:> r. 

Posição final da locução 

dapo'repuru 
(dapo'repuuru) 

ouvido 
entupido 

4. Alguns substantivos não apresentam mudança 
consonantal, prolongando contudo a vogal da penúl
tima sílaba em posição final da locução: 

wede na 

aimama ma 

da'ubu a 

.. 
na arvore 

. para seu pai. 

t 

dE ca:r>a bràn
aa 

Posição final da locução 

wede 
(weede) 

ai mama 
(aimaama) 

da'ubu 
(da 'uubu) 

.. 
arvore 

. 
seu pai. 
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ts éré pa di cabe lo com
prido 

waihoro dzô por papagaio 

wa • ini dzô por wn pilão 

...... 
atsere seu aabe lo 
(atstsééré) 

waihoro papagaio 
(waihooro) 

wa'ini 
(wa' iini) 

pilão 

Note-se que em substantivos que precedem hã 
.... -'marcador de enfase', perde-se qualquer prolonga-

ção de vogal penúltima (mas em todo caso é longa 
a vogal final. V. lição 3 ~ vocabulário). 
Note-se também que não se aplicam as regras de 
mudança em posição mediana da locução: 

mi 

udzo 

-ene 
(eêne) 

ubu 
(uubu) 

wede 
(weede) 

mimi dzô 

unhama u 

ê tê dzô 

upure 

wede na 

mi hã ( signi f i aado . aci.ma 
udzo hã re f erido) 

êne hã 

ubu hã 

wede hã 

5. 
nh 
re 

Alguns temas nominativos apresentam mudança 
> ts de consoante inicial quando esta ocor

com a 2~ ou 3~ pessoa do possessivo: 

IInhitsi roou nome iinhotõdzé minha coisa-
(iinhitsi) -pal"a dor-. (manta) mi.:r> 
atsitsi atsõtõdzé • seu nom8 sua coi,sa-
(atstsiitsi) (atstsõtõdzé) -para dor-. (nnnt a) m r 

Itsitsi nom8 d.e 'le Itsõtõdzé . 
a aoi.sa-para-

(Itsiitsi) -dormir (mzn-
ta) d.e'le 
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iinhorõwa rrrinha casa 

atsõrõwa sua aasa 
(atstsõrõwa) 

• 
'Y - -itsorowa a casa a.eie 

Lembre-se: Tal mudança não afeta todas os temas 
substantivos com nh inicial: 

I inh i rrrinha carne 

anhi sua carne 
(anhnhi) 

inhi a carne de ie 
I 

6. Alguns temas nominativos 
mudam esta flexão para -wa, 
que terminam em -aba mudam 
posição finàl da locução: 

que terminam em -baba 
ao passo que outros 

esta para -'wa em 

Posição final da locução 

Imaprebaba dzô 
( Imapreebaba) 

pe io sogro Imaprewa 
de'le (Imapreewa) 

tsi 'ré• aba dzô pe'la outra tsi 'ré 'wa 
me tade 
da tribo 

Itsani' aba dzô pe'la cunha Itsani 'wa 
d,a/nora-
d.e le 

o sogro &ie 

a outra roo
taàe do tri
bo 

a cunhada/ 
nora &Ze 
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Parte 2 

CONVERSA 

- I Irnama, e morno te airno. Meu pai, aonele voaê vai? 
( IIrnaarna) 

- õwa, wa mo. Vou para Lá. 
(ÕÕwa) 

E rnarí da, te airno. Por/para que? 

Atebe te tsabu da, wa mo Vou ver sua tia paterna. 
(attebe) (tsaabud) 

"' irnama 
(Írnaama) 

í'ra 

..,.. -i'ra 

Íba 

Itsip'rada 
(Ítsip'raada) 

?" ipara 
(Ípaara) 

?" imama amo 

itebe 
(Iteebe) 
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VOCABULÃ.RIO 

o pai d.ele 

-a mae eleZe 

o irmão menor dele, 
a irmã menor de la 

o filho ele le 

a cabeça dele 

o espinhaço elele 

a .rnão ele le 

o pé dele 

o tio paterno d.e le 

a tia paterna d.e le 

itsihudu 
(itsihuudu) 

Itsa 

?" - -i.tsorowa 

?" i.pano 
(Ipanno) 

I'wa 

o neto dele 

a aorrrida ele le 

a aasa dele 

o braço d.ele 

o d.ente c1e le 

G~TICA 

~UBSTANTIVOS 

~ invariável a forma do substantivo na 
língua Xavánte, seja singular, dual ou plural. 
O número pode ser indicado 

(1) por numerais: 

aibo rnaparane dois homens 

(2) pelo termo coletivo norI: 

aibo nori um grupo de homans 

(3) pelo uso de um verbo em companhia do substan
tivo: 

aibo te tinem dzahuré -os dois homens vao 

Há na língua Xavánte 6 classes de substantivo. 
Os substantivos da classe 1 se destacam por uma 
série de prefixos marcadores de pessoa que indi
cam possessão. Todos os substantivos desta clas
se são possuidos, com exceção de buru 'roça' e 
!.Q 'terra', os quais podem ocorrer em forma não
-possuída. 
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Esta classe abrange: 

todos os termos de parentesco: 

"" ina a mãe dele 

muitos termos de trato social: 

Ihi'wa membro do grupo mais velho que ele 

todos os membros e substâneias do corpo: 

Ito o olho dele 

determinados tipos de possessão: 

Ite as posses dele 

"" - -itsorowa a casa dele 

Iburu 
(Ibuuru) 

a roça dele 

a terra dele 

Itsimidzama o animal dele 

substantivos verbais intransitivos: 

Imoridzé a ida dele 

Iwatobrodzé a saida. dele 

Itsõtõdzé a coisa-de-dormir (manta) dele 

Iwaptã'ãdzé o nascimento dele 

Nota: 1. V. na parte 2 desta Gramática os para
digmas completos dos temas verbais in
transitivos irregulares que aparecem 
nos três substantivos verbais acima 
referidos. 

2. Note-se o sufixo nominalizador -dzé 
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3. Quando se u~a um_substantivo para indi
car possessao, nao ocorrem os prefixos 
marcadores de pessoa: 

"" imro a esposa dele 

Mi'éhé mro a esposa de Mie 

Iwaptã 1 ãdzé o nascimento dele 

Mi'éhé waptã'ãdzé o nascimento de Mie 

(V. Lição 12 para nomes próprios) 

Apresente-se a seguir um paradigma de substanti
vos da classe 1. Vem sublinhado o prefixo marca
dor de pessoa: 

l~ 'l"' "" iimarna 

( I Irnaarna) 

2 ª. . ai mama 

3~ 

l~ 

3~ 

(aimaarna) 

"" imama 

(Ímaama) · 

wamama 
(waamaama) 

aimama 'wa 
(aimaamaa) 

Imama dzahuré 
- (dzahuuré) 

Singular 

meu pai 

seu .Pai 

o pai dB lei ele la 

Dual 

Nosso pai (2 ele nós) 

seu pai (2 dB voeês) 

o pai ele les ( 2) 
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l~ wamama dza'ra 
(waamama) 

Plural 

aimama dza'ra wa'wa 
(dza'raa waa'wa) 

imama dza'ra 

nosso pai (mai s de 2 de 
nós) 

seu pai (mais de 2 de vo
oê s) 

o pai dele s (mais de 2) 

NOTA: 1. Neste paradigma os marcadores de dual 
e plural se relacionam com os prefixos 
marcadores de pessoa, i.e. 
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"' imama 
(imaama) 

imama dzahuré 
(dzahuuré) 

imama dza'ra 

o pai dele 

o pai deles ( 2 ) 

o pai deles (mais de 2) 

Note-se porém, que, conforme o contex
to, tanto o dualizador quanto o plura
lizador podem relacionar-se também com 
o substantivo: 

imama dzahuré 
{dzahuuré) 

imama dza'ra 

os (2) pai s (t ios) dele(s) 

os (diversos) pai s (ti os ) 
dele (s ) 

2. Termos de parentesco de uma sílaba le
vam 'wa'wa na 2~ pessoa do dual; os 
de mais de uma sílaba apresentam 'wa. 

ana wa 'wa 
(anaa waa 'wa) 

aimama 'wa 
(aimamaa 'wa) 

-sua mae 

. seu pai. 
,. 

3. i- da terceira pessoa 
quando o sujeito de 3~ 
o objeto: 

se torna ti--pessoa possui 

!mama, wa tô tsabu. 
(imaama) (tsaabu) 

Vi o pai dele/ dela 

Timama, ma tô tsabu. Ele viu seu pró
prio pai. 

!mama, ma tô tsabu. Ele viu o pai 
dele/dela (wna 
outra pessoa) 

NOTA CULTURAL 
Os termos de parentesco sao usados com mais 

f r eqüência que os nomes próprios na cultura Xa
ván te. ~ interessante notar o trato usado na 
conve rsa acima referida: O pai diz, "sua tia 
pa t erna", em vez de "minha irmã". Os Xavánte 
distinguem entre tios e tias dos lados paterno 
e materno; e se morre a mãe de alguma criança, 
e sta é muitas vezes criada por uma tia materna, 
c hamada "mãe" 

EXERCÍCIOS 

Decore as seguintes expressões: 

!imama te tsabu da, wa dza mo. Vou ver meu pai. 
(tsaabud) 

Ãimama te tsabu da, wa dza mo. Vou ver seu pai. 

!mama te tsabu da, wa dza mo. Vou ver o pai de l e . 

Wamama te tsabu da, wa dza mo. 
(waamama) 

Vou ver nosso pai. 

D~pois de dominar a fundo estas expressões, sub
stitua outros itens léxicos convenientes já apren
didos em lições anteriores, prestando muita aten
ção ao uso do marcador possessivo certo. Verifi
que seus exercícios com alguém que fala o Xavánte 
como língua materna. 
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LIÇÃO 

8 

CONVERSA 

E romhuri da, te we aimo. 

Ihe, te romhuri da, wa 

we mo. 

Pidza'a uptsõ na. Toi
(uptsõõ) 

bo waptsi, ropru tsa'wari. 
(roopru tsa'waari) 

- A'o dza. 

VOCABULARY 

Voaê vei o t raba
lha:P? 

Sim, vim trabalhar. 

La.ve os pratos . 
Quando terminar, 
jogue f or a o 
lixo. 

'Tá . 

ropru 
(roopru) 

lixo, babugem 

toibo t erminado 

GRAMÃTICA 

FORMAS IMPERATIVAS DE VERBOS TRANSITIVOS 

os imperativos transitivos são formados de du
as maneiras. 

(1) Verbos transitivos que perdem um~ sílaba 
quando em posição final de urna locuçao ~erbal 
(IIa e IIb) formam o imperativo da seguinte_ma
neira (note-se que daqui em diante a extensao _ 
vocálica não será indicada nas palavaras dzahure 
wa'wa, dza'ra e wa'aba. V. exemplos nos paradig
mas verbais das Liçoes 3 e 6.) 
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Romhuri. 
(romhuuri) 

Romhuri aba. 
(romhurii) 

Sub-classe IIa 

Trabalhe! 

Tr abalhem (voaês dois )! 

Romhuri dza'ra wa'aba. Trabalhem (todos)! 

Waihu'u. 
(waihuu 'u) 

Sub-classe IIb 

Saiba (-o) ! 

Waihu'u aba. 
(waihu' uu) , Saibam (-no) (voaês dois)! 

Waihu'u dza'ra wa'aba. Saibam (-no) (todos)! 

Note~se que a pe núltima vogal é longa na forma 
singular das duas classes acima referidas. 

(2) Verbos transitivos sem perda de silaba (IIc, 
IId e IIe) formam o imperativo da seguinte manei
ra: 

Sub--classe IIc 

Tsabu na. 
{tsaabuu) 

Tsabui wa'aba. 
(tsaabui) 

Tsabu dza'ra wa'aba. 
(tsaabudz) 

CuidE r disso J ! 

CuidEm (disso) (voaês dois)! 

Cuidem (di sso) (todos)! 
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Sub-classe IId 

Pawapto na. 
(paawaptoo) 

Pawapto wa'aba. 
(paawaptoo) 

Pawaptom dza'ra wa'aba. 
(paawaptom) 

Ajude-lhe! 

Ajudem-lhe (vocês d.ois)! 

Ajudem-lhe (todos) ! 

Sub-classe IIe 

Tsawi na. 
(tsawii) 

Tsawi wa' aba. 

Tsawi dza'ra wa'aba. 

Cumprimente-o! 

Cwrrprimen tem-no ( vocês 
dois).' 

Cwrrprimentem-no (tod.os) ! 

Note-se o uso de na precedido de vogal longa na 
formação do singular das três classes 
acima referidas. 

FORMA IMPERATIVA Dó VERBO INTRANSITIVO 

IR/ANDAR/MOVER-SE 

Aimori. 
(aimoori) 

Ane wa' aba. 
(annee) 

Ai'aba'réi wa'aba. 

TT.- I va. 

Vão (você s dois J .' 

vão (todos)! 

Note-se outrossim a extensão da penúltima ·vogal 
do singular. (A Lição 21 trata a formação de 
outros imperativos intransitivos.) 
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IMPERATIVOS NEGATIVOS 

A forma ~egativa de verbos transitivos e intran
sitivos e como segue: 

Romhuri tõ. 

Romhuri aba tõ. 
(romhurii) 

Não trabalhe! 

Não trabalhem (voaês dois)! 

Romhuri dza'ra wa'aba tõ. Não trabalhem (todos)! 

Tsabu tõ. 
(tsaabut) 

Tsabui wa'aba tõ. 
(tsaabui) 

Tsabu dza'ra wa'aba tõ. 
(tsaabudz) 

. .,.. ... 
Aimori to. 

Ane wa'aba tõ. 
(annee) 

Ai'aba'réi wa'aba tõ. 

Não cuide (disso)! 

Não cuidem (disso) (voaês 
dois).' 

Não cuidem (disso) (todos)! 

Não Vá! 

Não vão (vocês dois)! 

Não vão (todos)! 

Note-se a perda de extensão da penúltima vogal do 
singular quando ocorre dentro de locução verbal. 

IMPERATIVO SUAVE 

Forma-se um tipo imperativo mais suave através do 
uso de dza com verbos: 

Te dza iromhu. 

Te dza iromhuri 'wa. 
(iromhurii) 

Trabalha.' 

Trabalham (vocês dois)! 

Te dza iromhuri dza 'ra wa 'wa. Trabalham (todos).' 
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Te dza we aimo. 

Te dza we ane wa'wa. 
(annee) 

Te dza we ai'aba'réi wa'wa. 

Vem aá! 

Vêm aá (voaês dois) ! 

Vêm aá (todos) ! 

(A forma negativa do imperativo suave é diferente 
do negativo do imperativo regular. ~ idêntica ao 
negativo independente, e será apresentada na 
Lição 10.) 

NOTA CULTURAL 

A forma imperativa é usada com mais frequên
cia em determinadas situações de autoridade. 
Por exemplo, homens dirigindo outros homens no 
trabalho, homens falando com mulheres, e mulheres 
com os filhos. Os Xavánte evitam o imperativo em 
outros ambientes por não quererem dar parte de . 
autoritários. Não há um só chefe entre os Xaván
te. Os homens mais idosos agem como grupo no ex
ercício de autoridade na tribo, sendo respeitadas 
e acatadas as suas sentenças. 

EXERCtCIOS 

Após dominar a fundo os exemplos acima refe
ridos, escreva e pratique o imperativo, tanto 
positivo quanto negativo, de outros verbos já in
troduzidos em lições anteriores. 
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LIÇÃO 

9 

CONVERSA 

E morno te aimo. Aonde voaê vai? 

Buru u, wa mo. Vou à roça. 

E mari dzô te aimo. Por/paPa que vai? 

Aro dzô, wa mo. 
(aaroo) 

Vou por (vou busaar) ~ "4.L-~-oz. 

-- E tse ti, aro hã. 
(tset) (aaroo) ' 

- Ihe. Tse ti. 
(tset) 

E romhuture di, 
(romhuturee) 

aiburu hã. 

Ihe. Romhuture di. 
(romhuturee) 

O arroz tem bom s"Obor? 

Sim. Tem bom sabor. 

Sua roça fiaa perto? 

Sim. Fiaa perto. 

VOCABULÃRIO 

di/ti 

-o 

rornhuture di 
(romhuturee) 

romhô di 
(romhoõ) 

estativº' é/está/há/fiaa 

negativo 

perto (espaço e tempo) 

longe (espaço e tempo) 
' 
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tsa'ete di 
(tsa' eteê) 

tsyryre di 
(tsyryree) 

tse ti 
(tset) 

mram di 

ho di 
Cnoo> 

tsé di 
(tséé) 

wede 
(weede)_ 

-ene 
(êêne) 

a'amo 
(aa'amo) 

bode 
(booao> 

tse õre di 
(tse' õree) 

.baba di 
(babaa) 

' 'matsitsi di 
( 'matsi tsii.) 

pire di 
(piree) 

wapure di 
(waapuuree) 

rowê d.i 
(roowêê) 
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pequeno 

saboroso, de'licioso 

com fo11ft 

(com) frio 

doto-POSO 

pedra 

lua 

sol 

não 8abO'f!OSO 

• ·vaz1,0 

. . 

cheio 

pesado, importante 

leve, sem importância 

bom 

I 

tsi'a 
(tsii 'a) 

tsi'a're 
(tsii'aa're) 

waptsã 

wedewara 
(wedewaara) 

ii'rã 

'Y "t' ' iipo re 

wa hã 

a hã 

ta hã 
7 wa nori 

(waa) 

frango, galinha 

ovo d8 galinha 

cachorro 

caminhão 

rrrinha cabeça 

minha oPeZha 

eu 
.... 

voce 

ele, ela 

nós (grupo) 

GRAMÃTICA 

ESTATIVOS 

!ndica-se o es~ativo pela palavra di/ti. 
(Ti e usada se a silaba final da palavra-descri
tiva termina em i, precedida de vogal dissimilar; 
em outros contextos aparece di. Veja Lição 
11, parte 2.) A palavra estativa aparece Gom 
(1) descritivos, (2) substantivos, (3) verbos. 
Torna-se negativa a declaração através da in
trodução da palavra õ antes do di. 
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1. O ESTATIVO COM DESCRITIVOS 
na Lição 14). ~este o uso 
tativo (V. vocabulário): 

(V. descritivos 
mais comum do es-

tse ti 
(tset) 

tse õ di / tse Õre di 
(tse') 

ho di 
Choo> 

ho õ di 

é saboroso 

não está saboroso 

está frio 

não es tá frio 

(Note-se que em alguns casos o ts inicial da 
palavra torna-se dz quando precedido de substan
tivo): 

tsé di 
(tséé) 

ííba dzé di 
(dzéé) 

tse ti 
Ttset) 

romhuri dze ti 
ldzet) 

dói 

rrr:: dói o espinhaça 

é saboroso 

o trabalho é agradável 

A maior parte das construções estativas apresenta 
oportunamente prefixos marcadores de pessoa. O 
seguinte paradigma esclarece o uso destes pref ix
os: 

ííwa'ro di 
(ÍÍwaa'roo) 

aiwa'ro di 
(aiwaa'roo) 
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Estou aom aalor. 

Voaê est á aom aalor. 

wa'ro di 
(waa' roo) 

wawa'ro di 
(waawaa •roo) 

aiwa'ro wa'aba di 
(aiwaa'roo) 

wa'ro dzahuré di 
(waa' roo) 

wawa'ro dza'ra di 
(waawaa' roo) 

aiwa'ro dza'ra wa'aba di 
(aiwaa'roo) 

wa'ro dza'ra di 
(waa' roo) 

(ÍÍwa'ro õ di) etc. 

Ele está aom calor. 

Nós dois estamos com aal or. 

Voaês dois estão com aalor. 

Eles dois estão com aalor. 

Estamos todos com calor. 

Vocês t odos estão com 
calor. 

Eles todos estão com 
aalor. 

(não estou com calor) etc. 

A forma rowa'ro di, dada no vocabulário, é usada 
quando o sujeito (inanimado) não está declarado: 

E rowa' ro di. 
(roowaa'roo) 

Pidza'a hã e wa'ro di. 
(waa'roo} 

Está quente? 

A pane ia está quente? 

Uns poucos estativos indicados na lista da Parte 
2 desta Gramática não levam prefixo marcador de 
pessoa mas são usados com todas as pessoas do 
verbo: 

E ho di. 
Choo> 

!he, ho di. 
(hoo> 

, 
Voaê (eles, etc.) esta aom 

-A;..,. ? 
J ... .,o . 

Sim estou (estão, eta.) com 
frio. 
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2. O ESTATIVO COM SUBSTANTIVOS Estude os seguin
tes exemplos: 

pi'Õ ti 
(pi' Õt) 

aibo di 

wahi di 
(waahi} 

powawe di 
(poowawêê) 

upu di 

há mulheres 

há horrens 

há cobros 

há vacas 

há moscas 

A sequência substantivo-mais-estativo ocorre in
freqüentemente na qualidade de declaração posi
tiva. ~ mais comum na forma negativa: 

pa'o õ di 

o õ di 

pi'Õ õ di 
(pi'Õ') 

aibo õ di 

não há bananas 

não há água 

não há mulheres 

não há horoons 

Note-se a diferença entre: 

Imama õ di não é o pai dele 

mama õ di (ele não tem) pai 

3. 
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O ESTATIVO COM VERBOS Quando se usa verbo 
com o estativo, aquele descreve a natureza, 
feição ou condição do sujeito. Estude o se
guinte paradigma: (São facultativos os pro
nomes entre parênteses nos exemplos Xavánte; 
servem função enfática de pessoa.) 

(wa hã) te romhuri di 

(a hã) romhuri di 

(ta hã) te te romhuri di 

sou trabalhador, sou 
aplicado 

você é trabalhador, é 
aplicado 

ele é trabalhador, é 
aplicado 

Raramente aparece o verbo só. O uso mais comum 
de verbo com estativo é em companhia de qualifi
cador: 

(wa hã) te 

te te 

wa te 

te te 

wa te 

romhuri dze ti 
(dzet) 

romhuri dze ti 
(dzet) 

romhuri dze ti 
(dzet) 

romhuri dze ti 
( dzet) 

romhuri dzei 

wa'aba di 

romhuri dze 
(dzedz) 

dzahuré di 

romhuri dze 
(dzedz) 

dza'ra di 

romhuri dze 
(dzedz) 

dza'ra wa'aba 

te te romhuri dze 
(dzedz) 

dza'ra di 

gosto de trabalhar, 
o trabalho roo é agra
dave i. 

você gosta ele trabalhar, 
(etc.) 

el,,e gosta de trabalh<IP, 

nós dois gostamos 
de traba 'lh<IP, 

vocês dois gostam 
de trabalhar, 

e7,,es dois gostam 
de trabalhar, 

todos gostamos de 
trabalhar, 

voais todos gos
tam de troba

di lhar, 

eles todos gostam 
de traba 'lhar, 
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(Note-se o uso de wa'aba em vez de aba, na 2~ 
pessoa do dual. ~ porque não há perda de sílaba 
no qualificador dzei precedente. Sem qualifi
cador, a forma aba teria sido usada com este 
verbo.) 

Estude também as . formas seguintes: 

(wa hã) te tse ti 
(tset) 

tse ti 
(tset) 

te te tse ti 
(tset) 

ou 

te tse ti 
(tset) 

gosto (disso) 

..... 
voae gosta (disso) 

ele gosta (disso) 

EXERC!CIOS 

Pratique as formas estativos dadas nesta li-- -çao. Decore tambem outros estativos enumerados 
na Parte 2 desta Gramática. 
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LIÇÃO 

10 

CONVERSA 

E buru u aimorI õ di. 

