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INTRODUÇÃO 
Este dicionário xavante-português e português-xavante foi elaborado com uma série de 

objetivos, entre os quais salientam-se: 

1. Promover uma verdadeira comunicação transcultural, através do fornecimento deste dicionário 
aos falantes de português que queiram aprender a língua xavante. 

2. Dar condições aos xavantes a aperfeiçoar seu domínio da língua nacional. 

3. Registrar em forma escrita algo da riqueza lexical e lingüística xavante. 

4. Fornecer aos interessados em línguas indígenas, mais uma fonte de informação sobre o idioma 
xavante. 

Na realização destes objetivos, apresentam-se, neste dicionário, verbetes na língua xavante 
com tradução em português e verbetes na língua portuguesa com tradução em xavante. 
Registraram-se também algumas observações gramaticais indispensáveis ao uso eficiente do 
dicionário. Há ainda uma série de apêndices com descrições, tabelas, paradigmas e quadros 
ilustrativos, cujas referências se acham entre parênteses nos verbetes relevantes. 

Os verbetes incluem vocábulos e expressões e são registrados em ordem alfabética 
conforme a primeira letra do vocábulo ou expressão. 

Há quatro tipos de vocábulos na língua xavante: verbos, substantivos, modificadores e 
palavras de função preposicional. 

Verbos 
Na divisão xavante-português os verbos são registrados na forma da terceira pessoa do 

singular, sendo que na língua xavante não se-encontra uma forma equivalente ao infinitivo do 
verbo em português. 

Alguns verbos sofrem uma modificação no tema quando o sujeito ou objeto direto está no 
dual ou plural (três ou mais). 

ex. te mo "ele vai" 
 te tineb zahuré "eles (dois) vão" 

 te ai'aba'ré "eles vão" 
 

Nestes casos, incluem-se verbetes na forma da terceira pessoa do singular, do dual e do plural. 

No ponto de vista dos xavantes, algumas ações não podem ser expressas no presente. 
Neste dicionário, estas ações são apresentadas através das expressões verbais que indicam ação 
completada. 

ex. ma tô wi "ele chegou" 
 

As ações que podem ser expressas no presente são registradas em expressões verbais que 
indicam ação atual. 

ex. te wara "ele corre" ou "ele está correndo" 
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Nas expressões acima mencionadas, os indicadores de pessoa e aspecto são: 

 ma tô que indica "ação completada", 
e te que indica "ação atual". 

  

(V. as tabelas sobre aspecto no Apêndice VIII para maiores informações.) 

Além dessa distinção verbal, existem três classes principais de verbos. São transitivos, 
intransitivos e reflexivos. Estas três classes são sub-divididas de acordo com a forma do verbo. 
(V. Apêndices I, II e III.) 

Substantivos 
Os substantivos são de vários tipos, incluindo os que têm que ser possuídos, os que não 

podem ser possuídos e aqueles que podem ou não ser possuídos. 

A palavra "cabeça" em xavante, por exemplo, é obrigatoriamente possuída e não pode ser 
usada sozinha sem um prefixo que indica posse.  

ex. ai'rã "sua cabeça" 
 æ'rã "a cabeça dele" 

 da'rã "a cabeça de alguém 

Os substantivos deste tipo são registrados com o prefixo da- "alguém" quando podem ser 
possuídos por seres humanos, e com o prefixo æ- "dele" quando, normalmente, não pertencem a 
seres humanos. 

ex. da'rã "a cabeça de alguém" 

 æsaribi "a asa dele" 

(V. a relação dos vários prefixos de posse no Apêndice IV.) 

Os substantivos que não são obrigatoriamente possuídos são apresentados sem prefixos 
de posse. 

ex. aibâ "homem" 
 pi'õ "mulher" 

 (V. Quadro 2 no Apêndice IV para informação sobre como indicar posse neste tipo de 
substantivo.) 

Visto que a maioria dos substantivos que não podem ser possuídos são nomes próprios ou 
topônimos, não são incluídos neste trabalho. 

No idioma xavante há ainda um tipo de substantivo, o de verbos substantivados. Seguem, 
abaixo, exemplos das três maneiras em que um verbo pode ser substantivado. 

ex. te wamro "ele varre" 
 wamrozé "vassoura" 

 
 te upté  "ele pinta" 
 æsimi'upté "a pintura feita por ele" 
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 te upté  "ele pinta" 
 æsi'upté "a pintura (do corpo dele) feita por ele mesmo" 

(V. Quadros 3 e 4 no Apêndice IV em que há uma lista dos pronomes pessoais que podem ser 
usados com os últimos dois tipos de verbos substantivados.) 

Modificadores e palavras de função preposicional 
A maioria dos modificadores e palavras de função preposicional podem ser prefixados 

com pronomes pessoais. 

ex. ðwa'ro di "estou com calor" 
 ðma "a mim; para mim" 

Neste dicionário, porém, estes modificadores e palavras de função preposicional se 
acham registrados em forma não prefixada. 

ex. wa'ro di "está com calor" 
 ma "a, para" 

Modificações fonéticas automáticas e regulares 
Alguns temas da língua xavante são sujeitos a modificações fonéticas automáticas 

(categorias A, B, C e F) e regulares (categorias D, E, G, H, J, Ka e Kb). Estas modificações são 
indicadas logo após cada verbete, por uma letra que indica o quadro no Apêndice V onde se acha 
uma explicação sobre essa modificação. 

ex. padi (pati - G) "tamanduá" 

 (V. Apêndice IX onde se encontra uma lista de formas modificadas, de temas não verbais, das 
categorias D, E, G, e J da seção xavante - português.) 

No caso de itens em que a vogal é sempre alongada, esse alongamento é demonstrado 
através da repetição de item entre parênteses. 

ex. aba (aaba) "caçada" 

A Locução 
Em xavante, uma locução pode ser uma palavra só ou uma seqüência de palavras 

estreitamente unidas. 

ex. uma locução:  
 upa "mandioca" 

 upa zô  "para (buscar) mandioca" 

 mi "lenha" 
 mimi zô "para (buscar) lenha" 
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 wa sabu "eu (o) vejo" 
 wa sabu ni  

 (saabun) 
"nós (dois) (o) vemos"  

ex. duas locuções:  
 upa zô wa mo  "eu vou para (buscar) mandioca" 
 upa wa sabu ni  "nós (dois) vemos a mandioca" 

As informações apresentadas neste trabalho foram extraídas do registro de dados 
baseados nas pesquisas realizadas no decorrer de numerosos estágios, a partir de 1958. As 
pesquisas foram feitas nas comunidades xavantes dos Postos Indígenas Simões Lopes, Paraíso e 
Marechal Rondon, pelas lingüistas Eunice Burgess, Joan Hall, Ruth Alice McLeod, Valerie 
Mitchell e Nancy Thurmond Moreira. 

Para os interessados em aprender a língua xavante, há dois trabalhos disponíveis, que são: 

HALL, Joan. 1979. Os Sistemas Fonológicos e Gráficos Xavante e Português: Análise 
Contrastiva. Brasília, D.F.: Summer Institute of Linguistics. 

MCLEOD, Ruth e MITCHELL, Valerie. 1977. Aspectos da língua Xavante. Brasília, D.F.: 
Summer Institute of Linguistics. 
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CHAVE DE PRONÚNCIA 

dos símbolos usados na 
grafia da língua xavante 

VOGAIS 

a pronuncia-se como em "ato" 

â pronuncia-se como se fosse a vogal a de som fechado: â 

é pronuncia-se como em "ela" 

å pronuncia-se como em "entrar" só que um pouco mais aberto 

i pronuncia-se como em "tia" (quando segue qualquer outra vogal pronuncia-se 
como  
o i em "boi") 

o pronuncia-se como em "avó"  

ô pronuncia-se como em "avô" 

õ pronuncia-se como em "redondo" só que um pouco mais aberto 

u pronuncia-se como em "tu" 

y pronuncia-se semelhantemente à vogal â mas com a língua mais alta 

~ indica nasalização da vogal exceto nos casos em que esta segue o m, n, nh, ou 
mr. Nestes casos a vogal é sempre nasalizada, mas não está escrita com o til.  

` indica alongamento da vogal nos poucos casos era que esta implica um 
significado diferente do que se a vogal fosse breve 

ð  A sublinhação dessa vogal indica que essa é o prefixo pronominal da primeira 
pessoa do singular, para distingui-lo do æ que indica a terceira pessoa do singular. 
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CONSOANTES 

b pronuncia-se como em português 

d pronuncia-se como em português 

h pronuncia-se como o h aspirado em inglês 

m pronuncia-se como em português 

n pronuncia-se como em português 

nh pronuncia-se como em português 

 as consoantes m, n e nh indicam a nasalização da vogal seguinte (V. observação 
sobre nasalização de vogais acima.) 

p pronuncia-se como em português mas com ligeira aspiração 

r pronuncia-se como em "caro" 

s 
t 

pronuncia-se como o s em "sábado" 
pronuncia-se como em português mas com ligeira aspiração 

w antes da vogal i pronuncia-se sem arredondamento dos lábios e com um pouco de 
fricção; antes das demais vogais pronuncia-se com arredondamento dos lábios e 
sem fricção 

z 
 
' 

pronuncia-se como o z em "zero" ou o y na palavra inglesa "yes" embora a língua 
é mais adiantada na boca 
pronuncia-se como a interrupção na interjeição "eh-eh" que expressa reprovação. 
Este som, a oclusiva glotal, não é simbolizado no início de palavras começando 
com vogal. 

Esta chave serve como um guia para ajudar numa pronúncia das palavras em xavante, 
não fixando sons exatos. 

Informação sobre o sistema de intensidade e alongamento de vogais e consoantes 
encontra-se na referida gramática: Aspectos da língua Xavante. 
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Xavante – Português 
A, a 

a: 
"desagradável" 

(V. wapari a di; moræ a di; wa'a di.) 

ã!: 
"tome aí!" 

Ã! Ãma asima âri, 'råne da! 
"Tome aí! Leve-o para você mesmo comer." 

aba (aaba): 
"caçada (para caçar)" 

Aba, wa za 're mo, abaze te 'maiwæræ da. 
"Vou para caçar e matar caça." 

aba: 
"palavra que indica a segunda pessoa do dual em qualquer tipo de construção gramatical. 

Emprega-se com os temas que perdem a última sílaba quando ocorre no final da locução" 
E romhuri aba õ di? 
"Vocês (dois) não estão trabalhando?" 

Asimi'ui'éré aba ré, te we ane wa'wa. 
"Vocês (dois) vieram com aquilo que escreveram (lit. a escrita feita por vocês dois)." 

Romhuri aba! 
"Vocês (dois) trabalhem!" 

"palavra que indica a segunda pessoa do plural com poucos verbos cujos temas se modificam no 
plural, tais como: ma tô wairé "eles saíram" e ma tô rere "eles caíram", 
etc." 

Aiwarébé aba õ di. 
"Vocês não saíram." 

Airere'e aba õ di. 
"Vocês não caíram." 
(V. wa'aba, wa'wa e 'wa e os Quadros nos Apêndices I, II e III.) 

abare: 
"pequi" 

abare wede (abare weede - F): 
"pequizeiro" 

(V. wede.) 

abare'u: 
"nome de um dos oito grupos no sistema faixa etária xavante" 

(V. ai'rere, ai'ro/anarowa, åtåpa, hâtârã, nozâ'u, tirowa e sada'ro.) 
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abawazi: 
"timbó" 

abaze: 
"caça comível" 

abaze zahi (abaze zaahi): 
"caça não comível" 

abazi: 
"algodão" 

abazizé (abazinheme - E):  
"cesto com tampa" 

abazipara (abazipaara - F): 
"rede para dormir; rede para pescar" 

abazire: 
"fio de algodão; linha" 

abazi u: 
"algodoeiro" 

aba'wa: 
"caçador" 

ã bâtâ na: 
"hoje" 

Ã bâtâ na, wa za ãma wi, romhuture wa. 
"Chegarei ali hoje porque está perto." 
(V. bâdâ.) 

abzaihâ: 
"ondas" 

abzâ: 
"abelha borá" 

abzuma: 
"meio-dia" 

ab'é: 
"cobra não venenosa" 

ab're: 
"buraco; túmulo, cova" 

adaba: 
"noiva; moça na idade de casar" 

ãhã: 
"palavra que indica proximidade"  

(V. ãhãna e ãhãta.) 
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ãhãna: 
"agora" 

Ãhãna, wa za oto mo, romhuri durizém na. 
"Vou agora na segunda-feira." 

"neste, nesta" 
Ãhãna, aimoræ, bâdâdi na. Ãhãta bâdâdi. 
"Vá neste caminho. Este é o caminho." 
(V. ãhã.) 

"hoje em dia" 
Ãhãna, hâiwi æsa'åne hã te oto da te 're 'manharæ za'ra. 
"Hoje em dia, fazem grandes aviões." 

ãhãta: 
"isto; este(a)" 

–E mahãta bâdâdi hã. –Ãhãta bâdâdi. 
"–Onde está o caminho? –Está aqui. (É este aqui.)" 
(V. ãhã.) 

ahâ di: 
"há muitos/muitas (haver)" 

Da'ahâ di. 
"Há muita gente." 

ahâmhâ: 
"ontem" 

aibâ: 
"homem" 

Danho'utu'u hã, aibâ uza. 
"Camisa é roupa de homem." 

"vocativo para certos parentes masculinos" 
Æsisãnawã noræ, te za te te 're sisi za'ra, aibâ na, 'ritéi'wai wa. 
"Seus parentes chamam um jovem 'homem' quando ele é iniciado." 

"macho" 
–Wapsã'rare, e ma tô rere? –Æhe ma tô rere. –E niha pi'õ hã? –Misire. –Aibâ hã 

béte? –Si'ubdatõ æhâiba hã. 
"–A cria da cadela nasceu? –Sim, nasceu. –Quantas fêmeas? –Uma. –Então, e machos? –

Três." 

aibâ 'rare: 
"menino; nenê masculino" 

aihæni: 
"todo o mundo" 

aihâ: 
"veado campeiro" 
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aihâ'ré: 
"jacaré" 

aiwa (aiwam - C): 
"igual; equidade" 

Aiwa, tãma sõmri zahuré. 
"Dê-lhes (os dois) a mesma quantia." 

ai'repudu (ai'repuudu/ai'reputu - G): 
"moço; adolescente masculino" 

ai'rere: 
"nome de um dos oito grupos no sistema faixa etária xavante" 

(V. abare'u, ai'ro/anarowa, åtåpa, hâtârã, nozâ'u, tirowa e sada'ro.) 

ai'ro/anarowa: 
(V. anarowa.) 

ai'uréiwi: 
"exposto" 

Ai'uréiwi a'â nomri, utâ nhi hã, ðnhib'rata na, te ãma mrami da. 
"Deixe fora por enquanto os dois pedaços da carne de anta, para eu levar na mão." 

"nu" 
Ai'uté, ti'uza te te nasi sani wa, tina te za tãma tinha: –Ai'uréiwi ãma aimoræ, 

ai'uza ãna! 
"Porque a criança sempre tira a roupa, sua mãe lhe falará: –Ande nua sem sua roupa!" 

ai'uté (ai'utéé - A): 
"nenê; bebê" 

ãma: 
"em" 

Buru ãma, wa za romhu. 
"Vou trabalhar na roça." 

"a respeito de" 
Te za tãma ãma uwaimra. 
"Ele vai cumpri-lo (lit. Ele vai cumprir a outro a respeito de algo - promessa, etc.)." 

"lá" 
Wa za ãma mo. 
"Vou lá." 

"de" 
Ti'ra ãma, på'åzé di. 
"Está com saudades do seu filho/filha." 

amanawi: 
"com obediência" 

–Amanawi we aimoræ su'u za. –A'âza, wa za we moræ su. 
"–Venha depressa com obediência. –Certo, virei depressa." 
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ame: 
"mamãe; mãêêê" 

ãme: 
"aqui" 

amnho: 
"produção granal" 

amo: 
"outro" 

Romhuri amo na, te za wi. 
"Chegará na semana que vem (lit. na outra semana)." 

ãna: 
"sem" 

Sai ãna, te nhamra. 
"Ele fica sem comida." 

Sõtõ ãna, te nomro. 
"Ele deita sem dormir." 

anarowa/ai'ro: 
"nome de um dos oito grupos no sistema faixa etária xavante" 

(V. abare'u, ai'rere, åtåpa, hâtârã, nozâ'u, tirowa e sada'ro.) 

ãne: 
"assim; desta maneira"  

Ãne te tinha.  
"Ele falou assim." 

Ãne 'manharæ! 
"Faça assim!" 

anhana: 
"fezes" 

apa (apai - B): 
"lagartixa" 

apa'apa: 
"escorpião" 

apito: 
"chefe; senhor; patrão" 

apâ: 
"de volta" 

Te za we apâ mo. 
"Ele vai voltar." 

"devolução" 
Te za tãma tisõ apâ. 
"Ele vai devolver." 
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"outra vez; de novo" 
Apâ tãma rowasu'u na. 
"Conte para ele outra vez." 

apâsi: 
"depois; posteriormente; mais tarde" 

Apâsi te za tãma tisõ. 
"Ele vai dar a ele depois." 

apsi: 
"espinha da pele" 

apsi'rã: 
"abacaxi" 

aptõmri: 
"cera de abelha" 

aptâ'â di: 
"está com sono (estar)" 

apto'oré: 
"daqui a muito tempo" 

Apto'oré wapsi, wa za asabu. 
"Verei você quando passar muito tempo." 

aré: 
"quase" 

Wa aré waptãrã. 
"Quase caí." 

"em vão" 
Wa aré we mo, te asabu da. 
"Vim ver você em vão." 
(V. Tabelas 21 a 24 no Apêndice VIII.) 

ariwede (ariweede - F): 
"tucum; flecha com ponta de tucum para pescar" 

ari'iwi: 
"(fique) calado" 

aro: 
"arroz" 

arobore: 
"morcego" 

asa: 
"em resposta" 

Ãne te asa tãma tinha. 
"Assim ele respondeu." 
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ate: 
"palavra que indica desejo irrealizado" 

Ðmoræ ate. 
"Eu quis ir mas não pude." 

ãté: 
"talvez" 

atãma: 
"devagar" 

awã: 
"sombra" 

ãwa: 
"para cá; aqui" 

Ãwa we aimoræ za. 
"Venha para cá." 

awaru (awaaruu - A): 
"cavalo" 

awa'awi: 
"imediatamente; logo; direto" 

awå: 
"amanhã" 

Awå wa za mo. 
"Irei amanhã." 
(V. awåmhã e awåpsi.) 

awåmhã: 
"quando fôr amanhã (futuro indefinido)"  

Awåmhã, õwa wa za wanem ni.  
"Amanhã (ou qualquer dia) iremos lá."  
 (V. awå e awåpsi.)  

awåpsi: 
"quando fôr amanhã (futuro específico)" 

–Awåpsi, wa te 'manharæ, wedeza hã. –Tane tô, wå di. Awåpsi wa za tô 'manharæ 
pari ni. 

"–Vamos montar o banco/a mesa só amanhã. –Está bem. Vamos terminar de fazê-lo 
somente amanhã." 

(V. awå e awåmhã.) 

azarudu (azaruudu/azarutu - G):  
"moça; adolescente feminina" 

a'amo: 
"lua" 

a'amo'a: 
"lua cheia" 
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a'â: 
"logo; agora (antes de fazer qualquer outra coisa)" 

We aimoræ a'â! 
"Venha neste instante (antes de fazer qualquer outra coisa)!" 

"por enquanto" 
Wa za a'â nhamra. 
"Vou ficar por enquanto." 

"primeiro" 
Wa za ðsa a'â. Tawamhã wa za mo.  
"Vou comer primeiro, (antes de fazer qualquer outra coisa). Então eu vou." 

a'âza: 
"concordância com uma ordem ou pedido" 

–Buru u, te za aimo, wa'rupré zô. –A'âza. Wa za sô mo. 
"–Vá à roça para buscar milho. –Pois não. Vou buscá-lo." 

a'é (aa'é): 
"semente de capim navalha; colar de sementes" 

a'å ta'a wi: 
"no começo da estação da chuva" 

a'õ (a'õi - B): 
"jatobá-do-mato" 

(V. a'õi'õire e te'ry.) 

a'odo (a'oodo/a'oto - G): 
"bocaiúva/macaúba" 

(V. sé wede.) 

a'õi'õire: 
"jatobá-do-campo" 

(V. a'õ e te'ry.) 

a'raté: 
"mãe pela primeira vez" 

a'ro: 
(V. ai'ro.) 

a'ubuni: 
"virgem (terra)" 

A'ubuni wi, wa za 're mo, abaze zô. 
"Vou andar na terra virgem à procura de caça." 
(V. æ'ubuni.) 

a'uwå: 
"xavante; indígena" 

a'uwå pahi: 
"indígena bravo (não pacificado)" 
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Â, â 
â (âi - B): 
"água; água corrente" 

âro'ore: 
"querosene" 

âza: 
"expressão usada para recusar uma ordem" 

âzaipro: 
"espuma" 

âze (âzei - B): 
"refresco; água adoçada" 

âzé: 
"bebida alcoólica" 

â'rehâ: 
"água funda" 

(V. rob'rehâ.) 

â'u'åne (â'u'ååne/â'u'åtå - G): 
"gelo" 
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B, b 
ba: 
"a (ao, à)" 

Warãi ba, wa mo. 
"Vou ao lugar de reunião dos homens." 

Âi ba, wa mo. 
"Vou ao rio (lit. à água)." 

baba: 
"por" 

'Ri baba, wa za mo, te da'azabu da.  
"Vou pelas casas, para ver as pessoas." 

"em" 
Ti'ai baba, wa za mo. 
"Vou na terra." 

"beirando" 
âzaihâi baba, wa za nhamra, pe'a zô. 
"Vou ficar na beira do rio, para pescar." 

baba di: 
"está vazio (estar)" 

Piza baba di. 
"A panela está vazia." 

babati: 
"caçula" 

bara (barai - B): 
"barata" 

barana: 
"de noite" 

ba'õno (ba'õõno/ba'õtõ - G): 
"menina; garota" 

bâ (bâi - B): 
"urucum" 

bâ/pâ: 
"todo; todos" 

Bâtâ bâ. 
"Todo o dia." 

'Ri pâ. 
"Todas as casas." 
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Daro mono bâ. 
"Em toda parte do mundo." 

bâ: 
"obrigação não cumprida" 

Te te ðma sõmri bâ. 
"Não me deu o que ele devia me dar." 

"objetivo não cumprido" 
Sô wasi'aba'ré da bâ, sô wasi'aba'réi õ di. 
"Devíamos ter ido buscá-lo mas não fomos (mas não o fizemos)." 

"usada em expressões idiomáticas e que indicam o significado oposto ou irônico" 
Wå bâ, simipari! 
"Engraçadinho não é? Não quer me atender!" 

'Râwi bâ, te za mo, romhuture bâ. 
"Ele não vai muito longe não. Só vai para o outro lado do mundo." 

bâdi: 
"meu sobrinho (termo usado por uma mulher para chamar os sobrinhos); meu netinho (termo 

usado para chamar ou se referir aos netos)" 

bâdâ (bââdâ/bâtâ - G): 
"sol; dia; hora" 

bâdâdi (F): 
"pista; estrada; vereda; caminho" 

bâdâdi 'rare (bâdâdi 'raare):  

"trilho" 

bété: 
"então" 

E buru u, te za aimo? –Æhe, wa za mo. –Aimro hã bété? –Ma tô mo, ðwana. 
"–Você vai a roça? –Sim, eu vou. –Então, e seu marido? –Já foi antes de mim." 

–E maræ zô, te bété wei ane wa'wa? –Taré wa te asabu da, wa wei wanem ni. 
"–Por que vocês (dois) vieram então? –Nós (dois) viemos só para ver você. (Quando 

alguém sair logo que chegar.)" 

bo!: 
"palavra usada para assustar" 

brudu (bruudu/brutu - G): 
"borduna" 

buru (buuru - F) 
"roça" 

buru du (buru dum - C) 
"capoeira; palhada" 
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buruwâ: 
"inhame (do mato)" 

buze: 
"cana (de açúcar)" 
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D, d 
da: 
"palavra que indica finalidade ou propósito" 

Te te romhuri da, te mo. 
"Ele vai para trabalhar." 

'Ri da, ma ãwisi, sisu hã. 
"Ele trouxe palha de buriti para (fazer) a casa." 

daba: 
"costas" 

dabasa (dabaasa): 
"dote (presente de caçada)" 

dabâ (damana - E):  
"pênis" 

dabudu (dabuudu/dabutu - G): 
"pescoço" 

dadi (dadi'i - D): 
"barriga" 

Ðdi'i zé di. 
"Tenho dor de barriga." 

dadu (danomo - E): 
"estômago" 

dadub'rada (dadub'raada/dadub'rata - G): 
"irmão mais velho de homem; irmã mais velha de mulher" 

dahâ: 
"pele" 

dahâ: 
"seio; mama" 

dahâzé: 
"doença" 

dahâiba: 
"corpo" 

dahâibahâ (dahâibahâi - B): 
"cadáver; defunto" 

dahâiba ré: 
"vivo" 

dahâiba warõ: 
"cadáver" 
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dahâimanazé (dahâimanazém - C): 
"lugar onde mora; local; maneira de viver" 

dahânhibudu: 
"mamilo" 

dahi: 
"osso" 

dahidiba: 
"irmã de homem" 

dahitébré (dahiitéébré - F): 
"irmão de mulher" 

dahi'rada (dahi'raada/dahi'rata - G): 
"antepassado/a; avô/avó falecido/a" 

dahi'rãti: 
"joelho" 

dahi'wa: 
"nome usado para chamar ou se referir aos membros do grupo imediatamente mais velho no 

sistema faixa etária xavante" 

dahunho'u: 
"cidade grande" 

damama (damaama –F): 
 "pai; tio paterno" 

damama amo (damama amoi - B): 
"tio paterno (lit. outro pai)" 

(V. damama.) 

damama wapté (damama waptém - C): 
"tio materno" 

(V. damama.) 

damaprewa (J): 
"sogro/sogra" 

damreme (damreeme - F): 
"língua (idioma)" 

–E damreme uwaibaba? –Æhe, damreme uwaibaba. 
"–É assim que se diz? –Sim, é assim que se diz (lit. é conforme a língua)." 