!imorI õ di. IÍ'rã 

dzé di. 
(dzéé) 

Aimro bété, e buru u 

te mo. 

Madze di. Buru u morI 
(maadzee) 

õ di. Apito u te mo. 
(apitoo) 

Voaê não vai à roça? 

(Não) Não vou. A aabeça 
TTr3 dói. 

Seu marido (que tal seu 
marido J, ele vai à 
roça? 

Não . Ele não vai à roça. 
Ele vai no ofiaial. 

E te te romhuri da te mo. Ele vai para trabalhar? 

Madze di. · Te te rom
(maadzee) 

huri õ di dza. 

Taré te te tsabu da 
(taaré) (tsaabud) 

te mo. 

Não. Ele não pretendB 
traba'lhar. SÓ vai vê
- l o. 

VOCABULÃRIO 

tsadanharI (IIa) 

ta ré 
(taaré) 

mare di 
(maaree) 

madze di 
(maadzee) 

pedir 
., 

so, sem motivo especial 

-nao (fa i a masculina) 

-nao (fala feminina) 
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GRAMÃTICA 

FORMAS NEGATIVAS DE VERBOS TRANSITIVOS 

e INTRANSITIVOS 

1. - independentes Em oraçoes 

Para formar o negativo de verb9s transitivos 
ou intransitivos em orações independentes, utili
za-se o t ema verbal integral, seguido do negativo 
õ mais o estativo di. Os marcadores de pessoa 
são iguais aos usadoS-com as formas dependentes 
dos verbos: 

-Te r omhuri o di. 

-Romhuri o di. 

-Te t e r omhur i o di. 

-Wa t e r omhuri o di. 

-Romhuri aba o di. 
(romhurii) 

Não estou t rabalhando. 

Vooê não está trabalhan
do . 

Ele não está trabalhan-
do 

Nós dois não estamos 
traba "lhando. 

Voaês dois não estão t ra
balhando. 

Te t e r omhuri dzahuré õ di. E"les dois não estão t r a
ba"lhando. 

-Wa t e r omhuri dza'ra o di. Todos não estamos traba
lhando . 

Romhuri dza' ra wa' aba Vooês todos não estã 
traba"lhando. õ di. 

-Te t e romhuri dza'ra o di. 
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Eles todos não estão tra
balhando. 

t.,.. .,.. - di. 1mor1 o 

Aimori - di. o 
.,.. - di. Mo ri o 

wanep õ di. 
(waanep ) 

-Ane wa'aba o di. 
(annee ) 

Ne m dzahuré õ di. 

Watsi' aba'ré õ di. 
(waatsi 'aba' ré' ) 

Ai ' aba 'réi wa'aba õ di. 

Ts i' aba'ré õ di. 
( t s i ' aba ' ré ' ) 

2 • -Em oraçoes dependentes 

Não vou. 

Vooê não . vai.. 

Ele não vai . 

Nós dois não vamos. 

Vocês dois não vaõ. 

Eles dois nao vão. 

-Todos nao vamos. 

Voaês todos não vão. 

- -E"les todos nao vao. 

Nas formas negativas das orações dependentes 
de verbos transitivos ou intransitivos, o negati
vo õ precede imediatamente o relacionante de
pendente: 

Te waihu'u õ wamhã , 

wa dza tsadanha . 

Waihu 'u õ wamhã, 

t e dza itsadanha. 

Te t e waihu'u õ wamhã, 

te dza tsadanha. 

- . Se eu nao sei. , 
vou perguntar 
a ele . 

Se você não sabe, 
vai pergunt ar 
a eie . 

Se e ie não sabe, 
vai pergunt ar 
a ele . 
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Wa te waihu'u õ wamhã, 
wa dza tsadanhari ni. 

Waihu'u aba õ wamhã, 

te dza Itsadanharí 'wa. 
(itsadanharii) 

Te te waihu'u dzahuré õ wamhã, 

te dza tsadanhari 

dzahuré. 

Wa te waihu'u dza'ra õ waràhã, 

wa dza tsadanhari 

dza 'ra ni. 

Waihu'u dza'ra wa'aba õ 
wamhã, te dza itsadanhari 

dza 'ra wa'wa. 

Te te waihu'u dza'ra õ wamhã, 

te dza tsadanhari dza'ra. 

Se nós dois não 
sabemos, vamos 
pergunt ar a e ie . 

Se vocês dtJis não 
sabem, vão per
guntar a e t e. 

Se eles dois não 
sabem, vão per
guntar> a ete. 

Se todos não sa
bemos, vamos 
perguntar a ele. 

Se vocês todos 
não sabem, vêío 
per gunt ar a 
ele . 

-Se e les todos nao 
sabem, vão per
gunt ar a ele. 

A única exeção é com o uso do relacionante de
pendente da 'para'. Neste caso ocorre o nega
tivo tõ: 

'Ri teme te mo, te te 
( 'rii) 

wapari tõ da. 
(waapari) 
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Ele foi para casa 
para não escut ar>. 

Note-se que nas formas negativas do verbo não há 
distinção entre os aspectos completo (passado) e 
presente. O contexto comunica o significado. 
O uso de dza, como na conversa acima referida, 
indica ação futura ou intencional. 

Note-se também que a vogal final de dzahuré e 
dza'ra não se prolonga ante negativo o. (Isto 
constitui uma exceção à regra que diz respeito à 
prolongação em posição mediana de locução). 

NOTA CULTURAL 

Os Xavãnte adoram piadas e brincadeiras. 
Gostam de falar propositadamente errado e de ela
borar exageros para chocar ou surpreender a gente 
em espírito festivo, além de pregar peças humorís
ticas e de imitar as outras pessoas. O desprezo 
se manifesta através de sarcasmo, e não de risa
das. 

o uso idiomático de negativos pode expressar -e logio ou louvar. Por exemplo, dizer tse o 
'saboroso não•, quando uma comida é evidentemen
te deliciosa. 

EXERC!CIOS 

Dominados a fundo os paradigmas acima referidos, 
elabore exercícios originais à base de verbos 
negativos em séries de pergunta e resposta: 

E aimori õ di. Você não vai? 

Iimori õ di. Não vou. 

- .,. E ma to 1wapa. Você o/a ouviu? 
(iwaapa) 

Mare di. 
(maaree) 

Te wapari õ di. Não. Não o/a ou:vi. 
(waapari) 
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LIÇÃO 

11 

Parte 1 

MUDANÇAS FON~TICAS AUTOMÃ.TICAS 

Algumas sílabas possuem duas vogais, das quais 
a segunda é i. Ocorrendo tais sílabas numa lo
cução, dão-se as seguintes alterações (V. defini
ção de locução no Glossário) : 

1. Quando seguido de sílabas com d, dz, ', n, p, 
ts, ou t inicial, o i se assimila àquela 
letra tornando-se iqual a ela. 

2. Quando seguido de sílabas com b, h, m, r ou 
w inicial, o i permanece constante: 

mudança de i i constante 

du da 
(dud) 

objetivo tsabui bo 
grama, oapim (tsaabui) 

du dzô por capim 
(dudz) 

du ãma no capim 
(du') 

du na 
(dun) 

. 
com capi-m 

.. 
du tsi so capim 
(duts) 

du té capim novo 
(dut) 
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tsabui ho 

dui ma 

duire 

dui wa 

.... - .... 
voce nao o ve 

(mas deve vê-lo!) 

.... 
que voae possa ver 

• para capi-m 

capi nzinho (dimin. ) 

• no capi-m 

Exceções: 

(a) final permanece constante às vezes o i -ante ', !._ e E. no uso de certas pessoas: 

ai'ra ou a'ra 
(a' 'ra) 

danhoito ou danhoto 
(danhotto) 

aipo ou apo 
(appo) 

seu filho 

ZÍ-ngua 

volta, regresso 

(b) No imperativo, perde-se o i final, prolon
gando-se a vogal anterior ante na, marcador 
da forma positiva singular dos verbos das 
classes IIc, IId e IIe: 

tsabu na 
(tsaabuu) 

cuide (disso) ! 

- Em sílabas deste tipo, as mudanças fonéticas 
sao: 

Substituição do m por p ante sílabas com ts, 
t ou ' incial: 

darop tsi só a teITa da gente 

- / rop tep u 
... 
a terra nova 

-darop o di não a terra da gente 
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Note-se que ante •,o m é por vezes substitui
do por uma prolongação da vogal anterior: 

iipawapto'wa 
(iipawaptoo 'wa) 

aque 7,e que 17r3 ajuda 

Realiza-se a mesma substituição se o .m. ocorre 
ante sílaba com b, m, p ou w inicial: 

robaba di 
(roobabaa) 

iinhimari õ di 
(iinhimarí) 

ropoto'wa 
(roopoto 'wa) 

rowa'u 
(roowaa'u) 

- - -
.... . 

esta vazi.o 

não tenho nada 

eriador da terra 

wnto 

o m -dz, n 
permanece constante ante. sílabas com 

ou nh inicial: -
rom da objetivo ~ terra 

rom dzô por t.erra 

(algumas pessoas pronunciam 

rob da ou rob dzô) 

romho di 
(romhoo) 

rom na 

romnhi 
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distant.e 

eom e terra 

Note-se que todas as alterações acima descritas 
ocorrem somente dentro de uma locução. Nenhuma 
consoante ou série de duas vogais ocorre em posi
cão final de locução na língua Xavánte, com exce
ção de certas exclam~ções: 

nhi watoi! 
(nhii waatoi) 

te 'rene tui! 

Parte 2 

CONVERSA 

Iitebe, e 'wa te umnhi'ã 
( 'wat) 

hã. 

rI'rawaptép te hã. E 

tiha da . ... 

Taré te waihu'u da. 
(taaré) 

- Ate hã bété. 
(atte) 

-- Iínhimnhi'ãtsi õ di. · 

que pedacinho de carne! 

ele eom3 depressa! 

.... 
Minha tia, de quem e o 

fuz ·iZ/areo? 

t de rreu sobrinho. Por 
que? 

SÓ para eu sàber. 

E o seu? 

Não (tenho) fuzi Z/ aroo. 

VOCABULÃRIO 

'wa 

e 'wa te mo 

e 'wa te 
( 'wat) 

quem 

quem vai? 

de quem é? 
' 
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date 

date da 
(datee) 

wededza 

umnhi'ã 

umnhi'ãtsi õ di 

IInhimnhi'ã 

ti 

du'wa 

posse d.e pessoa/gente 

para ser posse da gente/ 
para a gente 

cad.eira, mesa 

arco, fuzil 

nenhum fuzil/arco (note-se 
perda da si. Zaba -tsi em 
posição final de locução.) 

meu arco/fuzi i (note-se per
da da primeira silaba um
na forrrri possui.da) 

flecha 

capim alto / sapé 

GRAMÃTICA 

SUBSTANTIVOS 

Classe 2 

A maior parte dos substantivos na língua 
xavánte pertence à classe 2, sendo usada princi
palmente na sua forma não-possuída. Quando pos
suídos, estes substantivos levam os mesmos ~refi
xes marcadores de pessoa {indicando possessao) e 
os mesmos marcadores de dual e plural que os dos 
substàntivos da classe 1, mais o afixo -nhim-
-' -tsim- que significa "possessão aliená~el". 
Estude o seguinte paradigma, no qual o afixo 
-nhim- ~ -ts im- aparece sublinhado: 
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IInhip'ri 

atsip'ri 
{atstsip'ri) 

Itsip'ri 

wanhip'ri 
(waanhip' ri) 

atsip'ri wa'wa 
(atstsip'rii) 

Itsip'ri dzahuré 
(Itsip'rii) 

wanhip'ri dza'ra 
(waanhip'rii) 

atsip'ri dza'ra wa'wa 
(atstsip'rii) 

Itsip'ri dza'ra 
(Itsip'rii) 

rrrinha casa 

sua casa 

a aasa dele 

nossa (2) aasa 

sua (2) casa 

a aasa deles (2) 

nossa (3 ou mais) aasa 

sua (3 ou rmis) casa 

a casa de Ze ( 3 ou mis) 

Note-se que na construção interrogativa "De quem 
(é) a casa?", omite-se o prefixo marcador de 
pessoa: 

E 'wa tsip'ri. 
( 'wats) 

!Inhip'ri. 

De quem (é) a casa? 

(t) rrrinha. 

Quando o prefixo marcador de pessoa é substituí
do por uma locução substantiva, usa-se -nhim- em 
vez de -tsim-: 

E 'wa tsip'ri. 
('wats) 

!mama nhip' ri •. 

Watuhu nhip'ri. 

De quem (é) a casa? 

(t) do pai dele. 

(tJ do Watu. 

(V. nomes próprios na Lição 12.) 
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NOTA CULTURAL 

Entre os Xavánte a generosidade é considera
da uma das virtudes mais louváveis. Ele exprimem 
seu agradecimento mediante a expressão "você é 
generoso." O ato de pedir objetos pertencentes a 
algum parente é bem aceitável. Se um objeto for 
pedido, será dado mesmo à custa de sacrif!cios. 
A falta de generosidade, ou a indisposição para 
compartilhar os bens com outras pessoas, é consi
derada defeito grave. 

EXERCf CIOS 

Escreva um exercício por estenso, colocando 
por sua vez cada locução do paradigma acima re
ferido no seguinte modelo: 

iínhip' ri tete tsabu da, EZe vai para ver minha casa. 
(tsaabud) 

te mo. 

EZe vai para ver sua casa. 

etc. 
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- 'Ri hã we di . 
<wee) 

Dati'oho te. 

tede'wa. 
tede 'wa) 

LIÇÃO 

12 

CONVERSA 

E 'wa te. 
( 'wat) 

Ta hã 'ri
(' rii-

A casa é bonita. 
é? 

De quem 

t da. minha tia. eza é a 
dona da casa. 

Rowahutu'wa te hã bete. E a casa da. pPofessoPa, 
onde fica? (roowahutu 'wat) 

E mahãta. 

ÕhÕta te dza. 

e mahãta 

te dza 

ropoto'wa 
(roopoto'wa) 

danho'reptu'wa 
(danho'reptu' 'wa) 

da'ra'wa 
(da'raa'wa) 

dapoto'wa 

dapawapto'wa 
(dapawaptoo'wa) 

I 

Olhe, é aZi. 

VOCABULÃRIO 

onde (fica) ? 

ele/eZa fica 

criador da. terra 

quardador de gente 

qenitop de. prole 

criador dB gente 

a,judador de gente 
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rowahutu'wa 
(roowahutu 'wa) 

romhuri'wa 

'ritede'wa 
( 'riitede 'wa) 

-rowahutudze 
( roowahutudzé) 

romhuridzé 

wamrodzé 
(waamrodzdzé) 

• a pessoa que ens~na 

trabalhador 

dono de aasa 

esaola, igreja (luga:l.'-de
-ensino) 

ferr<:D'Tenta (aoisa-de-tra
balho) 

vassoura (aoisa-de-1.Xlrrer) 

G~TICA 

SUBSTANTIVOS 

Classe 3 

os substantivos da classe 3 são verbais •. 
consistem num tema verbal !ransitivo.ma~s sufixo 
nominalizador -·~ ou -d~e: -'Wa indica agente 
{geralmente animado), -dze instrumento ou l~gar 
(inanimado). Os substantivos da classe 3 nao 
podem ser possuídos. 
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Classe 4 

-Os substantivos desta classe sao nomes pró-
prios e termos de parentesco. Há duas sub-clas
ses; a primeira consiste em nomes de pessoas e 
termos de parentesco. Estes substantivos não 
podem ser possuídos, mas podem se possessores. 
A possessão é marcada por substantivo + h + vo
gal final do substantivo + possessão: 

Baba ti 

Mi'é 

bodi 

oti 

dati'o 

B.abatihi na 

Mi'éhe mro na 

bodihi te 

otihi te 

dati'oho te 

--

mã.e de Babati 

mã.e da esposa de Mie 

posses do filho do imão; 
posses a.e um neto 

posses da filha do irmão; 
posses a.e uma neta 

posses da rrãe ou da tia 
rrnterna 

A mesma construção é usada quando os substanti
vos desta sub-classe são seguidos de um elemento 
pós-posicional (V. Lição 15). A palavra pós
-posicional substitui a possessão: 

Babatihi u a Babati 

Mi'éhé me aom Mie eta., 

A sub-classe II consiste em topônimos. 
podem ser possessores nem possuídos: 

Batovi, Cuiabá, Paraíso, etc. 

-Estes nao 

93 



LIÇÃO 

13 

CONVERSA 

ÕhÕta te nhamra adaba hã, 
(nhaamra) 

. ~ 

Olhe, a no-iva esta 
ajoelhada.' 

hi'rãtitõ. 
(hi'rãttitÕ) 

E 'wa tsimi'upté. 
('wats) 

ItsÕ'remdzu'wa nhimi
(ÍtsÕ'remdzu 'wanh) 

'upté. 

~ E 'wa hã, itsÕ'rem

dzu 'wa. - ,.., ..,.. _, -- !mama wapte ha, 1tso-

' remdzu 'wa. Itsõ

'remdzu, ma tô tsada 

tsanha. 

PoP quem foi feita a 
pintura? 

Pintura do aPtesão dtJ 
ao la.Pinho de la. 

Quem é o aPtesão dtJ 
aolaPinho dela? 

. ~ 

Seu t-io matePno e o 
aPtesão do ao iannho. 
Ele fez o aolaPinho 
paPa ela. 

VOCABULÃRIO 

adaba 

dabatsa 
(dabaatsa) 

ItsÕ'remdzu 

ItsÕ'remdzu'wa 
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moça paPa quem se tPaz a 
• caça; no-iva 

. caça tPazida. como dtJte antes 
da ae'PemÔnia de colarinho 

ao'laPinho 

aPtesão e doadoP de ao laPi
nho dela 

datsina damrodzé 
(damroodzé) 

tsanhamri (!Ia) 

te nhamra 
(nhaamra) 

casamento (aPistãoJ 

tPança 

ele/ela se senta 

Itsimi'ui'éré 
(Ítsimi'ui'ééré) 

a esaPitura feita poP ele 

itsimiromhuri 
(I tsimiromhuuri) 

o tPabalho feito pop ele 

Itsimiwede 
( I ts imi weede) 

a ~diaação feito poP ele 

hi'rãtitõ 
(hi'rãttitÕ) 

de joelhos 

itsimi'upté a pintura (em corpo) feita 
pop ele · 

tsada 
-.. 

' 

para e la/ ele 

GRAMÃTICA 

SUBSTANTIVOS 

Classe 5 

Os substantivos desta classe são verbais. 
Consistem num tema verbal transitivo mais os 
prefixos marcadores de pessoa (como.nas classes 
nominativos 1 e 2), mais o afixo -nhimi- -.J 

tsimi- ''ação realizada por.'' Estude o seguinte 
paradigma: 

IInhimi'upté 

atsirni'upté 
(atstsimi'upté) 

Itsimi'upté 

a pintUPa feita poP mi,m 

. . .. 
a p-intun:i fe-ita poP voae 

a pintUPa feita poP ele 
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wanhimi'upté 
(waanhimi' upté} 

atsimi'uptéi wa'wa 
(atstsimi'uptéi} 

Itsimi'upté dzahuré 
(I tsimi 'uptédz) 

wanhimi'upté dza'ra 
{waanhimi'uptédz} 

atsimi'upté dza'ra wa'wa 
(atstsimi'uptédz} 

Itsimi'upté dza'ra 
(Itsimi'uptédz} 

Note-se que na construção 
foi feito o trabalho?", é 
dor de pessoa: 

E 'wa tsimirorohuri. 
('wats tsimiromhuuri) 

Itsimiromhuri. 
(ítsimiromhuuri} 

a pint~a feita por nós (2) 

. ... 
a pint1.LT'a fe -i ta por voees 

(2) 

a pint1mi feita por eles (2) 

a pintUT'a feita por nós 
( 3 ou mais) 

. ... 
a pintura fe-ita por voces 

( 3 ou mais) 

a pintura feita por e "les 
( 3 ou mais) 

interrogativa: "Por quem 
omitido o prefixo marca-

Por quem (foi) feito o tra
balho? 

O trabalho (foi) feito por 
eie. 

Quando o prefixo marcador de pessoa é substituído 
por uma locução nominativa, ocorre -nhimi- em vez 
de -tsimi-: 

E 'wa tsimiromhuri. 
( 'wats tsimiromhuuri) 

!mama nhimiromhuri. 
(nhimiromhuuri) 

Babatihi nhimiromhuri. 
(nhimiromhuuri) 
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Por auem (foi) feito o tra
batho? 

O trabalho (foi) feito 
pe io o pai dele. 

O trabalho (foi) feito por 
Babati. 

O sufixo -dzé pode ser usado com substantivo d 
C~as~e.s. Assi~.sufixado o substantivo ganhaso ª 
s1pi1f1cado de instrumento com que" se faz a 
açao: 
IInhimiwamrodzé 
(ÍÍnhimiwaamrodzdzé) 

Iínhimi'ui'érédzé 

a aoisa aom que a va"ITedu-
.- . 

ra e fe-i ta por mim 

a aoisa aom que a esaT'itu-
.- . 

ra e fe-ita por mim 

Classe 6 

Os substantivos desta classe são verbais. 
Consistem num tema verbal transitivo mais pre
fixos marcadores de pessoa (como nas classes 
nominativas 1, 2, e 5), mais o afixo -tsi-
" ação realizada por uma pessoa nela mesmã" · 
(reflexiva). Estude o seguinte paradigma no
tando o prefixo í- na l~ pessoa do dual e

1

do 
plural: · 

Iítsi'upté 
(!Itsii'upté) 

atsi'upté 
(atstsii'upté) 

Itsi'upté 
(Ítsii'upté) 

Iwatsi'upté 
(.Íwaatsii'upté) 

atsi'uptéi wa'wa 
(atstsii'uptéi) 

Itsi'upté dzahuré 
(Ítsii' uptédz) 

Iwatsi'upté dza'ra 
{Íwaatsii'uptédz) 

atsi-, upté dza' ra wa 'wa 
(atstsii'uptédz) 

Itsi'upté dza'ra 
(.Ítsii'uptédz} 

a pintura de rre u corpo 
(por mim) 

a pintura de seu coPpo 
(por você) 

a pintura elo corpo de Ze 
(por ele) 

a pintura de nossos (2) cor
pos (por nós 2) 

a pintura de seus (2) corpos 
(por voaês 2) 

a pintura elos (2) corpos 
deles (por eles 2) 

a pintura de nossos ( 3 ou 
mais) aorpos (por nós 3 
ou mais) 

a pintura de seus ( 3 ou 
mais) aoipos (por voaês 3 
ou mais) 

a pintura elos ( 3 ou mais) 
aorpos deles (por eles 3 
ou mais) · 
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o sufixo -dzé pode ser usado também com substan
tivos da classe 6. Como no caso dos substantivos 
da classe 5, o significado do substant!vo sufixa
do é "instrumento com que" se faz a açao: 

Iítsi'uptsÕdzé 
(iítsii'uptsõdzdzé) 

a aoisa aom que eu 1118 lavo 

Note-se que poucos substantivos ~a classe 6 se 
apresentam nos dados colhidos ate este momento. 