"fofoca" 
Damreme ahâ di. 
"Há muita fofoca." 
(V. mreme.) 

damro: 
"esposo/esposa" 
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dana: 
"mãe" 

dana wapté (dana waptém - C): 
"tia materna" 

da ne: 
"expressão que indica suposição" 

Moræ da ne, moræ õ di. 
"Pareceu que ele tivesse ido mas não foi." 

dano (danoi - B): 
"irmão mais novo de um homem; irmã mais nova de uma mulher" 

danhana (Kb): 
"fezes; intestinos" 

danhanahi (Kb): 
"umbigo" 

danhi: 
"carne humana" 

danhibro (Kb): 
"posse(s)" 

danhib'rada (danhib'raada/danhib'rata - G; Kb): 
"mão" 

danhimizama (Kb): 
"animal de estimação; animal doméstico" 

danhimizawi pese zé (danhimizawi pese zém - C; Kb): 
"amor" 

danhimizu (Kb): 
"pulso" 

danhimihâzé (danhimihâzém - C; Kb): 
"castigo; punição" 

danhimire niwæ (Kb): 
"ao/do lado direito" 

danhimirosa'rada (danhimirosa'raada/danhimirosa'rata - G; Kb): 
"pensamento" 

danhimi'e niwæ (Kb): 
"ao/do lado esquerdo" 

danhimnhohu (Kb): 
"pessoa que pertence ao grupo dois graus abaixo do seu, no sistema faixa etária xavante" 

danhipai u (Kb): 
"além deles" 
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danhipo (Kb): 
"unha da mão" 

danhiptõmohi (Kb): 
"dedo da mão" 

danhisé (Kb): 
"ombro" 

danhisi (F; Kb): 
"nome" 

danhisi're (Kb): 
"nariz" 

danhiti (Kb): 
"separado/afastado/longe deles" 

danhitob'ru (danhitob'rui - B; Kb): 
"inimigo" 

(V. dawå'õ'wa.) 

danhitõ'wa (danhitõ'wai - B; Kb): 
"o último; derradeiro" 

danhohui'wa (Kb): 
"pessoa que pertence ao grupo dois graus acima do seu, no sistema faixa etária xavante" 

danhorõ (danhoorõ - F; Kb): 
"veia; artéria" 

danhorõwa (Kb): 
"residência; lar; casa" 

danhotõzé (danhotõzém - C; Kb): 
"cobertor; manta" 

danhowa (danhoowa - F; Kb): 
"na frente (não distante) de alguém" 

Danhowa te za aimo. 
"Você vai na frente da gente." 

danho'a (danhoo'a - F; Kb): 
"na presença de alguém; na frente de alguém" 

danho're (Kb): 
"pescoço; papada; garganta" 

danho're (Kb): 
"canção; hino" 

danho're nhana'rada (nhana'raada/nhana'rata - G): 
"faringe" 
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danho'reptui'wa (danho'reptui'wai - B; Kb): 
"salvador" 

(V. 're ædawaibui mono 'wa.) 

danho're'ré (Kb): 
"laringe" 

danho'udu (danho'uudu/danho'utu - G; Kb): 
"peito" 

danho'utu'u (Kb): 
"camisa" 

danho'wa'rere (Kb): 
"sucessor" 

dapa: 
"fígado" 

dapano: 
"braço" 

dapapara (dapaapara): 
"ao pé de" 

dapara (dapaara –F): 
"pé" 

daparahi: 
"dedo do pé" 

daparanhipo: 
"unha do pé" 

dapawapu (dapaawaapu): 
"pulmão" 

dapa'uwati'wa (dapa'uwati'wai - B): 
"juiz de paz; conciliador" 

dapå (dapå'å - D): 
"barriga; abdômen" 

dapå'åzani: 
"respiração" 

dapoto'wa (dapoto'wai - B): 
"pai (falecido)" 

dapo're: 
"orelha; ouvido" 

dapo're õ di: 
"são/estão pessoas desobedientes (ser/estar)" 

(V. dapo're e po're õ di.) 
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daro (darom - C): 
"a terra deles; a terra do povo; campo" 

Darob u, te mo. 
"Ele vai à terra deles." 

Rom na, te 're sa, wede hã. 
"A árvore está no campo." 

dasa (dasai –B): 
"comida" 

dasazé (dasazém - C): 
"coisa comestível" 

dasani'wa (J): 
"nora; cunhada de mulher; concunhada" 

dasa'õmo (Kb): 
"cunhado (marido da irmã de um homem); genro" 

dasidaimama: 
"cunhado (de mulher)" 

dasidana: 
"cunhada (de homem)" 

dasiniwæ: 
"membro da mesma divisão da tribo" 

dasiré: 
"companheiro; colega; compatrício" 

dasiri: 
"coração" 

dasisãnawã: 
"parentes do lado paterno; pessoas que pertencem à descendência do pai" 

dasi'madâ'âzé (dasi'madâ'âzém - C): 
"espelho" 

dasi'usu: 
"pessoa que pertence ao mesmo grupo no sistema faixa etária xavante" 

dasi'wapé (dasi'wapéi - B): 
"briga; guerra; discussão calorosa" 

dasu: 
"suor" 

date: 
"posse(s)" 

date (datei - B): 
"perna; canela" 
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datebe (dateebe - F): 
"tia paterna" 

dati'â: 
"minha mãe; minha tia (termo usado para chamar ou se referir à mãe ou tia do lado da mãe)" 

dato (datõmo - E): 
"olho" 

datomhâ: 
"pálpebras" 

datõmosu: 
"cílio; pestana" 

datozé (datozém - C): 
"divertimento; recreação; brincadeira" 

dawa (dawam - C): 
"gordura (de pessoas)" 

(V. æwa.) 

dawã: 
"cadeiras (parte do corpo)" 

dawada (dawaada/dawata - G): 
"queixo" 

dawaihi: 
"costela" 

dawai'i: 
"soluço" 

dawapru (dawaprui - B): 
"sangue" 

dawatasu: 
"barba" 

dawasédé (dawaséédé/dawasété - G): 
"pecado; o mal" 

dawasudu (dawasuudu/dawasutu - G): 
"falta de fôlego" 

dawa're: 
"ferido" 

dawede (daweede - F): 
"remédio" 

dawedezé (dawedezém - C): 
"clínica; hospital" 
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dawede'wa (dawede'wai - B): 
"médico; enfermeira; pessoa que administra remédio" 

dawå'õ'wa (dawå'õ'wai - B): 
"inimigo; alguém que rejeita outra pessoa" 

(V. danhitob'ru.) 

dazadaipro: 
"saliva" 

dazadai'ré: 
"boca; cavidade bucal" 

dazadai'ré hâirã: 
"véu palatino" 

dazadapto (Kb): 
"bochecha; maçã do rosto; face" 

dazadawa (Kb): 
"boca" 

Ðzadawa na si, wa za aima tinha. 
"Vou falar com você oralmente (lit. somente com minha boca)." 

dazadawa zapari'wa (dazadawa zapari'wai - B; Kb): 
"auxiliar; elo de ligação" 

dazadawa nhipai u (Kb): 
"de boca a boca" 

dazadawa para (dazadawa paara - F; Kb): 
"autoridade; por autoridade de" 

dazadawaprire (Kb): 
"cantina da boca; fissura labial" 

dazadawa wasu'u (Kb): 
"mensagem; recado" 

dazadawa wasu'u'wa (dazadawa wasu'u'wai - B; Kb): 
"mensageiro" 

dazazé (dazazém - C): 
"cadeia; prisão" 

dazaihâ: 
"lábio" 

dazawi'wa (dazawi'wai - B; Kb): 
"pessoa que ama o povo" 

daza'ru (Kb): 
"aldeia; cidade; onde moram pessoas" 
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dazé (Kb): 
"urina" 

dazéré (dazééré - F; Kb): 
"cabelo" 

(V. æséré.) 

dazé're (Kb): 
"bexiga" 

dazu: 
"junto com, em companhia de" 

Ma tô dazu dârâ. 
"Ele morreu junto com as outras pessoas." 

dazubru: 
"pus" 

da'ãrewa: 
"cunhado (irmão da esposa)" 

da'ra (da'raa - A): 
"criança; filho/a; sobrinho/a (filho/a do irmão de homem)" 

da'rã (da'rãi - B): 
"cabeça" 

da'rada (da'raada/da'rata - G): 
"avô/avó" 

da'razé (da'razém - C): 
"útero" 

da'ra wapté (da'ra waptém - C): 
"sobrinho/a (filho/a da irmã)" 

da'rãtoto: 
"latejo de cabeça" 

da're: 
"ânus; vagina" 

(V. æ're.) 

da'ru: 
"ira" 

da'u: 
"piolho" 

da'u: 
"nádega de pessoa" 

(V. æ'u.) 
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da'ubu: 
"rosto" 

Ubu pire di. 
"O rosto dele está pesado (por não se sentir bem)." 

Ubu a di. 
"O rosto dele é pálido (por causa de doença)." 

da'ubumroi pese 'wa (da'ubumroi pese 'wai - B): 
"apaziguador; pacificador (pessoa que promove a paz e união na comunidade)" 

da'uburõ: 
"furúnculo" 

da'uihâ: 
"testa" 

da'uihâiwadu: 
"sobrancelha" 

da'upana: 
"substituto" 

da'uza: 
"roupa" 

da'uzapu: 
"dor nas cadeiras" 

da'wa: 
"dente" 

dâ'âsina: 
"caso" 

We ðmoræ su'u õ dâ'âsina, ð'ra wa za ðsiré saprõ. 
"Caso eu não volte logo, vou levar meu filho comigo." 

Abaze pusi pese dâ'âsina, umnhi'ãsiro, wa za ãma ti'â. 
"Vou levar arma, caso apareça muita caça." 

dé'wa: 
"irmão mais velho falecido; irmã mais velha falecida" 

di/ti: 
"palavra que indica estado ou posição, usada em geral como verbo de ligação" 

Wapti'i di. 
"Está molhado." 

Ðdi'i zé di. 
"Tenho dor de barriga." 

Se ti. 
"Está gostoso." 
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du (dui - B): 
"capim; grama" 

dudu: 
"tropeiro (passarinho)" 

duptob di: 
"está inchado (estar)" 

dupu'a: 
"barrigudo" 

dupu di: 
"está empanturrado; está empachado (estar)" 

duré (duuré): 
"outra vez; mais" 

duré (duuréi - B): 
"tempos atrás" 

duréihã: 
"há muito tempo" 

duréihé: 
"há pouco tempo" 

duréi pese: 
"antigamente" 

duze (duzei - B): 
"capim cheiroso; erva cidreira" 

du'wa: 
"sapé" 
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E, e 
e: 
"palavra que indica uma pergunta" 

e mahãta?: 
"onde? (usa-se com substantivos)" 

E mahãta wamrozé hã? 
"Onde (está) a vassoura?" 

e mahawi?: 
"de onde?" 

e mame?: 
"onde? (usa-se com verbos)" 

E mame te nhamra? 
"Onde ele mora?" 

e maræ?: 
"o que é? (fala masculina)" 

(V. e tiha?.) 

e momo?: 
"aonde? (usa-se com verbos de movimento)" 

E momo te mo? 
"Aonde ele vai?" 

åne (ååne/åtå - G): 
"pedra" 

e niha?: 
"como?" 

E niha æsisi? 
"Como se chama?" 

"quanto?" 
E niha æwa'â?  
"Quanto que custa?" 

e nimahã?: 
"qual?" 

e niwa?: 
"quando?" 

åtåpa (åtåpam - C): 
"nome de um dos oito grupos no sistema faixa etária xavante" 

(V. abare'u, ai'rere, ai'ro/anarowa, hâtârã, nozâ'u, tirowa e sada'ro.) 

e tiha? (tihai - B): 
"o que é? (fala feminina)" 

(V. e maræ?.) 



   34

e 'wa hã?: 
"quem é?" 

åtå 'rãihâ: 
"montanha; morro; chapada; serra" 
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H, h 
hã: 
"palavra que indica um novo sujeito, ênfase, aposição" 

(V. Apêndice V - Regras Gerais nota 2.) 

haré: 
"sem variação; sem falha; sempre" 

Âi ba, te nasi ai'aba'réi u'âsi. Te nasi ai'aba'ré haré. Õne haré æsi'aba'rézé hã. 
"Sempre vão ao rio. Eles vão sem falha. A ida deles é sempre assim." 

"do mesmo jeito" 
Te æhiri haré, te nomro. 
"Como eu o coloquei, assim fica (do mesmo jeito)." 

"só; somente" 
Misi wei wisi haré. 
"Chegou só uma vez." 

Misi ma tô wa'ré haré, te te wa'ré na sahu õ wa. 
"Aplicou somente uma injeção, apenas uma injeção (lit. porque ele não repetiu)." 

hã ti: 
"está fedido (estar)" 

hawi: 
"de" 

Buru hawi, ma tô we ãwisi. 
"Ele o trouxe da roça." 

Batovi hawi, ma tô we ai'aba'ré. 
"Eles vieram do Batovi." 

hâ: 
"casa dos wapté" 

hâ: 
"palavra que expressa o sentido do subjuntivo presente do verbo poder, com a idéia de 'dever'" 

We ðma a na, asipi hã, buru u ðmoræ hâ. 
"Me dê a comida que você preparou, para que eu possa ir a roça (como é o meu dever)." 

hâ di: 
"está frio; está com frio (estar)" 

hâimo: 
"para cima" 

Hâimo wa rob'madâ. 
"Estou olhando para cima." 

hâi pese di: 
"é/está gordo (ser/estar)" 
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hâiwa: 
"céu" 

hâiwa ãma romhuri'wa: 
"anjo (lit. trabalhador no céu)" 

(V. romhuri'wa.) 

hâiwahâ: 
"de tarde; à tarde" 

hâiwa na'rada (na'raada/na'rata - G): 
"horizonte" 

hâiwi: 
"em cima (mais alto)" 

Wede na, hâiwi te za za. 
"Ficará em cima, na árvore." 

"em pé" 
Hâiwi asa na! 
"Levante-se, fique em pé!" 

hâiwi: 
"avião" 

Ãhãna, hâiwi æsa'åne hã te oto da te 're 'manharæ za'ra. 
"Hoje em dia, fazem grandes aviões." 

hâtâra: 
"machado" 

hâtârã: 
"nome de um dos oito grupos no sistema faixa etária xavante" 

(V. abare'u, ai'rere, ai'ro/anarowa, åtåpa, nozâ'u, tirowa e sada'ro.) 

hâtâ'â di: 
"é/está ansioso (preocupado) (ser/estar)" 

hâ'â di: 
"está mal-humorado; está chateado; está emburrado (estar)" 

hå: 
"ariranha; onça da água" 

he'ere: 
"um grupo de meninos que atua na festa da onça" 

hi'rãtitõ: 
"de joelhos; ajoelhado" 

ho'orã: 
"tipo de lagarto; iguana" 

hu (hu'u - D): 
"onça" 
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hunhizé: 
"fumaça; vapor; neblinha" (V. romnhizé.) 



   38

I, i 
i: 
"cupim (casa); cupinzeiro" 

æba: 
"lombo (de cavalo); costas dele" 

æba'õmore: 
"corcunda" 

æba'u (æba'õmo - E): 
"cupim (de gado)" 

æbâ (æmana - E): 
"pênis; rabo" 

æbâ: 
"tudo" 

Tô æbâ. 
"Realmente é tudo." 

æbâ: 
"rasto (sinal que alguém passou)" 

idi'iti di: 
"está tonto (estar)" 

'Rã idi'iti di. 
"A cabeça gira." 

"fica sem gosto (ficar)" 
Dasa hã, sam hâ wamhã, idi'iti di. 
"Se a comida ficar muito tempo esperando, fica sem gosto." 

ædupto: 
"inchaço (edema)" 

æhâtede: 
"besouro; inseto com casca" 

æhe: 
"sim" 

æme: 
(V. me "junto com".) 

æmoræzé (æmoræzém - C): 
"a ida dele" 

æmrotõ: 
"viúvo/a; número impar" 
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æpe: 
"pessoa boníssima" 

æpæ (æpæni - D): 
"mel (de abelha)" 

æpibuma: 
(V. pibuma.) 

æpæni amo na: 
"nas próximas águas; na próxima estação da chuva" 

æpré: 
"vermelho" 

æprédu: 
"adulto; maduro/prudente" 

æpru: 
"miúdos (barrigada)" 

æprubre: 
"pedacinhos; dinheiro trocado" 

æré: 
(V. ré "com", etc.) 

æropisutuzé (æropisutuzém - C): 
"promessa" 

æsabâdâ (Kb): 
"junto com; ao lado de" 

–Ai'ra te za mo. E te za asã? -Ð'ra zabâdâ, wa za mo. Wa za te pibu. 
"–Sua filha vai. Você ficará? –Vou com ela. Vou cuidar dela." 

æsada'âbâ (Kb): 
"resposta" 

æsazei'wa (isazei'wai - B; Kb): 
"pessoa que acata as ordens de outra pessoa; crente" 

æsahârizé (æsahârizém - C):  
"fim" 

æsãna'rada (æsãna'raada/æsãna'rata - G): 
"raiz de árvore; o começo" 

æsara: 
"larva (de abelha)" 

æsaribi (æsariibi/æsaripi - G):  
"asa" 

æsarina (Kb): 
(V. zarina.) 
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æsa'u (Kb):  
"depois (de)" 

æséré (æsééré - F; Kb): 
"pêlo (de animais); cabelo (de seres humanos)" 

(V. dazéré.) 

æsib'rada (æsib'raada/æsib'rata - G; Kb): 
"patas dianteiras dos animais que assentam a planta do pé no chão; mão" 

æsirãrã: 
"flor" 

æsisiwi (Kb): 
"em cima de" 

Uba're hã, â nhisiwi, te tisa. 
"Ele rema a canoa em cima da água." 

æsiti: 
(V. danhiti.) 

æsi'u: 
"a alça" 

æsõwa: 
(V. danhowa.) 

æsõ'a: 
(V. danho'a.) 

æsõ'u: 
"lagoa" 

æsu: 
(V. dazu.) 

æsu (sui - B): 
"haste; sustentáculo" 

Pa'o sui wawå di. 
"A haste da banana é grande." 

æté (ætém - C): 
"novo" 

ætede'wa (ætede'wai - B): 
"dono; proprietário" 

ætåme: 
(V. tåme.) 

æwa: 
"gordura" 

(V. dawa.) 
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æwa: 
"em" 

Ma tô æwa waptãrã. 
"Ele caiu em ... (buraco, escavação etc.)." 

æwaihu'upe: 
"o sábio; o poderoso; Deus" 

æwai'u: 
"bicho de fruta" 

æwana: 
"antes de" 

Æwana, ma tô dârâ, tidub'rata wana. 
"Ele morreu antes do seu irmão mais velho." 

æwaptã'ãzé (æwaptã'ãzém - C): 
"o nascimento dele; o lugar de nascimento; a queda de pessoa ou coisa" 

æwasã: 
"grávida (seres humanos e animais)" 

æwasi: 
"feixe" 

æwa'â (æwa'âbâ - D): 
"preço; resgate" 

æwa'u: 
"lombo (de anta, etc.)" 

æwa'wa: 
"no meio" 

æwå: 
"bom; prazeroso" 

æwi: 
"castanha" 

æ'a: 
"branco" 

æ'madâ'â'wa (æ'madâ'â'wai - B): 
"a pessoa que cuida" 

æ'mapraba'wa (æ'mapraba'wai - B): 
"motorista; piloto" 

æ'rãdâ: 
"preto; escuro (cores)" 

æ'rata: 
"perto de" 
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æ'ratare: 
"velho" 

æ'rãsudu (æ'rãsuudu/i'rãsutu - G): 
"fim" 

æ're: 
"ovo; ânus; vagina" 

(V. da're.) 

æ're: 
"dentro" 

æ'rowi: 
"embaixo de; dentro, imerso" 

Â 'rowi te nomro. 
"Ele fica dentro da água." 

æ'u: 
"anca; nádega" 

(V. da'u.) 

æ'u: 
"chifre" 

æ'u: 
"junto com; em companhia de" 

Wa za ai'u ðsa. 
"Vou comer com você." 

æ'ubana: 
"sem nada (mãos vazias)" 

æ'ubuni: 
"virgem (pessoa ou coisa)" 

(V. a'ubuni.) 

æ'udâna: 
"em benefício dele" 

Ti'ra udâna, te romhu. 
"Ele trabalha em benefício do seu próprio filho." 

æ'uiwa: 
"um de um par" 

Æ'uiwa mono bâ, ma tô asisi. 
"Eles entraram cada um com o seu companheiro (que forma o par)."  
(V. si'uiwa.) 

æ'ui'éré (æ'ui'ééré - F): 
"aquilo que é escrito; aquilo que tem pintas ou que é malhado" 

æ'upsé: 
"coceira" 
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æ'uzé: 
"verde; azul" 

æ'u'åne (æ'u'ååne/æ'u'åtå - G): 
"aquilo que é solidificado; bolo indígena de arroz" 

æ'wa: 
"folha de faca; dente" 
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M, m 
ma: 
"palavra que indica pessoa e aspecto" 

(V. Quadros nos Apêndices I, II, III e VIII.) 

ma: 
"não (forma resumida de maze di e de mare di)" 

ma (mai - B): 
"ema" 

ma: 
"para" 

Aimama ma, sõmri. 
"Dá para seu pai." 
Ma tô sima tihi. 
"Ele o pôs para si mesmo." 

"de" 
Tãma wara. 
"Fuja dele." 

"com" 
Te sima rosa'rata. 
"Está pensando consigo mesmo." 

"do que" 
Tãma asa'åtå di. 
"Você é maior do que ele." 

"em" 
Moræ ma, ma tô we ætåme ãzé. 
"Ele entrou aqui na hora de sair." 

mama (maaama): 
"mamão" 

maparane/waparane: 
"dois" 

marã (marãi - B): 
"mato" 

mararé: 
"madrugada" 

mara wa'wa: 
"de noite (bem tarde, meia-noite)" 
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mare di: 
"não (fala masculina)" 

Mare uptabi di. 
"Absolutamente não." 
(V. maze di.) 

maræ: 
"coisa; propósito (no sentido indefinido, fala masculina)" 

(V. tiha.) 

ma tô ab'ru (Ic) (ab'rui - B): 
"ele ficou com raiva (ficar)"  

(V. ma tô tinhiti'ru.) 

ma tô ahâ (IIb) (ahâri): 
"ele bateu neles (objeto dual) (bater); ele os castigou (objeto dual) (castigar); ele os puniu (objeto 

dual) (punir); ele deu uma surra neles (objeto dual) (dar surra); ele os sovou (objeto dual) 
(sovar)" 

Ti'ra, ma tô æna hã ahâ, simipari zahuré õ wa. 
"A mãe castigou (bateu em, deu uma surra, puniu) as duas crianças dela porque não a 

esperaram." 

Pi'õ hã tipå'å na, wazada sahi wa, timreme na ma tô wa'ahâ. 
"A mulher castigou-nos (dois) com sua palavra, porque ela ficou brava conosco no seu 

íntimo." 

wa tô ahâ 
ma tô æ'ahâ 
ma tô ahâ 

"eu bati neles (dois)" 
"você bateu neles (dois)" 
"ele bateu neles (dois)" 

wa tô ahâri ni 
ma tô æ'ahâri 'wa 
ma tô ahâri zahuré 

"nós (dois) batemos neles (dois)" 
"vocês (dois) bateram neles (dois)" 
"eles (dois) bateram neles (dois)" 

wa tô wasiwi ahâri ni 
ma tô asiwi æ'ahâri 'wa 
ma tô siwi ahâ 

"nós juntos batemos neles (dois)" 
"vocês juntos bateram neles (dois)" 
"eles juntos bateram neles (dois)" 
(V. ma tô hâ, ma tô azâ e siwi.) 
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ma tô ahupré za'ra (IIa): 
"eles encerraram (a festa) (usa-se somente no plural) (encerrar)" 

–E dasipese na, ma tô æ'ahupré pari za'ra wa'wa? - Æhe, wa tô ahupré pari za'ra ni. 
"–Vocês terminaram de encerrar a festa? –Sim, terminamos de encerrá-la." 

ma tô aihutu (Ib): 
"eles chegaram (chegar)" 

wa tô aihutu ni 
ma tô aihutu 'wa 
ma tô aihutu 

"nós chegamos" 
"vocês chegaram" 
"eles chegaram" 
(V. ma tô wi e ma tô aimasisi zahuré.) 

ma tô aimani (Ib): 
"ele escapou (escapar)" 

A'é ma tô dawi aimani za'ra, da te sazu za'ra wamhã. 
"As sementes de capim navalha escaparam da gente quando eles as colocaram no fogo." 

"ele perdeu (perder)" 
Bâdâdi, ma tô ðwi aimani. Taha wa, wa tô aimani. 
"O caminho me enganou (lit. escapou de mim). Por isso eu me perdi." 

"ele esqueceu (esquecer)" 
Ma tô tiwi aimani, aibâ nhisi hã. 
"Ele esqueceu o nome do homem." 

ma tô aimasisi zahuré (Ib): 
"eles chegaram (no dual) (chegar)" 

wa tô aimasisi ni 
ma tô aimasisi 'wa 
ma tô aimasisi zahuré 

"nós (dois) chegamos" 
"vocês (dois) chegaram" 
"eles (dois) chegaram" 
(V. ma tô wi e ma tô aihutu.) 

ma tô aima 'mahâ (IIb) ('mahârâ): 
"ele avisou você (avisar); ele chamou você (chamar)" 

ma tô aime (Ib) (mei - B): 
"ele caiu (cair)" 

'Watébrémi, ma tô aime. 
"O menino caiu." 

"(o avião) aterrizou (aterrizar)"  
Hâiwi hã ma tô aime. 
"O avião aterrizou." 
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"ele ajudou (ajudar) " 
Ma tô ð'ãma aime, buru ãma. 
"Ele me ajudou na roça." 

ma tô aipi'ra (Ib) (pi'rai - B): 
"ele virou (direção) (virar)" 

Ma tô sô aipi'ra. 
"Ele virou-se para (esperar) ele/ela." 

–We aipi'ra na! - Ðsipi'rai õ di. Ãne wa za nomro. 
"–Vire para cá! –Não vou me virar. Vou me deitar assim." 
(V. ma tô pi'ra.) 

ma tô aiwamna (Ib) (aiwamnaræ): 
"ele se transformou para o mal (transformar); ele decaiu (decair)" 

ma tô ai'ré: 
"ele se mudou (mudar)" 

Õwa ãma ai'ré na. 
"Mude para lá." 

Ai'ré na, ðma. 
"Dá licença para eu passar/sentar, etc." 

"ele se distanciou (distanciar)" 
Æwara tede, te za uiwede na dawi ãma ai'ré. 
"Aquele que corre depressa, distanciar-se-á dos outros com a tora." 

"ele se separou (separar)" 
Ma tô sina ai'ré oto, sahi wa. 
"Separou-se (dos demais) porque estava zangado." 

ma tô ai'utõ (Ib) (ai'utõræ): 
"acabou-se (acabar)" 

–E ate rob'uiprazé, ma tô aiwi ai'utõ? –Æhe, ma tô ðwi ai'utõ. 
"–Acabou seu dinheiro? –Sim, acabou." 

"passou tempo (passar)" 
A'amo si'ubdatõ, ma tô ð'ãma ai'utõ, ðnhamra ré. 
"Há três meses que fiquei (lit. três meses -luas- passaram enquanto eu fiquei)." 

"ele morreu (morrer)" 
Zâmhupré, ma tô ai'utõ. 
"As formigas morreram." 
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ma tô ãma po're haimrami zahuré (Ia): 
"eles esqueceram (no dual) (alguma coisa) (esquecer)" 

wa tô ãma wapo're haimrami ni 
ma tô ãma aipo're haimrami 'wa 
ma tô ãma po're haimrami zahuré 

"nós (dois) esquecemos (alguma coisa)" 
"vocês (dois) esqueceram (alguma coisa)" 
"eles (dois) esqueceram (alguma coisa)" 
(V. ma tô ãma po're ha'â.) 

ma tô ãma po're ha'â (Ia) (ha'âri): 
"ele esqueceu (alguma coisa) (esquecer)" 

(V. ma tô ama pó'ré haimrami zahuré.) 

ma tô ãma po're puru (Ie) (po're pu'u - H): 
"ele se lembrou (de alguma coisa) (lembrar)" 

Maræ te te æwaihu'u 'rata na, ma tô ãma po're puru apâ, te te sô rosa'rata pese wa. 
"Ele se lembrou de alguma coisa que sabia há muito tempo, porque ele pensou muito 

sobre aquilo." 

wa tô ãma po're puru 
ma tô ãma aipo're pu 
ma tô ãma po're puru 

"eu me lembrei (de alguma coisa)" 
"você se lembrou (de alguma coisa)" 
"ele se lembrou (de alguma coisa)" 

ma tô ð'ãma po're puru 
ma tô ai'ãma po're puru 
ma tô ãma po're puru 

"ele se lembrou de mim" 
"ele se lembrou de você" 
"ele se lembrou dele/de alguma coisa" 

ma tô ãma rob'manha (IIb) (rob'manharæ): 
"ele prejudicou (prejudicar)" 

Niha te za ãma rob'manha. 
"Fará algo (feitiço/ruim)." 

ma tô ãma rob'uiwå (IIa): 
"ele alumiou (alumiar); ele iluminou (iluminar)" 

ma tô ãma romha'â (IIb) (romha'âri): 
"passou muito tempo (a ele) (passar)" 

ma tô ãma romno (IIb) (romnomri): 
"ele fez hipótese (fazer)" 
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ma tô ãma ropti (IIa): 
"ele proibiu de ir (proibir)" 

Ma tô ð'ãma ropti, ðmoræ tõ da. 
"Ele me proibiu de ir, (para eu não ir)." 

ma tô ãma ro'wa'rutu (IIa): 
"ele o confundiu (confundir); ele bagunçou (bagunçar); ele o atrapalhou (atrapalhar)" 

ma tô ãma sahu (IIa): 
"ele repetiu (repetir)" 

ma tô ãma sépu: 
"doeu (doer)" 

ma tô ãma simiré'é (IIb): 
"ele fez comparação (fazer)" 

ma tô ãma tipå'åzé (Ia): 
"ele tinha compaixão de (ter compaixão); ele tinha simpatia por (ter simpatia por); ele se 

compadeceu (compadecer); ele sentiu dó/pena de (sentir dó/pena de)" 

ma tô ãma titob'uzu (Ia): 
"ele ficou surpreso (ficar); ele admirou (admirar)" 

Ma tô ãma titob'uzu, sa'rese ãna, wisi wa. 
"Ela ficou surpresa porque ele chegou sem ela ver." 
(V. ma tô sô titob'uzu.) 

ma tô ãma tiwahu: 
"ele fez (um) ano (fazer)" 

Romhuri amo na, ma tô ãma tiwahu, misi na. 
"Ele fez um ano na semana passada." 

"ele passou (um) ano (passar)" 
Tame sãmra ré, ma tô ãma tiwahu, misi na. 
"Ele passou um ano naquele lugar." 

ma tô ãma tiwata (Ia): 
"ele o louvou (louvar)" 

ma tô ãma upa (IIa): 
"ele errou (errar)" 

ma tô ãma waze (IIb) (wazere): 
"ele completou (trabalho) (completar)" 

Ma tô ãma waze, tinhimiromhuri hã. 
"Ele completou seu trabalho." 

Te za ð'ãma waze, te te ðma æropisutuzém na. 
"Ele vai cumprir o que me prometeu." 

"ele se esgotou (esgotar)" 
Romhuri ahâ wa, ma tô ãma waze. 
"Esgotou-se porque houve muito trabalho." 
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ma tô ãma 'marowæ (IIb) ('marowæræ): 
"ele derrubou alguém em luta corporal; ele derrubou (animal) com tiro (derrubar); ele convenceu 

com palavra (convencer)" 

ma tô amhâzépa (IIa): 
"ele ameaçou (ameaçar)" 

ma tô anhorõ (IIa): 
"ele fez a corda (fazer corda)" 

ma tô apo (Ic): 
"está no ponto (comida) (estar no ponto)" 

ma tô apo'o (IIa): 
"ele repartiu (repartir); ele dividiu (dividir)" 

–E ma tô tãma apo'o, sada'ré hã? - Æhe, ma tô tãma apo'o. 
"–Ele repartiu o bolo com ele? –Sim, repartiu com ele." 
(V. ma tô po'o.) 

ma tô apsaihu (Ic) (apsaihuri): 
"ele roubou (roubar)" 

ma tô aptete (Ic) (apteete - F): 
"ele se recuperou (recuperar)" 

ma tô ãro: 
"queimou (queimar)" 

–E 'ri ma tô ãro? –Mare di, ro'o õ di, 
"–A casa queimou? –Não, não queimou." 

ma tô asisi (Ib) (sisisi): 
"eles entraram (entrar)" 

wa tô asisi ni 
ma tô asisi 'wa 
ma tô asisi 

"nós entramos" 
"vocês entraram" 
"eles entraram" 
(V. ma tô ãzé e ma tô ãza/tizasi zahuré.) 

ma tô ata (IIb) (tari): 
"rasgou-se (rasgar)" 

–E ma tô ata, zazahâ hã? –Mare di, sitari õ di. 
"–Rasgou-se a roupa? –Não, não se rasgou." 

"rebentou-se (rebentar)" 
–E ma tô ata, wedenhorõ hã. –Mare di, sitari õ di. 
"–Rebentou-se a corda? –Não, não se rebentou." 

ma tô awami (IIa): 
"ele flechou pássaros (flechar)" 
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ma tô ãza/ma tô tizasi zahuré (Ie): 
"eles entraram (no dual) (entrar)" 

wa tô wazasi ni 
ma tô azasi 'wa 
ma tô ãza/ma tô tizasi zahuré 

"nós (dois) entramos" 
"vocês (dois) entraram" 
"eles (dois) entraram" 
(V. ma tô ãzé e ma tô asisi.) 

ma tô ãzé (Ie) (zébré - Ka): 
"ele entrou (entrar)" 

wa tô ãzé 
ma tô asé 
ma tô ãzé 

"eu entrei" 
"você entrou" 
"ele entrou" 
(V. ma tô ãza/tizasi zahuré e ma tô asisi.) 

ma tô azâ (IIb) (azâri): 
"ele bateu nele (bater)" 

Wedehu waptã'ã wapsi, ma tô azâ. 
"Quando o galho caiu, bateu nele." 

"ele o castigou (castigar), ele o puniu (punir)" 
Ti'ra, ma tô azâ. 
"Ele castigou seu próprio filho." 

wa tô azâ  
ma tô æ'azâ 
ma tô azâ 

"eu bati nele" 
"você bateu nele" 
"ele bateu nele" 

wa tô azâri ni 
ma tô æ'azâri 'wa 
ma tô azâri zahuré 

"nós (dois) batemos nele" 
"vocês (dois) bateram nele" 
"eles (dois) bateram nele" 
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wa tô azâri za'ra ni 
ma tô æ'azâri za'ra wa'wa 
ma tô azâri za'ra 

"nós batemos nele" 
"vocês bateram nele" 
"eles bateram nele" 

wa tô wasiwi azâri ni 
ma tô asiwi æ'azâri 'wa 
ma tô siwi azâ 

"nós juntos batemos nele" 
"vocês juntos bateram nele" 
"eles juntos bateram nele" 
(V. ma tô ahâ, ma tô hâ e siwi.) 

ma tô a'rã (Ib) ('rãmi): 
"ele assustou (assustar)" 

–E ma ðma a'rã? –Ma, aima ðsi'rãmi õ di, 
"–Você assustou comigo? –Não, eu não me assustei com você." 

ma tô a're (IIa): 
"ele plantou (objeto plural) (plantar); ele semeou (semear)" 

Tiburu ãma, ma tô a're, aro hã. 
"Ele plantou arroz na sua roça." 
(V. ma tô 'ré.) 

ma tô dama ba'a (IIa): 
"ele passou de largo (passar)" 

–Tã we si'ré. –Te za dama ba'a. We ta'a õ di za, tã hã. 
"–A chuva está se aproximando. –Vai passar de largo. Não choverá aqui." 

ma tô dama hu (IIa): 
"ele repartiu entre eles (repartir)" 

Abaze nhi, ma tô dama hu. 
"Ele repartiu entre eles a carne da caça." 

ma tô dapa uwati (IIa): 
"ele proibiu fazer (proibir)" 

ma tô dawi rowasété (IIb): 
"ele prejudicou (prejudicar)" 

ma tô dawi sawi (IIa): 
"ele proibiu/recusou o uso/a posse de algo que pertence a si mesmo ou a outro, desejando para si 

(proibir/recusar); ele proibiu uma ação/atividade (proibir)" 
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ma tô dârâ (Ie): 
"ele desmaiou (desmaiar); ele morreu (morrer)" 

wa tô dârâ 
ma tô atâ 
ma tô dârâ 

"eu desmaiei" 
"você desmaiou" 
"ele desmaiou" 

wa tô wadâ'â ni 
ma tô atâ'â 'wa 
ma tô tidâ'â zahuré 

"nós (dois) desmaiamos" 
"vocês (dois) desmaiaram" 
"eles (dois) desmaiaram" 

wa tô wadâ'â za'ra ni 
ma tô atâ'â za'ra wa'wa 
ma tô tidâ'â za'ra 

"nós desmaiamos" 
"vocês desmaiaram" 
"eles desmaiaram" 

ma tô di'i (IIa): 
"ele molhou (molhar); ele regou (regar); ele aguou (aguar)" 

Tã ma tô ðdi'i. 
"A chuva me molhou." 

ma tô hã (IIa): 
"ele farejou (farejar)" 

Titede'wai ma, ma tô hã. 
"Ele farejou para o seu próprio dono." 

ma tô hâ za'ra (IIa): 
"ele bateu neles (bater)" 

wa tô hâ za'ra 
ma tô æhâ za'ra 
ma tô hâ za'ra 

"eu bati neles" 
"você bateu neles" 
"ele bateu neles" 
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wa tô hâ za'ra ni 
ma tô æhâ za'ra wa'wa 
ma tô hâ za'ra 

"nós batemos neles" 
"vocês bateram neles" 
"eles bateram neles" 

wa tô wasiwi hâ ni 
ma tô asiwi æhâ wa'wa 
ma tô siwi hâ 

"nós tôdos juntos batemos neles" 
"vocês tôdos juntos bateram neles" 
"eles tôdos juntos bateram neles" 
(V. ma tô azâ, ma tô ahâ e siwi.) 

ma tô hâiba hai'utõ (IIb) (ai'utõræ): 
"ele se acabou (por causa de doença) (acabar); ele morreu (morrer)" 

ma tô hâiwa'udu (Ie) (hâiwa'utu - G): 
"ele ressuscitou (ressuscitar); ele voltou a si depois do desmaio (voltar a si)" 

ma tô mara haime: 
"anoiteceu (anoitecer)" 

ma tô mazazâ (Id) (mazahâri): 
"ele parou (parar)" 

ma tô mre (Ie) (mreme): 
"ele falou (falar); ele orou (orar)" 

Ma tô tãma mre. 
"Falou com ele (chamou a atenção)." 

Ma tô ãma mre. 
"Orou por ele." 

ma tô mreme wãta (IIb) (mreme wãtari): 
"ele o interrompeu (cortando a conversa) (interromper)" 

ma tô pa'â (IIb) (pa'âri): 
"ele pegou no braço dele (pegar); ele deu a mão (dar)" 

ma tô pese (IIb): 
"ele o curou (curar)" 

ma tô pi (IIb) (piri): 
"ele peidou (peidar)" 

ma tô pibu (IIa): 
"ele dominou (conhecimento) (dominar); ele protegeu (proteger); ele controlou (controlar); ele 

cuidou (cuidar); ele observou (observar); ele domou (domar)" 
(V. ma tô te te pibu e ma tô sina pibu.) 
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ma tô pisutu (Ilb): 
"ele o indicou (indicar)" 

ma tô pi'ra (IIa): 
"ele o virou (virar)" 

(V. ma tô aipi'ra.) 

ma tô po'o (IIb): 
"ele cortou (cortar)" 

Mi, ma tô po'o. 
"Ele cortou lenha." 
(V. ma tô apo'o.) 

ma tô puru (H): 
"ele derramou (derramar)" 

ma tô rere (Ie) (rere'e): 
"eles caíram (cair); eles nasceram (nascer)" 

wa tô warere'e ni 
ma tô airere'e 'wa 
ma tô rere 

"nós caímos" 
"vocês caíram" 
"eles caíram" 
(V. ma tô waptãrã e ma tô tiwaptã'ã zahuré.) 

ma tô rési (IIa): 
"ele mexeu (mexer)" 

ma tô rob'uwaimra (IIb) (rob'uwaimrami): 
"ele descobriu (descobrir); ele acertou (um lugar desconhecido) (acertar)" 

ma tô romnhi'ese: 
"ele faleceu subitamente, inesperadamente (falecer)" 

ma tô ropé (IIa) (ropéi - B): 
"eles se espalharam (espalhar); eles debandaram (debandar)" 

Si'a 'rare, ma tô tina wi ropé, tisa zô. 
"Os pintinhos debandaram (da mãe deles) à procura da sua comida." 

ma tô ropese (IIb): 
"ele limpou (terreno ao redor da casa) (limpar)" 

ma tô ropisutu (IIb): 
"ele prometeu (prometer)" 

ma tô rosawå (IIb) (rosawårå): 
"ele sonhou (sonhar)" 

ma tô roti (IIa): 
"ele aconselhou (aconselhar); ele admoestou (admoestar)" 

(V. ma tô sina roti.) 
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ma tô rowaihu'u (IIb): 
"ele aprendeu (aprender)" 

ma tô ro'o (IIa): 
"ele acendeu' fogo (acender)" 

ma tô sada tinhiptete (Ia) (sipteete - Ka; F): 
"ele fez força para (fazer)" 

Maræ pire, te te duri wamhã, ma tô sada tinhiptete. 
"Quando ele carregou alguma coisa pesada, fez força para carregá-la." 
(V. sada e ma tô tinhiptete.) 

ma tô sadawa hapese (Ia) (Ka): 
"ele mentiu (mentir)" 

ma tô sadawa pibu (IIa): 
"ele consultou (consultar); ele observou (observar)" 

ma tô sadawa rå (IIb) (sadawa råme): 
"ele abandonou o que foi falado (abandonar); ele negligenciou o que foi falado (negligenciar)" 

ma tô sadawa uwati (IIa): 
"ele proibiu falar (proibir)" 

ma tô sadawa wapto (IIa): 
"ele endossou verbalmente (endossar)" 

ma tô sadawa wasu'u (IIa): 
"ele deu o recado ou mensagem (dar)" 

ma tô sadawa wa'ru: 
"ele se meteu na conversa (para atrapalhar) (meter)" 

ma tô sadawa 'rãzarõtõ (IIb): 
"ele recordou o conselho (recordar)" 

ma tô sada'â (IIb) (sada'âbâ): 
"ele respondeu verbalmente (responder)" 

ma tô sãmra (IIb): 
"ele jogou (fora) (objeto plural) (jogar)" 

(V. ma tô time e ma tô wabzu.) 

ma tô sãna'rata (IIb): 
"ele começou (começar)" 

ma tô sani (IIa): 
"ele o tirou (tirar)" 

ma tô sapara (IIb): 
"ele voltou a uma atividade (voltar)" 

Aibâ ma tô tinhimiromhuri na, sapara, te te uprosi da. 
"O homem voltou ao seu trabalho para o terminar." 



   57

Pi'õ hã te za tiwawa na sapara, æ'ra tiwi ædâ'â na, te te ãma rosa'rata wa. 
"A mulher voltará a chorar quando pensar em sua filha morta." 

ma tô sasuru: 
"ele defecou (defecar)" 

wa tô sasuru 
ma tô asasu 
ma tô sasuru 

"eu defequei" 
"você defecou" 
"ele defecou" 

wa tô wazasu'u ni 
ma tô asasu'u 'wa 
ma tô tizasu'u zahuré 

"nós (dois) defecamos" 
"vocês (dois) defecaram" 
"eles (dois) defecaram" 

wa tô wazasu'u za'ra ni 
ma tô asasu'u za'ra wa'wa 
ma tô tizasu'u za'ra 

"nós defecamos" 
"vocês defecaram" 
"eles defecaram" 

ma tô satõ (IIb) (satõræ): 
"ele o enviou (enviar)" 

ma tô sazâ (IIb) (sazâri): 
"ele terminou (terminar); ele acabou (acabar); ele desmanchou o noivado (desmanchar)" 

ma tô sazu (IIa): 
"ele tostou as sementes de capim (para desprender com mais facilidade - e talvez preservá-las) 

(tostar)" 

ma tô sa'ra (IIa): 
"ele os colocou (objeto plural) (colocar); ele os deixou (objeto plural) (deixar)" 

(V. ma tô tihi e ma tô tino.) 

ma tô sé (IIb) (séme): 
"ele os colocou por dentro (objeto plural) (colocar)" 

(V. ma tô tiså e ma tô tiza.) 

ma tô séptârâ (Ia): 
"ele sarou (sarar) (lit. a doença/dor morreu)" 

ma tô sima aipé za'ra (Ib): 
"eles se espalharam (espalhar)" 

(V. sima.) 
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ma tô sima aiwanhiza (Ib) (aiwanhizari): 
"eles se separaram (separar)" 

Timro me, ma tô sima aiwanhizari zahuré, siwå'õ te. 
"Ele e sua mulher se separaram, porque não se gostaram mais." 
(V. sima.) 

ma tô sima sawi: 
"ele quis reservar para si mesmo (quer reservar)" 

(V. sima.) 

ma tô sima waihu'u (IIb): 
"ele aprendeu (lit. ensinou a si mesmo) (aprender)" 

(V. ma tô waihu'u e sima.) 

ma tô simizu hâ (IIb) (hâri): 
"ele quebrou o pulso (quebrar); ele cortou os pés de banana (cortar); ele quebrou os talos de arroz 

(quebrar)" 

ma tô simri (IIa): 
"ele atirou (atirar)" 

Ti'i na, ma tô simri. 
"Ele atirou uma flecha." 

Umnhi'ãsirõmo na, ma tô simri. 
"Ele atirou com a espingarda." 

ma tô simro (IIa): 
"ele os matou (objeto plural) (matar)" 

(V. ma tô tæwæ e ma tô tipã.) 

ma tô sina (IIb) (sinaræ): 
"ele colheu (frutos) (objeto plural) (colher); ele debulhou milho (objeto plural) (debulhar)" 

(V. ma tô tæræ e ma tô tita.) 

ma tô sina pibu (IIa): 
"ele experimentou (experimentar)"  

Dapara'uza ma tô sina pibu. 
"Ele experimentou os sapatos." 
(V. ma tô pibu e sina.) 

ma tô sina pisutu (IIb): 
"ele pensou em fazer (alguma coisa) (pensar); ele decidiu fazer alguma coisa (decidir)" 

(V. ma tô pisutu e sina.) 

ma tô sina ropipa (IIa): 
"ele ficou receoso (recear)" 

(V. pipa di e sina.) 

ma tô sina roti (IIa): 
"ele decidiu (decidir); ele resolveu (resolver)" 

(V. ma tô roti e sina.) 
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ma tô sina waihu'u (IIb): 
"ele conheceu (um fato) por si mesmo (conhecer); ele descobriu por si mesmo (descobrir); ele 

reconheceu por si mesmo (a realidade) (reconhecer)" 
(V. ma tô waihu'u e sina.) 

ma tô sito (IIa): 
"ele fechou (fechar)" 

ma tô sisada'âbâ zahuré (IIb): 
"eles discutiram calorosamente (no dual) (discutir)" 

ma tô si'ãwãnhi'rã (III): 
"ele se refrescou (refrescar); ele reanimou (tomando banho, etc.) (reanimar)" 

ma tô si'æhi (III): 
"ele envelheceu (envelhecer)" 

ma tô si'rãi'wa'ri (IIa): 
"ele cocou a cabeça (porque não se sentiu bem) (cocar)" 

ma tô si'u'åtå (III): 
"solidificou-se (solidificar); coalhou (coalhar)" 

Powawå hâiwa'u, ma tô si'u'åtå, ãma awå wa. 
"O leite de vaca coalhou porque ficou até o dia seguinte." 

ma tô sõzi (IIa): 
"ele abriu (uma esteira, toalha de mesa, lençol, etc.) (abrir)" 

ma tô sô rowaptâ (IIb) (rowaptâ'â): 
"ele demorou (demorar)" 

–E zahadu ame hã simahudu? E maræ te 'manha, buru ãma? –Ãté maræ wa, sô 
rowaptâ. 

"–A mãe ainda não chegou? O que está fazendo na roça? –Provavelmente ela está 
demorando por algum motivo." 