NOTA CULTURAL 

Tradicionalmente, para se formalizar um ca
samento entre os Xavánte, a dabatsa (presente de 
caça) deve ser apresentad~ aos pa~s da noiva. . 
o noivo, junto com os irmaos e primos de~e, sai 
para longe para caçar e traz de volta muita carne, 
a qual é colocada numa grande cesta e levada pelo 
noivo à casa dos pais da noiva. 

o artesão e doador do colarinho, um tio ma
terno, oferece os melhores pedaços de carne aos 
pais da noiva. Ele, por sua vez, le~a a ce~ta 
para ·casa e distribui a carne, primeiro aos paren
tes e depois a outros que vierem pedir. Se este 
ato se realiza à tardinha, ele pinta a noiva na 
manhã seguinte com urucum e carvão e coloca ao 
pescoço dela três fitas e~ forma de tranç~. 
Estas são feitas de algodao; uma leva adJunta 
uma pena de papagaio verde-amarela e outra um den
te de lontra, ficando a terceira sem ad~rno. De
pois de assim enfeitar a n~iva, o artesao de co
larinhos lhe prega um sermao acerca das suas res
ponsibilidades matrimoniais. Após isto, a noiv~ 
sai de casa e se ajoelha numa esteira. Uma meni
na da outra metade da tribo, filha de algum tio 
materno, corre até ela, tira do seu pescoço os 
colarinhos, e os leva para casa para guardar. As-. ... . sim termina a ceremonia. 
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O marido então tem a liberdade de ficar com 
sua esposa todas as noites na casa dos pais dela, 
a após o nascimento do primeiro filho, passa a 
residir sempre com ela lá. Entre os Xavánte 
cristãos, a cerimônia da dabatsa é freqüentemente 
seguida de um culto na igreja, depois do qual o 
marido se transfere para a casa da sua esposa. 

EXERCÍCIOS 

E 'wa tsimiromhuri. 
('wats tsimiromhuuri) 

finhimiromhuri. 
(Íinhimiromhuuri) 

Atsimiromhuri hã, we di. 
(atstsimiromhurii) (wee) 

E 'wa tsimiromhuri. 
( 'wats tsimiromhuuri) 

Wanhimirornhuri. 
(waanhimiromhuuri) 

Atsimiromhuri 'wa hã, we di. 
(atstsimiromhurii} (wee) 

E 'wa tsimiromhuri. 
('wats tsimirornhuuri) 

Wanhimiromhuri dza'ra. 
(waanhimi~omhuri) 

Atsimiromhuri dza'ra wa'wa 
(atstsimiromhuri} 

hã, we di. 
cwee) 

Por quem (foi J feito o 
traba'lho? 

O trabalho (foi) feito 
por mim. 

O traba'lho feito por 
voaê é bom. 

Por quem (foi) feito 
o traba'lho? 

O trabalho (foi) feito 
por nós (2). 

O traba'lho feito por 
voaês (2) é bom. 

Por quem (foi) feito o 
traba'lho? 

o ·trabalho (foi) feito 
por nós ( 3 ou nriis J • 

O traba'lho feito por 
voaês ( 3 ou mais) 
é bom. 
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E 'wa tsimiromhuri. 
('wats tsimiromhuuri) 

Itsimiromhuri. 
(!tsimiromhuuri) 

!tsimiromhuri hã, we di. 
Cwee> 

E 'wa tsimiromhuri. 
('wats tsimiromhuuri) 

!tsimiromhuri dzahuré. 

Itsimiromhuri dzahuré hã, 

we di. 
Cwee> 

E 'wa tsimiromhuri. 
('wats tsimiromhuuri) 

Itsimiromhuri dza'ra. 

Itsimiromhuri dza'ra hã, 

we di. 
Cwee> 

PoP quem (foi) feito o traa
baZho? 

O trobaZho (foi) feito por 
ele. 

O trobaZho feito poP eZe 
é bom. 

PoP quem (foi)feito o tra
baZho? 

O trobalho(foi) feito poP 
eles (2). 

O tP<Jbalho feito poP eles 
(2) é bom. 

Pop quem (foi) feito o tra
balho? 

O tPabalho (foi) feito por 
eZes (3 ou mais). 

O tl'abalho feito poP eles 
(3 ou ma.is) é bom. 

Escreva seus próprios exercícios, baseando-se nos 
princípios apresentados nesta lição. 
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LIÇÃO 

14 

CONVERSA 

-- E mar! te dza I'upra. 
(!'uppra) 

-- Dzadzaho wa dza upra. 
(dzaadzaho) (uppra) 

-- E niha hã dzadzaho. 
(dzaadzaho) 

-- Dzadzaho ihopré. 
(dzaadzaho) 

- E marI da. 

~II'ra udzadzém da. 
(uudzaadzém) 

... . 
O que voce va-i conppap? 

Vou conpPar tecido. 

Como (i.e. de que coP) 
tecido? 

Tecido ve~lho (Zit. pele 
dele ver~ lho). 

PaPa que? 

PaPa a Poupa do ~u filho. 

VOCABULÃ.RIO 

upra (IIc) 
(uppra) 

Ité 

*i'rada 
(i 'raada) 

i'ratare 
(i 'rataare) 

i'udzé 
(i'uudzé) 

compra!' 

... 
aquilo que e novo 

04ui lo que é velho 

aquilo que é velho 

04uilo que é verde/azul 
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i'a 

i'rãdo 

*Itsa'ene 
Citsa'eene) 

.,.. 
itsyryre 

í'ruture 
(i'rutuure) 

.,.. -iwe 

*iwatsédé 
(Íwatsééde) 

a'uwe 

waradzu 

tsupara 
(tsuupara) 

bododi 
(bodoodi) 

uptabi 

ta norI 
(taa) 

wa nori 
(waa) 
.,.. 
itsu 

.,.. 
ipa 
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""' aqui Zo que e vernra lho 

aqui lo que é branco 

aqui lo que é preto 

aqui lo que é gpande 

""' aqui lo que e -pequeno 

aq·ui.lo que é curto 

aqui lo que é bom 
.-

aqui lo que e mau 

Xavánte; ind'Ígena d.e qua.l
quer tribo 

não-indígena 

.- . 
arei.a 

pista, estmda, veroda, 
caminho 

real verdadeiro 

eles (grupo) 

nós (grupo) 

aquilo que é liso 

aquilo que é comprid.o 

*itsiptede 
(itsipteede) 

- T' a nori 

aqui lo que é forte 

esta gente/estas coisas 
(perto) 

- ..... o nori aquela gente/ a.que las coi-
sas (longe) 

*Nuns poucos descritivos a consoante final se tor 
na t, perdendo-se a extensão de qualquer vogal 
penúltima, quando a palavra é sufixada ou ocorre 
dentro de uma locução. 

GRAMÃ.TICA 
.,.. 

PREFIXO PRONOMINAL RELATIVO 1-

o prefixo relativo r- 'aquilo que é' ocorre 
com descritivos e é usado para enfocar a descri
ção de um objeto, i.e., sua cor, condição, quan
tia ou tamanho: 

Comparem-se as formas seguintes: 

1. tsupara a 
( tsuupara·) 

tsupara i'a 
(tsuupara) 

2. 'ri dza'êne 
( ' rii dz aêene) 
'ri Itsa'ene 

( 'rii i tsa' eene) 

3. bododi té 
(bodoodi) 

boaoai Ité 
(bodoodi > 

4. tsi'a aho na 
(tsii'a ahoo) 

tsi'a hã, I'aho 
(tsii' a) 

aroia branca 

areia que é branca 

wna casa grand.e 

wna casa que é gpande 

wna estrada/vereda nova 

.-
wna estrada/vereda que e 

nova 

muitos frangos/galinhas 

-frangos/galinhas que sao 
numerosos 
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(1. Note-se o uso de na com descritivo para in-- - -dicar quantidade. Note-se tambem que na nao 
ocorre em locu~Ões que contêm o prefixo-Pronomi
nal relativo i-. 

2. Note-se em 2. acima que dz se torna ts em 
presença do prefixo !-.) 

DESCRITIVOS I 

Os descritivos modificam substantivos e out
ros descritivos, são usados também com o estativo 
(como se vê na Lição 9), e servem para modificar 
verbos (V. Lição 18). Na função de modificadores 
de substantivos e outros descritivos, especificam 
côr, tamanho, condição ou número, seguindo sempre 
o substantivo ou descritivo modificado: 

Descritivos modificadores de substantivos 

1. Wedewara pré te dza. 

2. 'Ri dza'ene hã, we di. 
('rii) (wee) 

3. 'Ri té te dza. 
( 'rii) 

O caminhão ve-mze lho está 
parado. 

A casa grandE é bonita. 

A casa nova fica em pé. 

4. Tsi' a aho na wa tô uprà. Comprei muitas galinhas. 
(tsii'a ahoo) (uppra) 

Descritivos modificadores de outros descritivos 

Nesta função o descritivo modificador serve 
para intensificar ou diminuir urna característica, 
i.e., um objeto pode ser muito grande, menos bom, 
etc. Em tais construções o descritivo modificado 
é prefixado pelo pronome relativo r-. Quando se 
indica quantidade, pode usar-se urna construção al
ternativa segundo a qual o r- é omitido, sendo 
substituído por ~= 

104 

1. "1' -ipre ~ 
(Wedewara 'Y - te ipre pe 

dza.) 

2. Itsa'ete tô 

3. Itsiptete prã 

4. I 1 aho uptabi 

ou 

aho uptabi na 

Note-se o uso do negativo 
nominais relativas: 

1. com descritivos: 
'Y - -i.pre Q 

"1' - -iwe o 

2. com substantivos: 
'l"' -imama o 

aquilo que é muito vePmelho 

(O caminhão que é rrrui to ver
me lho está parado. J 

aqui lo que é realnt9nte 
grandE 

aqui lo que é menos forte 

. ~ . 
mui. ti.ssi.mos 

. ~ . mui. ti.ssi.mos 

Õ em construções pro-

aqui lo que não é ve rroo lho 

aqui lo que não é bom 

aquele que não tem pai 

ORAÇÕES EQUACIONAIS 

Estas são orações independentes que consistem 
num sujeito e seu complemento. o sujeito pode ser 
pronome, substantivo ou oração relativa. O com
plemento é substantivo. Estude os exemplos se- _ 
guintes: 
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Sujeito pronominal 

Wa hã 

A hã 

Ta hã 

Wa norI hã 
(waa) 

A norI wa'wa hã 
(an) 

Ta norI hã 
(taa) 

Ã nori ha 

õ norI hã 

Wa dzahuré 
(wa~) 

A tsahuré 
(ats) 

Ta dzahuré 
(taa) 

Complemento 

a'uwe sou Xavánte 

a'uwe 
.... ... ... 

voee e Xavante 

a'uwe ele é Xavánte 

a'uwe nós somos Xavánte 
' 

a'uwe 
.... - ... voces sao Xavante 

a'uwe eles sã.o Xavánte 

a'uwe - ... estes sao Xava.nte 

a'uwe aqueles são Xavánte 

Dual 

nós dois somos Xavánte 

.... - ... vooes dois sao Xavante 

- ... eles dois sao Xavante 

Note-se que a forma dual é usada só quando se en
fatiza a dualidade. Em outros casos se usa a for
ma não-singular tanto para o dual como para o plu
ral. 
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Sujeito nominativo 

Aibo hã 

Tsi'a hã 
(tsii'aa) 

Sujeito de oração 
relativa 

Aibo Iwa'ru hã 
(Iwaa' ruu) 

Iprédupté hã 

Complemento 

waradzu O horrr3m não é i n
digena. 

pi'Õ O pintinho é gal i
nha. 

Complemento 

waradzu 

a'uwe 

O horrr3m que é alto 
nã.o é indigena. 
1 

Aque le que é o adtJ
losaente é ... 

Xavante. 

EXERC1CIOS 

Usando o material desta lição, formule ex
ercícios dos tipos seguintes: 
1. 

2. 

3 . 

perguntàs acerca de tamanho, características, 
etc., dos objetos domésticos de uma casa 
Xavãnte, etc. 

perguntas que utilizam orações 

declarações (a) descritivas de 
jetos. 

equacionais. 

diversos ob-

(b) com orações equacionais. 

P:atique· estes exercícios, corr!gindo quando pre
ciso, com pessoas que falam Xavante como língua 
materna. 
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UÇÃO 

15 

CONVERSA 

E morno te aimo. 

Buru u wa mo. 

E tiha dzô. 
(tihadz) 

Upa dzô wa mo. 
(upaa) 

E 'wa te a tsô 'mado 
( 'wat) (atstsô) 

'ri' ha- • 

Aonde voaê vai? 

... 
Vou a roça. 

Por/para que? 

Vou por mandi oca. 

Quem está cuidando da 
casa para você? 

II' ra t e IIdzô 'mado. Me u f ilho está cuidando 
(para mim) . 

E 'wai me te aimo. Com quem você vai? 

Apito ma romhuri'wai 
(apitoo) 

me wa mo. 

Vou com o obreiro do chefe. 
(lit . o obreiro para o 
che f e ) 

VOCABULÃRIO 

te nomro 
(noomro) 

te ti'o 

te dza tipe'edzé 

-wara 
(waarã) 

ai'uté 
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ele/ela está deitado/a 

e le/ela le va, carrega (wn 
obje t o) 

ele/ela vai ficar t rist e 

lugar de reunião dos hoTTl3ns 

filhinho, cPiancinha 

GRÃM!TICA 

PÔS-POSICIONAIS 

Estas são palavras relacionadas com substan
tivos ou pronomes no que diz respeito a posição, 
direção, propósito, benefício, etc. por exemplo: 
ao homem, do homem, para o homem, a mim, de mim, 
para mi~, etc. Pelo nome se infere que o elemen
to pós-posicional siga ao substantivo ou pronome 
a que se relaciona, i.e., o homem-a , mim-de, etc. 
Os pós-posicionais se dividem em três grupos: 

1. Pôs posicionais que seguem somente a substan
tivos. Este grupo consiste em: 

u 'a' (direção) 

Buru u te mo. 
... 

Ele vai a roça. 

Romhuri u te mo. Ele vai trabalhar. 

ba 'a' (direção) Usado somente com três 
substantivos: 

Oi ba te mo. 

Ho ba te mo. 

Ele vai à água. 

El e vai ao barração dos 
solt eiros. 

Warãi ba te mo. 
(waarãi) 

.-Ele vai ao 'lugar de reunt.ao 
dos homens. 

-ana 'sem' 

Ts abo ãna te uptsõ. Ela está 'lavando sem sabão . 
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- . . . . 2. Pos-poc1s1ona1s que seguem os substantivos e 
pronomes. A maior parte dos pós-posicionais 
pertence a este grupo, apresentando a seguinte 
série de pronomes: 

ai-

wa-
(waa-) 

ai- ••• wa'wa/'wa 
..,. 
1- •••• dzahuré 

wa- • • • dza'ra 
(waa-) 

ai- ••• dza'ra wa'wa 
..,. 
1- • • • dza'ra 

1~ pessoa do singular 

2~ pessoa do singular 

a 3. pessoa do singular 

a 
1. pessoa do dual 

a 
2. pessoa do dual 

a 
3. pessoa do dual 

a 
1. pessoa do plUPal 

a 
2. pessoa do plural 

f!' pessoa do plural 

Seguem exemplos deste grupo: 

'rata 'perto, ao lado de, ao pé de' 

Tina 'rata te nhamra. 
(nhaamra) 

!•rata te nhamra. 
(nhaamra) 

Ele se senta ao pé d.e sua 
(prÓpPia) mâe . 

Ele se senta ao lado d.ele. 

'rowi 'embaixo de, de baixo de' 
.. 
O 'rowi te nomro. 

(noomro) 

!'rowi te nomro. 
(noomro) 
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Fica errihaixo da água. 
(peixe ) 

Fica errihaixo dela. (pinti
nho errihaixa da galinha) 

teme 'a' (direção) Usado somente com 'ri 'casa' 
ou seres animados. 

' Ri tême te mo. Ele vai para casa. 
(' rii) 

'1" -iteme te mo. Ele vai a ele. 

wana 'antes (de)' {temporal) 

Aibo w ana te mo. 

trwana te mo. 

dza'u/ tsa'u 'depois {de)' 

Aibo dza'u te mo. 

Atsa'u te mo. 
( atstsa' u) 

-

Ele vai antes do homem. 

Ele vai antes de rrrim (antes 
que eu). 

{temporal) 

Ele vai depois do homem. 

Ele vai depois de você. 

3. Pós-posicionais que seguem a substantivos e 
pronomes e apresentam a mesma série de pro
nomes acima referida com exeção da 3~ pessoa 
(singular, dual e plural), indicada por zero, 
tã- ou ti-. Este grupo consiste nos seguin
tes: 

ma 'a ' para' 

Apito ma te dza rornhu. 
( api too) 

Te dza ":' '1" 11ma rornhu. 

Te dza . ai ma romhu • 

Te dza tãma romhu. 

Ele vai trabalhar para o 
che f e . 

Ele vai trabal.har para rrrim. 
... 

Ele vai t rabalhar para voce . 

Ele vai trabalhar para ele. 
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wi 'de' 

Apito wi te dza ti'õ. 
(apitoo) 

.,.. ..,,. . . ' .. Te dza 11w1 ti o. 

Te dza aiwi ti'o. 

Te dza tiwi ti'o. 

dzô[tsô 'por' 

Upa dzô te dza roo. 
(upaa) 

?".,.. .. 
Te dza w~ 11dzo mo. 

-Te dza we atso mo. 
(atstsô) 

-Te dza we tso mo. 

Ele • levá-lo do ahe fe . va-z, 

Ele • levá-lo de • va-z. rm,m. 

vai levá-lo de -Ele voce. 

Ele 
. levá-lo dele . va-z. 

Ele irá por mwidioaa. 

. ... . 
Ele v-z.m por m-z.m. 

. ... -Ele v-z.ra por voce . 

Ele virá por ele. 

ãma 'em, por volta de, por causa de' 

Ai' uté ãma ma tô tipe 'edzé. ~le fiaou triste por 

Ma -to 

Ma tô 

Ma tô 

rr•ãma. tipe'edzé. 

ai'ãma tipe'edzé. 

- ti pê-' edzé. ama 

-. 

aausa da ariança. 
Ele ficou triste por 

causa de mim. 
Ele ficou triste por 

causa de voçi. 
Ele ficou .triste por 

causa dele. 

j zada/tsada/da 'para (objetivo, propósito) ' 

I'ra da te dza romhu. 

Te dza I1d-zada romhu. 

Te dzà atsada romhu. 
(atstsada) 

Te dza tsada romhu. 

Ele vai trabálhar para o 
filho dele. 

Ele vai trabalhar para 
mim. 

Ele vai trabalhar para -voce. 

Ele vai trabalhar para 
ele. 

Note-se que, nestes exemplos, 
com substantivos. 

da ocorre somente -
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Estude os seguintes paradigmas: 

wa dza tãma waihu'u 
(waihuu' u) 

te dza tãma Iwaihu 

te dza tãma waihu'u 
(waihuu' u) 

wa dza tãma waihu'u ni. 

te dza tãma Iwaihu'u 'wa 
(iwaihu 'uu) 

te dza tãma waihu'u dzahuré 

wa dza tãma waihu'u dza'ra 

te dza -tama Iwaihu'u dza'ra 
wa'wa 

te dza -tama waihu'u dza'ra 

wa dza aima rowatsu'u 
( roowatsu' u) 

wa dza aima rowatsu'u wa'wa 
(roowatsu'u) 

wa dza aima rowatsu'u 
( roowatsu' u) 

dza' ra wa 'wa 

ni 

Eu ihe farei saber. 

Você lhe fará saber. 

Ele lhe fará saber. 

Nós dois lhe faremos 
saber. 

Voeês dois Zhe farão 
saber. 

Eles d.ois lhe farão 
sabeP. 

Nós todJ:Js lhe faremos 
sal2er. 

Vocês todos lfie farão 
saber. 

Eles tod,os lhe farão 
saber. 

-Eu direi a voce,. 

-Eu direi a voaes 
dois. 

-Eu d:iroi a voces 
todos. 
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wa dza tãma rowatsu'u 
( roowatsu' u) 

wa dza tãma rowatsu'u dzahuré 
(roowatsu' u) 

wa dza tãma rowatsu'u dza'ra 
(roowatsu' u) 

te dza iima rowatsu'u 
(roowatsu'u) 

te dza wama rowatsu'u 
(roowatsu'u) 

te dza wama rowatsu'u dza'ra 
(roowatsu'u) 

wa dza aima rowatsu'u ni 
(roowatsu' u} 

wa dza aima rowatsu'u 
(roowatsu'u) 

wa' aba ni 

wa dza aima rowatsu'u 
(roowatsu'u) 

dza'ra wa'aba ni 

wa dza aima rowatsu'u dza'ra ni 
(roowatsu' u) 

wa dza aima rowatsu'u 
(roowatsu'u) 

dza'ra wa'aba ni 

wa dza aima rowatsu'u 
(roowatsu' u) 

dza'ra wa'aba ni 
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Eu direi a eie. 

Eu direi a e ies 
(dois). 

Eu direi a e ies 
(todos). 

E"le 71l3 dirá. 

Ele dirá. a nós dois. 

Ele dirá. a todos nós. 

Nós dois diremos a -voce. 

Nós dois diremos a 
voaês dois. 

Nós dois diremos a 
voces todos. 

Nós todos diremos a -voae. 

Nós todos diremos a 
voaês dois. 

Nós todos diremos a 
voaês todos. 

Note-se que até aqui todos os exemplos dos marca
dores de plural dzahuré e dza'ra com verbo têm 
tornado dual ou plural o sujeito do verbo. Ocor
rendo um objeto indireito, porém, como nos para
digmas acima referidos, os marcadores podem refe
rir-se ao sujeito, ao objeto indireito, ou a am
bos simultaneamente conforme o contexto. Compa
rando-se os Últimos dois paradigmas acima, por 
exemplo, é evidente que wa dza aima rowatsu'u 
dza'ra wa'aba ni pode significar 'nõs dois di
remos a voces todos' / 'nós todos diremos a vo 
cês dois' / 'nós todos diremos a vocês todos•: 
Veja também as sentenças seguintes: 

te dza tãma waihu'u 

dzahuré 

te dza wama rowatsu'u 

dza'ra (roowatsu'u) 

' 

eles dois Z1ze farão saber 
e ie "lhes farão saber (a 

eles dois) 
e ies ( 2) lhes farão saber 

(a eles dois) 

eia dirá a todos 
eles todos dirão 
e Z.es todos dimo 

dos 

... 
nos 
a nÓs d.ois ... 
a nos to-

Note-se também que dentro da locução ocorre sem
pre o tema verbal integral: 

wa dza aima romhu 
.... 

eu vou trabalhar para voae 

wa dza aima romhuri 'wa eu vou trabalhar para 
.... 

voces 
(romhurii) dois 

wa dza aima romhuri eu vou trabalhar para 
.... 

voaes 

dza' ra wa 'wa todos 
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outros usos de pós-posicionais 

{a) com o estativo: 

íima tse ti 
{tset) 

aima tse ti 
(tset) 

tãma tse ti 
(tset) 

é-roo saboroso/acho saboros o 

é-lhe saboroso/ você acha 
sabor oso 

é-lhe sabor oso/ele acha 
saboroso 

(b) com substantivos: 

IIma romhuri'wa 

aima romhuri 'wa 

tãma romhuri'wa 

o t r abalhador para rrrim, 
i. e ., meu trabalhador 
(V. conversa) 

o trabaZha<ior para você 

o trabalhador para e Ze 

V. Parte 2, num. 7, para nota acerca do uso de 
pós-posicionais com verbos intransitivos. 

NOTA CULTURAL 

Os Xavánte constroem nas suas roças casi
nhas em que s e alo jam e armazenam a colhe i ta . 
Se as r oças fi c am longe da aldeia, as pessoas 
pernoitam lá com freqüênc ia quando trabalh~ 
na r oça. Durante a colheita de arroz, f e i)ao 
ou milho, ficam lá às vezes dias segui~os; ou 
tras vezes, um grupo de mulheres vai la por 
alguns dias para preparar a farinha de mandi
oca. 

EXERCI CIOS 

Pratique os ·paradigmas acima apresentados. 
Inve nte novos paradigmas com outros verbos, ve
rificando-os com pessoas que falam Xavánte como 
língua materna. 
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LIÇÃO 

16 

CONVERSA 

- E morno te aimo. Aonde voaê vai? 

~ . Apitou wa mo. 
(api too) 

E mari dzô. 

Vou ao chefe. 

Por /paro que? 

A' é te tãma tsõmri da 
(aa'é) 

Vou d.ar-Zhe coZaztes &g 

sementes. 

wa mo. 

E mari da. Para que? 

Te te tsõmri da Cuiabá u. 

Te te iima nhari wa, wa 

dza tãma titsõ. 

Para e Ze dar {mandai-J a 
Cuiabá. Por- ele me 
ter- d:i to para faaer 
assim, eu vou dií-tos 
a ele. 

VOCABULÃRIO 

tsõmri {ti) (IIa) d,ar 

wari {ti) (IIa) quebrar nozes 

' rui ( ti ) ( II c) mandar», ordenar 

ei (ti) (IIc) r-orrper com, quebrar 

pari (ti) {IIa) 

põri (ti) (IIa) 

nhari {ti) (IIa) 

romhuri wa'o 

apagar, borzaar 

ventilar, avental' 

fa l ar 

salário, ordenado 
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e niha I wa ' o 

r op'upradzé 
(rop'uppraadzé) 

udzi 
(uudzi ) 

buje 
(buuj e ) 

o ro' ore 
Coo) 

tsi 

tsabadu n a si 
(naa) 

unharnare 
( unh arnaare) 

wa 

mahawi 
(maahawi) 

'ma -

a -
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qual é o preço? 

dinheiro 

lanterna elétriaa 

... 
aana. de açu.aar 

querosene 

... 
so 

só aos sábados 

fósforos 

porque ( re laaionante depen
dente) 

de onde 

objeto ou quantida.de inde
finido (prefixo de tema 
verbal) 

muito, muitos (prefixo d.e 
tema verbal) 

GRAMÃTICA 

VERBOS TI 

Estes são verbos transit~vos de diversas 
classes. Nas pessoas l~ e 3. do singular, o 
tema verbal apresenta o prefixo ti- 'objeto ou 
quantidade definido ' Ti- não ocorre em formas 
negativos ou dependentes. Estude os paradigmas 
seguintes: 

wa dz a tãma titsõ eu vou dá- lo a ele 

t e dza tãma itsõ voaê vai dá- lo a ele 

t e dz a tãma titsõ ele vai dá- lo a ele 

wa dz a tãma -tsomri ni nós dois vanvs dá- lo a ele 

te dza tãma ..,.. - . 1tsomr1 'wa voaês dois vão dá- lo a ele 
(Itsõmrii) 

te dz a -tama t •sõmri dzahuré eles dois vão dá- lo a ele * 

wa dz a -tarna tsõmri dza'ra .; * todos vamos dií-le a ele 
. n i 

..... - .; * - ?' - • todos dií-lo a ele te d za tarna 1tsornr1 dza'ra voaes vao 

wa ' wa 

- ... * te dza tãma tsõmri d za'ra eles todos vao dã- lo a ele 

*Lembr e -se de outros significados destes formas -
- V. Lição anterior. 
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wa tô tinha 

ma tô Inha 

ma tô tinha 

wa tô nharI ni 

ma tô Ínhari 'wa 
(ÍnharíI) 

ma tô nharí dzahuré 

wa tô nharI dza'ra ni 

ma tô ÍnharI dza' ra wa 'wa 

ma tô nharí dza'ra 

eu disse 

você disse 

ele disse 

.-
nos dois dissemos 

vocês dois disseram 

eles dois disseram 

todos dissemos 
.-

voces todos disseram 

eles todos disseram 

Note-se que os prefixos de tema verbal 'ma- 'obje
to ou quantidade indefinido', e a- 'muito, 
muitos' ocorrem com toda pessoa do verbo, substi
tuindo o .ti- em verbos deste tipo. Assim wa 
dza tãma titsõ 'eu vou dá-lo a ele' se torna 
wa dza tãma 'manho 'eu vou dar alguma coisa a ele' 
ou wa dza tãma anho 'eu vou dar muito a ele'. 
Note-se tambem a alteração de ts para nh. 

VERBOS DE TEMA MÚLTIPLO 

Certos verbos transitivos, a maior parte do 
tipo ti, apresentam três temas diferentes con
forme ~inclusão de um, dois ou mais objetos. 
Estude os paradigmas seguintes: 

ori (ti) (IIa) 

wede wa dza ti'o 
(weede) 

te dza .,.. ' .. 
l. o 

te dza ti'o 
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'apanhar, levar, carregar, pegar, 
salvar (objeto singular) ' 

eu vou levar o pau 

você vai levar o pau 

ele vai levar o pau 

wa dza ori ni 

te dza I•ori 'wa 
(í'orii) 

te dza ori dzahuré 

wa dza watsiwi ori ni 
(waatsiwi) 

te dza atsiwi I•ori 'wa 
(atstsiwi i'orii) 

te dza tsiwi ti'o 

nós dois vconos levar o 
pau 

vocês dois vão levar o 
pau 

eles dois vão levar o 
pau 

todos vamos levar o pau 

vocês todos vão levar o 
pau 

eles todos vão levar o 
pau 

mrami (ti) (!Ia) 'apanhar, levar, carregar, pe
' gar, salvar (objetos duais) 

wede wa dza timra 
(weede) (tiimra) 

"!'" te dza imra 

te dza timra 
(ti.bmra) 

wa dza mrami ni 

te dza Imrami 'wa 
{Imramii) 

te dza mrami dzahuré 

wa dza watsiwi mrami 
(waatsiwi) 

ni 
te dza atsiwi Imrami 

(atstsiwi imramii) 
'wa 

te dza tsiwi timra 
(tiimra) 

vou levar dois paus 

voaê vai levar dois paus 

ele vai levar dois paus 

nós dois vamos levar dois 
paus 

voaês dois vão levar dois 
paus 

eles dois vãi levar dois 
paus 

todos vamos levar dois 
paus 

vocês todos vão levar dois 
paus 

eles t odos vão levar dois 
paus 
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waibui (IIc) 'apanhar, levar, carregar., pegar, 
salv ar (objetos plurais) ' 

wede wa dza waibu 
(weede) 

te dza Iwaibu 

te dza waibu 

wa dza waibu ni 
(waibun) 

te dza Iwaibui wa'wa 

te dza waibu dzahuré 
(waibudz) 

wa dza watsiwi waibu ni 
(waatsiwi waibun) 

te dza atsiwi Iwaibui 
(atstsiwi) 

wa'wa 

te dza tsiwi waibu 

vou levar os (3 ou ma.is) 
paus 

você vai Ze var os ( 3 ou 
mais ) paus 

e Ze vai "levar os ( 3 ou 
mai s ) paus 

nós dois vamos levar os 
(, 3 ou mais) paus 

vooês dois vão levar os 
(3 ou ma.is) paus 

eles dois vão levar os 
(3 ou mais) paus 

todos vamos levar os 
( 3 ou rmis J paus 

vooês todos vão le var 
os ( 3 ou mais J paus 

eles todos vão levar 
os ( 3 ou mais) paus 

Note-se a inclusão do tsiwi 'entre, juntos' nas 
formas do plural, bem como a omissão do marcador 
de plural dza'ra. Note-se também que o prefixo 
ti- ocorre na 3~ pessoa do plural quando se usa 
tsiwi isoladamente. Se é enfatizado o fato de 
agirem muitas pessoas sobre o(s) objeto(s), in
clui-se também dza'ra. Comparem-se as formas 
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seguintes com o primeiro paradigma da página 
121 o qual apresenta também objeto singular: 

wede wa dza watsiwi ori 
(weede) (waatsiwi) 

dza'ra ni 

todos vamos le'lXIP o 
pau 

te dza atsiwi í'ori 
(atstsiwi) 

vooês t odos vão levar 
o pau 

dza' ra wa 'wa 

te dza tsiwi ori 

dza'ra 

-eles t odos vao levar 
o pau 

(Outros exemplos de verbos de tema múltiplo são 
enumerados na Parte 2) 

NOTA CULTURAL 

A economia Xavánte continua essencialmente 
num nível de subsistência. O pagamento se faz 
geralmente e m espécie sobretudo de gêneros hor
tículos. Antigamente se usavam algodão fiado e 
blocos de urucum {para pintura do corpo) como 
pagamento de serviços ou artigos recebidos. O 
dinheiro tem sido introduzido na economia atra
vés da venda de artif atos e o pagamento de tra
balho realizado nos Postos Indígenas. Além dis
so, alguns homens da tribo trabalham de prazo 
curto nas fazendas da vizinhança com propósito 
de ganharem dinheiro . 

EXERC!CIOS 

Decore . as expressões apresentadas nesta li
ção. Então, utilizando os substantivos e verbos 
enumerados no vocabulário, invente e pratique ex
ercícios originais em forma de perguntas e respos
tas. Verifique sempre seus exerclcios com alguem 
que fala o Xavánte como língua materna. 
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LIÇÃO 

17 

CONVERSA 

E mar i dz ô te we ai mo. Por que você veio aqui? 

Te atsabu da, wa we mo. 
(atstsaabud) 

~ E te dza íípawapto. 
( IIpaawapto) 

~ Ihe. Wa dza aipawapto. 
( aipaawapto) 

-h- t d ~'?" ~ E a a na, e za 11pa-

wapto. 
wapto) 

( 
'T"'T" 11paa-

lhe. Ãhã na, wa dza 

aipawapto. 
( aipaawapto) 

Para ver você, eu 
vim aqui . 

Você rre ajudará? 

Sim. Eu lhe ajudarei. 

Você vai me ajudar 
agora ? 

Sim. Vou lhe ajudar 
agora. 

VOCABULÃRIO 

ãhã na 
tane tô 
(taane) 
-ane 
(ããne) 

adzori (IIa) 
(aadzori) 

iI~awapto 'wa 
( Iipaawaptoo' wa) 

ií'mado'o'wa 
'T" .,. ' 11poto wa 
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agor a 
. assi.m mesmo 

assim, desta m:ineira 

bater 

aque ie que rre ajuda 

aque le que cuida. de mim 

aquele que me de u vida 

GRAMÃTICA 

OBJETOS DIRETOS 

(1) Os objetos diretos em forma de substantivo 
podem ocorrer antes, depois ou dentro da lo
cução verbal. Quando precede a locução, o 
substantivo é de maior importância: 

E waptsã ma tô adzo. 
(aadzo) 

E ma tô waptsã adzo. 
Caadzo) 

E ma tô adzo, waptsã hã. 
Caadzo) 

Ele deu pancadas no 
cachorro? 

Ele deu pancadas no 
cachorr o? 

Ele deu pancadas nele, 
isto é, no cachorro? 

(2 ) o~ objetivos diretos em forma de pronome, 
sao prefixados ao tema verbal transitivo. 
Estude os paradigmas seguintes, vendo especi
almente os objetos diretos pronominais sub
linhados. Note-se que não há objeto direto 
pronominal da 3~ pessoa. Note-se otrossim 
que os marcadores de plural dzahuré e 
dza'ra podem relacionar-se ao sujeito, ao 
objeto direto ou aos dois simultaneamente, 
conforme o contexto: 

ma tô IIpawapto 
( íipaawapto) 

ma tô aipawapto 
( aipaawapto) 

ma t o paw apto 
(paawapto) 

e le me ajudou 

ele ajudou você 

ele lhe ajudou (ele) 
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... 
ma to ~pawapto 

( w aapaaw apto) 

ma tô aipawapto wa'wa 
(ai paaw aptoo) 

ma tô pawaptom dzahuré 
(paawaptom) 

... 
ma to ~pawaptom dza'ra 

( w aapaaw aptom) 

ma tô aipawaptom dza'ra 
( aipaawaptom) 

... 
ma to pawaptom dza'ra 

( paaw aptom) 

wa dza aipawapto 
( aipaawapto) 

wa dza a~pawapto wa'wa 
(aipaawaptoo) 

wa dza aipawaptom dza'ra 
( aipaawaptom) 

wa dza aipawaptom ni 
(aipaawaptom) 

wa'wa 

wa dza aipawapto wa'aba ni 
( aipaawaptoo) 

wa dza aipawaptom dza'ra 
( aipaawaptom) 

wa' aba ni 

etc. 
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ele nos (2) ajudou 

ele ajudou voeês (2) 

ele lhes (2) ajudou 
(e les 2) 

ele nos ajudou 
(todos ) 

ele ajudou vocês 
(todos} 

ele lhes ajudou 
(todos eles) 

eu ajudar>ei 
.... 

voee 

eu ajudarei 
.... 

voces 
(2) 

e u ajuda.rei 
.... 

voces 
(todos) 

nós dois ajuda.re-
.... 

mos voce 

nós doi s ajudare
mos vocês (2) 

nós dois ajudare
mos voaês (to
dos ) 

ma tô iipawapto* 
( paawapto) 

ma tô Iwapawapto 
(Iwaapaawapto) 

ma tô Iwapawaptom dza'ra 
( Iwaapaawaptom) 

etc. 

.... 
voae roo ajudou 

.... 
voce nos (2) aju-

dou 

você nos ajudou 
(t odos) 

* Note-se que, por motivo fonética, I- 'vocês' 
(sujeito) é omitido ante iI- 'me' (objeto), 
sendo pois o contexto somente que esclarece se 
o significado de ma tô Iipawapto é 'ele me a
judou' ou 'você me ajudou'. 

NOTA CULTURAL 

Os Xavãnte aprendem, ainda em criança, a 
prestarem auxílio uns aos outros. As meninas a
prendem logo a ajudar a mãe, trazendo água do rio 
e cestinhos de legumes da roça, socando arroz, e 
realizando as muitas outras atividades designadas 
feminis nesta cultura. Os irmãos mais novos delas 
devem ajudar o pai ou os irmãos mais velhos na 
roça. 

EXERC!CIOS 

Pratique o seguinte exercício: 

E ma tô Itsabu, aibo hã. 
(Í tsaabu) 

lhe. Wa tô tsabu. 
(tsaabu) 

Você o viu, i sto é, 
o homam? 

Sim. Eu o vi. 
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E ma tô Itsabui wa'wa, 
(Itsaabui) 

aibo hã. 

!he. Wa tô tsabu ni. 
(tsaabun) 

E ma tô Itsabu dza'ra 
( r ts aabudz) 

wa 'wa, aibo hã. 

Voaês dois o viram, 
ist o é, o horrem? 

Sim. -Nos dois o 
vimos. 

Voaês todos o viram, . -~sto e, o horrem? 

Ihe. Wa tô tsabu dza'ra ni. Sim. Todos o vimos. 
(tsaabudz) 

Pratique agora o mesmo exercício, colocando out
ros substantivos em lugar de 'homem'. Depois 
substitua outros verbos em lugar de 'ver'. 

Lembre-se também de praticar as formas com o obje
to direto substantivo antes e dentro da locução 
verbal, como acima referido: 

E ma tô pi'Õ pawapto. Ele ajudou a mulher? 

E pi'Õ ma tô pawapto. Ele ajudou a mulher? 

etc. 
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Usando os verbos tsabui (IIc) 'ver' e wapari 
(!Ia) 'ouvir, escutar', formule exercícios origi
nais em forma de perguntas e respostas com obje
tos diretos pronominais: 

E ma tô IIdzabu. 
CIIdzaabu) 

Wa tô atsabu 
( atstsaabu) 

E ma tô Iwadzabu. 
( Iwaadz aabu) 

Wa tô atsabui wa' wa. 
(atstsaabui) 

etc. 

Voaê rre viu? 

Eu vi voaê. 

Voaê nos (2) viu? 

Eu vi voeês dois. 

Note-se que em muitos verbos com ts inicial no 
tema, o ts se torna dz quando os objetos di
retos pronominais da l~ pessoa (singular, dual e 
plural) são prefixados ao tema verbal. 
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LIÇÃO 

18 

CONVERSA 

E morno te airno. 

õwa wa mo. !Idup' rada 
(ÕÕwa) 

te tsabu da wa mo. 
(tsaabud) 

Ãlna ainrori waré na dza. 
(waaréé) 

Tsabui warnhã, we 
(tsaàb·ui) 

airn0rí tsu'u dza. 
(tsuu'u) 

A ' o·· a za. Wa dza we 

rnorI tsu. 

::1- -. • ? 
Aon~ voae vai-. 

Vou para ~á. Vou ver . . 
meu i.rmao mai.or. 

vá direto para lá. 
Quando o tiver visto, 
volte logo. 

'Ta. Volto logo. 

VOCABULÃRIO 

(1) descritivos que seguem sempre ao terna verbal 

tete 
(teete) 

dza'eté 
(dza'éété) 

'rada/' rata 
( 'raada/' raata) 

petse 
(peetse) 
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I 

firmemente, estreita
mente 

diligentemente (trabalho) 

• • pri.mei-ro 

muito, plenamente 

tsu'u 
(tsuu' u) 

u'otsi 
(u'ootsi) 

-ware 
(waaré) 

prãi 

Zogo 

constantemente 

a.orTetarrente, direta
mente 

menos 

(2) descritivos de posição mutável 

awa' awi 
(aawa' awi) 

tsa'été 

ti' awimre 

tsiw·a' ru 
( tsiiwaa • ru) 

tsÕ'awi 
(tsõ•aawi) 

pi'uriwi 
... a tema 

. ... 

imediatarrente 

rápido, ruiâõsarrente 

em voz baixa 

indi~a'Piminadarrente, 
a esmo 

abertamente 

se are t:arren te 

devagar' 

(3) descritivos usados com na 'com' --we na 
Cwéé) · 

tsyry na 

umro na 
(urnroo) 

tsu'u na 

aho na 
Cahoõ) 

tsa'ete na 
Ctsa'étée) 

aom bom, i.e., bem, 
aorTe tarrr3n te, de 
forma. certa 

pouco 

poucos 

suavarrente, faai Zmente, 
de modo rraaio 

muito 

muito, grande 
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GRAMÃTICA 

DESCRITIVOS II -- MODIFICADORES DE VERBO 

Há na língua Xavãnte três tipos de descriti
vos que modificam verbos: 

1. aqueles que seguem sempre ao tema verbal. 

2. os de posição mutável na sentença. 

3. aqueles que se usam com na. V. vocabulário 
acima. 

1. Descritivos gue seguem sempre ao tema verbal 

Tais descritivos, que ocorrem somente após 
tema verbal, são de dois tipos -- aqueles que per
dem sua sílaba final em presença da 2~ pessoa do 
singular do verbo, e aqueles que nunca sofrem per
da de sílaba. Nas primeiras licões desta Gramáti
ca saliente-se o fato de que, quando o verbo per
de a sílaba final do singular, ocorre 'wa na 

a - - -2· pessoa dual; e que, quando nao ha perda da 
sílaba final no tema singular, apresenta-se 
wa'wa como marcador de 2~ pessoa no dual. 
Frisa-se também o fato de serem usados nas 
formas dependentes e imperativas os elementos 
correspondentes aba e wa'aba: 

verbo 
gu~-E~Ede_s!!~ê-~!Uê! 

te Iromhuri 'wa 
(Iromhurii)-

romhuri aba 
(romhurii) 

verbo 
sem perda de sílaba 

te I tsabui wa 'wa 
(Itsaabui) 
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tsabui wa •aba 
(tsaabui) 

voaês dois trabalham 

trabalhem (voaês 
dois) ! 

.... .... 
voaes dois veem 

vejam (vocês dois) ! 

Quando o descritivo segue ao verbo, é o ti
po de descritivo ap~esentado que determina a for
ma do marcador de 2. pessoa -- se o descritivo 
perde sua sílaba final em presença da 2~ pessoa 
do singular do verbo, ocorre ·~ na 2~ pessoa 
do dual apesar de qualquer distinção de classe 
verbal; se o descritivo não perde a sílaba fi
nal, ocorre wa'wa sem restrição de classe. verbal. 
Note-se que, para entrar esta regra em vigor, 0 
descritivo sempre preceder imediatamente o marca
dor da 2~ pessoa. (Lembre-se que depois do mar
~ador de plural dza'ra o marcador da 2~ pessoa 
e sempre wa'wa.) Compare os exemplos seguintes 
com os acima referidos: 

te Iromhuri we 

te Iromhuri we wa'w.a 
<wee> 

romhuri we wa'aba 
(wee> 

-
te Itsabu u'o 

(i tsaabu') 

te Itsabu u'otsi 'wa 
(Itsaabu' 'u'õtsii) 

tsabu u 'otsi aba 
(tsaabu') 

você trabalha bem 
.... 

voces (2) trabalham 
bem 

trabalhem bem (voaês 
2) ! 

você vê aonstanterrl3nte 

.... .... 
voaes (2) veem constan-

temente 

vejam aonstanterrl3nte 
(voaês 2) ! 

Estude os exemplos seguintes: 

wa dza morI tsu 

te dza aimorI tsu 

te dza morI tsu 

irei depressa 

você irá depressa 

ele irá depressa 
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Note-se que a forma integral tsu'u ocorre na l~ 
e na 3~ pessoa do singular quando se empregam os 
marcadores de pessoa II- e ti- com o verbo. 
Esta é uma forma alternativa e parece colocar 
maior enfase no sujeito do verbo: 

wa dza IimorI tsu'u 
(tsuu'u) 

te dza aimorí tsu 

te dza timorI tsu'u 
(tsuu'u) 

wa 'dZa w.anep tsu'u ni 
(waanep) 

te dza anep tsu'u 
(annep) 

te dza nep tsu'u 

aimorI tsu'u 
(tsuu'u) 

anep tsu' u aba 
(annep) 

'wa 

dzahuré 

ai'aba'réi tsu'u aba 
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irei depressa 

voaê irá depressa 

nós dois • depres-1.;remos 
sa 

- dois . - depres-voaes i;rao 
sa 

e"les dois . - depres-:--irao 
sa 

vá depressa! 

vão depressa (voeês 
dois).' 

vão depressa (voaês 
todos).' 

Verifique outros deseritivos do vocabulário 1 em 
paradigmas para ver quais deles perdem a sílaba 
final na 2~ pessoa do singular. Sugerem-se, por 
exemplo, as seguintes combinações de verbo e des
critivo como matéria de investigação: 

tété tete 
(teete} 

uptsõ tsu'u 
(tsuu'u) 

romhuri dza'ete 
(dza 1 eete) 

tsõmri u'otsi 
(u' oõtsi) 

•madõ'o 'rada 
( 'raada) 

t 

segUP~ bem 

'lave depressa 

traba"lhe mui,to 

dê eonstanternente 

. . . 
VeJa pr-imei.ro 

(2} Descri.tivas de posição mudáv;el na sentença 

" Um descritivo é mais enfático em posição ini-
cial da sentença do que em posição final. As se
guintes sentenças apresentam alguns de tais ele
mentos do vocabulário 2: 

Awa'awi te mo aibo hã. 
(aawa' awi) 

Aibo te mo awa'awi. 
(aawa' awi) 

E awa'awi te dza mo. 
(aawa' awi) 

Tsa'ete ma tô tãma tinha. 

Ma tô tãma tinha, tsa'ete. 