"ele faleceu (falecer); ele morreu (morrer)" 
Ð'ra hã ma tô ðwi aimani. Õ romhuri amo na, ma tô sô rowaptâ. 
"Meu filho sumiu. Faleceu na semana retrasada." 

ma tô sô titob'uzu (Ia): 
"ele esteve contente (estar)" 

Ma tô asô titob'uzu, we aiwisire. 
"Ele esteve contente com a sua volta." 
(V. ma tô ãma titob'uzu.) 

ma tô sõwa hapa (IIb) (sõwa hapari): 
"a barriga dele afundou (por não ter comido por alguns dias) (afundar)" 
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ma tô so'oro (Ie): 
"ele vomitou (vomitar)" 

wa tô so'oro 
ma tô aso'o 
ma tô so'oro 

"eu vomitei" 
"você vomitou" 
"ele vomitou" 

wa tô wanho'o'o ni 
ma tô aso'o'o 'wa 
ma tô tinho'o'o zahuré 

"nós (dois) vomitamos" 
"vocês (dois) vomitaram" 
"eles (dois) vomitaram" 

wa tô wanho'o'o za'ra ni 
ma tô aso'o'o za'ra wa'wa 
ma tô tinho'o'o za'ra 

"nós vomitamos" 
"vocês vomitaram" 
"eles vomitaram" 

ma tô sõ'rebzâ (IIa): 
"ele morreu sufocado (morrer)" 

Wahi, te te sari wa, ma tô sõ'rebzâ. 
"Morreu sufocado por causa da picada da cobra." 
'Ri dama sipru wamhã, ma tô danho'rebzâ. 
"Morreram sufocados porque a casa caiu em cima deles." 

ma tô sõ'reptu (IIa): 
"ele salvou (salvar)" 

ma tô su: 
"ele pôs fogo no capim (pôr)" 

ma tô suzâ (IIb) (suzâri): 
"ele cortou (um cacho de frutas) (cortar)" 

ma tô tãma ãma uwaimra (IIb) (uwaimrami): 
"ele cumpriu (sua promessa) (cumprir)" 

ma tô tãma rob'manha (IIb) (rob'manharæ): 
"ele o castigou (castigar)" 

Ti'ra ma, ma tô rob'manha. 
"Ele castigou o seu próprio filho." 

ma tô tãma ropipa hi (IIb) (ropipa hiri): 
"ele amedrontou (amedrontar)" 
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ma tô tãma rowå (IIa): 
"ele aprovou (aprovar)" 

ma tô téiwa (IIa): 
"ele experimentou a comida (experimentar)" 

ma tô te te pibu (IIa) (pibui - B): 
"ele seguiu (com os olhos) (seguir)" 

ma tô te te rob'azuri: 
"ele plantou/semeou (diversos tipos de plantas) (plantar/semear)" 

ma tô te te tãma sã'ã: 
"ele distribuiu a comida (distribuir)" 

ma tô te te 're da'azawi pese: 
"ele amou muito a todos (amar)" 

ma tô tå'å (IIa) (tå'åi - B): 
"ele provou (a comida) (provar)" 

Ma tô tå'å, uzâne hã, sipo zô. 
"Provou a abóbora para ver se estava no ponto." 

ma tô tidu (IIb) (duri): 
"ele o levou (levar); ele o carregou (carregar)" 

(V. ma tô 'wapé e ma tô 'wasa.) 

ma tô tidupto (IIa) (duptom - C): 
"inchou (inchar)" 

ma tô tihi (IIb) (hiri): 
"ele o colocou (colocar); ele o deixou (deixar)" 

wa tô tihi 
ma tô æhi 
ma tô tihi 

"eu o coloquei" 
"você o colocou" 
"ele o colocou" 
(V. ma tô tino e ma tô sa'ra.) 

ma tô timare: 
"ele discordou de alguma afirmação (discordar) (fala masculina)" 

(V. ma tô timaze.) 

ma tô timaze: 
"ela discordou de alguma afirmação (discordar) (fala feminina)" 

(V. ma tô timare.) 

ma tô time (IIa) (mei - B): 
"ele o jogou (fora) (jogar); ele o atirou (atirar)" 

Umnhi'ãsizâ misire hã ma tô time. Tazahã, ãma sisõpãræ õ di. 
"Ele atirou uma vez. Mas não matou nada." 
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"ele enviou (carta) (enviar)" 
Romnhihâdâ ma tô time, ânhi'uture u. 
"Enviou uma carta para Aldeiona (no Kuluene)." 

"ele compôs (uma canção) (compor)" 
Tinho're, ma tô time, tisiré noræ ma, ãma sõ're za'ra mono da. 
"Ele compôs uma canção para seus companheiros todos cantarem." 

wa tô time 
ma tô æme 
ma tô time 

"eu o joguei" 
"você o jogou" 
"ele o jogou" 
(V. ma tô wabzu e ma tô sãmra.) 

ma tô timra (IIb) (mrami): 
"ele os levou (objeto dual) (levar); ele os apanhou (objeto dual) (apanhar)" 

(V. ma tô ti'â e ma tô waibu.) 

ma tô timro: 
"ele se casou (casar)" 

ma tô tino (IIb) (nomri): 
"ele os colocou (objeto dual) (colocar); ele os deixou (objeto dual) (deixar)" 

(V. ma tô tihi e ma tô sa'ra.) 

ma tô tinhiptete (Ia) (sipteete - Ka; F): 
"ele se fortaleceu (fortalecer)"  

(V. ma tô sada tinhiptete.) 

ma tô tinhiti'ru (Ia) (siti'rui - B): 
"ele se zangou (zangar)" 

(V. ma tô ab'ru.) 

ma tô tinhi'a (Ia) (si'a - Ka): 
"ele ficou com cabelos brancos (ficar)" 

ma tô tinhopré (Ia) (sõpré - Ka): 
"eles olharam (olhar)" 

–E maræ zô, te ærob'madâ'â za'ra wa'wa? –Taré wa wanhopré ni. 
"–O que vocês estão querendo ver? –Somente ficamos olhando." 
(V. te rob'madâ.) 

ma tô tipa (IIb) (pari): 
"ele apagou (apagar)" 

E rob'ui'éré, ma tô tipa? 
"Ele já apagou o que foi escrito?" 
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"ele terminou (terminar)" 
Dasa'õmo, ma tô timaprewa hã siwi tipa, ãma maprebaba tõ da. 
"O futuro genro terminou o noivado (lit. desvinculou do sogro para este não ser seu 

sogro)." 

ma tô tipã (IIb) (pãræ): 
"ele os matou (objeto dual) (matar)" 

(V. ma tô tæwæ e ma tô simro.) 

ma tô tipese (Ia): 
"ele sarou (sarar)" 

ma tô tiprédu (Ia) (prédum –C): 
"ele cresceu fisicamente (crescer); ele amadureceu fisicamente e psicologicamente (amadurecer); 

ele se tornou adulto (tornar); ele envelheceu (envelhecer)" 

ma tô tipusi zahuré (Ia): 
"eles saíram (no dual) (sair)" 

wa tô wapusi ni 
ma tô aipusi 'wa 
ma tô tipusi zahuré 

"nós (dois) saímos" 
"vocês (dois) saíram" 
"eles (dois) saíram" 
(V. ma tô watobro e ma tô wairé.) 

ma tô tirå (IIb) (råme): 
"ele deixou (deixar); ele abandonou (abandonar)" 

ma tô tiræ (IIa): 
"ele colheu (fruto) (objeto dual) (colher); ele debulhou milho (objeto dual) (debulhar)" 

(V. ma tô tita e ma tô sina.) 

ma tô tirobra: 
"ficou escuro (ficar); escureceu (escurecer)" 

ma tô tirob'ré: 
"chegou a seca (chegar)" 

ma tô tirowa'ro: 
"esquentou (esquentar)" 

ma tô tìsa (IIb) (sari): 
"ele mordeu (morder)" 

ma tô tisã (IIb) (sãræ): 
"ele o levantou (para o colocar em pé) (levantar)" 

–Hâiwi ma tô tisã. –E maræ hã? –Piza'a. 
"–Colocou-a em pé. –O que? –A panela." 

ma tô tisã (IIb) (sãmri): 
"ele achou (achar)" 
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ma tô tiså (IIb) (sårå): 
"ele o colocou por dentro (colocar)" 

(V. ma tô tiza e ma tô sé.) 

ma tô tisõ (IIb) (sõmri): 
"ele deu (dar)" 

Ð'uza, ma tô ðma tisõ. 
"Ele me deu minha roupa." 

"ele mandou (mandar); ele enviou (enviar)" 
Timreme, ma tô we aima tisõ. 
"Ele mandou recomendações/recado, etc. para você." 

ma tô tita (IIb) (tari): 
"ele colheu (fruto) (colher); ele debulhou milho (debulhar)" 

(V. ma tô tiræ e ma tô sina.) 

ma tô tiwahi (Ia): 
"ele diminuiu (diminuir); ele emagreceu (emagrecer); ele ficou pequeno/magro (ficar)" 

ma tô tiwaptã'ã zahuré (Ie) (waptããrã - H) 
"eles caíram (no dual) (cair); eles nasceram (no dual) (nascer)" 

wa tô wawaptã'ã ni 
ma tô aiwaptã'ã 'wa 
ma tô tiwaptã'ã zahuré 

"nós (dois) caímos" 
"vocês (dois) caíram" 
"eles (dois) caíram" 
(V. ma tô waptãrã e ma tô rere.) 

ma tô tiwasã: 
"ele a fez grávida (fazer); ele fecundou (fecundar)" 

ma tô tiwa'ro: 
"ele ficou com febre (ficar)" 

ma tô tæwæ (IIb) (wæræ): 
"ele o matou (matar)" 

(V. ma tô tipã e ma tô simro.) 

ma tô tiza (IIa): 
"ele os colocou por dentro (objeto dual) (colocar)" 

(V. ma tô tiså e ma tô sé.) 

ma tô tizahi (Ia): 
"ele se zangou (zangar)" 

ma tô tizasi zahuré/ma tô ãza (Ia): 
"eles entraram (no dual) (entrar)" 

(V. ma tô ãzé e ma tô asisi.) 
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ma tô tiza'åtå (Ia): 
"ele cresceu (crescer); ele se tornou grande (tornar)" 

ma tô ti'awå (Ia): 
"amanheceu (amanhecer)" 

ma tô ti'â (IIb) (âri): 
"ele o levou (levar); ele o apanhou (apanhar)" 

(V. ma tô timra e ma tô waibu.) 

ma tô ti'â'ré: 
"o rio abaixou (lit. a água - do rio - abaixou) (abaixar)" 

ma tô ti'rã: 
"moqueou (moquear); chamuscou (chamuscar)" 

ma tô ti'rãpo (Ia) ('rãpo'o): 
"ele abaixou a cabeça (abaixar); ele envergonhou (envergonhar)" 

ma tô tõ (Ie) (tõræ): 
"ele urinou (urinar)" 

ma tô toporo (Ie) (topo'o - H): 
"ele abriu os olhos (abrir); ele acordou (acordar)" 

ma tô udu (Ie): 
"ele se levantou (ficando recurvado na esteira) (levantar)" 

wa tô udu 
ma tô ai'u 
ma tô udu 

"eu me levantei" 
"você se levantou" 
"ele se levantou" 

wa tô wa'utu ni 
ma tô ai'utu 'wa 
ma tô ti'utu zahuré 

"nós (dois) levantamos" 
"vocês (dois) levantaram" 
"eles (dois) levantaram" 

wa tô wa'utu za'ra ni 
ma tô ai'utu za'ra wa'wa 
ma tô ti'utu za'ra 

"nós levantamos" 
"vocês levantaram" 
"eles levantaram" 
(V. ma tô wahudu.) 

ma tô uprosi (IIb): 
"ele acabou com (acabar); ele terminou (terminar); ele completou (completar)" 



   66

ma tô upsibi nhamra: 
"ele descobriu (descobrir)" 

ma tô u'a (IIa): 
"ele feriu (ferir); ele machucou (machucar)" 

ma tô wabzu (IIb) (wabzuri): 
"ele jogou (fora) (objeto dual) (jogar)" 

(V. ma tô sãmra e ma tô time.) 

ma tô wahudu (IIb): 
"ele se levantou (levantar)" 

ma tô waibu (IIa): 
"ele os levou (objeto plural) (levar); ele os apanhou (objeto plural) (apanhar)" 

(V. ma tô ti'â e ma tô timra.) 

ma tô waihu'u (IIb): 
"ele soube/sabe (saber)" 

Ma tô waihu'u, romnhihâdâ hã. 
"Ele soube/sabe escrever." 

"ele conheceu/conhece (conhecer)" 
–E ma tô waihu'u, bâdâdi hã? –Æhe, wa tô waihu'u. 
 "–Você conheceu/conhece a estrada? –Sim, conheci/conheço." 

"ele entendeu/entende (entender)" 
Ma tô waihu'u pe. 
"Ele entendeu/entende plenamente." 

"ele aprendeu (ensinou a si mesmo) (aprender)" 
Ma tô sima waihu'u. 
"Ele aprendeu (ensinou a si mesmo)." 
(V. sima.) 

"ele conheceu/conhece (um fato) sobre si mesmo (conhecer); ele reconheceu/reconhece (o seu 
erro) (reconhecer)" 

Ma tô sina waihu'u. 
"Conheceu/reconheceu (o seu erro)." 
(V. sina.) 

"ele ficou intimamente consciente de si mesmo (ficar)" 
'Râwi tipå'å na, ma tô siwaihu'u. 
"Ficou intimamente consciente de si mesmo." 

"ele fez/faz (fazer)" 
Õhõ tiwasédé ma tô waihu'u. Tawamhã sahi ti. Hâimana wå õ di. 
"Aquele fez o mal. Por isso ele é bravo. Ele não vive numa maneira certa." 
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ma tô wairé (Ie): 
"eles saíram (sair)" 

wa tô wairébé ni 
ma tô aiwairébé 'wa 
ma tô wairé 

"nós saímos" 
"vocês saíram" 
"eles saíram" 
(V. ma tô watobro e ma tô tipusi zahuré.) 

ma tô wano'õ (IIb): 
"ele estalou (estalar)" 

Umnhi'ãsiro, ma tô wano'õ, ætede'wa hã. 
"O dono da espingarda fê-la estalar." 

"ele atacou (atacar)" 
'Wamnhanare te za wano'õ ni, dazada. 
"Os marimbondos atacarão as pessoas (em força)." 

ma tô waptãrã: 
"ele caiu (cair)" 

Mama pré pese wa, ma tô waptãrã. 
"O mamão caiu porque estava muito maduro." 

"ele nasceu (nascer)" 
Ai'uté, ma tô waptãrã ahâmhâ. 
"A criança nasceu ontem." 

"ele alcançou (alcançar)" 
–Wa tô wei wi. –Zahadu, wa asô mapa tô, we asadawa waptã'ã wa. 
"–Já cheguei. –Estou te esperando mesmo, porque recebi seu recado (lit. o que você falou 

me alcançou)." 

wa tô waptãrã 
ma tô aiwaptã 
ma tô waptãrã 

"eu caí" 
"você caiu" 
"ele caiu" 
(V. ma tô tiwaptã'ã zahuré e ma tô rere.) 

ma tô waptâ (IIa): 
"ele arrumou lugar para dormir (arrumar); ele forrou lugar para dormir (forrar); ele preparou 

lugar para dormir (preparar)" 
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ma tô waptå (IIb) (waptårå): 
"ele pediu (pedir)" 

–E maræ ma tô waptå? –Zazahâ, ma tô waptå. 
"–O que ele pediu? –Ele pediu tecido." 

ma tô waræ (IIb): 
"ele temperou (temperar)" 

Aro, ma tô waræ, sa na. 
"Temperou o arroz com sal." 

ma tô watobro: 
"ele saiu (sair)" 

wa tô watobro 
ma tô aiwato 
ma tô watobro 

"eu saí" 
"você saiu" 
"ele saiu" 
(V. ma tô tipusi zahuré e ma tô wairé.) 

ma tô wazâ (IIb) (waazâri): 
"ele capinou (capinar)" 

ma tô waze (IIb) (wazere): 
"ele tirou algo (tirar)" 

Si'õtõ hawi, ma tô waze. 
"Ele tirou da cesta (alguma coisa)." 

ma tô wa'å (IIa): 
"ele xingou (xingar); ele zombou (zombar); ele caçoou (caçoar)" 

ma tô wa'õ (IIb) (wa'âbâ): 
"ele resgatou (resgatar); ele pagou (pagar)" 

ma tô wa'ré (IIa): 
"ele perfurou (com bala, ou seringa) (perfurar)" 

ma tô we ãwisi (IIb): 
"ele trouxe para cá (trazer)" 

Romnhi, ma tô we ãwisi. 
"Ele trouxe carne para cá." 

ma tô wede (IIb): 
"ele tratou doentes (tratar); ele medicou (medicar)" 

ma tô wede (IIb): 
"ele vendeu (vender)" 

ma tô wåsã (IIb) (wåsãmri): 
"ele julgou bom (julgar); ele aprovou (aprovar)" 

ma tô wi (Ie) (wisi): 
"ele chegou (chegar)" 
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wa tô wi 
ma tô aiwi 
ma tô wi 

"eu cheguei" 
"você chegou" 
"ele chegou" 
(V. ma tô aimasisi zahuré e ma tô aihutu.) 

ma tô zada: 
"queimou (queimar)" 

ma tô 'mahâiwæ (IIb) ('mahâiwæræ): 
"ele está satisfeito (em relação a comida) (estar)" 

ma tô 'manha (IIb) ('manharæ): 
"ele fez (fazer)" 

Wedeza ma tô 'manha. 
"Ele fez o banco (ou a mesa)." 

"ele distribuiu (distribuir)" 
Romhuri, ma tô tãma 'manharæ za'ra. 
"Distribuiu o trabalho entre eles." 

"ele aconselhou (aconselhar)" 
Tizadawa, te za tãma 'manha, siti'rui wa. Tawamhã, te za sazâ. 
"Ele o aconselhará (lit. fará sua boca) porque ele está irado. Então a ira dele acabará." 

ma tô 'manharæwå (IIa): 
"ele tratou bem (tratar)" 

ma tô 'mararé (IIa): 
"ele excluiu (excluir); ele deixou fora (na distribuição) (deixar)" 

ma tô 'masisi (IIb): 
"ele o encheu (encher)" 

ma tô 'mazé (IIb) ('mazébré): 
"ele levou para dentro (levar)" 

ma tô 'rã hãzé (IIb) ('rã hãzéré): 
"ele mergulhou a cabeça (mergulhar)" 

ma tô 'rãi watobro (IIb): 
"nasceu (o sol) (nascer)" 

Bâdâ ma tô 'rãi watobro. 
"O sol nasceu." 

"ele retirou a cabeça (da água) (retirar)" 

ma tô 'rãzarõtõ (IIb): 
"ele reviu (rever); ele recordou (recordar); ele fez (alguém) lembrar-se de alguma coisa (fazer)" 
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ma tô 're (IIa): 
"ele plantou uma semente/uma planta, ou sementes/plantas de uma espécie só (plantar)" 

Misi nherå, ma tô manga wanhipré hã 're. 
"Ele plantou a muda da manga, embora somente uma." 

Nozâb'a, wa te 're da, wa âri ni. 
"Nós (dois) levamos milho branco para plantar." 
(V. ma tô a're.) 

ma tô 'ridawa (IIb): 
"ele abriu a porta (abrir)" 

ma tô 'rui haimani (Ib): 
"ele perdeu a ira (perder); ele esqueceu uma mágoa (esquecer)" 

ma tô 'wapé (IIa): 
"ele os levou (objeto dual) (levar); ele os carregou (objeto dual) (carregar)" 

(V. ma tô tidu e ma tô 'wasa.) 

ma tô 'wasa (IIb) ('wasari): 
"ele os levou (objeto plural) (levar); ele os carregou (objeto plural)" 

(V. ma tô tidu e ma tô 'wapé.) 

mazasu: 
"espanador" 

maze di: 
"não (fala feminina)" 

(V. mare di.) 

ma'ãpé: 
"faça então" 

ma'u: 
"pato; ganso" 

me: 
"negação de conhecimento (Sei lá!)" 

me: 
"junto com" 

Timro me, te aimasisi zahuré. 
"Ele e sua esposa ficam juntos." 

mi (mimi - D): 
"lenha" 

misi: 
"um; uma" 

Misi, ma tô daba'wara. 
"Pousaram uma (noite)." 
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misi si: 
"um só" 

Misi si we ðma sõmri. 
"Me dá somente um." 

"isolado; isolada" 
'Ri misi si, te 're simasa. 
"As casas são isoladas (uma de outra)." 

mo (mono - D): 
"palavra que indica ação de duração indefinida ou habitual" 

(V. Aspecto no Apêndice VIII.) 

mohõni: 
"abelha européia" 

mono (moono - F): 
"cada um" 

Te za oto abazi sada 'ma'wama, æna mono hã. 
"Trabalharão agora para eles com algodão - isto é cada mãe." 

moræ a di: 
"está sem vontade de ir; está cansado de ir (estar)" 

mo'õni: 
"cará" 

mra (mram - C): 
"comida" 

mrab di: 
"está com fome (estar)" 

mreme: 
"palavra" 

Mreme wazi di. 
"A palavra é/está agradável, doce." 

"fala" 
Mreme 'rãihâ di. 
"A fala (dele/dela) é/está alta." 
(V. damreme.) 
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N, n 
na: 
"com" 

Wedehu na, ma tæwæ. 
"Matou-o com um pau." 

Syry na, tãma sõmri. 
"Dê um pouco a ele (lit. dê com pouco)." 

"a respeito de" 
Æmreme te æwapari na, wa za aima rowasu'u. 
"Falarei a você a respeito das palavras dele que escutei." 

"em" 
Romhuri durizém na, te za mo. 
"Ele vai na segunda-feira." 

Uba na te ãma sapræ, zara u. 
"Ele atravessa na ponte ao outro lado." 

"desde" 
Si'ubdatõ ma tô ãma timara oto, we ðtåme æwisizém na hã. 
"Já se passou três noites desde a sua chegada aqui onde eu estou." 

na: 
"palavra que indica imperativo positivo dos verbos que não perdem a última sílaba na segunda 

pessoa do singular no final da locução" 
Sabu na! 
"Veja!" 

Asipi na! 
"Cozinhe!" 

nasi: 
"palavra que indica o aspecto de ação repetida freqüentemente" 

Aibâ te nasi ne, buru u. 
"O homem vai freqüentemente à roça." 

ne: 
"palavra que indica semelhança a (parecido com, como)" 

Ðmama ne, æ'ubu hã. 
"Meu rosto parece o do meu pai." 

neme: 
"aqui" 

–E neme wa za aimasisi ni? –Æhe ãme. 
"–Vamos nos (dois) sentarmos aqui? –Sim, aqui." 

nemo: 
"muitos; muitas" 



   73

newa: 
"palavra que indica suposição" 

–Buru u, aimoræ newa, te asã. –Wa nhamra, ðmoræ a wa. Taha wa, wa ðsiré 
'rinhito. 

"–Pensei que você fosse à roça (mas) você ficou. –Fico, porque não quero ir. Por isso 
fechei-me dentro de casa." 

neza: 
"palavra que indica desejo" 

Ðtoro di. Ðsa neza, utâ nhi na. 
"Estou faminto! Gostaria de comer carne de anta." 

"eufemismo para recusar" 
Te aima sõmri neza. 
"Gostaria de dar para você (mas não vou dar)." 

ni: 
"palavra que indica a primeira pessoa do sujeito dos verbos no dual e plural" 

Wa wanem ni. 
"Nós (dois) vamos." 

Wa ai'aba'ré ni. 
"Nós (três ou mais) vamos." 

ni: 
"palavra que indica o sujeito indefinido do verbo" 

Aibâ, ma wæræ ni. 
"Alguém matou o homem. (Um homem foi matado.)" 

niha: 
"como (interrogativo)" 

E niha æsisi? 
"Como se chama?" 

"quanto (interrogativo)" 
E niha æwa'â? 
"Quanto que custa?" 

"algo" 
Te za niha ãma rob'manha. 
"Ele lhe fará algo (feitiço/ruim)." 

nimahã na: 
"qualquer tempo" 

–E niwa te za wei mo? –Me, até nimahã na te za wei mo.  
"–Quando ele vem? –Sei lá, provavelmente ele virá qualquer tempo." 

nimame: 
"em algum lugar" 

–E mame te nomro? –Me, ãté nimame te nomro. 
"–Onde está? –Sei lá, provavelmente ele está em algum lugar." 
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nimomo: 
"em algum lugar (movimento)" 

–E momo te mo? –Me, ãté nimomo te mo. 
"–Aonde ele vai? –Sei lá, provavelmente ele vai em algum lugar." 

nimosi: 
"há pouco tempo" 

niwa: 
"quando; algum lugar" 

ni'ã!: 
"cuidado!; olhe!" 

ni'wa (ni'wai - B): 
"alguém" 

nomo wawå: 
"barriga grande (expressão idiomática que se refere ao crescimento de vegetais redondos)" 

nomo wawå di: 
"está barrigudo (estar)" 

noni: 
"capacete; gola de folha de buriti, usada no início da época das cerimônias e festas de iniciação" 

noræ: 
"grupo (de pessoas)" 

Aibâ noræ te ai'aba'ré, buru u. 
"O grupo de homens vai à roça." 

norõpo'onho: 
"palmito de babaçu (ou acuri)" 

norõwada (norõwaada/norõwata - G): 
"tucano" 

norõwede (norõweede - F): 
"palmeira de babaçu" 

norõ'rãiwawå: 
"coco da bahia" 

nozâ (nonhama - E): 
"milho" 

(V. wa'rupré.) 

nozâ'u (nozâ'õmo - E): 
"nome de um dos oito grupos no sistema faixa etária xavante" 

(V. abare'u, ai'rere, ai'ro/anarowa, åtåpa, hâtârã, tirowa e sada'ro.) 
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Nh, nh 
nhamnha: 
"aracuã" 

nhanarã: 
"abelha preta" 

nherå: 
"ainda que; mesmo que" 

Ðnhamra ze nherå, wa za watobro. 
"Mesmo que gostasse de ficar, vou sair." 

"uma vez que" 
Te da'uwati nherå, wasi'aba'réi õ di. 
"Uma vez que ele proibiu, não vamos." 
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O, o 
õ: 
"negativo" 

Moræ õ di. 
"Ele não vai." 

odo (oodo/oto - G): 
"cigarra" 

õhõta: 
"lá" 

–E mame, 'ri hã? –Õhõta te za. 
"–Onde (fica) a casa? –Está lá, ó!" 

õme: 
"lá (naquele lugar)" 

–E mame? –Õme. 
"–Onde (está)? –(Está) lá." 

õ niwæ: 
"naquele lado" 

õ ré: 
"antes; antes de" 

Ðmoræ õ ré, wa za ðsa. 
"Vou comer antes de ir." 

oro!: 
"exclamação de admiração e censura" 

Oro! Buru u, aimoræ za. 
"Puxa! Pensei que você tivesse ido à roça." 

Oro! Buru u, aimoræ 'ruza. 
"Puxa! Você prometeu ir à roça (mas não foi)." 

oti: 
"minha sobrinha; minha neta (termo usado para chamar ou se referir às netas)" 

oto: 
"agora; já" 

õwa: 
"(para) lá" 
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P, p 
pa: 
"rio" 

pa (pari - D): 
"palavra que indica ação terminada ou acabada" 

Ma tô romhuri pa. 
"Completou o trabalho." 