E"le foi imediatamente, 
-bsto é, o horre-m. 

O hom8m foi irrediata
rrente. 

E"le irá imediatamente? 

E"le falou aom e Ze em 
voz alta. 

Ele fa Zou aom e ie em 
voz aita 
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Pratique os descritivos com os verbos seguintes: 

tsÕ' awi 
(tsõ' aawi) 

.,.. 
mori, 'manharI, watsu'u 

pi'uriwi 

ti'awimre watsu'u, nharI 

tsiwa'ru 
(tsiiwaa'ru) 

upra, pitsutu 
(pitsuutu) 

atéma watsu'u, nharí 

(3) Descritivos usados com na 

As sentenças seguintes exemplificam o uso de 
descritivos mais na na modificação de verbos. 
Note-se a posição mutável do descritivo com na: 

Tsyry na wa dza tãma titsõ. 

Aweptsi wa dza tsyry na 

tãma titsõ. 

Wa dza tãma titsõ, tsyry na. 

!me~~~:Ê!YQ 

tsyry na tãma tsõmri 
(tsõõmri) 

tsyry na tãma tsõmri aba 

tsyry na tãma tsõmri 

dza'ra wa'aba 

EXERC!CIOS 

Darei (um) pouco a 
ele. 

Arranhã darei (um) 
pouco a eZe. 

Darei (um) pouco 
a eZe. 

IJê um pouco a e Ze ! 

Dêem ( vocês 2) wn 
pouco a eZe .' 

Dêem (vocês todos) 
um pouco a e Ze ! 

Além das sugestões acima referidas, formule 
também exercícios adicionais à base dos descri
tivos enumerados no vocabulário. 
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LIÇÃO 

19 

CONVERSA 

E 'wa te tiwawa. Quem está çhorando? 

!I' ra te tiwawa. Meu filho está chorando. 

E tihai wa. Por que? (fala feminina) 

'Rubu te, te tiwawa. Por estar com sede, está 
chorando. 

Ai'utépré hã, e 'a'a 

õ di oto. 
A tosse do seu nenê rrelho

rou? (Zit. eZe não tosse 
agora?) 

Ihe. A'a õ di. 

rowe di oto. 
T ãma Sim. Ele não tosse mais. 

Croowee) 

tsai (Ia) 

wawai (Ia) 

a'a (Ia) 

aiho ( Ic) 

aiprup (Ic) 

dzahadu 
(dzahaadu) 

Está bem com (a) ele 
agora. 

VOCABULÃRIO 

comer 

chorar 

tossir 

rir 

romper, quebrar 

ainda, maia tarde 
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GRAMÃ.TICA 

VERBOS DA CLASSE I ~ INTRANSITIVOS 

Há cinco sub-classes de verbos da classe I, 
mais os que são verbos reflexivos e os de temas 
verbais múltiplos. Todos eles intransitivos. 
Todo verbo intransitivo leva o marcador de pessoa 
ai- '2~ pessoa' no singular, dual e plural, pre
fixado ao tema verbal. Tal prefixo ocorre com a 
forma positiva do verbo. As formas negativ.a e 
dependente levam os marcadores de pessoa enumera
dos na Lição 6, prefixados ao tema verbal integral. 

Sub-classe Ia 

1. A seguinte série de marcadores de clas-
se (sublinhados nos paradigmas a se
guir) ocorre nas formas positivas (com 
exceção de toda 2~ pessoa) de todos os 
verbos desta sub-classe. 

2. Alguns verbos perdem a última vogal ou 
consoante do tema em posição final de 
locu1ão verbal; outros perdem a últi
ma silaba do tema na 2~ pessoa do sin
gular somente em posição final de lo
cução verbal: 

wa iiwawa estou ahorando 

te aiwawa 

te tiwawa 

wa wawawa ni 
(waawawan) 

te aiwawai wa'wa 

te tiwawa dzahuré 
(tiwawadz) 
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você está ahorando 

ele está ahorando 

nós dois estamos chorando 

vocês dois estão chorando 

eles dois estão ahorando 

wa wawawa dza'ra ni 
(Wãawawadz) 

te aiwawa dza'ra wa'wa 
(aiwawadz) 

te tiwawa dza'ra 
(tiwawadz) 

.-
nos todos estamos ahorando 

voaês todos estão ahorando 

eles todos estão ahorando 

(Este paradigma mostra a perda de vogal e conso
ante final do tema em posição final de locução 
verbal.) 

wa íí'a'a 

te ai' a 

te ti'a'a 

wa wa'a'a ni 
(Wãa' a' a) 

te ai'a'a 'wa 
(ai' a' aa) 

te ti'a'a dzahuré 

wa wa'a'a dza'ra ni 
(Wãa' a' a) 

te ai'a'a dza'ra wa'wa 

te ti'a'a dza'ra 

tusso 

... 
voae tosse 

ele tosse 

nós dois tossirrKJs 

... 
voaes dois tossem 

eles dois tossem 

todos tossimos 

... 
voaes todos tossem 

eles todos tossem 

(Este paradigma verbal mostra a perda da última 
silaba do tema na 2~ pessoa do singular.) 
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Nas formas negativos e dependentes não há marca
dores de classe: 

IIwawa Õ di 
CIIwawa') ou (iiwawai) 

aiwawa õ di 
( aiwawa') ou ( aiwawai) 

-wawa o di 
(wawa') ou (wawa.!_) 

wawawa õ di 
(waawawa') ou (waawawai) 

-aiwawai wa'aba o di 

wawa dzahuré õ di 
(wawadz) 

-wawawa dza'ra o di 
(waawawadz) 

aiwawa dza' ra wa' aba 
(aiwawadz) 

·wawa dza' ra - di o 
(wawadz) 

íí'a'a õ di 

ai'a'a -o di 

a'a -o di 
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- di o 

não estou chorando 

você não está chorando 

ele não está chorando 

nós dois não estarrrJs cho
rando 

vocês dois não estão cho
rando 

- ... eles dois nao esta chorando 

nós ·todos não estamos cho
rando 

voaês todos - cho-nao estao 
rando 

eles todos - - cho-nao estao 
rando 

-nao estou tossindo 

..... - .. 
tossindo voae nao esta 

ele - .. 
tossindo nao esta 

wa'a'a õ di 
(waa' a' a) 

ai'a'a aba õ di 
(ai' a ' aa) 

a'a dzahuré õ di 

-wa'a'a dza'ra o di 
(waa' a' a) 

nós dois não estamos tos
sindo 

voaês dois não estão tos
sindo 

eles dois não estão tos
sindo 

nós todos não estamos tos
sindo 

ai ' a' a dz a' ra wa' aba õ di vocês todos não estão tos
sindo 

-a'a dza'ra o di eles todos não estão tos
sindo 

Sub-classe Ib 

g~gf~: O marcador de classe ai- é prefixado 
ao terna verbal em toda da forma positiva 
da l~ e 3~ pessoa: 

wa aiho ... . eu ri.o 

te aiho você ri 

te aiho ele ri 

wa aiho ni nós dois rimos 

te aiho wa'wa vocês d.ois riem 

te aiho dz ahuré eles dois riem 

aiho dza'ra ni 
.. 

todos . wa nos r-imos 

te aiho dza'ra wa'wa - todos riem voces 

te aiho dza'ra eles todos riem 

141 



Nas formas negativas e dependentes, o marcador de 
classe tsi- ocorre em toda l~ e 3~ pessoa: 

IItsiho õ di 

aiho õ di 

tsiho õ di 

watsiho õ di 
(waatsiho) 

-aiho wa'aba o di 

tsiho dzahuré õ di 

watsiho dza'ra õ di 
(waatsiho) · 

-aiho dza'ra wa'aba o di 

-tsiho dza'ra o di 
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não estou r indo 

você não está rindo 

- .-ele nao esta rindo 

.- -nos dois nao estamos rindo 

.... - -voces dois nao estao rindo 

eles dois não estão rindo 

nós todos não es tamos rin
do 

vocês t odos não estão rin
do 

eles todos não estão rin
do 

.... :· 

EXERC!CIOS 

Pratique exercícios baseados nos exemplos se
guintes. Amplifique e altere as formas verbais, 
usando diversas pessoas, bem como as construções 
positivas, negativas e dependentes: 

E mar! wa te tiwawa. 

Mrap te, te tiwawa. 

E marI wa te aiwawa. 

!Ipe'e dzé te, wa IIwawa. 
(dzéé) 

-Por que ele esta chorando? 

Por estar aom f orre, e le 
está chorando. 

Por que voaê está choran
do? 

Por estar t riste, estou 
chorando. 

Pratique as formas dual e plural destes verbos. 
Complete então o seguinte paradigma: 

E dzahadu atsai õ di. 
(dzahaadu atstsai) 

Dzahadu IItsai õ di 
(dzahaadu) 

Voaê ainda não correu? 

Ainda, não comi. 

Note-se a variante na forma negativa do verbo 
'chorar' acima. No verbo 'comer' a forma pre
dileta do negativo parece manter o i final do 
tema ante cons~ante glótica inicial do negativo. 
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LIÇÃO 

20 

CONVERSA 

- E te atsipi. 
(atstsiipi) 

Ihe. Wa api. 
(aapi) 

Voaê está cozinhando? 

Sim. Estou cozinhando. 

- E marI na, te atsipi. 
(atstsiipi) 

O que está cozinhan~o? 
(lit . com que esta 
cozinhando?) 

- Tsi'a na, wa api. 
(tsii'aa) (aapi) 

E uhi na, atsipi õ di. 
(uhii) (atstsiipii) 

Ihe. Tsi'a na tsi, 
(Tsii' aa naa) 

wa api. 
(aapi) 

Estou cozinhando frango. 
(com frango) 

Não está cozinhando fei
jão? 

Sim. Estou cozinhando 
sorrente frango. 

VOCABULÃRIO 

§>i ( Ic) 
(aapii) 

~tsaihuri (Ic) 

amdzaihoi (Ic) -
mapari (Id) 

madzahori ( Id) 
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cozinhar 

roubar, furtar 

onda (movimento de água) 

esperar (usado com dzÔ/tsÔ) 

parar (movimento) 

GRAMÃTICA 

VERBOS DE CLASSE I ~ INTRANSITIVOS cont. 

wa §>i 
(aapi) 

1. 

Sub-classe Ic 

Os marcadores de classe 0am- (em to
da l~ e 3~ pessoa) e tsim- (em toda 
2~ pessoa) são prefixados ao tema ver
bal no positivo. (No vocabulário aci
ma aparecem sublinhados os marcadores 
de classe dos verbos do grupo Ic. v. 
na Lição 11, parte 1, urna revisã~ das 
regras que regem as mudanças foneti
cas automáticas em sílabas que termi
nam em ' m.) 

2. No caso de alguns verbos há perda de 
.vogal ou sílaba final do tema em po
sição final de locução verbal: 

-
' eu cozinho 

te atsipi 
(atstsiipi) 

você aozinha 

te §>i 
(aapi) 

wa §>i ni 
(aapii) 

te atsipi wa' wa 
(atstsiipii) 

te §>i dzahuré 
(aapidz) 

ele aozinha 

nós dois cozinhamos 

voaês dois cozinham 

eles dois aozinham 
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wa i!Pi dza'ra ni 
(aapidz) 

te atsipi dza'ra wa'wa 
(atstsiipidz) 

te i!Pi dza'ra 
(aapidz) 

wa tô ~tsaihu 

ma tô atsiptsaihu 
(atstsiptsaihu) 

ma tô !!E,tsaihu 

wa tô ~tsaihuri ni 

ma tô atsiptsaihuri 'wa 
(atstsiptsaihurii) 

ma tô ~tsaihuri . dzahuré 

todos cozinhamos 

voaês todos cozinham 

eles todos cozinham 

roubei 

você roubou 

ele roubou 

.-
nos dois roubamos 

voaês àois roubaram 

eles dois roubaram 

wa tô ~tsaihuri dza' ra ni todos roubamos 

ma tô atsiptsaihuri 
(atstsiptsaihuri) 

dza • ra wa 'wa 

ma tô ~tsaihuri dza'ra 

vocês todos roubaram 

eles todos roubaram 

Nota: No primeiro paradigma acima, há perda de 
vogal final do tema, e no segundo perde
-se a sílaba final do mesmo. 
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Nas formas negativas e dependentes, os marcadores 
de classe são nhim- (toda l~ pessoa) e tsim
(toda 2~ e 3~ pessoa): 

íinhipi õ di 
<IInhiipii) 

atsipi õ di 
(atstsiipii) 

tsipi õ di 
(tsiipii) 

wanhipi õ di 
(waanhiipii) 

atsipi wa'aba õ di 
(atstsiipii) 

tsipi dzahuré õ di 
(tsiipidz) 

' 

wanhipi dza'ra Õ di 
(waanhiipidz) 

não estou cozinhando 

você não está cozinhando 

- .-ele nao esta cozinhando 

nós dois não estamos cozi
nhando 

vocês dois não estão cozi
nhando 

- - . eles dois nao estao coz~-
nhando 

todos não estamos cozinhando 

atsipi dza' ra wa' aba õ di vocês todos não estão cozi-
( atstsiipidz) nhando 

tsipi dza'ra õ di 
(tsiipidz) 

IInhiptsaihuri õ di 

atsiptsaihuri õ di 
(atstsiptsaihuri) 

tsiptsaihuri õ di 

eles todos não estão cozi
nhando 

não roubei 

você não roubou 

ele não roubou 
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wanhiptsaihuri õ di 
(waanhiptsaihuri) 

atsiptsaihuri aba õ di 
(atstsiptsaihurii) 

tsiptsaihuri dzahuré õ di 

wanhiptsaihuri dza'ra - di o 
(waanhiptsaihuri) 

atsiptsaihuri dza'ra 
(atstsiptsaihuri) 

wa' aba õ di 

tsiptsaihuri dza'ra - di o 

nós dois não roubamos 

voeês dois não roubaram 

eles dois não roubaram 

-todtJs nao roubamos 

... -voaes todtJs nao 1:'oubarum 

-e"les todtJs nao roubaram 

Sub-classe Id 

1. O marcador de classe ma- ocorre em 
toda l~ e 3~ pessoa, aparecendo 
tsimi- em toda 2~ pessoa do positivo. 

2. Hã perda de sílaba final do tema em 
posição final de locução verbal: 

wa tsô mapa 

te tsô atsimipa 
( ats tsimipa) 

te tsô mapa 

wa tsô mapari ni 

te tsô atsimipari 'wa 
(atstsimiparii) 

te tsô mapari dzahuré 
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espero por ele (o espe'l'o) 

... 
voce o espera 

ele o espera 

J' 

nos dois o espe'l:'amos 

... 
voaes dois o esperam 

eles dois o espe'l:'am 

wa tsô mapari dza'ra ni 

te tsô atsimipari dza'ra 
(atstsimipari) 

wa'wa 

te tsô mapari dza'ra 

wa 
... 

to madzadzo 

ma tô atsimidzadzo 
(atstsimidzadzo) 

ma 
... 

to madzadzo 

wa tô madzahori ni 

roa t ô atsimidzahori 'wa 
(atstsimidzahõrii) 

ma tô madzahori dzahuré 

wa tô madzahori dza'ra ni 

ma tô atsimidzahori 
(atstsimidzahori) 

dza' ra wa 'wa 
... 

ma to madzahori dza'ra 

todos o esperamos 

voeês todos o esperam 

eles todos o esperam 

• parei. 

... 
voce parou 

e"le pa'l:'OU 

nós dois pa'l:'arros 

vocês dois pararam 

eles dtJis pa11aram 

todos pa11amos 

... 
voaes todos pa11a11am 

eles todos para11am 

Nas formas negativoas e dependentes. os marcado
res de classe são nhimi- (toda l~ pessoa) e 
tsirni- (toda 2~ e 3~ pessoa): 
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iinhimidzadzori õ di 

atsimidzadzori õ di 
(atstsimidzadzori) 

tsimidzadzori õ di 

wanhimidzahori õ di 
(waanhimidzahori) 

atsimidzahori aba õ di 
(atstsimidzahorii) 

tsimidzahori dzahuré õ di 

- . nao paroi. 

.... -voae nao parou 

-ele nao parou 

., -nos dois nao para.mos 

voaês dois não pararam 

-e les dois nao pararam 

wanhimidzahori dza' ra õ di t odos não paramos 
(waanhimidzahori) 

atsimidzahori dza'ra 
(atstsimidzahori) 

wa'aba õ di 

tsimidzahori dza'ra õ di 

voaês todos não pararam 

-eles t odos nao pararam 

Note-se 
gativa, 
gular. 

que tanto na forma positiva quanto na ne
o h (madzahori) torna-se dz no sin-- -

EXERCÍCIOS 

Usando os verbos aprendidos nesta lição e a 
anterior, formule várias conversas simples. Em
pregue o maior número possível de construções 
verbais. Verifique sempre os resultados com al
guem que fala Xavánte como língua materna. 
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LIÇÃO 

21 

NARRATIVA 

Aibõ te nhono, abadzipara wa. 
(nhoono) 

Hoiwaho te nhono. 
(hoiwaahõ) (nhoono) 

I'ra dzama, te nhono, 
(nhoono) 

wapto. 

O horrem e.stá dormindo 
na rede. 

Ele está dormindo ele 
tarde. 

O filho dele dozm3 
t ambém, na esteira. 

' Ri para, te tinhotõ dzahure. Arrbos estão dormindo 
('rii) na casa. 

Tsõtõ dzahuré ré, piÕ te 
r omhu. 

Rowi te romhu. 
(roowi) 

VOCABULÃRIO 

nhono ........ tsõtõ ,,.....,, nhotõ ( Ie) 
(nhoono) 

utu (Ie) 

wa'utu (Ie) 

tsi'mado'o (reflex.) 
( ts i ' 'ma do • o) 

Enquanto e Zes dorrrem, 
a mulher trabalha. 

Ela está tranalhando 
lá fora. 

dornrir 

Ze van t ar-se 

descansar 

olhar-se 
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tsi'uptsõi (reflex.) 
( tsi' 'uptsõi) 

tsi'udza (reflex.) 
( tsi' 'uudza) 

tsi'ubu (reflex.) 
( tsi' 'uubu) 

tsi'apito (reflex.) 
(tsi' 'apito) 

tsiwatsu'u (reflex.) 
(tsiiwatsu'u) 

rop'mado'odzé 

da'udza 
(da' uudza) 

abadzipara wa 

wapto 

'ri para 
( 'rii) 

rowi 
(roowi) 

barana 

amdzuma 

dzama 

-re 
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lava.r-se 

vesti~se 

agasalha.i:-se 

tornar-se chefe 

falar de si mesmo 

espelho 

roupa da gente 

na rede 

na esteira 

na casa 

lá fora 

de noite 

ao rreio-dia 

tani:Jém 

enquanto (relaaionante de
pendente). V. nota na Parte 
2,C,8 sobre significado e uso. 

wa 

te 

te 

wa 

te 

te 

GRAMÃTICA 

VERBOS DA CLASSE I ~ INTRANSITIVOS cont. 

Sub-classe Ie 

1. Na sub-classe Ie, os marcadores de 
classe ~- (1~ pessoa dual e plural) 
e ti- (3. pessoa dual e plural) apa
recem prefixados ao tema verbal na for
ma positiva. 

2. Alguns verbos perdem a sílaba final do 
seu tema em posição final de locução 
verbal, ao passo que outros sofrem per
da desta sílaba somente na 2~ pessoa 
do singular: 

dza nhono vou adormecer/vou para a 
cama (Zit. dormirni) (nhoono) 

dza atso você vai para a aama 
(atstsÕ) 

dza nhono ele vai para a carna, 
(nhoono) 

dza wanhotõ ni nós dois vamos para a 
(WãanhotÕ) cama 

dza atsõtõ 'wa vocês dois -vao para a 
(atstsõtõõ) cama 

dza tinhotõ dzahuré eles dois -vao para a 
cama 

wa dza wanhotõ dza'ra ni 
CWãanhotÕ) 

todos vamos para a cama 

te dza atsõtõ dza'ra wa'wa 
(atstsõtõ) 

te dza tinhotõ dza'ra -

... -voces todos vao para a 
cama 

-eles todos vao para a 
cama 
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wa dza udu 
(uudu) 

te dza ai'u 

te dza udu 
(uudu) 

wa dza wa'utu ni -(waa' utu) 

te dza ai'utu 'wa 
(ai'utuu) 

te dza ti'utu dzahuré 

wa dza wa'utu dza'ra ni 
(Wãa 'utu) 

te dza ai'utu dza'ra wa'wa 

te dza ti'utu dza'ra 

eu me levantarei 

voaê se levantará 

ele se levantará 

nós dois nos levantare-
mos 

.-
dois levanta-voaes se -rao 

eles dois se levantarão 

todos nos levantaraemos 

voaês todos se levanta--rao 

eles todos se levanta--rao 

Ambos verbos perdem uma sílaba somente na 2·~ pes
soa do singu~ar. Veja ~em as diferenças de tema 
nas formas singular e nao singular dos dois ver
bos, bem como a alteração no tema da 2~ pessoa 
(sing. e não sing.) do verbo 'dormir'. 

Nas formas negativas e dependentes não há marca
dores de classe: 

iinhotõ õ di -nao estou dormindo 

atsõtõ õ di .... - ; voae nao esta dormindo 
· ( atstsõtõ) 

tsõtõ õ di - ; ele nao esta dormindo 
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wanhotõ Õ di 
(waanhotÕ) 

atsõ.tõ aba õ di 
( atstsÕtÕÕ) 

tsõtõ dzahuré Õ di 

wanhotõ dza'ra Õ di 
(waanhe>tÕ) 

atsõtõ dza'ra wa'aba Õ ·di 
(atstsõtõ) 

tsõtõ dza'ra õ di 

iI'utu õ di 

-ai'utu o di 

utu Õ di 

wa'utu õ di 
(waa 'utu) 

ai'utu aba õ di 
(ai'utuu) 

utu dzahuré õ di 

wa'utu dza'ra õ di 
(waa' utu) 

ai'utu dza'ra wa'aba õ di 

utu dza'ra õ di 

nós dois não estamos dor
mindo 

voaês dois não estão dor
mindo 

eles dois não estão dor
mindo 

todos não estamos dormin
do 

voaês todos não estão dor
mindo 

eles todos não estão dor
mindo 

não rre levantei 

.... -voae nao se levantou 

ele não se levantou 

nós dois não nos levanta
mos 

voaês dois não se levanta
ram 

-eles dois nao se levanta-
ram 

todos não nos levantam?B 

voaês todos não se levan
taram 

eles todos não se levanta
ram 

Outros exémplos de verbos da subclasse Ie apare
cem na Parte 2. 
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Verbos reflexivos 

1. o tema de um verbo reflexivo é sub
stantivo ou tema de verbo transitivo. 

2. Este tema é prefixado por tsi- 're
flexivo' em todo pessoa e forma do 
verbo. 

3. Os prefixos marcadores de pessoa que 
ocorrem com as formas negativas e de
pendentes de verbos intransitivos apa
recem também nas formas positivas, 
negativas e dependentes dos verbos re
flexivos: 

Estude os seguintes paradigmas do verbo 'olhar-se' 
nas formas positivas e negativas: 

wa IItsi'mado 
( II ts i ' ' ma do) 

te atsi'mado 
(atstsi' 'mado) 

te tsi'mado 
( tsi' • mado) 

wa watsi'mado'o ni 
(waatsi' 'mado'o) 

te atsi'mado'o 'wa 
(atstsi''mado'õõ) 

te tsi'mado'o dzahuré 
( tsi' 'madõ' o) 
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IItsi'mado'o õ di 
<IItsi' 'mado' o) 

atsi'mado'o õ di 
(atstsi. 'mado' o) 

tsi'mado'o õ di 
( tsi ,. 'mado' o) 

watsi'mado'õ õ di 
(waatsi. 'mado. o) 

atsi'mado'o aba õ di 
(atstsi' 'mado'oõ) 

tsi'mado'o dzahuré õ di 
( ts i ' ' mado ' o) 

1 

wa watsi'mado'o dza'ra 
(waatsi' 'mado' o) 

ni 

te atsi'mado'o dza'ra 
(atstsi' 'mado'o) 

wa'wa 

te tsi'mado'o dza'ra 
(tsi' 'mado'o) 

watsi'mado'o dza'ra õ di 
(waatsi' 'mado' o) 

atsi'mado'o dza'ra 
( atstsi' 'mado' o) 

wa' aba õ di 

tsi'mado'o dza'ra õ di 
( ts i ' ' mado ' o) 

FORMAS IMPERATIVAS DE VERBOS INTRANSITIVOS 

Os verbos intransitivos que perdem uma sílaba 
em posição final de locução (V. regras das sub
- c lasses Ia, Id e Ie) formam o imperativo da 
s eguinte maneira: 

At sÕt Õ. 
(atstsõõtõ) 

At sõt õ aba. 
(atstsÕtÕÕ) 

Atsõt õ dza'ra wa'aba. 
(atstsõtõ) 

Iidzô a tsimipari. 
(atstsimipaari) 

Iidzô atsimipari aba. 
( atstsimiparii) 

Iidzô atsimipari dza'ra 
(atstsimipari) 

wa' aba. 

Durma! 

Durmam! ( voaês 2) 

Durmam! (Voaês todos ) 

Espere - me ! 

Esperem-ma ! (vocês 2) 

Esperem-ma ! ( voeês todos) 

Note-se a vogal longa do singular. 
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Os verbos intransitivos sem perda de silaba em 
posição final de locução (Ib e Ic) formam o impe
rativo da seguinte maneira: 

Atsipi na. 
(atstsiipii) 

Atsipi wa' aba. 
(atstsiipii) 

Atsipi dza'ra wa'aba. 
(atstsiipidz) 

Cozinhe! 

Cozinhem! (voaês 2) 

Cozinhem! (voaês todos) 

v. a revisão dos imperat~vos negativos na Lição 8. 

EXERCÍCIOS 

Formule outras conversas simples à base dos 
verbos introduzidos nesta lição. Utilize o mai
or número de verbos possível, entre eles os _im
perativos positivo e negativo. 
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LIÇÃO 

22 

CONVERSA 

~ E 'wa te te í'manharI, 
( I 'manhaarI) 

tsi'Õno hã. 

Te Í'manharI. 
(Í 'manhaarí) 

~ E 'wa te te Í'manharI, 
(Í 'manhaarí) 

-

wetenhamri hã. 
1 

Iímro te te Í'manharI. 
(Í 'manhaarí) 

E dzahadu witsi õ di. 

!he. Dzahadu witsi õ di. 

Aibo dzara u Itsi'aba'ré 

hã, dzahadu ts~hutu õ di. 
(tsiihutu) 

VOCABULÃRIO 

dzara u 

dzahadu 

witsi õ di 

tsihutu õ d.i 
(tsiihutu) 

" 

Por quem foi feito o 
cesto? .. , 

Foi feito por mim. 

Por quem foi feita a 
esteira? 

Foi feita por ~uma
rido. 

Ele não voltou ainda? 

Sim. EZe não voltou 
ainda.. Os ho~ns 
que atravessaram o 
rio ainda não volta
ram. 

através do Pio 

ainda,, TTKlis tardB 

eZe não voltou 

eZes não voltaram 
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GRAMÃTICA 

ORAÇÕES RELATIVAS 

Tais orações modificam substantivos. Podem 
também aparecer isoladamente em resposta a pergun 
tas. 

Orações relativas transitivas 

são identificadas por: 

1. o pronome relativo I- prefixado ao tema 
verbal transitivo integral. 

2. os mesmos marcadores de pessoa que ocorrem 
com verbos transitivos em orações dependen
tes. 

Estude o paradigma seguinte: 

Te í'manharI, tsi'Õno hã. 
(I 'manhaarI) 

!'manharI, tsi'Õno hã. 
( I 'manhaarI) 

Te te I•manharI, tsi'Õno hã. 
(! 'manhaar!) 

Wa te I'manharI, tsi'Õno hã. 
( i' manhaarí) 

! 1 manharI 'wa, tsi
( I 'manharII) 

'Õno hã. 

Te te Í'manharI dzahuré, 

tsi'Õno hã. 
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Foi feito por mim, i s to 
é, o cesto .. 

Foi f ei to por você, i s to 
é, o cesto . 

Foi f eito por ele, isto 
é, o cesto. 

Foi f eito por nós dois, 
i sto é, o cesto. 

Foi f ei to por voceÊJ dois , 
isto é , o cesto . 

Foi feito por eles dois, 
i s t o é , o cest o. 

Wa te I'manharI dza'ra, 

tsi'Õno hã. 
Foi feito por nós todos . - , 

-isto e , o cesto. 

! 1 rnanharI dza'ra 

wa'wa, tsi'Õno hã. 

/·{~ .;;. 

Foi feito por voaês to
dos, isto é, o cesto. 

Te te Í'rnanharI dza'ra, Foi f eito por e les todos, 

Notas: -----

tsi'Õno hã. 
. ... 
-isto e , o aesto 

1. Com verbos das classes !Ia e IIb a 
vogal da penúltima sílaba do terna ver
bal se prolonga em posição final da lo--cuçao. 

2. No plural acima, dza'ra pode plurali
zar o sujeito, o objeto ou ambos i.e., 
'foi feito por nós todos ••• • ou 'for
am feitos por nós todos ••• ' ou 'foram 
feitos por nós dois ••• ' 

Orações relativas intransitivas 

são identificadas por: 

1. o pronome relativo !_- prefixado ao tema ver
bal intransitivo integral. 

2. seu uso restrito somente à 3~ pessoa. 

Estude os seguintes e~emplos: 

Aibo Cuiabâ u IrnorI hã, 

dzahadu we witsi õ di. 

Aibõ Batovi u Iwara hã, 

dzahadu we witsi õ di. 

O horrem que f oi a Cuiabá, 
ainda. não voltou. 

-O homem que aavalgou ate 
ao Batovi, ainda. não 
vo"ltou. 

161 



Aibo íwaptã hã, ma tô 

tseptoro. 
(tseptooro) 

Aibo ímorI õ hã, te te 

romhuri õ di. 

O horrem que caiu, ficou 
bom. 

- -O horrr3m que nao anda, nao 
trabalha. 

- -Note-se que na oraçao relativa negativa nao apa-
rece di. -

RELACIONANTES DEPENDENTES WA e TE 

Estes dois relacionantes significam 'porque'. 
Te é usado após descritivos de sensibilidade e 
emoção, e ~ com outros descritivos e com ver
bos. 

Exemplos de te 

'Rubu te, te tiwawa. 

Mrap te, te tiwawa. 

?" -Tsahi te, we mori o di. 

Por estar com sede, ele 
está chorando. 

Por estar com forrr3, ele 
está chorando. 

Por estar zangado, ele - . nao vem aqu~. 

No negativo, te é substituído por wa: 

'Rubu õ wa, wawai Õ di. Ele não está chorando - ... porque nao esta com 
sede. 
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Exemplos de wa 

Tsõ~::u wa, ma tô tãma titsõ. Por ser generoso, ele 
(tsoopruu) o deu a ele. 

Tsiptete wa, ma tô tidu. 

MorI wa, ma tô tsabu. 
(tsaabu) 

MorI õ wa, te te tsabui 
(tsaabui) 

õ di. 

EXERC!CIOS 

Por ser forte, eZe o 
carregou. 

Por ter ido, ele o viu. 

Por_ não ter ido, ele 
nao o viu. 

Escreva um exercício completo à base do se
guinte modelo: 

A esteira foi feita por você? 

Sim, foi feito por mim. 

Usando os padrões dos exemplos de orações relati
vas intransitivas, formule outros exemplos, posi
tivos e negativos. Utilize o maior número de ver
bos possível, verificando todos os exercícios com 
alguem que fala Xavãnte como língua materna. 
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UÇÃO 

23 

ASPECTO 

Esta Última lição trata o importante assunto 
de aspecto na língua Xavãnte. Desta vez não há 
conversação, vocabulário nem exercícios, pois são 
apresentados diversos paradigmas e exemplos por 
toda a lição à maneira de elucidação das diversas 
facetas do aspecto. A extensão vocálica não é 
marcada no texto Xavánte desta lição. 

Nas Partes 1 e 2 da lição serão analisadas 
respectivamente duas categorias de palavras aspec-
tuais. 

Parte 1 

Uma das categorias aspectuais abrange os mar
cadores de pessoa/aspecto wa/ma tô, wa/te, 
wa/te dza, wa/ma e #/ma te, dos quais os primei
ros tres foram introduzidos nas primeiras li~Õesa 
desta Gramática. Daqui em diante, a forma nao-1• 
pessoa dos marcadores de pessoa/aspecto (p. ex., 
ma tô, te, etc.) será usada nas descrições, incor
porando-se nos exemplos as formas da primeira pes-
soa. 

Uso de ma tô -------------
Este marcador de pessoa/aspecto se refere a 

ação completa, indicando portanto algum aconteci
mento passado, seja este imediato ou remoto: 

1. Ahomhõ ma tô mo, buru u. 

2. ouréihã -wa tô IIhoozé. 
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Ontem ele foi a roça. 

Eu estive doente 'há 
mui to tempo. 

Embora os Xavánte possuam conceito de eventos 
pa~sados ~c~mpletos), presentes e futuros, não 
existem series de marcadores que indiquem exclu
sivamente tempo passado, presente e futuro dos 
ve~bos. Enfoca-se a rela ão entre uma e outra 
dçjo antes que a categoria tempora e ca a uma 

e as. O marcador_de futuro dza é usado, por 
exemp!o, com referencia a algo que irá acontecer 
ar;ianha, na seIEana que vem, etc., mas é usado tam
bem_na.narraç~o de acontecimentos passados com re
ferencia a açoes ainda por acontecerem dentro do 
contexto narrativo: 

1. Awe te dza we wara, 

hoiwi hã. 

2. Kuluene ãma hã ma tô 

tsada'ré te te 're 

u'ete dza'ra, wana 

norI h~. 

Wetsu na ma tô te te 

're ubu dza'ra. 

Tawamhã te dza pidzari 

dza'ra, tsebre petse 

da. 

Tawamhã te dza oto 

tsani dza'ra. 

Anrznhã o avião va.i ahe gap. 

No Kuluene, sempre faziam - . ..-
p~o, ~sto e, nossas 
m:zes. 

Em folhas fortes o errbi>u
lhavam. 

Depois o viravam, papa 
ma'lhor aozinhá-'lo. 

Depois, o retimvam. 

O trecho acima citado é tirado de uma narra
tiv~ sob~e o antigo preparo do pão pelas mães 
~avante. Mostra como o marcador de futuro dza 
e usado com referência à próxima ação no processo 
de cozinhar o pão, mesmo que a narrativa inteira 
se realize no contexto do passado. 

.,. 
,• · .. \ . ·. 
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Da mesma maneira, não existe marcador que in-
1 dique simplesmente tempo presente. Te é usado 
com referência a ações atuais, por exemplo, mas 
serve também para contar acontecimentos jã passa

.dos que conforme os critérios do narrador, se re
lacionam estreitamente no tempo ou no contexto: 

1. E morno te aimo. 

Buru u wa mo. 

2. Tahawa iimama ma tô 

mo. 

Tõibo oto. 

Itsitsanawã nori te 

tsô ti'ry'ry. 

(Trecho de uma 
narrativa.) 

Aonde você vai? 

Vou à r oça. 

E assim meu pai moITeu 
(lit. f oi ) . 

Terminado agora (nvr to o 
pai ) . 

Os parentes dele o l arren
taram. 

Uso de ma ----------
Ma marca resultado lógico ou esperado, a 

consequência inf alivel ou normal de alguma causa. 
Tal causa pode ser declarada no texto, ou simples
mente subentendida pelos ouvintes: 

~Maãp~ tsâ atsõpré wa'aba 

'ri dawa u. 

Tawamhã te .tsô tinhopré, 

te te tsima 'ru dza'ra 

wa. 

Tawamhã ma tsiwi titsã, 

apa hã. 

(Trecho de uma narra
tiva.) 
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Vá buscá-la (lagartina) 
dentro da casa! 

Depois disso a busaaram, 
pois se animaram uns 
aos outros. 

Depois disso, pois, a des
aobr-iram, i sto é, a 
l agar t ina. 

Uso de ma te -------------
Ma te também indica resultado, mas de natu

reza menos certa o~ obrigatória. A causa pode 
ser declarada ou nao . (por se! subentendida pelos 
ouvintes). Tal causa pode nao ser especificada 
também por ser ignorada do narrador, mas o sim
ples fato de empregar-se ma te já é indicio da 
pressuposição de alguma causa: 

Topto wahi ma te titsa. 

Ma te te paihi dupto. 

Nharinhare te tsô mb, 

te te wa'ré da tiwi. 

Ma te paihi watsitsi. 

Um::i aobr-a mor-deu Toptb'. 

O braço de la inchou. 
nifiaado de te te 
na Parte 2) 

(si g
da.do 

Ela foi por- Nhannha, pa
ra que Zhe pusesse uma 
injeção aontra (o vene
no). 

Itsé ma te tiwi ãma tsõ' rã. Ela fe z unr:z barreira (tor
niquete) Zá aontzaa o 

(Trecho de uma narrativa.) veneno. 

Veja o contraste entre ma (na segunda sen
tença), indicando o resultado normal e lógico de 
mordida de cobra, e ma te (nas sentenças 4 e 5), 
indicando resultado muito menos certo ou obriga
tório. O uso de ma te na primeira sentença 
mostra a existência de um motivo para · o fato da 
cobra morder Topto, embora não seja explicito ain
da. Mais adiante, a narrativa indica que Topto 
andava apanhando mangas de uma pilha no chão na 
ocasião de ser mordida pela cobra. 
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Parte 2 

A segunda categoria de aspecto abrange os 
marcadores que mostram classe de ação: 

{l) ação repetida, (2) ação contínua, e (3) ação 
não cumprida. Tais marcadores funcionam na qua
lidade de modificadores do verbo dentro de uma -oraçao. 

!~-~§EeC~Q_g~-~Ç~Q-~~E~~!gª 

Natsi é usado com verbos transitivos e in
transitivos para expressar ação repetida: 

wa natsi ropta'a eu bato constantemente 

te natsi íropta'a você bate constantemente 

te natsi ropta'a ele bate constantemente 

etc. 

wa natsi ne eu vou cons tantemente 

te natsi ane .... 
voce vai constantemente 

te natsi ne ele vai constantemente 

wa natsi ni 
., 

dois wanem nos vamos constante-
mente 

etc. 

Note-se que, quando natsi é usado com verbos de 
tema múltiplo, a forma dual do te~a verbal ocorre 
no singular. 

Natsi é empregado também com os aspectos pas
sado/relizado e futuro: 

Wa tô natsi ne. Eu ia cons tanteTTente . 

Wa dza natsi ne. I riei cons tantemente. 

etc. 
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Não aparecem exemplos de natsi com os mar
cadores de resultado lógico ma ou ma te. 

Note-se a ordem das palavras quando natsi ocor
re em orações negativas ou dependentes: 

T'r -Natsi iinep o di. Não vou constantemente . 

Natsi te te ropta' a wamhã... Quando ele bate constante
rrente ... 

A ação contínua na língua Xavánte abrange 
ações de duração variada. A seguir se vêem pos
si veis distinções a respeito de sua extensão: 
Ação habitual ou de duração indefinida, em con
traste com ação de tempo limitado. A ação habi
tual ou de duração indefinida é marcada, em ver
bos transitivos, por te te 're ••• mo/ mono, e a 
de tempo limitado por te te ••• mo/mono. 

Tais distinções (com exceção dos verbos de 
tema múltiplo) não são marcadas gramaticalmente 
no caso dos verbos intransitivos todos quais apa
recem já providos do marcador aspectual de ação 
contínua ·~ ••• moimono; podem fazer:se, con
tudo, certas distinçoes acerca da duraçao de de
terminada ação à base do signif ic~do do verbo 
empregado. Um verbo do tipo de 'gritar' (apavo
rado), por exemplo, pode indicar um grito espon
tâneo e curto em determinado momento, ou pode 
igualmente significar o hábito que uma pessoa tem 
de gritar sempre que tem medo. 

No caso dos verbos intransitivos de tema múl
tiplo, a ação habitual ou de duração indefinida 
diferença-se da ação de tempo limitado mediante 
uso do tema verbal duplo em vez do singular com 
as formas singulares do verbo. 
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-a. em oraçao 
se' : 

Wa ... 
doro. are Quase morri. 

Wa ... '!" '1" are t1w1. Quase o matei. 

b. em oração independente seguida de oração de
pendente, com sentido de 'em vão•: 

... 
Wa are we mo, to atsabu da. . ... -Vi,m ver voae em vao. 

c. em oração independente 
com o sentido do tempo 
português: 

We mori wamhã, te aré 

tsatõ. 

Tsabo 'wa 'ohã, wa aré 
ho uptsõ. 

Te po'o 'wa'ohã, wa aré 

iitsiwatsu'u. 

... -apos oraçao dependente 
condicional do verbo em 

Se ele viesse , ele o 
mandaria enibora . 

Se tivesse havido sabão, 
eu teria lavado as 
roupas. 

Se eu o tivesse quebrado, 
teria confessado . 

Note-se que aré usado em companhia do relacio
nante dependente 'wa'ohã possui significado 
'passado', ao passo que ganha em companhia do re
lacionante dependente wamhã significado 'futuro'. 
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PARTE 2 

A. DIVERSOS PONTOS GRAMATICAIS 

1. Mudanças de estado ou ser 

A seguinte série de marcadores pronominais 
(sublinhados), mais tsi- 'reflexivo', é prefix
ada a temas nominativos para indicar mudança de 
estado ou ser: 

wa tô IItsi'apito 
(Iltsi' 'apito) 

ma tô atsi'apito 
(atstsi''apito) 

ma to tsi'apito 
(tsi''apito) 

wa tô watsi'apito ni 
(waatsi' 'api too) 

... atsi'apito wa'wa ma to 
(atstsi' 'apitoo} 

... tsi'apito dzahuré ma to 
(tsi''apitoo) 

eu ~ tornei chefe 

você se tornou chefe 

ele se tornou chefe 

nós dois nos tornamos 
chefes 

voaês dois se tornaram 
chefes 

eles dois se toma:ttam 
chefes 

wa tô watsi' apito dza' ra ni todos nos tornamos 
(waatsi' 'apitoo} chefes 

ma tô atsi'apito dza'ra 
(atstsi''apitoo} 

wa'wa 

ma tô tsi'apito dza'ra 
(t'si' 'apitoo) 

voaês todos se tornaram 
chefes 

eles todos se tornaram 
che fes 
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2. Mudanças de condição 

A seguinte série de marcadores de pessoa 
(sublinhados) prefixada a (a) descritivo ou (b) 
substantivo mais tema descritivo indica mudança 
de condiçao: 

(a) 

wa tô íiwa'ru 
(Ilwaa' ru) 

ma tô aiwa'ru 
(aiwaa' ru} 

ma tô tiwa'ru 
(tiwaa' ru) 

wa tô wawa'ru ni 
(waawaa'run) 

ma tô aiwa'rui wa'wa 
(aiwaa' rui) 

ma tô tiwa'ru dzahuré 
( tiwaa' rudz) 

wa tô wawa'ru dza'ra 
(waawaa' rudz) 

ma tô aiwa'ru dza'ra 
(aiwaa'rudz) 

wa'wa 

ma tô tiwa'ru dza'ra 
(tiwaa'rudz) 
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fiquei alto 

vo~ê ficou alto 

ele ficou alto 

nós dois ficarros altos 

... 
voces dois ficaram altos 

eles d.ois ficaram altos 

. ni todos fiaa.rros altos 

... 
voaes tod.os ficaram altos 

eles todos ficaram altos 

(b) 

wa tô 

ma tô 

ma tô 
etc. 

ma tô 

II'ubu a 

ai'ubu a 

ti'ubu a 

tihoiwa pe 

fiquei de aara branca 

você ficou de cara branca 

ele ficou de cara branca 

o aéu clareou (se desanu
viou) 

3. Verbos compostos 

Compostos são aquelas construções verbais 
em que se empregam dois ternas, o segundo deles em 
função de auxiliar. O terna integral ocorre com 
ambos verbos, mas os marcadores de pessoa apare
cem somente com o primeiro (ou principal). Tais 
construções se usam quase sempre na forma nega
tiva: 

IImorI waihu'u Õ di - . nao posso i.r 

te romhuri waihu'u õ di não posso trabalhaP 

4. Verbos complexos 

Complexos são aquelas construções verbais 
em que se emprega um substantivo, mais tema ver
bal transitivo. O substantivo mais verbo fun
ciona como uma só unidade, prefixando-se portan
to o marcador da 2~ pessoa ao substantivo e não 
ao verbo. Este obedece as regras da classe a 
que pertence. 

Tais construções podem ser empregadas nas 
formas positivas e negativas: 

ma tô itsadawa dzama 

-tsadawa dzamari o di 

você seguiu as palavras/ 
instruções dele 

você não seguiu as palav
ras/instruções dele 
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5. Jussivo 

Este termo se usa para designar o imperativo 
da l~ ou 3~ pessoa, em contraste com o da 2~ pes
soa, o qual é mais comum na língua Xavánte. O 
jussivo é usado com verbos transitivos e intran
sitivos: 

Transitivo ----------
te ho'rene 

te te ho'rene 

wa te ho'rene 

te te ho'rene dzahuré 

wa te ho'rene dza'ra 

te te ho'rene dza'ra 

Intransitivos -------------
.,.. .,.. b 11wato ro 

watobro(re) 

waputsi 
(waaputsi) 

putsi 

wawairébe 
(waawairébe) 

wairébé 
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que eu o beba (intenção 
enfática) 

que ele o beba 

J 

que nos dois o bebamos 

que eles dois o bebam 

J 

que nos todos o bebamos 

que eles todos o bebam 

. que eu sai.a 

que ele saia 

que nós dois saia.mos 

que eles dois saiam 

que nós todos saiamos 

que eles t odos saiam 

Nota ---- 1. Comparem-se estas formas jussivas com 
aquelas das orações dependentes e nega
tivas. O única diferença é a ausência 
do relacionante dependente ou do nega
tivo mais di. -

2. Mesmo nas formas singulares do jussivo, 
é curta a penúltima vogal. 

3. Na 3~ pessoa do singular, o diminutivo 
-re é acrescentado às vezes ao tema 
verbal. 

6. Imperativo inclusivo 

·' -o imperativo inclusivo e uma forma que im-
plica também aquele que fala. Ocorre em verbos 
transitivos e intransitivos e emprega (1) os mar
c adores de l~ pessoa como nas construções depen
dentes e negativas (indicando inclusão de quem 
fala) , e (2) os marcadores da 2~ pessoa do singu
lar, dual e plural, como nas formas regulares do 
imperativo (indicando as pessoas a ~uem se fala). 
(V. as regras do imperativo nas Liçoes 8 e 21.) 
Note-se que com verbos intransitivos de tema mul
tiplo, somente os temas verbais do dual e do plu
ral são empregados no imperativo inclusivo. A 
seguir se vêem exemplos das formas inclusivas: 

wa te romhuri 
(romhuuri) 

wa te romhuri aba 
(romhurii) 

wa te romhuri dza'ra 

wa'aba 

Vamos t rabalhar! (tr abalhe 
mos você e eu! J 

Vamos trabalhar! ( traba
lhemos vocês dois e eu! ) 

Vamos t odos trabalhar! 
(t rabalhemos voeês todos 
e eu!) 
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wanhipi na 
(waanhiipii) 

wanhipi wa'aba 
(waanhiipii) 

wanhipi dza'ra wa'aba 
(waanhiipii) 

wane na 
(waanee) 

watsi'aba'réi wa'aba 
(waatsi' aba' réi) 

Vamos cozi nhar! 