Zahadu te te romhuri pari õ di. 
"Ainda não completou o trabalho." 

padi (paadi/pati - G): 
"tamanduá bandeira" 

pa di: 
"é/está comprido; é/está longo (ser/estar)" 

pahi di: 
"é/está medroso (ser/estar)" 

pahâri'wa: 
"nome dado ao membro de cada grupo no sistema faixa etária xavante que atua na cerimônia do 

sol na época de iniciação; função herdada do tio paterno mais velho que seu pai" 

panho'u (panho'õmo - E): 
"rio largo" 

pa pire di: 
"é/está convincente (ser/estar)" 

para: 
"dentro de uma casa ou edifício" 

'Ri para, te nhamra. 
"Ele fica dentro da casa." 

pari: 
(V. pa "ação terminada".) 

patire: 
"tamanduá-mirim (michila)" 

pazawi di: 
"é/está mimado (ser/estar)" 

pa'o: 
"banana" 

pâ/bâ: 
(V. bâ.) 
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pe!: 
"interjeição de admiração (fala feminina)" 

pe (pese - D): 
"muito, plenamente" 

Wa tô waihu'u pe. 
"Entendi plenamente." 

pé: 
"neste caso" 

Wa za pé sô mo. 
"Neste caso irei buscá-lo." 

pehâire: 
"matrinxã" 

pezai'y: 
"boto (peixe)" 

pezapodo (pezapoodo/pezapoto - G): 
"pacu" 

pe'a: 
"1ambari" 

på'å pese di: 
"é/está generoso; é/está bondoso (ser/estar)" 

på'åzé di: 
"está com saudade; está triste (estar)" 

pibuma: 
"em benefício de; para o bem de" 

Ðra pibuma, wa za romhu, buru na, æsazéb da. 
"Vou trabalhar na roça em benefício do meu filho, para ter comida para ele." 

"sobre; a respeito de" 
Maræ zô, ma ræni, æpibuma, æ'ra hâzé wa. 
"Procurou saber sobre a causa da doença de seu filho." 

Aipibuma, maræ zô, wa ræni, maræ te te aiwæræ newa. 
"Eu me preocupei a respeito de você (porque) me pareceu que alguma coisa o tivesse 

matado." 

pibu pese di: 
"está dominado (entendido) (estar)" 

pidu: 
"mutuca" 

pipa di: 
"é/está medroso (ser/estar); está aborrecido (estar); tem receio de (ter)" 



   79

pire di: 
"é/está pesado (ser/estar)" 

Si'õno ãma duri. Ðma pire di. 
"Leve o baquité. É pesado para mim." 

"é autoritário (ser); tem autoridade (ter)" 
Mreme pire di.  
"A palavra dele tem autoridade."  

"é difícil (ser)" 
Daribi pire di. 
"Nadar é difícil." 

piro (piro'o - D): 
"borboleta" 

piza: 
"panela" 

piza'a: 
"lata; prato; louça" 

pi'õ (pi'õi - B): 
"mulher" 

Si'õno pi'õ nhimi'manharæ. 
"Baquité é trabalho de mulher." 

"fêmea" 
–Wapsã'rare, e ma tô rere? –Ðhe, ma tô rere. –E niha pi'õ hã? –Misire. –Aibâ hã 

bété? –Si'ubdatõ æhâiba hã. 
"A cria da cadela nasceu? –Sim, nasceu. –Quantas fêmeas? –Uma. –Então e machos? –

Três." 

"nome usado para se dirigir à sobrinha ou filha depois de casar" 

pi'õ'rare: 
"menina; nenê (feminino)" 

pi're ba: 
"para baixo; rio abaixo" 

pi'u: 
"abelha preta pequena; abelha sanharó" 

pi'uriwi: 
"em segredo; secretamente" 

po (po'o - D): 
"flecha com ponta grande para caçar animais grandes" 

pone (pone'å - D): 
"veado mateiro" 



   80

pone'åre: 
"catingueiro" 

pone'årebâ (pone'årebâi - B): 
"ovelha, carneiro; bode; cabrito" 

popanone: 
"foice" 

popara: 
"enfeite usado pelos membros do grupo que orientam o novo grupo nas cerimonias durante o 

período de preparo desse novo grupo para iniciação no sistema faixa etária xavante" 

powawå (poowawå): 
"gado; boi; vaca, etc." 

(V. pozéwasédé.) 

pozé (poozé - F): 
"cervo" 

pozéwasédé (pozéwaséédé/pozéwasété - G): 
"gado" 

(V. powawå.) 

po'ore: 
"flecha com ponta pequena para caçar animais pequenos" 

po're õ di: 
"é desobediente (ser)" 

(V. dapo're õ di e dapo're.) 

po're 're di: 
"está com ouvidos atentos (orelha em pé) (estar)" 

pra!: 
"expressão de surpresa (fala masculina)" 

prã (prãi - B): 
"menos; pouco" 

Sa'åtå prã ti. 
"Está meio grande, (lit. está menos que grande)." 

pu (pu'u - D): 
"lagoa com nascente próprio" 
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R, r 
ra di: 
"é/está sujo (ser/estar)" 

rã di: 
"é/está limpo; é/está branco (ser/estar)" 

re: 
"isolado" 

Re na te za, 'ri hã. 
"A casa fica isolada." 

ré: 
"tipo de resina usada como cola na confecção de artefatos" 

ré: 
"com" 

Ti'ra ré, te wei mo. 
"Ela vem com sua própria criança (carregando-a)." 

Asiré wa romhu. 
"Eu trabalho com você." 

"em" 
Hâiba ré. 
"Vivo (lit. no corpo)." 

"durante" 
wahub ré 
"durante a estação da seca" 

"enquanto" 
hâiba ré ré 
"enquanto vivo (lit. enquanto no corpo)" 

Moræ ré, ma tô waptãrã, æ'ra hã. 
"Enquanto ele foi, nasceu o seu filho." 

robduri: 
"caminhão" 

robra di: 
"está escuro (noite) (estar)" 

robza'rã ré: 
"de madrugada; enquanto ainda escuro" 

robzâ (romnhamare - E): 
"semente" 

robze (robzei - B): 
"bom ânimo" 
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rob'madâ'âzé (rob'madâ'âzém - C): 
"espelho" 

rob'rã (rob'rãi - B): 
"fruta" 

rob're: 
"espaço" 

Rob're syryre di. 
"Há pouco espaço (está cheio)." 

rob'rehâ: 
"vale" 

(V. â'rehâ.) 

rob'ro: 
"fim da estação da seca" 

rob'ui'éré: 
"escrita" 

rob'uiprazé (rob'uiprazém - C): 
"dinheiro" 

romhâ di: 
"é/está longe (em tempo ou distância) (ser/estar)" 

romhõsi'wa (romhõsi'wai - B): 
"pessoa que faz maravilhas" 

romhuri durizé (romhuri durizém - C): 
"segunda-feira" 

(V. romhuri na'rada.) 

romhuri na'rada (na'raada/na'rata - G): 
"segunda-feira" 

(V. romhuri durizé.) 

romhuri'wa (romhuri'wai - B): 
"trabalhador; servente; empregado; funcionário" 

romhuture di: 
"é/está perto (em tempo ou distância) (ser/estar)" 

romnhemezé (romnhemezém - C): 
"caixa; mala; armário; estante" 

romnhi: 
"carne (comestível)" 

romnhizé (romnhizém - C): 
"fumaceira" 

(V. hunhizé.) 
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romnhiwasi: 
"exposto" 

Romnhiwasi te za, sib'ézé hã. 
"A faca está exposta (não coberta)." 

ropæ (ropæni - D): 
"mel" 

ropibuma: 
"por causa de" 

Aibâ, te za duréi watobro, romhâ ma ropibuma, bâtâ hâ ré, wisi da. 
"O homem sairá cedo por causa da distância, para chegar de dia." 

ropoto'wa (ropoto'wai - B): 
"criador" 

ropru (roprum - C):  
"poeira; lixo; resíduos" 

ropsu'u di: 
"é terra plana (ser); é terra de fácil acesso (ser)" 

roptâ: 
"terra de difícil acesso" 

roptob di: 
"é/está lamoso (ser/estar)" 

roti: 
"conselho" 

rowahudu (rowahuudu/rowahutu - G): 
"ensinamento; ensino" 

rowahutuzé (rowahutuzém - C): 
"igreja (lit. lugar de ensino)" 

rowahutu'wa (rowahutu'wai - B): 
"pastor; pregador" 

rowaihi di: 
"está molhado (estar)" 

rowasu'u: 
"estória; história; conto" 

rowa'a: 
"luz" 

rowa'a di: 
"está claro (luz) (estar)" 

rowa'ro: 
"calor" 
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rowa'ro di: 
"está quente (estar); está fazendo calor (estar)" 

ro'wa'rutu di: 
"está confuso; está abagunçado; está misturado (estar)" 

rowa'u (rowa'u'u –D): 
"vento" 

rowa'u'u di: 
"está ventoso (estar)" 

rowå: 
"paz; bom lugar; paraíso" 

rowå di: 
"tudo bom/bem; é/está bom/bem (ser/estar)" 

rowi: 
"fora" 

Rowi te nhamra, 'ridawa ãma. 
"Está sentado lá fora bem perto da porta da casa." 

ro'ora: 
"bugio" 

ro'ore: 
"macaco (pequeno)" 
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S, s 
sa/za (Kb): 
"para" 

Ðza hiri, upa hã. 
"Reserve a mandioca para mim (lit. coloque a mandioca para mim)." 

sada/zada (Kb): 
"palavra que indica objetivo ou propósito" 

Te za sada romhu, apito zada. 
"Trabalhará para ele, para o chefe." 

Te za wazada tizahi. 
"Ficará zangado conosco." 

sadawa nhipese di: 
"é mentiroso (ser)" 

sadaze ti: 
"está cheiroso (estar)" 

sada'ré: 
"bolo indígena de milho" 

sada'ro: 
"nome de um dos oito grupos no sistema faixa etária xavante" 

(V. abare'u, ai'rere, ai'ro/anarowa, åtåpa, hâtârã, nozâ'u e tirowa.) 

sahi ti (Kb): 
"está zangado; está bravo; está valente (estar)" 

sahuré: 
"ambos" 

sãmri pese di: 
"está visível (estar)" 

sapa'abâ (Kb): 
"subitamente; inesperadamente; espontaneamente; fora de hora; sem preparo; voluntariamente" 

sapore di (Kb): 
"é baixo (de altura) (ser)" 

sapoto di (Kb): 
"é redondo (ser)" 

sãrã u: 
"rio acima" 

saré: 
"caçula" 
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sarina/zarina: 
(V. zarina.) 

sawi di (Kb): 
"é amado; é querido; é desejado (ser)" 

sa'a: 
"colina" 

sa'a wa'wa: 
"vale" 

sa'åtå: 
"rapidamente" 

Sa'åtå aiwara! 
"Corra rapidamente!" 

sa'åtå di: 
"é/está grande (ser/estar)" 

–E aiburu sa'åtå di? –Æhe, sa'åtå di. 
"–Sua roça é grande? –Sim, é grande." 

sa'åtå na: 
"muito/muita/muitos/muitas" 

Sa'åtå na, ðma sõmri. 
"Me dá muito/muitos." 

sa're'wa: 
"assombração; aparição" 

sé: 
"palmito (de bocaiúva)" 

sé di (Kb): 
"está doloroso; está dolorido (estar)" 

sena: 
"verdadeiro; sincero" 

Wa hã, tô sena. 
"De fato sou sincero." 

sena na: 
"em verdade; verdadeiramente" 

sépsédé (sépséédé/sépsété - G): 
"pica-pau" 

se ti (Kb): 
"está gostoso (estar)" 

sé wede: 
"palmeira de bocaiúva/macaúba" 

(V. a'odo.) 
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si: 
"só; somente" 

si (sii - A): 
"pássaro" 

siba'are: 
"garça" 

sibzibi: 
"gengibre" 

sibi (siibi - F): 
"caranguejeira; tarântula" 

sib'ézé (sib'éézém - C): 
"faca" 

sib'ru ti (Kb): 
"é corajoso; é valente; é temeroso (ser)" 

sib'uwa!: 
"que fraquinho hein! (fala-se de alguém que é forte)" 

sib'uware di (Kb): 
"está fraco/sem força ou saúde (estar)" 

sidâpâsi: 
"(um) após (outro)" 

'Ri sidâpâsi, 'ri nhitom na, te 're simasa. 
"Uma após outra as casas ficam fechadas." 

Awå sidâpâsi te we mo, ðtåme. 
"Diariamente ele vem para cá (para me visitar)." 

sima: 
"para si mesmo" 

Ma tô sima api. 
"Cozinhou para si mesmo." 

"consigo" 
'Râwi ma tô sima tinha. 
"No íntimo falou consigo." 

simhi: 
"garrafa" 

simihâpãræ: 
"espírito mau" 

simipari õ di (Kb): 
"é/está desobediente (ser/estar)" 

simipawapto pese di (Kb): 
"é prestativo (ser)" 
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simisutu: 
"unidos; ligados" 

simiza'rese õ di (Kb): 
"está sem juízo; está sem preparo (estar)" 

simiza'rese pese di (Kb): 
"é/está esperto; é/está inteligente (ser/estar)" 

simi'â: 
"feitiço" 

simi'rãmi di: 
"é/está horizontal (ser/estar)" 

sina: 
"enquanto (usado quando duas ou mais ações de igual duração são realizadas simultaneamente 

pelo mesmo agente)" 
Moræ sina, te tiwawa.  
"Indo, ele chorava." 

sina: 
"por si mesmo" 

Ma tô sina hâipo. 
"(O vestido) rasgou-se (porque é pequeno demais)." 

"em relação a si mesmo" 
Wa tô ðsina waihu'u. 
"Reconheci a mim mesmo. (Reconheci o meu erro.)" 

sinho'ra: 
"modo em que os membros de um grupo chamam as pessoas que pertencem ao grupo um grau 

abaixo do seu no sistema faixa etária xavante" 

sipese di (Kb): 
"é capaz; é esperto; é habilidoso (ser)" 

sipi tui!: 
"já! (você fez rapidamente e bem!)" 

siprã ti (Kb): 
"está incapaz (estar)" 

siptete di (Kb): 
"é/está forte (ser/estar)" 

siro (sirõmo - E): 
"pronto; feito" 

æhâ're siro 
"roupa feita" 

"já; imediatamente" 
Wa za we ðmoræ siro. 
"Vou voltar já (do rio)." 
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"ainda hoje" 
Wa za we ðmoræ siro. 
"Vou voltar ainda hoje (de uma caçada)." 

siséb di: 
"é /está envergonhado; é/está tímido; é/está embaraçado (ser/estar)" 

sisu: 
"folha de buriti" 

siti'ru ti (Kb): 
"está zangado; está mal-humorado (estar)" 

siwaprosi: 
"sozinho" 

siwa'ru: 
"indiscriminadamente" 

Siwa'ru, te za te te dama sõmri. 
"Ele dará às pessoas indiscriminadamente." 

"sem rumo" 
Siwa'ru, wa za 're mo, aba. 
"Vou caçar sem rumo." 

"inespecificamente" 
Siwa'ru, maræ hã we ðma 'ma'âri. 
"Traga alguma coisa para mim. Qualquer coisa." 

siwi: 
"palavra que indica uma ação conjunta de duas ou mais pessoas" 

Zazahâ te za siwi waibu. 
"Eles todos juntos pegarão as roupas." 

"dele mesmo" 
Maræ te te tãma sõmri õ wa, ai'uté te za tina siwi wå'õ. 
"Porque ela não lhe deu alguma coisa, a criança rejeitará sua mãe (lit. rejeitará dela 

mesma)." 

sizâ (sinhama - E): 
"cascavel" 

si'a (sii'aa –A): 
"frango; galinha" 

si'a hârâ wi: 
"ao canto do galo; madrugada" 

si'a wawå (sii'aa wawå): 
"peru" 

si'õno (si'õõno/si'õtõ - G): 
"baquité sem tampa" 
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si'rã: 
"cesta fechada para guardar semente de feijão, milho, etc." 

si'ré'wa: 
"membro(s) da outra divisão da tribo" 

si'ubdatõ: 
"três" 

si'uihâ na: 
"por conta própria; iniciativa própria" 

Si'uihâ na, te romhu, ni'wa te te tãma 'ru õ nherå. Sapa'abâ ma tô ð'ãma aime. 
"Trabalha por iniciativa própria embora ninguém mandou. Espontaneamente ele me 

ajudou." 

si'uiwa: 
"igual; mesma espécie" 

 Ætép si'uiwa wa, te za te te 're sé. 
"Colocará o que é novo em algo igualmente novo." 
(V. æ'uiwa.) 

si'uwazi: 
"arame" 

si'uwazi'a: 
"anzol" 

sô/zô (Kb): 
"à procura de" 

Tiri zô, wa za mo. Wa za oto sô mo. 
"Vou procurar coco de bacuri. Vou procurá-lo agora mesmo." 

"em busca de" 
Upa zô, wa za mo. 
"Vou buscar mandioca." 

"a respeito de" 
Wa za sô rosa'rata. 
"Vou pensar (tentar compreender) a respeito disto." 

"por" 
Wa za sô 'madâ'â. 
"Vou cuidá-lo por ele." 

"para" 
'Madâ'â u'âsi aba, wazô. 
"Cuidem constantemente para nós." 

"de" 
Ðmro, ma tô dârâ. Taha wa, wa za sô dârâ, ðpå'åzé ahâ wa. 
"Meu marido morreu. Vou morrer de saudade dele." 
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"para saber/descobrir" 
Wei moræ zô, wa asadanha. 
"Estou perguntando para saber se ela já veio." 

sõprub di (Kb): 
"é/está generoso (ser/estar)" 

sõrõ di: 
"é/está fibroso (ser/estar)" 

sõté: 
"arara azul" 

sõti di (Kb): 
"é/está mesquinho (ser/estar)" 

sõwahu: 
"terreno alagadiço; pantanoso" 

Sõwahu u ðmoræ õ di za. Ro'wa'rutu di. 
"Não vou ao lugar pantanoso porque é tudo bagunçado." 

sõ'awi: 
"abertamente" 

sõ'reihõ: 
"socó" 

supara (suupaara - F): 
"areia" 

suwaipo (suuwaipo): 
"broto de buriti" 

syryre di: 
"é/está pequeno (ser/estar)" 

syry na: 
"um pouco" 
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T, t 
tã (tãi - B): 
"chuva; estação das chuvas" 

Tã pæni wawå. 
"Chuva pesada." 

Tã ti. 
"Há muita chuva." 

Tã we zidi. 
"A chuva vem vindo." 

taha ta: 
"é isto (mesmo) (quando acerta uma coisa ou idéia)" 

taha wa: 
"por isso" 

tãirãrã: 
"trovão distante" 

tãiwaipo: 
"arco-íris" 

tãiwapsa: 
"raio" 

tãma: 
(V. ma "para", etc.) 

tane: 
"assim" 

tane tô: 
"de fato (é) assim" 

(V. tô.) 

tãnhizé: 
"vapor da água (chuva)" 

tãsi'ubuzi: 
"relâmpago" 

tawamhã: 
"depois; então; daí" 

tãza'rã: 
"nuvem de chuva" 

tãzâ (tãnhama - E): 
"pedra de gelo" 
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tâibâ: 
"terminou; terminado" 

tâ ti: 
"(a fala) está abafada, indistinta (estar)" 

te: 
"palavra que indica pessoa e aspecto" 

(V. Quadros nos Apêndices I, II, III e VIII.) 

te: 
"porque" 

'Rubu te, te tiwawa, ai'uté hã. 
"O nenê está chorando porque está com sede." 
(V. wa "porque".) 

té!: 
"exclãmação de desprezo ou repugnância" 

te ab're (IIa): 
"ele faz buraco (fazer)" 

Wede te te sãri da, te ab're. 
"Faz um buraco para fincar o pau." 

"ele faz cova (fazer)" 
Te za sada ab're za'ra ni, ædâ'â da.  
"Farão uma cova para o morto." 

te ahu (IIa): 
"ele enche uma cabaça (mergulhando-a na água) (encher)" 

te aihâ (Ib): 
"ele ri (rir)" 

te aimasa (Ib) (aimasam - C): 
"eles ficam em pé/de pé (ficar)" 

wa aimasam ni 
te aimasa wa'wa 
te aimasa 

"nós ficamos em pé" 
"vocês ficam em pé" 
"eles ficam em pé" 
(V. te za e te aima'wa.) 

te aimasisi zahuré (Ib): 
"eles ficam (permanecem no local) (no dual) (ficar); eles sentam (no dual) (sentar)" 
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wa aimasisi ni 
te aimasisi 'wa 
te aimasisi zahuré 

"nós (dois) ficamos" 
"vocês (dois) ficam" 
"eles (dois) ficam" 
(V. te nhamra e te asimro.) 

te aima'wa (Ib) (aima'wara): 
"eles ficam em pé/de pé (no dual) (ficar)" 

wa aima'wara ni 
te aima'wara 'wa 
te aima'wa 

"nós (dois) ficamos em pé" 
"vocês (dois) ficam em pé" 
"eles (dois) ficam em pé" 
(V. te za e te aimasa.) 

te aiwapsisi (Ib): 
"eles dançam (dançar)" 

Barana, aihæni te za aiwapsisi ni, ma'rã wi. 
"Todos vão dançar à noite, ao pôr do sol." 

te aiwa'õ (Ib): 
"ele chora (chorar); ele lamenta (lamentar)" 

Ti'ra zô, te za aiwa'õ, tiwi dâ'â wa. 
"Ela vai chorar por seu filho, porque ele morreu." 

te ai'aba'ré (Ib) (aba'réi - B): 
"eles vão (ir)" 

wa ai'aba'ré ni 
te ai'aba'réi wa'wa 
te ai'aba'ré 

"nós vamos" 
"vocês vão" 
"eles vão" 
(V. te mo e te tineb zahuré.) 

te ai'rå (Ib) (ai'råne): 
"ele dança (dançar)" 

Hâiwahâ te za ai'råne za'ra, tãma rowå za'ra da. 
"Eles vão dançar à tarde para ficarem felizes." 

te ai'wapé za'ra: 
"eles brigam (brigar)" 

te ãma rosa'rata (IIb): 
"ele considera (considerar); ele reflete (refletir); ele pensa sobre (pensar)" 

(V. te rosa'rata.) 
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te ãma sapræ (IIa): 
"ele traduz (traduzir)" 

te ãma tobzusire (IIa): 
"ele não vai mais se importar (importar)" 

Te ãma tobzusire, te te tãma a tõ da. 
"Ela não vai mais se importar em dar (comida) a ele (porque ele sempre recusa)." 

te ãma wabzu (IIa): 
"ele iguala (em qualidade ou habilidade) (igualar)" 

Ni'wa te te ãma wabzu õ di. 
"Ninguém é igual a ele." 

te amnhatã (Ic): 
"eles estão dependurados (dependurar)" 

(V. te da'o e te tiza'o zahuré.) 

te amra (Ib): 
"ele nega (negar)" 

Wa tô sadanha aré. Tazahã, te amra. 
"Perguntei antes, mas ele negou." 

"ele fica sem (ficar)" 
E maræ da, ãma 'mahârâ aba õ di? Taha wa, ma tô sina amra. 
"Por que vocês não o chamaram (para receber algo na distribuição)? Por isso ele ficou 

sem nada." 

te api (Ic): 
"ela cozinha (cozinhar)" 

te asamro (Ib) (samroi - B): 
"eles correm (no dual) (correr)" 

wa asamro ni 
te asamroi wa'wa 
te asamro 

"nós (dois) corremos" 
"vocês (dois) correm" 
"eles (dois) correm" 
(V. te wara e te sisa're.) 

te asimro (Ib) (simroi - B): 
"eles ficam (permanecem no local) (ficar); eles sentam (sentar)" 

wa asimro ni 
te asimroi wa'wa 
te asimro 

"nós ficamos" 
"vocês ficam" 
"eles ficam" 
(V. te nhamra e te aimasisi zahuré.) 
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te azidi (IIa): 
"ela fia (algodão) (fiar)" 

te a'ese (Ib): 
"ele vira de lado (virar)" 

te âhu (IIb) (âhuri): 
"eles bebem (beber)" 

(V. te zâ'rå e te hâsi.) 

téb di: 
"é/está cru (ser/estar)" 
tebe (tepe - E): 

"peixe comestível" 

tébé: 
"nome dado aos membros de cada grupo no sistema faixa etária xavante, que atuam na cerimônia 

do tébé durante os ritos de iniciação; função herdada de um tio paterno mais velho do pai 
dele" 

te daba'wara (Id): 
"eles se deitam (deitar)" 

wa daba'wara ni 
te asimi'wara 'wa 
te daba'wara 

"nós nos deitamos" 
"vocês se deitam" 
"eles se deitam" 
(V. te nomro e te da'wa.) 

te dama wå (IIa): 
"ele aprova para o povo" 

te da'o (Ie): 
"ele está dependurado (dependurar)" 

(V. te tiza'o zahuré e te amnhatã.) 

te da'wa (Ie): 
"eles se deitam (no dual) (deitar)" 

wa waza'wari ni 
te asa'wari 'wa 
te da'wa 

"nós (dois) nos deitamos" 
"vocês (dois) se deitam" 
"eles (dois) se deitam" 
(V. te nomro e te daba'wara.) 

te hâ (IIb) (hârâ): 
"ele chãma (gritando) (chãmar)" 
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te hâ (IIa): 
"ele atira com flecha/pedra" 

–E maræ te hâ, ti'i na? –Waihârâ te hâ, ti'i na. 
"–O que é que ele atira com flecha? –Ele atira um papagaio com flecha." 

te hâibabaræ (IIa): 
"ele remenda roupas (remendar)" 

te hâiba zama (IIb) (hâiba zamaræ): 
"ele parece com (alguém) (parecer)" 

te hâipo'o (IIb): 
"ele quebra a casca (quebrar)" 

te hâpa (IIa) (hâpari): 
"ele o sangra (para curar a dor) (sangrar)" 

te hâpâ (IIa): 
"ele nivela (nivelar)" 

 Æ'u'åne wa za hâpâ, ðnhib'rata na. 
"Vou nivelar a massa com a mão." 

Wede te hâpâ, dasimasisizéb da. 
"Ele alisa a madeira para (fazer) um banco." 

te hâpâ (IIa): 
"ele assa peixe (assar)" 

te hâsi (IIa): 
"eles bebem (no dual) (beber)" 

(V. te zâ'rå e te âhu.) 

te hâsu'u (IIa): 
"ela passa roupa a ferro (passar)" 

te hâ're (IIa): 
"ela costura (costurar)" 

te hâ'rå (IIb) (hâ'råne): 
(V. te zâ'rå.) 

te hâ'rutu (IIa): 
"ele amassa barro (para rebocar parede) (amassar)" 

te hõrõ (Ie): 
"ele assobia (assobiar)" 

tåme: 
"a (ao, à ) (preposição)" 

'Ri tåme te mo. 
"Ele vai à casa." 

Te za atåme mo. 
"Ele vai a você." 
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te mo (Ie) (moræ): 
"ele vai (ir)" 

wa mo 
te aimo 
te mo 

"eu vou" 
"você vai" 
"ele vai" 
(V. te tineb zahuré e te ai'aba'ré.) 

te na (IIa): 
"ele derruba uma árvore (derrubar)" 

te nomro (Ie): 
"ele se deita (deitar)" 

wa nomro 
te ano 
te nomro 

"eu me deito" 
"você se deita" 
"ele se deita" 
(V. te da'wa e te daba'wara.) 

te nhamra (Ie) (Ka): 
"ele fica (permanece no local) (ficar); ele senta (sentar)" 

wa nhamra 
te asã 
te nhamra 

"eu fico" 
"você fica" 
"ele fica" 
(V. te aimasisi zahuré e te asimro.) 

te nhamra: 
"ele choca (chocar)" 

te nhono (Ie) (Ka): 
"ele dorme (dormir)" 

wa nhono 
te asõ 
te nhono 

"eu durmo" 
"você dorme" 
"ele dorme" 
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wa wanhotõ ni 
te asõtõ 'wa 
te tinhotõ zahuré 

"nós (dois) dormimos" 
"vocês (dois) dormem" 
"eles (dois) dormem" 

wa wanhotõ za'ra ni 
te asõtõ za'ra wa'wa 
te tinhotõ za'ra 

"nós dormimos" 
"vocês dormem" 
"eles dormem" 

te õno (IIa): 
"ele cata piolho (catar)" 

te pa'uwati (IIa): 
"ele proíbe (brigar, etc.) (proibir)" 

Te pa'uwati, si'wapé tõ da. 
"Ele proíbe que não briguem entre si." 

te pawapto (IIa):  
"ele ajuda (ajudar)" 

te piza (IIb) (pizari): 
"ele o vira (virar); ele folheia (página) (folhear)" 

te pru (IIa): 
"ele despedaça (despedaçar); ele esmigalha (esmigalhar)" 

te rébébé (IIb): 
"ele gira (a piorra) (girar)" 

te robdi'i (IIb): 
"ele rega (regar); ele molha (molhar); ele água (aguar)" 

te robza'ra (IIa): 
"ele coloca as coisas em ordem (colocar); ele ordena (ordenar)" 

te rob'madâ (IIb) (rob'madâ'â): 
"ele olha (olhar)" 

E maræ zô, te ærob'madâ? 
"O que você está querendo ver?/ Por que fica olhando (em vez de dormir)?" 
(V. ma tô tinhopré.) 

te rob'ma'wama (IIb) (rob'ma' wamaræ): 
"eles trabalham (muita gente) (trabalhar)" 

te rob'rasi (IIb): 
"ele faz barulho de folhas secas pisadas (fazer)" 
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te rob'ruiwapa (IIb) (rob'ruiwapari): 
"ele deseja ardentemente (desejar); ele anseia (ansiar)" 

te rob'ui'éré (IIb): 
"ele escreve (escrever)" 

te romhõsi (IIb): 
"ele faz maravilhas (fazer)" 

te romhâ (IIa): 
"ele atira (atirar)" 

te romhu (IIb) (romhuri): 
"ele trabalha (trabalhar)" 

te romnhamra (IIb): 
"ele joga fora (jogar)" 

te romnhihâtâ (IIb): 
"ele escreve (escrever)" 

te ropta'a (IIb): 
"ele bate (bater); ele martela (martelar)" 

te rosa'rata (IIb): 
"ele pensa (pensar)" 

(V. te ãma rosa'rata, e te 'râwi rosa'rata.) 

te rowahutu (IIb): 
"ele ensina (ensinar); ele prega (pregar)" 

te rowasu'u (IIa): 
"ele conta alguma coisa (contar); ele diz alguma coisa (dizer)" 

te sabu (IIa) (sabui - B): 
"ele vê (ver)" 

te sadamri (IIb): 
"ele sente o cheiro de (sentir); ele cheira (cheirar)" 

te sadawa a'are (IIa): 
"ele pia (piar); ele pipila (pipilar)" 

te sadawa zama (IIb) (sadawa zamaræ - Kb): 
"ele segue o conselho (seguir)" 

te sama (IIb) (samaræ): 
"ele segue (seguir)" 

Timama te sama, buru u. 
"Ele segue o pai à roça." 

Ma, te sama, te te wæræ da. 
"Ele segue a ema para matá-la." 
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Te asadawa zama, ai'ra hã. 
"Seu filho segue o seu conselho." 

"ele imita (imitar)" 
Te ãma sama. 
"Ele imita (parece com em caráter)." 

te sanha (IIa): 
"ele trança (colarinho) (trançar)" 

te sapa (IIb) (sapari): 
"ele sustenta a casa (esteio) (sustentar); ele joga peteca (não deixa cair) (jogar)" 

te sapo'o (IIb): 
"ele arranca (arrancar); ele cava (em busca de mandioca, etc.) (cavar)" 

te sapræ (IIa): 
"ele atravessa (atravessar); ele troca (em miúdos) (trocar)" 

te saprõ (IIb) (saprõni): 
"ele conduz (conduzir)" 

te sapu'u (IIb): 
"ele fura (furar)" 

te sarõ (IIb) (sarõni): 
"ele ajeita lenha no fogo (ajeitar)" 

te sarõtõ (IIb): 
"ele pula (pular)" 

te sãsã'ã (IIb): 
"ele sacode (sacudir)" 

te sasõ (IIb) (sasõmri): 
"ele pendura (pendurar)" 

te sasu (IIa): 
"ele assa (carne, milho) na brasa (assar)" 

te sate (IIa): 
"ele remove (remover)" 

'Ru'a, te sate, sada'ré te te wazere da. 
"Ela remove as cinzas para tirar o bolo." 

"ele expulsa (expulsar)" 
'Ri hawi, te sate. 
"Ele o expulsa da casa." 

te sawi (IIa): 
"ele cumprimenta (cumprimentar); ele saúda (saudar)" 

te saze (IIa): 
"ele concorda cora (concordar); ele crê (crer)" 
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te sa'rata (IIb): 
"ele põe em ordem (pôr); ele conta (enumera) (contar)" 

te sa'u (IIb) (sa'uri):  
"ele sopra (soprar)" 

te sa'wa (IIb) (sa'wari): 
"ele joga fora (jogar); ele despeja (despejar); ele derrama (derramar)" 

te sebre (IIb): 
"ele assa (assar)" 

te sépata (IIa): 
"ele sofre (sofrer)" 

te sidotodo (IIa): 
"está fervendo (ferver)" 

te sima sasi (IIa): 
"ele faz ninho (fazer)" 

te sima wå (IIa): 
"ele deseja (desejar)" 

te sipese (IIb): 
"ele se enfeita (enfeitar); ele se pinta (pintar)" 

te sisa're (Ib) (sisa'rei - B): 
"eles correm (correr)" 

wa wasisa're 
te asa'rei wa'aba mo 
te sisa're 

"nós corremos" 
"vocês correm" 
"eles correm" 
(V. te wara e te asamro.) 

te sisu (Ilc): 
"ele coloca penas numa flecha (colocar)" 

te siwasu'u (IIa): 
"ele confessa (confessar); ele fala dele mesmo (planos, sentimentos, etc.) (falar)" 

te sizâ (IIb) (sizâri): 
"ele corta (cortar)" 

te si'rã'õtõ (III): 
"eles se reúnem (usado só no plural) (reunir)" 

te sô mapa (Id) (mapari): 
"ele o espera (esperar)" 

te sô ræni (Ie) (rætæ - G): 
"ele o/a procura (procurar)" 
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wa sô ræni 
te sô airæ 
te sô ræni 

"eu o procuro" 
"voçe o procura" 
"ele o procura" 

wa sô rætæ ni 
te sô airætæ 'wa 
te sô rætæ zahuré 

"nós (dois) o procuramos" 
"vocês (dois) o procuram" 
"eles (dois) o procuram" 

te sô 'ruiwapa (IIb) ('ruiwapari): 
"ele deseja (desejar); ele inveja (invejar)" 

te sõré (IIa): 
"ele lê (ler); ele conta (contar); ele classifica (classificar); ele arruma (arrumar)" 

te su (IIa): 
"ele soca (socar)" 

te suwa: 
"ele assa nas cinzas (objeto plural) (assar)" 

(V. te 'waza e te 'wanhe.) 

te tãma rob'ru (IIa): 
"ele manda nele (mandar)" 

tete di: 
"é/está firme, duro (ser/estar); firme (voz); rapidamente (pessoa ou água correndo)" 

te tété (lb): 
"ele segura (segurar)" 

te tihâiba (Ie) (hâimana): 
"ele é (ser); ele fica (ficar); ele se comporta (comportar)" 

te tineb zahuré (Ia): 
"eles vão (no dual) (ir)" 

wa wanem ni 
te ane wa'wa 
te tineb zahuré 

"nós (dois) vamos" 
"vocês (dois) vão" 
"eles (dois) vão" 
(V. te mo e te ai'aba'ré.) 

te tinha (IIb) (nharæ): 
"ele diz (dizer); ele fala (falar)" 
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te tinha (IIb) (nhamri): 
"ele trança (trançar)" 

te tinhisirõ (Ia) (Ka): 
"ele ronca (roncar)" 

te tipraba: 
"ele corre desenfreadamente (correr)" 

Uhâdâ te tipraba. 
"A anta corre desenfreadamente." 

"ele flui (água) (fluir)" 
Â te tipraba. 
"A água (no rio) corre muito." 

te tirob'é'é: 
"ele se silenciou (silenciar)" 

E maræ wa, te aimreme zusi aba ãna ai'ubumroi wa'wa? E maræ wa, te tirob'é'é? E 
ma ðma aipahi za'ra wa'wa? 

"Por que vocês ficam sem falar? Por que silenciaram-se? Vocês têm medo de mim?" 

te tisa (IIb) (sari): 
"ele puxa (puxar)" 

te tìsa (Ia) (sai - B): 
"ele come (comida em geral) (comer)" 

wa ðsa 
te asa 
te tìsa 

"eu como" 
"você come" 
"ele come" 

wa wasa ni 
te asai wa'wa 
te tìsa zahuré 

"nós (dois) comemos" 
"vocês (dois) comem" 
"eles (dois) comem" 

wa wasaihuri ni 
te asaihuri 'wa 
te tisaihu 

"nós comemos" 
"vocês comem" 
"eles comem" 
(V. te tisaihu.) 
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te tisaihu (IIb) (saihuri): 
"eles comem (comer)" 

wa wasaihuri ni 
te asaihuri 'wa 
te tisaihu 

"nós comemos" 
"vocês comem" 
"eles comem" 
(V. te tisa.) 

te tiwa (IIb) (wari): 
"ele quebra nozes (quebrar)" 

Tiri te sima tiwa, æzâ te te sima wazere da. 
"Ele está quebrando coco de bacuri, para tirar a castanha para si mesmo." 

te tiwa (IIb) (wari): 
"ele pede (pedir)" 

te tiwawa (Ia) (wawai - B): 
"ele chora (chorar)" 

te tiza'o zahuré (IIa): 
"eles estão dependurados (no dual) (dependurar)" 

(V. te da'o e te amnhatã.) 

te ti'a'a (Ia): 
 "ele tosse (tossir)" 

te ti'a'a (IIa) (ti'aa'aa): 
"está pingando (pingar)" 

Â te ti'à'a. 
"A água está pingando." 

te ti'å (IIa): 
"ele quebra milho (quebrar)" 

te ti'é'é (IIa): 
"ele estala (estalar)" 

Piza te za ti'é'é. 
"A panela estalará." 

te ti'rå (IIb) ('råne): 
"ele come (objeto singular) (comer)" 

wa ti'rå 
te æ'rå 
te ti'rå 

"eu como" 
"você come" 
"ele come" 
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wa 'råne ni 
te æ'råne 'wa 
te 'råne zahuré 

"nós (dois) comemos" 
"vocês (dois) comem" 
"eles (dois) comem" 

wa wasiwi 'råne ni 
te asiwi æ'råne 'wa 
te siwi ti'rå 

"nós juntos comemos" 
"vocês juntos comem" 
"eles juntos comem" 
(V. siwi.) 

te ti'ru (IIa): 
"ele manda (mandar)" 

te ti'ry'ry (Ia): 
"eles choram (muita gente) (chorar)" 

te tobro (IIb): 
"ele desce (de um banco, etc.) (descer)" 

te tõmo uwati (IIa): 
"ele proíbe que olhe (proibir)" 

te toto (IIa): 
"ele pulsa (o sangue) (pulsar)" 

te ubu: 
"ele cobre (cobrir); ele enfaixa (enfaixar)" 

te udâ (IIa): 
"ele mente (mentir); ele oculta os fatos (ocultar)" 

te uipra/upra (IIa): 
"ele compra (comprar)" 

te uiræ (IIb) (uiræni): 
"ele rodeia (rodear)" 

te umnhasi (Ic): 
"ele espera (sem certeza) (esperar)" 

Pi'õ te za umnhasi, abaze na, æmro sisõpãræ da. 
"A mulher espera que seu marido mate alguma caça." 

te umo (IIa): 
"ele aplaina (aplainar)" 

te upi (IIa): 
"ele toca (tocar); ele mexe (mexer)" 



   107

te upra/uipra (IIa): 
"ele compra (comprar)" 

te upte: 
"ele dá banho (dar)" 

te upto (IIa): 
"ele barreia a casa (barrear)" 

te upsi (IIb) (upsibi): 
"ele cobre (cobrir)" 

te upsõ (IIa): 
"ele lava (lavar)" 

te uwa (IIb) (uwari): 
"ele descasca (feijão, urucum, amendoim) (descascar)" 

te u'ré (IIa): 
"ele pinta (pintar)" 

te wada'u (IIb) (wada'uri): 
"ele manda (mandar)" 

Aibâ te za ti'ra wapté wada'u, te te romhuri da, tãma. 
"O homem mandará seu sobrinho trabalhar para ele." 

te wamro (IIa): 
"ele varre (varrer)" 

te wapa (IIb) (wapari): 
"ele ouve (ouvir); ele escuta (escutar); ele obedece (obedecer)" 

te wapõ (IIb) (wapõræ): 
"ele abana (abanar)" 

Te wapõ, ro'o da. 
"Ele abana (o fogo) para queimar (melhor)." 

te wara (Ie): 
"ele corre (correr)" 

wa wara 
te aiwa 
te wara 

"eu corro" 
"você corre" 
"ele corre" 
(V. te asamro e te si-sa're.) 

te warapibu (IIa): 
"ele doma (animal) (domar)" 

te warutu (IIb): 
"ele mistura (misturar)" 
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te wasi (IIa): 
"ele mistura (terra para fazer massa) (misturar)" 

te wasutu (IIb): 
"ele amola (amolar); ele importuna (importunar)" 

Timama te ai'uté wasutu, sõtõ ré, u te te zâ'råne da. 
"A criança importunou o pai dela enquanto estava dormindo porque ela queria água." 

te wasu'u (IIa): 
"ele conta (contar); ele diz (dizer)" 

te wawã (IIa): 
"ele duvida (duvidar)" 

te wa'udu (Ie): 
"ele descansa (descansar)" 

te wå'å (IIa): 
"ele quebra (algo) em pedaços (quebrar)" 

te wå'õ (IIa): 
"ele discorda (discordar); ele reprova (reprovar); ele rejeita (rejeitar)" 

te za (Ie): 
"ele fica em pé/de pé (ficar)" 

wa za 
te asa 
te za 

"eu fico em pé" 
"você fica em pé" 
"ele fica em pé" 
(V. te aima'wa e te aimasa.) 

te zâ'rå/hâ'rå (IIb) (zâ'råne/hâ'råne): 
"ele bebe (beber)" 

(V. te hâsi e te âhu.) 

te 'madâ (IIb) ('madâ'â): 
"ele vê (ver)" 

Romnhihâdâ te 'madâ. 
"Ele está vendo o escrito." 

"ele supervisiona (supervisionar)" 
Romnhoré'wa te za tinhimi'ubumro noræ hã 'madâ'â pese za'ra. 
"O professor supervisionará bem seus alunos." 

"ele cuida (cuidar)" 
Ti'ra te za 'madâ'â pese, rowå na tãma prédub da. 
"Ele cuidará bem do seu próprio filho para que amadureça bem." 

"ele obedece (obedecer)" 
Timama mreme, te 'madâ. 
"Ele obedece o que seu próprio pai fala." 



   109

te 'mapra (IIb) ('mapraba): 
"ele leva (levar); ele carrega (no carro) (carregar)" 

te 'masi (IIa): 
"ele come (objeto plural) (comer)" 

wa 'masi 
te æ'masi 
te 'masi 

"eu como" 
"você come" 
"ele come" 

te 're mo (Ie) (moræ): 
"ele vai continuamente (ir)" 

Aba te 're mo. 
"Está caçando (lit. ele vai continuamente para uma caçada)." 

"ele vive (viver)" 
Dâ'â õ di, ai'ra hã. Te 're mo. 
"Seu filho não morreu. Ele vive/está vivo." 

te 'råpå'ré (IIa): 
"ele faz beiju (fazer)" 

te 're pupu'u: 
"está zumbindo (zumbir)" 

Arobore, te 're pupu'u. 
"O morcego está zumbindo." 

te 're to (IIa): 
"ele se alegra (alegrar); ele regozija-se (regozijar)" 

te 're sadari (IIa): 
"ele grita (gritar); ele geme (gemer); ele uiva (uivar)" 

te 'ri (IIa): 
"ele constrói uma casa (tipo tradicional) (construir); ele coloca palha ou telhas (colocar)" 

te 'râwi rosa'rata (IIb): 
"ele reflete (refletir)" 

(V. te rosa'rata.) 

te 'ru: 
"ele faz barulho socando (fazer)" 

te 'ruiwapa (IIb) ('ruiwapari): 
"ele tem raiva de (ter); ele odeia (odiar)" 

te'ry: 
"jatobá-do-campo" 

(V. a'õ e a'õ'õire.) 
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te 'waza (IIa): 
"ele assa nas cinzas (objeto dual) (assar); ele cozinha em brasas (objeto dual) (cozinhar)" 

(V. te suwa e te 'wanhe.) 

te 'wanhe (IIa) ('wanherå): 
"ele assa nas cinzas (objeto plural) (assar); ele cozinha em brasas (objeto plural) (cozinhar)" 

(V. te suwa e te 'waza.) 

ti (ti'i - D): 
"flecha para caçar pássaros; tipo de bambu para fazer flecha" 

ti/di: 
Sahi ti. 
"Ele está zangado." 
(V. di.) 

tiha: 
"coisa; propósito (no sentido indefinido, fala feminina)" 

(V. maræ.) 

tiri (tiiri - F): 
"coco de bacuri" 

tirinho: 
"palmito de bacuri" 

tirowa (tiiroowa): 
"nome de um dos oito grupos no sistema faixa etária xavante" 

(V. abare'u, ai'rere, ai'ro/anarowa, åtåpa, hâtârã, nozâ'u e sada'ro.) 

tiwi: 
(V. wi.) 

ti'a (ti'ai - B): 
"terra" 

tì'a (tii'a): 
"carrapato" 

ti'ai baba: 
"no chão (usado somente com verbos de locomoção)" 

ti'ai wa: 
"no chão (locação)" 

ti'ai wi: 
"baixo (perto de terra)" 

Ti'ai wi pesere, te wara, si hã. 
"A ave está voando bem baixo." 

"baixo (voz baixa)" 
Ti'ai wi, ma tô ðma rowasu'u. 
"Ele falou comigo em voz baixa." 
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tì'i (tii'i - F): 
"ariranha" 

to: 
"prazer" 

To sina, ma tãma tisõ. 
"Ele lhe deu com prazer." 

"alegria; paz" 
Ðto sina, wa 're ðnhamra. 
"Vivo com muita alegria." 

tô: 
"de fato" 

Te za tô mo. 
"De fato ele vai." 

"ação realizada" 
Ma tô wi. 
"Já chegou." 

tõ: 
"negativo em locuções imperativas" 

Upi tõ! 
"Não mexe! (lit. não toque!)" 

"negativo (em locuções com da "finalidade/propósito")" 
Ma tô upsibi, da te 'madâ'â tõ da. 
"Ele o cobriu, para que o povo não olhasse." 

tob a di: 
"é cego (lit. olho branco) (ser)" 

tobda'é: 
"peteca feita de palha de milho" 

(V. wedenhiwapure.) 

tob di: 
"é/está peguento; é/está viscoso (ser/estar)" 

(V. wari di.) 

tob'ré di: 
"está de vista boa (lit. seus olhos enxergam longe) (estar)" 

tob'ru ti: 
"está desgostoso (estar)" 

Tob'ru ti ðma. 
"Me desgostei dele." 

toiwå pese di: 
"é/está um brincalhão (ser/estar)" 

tomnhana: 
"remela" 
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tõmoti: 
"fruto da árvore marmelada-brava" 

to pese di: 
"está de vista boa (estar)" 

to pré di: 
"está de olhos inflamados (lit. vermelhos) (estar)" 

toro di: 
"está ávido de comer carne (estar)" 

to ti: 
"está feliz; está contente (estar)" 

tô'ã!: 
"chega!; deixe disso!; basta!" 
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U, u 
u (ui - B): 
"água parada (não corrente)" 

u: 
"a (ao, à) (preposição)" 

Buru u, wa mo. 
"Vou à roça." 

"até" 
Wadâ'âzéb u, te za wapawapto. 
"Ele nos ajudará até o tempo da nossa morte." 

"com; junto com; em companhia de" 
Wa za ai'u ðsa. 
"Vou comer com você." 

u: 
"citação de alguma coisa falada" 

Niwapsi, te za, u, wei mo. 
"Ele disse que vinha qualquer hora." 

u: 
"resposta quando alguém lhe chama o nome" 

u: 
"resposta a informação incrível" 

uba: 
"raiz de pé de ema" 

ùba (uubaa - A): 
"ponte" 

uhi: 
"feijão" 

uhâ (uuhâ): 
"queixada" 

uhâbâ: 
"porco doméstico" 

uhâdâ (uhââdâ/utâ - G): 
"anta" 

Utâ zô, te 're mo. 
"Ele vai em busca de anta." 

uhâre: 
"caititu" 
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uibro (uibroi - B): 
"borduna" 

uiwede (F): 
"palmeira de buriti" 

umimire: 
"formiga de asa" 

umnhasi di: 
"está com sorte; está bem sucedido (estar)" 

umnhi'ã: 
"arco" 

umnhi'ãsiro: 
"rifle 22; filobé" 

umro na: 
"poucos" 

unhamare: 
"fósforos" 

unhizé: 
"vapor da água" 

unhinha: 
"tutu indígena (feijão e mandioca seca)" 

upa (uupa): 
"mandioca" 

upazé (uupaaze): 
"mandioca brava" 

upawã: 
"taboca" 

upi: 
"peixe elétrico" 

upsãtã na: 
"variedade de" 

Upsãtã pese na, te za aimasa, siwanhizari. 
"Eles (o gado) ficam de pé, todas as variedades separadas." 

upsé di: 
"está cocando (estar)" 

uptabi: 
"real; verdadeiro" 

upure: 
"mosquinha; mosquitinho; pequena abelha preta que faz casa no chão" 
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urébé: 
"alcantil; catarata funda; despenhadeiro" 

uré di: 
"é/está barrento; é/está muito liso; é/está escorregadio (ser/estar)" 

usi (uusi): 
"pequeno abscesso" 

usu: 
"casa dos adolescentes" 

ùsu (uusu): 
"chuva constante" 

utâ'rui'wa: 
"chamador e bom caçador de anta" 

uti: 
"sapo; rã" 

utu'u: 
"pomba" 

uwa di: 
"é/está fraco; é/está mole (ser/estar)" 

uwaibaba: 
"em direção de" 

Buru hâ téb uwaibaba, wa za ai'aba'ré ni. 
"Vamos na direção da roça nova." 

"ao modo de" 
Damreme uwaibaba, te wama ærowasu'u. 
"Você fala conosco ao modo da língua." 

uwi: 
"faca indígena (feita de bambu)" 

uzi (uuzi): 
"lanterna elétrica" 

uzâ (unhama - E): 
"fogo" 

uzâne (uzâne'å - D): 
"moranga" 

uzu (uuzu): 
"coco de buriti" 

u'ã: 
"jabuti" 
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u'ãi hâpâ: 
"tartaruga" 

u'â (u'âsi - D): 
"constantemente" 

'Madâ'â u'âsi aba, wazô. 
"Cuidem constantemente para nós." 