Vam?s cozinhar.' 

Vam?s todos cozinhar.' 

Vamos errbor a! 

Vamos todos erribora ! 

7. Notas sobre objetos indiretos e pós-posicionais 

J~l-f2~-Y~fE22-~f ~ll2!~!YQ2 

Na Lição 15 são esclarecidos os usos mais co
muns de pós-posicionais com objetos diretos. Além 
disso, o elemento causativo é expressado através 
do uso do objeto indireto com verbos transitivos: 

Te dza tãma waihu'u. 
(waihuu' u) 

Te dza IIma uprotsi, 

romhuri hã. 

Wa dza aima tsabu. 
(tsaabu) 
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Ele o fará saber a ele . (lit . 
Ele saberá a ele/fará com 
que ele saiba . J 

Ele rre f ará terminm> o tra
balho . (lit . Ele termina
rá o t rabalho a mim. ) 

. -Eu o mos trarei. a voae. 
(lit. Eu verei a você/fa
rei com que você veja.) 

Quando o objeto indireto ocorre com verbos 
intransitivos, os marcadores de dual e plural 
(que seguem ao tema verbal) podem relacionar-se 
com o sujeito, o objeito indireto ou ambos (como 
no caso de verbos transitivos), conforme o contex
to·: 

Te dza tãma api dzahuré 
{aapidz) 

Eles dois vão cozinhar para 
ele . ou Ela vai cozinhar 
para os dois. ou Eles 
dois vão cozinhar para os 
dois. 

Com verbos de tema múltiplo, o número do sujeito 
é indicado pelo tema. Para dualizar ou plurali
zar o objeto indireto, empregam-se os marcadores 
de dual e plural após o tema verbal completo. Os 
marcadores de pessoa {sujeito) apropriados ocor
rem também prefixados ao tema completo. Note-se 
que em tais construções o prefixo ti- é o mar
cador de 3~ pessoa: 

Wa dza ateme mo. I rei a você. 

Wa dza ateme IImorI 'wa. Irei a vocês dois. 
(Iímorii) 

- "l"'Y .,. • .... Wa dza ateme iimori I rei. a voaes todos. 

dza' ra wa 'wa. 

Te dza Iteme mo. 

Te dza Iteme timori 

dzahuré. 

Te dza Iteme timorI 

dza'ra. 

Ele i rá a e le. 

Ele i rá aos dois. 

Ele irá a eles todos. 
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8. Comparação 

_ Expressam-se da seguinte maneira as compara
çoes entre estados ou condições de pessoas ou coi
sas: 

!Ima, atsyryre di. 
(atstsyryree) 

Tãma IItsyryre di. 
(IItsyryree) 

Aima, wa'ru ti. 
(waa' rut) 

Você é menor que eu. (lit. 
a mim, você é pequeno) 

Eu sou menor que ele. (lit. 
a ele, eu sou pequeno) 

Ele é mais alto que você. 
(lit. a você, ele é alto) 

9. Uso de na 

Conforme o contexto, 
cados seguintes: 

Tsip'édzém na, te hoiwadzu. 
(tsip'éédzém) 

Bodõdi na, te wara. 
(bõdoodi) (waara) 

Wede na, ma waptãrã. 
(waptããrã) 

Atsimirornhuri na, wa dza 
(atstsimiromhuri) 

atsadanha. 
( atstsadanha) 

!ImorI na, dama Iiwatsu'u 

wa'aba tõ dza. 
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na - possui os signifi-

Ele o corta com uma 
faca. 

Ele está correndo na 
vereda/pista. 

Ele caiu da árvore. 

Vou perguntaP-lhe aaerca 
do seu trabalho. 

Não fale às pessoas 
sobre minha partida. 

-:r-.,. -Tsyry na, 11ma tsomri. Dê-ma wn pouco. 

Da' aho na, te we ai' aba' ré. Muitas pessoas vem. 
(da'ahoo) 

(d) é usado também com nomes ----------------------------
Tsabadu na, wa dza mo. 

Babati na, Itsitsi hã. 
(Ítsiitsil) 

-
' 

Vou no sábado. 

O nome de la é Babati. 
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B. EXPRESSÕES ÚTEIS 

1. Aprendizagem da língua 

Airnreme waptui wamhã, te 

waihu'u õ di. 

... "" h 't" Atamare 11ma n ari. 
(atamaare) {nhaari) 

Ma'ãpé duré, iima nhari, 
(duuré) (nhaari) 

te waihu'u da. 

Ãne iima airnreme wamhã, 
(ããne) 

e niha wa dza aima 

tinha atsa. 

E niha te dza iídzadanha. 

Quando você f ala depressa, 
eu não entendo . 

Fale devagar. 

~/ 
Fale de novÍ, para eu 

aprender .' 

Çuando você me diz isso r--
(li t . quando suas palav
ras a mim são assim-r;-" 
corro devo r esponder? 

,, -Como e que voce .rrr:! pergun-
ta? (para obter a forma 
da 2Cf pessoa do verbo) 

Para averiguar o significado de novos ver
bos ou contextos, utilize perguntas dos tipos se
guintes. Se, por exemplo, você acaba de ouvir o 
verbo 'ma tô pré'é', estas perguntas devem servir 
para fazer sair à tona algum significado do verbo 
que pode ser posteriormente verificado com outras 
pessoas: 
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E mari da, ma tô pré'é. 

E mari dzô, ma tô pré'é. 

E mari na, ma tô pré'é. 

E mame, ma tô pré'é. 
(maarne) 

E 
. ma tô pré'é. niwa, 

(niiwa) 

Com que propósito ele f e z 
'pr é 'é ' ? 

Por que e le f e z ' pré'é'? 

Com que ele fez 'pré'é' ? 

Orule é que e l e fez 'pré'é? 

Quaruk:J é que ele fez 
'pré 'é? 

Te te pré' é warnhã, e niha. Quando ele fez 'pré' é', 
corro é que f e z? 

2. Termos referentes a trabalho 

-t i' a i we 

...... 
ti'ai watsetere 

popanone 
(poopanone) 

hotora 

hotora 'rãpo 

Te dza wadzo. 
(waadzo) 

Te dza a're. 
(aa're) 

Jal_ __ ~S!:!S:~!!:~!:~ 

terTa boa 

,, 
terra ma 

f oice 

machado 

en:roda 

Ele vai capinar. 

Ele vai p l antar. 
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Te dz a tsapo'o. 
(tsapoo' o) 

Te dza tita. 

Te dza tsudzé5. 
(tsuudzo) 

Te dza 'mata. 
( 'matta) 

Te dza tsimidzu 

Te dza pré'é. 

Te dza ti'e. 

Te dza titsu. 

Te dza tinha. 

Te dza uptsõ. 

ho. 

Te dza adzapu'u. 
(adzapuu' u) 

Te dza tsÕ'u. 

u te dza ' .. a o. 

Te dza ho're. 
(ho' 're) 

Te dza hoibabarí. 
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Ele vai tirar (mandioca, 
etc. ) do ahão . 

Ele vai colhê- lo . 

Ele vai cortá- lo (cacho 
de bananas) . 

Ele vai cortar (cana de 
açúcar) . 

Ele vai quebrar os talos 
(arroz) . 

Ele 
. debulhá- lo (arroz) . vai. 

Ele vai b .. 'I que ra- i.-a (espiga) . 

Ele vai queimar a terra . 

(b) Geral ----------
Ele vai tecer (estei ra). 
Ela vai teeer (cesto). 

Ela vai lavari roupa. 

Ele vai furar miço::ngas . 

Ele vai enfiar miçangas. 

Ela 
. .. 

Va'Z, carregar agua. 

Ela . eosturar roupas. vai. 

Ela • vai. rerrendar roupas . 

Te dza tsa'ra dzadzahõ hã. 
(tsaa'ra dzaadzahõo) 

Te dza hotsu'u. 
(hotstsuu 'u) 

Te dza 'ri. 

Ela vai estender roupas. 

Ela vai passar as r oupas 
a f erro. 

Ele vai eons truir wna 
casa. 

3. Termos referentes a tratamento médico 

E niwa, ma aihodzé na'ra 
(niiwa) (aihodzdzé) 

E niwa, ma tihodzé · 
(niiwa) (tihõdzdzé 

na' rata. 
na' raata) 

E mari ihodzé hã, ai'ra 
(ihodzdzéé) 

hã. 

- -E mame te ama tsepu. 
(maame) ( tséépu) 

I 1 uburõ te ãma toto. 
(i'ubuurÕ) (tooto) 

tsãna u ti 

tsãna wapru ti 
(waprut) 

tsãna 'ré di 
( 'réé) 

ai'uté nhanarãpré 

Quando foi que sua doença 
eorreçou? 

Quando foi que a doença 
dele correçou? 

Qual é a doença do seu 
filho? 

Onde lhe d()i? (a ele/ela) 

O furúnculo dele está pul
sando. 

diarréia 

sangue nas fezes 

. - de ventre pri.sao 

vermes 
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"1' .... i tsei wapru 
(waapru) 

Itsé tédé 
( r tsét téédé) 

ibutudzapu 

i'udzapu 

tsÕ're 'ré dzé di 
( • réé dzéé) 

i'a 

iwai' i 

I•wadzé 

Itopti 

i'uptsé 

Iwai' u 

utsi 

i'wa're 

Iwatsudu 
( Iwaatsuudu) 

Itsadai'ré wapru 
(waapru) 
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sangue na urina 

urina escassa 

pescoço du:r>o 

colo duro 

garganta seca 

tosse 

solw;o 

dor de dente 

terçol 

coceira 

inseto/bicho enterTado 

fu:r>úneulo 

ferida. externa 

falta de respiração 

sangue da. boca 

danhirobo 
(danhiroobo) 

Iwa' ré 
(Íwaa' ré) 

wa'ro di 
(waa' roo) 

ho a1 
(hõõ) 

Ma tiwi tidupto. 

Ma tsimidzu we'e. 

Da' a' a wede u, wa we mo. 
(da' a' a) 

Datõmo nhihõdzép u, wa 
(nhihodzdzép) 

we mo. -
Da'u'rédzép u, wa we mo. 
(da'uu'rédzdzép) 

dawede'wa 

dawededzé 

wedenhi 

Tsõmri. 
(tsõõmri) 

u •ré na. 
(uu'réé) 

muao, resfr>iado 

dor interna 

quente, com febre 

frio 

Ficou inchado. 

Ele quebrou o osso do 
pulso. 

Vim por rerrédio para 
tosse. 

Vim por remédio para os 
olhos. 

Vim por ungüento. 

médico, enferrooira 

clinioo 

rerrédio 

Engula ••. ! 

Passe ••• ! 
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C. VOCABULÁRIO 
Iho mama, pe le 

1. Partes do corpo .,. 
fi,gado 1pa 

I 1 rã aabe ça (de le J 

Itsé're bexiga 
.,.. ... ... 
itsere cabelo 
(i tsééré) ..... • ibo peni.s 

Itsaiho boaa 
.,.. -1watsa feto 

ipo're orelha, ouvido 

iwapru sangue 

ibudu (iwaapru) pesaoço 
(ibuudu) .,. - J . 1tse iwina 
itso'udu peito 

.,. 
s uor-itsu 

Iba omb-ro, aos tas 

Ihi 
' 

0 8 80 
.,. -ipe abdome , barriga 

ihoiba corpo 
itsiri -co-raçao 

Ito olho 
.,. 
ite canela 

Itsitsi're • nar-z,z 
Idza coxa (i tsi tsii' re) 

i'wa dente 
Ipano braço ~ 

(Ipanno) 
íwada <tuei xo 

Itsimidzu punho (Íwa~da) 

.,. . -1ts1tse orrbro 
Itsipo unha 
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Iwaihi 

1" -
l.Wa 

Iau 

Ina' re 

I'u 

..,.. 
ieara 
(1paara) 

Itsip'rada 
( I tsip' raada) 

Itsipto 

itsiptõmohi 

ihonhibudu 
(ihonnhibuudu) 

Ipawapu 
( ipaawaapu) 

Í'radzé 

I're 

Itsanahi 

i'a'awai'o 
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costela 

quadril 

i ntestinos 

t raseiPo 

anca 

... 
pe 

-mao 

dedo 

unha de dedo do pé 

ma.miZo, biao 

pulmão 

... 
ute:r>o 

..... 
vagina, anus 

wribigo 

muco, aatar:r>o 

Itsana 
cr tsaana) 

Ipe'e azani 

Ihi'rada 
( Ihii 'raad'a) 

I•rada 
(I' raada) 

?' imama 
(Imama) 

?" ina 

Idup'rada 
( Idup' raada) 

..... ino 

Ihidiba 

Ihitébré 
(Íhiitéébré) 

?" imama amo 

imama wapté 

itebe 
(Íteebe) 

Ina wapté 
( Inaa) 

2. 

f e zes, intestinos 

fôlego 

Termos de parentesco 

antepassados (dele), avô/ 
avó falecido/a 

avô/ avó 

. pai. 

-mae 

irmão ma.ior (de hormm), 
i rmã nriior (de mulher) 

irmêío manor (de homam), 
iPTnã m2nor ( d.e mulher) 

i 'F17ll de horrr3 m 

i rmão d.e mulher 

tio patem o 

t i o materno 

tia paterna 

t i a rrate:r>na 
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Imro-

r•ra 

Itsihudu 
(Itsihuudu) 

Imaprewa 
( Imapreewa) 

Itsa'Õmo 
(I ts.aa' õõmo) 

Itsani 'wa 

Itsidaimama 
( I tsiidaimaama) 

r•ãrewa 

Itsa'Õmo 
Citsaa'ÕÕmo) 

Itsani'wa 

Itsidana 
(I tsiidana) 

I•ra 

r' ra wapté 
(I' raa) 

Itsihudu 
( r tsihuudu) 

ItsiniwI 
(Itsiiniwi) 

tsi'ré'wa 
( tsii' réé 'wa) 
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rrm>ido, esposa 

filho/filha, criança 

neto/neta 

sogro/sogra 

genro 

nora 

cunhado (de mulher) 

cunhado (irriJ.o da esposa 
do homem) 

. -cunhado (marido da -irma 
do homem) 

cunhada (de mulher) 

cunhada (de horrem) 

sobrinho/sobrinha (filho!,µ 
do irmã.o do homem) 

sobrinho/sobrinha (filho/a 
da irmã do homem ou da 
mulher) 

sobrinho/sobrinha (filho/a 
do irrrão da mulher) 

membro da Trl3Sma me ta.de da 
·tribo 

membro da outra Trl3tade da 
· tribo 

Nota 1 -- Primos: ---------------- Os filhos do tio (ou tia) pa-
terno de uma pessoa são chamados pelo mesmo termo 
de parentesco reservado para os irmãos desta (Í
dup' rada, etc.). Os filhos do tio (ou tia) mater
no de uma pessoa são reconhecidos como membros da 
outra metade da tribo (tsi'ré'wa). 

Nota 2 ~ Metades tribais: 
------------------------- O marido ou esposa de 
uma pessoa é sempre membro da outra metade da tri-
bo. Os filhos são automaticamente membros da me
tade tribal a que pertence o pai deles. 

3. Fases de desenvolvimento 

ai'utépré 

aibo 'rare 
(' raare ) 

'watébrémi 

-
ai'repudu 
(ai'repuudu) 

'ritéi'wa 
( 'rii téi 'wa) 

aibo 

a'raté 
(a' 'raté) 

ai'uté 

pi'Õ 'rare 
(pi'Õ 'raare) 

ba'Õno 
(ba' õõno) 

nenê recém-nascido 

criança (masculina) 

. 
men-ino 

moço (adolescente) 

rapaz (iniciado) 

horrem 

-mae parturiente 

criança (feminina) 

• men.-ina 
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adzarudu 
(adzaruudu) 

adaba 

pi'Õ 

moça (ado Zes aen te) 

moça (casada mas sem 
filhos) 

mulher 

4. Sistema de faixa etária 

Segundo a tradição Xavãnte, os meninos de 
4-11 anos de idade ·passam vários meses no aloja
mento dos solteiros, onde recebem instruções ap
ropriadas dos homens- da tribc;>" Todbs aqueles que 
ing·ressam juntos são reconhecidos como membros do 
mesmo faixa etária. As meninas de idade corres
pondente recebem a mesma designação de grupo que 
os meninos. Todo membro da tribo Xavánte perten
ce a um a ·e oito grupos cronológicos e retém duran
te a vida inteira o nome do seu grupe>. Cada cin
co anos (aproximadamente) se realiza a cerimônia 
de iniciação num grupo. As instruções competen
t:es são dadas pelos homens que pertencem ao grupo 
dois graus além do aofo instruidos, existindo por
tanto uma relação especial entre os membros des
tes dois grupos. A idade de um Xavánte pode ser 
calculadio, grosso modot à base da faixa etária a 
que ele pertence. (0 ano de iniciação e os nomes 
dos respectivos grupos não coincidem, porém, em 
todos as aldeias Xavánte.) Quando o ciclo se com
pleta, voltando ao nome do grupo inicial, a pes
soa que pertence a este acrescenta ao seu nome 
grupal •rada 'velho•: etepap 'rada. o diagrama 
na página 19 5 mostra, os nomes e a orde.m das séries 
ou faixas etárias no sentido do movimento dos pon
teiros do relégio: 
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ai'rere 
arbusto 

hotorã 
pei32 

tsada'ro 
(tsadaa'ro) 

sol 

tirowa 
(tiiroowa) 
car~apato 

anarowa 
( annaroowa) 

ou 
ai're 
fezes 

As outras pessoas que per
tencem ao mesmo grupo cro
nológico são .chamadas per 
um membro, deste de: 

As pessoas que pertencem 
ao grupo um grau além · 
deste são chamadas de: 

Os membros do grupo dois 
graus além do primeiro 
são chamados de: 

As pessoas que pertencem 
ao grupo um grau atrás 
do primeiro são chamadas 
por um membro deste de: 

Os membros do grupo dois 
graus atrás do primeiro 
são chamados de: 

etepa 
pedm 

àbare'u 
fruta 

nodzo•u 
(noodzo'u) 

milho 

watsi'utsu 
(waatsii 'utsu) 

wahi 'wa 
(waahii • wa) 

wanho.hui 'wa 
(waanhohui •wa) 

tsinho'ra 
(tsiinho' ra) 

wanhimnhohu 
(waanhimnhohu) 
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5. Comidas e animais comuns 

datsa 

mra 

romnhi 

abadze nhi 

aiho nhi 

uto nhi 

powawê hoiwa' u 
(poowawe hoiwaa'u) 

uhi 

upa 

upadzé 
(upaadzé) 

mo'Õni 
(mo' õõni) 

urndi 

aro 
(aaro) 

udzone 
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(a) Comidas -------------
corrrid4 de gente 

comida 

eap;ie 

carne t1e caça 

aarne & veado 

carne de anta 

leite 

feijão 

mandioca 

madioca-b!1ava 

., 
car>a 

inharre 

arroz 

abóbora 

r 

. campei,ro 

udzapo 

up'rédzeire 

..,. 
ropi. -(roopi) 

pi'u 
..,. 

pi 

ti ri 
(tiiri) 

pa'o 

mama 
(maama) 

budze 
(buudze) 

-

wede'rã'udzé 

a'odo 
(a' oodo) 

abare 

... tse 

tsada'ré 
(tsadaa'ré) 

mora:nga 

melanaia 

mel de abelha piu 

semente de palmeiro 

banana 

.-
cana de açuaar 

~ . 
frutas ai tr1,aas 

bocaiuva 

. pequ1, 

palmito 

bolo 
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aiho 

uho 
(uuhõ) 

uhõre 
(uuhõre) 

ma'u 

tsi'a 
(tsii'a) 

uhobo 
(uuhoõbõ) 

podzé 
(poodzé) 

pone 
(poone) 

uhõdõ 
(uhõõdo) 

padi 
(paadi) 

patire 

u'ã 

wãrãhõbõ 
(wãrãhoõbo) 

'rure 
( 'ruure) 
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(b) Animais -------------
veado compeiro 

cai ti tu 

caitituzinho 

pato 

frango 

porco 

cervo 

veado rrr:r.teiro 

anta 

tamanduá 

tarranduazinho 

jabuti 

tatu 

ratinho siZvestre 

'rawa 
( 'raawa) 

-powawe 
(poowawe) 

pone'erebo 
(poone'ereb.0) 

awaru 
(awaaru) 

waptsã 

waptsã tetere 

'ro'ora 

'ro'ore 

'rubo 
( 'ruubo) 

'rupo'rere 
( 'ruupo' rere) 

tebe 

pedzapodo 
(pedzapoodo) 

pehoire 

pe'a 

wa'wa 

paca 

vaca 

oveZha 

cavaZo 

cachorro 

gato 

bugio 

macaco (pequeno) 

rato 

eoeZho 

• pe-i32 

pacu 

rmtrinxão 

piranha 
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da'u 

ubu 
(uubu) 

dzomhupré 
(dzorohuupré) 

-watatse 

ti'a 
( tii' a) 

waptsã'u 

ma 

wa'ritire 

- -tsote 
(tsõõté) 

'rada 
( 'raada) 

waihõro 
(waihõorõ) 
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piolho 

mosca 

formiga 

mosqui,to 

ca:n>apato 

pulga 

ema 

sarierra 

arara 

aram vér'1'1l8Zha 

• papagai.o 

periquito 

gavião 

cobra venenosa 

cobra inofensiva 

tsidzõ jibóia 

uibroi'wa vi.hora 

6. Estativos 

Os estativos marcado de * são aqueles que 
não levam prefixo marcador de pessoa. (V. Lição 
9 . ) 

** são aqueles 
que 

Os estativos marcados de 
apresentam te 'porque'. 
wa. (V. LiÇão 22.) 