"sempre" 
Ãne u'â. 
"É sempre assim." 

u'õ!: 
"será! (duvindo)" 
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W, w 
wa: 
"palavra que indica pessoa e aspecto" 

(V. Quadros nos Apêndices I, II, III e VIII.) 

wa: 
"em" 

Ti'ai wa, wa za nomro. 
"Me deitarei no chão." 

wa: 
"porque" 

Aptâ'â wa, wa za nhono. 
"Dormirei porque estou com sono." 
(V. te "porque".) 

wa'a di: 
"é/está preguiçoso (ser/estar); está sem desejo de (estar)" 

(V. a.) 

wabu (waabu): 
"caule da folha de buriti" 

wahi (waahi): 
"cobra venenosa" 

wahire di: 
"é/está pequeno; é/está magro (ser/estar)" 

wahu (wahum - C):  
"estação da seca; ano" 

wahuré: 
"inteiro; tudo" 

waihu'u pese di: 
"é/está sábio; é /está poderoso; é/está capaz (ser/estar)" 

waihinhisu: 
"flechinha de talinhos de broto de buriti" 

waihârâ: 
"papagaio" 

wairob di: 
"está solto (estar)" 

wai'a: 
"a principal cerimônia tradicional" 

wai'o ti: 
"está aguado (comida) (estar)" 
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wamhã: 
"se; quando (futuro indefinido)" 

Apâ we ðmoræ wamhã, mi wa za we 'mai'â. 
"Se eu voltar, trarei lenha." 

"quando (no passado)" 
Apâ we ðmoræ wamhã, wa tô sabu, buru hã. 
"Quando voltei, vi a roça." 
(V. wapsi.) 

wamrozé (wamrozém - C): 
"vassoura" 

wana: 
"antes de" 

–E buru u, te aimo?  –Æhe, wa mo. –Aimro hã bété? –Ma tô mo ðwana. 
"–Você vai à roça? –Vou, sim. –E seu marido? –Ele foi antes de mim." 
(V. õ ré.) 

wano'õzâ (wano'õnhama - E): 
"bala (de 22)" 

wanhihâiwa: 
"gavião" 

wanhimizahâi'â: 
"caranguejo" 

waparane/maparane: 
"dois" 

wapari a di: 
"está cansado de ouvir (estar)" 

(V. a.) 

wapsã: 
"cachorro" 

wapsã u: 
"pulga" 

wapsi: 
"quando (futuro específico)" 

Apâ wei ðwisi wapsi, wa za ðsa. 
"Quando voltar, comerei." 
(V. wamhã.) 

waptâ: 
"esteira/colchão; lugar (no chão) forrado para dormir" 

wapté: 
"termo usado a respeito dos adolescentes masculinos sendo preparados para iniciação; órfão" 
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wapti'i di: 
"está molhado; está úmido (estar)" 

wapure di: 
"está leve (estar)" 

Si'õno baba wamhã, wapure di. 
"Quando a cesta está vazia, está leve." 

"é sem importância (ser); não tem importância (ter)" 
Ni'wa hã simiroti wasété wamhã, æsib'a'uwå noræ ma, wapure di. 
"Se o conselho de alguém estiver ruim, não terá importância para seu povo." 

"é fácil (ser)" 
Romnhoré hã ðma wapure di, romnhihâdâ hã te waihu'u wa. 
"Ler (ou estudar) é fácil para mim, porque eu sei escrever." 

warã (warãi - B): 
"lugar de reunião dos homens" 

wãrãhâbâ (wãrãhââbâ/wãrãhâpâ - G): 
"tatupeba" 

wãrãre: 
"tatu-bola" 

wãrã wawå: 
"tatu-canastra" 

waré: 
"corretamente; bem" 

–Ð'ra, aimoræ waré. 
"–Meu filho, você deve se comportar bem." 

"diretamente" 
Ma tô timoræ waré, 'ri teme. 
"Ele foi diretamente para casa." 

wari di: 
"é/está viscoso (ser/estar)" 

(V. tob di.) 

warõno (warõõno/warõtõ - G): 
"erva daninha/mato; praga" 

wasi (waasi): 
"estrela" 

watasé: 
"mosquito (pernilongo)" 

wato: 
"fuso" 

wawa: 
"grande" 
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Ætõmo wawa. 
"O olho dele é grande." 

"muito/grosso" 
Tã pæni wawa. 
"Que chuva grossa!" 

wawå: 
"grande" 

Nomo wawå di, uzâne hã. 
"A abóbora está grande (lit. tem uma grande barriga)." 

wa'aba: 
"palavra que indica a segunda pessoa do dual e do plural em qualquer tipo de construção 

gramatical" 
Ai'aba'réi wa'aba! 
"Vão (embora)!" 

Ane wa'aba õ di.  
"Vocês (dois) não vão." 

Ate za'ra wa'aba õ di. 
"Não é a posse de vocês." 
(V. wa'wa, aba, 'wa e os Quadros nos Apêndices I, II e III.) 

wa'æni: 
"pilão" 

wa'õ: 
"quati" 

wa'ra: 
"jirau; cerca (de arame e madeira)" 

wa'rada (wa'raada/wa'rata - G): 
"pente" 

wa'ritire: 
"sariema" 

wa'ro di: 
"está com febre; está quente (estar)" 

wa'rupré (waa'ruupré): 
"milho (não indígena)" 

(V. nozâ.) 

wa'ru ti (wa'rut ti): 
"está alto (estar)" 

wa'uburé (wa'ubuuré): 
"espírito mau" 
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wa'wa: 
"palavra que indica á segunda pessoa do dual e do plural em qualquer tipo de construção 

gramatical. Emprega-se somente em final de locução." 
Ma tô we ane wa'wa. 
"Vocês (dois) vieram." 

Ma tô aima uipra wa'wa. 
"Ele comprou (algo) para vocês (dois)." 

Ta hã asõrõwa za'ra wa'wa. 
"Aquilo é o lar de vocês." 
(V. wa'aba, aba, 'wa e os Quadros nos Apêndices I, II e III.) 

wa'wa: 
"piranha" 

wa'wa: 
"no meio" 

Marã wa'wa hawi, te nasi uhâdâ hã hõ. 
"A anta assobia no meio do mato." 

wa'wai baba: 
"(atravessar) no meio de" 

Buru wa'wai baba, wa za mo, aba. 
"Vou atravessar a roça para caçar." 

we: 
"direção para cá" 

We aimoræ! 
"Vem cá!" 

wede (weede - F): 
"árvore; madeira" 

wedehâ: 
"casca de árvore ou pau" 

wedehâ're: 
"mala; caixote" 

wedehu: 
"vara" 

wedenhiwapure: 
"peteca (feita na cidade)" 

(V. tobda'é.) 

wedenhorõ (wedenhoorõ - F): 
"corda feita de imbira" 

wedepro: 
"carvão; café" 
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wedewã: 
"pau de lenha" 

wede wai'u: 
"coro de pau podre" 

wedewara (wedewaara - F): 
"caminhão; carro; jipe" 

wedewara zapore: 
"charrete" 

wedewara zapotore: 
"carroça" 

wå di: 
"é/está bom (ser/estar)" 

wéré: 
"mergulhão" 

watenhamri/wetenhamri: 
"esteira (para dormir)" 

wétési: 
"só; somente" 

Aiwétési te za ætåme aimo. 
"Somente você irá até ele." 

wesu: 
"tipo de folha usada para embrulhar bolo para assá-lo" 

wesuirã: 
"folha (de plantas)" 

wi: 
"de" 

Si'a, te tiwi wara. 
"O frango está fugindo dela." 

"contra" 
Siptete di, tiwasété wi. 
"Ele é forte contra pecado (para não fazer o mal)." 

"em" 
Wisi wi, ma tô tìsa. 
"Na chegada ele comeu." 

"assim que" 
Buru u neb zahuré wi, ma tô 'ri tåme aihutu. 
"Assim que os dois foram à roça, (os outros) chegaram na aldeia." 

wi'i: 
"perdiz" 
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Z, z 
za: 
"palavra que indica futuro; intenção" 

Awå wa za mo, buru u. 
"Amanhã, vou à roça." 

Wa za oto mo. 
"Já vou." 

za/sa (Kb): 
(V. sa.) 

zada/sada (Kb): 
(V. sada.) 

zahã: 
"apesar de" 

Oro apito zahã, ma te dama tinhiti'ru. 
"Veja só, apesar de ser cacique, ele ficou zangado com o povo." 

Sô aiwara zahã, ma we ai'ubana aiwi. 
"Apesar de você ir buscá-lo (o machado), voltou sem nada." 

zahadu: 
"mais tarde" 

–We ðma a na. –Zahadu wa za aima ti'a tô. 
"–Me dá. –Mais tarde vou te dar certamente." 

"paciência!" 
–We ðma a na. –Zahadu! Wa za aima ti'a tô.  
"–Me dá. –Paciência! Vou te dar certamente." 

"ainda" 
Zahadu we moræ õ di. 
"Ainda não veio." 

zahadu wapsi: 
"mais tarde" 

zahadu ré: 
"enquanto (não foi feito)" 

zahuré (zahuuré - F): 
"palavra que indica dual" 

Te romhuri zahuré. 
"Eles (dois) trabalham." 

zama/zéma: 
"também" 

Aibâ, te za mo buru u, pi'õ zama. 
"O homem irá à roça, a mulher também." 
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zape!: 
"eh!" 

zapre!: 
"exclamação de surpresa; ligeira repreensão" 

zara niwæ: 
"no outro lado (do rio)" 

zara u: 
"ao outro lado (do rio)" 

zarina/sarina (zarinai/sarinai - B; Kb): 
"atrás de" 

Timama zarina, te mo. 
"Ele vai atrás (seguindo) do próprio pai." 

"de acordo com" 
Timama mreme zarina, te buru u mo.  
"De acordo com a palavra do seu próprio pai, ele foi à roça." 

"imitando" 
Asawi zarina, wa ðno sawi. 
"Imitando seu carinho, acaricio (também) meu irmão." 

zazahâ (zaazahâ): 
"tecido; pano; roupa" 

za'ra (za'raa - A): 
"palavra que indica plural" 

Te romhuri za'ra. 
"Eles trabalham." 

za'u'e: 
"tuiuiú; jaburu" 

zâbzu ti: 
"está dengoso (estar)" 

zâre: 
"chocalho; guizo" 

zéma: 
(V. zama.) 

zé'a: 
"barro branco (para vasilhas)" 

zô/sô (Kb): 
(V. sô.) 

zu: 
"junto com" 

Ma tô timama zu dârâ. 
"Morreu junto com o seu próprio pai." 
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zubru ti: 
"está purulento (estar)" 

zusu (F): 
"um tipo de peixe" 

zyzy (zyyzy'y - D): 
"tipo de gafanhoto; tucura" 
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' 
'masisi di: 
"está cheio (estar)" 

'rada ('raada/'rata - G): 
"arara vermelha" 

'rada: 
"primeiro" 

We æmoræ 'rada, ma tô watobro. 
"Ele que chegou primeiro, já saiu." 

"velho" 
buru 'rada 
"roça velha" 

'rãihâ di: 
"é/está alto (ser/estar)" 

'Ri 'rãihâ di. 
"A casa está alta." 

Mreme 'rãihâ di. 
"A voz está alta." 

'rãipru: 
"tipo de larva dentro do cupim" 

'rata: 
"perto de" 

'Ri 'rata, te ai'ubumro. 
"Eles ficam perto da casa." 

'rawa: 
"paca" 

're: 
"palavra que indica ação contínua" 

(V. Aspecto no Apêndice VIII.) 

'ré di: 
"é/está seco (ser/estar)" 

're ædanhimi'wara mono zé ('re ædanhimi'wara mono zém - C): 
"pensão; hotel (lit. lugar onde pessoas se deitam)" 

're ædawaibui mono 'wa ('re ædawaibui mono 'wai - B): 
"salvador" 

(V. danho 'reptu'wa.) 

're æhâimana mono zé ('re æhâimana mono zém - C): 
"vida; maneira de viver; comportamento" 
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'Re æhâimana u'âsi mono ('Re æhâimana u'âsi moono - F): 
"Deus; aquele que existe sempre; o eterno" 

're æmoræzé ('re æmoræzém - C): 
"vida; maneira de viver" 

'rånhipré: 
"periquito estrela" 

'råpå'ré: 
"beiju" 

'råre: 
"periquito" 

'råwawå: 
"jandaia" 

're'õmopsu: 
"folhas de acuri" 

'ri ('rii - A): 
"casa; edifício" 

'ridawa: 
"porta" 

'ridawa nhitobzé ('ridawa nhitobzem - C) 
"porta; folha da janela" 

'ridi ('riidi/'riti - G): 
"tipo de gafanhoto" 

'rizadazâri: 
"janela" 

'rinho'u: 
"cidade" 

'ritéi'wa ('ritéi'wai - B): 
"rapaz iniciado" 

'ri 're wa'wa: 
"divisão da casa; sala" 

'ri'ribi ('ri'riibi/'ri'ripi - G): 
"grilo" 

'ri'wa ('ri'wai - B): 
"telhador; pessoa que constrói casas (aquele que coloca a palha ou as telhas)" 

'ro ti: 
"está podre (estar)" 
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'râwi: 
"perto" 

–Aiburu, e 'râwi? –'Râwi, awa'awi wa za wi. 
"–Sua roça está perto? –Está perto. Chegarei logo." 

"no íntimo" 
'Râwi tipå'å na, ma tô siwaihu'u. 
"Ficou intimamente consciente de si mesmo." 

'rowi: 
"embaixo de" 

Waptâ 'rowi, te nomro. 
"Ele está deitado embaixo da esteira." 

"em" 
marãi 'rowi 
"no mato (dentro do mato)" 

"dentro de; imerso em" 
â 'rowi 
"dentro d'água" 

'ru ('rui - B): 
"cinzas" 

'rubâ: 
"rato" 

'rubu di: 
"está com sede (estar)" 

'rupo'rere: 
"coelho" 

'rure: 
"rato pequeno; camundongo" 

'ru ti: 
"está ruim (estar)" 

Ai'ru ti. Wa za ai'azâ. 
"Você está ruim. Vou bater em você." 

'ru ti: 
"é/está muito desejável (ser/estar)" 

 Ðma 'ru ti, romnhihâdâ hã. 
"Escrever é muito desejável para mim." 

'ruza: 
"promessa não cumprida" 

Oro ðma sõmri 'ruza. 
"Veja só, você não me deu o que me prometeu." 
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'wa: 
"palavra que indica a segunda pessoa do dual em qualquer tipo de construção gramatical. 

Emprega-se com temas que perdem a última sílaba quando ocorre no final da locução. Usa-se 
somente em posição final de locução com estes temas." 

E ma tô æromhuri 'wa? 
"Vocês (dois) trabalharam?" 

E asimi'ui'éré 'wa? 
"Aquilo é que vocês (dois) escreveram (lit. a escrita feita por vocês dois)?" 

"palavra que indica a segunda pessoa do plural com poucos verbos cujos temas se modificam no 
plural, tais como: ma tô wairé "eles saíram" e ma tô rere "eles caíram", etc." 

(V. wa'wa, aba, wa'aba e os Quadros nos Apêndices I, II e III.) 

'wab'rere: 
"quando (ao mesmo tempo que)" 

Darob u ðwisi 'wab'rere, ma tô ðwana dârâ. 
"Quando eu estava chegando na terra deles, ele morreu." 

'watébrémi: 
"menino; guri; garoto" 

'wawi: 
"imediações" 

'ri 'wawi 
"nas imediações da casa" 

'wa'âhã: 
"palavra que expressa o sentido do subjuntivo pretérito imperfeito" 

(V. Tabela 4 no Apêndice VIII.) 
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PORTUGUÊS - XAVANTE 
Nos casos em que há mais que uma tradução de um determinado item do português, as 

traduções são formas distintas e não variações da mesma forma do xavante. (V. a introdução para 
uma explicação sobre o emprego de tempo e aspecto na escolha das formas para citar os verbos 
da língua xavante.) 

Nos casos em que o singular, dual e plural do verbo se expressam pelas mudanças no 
tema (ou variação no tema) a forma do singular está citada neste índice. (V. a parte Xavante-
Português para descobrir as formas do dual e plural.) 
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Português – Xavante 
A, a 

a (ao, à): 
ba; tåme; u 

abacaxi: 
apsi'rã 

abafado: 
(a fala) está abafada 
tâ ti 

abagunçado: 
está abagunçado 
ro'wa'rutu di 

abaixar: 
ele abaixou a cabeça 
ma tô ti'rãpo 

o rio abaixou (lit. a água - do rio - abaixou) 
ma tô ti'â'ré 

abanar: 
ele abana (o fogo) 
te wapõ 

abandonar: 
ele abandonou 
ma tô tirå 

ele abandonou o que foi falado 
ma tô sadawa rå 

abdômen: 
dapå 

abelha: 
pequena abelha preta 
que faz casa no chão: 

 
upure 

abelha arupua: ub'rã 
abelha borá: abzâ 

abelha européia: mohõni 
abelha preta: nhanarã
abelha sanharó: pi'u 
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abertamente: 
sõ'awi 

abóbora: 
uzapo 

aborrecido: 
está aborrecido 
pipa di 

abrir: 
ele abriu (uma esteira, toalha de mesa, lençol, etc.) 
ma tô sõzi 

ele abriu a porta 
ma tô 'ridawa 

ele abriu os olhos 
ma tô toporo 

abscesso: 
pequeno abscesso 
usi 

acabado: 
palavra que indica ação acabada 
pa 

acabar: 
ele acabou 
ma tô sazâ 

ele acabou com 
ma tô uprosi 

acabar: 
acabou-se 
ma tô ai'utõ 

ele se acabou (por causa de doença) 
ma tô hâiba hai'utõ 

acata: 
pessoa que acata as ordens de outra pessoa 
æsazei'wa 

acender: 
ele acendeu fogo 
ma tô ro'o 

acertar: 
ele acertou (um lugar desconhecido) 
ma tô rob'uwaimra 
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achar: 
ele achou 
ma tô tisã 

aconselhar: 
ele aconselhou 
ma tô 'manha 

ele aconselhou 
ma tô roti 

acordar: 
ele acordou 
ma tô toporo 

acordo: 
de acordo com 
zarina/sarina 

admirar: 
ele admirou 
ma tô ãma titob'uzu 

admoestar: 
ele admoestou 
ma tô roti 

adolescente: 
adolescente feminina: azarudu

adolescente masculino: ai'repudu

adulto: 
æprédu 

afundar: 
a barriga dele afundou (por não ter comido por alguns dias) 
ma tô sõwa hapa 

agora: 
ãhãna; a'â; oto 

água: 
água: â 
água funda: â'rehâ 
água parada (não 
corrente): 

u 

água adoçada: âze 

aguado: 
está aguado (comida) 
wai'o ti 
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aguar: 
ele água 
te robdi'i 

ele aguou 
ma tô di'i 

águas: 
nas próximas águas 
æpæni amo na 

ainda: 
ainda: zahadu 

ainda hoje: siro 

ainda que: nherå 

ajeitar: 
ele ajeita lenha no fogo 
te sarõ 

ajoelhado: 
hi'rãtitõ 

ajudar: 
ele ajuda 
te pawapto 

ele ajudou 
ma tô aime 

alça: 
æsi'u 

alcançar: 
ele alcançou 
ma tô waptãrã 

alcantil: 
urébé 

aldeia: 
daza'ru 

alegrar: 
ele se alegra 
te 're to 

alegria: 
to 

além deles: 
danhipai u 
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algo: 
niha 

algodão: 
abazi 

algodoeiro: 
abazi u 

alguém: 
ni'wa 

alisar: 
ele alisa 
te hâpâ 

alto: 
é/está alto 
'rãihâ di 
wa'ru ti 

alumiar: 
ele alumiou 
ma tô ãma rob'uiwå 

amado: 
é amado 
sawi di 

amadurecer: 
ele amadureceu fisicamente e psicologicamente 
ma tô tiprédu 

amanhã: 
amanhã: awå 
quando fôr amanhã: awåmhã 
quando fôr amanhã: awåpsi 

amanhecer: 
amanheceu 
ma tô ti'awå 

amar: 
ele amou muito a todos 
ma tô te te 're da'azawi pese 

pessoa que ama o povo 
dazawi'wa 

amassar: 
ele amassa barro (para rebocar parede) 
te hâ'rutu 
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ambos: 
sahuré 

ameaçar: 
ele ameaçou 
ma tô amhâzépa 

amedrontar: 
ele amedrontou 
ma tô tãma ropipa hi 

amolar: 
ele amola 
te wasutu 

amor: 
danhimizawi pese zé 

anca: 
æ'u 

animal de estimação/doméstico: 
danhimizama 

ânimo: 
bom ânimo 
robze 

anjo (lit. trabalhador no céu): 
hâiwa ãma romhuri'wa 

ano: 
ano 
wahu 

ele fez (um) ano 
ma tô ãma tiwahu 

ele passou (um) ano 
ma tô ãma tiwahu 

anoitecer: 
anoiteceu 
ma tô mara haime 

ansiar: 
ele anseia 
te rob'ruiwapa 

ansioso: 
é/está ansioso (preocupado) 
hâtâ'â di 

anta: 
uhâdâ 
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antepassado/antepassada: 
dahi'rada 

antes de: 
æwana; õ ré; wana 

antigamente: 
duréi pese 

ânus: 
da're; æ're 

anzol: 
si'uwazi'a 

aonde? (usa-se com verbos de movimento): 
e momo? 

apagar: 
ele apagou 
ma tô tipa 

apanhar: 
ele o apanhou 
ma tô ti'â 

ele os apanhou (objeto dual) 
ma tô timra 

ele os apanhou (objeto plural) 
ma tô waibu 

aparição: 
sa're'wa 

apaziguador (pessoa que promove a paz e união na comunidade): 
da'ubumroi pese 'wa 

apesar de: 
zahã 

aplainar: 
ele aplaina 
te umo 

após (um após outro): 
sidâpâsi 

aprender: 
ele aprendeu (lit. ensinou a si mesmo) 
ma tô sima waihu'u 

ele aprendeu 
ma tô rowaihu'u 
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aprovar: 
ele aprovou 
ma tô tãma rowå 

ele aprovou 
ma tô wåsã 

ele aprova para o povo 
te dama wå 

aqui: 
ãme; ãwa; neme 

aracuã: 
nhamnha 

arara: 
arara azul: sõté 

arara vermelha:  'rada 

arco: 
umnhi'ã 

arco-íris: 
tãiwaipo 

areia: 
supara 

ariranha: 
hå; tì'i 

armário: 
romnhemezé 

arrancar: 
ele arranca 
te sapo'o 

arroz: 
aro 

arrumar: 
ele arruma 
te sõré 

ele arrumou lugar para dormir 
ma tô waptâ 

artéria: 
danhorõ 

árvore: 
wede 

asa: 
æsaribi 
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assar: 
ele assa 
te sebre 

ele assa (carne, milho) na brasa 
te sasu 

ele assa nas cinzas (objeto dual) 
te 'waza 

ele assa nas cinzas (objeto plural) 
te 'wanhe 

ele assa nas cinzas (objeto plural) 
te suwa 

ele assa peixe 
te hâpâ 

assim: 
ãne; tane 

assim que: 
wi 

assobiar: 
ele assobia 
te hõrõ 

assombração: 
sa're'wa 

assustar: 
ele assustou 
ma tô a'rã 

atacar: 
ele atacou 
ma tô wano'õ 

até: 
u 

aterrizar: 
(o avião) aterrizou 
ma tô aime 

atirar: 
ele atira 
te romhâ 

ele atirou 
ma tô simri 

ele o atirou 
ma tô time 
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ele atira com flecha/pedra 
te hâ 

atrapalhar: 
ele o atrapalhou 
ma tô ãma ro'wa'rutu 

atrás de: 
zarina/sarina 

atravessar: 
ele atravessa 
te sapræ 

autoridade (por autoridade de): 
dazadawa para 

autoritário: 
é autoritário 
pire di 

auxiliar: 
dazadawa zapari'wa 

avião: 
hâiwi 

ávido de comer carne: 
está ávido de comer carne 
toro di 

avisar: 
ele avisou você 
ma tô aima 'mahâ 

avô/avó: 
avô/avó: da'rada 
avô/avó (falecido/a): dahi'rada

azul: 
æ'uzé 
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B, b 
bacuri: 

coco de bacuri tiri 
palmito de bacuri tirinho 

bagunçar: 
ele bagunçou 
ma tô ãma ro'wa'rutu 

baixo: 
é baixo (de altura) 
sapore di 

baixo (perto de terra) 
ti'ai wi 

embaixo de 
'rowi 

embaixo de 
æ'rowi 

para baixo 
pi're ba 

voz baixa 
ti'ai wi 

bala (de 22) : 
wano'õzâ 

bambu: 
tipo de barabu para fazer flecha 
ti 

banana: 
pa'o 

baquité (sera tampa): 
si'õno 

barata: 
bara 

barba: 
dawatasu 

barrear: 
ele barreia a casa 
te upto 
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barrento: 
é/está barrento 
uré di 

barriga: 
dadi; dapå 

barrigudo: 
barrigudo 
dupu'a 

está barrigudo 
nomo wawå di 

barro branco (para vasilhas) : 
zé'a 

barulho: 
ele faz barulho de folhas secas pisadas 
te rob'rasi 

basta!: 
tô'ã! 