Os demais apresen-
tam 

* a di 
( aa} 

* apto'o di 

** hoto'o di 

* ** hõ di 
hõõ) 

** hõdzé di 
(hodzdzéé) 

mreme petse di 

branco 

cansado, com sono 

. ansi-oso 

frio 

doente 

tagarela 
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* 

* 

** 

* 

* 

* 

pré di 
(préé) 

- ro' o di pre 
(préé) 

pahi di 
(paahi) 

rã di 
(rãã) 

r i tI pe tse 

romho di 
(romhoõ) 

di 

romdzei 'Õre di 
(romdze i 'Õree) 

ãwa ti 
Cããwat) 

ho'o ai 

hoi pese di 

* ** mram di 

** 

* 

** 

* 
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pipa di 
(piipa) 

pa di 
(paa) 

pe'edzé di 
Cpe'edzéé> 

ra di 
{raa) 

vernelho 

rubro 

assustado 

limpo, branco 

pasmado 

distante 

infeliz 

deprimido, sorri>reado 

mal-humorado, escandaliza
do 

gordo 

faminto, con fome 

assustador, aZarrrante 

longo, comprido 

triste 

preto 

* ** 

* 

* 

* 

* 

rowe di 
Croowe) 

romhuture di 
(romhuturee) 

'rãdo'o di 
( 'rããdo' o) 

'ré di 
( 'réé) 

'rutu di 

•rãi petse di 

tsu'u di 

tsip'uware di 
(tsip'uwaaree) 

tsõti di 
(tsõtii) 

tsyryre di 
(tsyryree) 

tsapore di 
(tsapooree) 

tsahi ti 
(tsaahii) 

** tsawi di 
(tsawii) 

* tsé di 
(tséé) 

* tétére di 
(tétéree) 

bom (inanimado) 

perto 

escUl'o 

seco 

curto 

cheio de frutas 

liso, rracio 

fraco (animado) 

mesquinho 

pequeno 

baixo (aZtura) 

zangado 

amado, qierido 

doloroso 

desajeitado 
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* tõ ti 
(tot> 

udzé ti 
(uu.dzét) 

wairom di 

wa' ru ti 
(waa' rut) 

.... 
di we ** 

Cwee> 

** wa' a di 
(waa' aa) 

* ** 'rubu di 

** 'ru ti 
( 'rut) 

** 
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'ro. ti 
( 'rot) 

tsiptete di 

tsõprum di 
(tsõõprum) 

tsitsem di 

tsa'ete di 
Ctsa'etee) 

tsimi'e ti 
(tsimi'et) 

tsiti'ru ti 
(tsiitii' rut) 

abafado, indistinto 

azul, vereie· 

soZto 

alto 

bom 

• pr»egu:içoso 

sedento, com seda 

zangado, aredentemente 
desejoso (conforme o 
aontext.o) 

podI'e 

forte 

generoso 

eni>aruçad.o, t-ímido, acanha
do 

grande 

aplicado, diligente 

zangad.o, mal-humorado 

/ 

* ** tse ti dei icioso, saboroso 
( tset) 

* tete di firrre, justo 

to ti feíiz, contente 
(tot) 

* uware di fraco (inanimado) 
(uwaaree) 

wa'ro di quente 
(waa' roo) 

waihu'u petse di poderoso, s6bio 

watsété di mau, feio, ruim 

* wapti'i di molhado, úmido 

-
7. Locacionais 

'rowi 

'rata 

nhitsiwi/Itsitsiwi 

wa 

're 

wa'wa 

eni>qixo de, debaixo (de), 
por» baixo ( d.e) 

perto (de) 

acima (de), por cima (de) 

em 

dentro (de) 

no rreio (de) 
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nhiti/tsiti 
{nhiiti/tsiiti) 

dzarina 

nho'a 

nhowa 

neme 

-ame 
{ããme) 

tame 
(taame) 

e mame 
{maame) 

e mahãta 

e morno 

-orne 
(ÕÕme) 

-ama 

u 
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longe (de) 

atPás (de) 

na presença de 

diante, na frente (de) 

neste lugaP 

. aqu7.-

lá, ali 

onde ? (com vePbos) 

onde ( oom substantivos) 

aonde? (com vePbos de nvvi
mento) 

lá, paPa lá 

em 

a, para 

8. Relacionantes dependentes 

-re 
{réé) 

tsina 

ho 

newa 
(neewa) 

dzô 
-

Mori ré, wa tô titsã. 

Ba'Õno rnorí ré, ma tô 

tina titsã. 

Mori tsina, te tiwawa. 

Oto wane na Iinhipi ho. 

Mori newa, te nhamra. 

Usado com relação a 
(a) ações que se sobre
pÕem terrpoPalmente, de foP
rrri parcial ou integral, em
boPa realizadas poP agen
tes divePsos, e 
(b) duas ou mais ações de 
sobreposição tempoPal par
aial e realizadas pelo mes
mo agente. 

Usado quando dua.s ou mais 
ações de igual dUPação são 
realizadas simultanearrente 
pe l o mesmo agente. 

paPa podeP 

eventualidadB iPPealizada 

para sabeP ( descobPip) 

Enquanto e te ia, eu o vi. 

Enquanto a menina ia, e la . -mu a sua mae. 

Indo, ,ela chorava. 

Vanvs agoPa pa:Pa eu podeP 
cozinhar. 

Parecia que ele tinha ido, 
( 1Tll8) ele está aqui. 

We morI dzô, wa atsadanha. Estou pePguntando para 
sabeP se ele já veio. 
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9. Pós-posicionais verbais 

nedza d.esejo 
(needza) 

'rudza 

bo 

ate 

Te 'manhari nedza. 

Te te Õri tsu'u bo. 

promissório 

obrigação ou dever noo cum
prido 

d.ese j o i rrealizado 

E~~filE!Q2 

Quero fazê- lo . 

-Ele nao o apanhou logo 
(mais d.evia) . 

.,...,.. - • d Oro iima tsomri ru za. (Por que) você não o d.eu a 
mim conforme sua pro7'118ssa? 

iimorí ate. 

tsi'a horo wi 
( tsii' a) 

... mar are 
(maraaré) 

amdzuma 

hoiwaho 
(hoiwaaho) 
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Eu quis i r (mas não pud.e). 

10. -Horas e epocas 

ao amanhecer, na madrugada. 

rradrugada 

nt3io- di a 

t G.Pd.e 

barana 

mara wa'wa 

ã boto na 

ahomho 

ahomhõ amoi wa 

... 
awe 
(aawe) 

... 
awe amo na 
(aawe arnon) 

romhuri amo na 
(amon} 

wahup 'r,ata 

wahup amo na 
(amon) 

a·•eta' a wi 
( ªª' ee tq.' a) 

tãpíni wa' wa 

ahãna 
(ahãnna) 

nimotsi 
(nimootsi) 

oto 

noite 

rooia-noi te 

hoje (neste d:ia) 

ontem 

ante ontem 

depoia _de amznhã 

. serrmuz que vem, senr:ma 
passada 

ano passa_d.o (Última época 
da seca) 

ano que vem 

no iní.cio da época das 
chuvas 

no rooio da época das chuvas · 
(nov. , .. dBz.) 

agora 

agorinha (há pouco J .. 

' . 

daqui em adiant:e (new W3ado 
i80 Zatl.arrBn te, usa-se ·sempre 
nwna Zocw;ão ou sentença) 



awa' awi 
(aawa' awi) 

-are 

apotsi 
(apootsi) 

' .. a o 

dureihã 

dureihé 

rnitsi 

rnaparane 
(rnaaparane) 

tsi'umdatõ 

danhiptõrno bõ 

daparahi bo 
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.. 

irrediat~nte 

an:teriorm:zn te 

posteriorroonte, depois, 
mais tarde 

por enquanto 

há muito tempo 

há pouco tempo 

11. Numerais 

um/uma 

dois/duas 

.... 
tres 

dez (todos os de dos da. mã.o) 

vinte (todos os dedos do pé) 

-Os numeros empregados no sistema numérico 
Xavãnte são: 1, 2, 3, 10, 20. Os numeros pares 
maiores que 2 são chamados rnro põ 'com esposa'. 
O conceito de 4 pode expressar-se corno rnaparane 
tsi'uiwa na 'dois com suas esposas' ou rnro põ 
·~orn esposa'; o segundo termo não especifica o 
numero de pares, indicando somente que se trata 
de um número par. 

Os números ímpares acima de 1 são chamados 
Irnro tõ 'aquele que perdeu a esposa'. O conceito 
de 3 pode expressar-se corno tsi'umdatõ 'três' 
ou Irnro tõ 'aquele que perdeu a asposa'; o se
gundo termo não especifica número, indicando so
mente que se trata de um número ímpar. 

12. Interjeições 

._ 

u (com intonação su
bindo) 

té 

ma 

ma 

me 

-a 

expressão de SU!'presa 
( rrri.s au Z ina) 

e;r:pressão de surrpresa 
(feminina) 

resposta quando aZguim Zhe 
ahama o norre 

resposta a inforrrrição in-
~ 

ar-iveZ 

exalamaçqo de desprezo ou 
rep-ugnanaia 

forrt'll apoaapada de 'não' 

aonaordinaia simpatizante 
aom quem fala 

negação de aonheairrento 
(quem sabe? sei Zá!) 

Toroo aí (dando UITKl aoisa 
a outra pessoa) 
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ni'ã 

tô'ã 

oro 

-mere 

dzapre 
· ( dz aap:re) 

tsipitui 

a--' o dza _ 

·o dza 
; 

Olhe! Cuidado! 

Chega! DeiXJ3 d~sso! . Basta! 

exatama.ção. a.e censura 

aon1;radir,;ão 

expressão --.·~ s~i>e.sa, Li
geiro repree~d~ 

surpresa p-eia r.apid.ez da. 
rea"lização ·' 

aonaordân~~ ao~ · wn:i ordem 
ou pediâ.cx~ 

reausci ~·:uma -o~®m ou- pe-
aiâô~ · ·· : '·· · 

I 

D. QUADROS VERBAIS 

Verbos de tema múltiplo - verbos transitivos 

Apresentam-se no seguinte quadro os verbos 
transitivos de tema múltiplo. ~ variável o tema, 
cie acordo com o número (singular, dual, plural) 
do objeto da ação: 

tsi'Õno ma tô ti'o ele levou o oesto 

tsi'Õno ma tô timra ele levou dois aest os 

tsi'Õno ma tô waibu ele levou vá:Pios cestos 

' Em toda pessoa do sin~ular, dual e plural, 
os verbos são regulares, seguindo as regras da ... . 

classe verbal (indicada entre parenteses) a que 
pertencem,. Note-se que mui tos são verbos d.o gru
po ti. 
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Objeto singular 

(ti) h!ri (lla). 

(ti) õri (Ila) 

(ti) mei (II e) 

(ti) tsê~ê (II a) 

(ti) tari (IIa) 

(ti) wII'I (II a) 

(ti) duri (IIa) 

(ti) 'rêne (!Ia) 

adZOl'i (II a) 
(aadzori) 

.tsuwa (IIe) 

Objeto dual 

(ti). n.omri (IIa) 

(ti) mrami (IIa) 

wamdzuri (IIa) 

(tii) dzai (IIc) 

(ti) rr (IIc) 

(ti) pãri (II a) 

'wap,éi (II e) 
( 'waapéi) 

(ti) tsi (Ile) 

ahõri {IIa) 
(aahori) 

'wadza (IIe) 

Objeto Plural 

tsa'ra (IIe) 

waibui (llc) 

tsãmra (IIe) 

tséme (II a) 

tsinari (IIa) 

tsimro (IIe) 

'watsari (IIa) 

huri 
(huuri) 

ho 

(II a) 

(IIe) 

'wanherê (IIa) 

Verbos de tema múltiplo verbos intransitivos 

lemr. apanhar 

jogar. atirar 

colhér 

matar 

Levar, carrega:r 

comer 

bater, golpear 

oozinhar em brasas 

O seguinte quad·ro apresenta os temas dos verbos intransitivos de 
tema múltiplo. t variável o tema, de acordo com o numero (singular, dual, 
plural) do sujeito da açao. Já que o verbo 'ir/andar' foi apresentado 
plenamente nas primeiras lições desta Gramática, e omitido dos paradigmas 
completos que seguem ao quadro. · 

Sujeito singular 

morI 

wara 
(waara 

dzap ,..., tsap 

nhamra ,,..., tsãmra 
(nhac;unra) 

ãdz.é 
(âãdzé.) 

watobro 
(watoobro) 

nomro 
(noomro) 

witsi 

wapt.ã;rã 
Cwaptããrã> 
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Sujeito dual 

nep,.,, nem 

atsamroi 

aima'wara 

aimatsitsi 
(aimatsiitsi) 

dzatsi 

putsi 

da'wa ou ti 
dza'wari 

aimatsitsi 
(aimatsiitsi) 

waptãrã 
(waptããrã) 

Sujeito plural 

ai'aba'ré 

tsitsa're 
(tsitsa' 're) 

aimatsam 

at.s imroi/ubumro 
(atsiimro) 

atsitsi 
(aatslitsi) 

wairébé 

daba'wara 
(daba 'waara) 

aihutu 
(aihuutu) 

rere'e 
(reere'e) 

( 

ficar em pé, de pé 

sentar-se, ficar 

entrar 

sair, el1J]rgir 

deitar-se 

cair, nascer 

Paradigmas 

wa wara 
(waara) 

te aiwa 

te war:a 
(waara) 

wa atsamro ni 
(atsamron) 

te atsamroi wa'wa 

te aesamro 

wa watsi ts.a' re 
(waatsi tsa' 're) 

te atsa'rei wa'aba mo 
(atstsa' 'rei} 

te tsitsa're 
(tsitsa' 're) 

wa dza 

te atsa 

te dza 

correr --·----
IIwara o di 

aiwara o di 

wara õ di 

watsitsamroi Õ di 
(waatsitsamroi) 

atsamroi wa'aba õ di 

tsitsamroi dzahuré o di 
( tsi tsamrodz) 

watsitsa'rei mono Õ di 
(waatsi tsa' 'rei) 

.atsa' rei wa' aba mono o di 
( atstsa' 'rei) 

tsitsa'rei mono o di 
(tsitsa' 'rei) 

'Y'Yd di' 11 zap o 

atsap 6 di 
(atstsap) 

tsap õ di 
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wa aima'wara ni 

te aima 'wara 'wa 
( aima' waraa) 

te aima 'wa 

wa aimatsam ni 

te aimatsa wa 'wa 
(aimatsaa) 

te aimatsa 

wa nhamra 
(nhaamra) 

te atsã 
(atstsã) 

te nhamra 
(nhaamra) 

wa aimatsitsi ni 

te aimatsitsi 'wa 
(aimatsitsii) 

watsima'wara õ di 
(waatsima 'wara) 

aima'wara aba õ di 

-tsima'wara o di 

watsimatsap Õ di 
(waatsimatsap) 

-aimatsa wa'aba o di 
(aimatsaa) 

-tsimatsap o di 

sentar-se ---------
iinhamra õ di 

atsãmra õ di 
(atstsãmra) 

tsãmra Õ di 

watsimatsitsi õ di 
(waatsiimatsitsi) 

aimatsitsi aba õ di 
(aimatsitsii) 

te aimatsitsi dzahuré tsimatsitsi dzahuré Õ di 
(tsiimatsitsi) 
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wa atsimro ni 
(atstsiimron) 

-
te atsimroi wa'wa 

(atstsiimroi) 

te atsimro 
(atstsiimro) 

wa tô ãdzé 
Cããdzé) 

... -ma to atse 
(atstsé) 

ma tô ãdzé 
Cããdzé) 

wa . tô wadzatsi ni 
(waadz atsi) 

ma tô adzatsi 'wa 
(adzdzatsii) 

ma tô ãdza/tidzatsi 
(ããdza) 

dzahuré 

wa tô atsitsi ni 
(aatsitsi) 

ma tô atsitsitsi 'wa 
(atstsiitsitsii) 

ma tô atsitsi 
(aatsii tsi) 

watsitsimro õ di 
(waatsi tsiimro') 

atsimroi wa'aba õ di 
(atstsiimroi) 

tsitsimro õ di 
(tsi tsiimro') 

entrar 

IIdzébré õ di 

atsébré õ di 
(atstsébré) 

tsébré õ di 

wadzasi õ di 
(waadzatsi) 

adzatsi aba õ di 
(adzdzatsii) 

dzatsi õ di 

wanhitsitsi õ di 
(waanhii tsi tsi) 

atsitsitsi aba õ 
(atstsiitsitsii) 

- tsitsitsi õ di 
(tsiitsitsi) 

di 
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wa tô watobro 
(watoobro) 

ma tô aiwato 

ma tô watobro 
(watoobro) 

wa tô waputsi ni 
(waaputsi) 

ma tô aiputsi 'wa 
(aiputsii) 

IIwatobro õ di 

-aiwatobro o di 

watobro õ di 

waputsi õ di 
(waaputsi) 

aiputsi aba - di o 
(aiputsii) 

tô tiputsi dzahuré putsi dzahuré - di ma o 

wa tô wawairébe • ni 
(waawairébé) 

ma tô aiwairébé 'wa 
(aiwairébéé) 

ma tô wairé 

wa nomro 
(noomro) 

te ano 
(anno) 

te nomro 
(noomro) 
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wawairébé õ di 
(waawairébé) 

aiwairébé aba 
(aiwairébéé) 

wairébé õ di 

deitar-se _____ ... ___ _ 

IInomro õ di 

anomro õ di 
(annomro) 

nomro õ di 

... 
di o 

wa wadza'wari ni 
(waadza 'wari) 

te atsa'wari 'wa 
(atstsa 'warii) 

te da 'wa 

wa daba 'wara ni 

te atsimi'wara 'wa 
(atstsimí 'waraa) 

te daba 'wara 
(daba 'waara) 

wa tô • Wl. 

ma 
... to • • al.Wl. 

' ma 
... 

to • Wl. 

wa tô aimatsitsi ni 

ma tô aimatsitsi 'wa 
(aimatsitsii) 

wadza'wari õ di 
(waadza 'wari) 

atsa'wari aba -O di 
(atstsa 'warii) 

tsa 'wari õ di 

wanhimi'wara õ di 
(waanhimi 'wara) 

atsimi'wara aba õ di 
(atstsimi 'waraa) 

tsimi'wara õ di 

2h~S2! 

IIwitsi - di o 

aiwitsi - di o 

witsi - di o 

watsimatsitsi õ d~ 
(waatsiimatsitsi) 

aimatsitsi aba õ di 
(aimatsitsii) 

ma tô aimatsitsi dzahuré tsimatsitsi dzahuré õ di 
(tsiimatsitsi) 

wa tô aihutu ni 

ma tô aihutu 'wa 
(aihutuu) 

ma tô aihutu 
(aihuútu) 

watsihutu õ di 
(waatsiihutu) 

aihutu aba õ di 
(aihutuu) 

tsihutu õ di 
(tsiihutu) 
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w.a tô waptãrã 
(waptããrã) 

ma tô aiwaptã 

..... - -ma to waptara 
(waptããrã) 

wa tô waptã•ã ni 
(waawaptã' ã) 

cair nascer ----L-------
IIwaptã•ã õ di 

aiwaptã•ã õ di 

waptã•ã õ di 

wawaptã•ã õ di 
(waawaptã' ã) 

ma 
..... 

to aiwaptã•ã 'wa aiwaptã' ã aba 
( aiwaptã' ãã) ( aiwaptã' ãã) 

- di o 

-ma tô tiwaptã•ã dzahuré waptã•ã dzahuré o 

wa tô warere'e ni warere'e õ di 
(waareere 'e) (waareere'e) 

tô airere'e 'wa airere'e aba - di ma o 
(aireere'ee) - (aireere'ee) 

..... 
rere'e õ di ma to rere 

(reere) (reere'e) 

di 

Outros exemplos de verbos intransitivos da 

Classe Ie 

wa da'o IIdza'o õ di 

te atsa'o atsa'o õ di 
( atstsaa' o) 

te da'o tsa'o õ di 
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wa wadz'o ni 
(waadza' oo) 

te atsa'o wa'wa 
( atstsa • oo) 

te tidza'o dzahuré 
(tidza'oo) 

wa amnhatã ni 

te amnhatã 'wa 
(amnhatãã) 

te amnhatã 

' 
... 

wa to tsatsuru 
{tsatsuuru) 

ma tô atsatsu 
(atstsatsu) 

ma tô tsatsuru 
(tsatsuuru) 

wa tô wadzasu'u ni 
(waadzatsu' u) 

- atsatsu'u 'wa ma to 
(atstsatsu'uu) 

ma tô tsatsu'u dzahuré 

wadza'o õ di 
(waadza' o) 

atstsa'o wa'aba õ di 
(atstsa'o) 

tsa'o dzahuré õ di 

wanhimnhatã õ di 
(waanhimnhatã) 

atsimnhatã aba õ di 
(atstsimnhatãã) 

tsimnhatã õ di 

IIdzatsu'u õ di 

atsatsu'u õ di 
(atstsatsu'u) 

tsatsu'u õ di 

wadzatsu'u õ di 
(waadzatsu 'u) 

atsatsu'u aba õ 
(atstsatsu'uu) 

tsatsu'u dzahuré 

di 

-o di 
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wa tô wadzatsu'u dza'ra 
(waadzatsu 'u) 

ni 

ma tô atsatsu'u dza'ra 
(atstsatsu'u) 

wa'wa 
.... 

ma to tsatsu'u dza'ra 

wadzatsu'u dza'ra õ di 
{waadzatsu 'u) 

atsatsu'u dza'ra wa'aba 
(atstsatsu'u) 

õ di 

-tsatsu'u dza'ra o di 

morrer desmaiar 
---~--L---------

wa tô doro 
(dooro) 

ma tô ato 
(atto) 

ma tô doro 
caooro) 

wa 
.... 

to wado'o ni 
(waado' o) 

ma tô ato'o 'wa 
Catto'oo> 

ma tô tido'o dzahuré 

wa tô wado'õ dza'ra ni 
(waado' o) 

IIao•o õ ai 

ato'o õ di 
Catto'o) 

ªº'º õ ai 

wado'o -o di 
{waado' o) 

atê:i'o aba -o 
(atto'oo) 

ao•o dzahuré 

di 

- di o 

wado'o dza'ra õ di 
(waado' o) 

ma tô ato'o dza'ra wa'wa ato'õ dza'ra wa'aba õ di 
(atto'o) Catto'o> 

ma tô tido'o dza'ra do'o dza'ra õ di 
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vomitar -------
wa tso'oro 

(tso'ooro) 

ma atso'o 
(atstsoo'o) 

ma tso'oro 
(tso'ooro) 

wa wanho'o'o ni 
(waanho' o' o) 

ma atso'o'o 'wa 
(atstso'o'oo} 

ma tinho'o'o dzahuré 
(tinho'o'o) 

wa wanho'o'o dza'ra ni 
(waanho' o' o} 

ma atso'o'o dza'ra wa'wa 
(atstso'o'o) 

ma tinho'o'o dza'ra 
(tinho'o'o) 

IInho'o'o õ di 

atso'o'o õ di 
(atstso'o'o) 

tso'o'o õ di 
(tso'o'o) 

wanho'o'o Õ di 
(waanho'o'o) 

atso'o'o aba õ di 
{atstso'o'oo) 

tso'o'o dzahuré õ di 
(tso'o'o) 

-wanho'o'o dza'ra o di 
{waanho' o' o) 

atso'o'o dza'ra wa'aba 
(atstso'o'o) 

õ di 

-tso'o'o dza'ra o di 
(tso'o'o) 
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GLOSSÃRIO 

Estativo 

Palavra que descreve um estado ou condição. 

Em Xavánte, uma só palavra ou sequência de palav
ras estreitamente unidas: 

upa 

upa dzô 
(upaa) 

wa tsabu ni 
(tsaabun) 

upa wa tsabu ni 
(tsaabun) 

!!22!:!S:~2= 

ma:ndioaa 

por ma:ndiooo 

nós dois vemos 

Duas locucões: -------------
nós dois vemos a mandioca 

Possessão alienável 

Usado com referência a objetos possuídos faculta
tivamente: 

'ri aa.sa 

IInhip'ri minha casa 

Predicado 

A parte da sentença que contém a ação e que, por
tanto, modifica o sujeito. 
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Relacionante dependente 

Palavra que vincula uma oração dependente à ora
ção principal de uma sentença. 

Tema 

Núcleo ou parte essencial de uma palavra. 

rv Usa-se este símbolo entre formas alternati
vas de uma palavra ou suas partes. A esco
lha de uma ou outra variante depende do pre
fixo marcado~ de pessoa com que ocorre. 

-
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