bater: 
ele bate 
te ropta'a 

ele bateu nele 
ma tô azâ 

ele bateu neles (objeto dual) 
ma tô ahâ 

ele bateu neles 
ma tô hâ za'ra 

bebê: 
ai'uté 

beber: 
ele bebe 
te zâ'rå/hâ'rå 

eles bebem (no dual) 
te hâsi 

eles bebem 
te âhu 

bebida alcoólica: 
âzé 

beiju: 
beiju 
'råpå'ré 
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ele faz beiju 
te 'råpå'ré 

beirando: 
baba 

bem: 
bem: waré 
para o bem de: pibuma 

benefício: 
era benefício de: pibuma 
em benefício dele: æ'udâna 

besouro: 
æhâtede 

bexiga: 
dazé're 

bicho de fruta: 
æwai'u 

boca: 
boca: dazadawa 

boca: dazadai'ré 

de boca a boca: dazadawa nhipai u 

bocaiúva/macaúba: 
a'odo 

bochecha: 
dazadapto 

bode: 
pone'årebâ 

boi: 
powawå 

bolo: 
bolo indígena de arroz: æ'u'åne 
bolo indígena de milho: sada'ré 

bom: 
bom 
æwå 

é/está bom 
wå di 
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é/está bom/bem 
rowå di 

tudo bom/bem 
rowå di 

bondoso: 
é/está bondoso 
på'å pese di 

boníssimo: 
pessoa boníssima 
æpe 

borboleta: 
piro 

borduna: 
brudu; uibro 

boto (peixe): 
pezai'y 

braço: 
dapano 

branco: 
branco 
æ'a 

é/está branco 
rã di 

bravo: 
está bravo 
sahi ti 

briga: 
dasi'wapé 

brigar: 
eles brigam 
te ai'wapé za'ra 

brincadeira: 
datozé 

brincalhão: 
é/está um brincalhão 
toiwå pese di 

bugio: 
ro'ora 
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buraco: 
buraco 
ab're 

ele faz buraco 
te ab're 

buriti: 
broto de buriti: suwaipo 

folha de buriti: sisu 

palmeira de buriti: uiwede 

busca: 
em busca de 
sô/zô 
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C, c 
cá: 

para cá 
ãwa 

cabaça: 
ub'ré 

cabeça: 
da'rã 

cabelo: 
dazéré; æséré 

cabrito: 
pone'årebâ 

caça: 
caça comível: abaze 

caça não comível: abaze zahi 

caçada (para caçar): 
aba 

caçador: 
aba'wa 

cachorro: 
wapsã 

caçoar: 
ele caçoou 
ma tô wa'å 

caçula: 
babati; saré 

cada um: 
mono 

cadáver: 
dahâiba warõ; dahâibahâ 

cadeia: 
dazazé 

cadeiras (parte do corpo): 
dawã 

cair: 
ele caiu 
ma tô aime 
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ele caiu 
ma tô waptãrã 

eles caíram 
ma tô rere 

eles caíram (no dual) 
ma tô tiwaptã'ã zahuré 

caititu: 
uhâre 

caixa: 
romnhemezé 

caixote: 
wedehâ're 

calado: 
ari'iwi 

calor: 
calor 
rowa'ro 

está fazendo calor 
rowa'ro di 

caminho: 
bâdâdi 

caminhão: 
robduri; wedewara 

camisa: 
danho'utu'u 

campo: 
daro 

camundongo: 
'rure 

cana (de açúcar) : 
buze 

canoa: 
uba're 

canção: 
danho're 

cansado: 
está cansado de ir 
moræ a di 

está cansado de ouvir 
wapari a di 



   148

cantina da boca: 
dazadawaprire 

capacete: 
noni 
(V. faixas etárias.) 

capaz: 
é capaz 
sipese di 

é/está capaz 
waihu'u pese di 

capim: 
capira: du 
capim cheiroso: duze 

capinar: 
ele capinou 
ma tô wazâ 

capivara: 
ubdâ 

capoeira: 
buru du 

cará: 
mo'õni 

caranguejeira: 
sibi 

caranguejo: 
wanhimizahâi'â 

carne: 
carne humana: danhi 
carne (comestível): romnhi 

carneiro: 
pone'årebâ 

carrapato: 
tì'a 

carregar: 
ele carrega (no carro) 
te 'mapra 

ele os carregou (objeto dual) 
ma tô 'wapé 

ele os carregou (objeto plural) 
ma tô 'wasa 
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ele o carregou 
ma tô tidu 

carro: 
wedewara 

carroça: 
wedewara zapotore 

carvão: 
wedepro 

casa: 
casa: 'ri 
casa: danhorõwa
casa dos 
adolescentes: 

usu 

casa dos wapté: hâ 

casar: 
ele se casou 
ma tô timro 

casca de árvore ou pau: 
wedehâ 

cascavel: 
sizâ 

caso: 
dâ'âsina 

castanha: 
æwi 

castigar: 
ele o castigou 
ma tô azâ 

ele o castigou 
ma tô tãma rob'manha 

ele os castigou (objeto dual) 
ma tô ahâ 

castigo: 
danhimihâzé 

catar: 
ele cata piolho 
te õno 

catarata funda: 
urébé 
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catingueiro: 
pone'åre 

caule da folha de buriti: 
wabu 

causa: 
por causa de 
ropibuma 

cavalo: 
awaru 

cavar: 
ele cava (em busca de mandioca, etc.) 
te sapo'o 

cavidade bucal: 
dazadai'ré 

cego: 
é cego (lit. olho branco) 
tob a di 

cera de abelha: 
aptõmri 

cerca (de arame e madeira): 
wa'ra 

cerimônia: 
a principal cerimônia tradicional 
wai'a 

cervo: 
pozé 

cesta fechada: 
si'rã 

cesto com tampa: 
abazizé 

céu: 
hâiwa 

chamador e bom caçador de anta: 
utâ'rui'wa 

chamar: 
ele chama (gritando) 
te hâ 

ele chamou você 
ma tô aima 'mahâ 
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chamuscar: 
chamuscou 
ma tô ti'rã 

chão: 
no chão (locação) 
ti'ai wa 

no chão (usado somente com verbos de locomoção) 
ti'ai baba 

chapada: 
åtå 'rãihâ 

charrete: 
wedewara zapore 

chateado: 
está chateado 
hâ'â di 

chefe: 
apito 

chega!: 
tô'ã! 

chegar: 
ele chegou 
ma tô wi 

eles chegaram 
ma tô aihutu 

eles chegaram (no dual) 
ma tô aimasisi zahuré 

chegou a seca 
ma tô tirob'ré 

cheio: 
está cheio 
'masisi di 

cheirar: 
ele cheira 
te sadamri 

cheiro ruim: 
está com cheiro ruim 
uzé di 

cheiroso: 
está cheiroso 
sadaze ti 
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chifre: 
æ'u 

chocalbo: 
zâre 

chocar: 
ele choca 
te nhamra 

chorar: 
ele chora 
te aiwa'õ 

ele chora 
te tiwawa 

eles choram (muita gente) 
te ti'ry'ry 

chuva: 
chuva: tã 
chuva constante: ùsu 

cidade: 
cidade: 'rinho'u 
cidade: daza'ru 
cidade grande: dahunho'u

cigarra: 
odo 

cílio: 
datõmosu 

cima: 
em cima  (mais alto): hâiwi 
em cima de: æsisiwi 
para cima: hâimo 

cinzas: 
'ru 

citação de alguma coisa falada: 
u 

claro: 
está claro (luz) 
rowa'a di 
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classificar: 
ele classifica 
te sõré 

clínica: 
dawedezé 

coalhar: 
coalhou 
ma tô si'u'åtå 

cobertor: 
danhotõzé 

cobra: 
cobra não venenosa: ab'é 
cobra venenosa: wahi 

cobrir: 
ele cobre 
te ubu 

ele cobre 
te upsibi 

coçando: 
está coçando 
upsé di 

coçar: 
ele coçou a cabeça (porque não se sentiu bem) 
ma tô si'rãi'wa'ri 

coceira: 
æ'upsé 

coco: 
coco da bahia: norõ'rãiwawå
coco de bacuri: tiri 
coco de buriti: uzu 

coelho: 
'rupo'rere 

coisa: 
coisa (fala feminina): tiha 
coisa (fala 
masculina): 

maræ 

coisa comestível: dasazé 
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colar de sementes: 
a'é 

colega: 
dasiré 

colher: 
ele colheu (fruto) (objeto dual) 
ma tô tiri 

ele colheu (fruto) 
ma tô tita 

ele colheu (frutos) (objeto plural) 
ma tô sina 

colina: 
sa'a 

colocar: 
ele coloca as coisas em ordem 
te robza'ra 

ele coloca palha ou telhas 
te 'ri 

ele coloca penas numa flecha 
te sisu 

ele o colocou por dentro 
ma tô tiså 

ele os colocou por dentro (objeto dual) 
ma tô tiza 

ele os colocou por dentro (objeto plural) 
ma tô sé 

ele o colocou 
ma tô tihi 

ele os colocou (objeto dual) 
ma tô tino 

ele os colocou (objeto plural) 
ma tô sa'ra 

com: 
ma; na; ré; u 

começar: 
ele começou 
ma tô sãna'rata 
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começo: 
o começo 
æsãna'rada 

comer: 
ele come (comida em geral) 
te tìsa 

ele come (objeto singular) 
te ti'rå 

ele come (objeto plural) 
'te 'masi 

eles comem 
te tisaihu 

comida: 
dasa; mra 

como: 
como: niha 
como?: e niha? 

compadecer: 
ele se compadeceu 
ma tô ãma tipå'åzé 

compaixão: 
ele tinha compaixão de 
ma tô ãma tipå'åzé 

companheiro: 
dasiré 

companhia: 
em companhia de 
æ'u; dazu 

comparação: 
ele fez comparação 
ma tô ãma simiré'é 

compatrício: 
dasiré 

completar: 
ele completou (trabalho) 
ma tô ãma waze 

ele completou 
ma tô uprosi 
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compor: 
ele compôs (uma canção) 
ma tô time 

comportanento: 
're æhâimana mono zé 

comportar: 
ele se comporta 
te hâiba 

comprar: 
ele compra 
te uipra/upra 

comprido: 
é/está comprido 
pa di 

conciliador: 
dapa'uwati'wa 

concordar: 
ele concorda com 
te saze 

concunhada: 
dasani'wa 

conduzir: 
ele conduz 
te saprõ 

confessar: 
ele confessa 
te siwasu'u 

confundir: 
ele o confundiu 
ma tô ãma ro'wa'rutu 

confuso: 
está confuso 
rowa'rutu di 

conhecer: 
ele conheceu/conhece 
ma tô waihu'u 

ele conheceu (um fato) sobre si mesmo 
ma tô sina waihu'u 

conjunto: 
palavra que indica ação conjunta de duas ou mais pessoas 
siwi 
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consciente: 
ele ficou intimamente consciente de si mesmo 
ma tô waihu'u 

conselho: 
roti 

considerar: 
ele considera 
te ãma rosa'rata 

consigo: 
sima 

constantemente: 
u'â 

construir: 
ele constrói uma casa (tipo tradicional) 
te 'ri 

construtor: 
pessoa que constrói casas (aquele que coloca a palha ou as telhas) 
'ri'wa 

consultar: 
ele consultou 
ma tô sadawa pibu 

contar: 
ele conta 
te sõré 

ele conta 
te wasu'u 

ele conta alguma coisa 
te rowasu'u 

ele conta (enumera) 
te sa'rata 

contente: 
ele esteve contente 
ma tô sô titob'uzu 

está contente 
to ti 

conto: 
rowasu'u 

contra: 
wi 
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controlar: 
ele controlou 
ma tô pibu 

convencer: 
ele convenceu com palavra 
ma tô ãma 'marowæ  

convincente: 
é/está convincente 
pa pire di 

coração: 
dasiri 

corajoso: 
é corajoso 
sib'ru ti 

corcunda: 
æba'õmore 

corda: 
ele fez a corda 
ma tô anhorõ 

corda feita de imbira: 
wedenhorõ 

coró de pau podre: 
wede wai'u 

corpo: 
dahâiba 

correr: 
ele corre 
te wara 

ele corre desenfreadamente 
te tipraba 

eles correm 
te sisa're 

eles correm (no dual) 
te asamro 

corretamente: 
waré 

cortar: 
ele corta 
te sizâ 

ele cortou (um cacho de frutas) 
ma tô suzâ 
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ele cortou 
ma tô po'o 

ele cortou os pés de banana 
ma tô simizu hâ 

costas: 
daba; æba 

costela: 
dawaihi 

costurar: 
ela costura 
te hâ're 

cova: 
cova 
ab're 

ele faz cova 
te ab're 

cozinhar: 
ela cozinha 
te api 

ele cozinha em brasas (objeto dual) 
te 'waza 

ele cozinha em brasas (objeto plural) 
te 'wanhe 

crente: 
æsazei'wa 

crer: 
ele crê 
te saze 

crescer: 
ele cresceu 
ma tô tiza'åtå 

ele cresceu fisicamente 
ma tô tiprédu 

criador: 
ropoto'wa 

criança: 
da'ra 

cru: 
é/está cru 
téb di 
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cuidado!: 
ni'ã! 

cuidador: 
a pessoa que cuida 
æ'madâ'â'wa 

cuidar: 
ele cuida 
te 'madâ 

ele cuidou 
ma tô pibu 

cumprimentar: 
ele cumprimenta 
te sawi 

cumprir: 
ele cumpriu (sua promessa) 
ma tô tãma ãma uwaimra 

ele cumpriu sua promessa 
ma tô ãma waze 

cunhada: 
cunhada de homem: dasidana 

cunhada de mulher: dasani'wa 

cunhado: 
cunhado de mulher: dasidaimama 
cunhado (irmão da esposa): da'ãrewa 
cunhado (marido da irmã de um 
homem): 

dasa'õmo 

cupim: 
casa de cupim: i 
cupim de gado: æba'u 

cupinzeiro: 
i 

curar: 
ele o curou 
ma tô pese 
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D, d 
daí: 

tawamhã 
dançar: 

ele dança 
te ai'rå 

eles dançam 
te aiwapsisi 

dar: 
ele deu 
ma tô tisõ 

ele deu a mão 
ma tô pa'â 

ele deu o recado ou mensagem 
ma tô sadawa wasu'u 

ele dá banho 
te upte 

de: 
ãma; hawi; ma; sô/zô; wi 

debandar: 
eles debandaram 
ma tô ropé 

debulhar: 
ele debulhou milho (objeto dual) 
ma tô tiræ 

ele debulhou milho (objeto plural) 
ma tô sina 

ele debulhou milho 
ma tô tita 

decair: 
ele decaiu 
ma tô aiwamna 

decidir: 
ele decidiu 
ma tô sina roti 

ele decidiu fazer alguma coisa 
ma tô sina pisutu 



   162

dedo: 
dedo da mão: danhiptõmohi
dedo do pé: daparahi 

defecar: 
ele defecou 
ma tô sasuru 

defunto: 
dahâibahâ 

deitar: 
ele se deita 
te nomro 

eles se deitam (no dual) 
te da'wa 

eles se deitam 
te daba'wara 

deixar: 
ele deixou 
ma tô tirå 

ele deixou fora (na distribuição) 
ma tô 'mararé 

ele o deixou 
ma tô tihi 

ele os deixou (objeto dual) 
ma tô tino 

ele os deixou (objeto plural) 
ma tô sa'ra 

deixe disso!: 
tô'ã! 

dele mesmo: 
siwi 

demorar: 
ele demorou 
ma tô sô rowaptâ 

dengoso: 
está dengoso 
zâbzu ti 

dente: 
da'wa; æ'wa 
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dentro: 
dentro: æ're 
dentro de: 'rowi 
dentro de uma casa ou 
edifício:  

para 

dentro, imerso: æ'rowi 

dependurar: 
ele está dependurado 
te da'o 

eles estão dependurados (no dual) 
te tiza'o zahuré 

eles estão dependurados 
te amnhatã 

depois: 
apâsi; æsa'u; tawamhã 

derradeiro: 
danhitõ'wa 

derramar: 
ele derramou 
ma tô puru 

ele derrama 
te sa'wa 

derrubar: 
ele derruba uma árvore 
te na 

ele derrubou alguém em luta corporal/ele derrubou (animal) com tiro 
ma tô ãma 'marowæ 

desagradável: 
a 

descansar: 
ele descansa 
te wa'udu 

descascar: 
ele descasca (feijão, urucum, amendoim) 
te uwa 

descer: 
ele desce (de um banco, etc.) 
te tobro 
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descobrir: 
ele descobriu 
ma tô rob'uwaimra 

ele descobriu 
ma tô upsibi nhamra 

ele descobriu por si mesmo 
ma tô sina waihu'u 

desde: 
na 

desejado: 
é desejado 
sawi di 

desejar: 
ele deseja 
te sô 'ruiwapa 

ele deseja 
te sima wå 

ele deseja ardentemente 
te rob'ruiwapa 

desejável: 
é/está muito desejável 
'ru ti 

desejo: 
está sem desejo de 
wa'a di 

palavra que indica desejo 
neza 

palavra que indica desejo irrealizado 
ate 

desgostoso: 
está desgostoso 
tob'ru ti 

desmaiar: 
ele desmaiou 
ma tô dârâ 

desmanchar: 
ele desmanchou o noivado 
ma tô sazâ 
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desobediente: 
é/está desobediente 
simipari õ di 

é desobediente 
po're õ di 

são/estão pessoas desobedientes 
dapo're õ di 

despedaçar: 
ele despedaça 
te pru 

despejar: 
ele despeja 
te sa'wa 

despenhadeiro: 
urébé 

desta maneira: 
ãne 

Deus: 
'Re æhâimana u'âsi mono; Æwaihu'upe 

devagar: 
atãma 

dever: 
dever não 
cumprido:       

   bâ 

devolução: 
apâ 

dia: 
dia: bâdâ 
meio-dia: abzuma 

difícil: 
é difícil 
pire di 

diminuir: 
ele diminuiu 
ma tô tiwahi 

dinheiro: 
dinheiro: rob'uiprazé 

dinheiro trocado: æprubre 
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direção: 
em direção de: uwaibaba 
direção para cá: we 

direito: 
ao/do lado 
direito: 

danhimire niwæ 

  

diretamente: 
waré 

direto: 
awa'awi 

discordar: 
ele discorda 
te wå'õ 

ela discordou de alguma afirmação (fala feminina) 
ma tô timaze 

ele discordou de alguma afirmação (fala masculina) 
ma tô timare 

discussão calorosa: 
dasi'wapé 

discutir: 
eles discutiram calorosamente (no dual) 
ma tô sisada'âbâ zahuré 

distanciar: 
ele se distanciou 
ma tô ai'ré 

distribuir: 
ele distribuiu 
ma tô 'manha 

ele distribuiu a comida 
ma tô te te tãma sa'ã 

divertimento: 
datozé 

dividir: 
ele dividiu 
ma tô apo'o 

divisão da casa: 
'ri 're wa'wa 
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dizer: 
ele diz 
te tinha 

ele diz 
te wasu'u 

ele diz alguma coisa 
te rowasu'u 

dó: 
ele sentiu dó de 
ma tô ãma tipå'åzé 

doença: 
dahâzé 

doer: 
doeu 
ma tô ãma sépu 

dois: 
maparane/waparane 

dolorido: 
está dolorido 
sé di 

doloroso: 
está doloroso 
sé di 

domar: 
ele domou 
ma tô pibu 

ele doma (animal) 
te warapibu 

dominado: 
está dominado (entendido) 
pibu pese di 

dominar: 
ele dominou (conhecimento) 
ma tô pibu 

dono: 
ætede'wa 

dor: 
dor nas cadeiras: da'uzapu

 (V. dolorido e doloroso.) 
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dormir: 
ele dorme 
te nhono 

dote (presente de caçada): 
dabasa 

dual: 
palavra que indica dual 
zahuré 

(V. Apêndice VII.) 

durante: 
ré 

duvidar: 
ele duvida 
te wawã 
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E, e 
edifício: 

'ri 
eh!: 

zape! 

elo de ligação: 
dazadawa zapari'wa 

em: 
ãma; baba; æwa; ma; na; ré; wa; wi; 'rowi 

ema: 
ma 

emagrecer: 
ele emagreceu 
ma tô tiwahi 

embaixo: 
æ'rowi; 'rowi 

embaraçado: 
é/está embaraçado 
siséb di 

emburrado: 
está emburrado 
hâ'â di 

empachado: 
está empachado 
dupu di 

empanturrado: 
está empanturrado 
dupu di 

empregado: 
romhuri'wa 

empurrar: 
ele empurrou 
ma tô tisã 

encerrar: 
eles encerraram (a festa) 
ma tô ahupré za'ra 

encher: 
ele enche uma cabaça 
te ahu 
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ele o encheu 
ma tô 'masisi 

endossar: 
ele endossou verbalmente 
ma tô sadawa wapto 

enfaixar: 
ele enfaixa 
te ubu 

enfeitar: 
ele se enfeita 
te sipese 

enfeite: 
enfeite usado pelos membros do grupo que orientam o novo grupo,  nas cerimônias 

durante o período de preparo desse novo grupo para iniciação no sistema faixa etária 
xavante 

popara 
(V. faixas etárias.) 

enfermeira: 
dawede'wa 

enquanto: 
enquanto: ré 
enquanto (não foi feito): zahadu ré 

enquanto (usado quando duas ou mais ações de igual duração são 
realizadas simultaneamente pelo mesmo agente): 

sina 

por enquanto: a'â 
enquanto ainda escuro: robza'rã ré 

ensinamento: 
rowahudu 

ensinar: 
ele ensina 
te rowahutu 

ensino: 
rowahudu 

entender: 
ele entendeu 
ma tô waihu'u 

entrar: 
ele entrou 
ma tô ãzé 
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eles entraram (no dual) 
ma tô ãza/ma tô tizasi zahuré 

eles entraram 
ma tô asisi 

então: 
bété; tawamhã 

envelhecer: 
ele envelheceu 
ma tô tiprédu 

ele envelheceu 
ma tô si'æhi 

envergonhado: 
é/está envergonhado 
siséb di 

envergonhar: 
ele envergonhou 
ma tô ti'rãpo 

enviar: 
ele enviou (carta) 
ma tô time 

ele enviou 
ma tô tisõ 

ele o enviou 
ma tô satõ 

equidade: 
aiwa 

errar: 
ele errou 
ma tô ãma upa 

erva: 
erva cidreira: duze 

erva daninha/mato: warõno 

escapar: 
ele escapou 
ma tô aimani 

escorpião: 
apa'apa 
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escorregadio: 
é/está escorregadio 
uré di 

escrever: 
ele escreve 
te rob'ui'éré 

ele escreve 
te romnhihâtâ 

escrita: 
rob'ui'éré; æ'ui'éré 

escurecer: 
escureceu 
ma tô tirobra 

escuro: 
escuro (cores) 
æ'rãdâ 

está escuro (noite) 
robra di 

escutar: 
ele escuta 
te wapa 

esgotar: 
ele se esgotou 
ma tô ãma waze 

esmigalhar: 
ele esmigalha 
te pru 

espaço: 
rob're 

espalhar: 
eles se espalharam 
ma tô sima aipé za'ra 

eles se espalharam 
ma tô ropé 

espanador: 
mazasu 

espelho: 
dasi'madâ'âzé; rob'madâ'âzé 
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esperar: 
ele espera (sem certeza) 
te umnhasi 

ele o espera 
te sô mapa 

esperto: 
é/está esperto 
simiza'rese pese di 

é esperto 
sipese di 

espinha da pele: 
apsi 

espírito mau: 
wa'uburé; simihâpãræ 

espontaneamente: 
sapa'abâ 

esposo/esposa: 
damro 

espuma: 
âzaipro 

esquecer: 
ele esqueceu 
ma tô aimani 

ele esqueceu (alguma coisa) 
ma tô ãma po're ha'â 

ele esqueceu uma mágoa 
ma tô 'rui haimani 

eles esqueceram (alguma coisa) 
ma tô ãma po're haimrami zahuré 

esquentar: 
esquentou 
ma tô tirowa'ro 

esquerdo: 
ao/do lado esquerdo 
danhimi'e niwæ 

estação: 
estação da seca: wahu 
estação das chuvas: tã 
fim da estação da seca: rob'ro 
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na próxima estação da chuva: æpæni amo na 
no começo da estação da 
chuva: 

a'å ta'a wi 

estalar: 
ele estala 
te ti'é'é 

ele estalou 
ma tô wano'õ 

estante: 
romnhemezé 

estar: 
palavra que indica estado ou posição, usada em geral como verbo de ligação 
di/ti 

este: 
ãhãta 

esteira: 
esteira para dormir: wetenhamri 
esteira/colchão: waptâ 

estômago: 
dadu 

estória: 
rowasu'u 

estrada: 
bâdâdi 

estrela: 
wasi 

eterno: 
o eterno 
'Re æhâimana u'âsi mono 

exclamação: 
exclamação de admiração e censura: oro! 
exclamação de desprezo ou 
repugnância: 

té! 

exclamação de surpresa: zapre! 
exclamação de surpresa (fala 
masculina): 

pra! 

exclamação de surpresa (fala 
feminina): 

pe! 
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excluir: 
ele excluiu 
ma tô 'mararé 

existir: 
aquele que existe sempre 
'Re æhâimana u'âsi mono 

experimentar: 
ele experimentou 
ma tô sina pibu 

ele experimentou a comida 
ma tô téiwa 

exposto: 
ai'uréiwi; romnhiwasi 

expulsar: 
ele expulsa 
te sate 
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F, f 
faca: 

faca: sib'ézé 
faca indígena (feita de 
bambu): 

uwi 

folha de faca: æ'wa 

faça então: 
ma'ãpé 

face: 
dazadapto 

fácil: 
é fácil 
wapure di 

faixas etárias: 
nomes dos oito grupos no sistema faixa etária xavante: 
abare'u; ai'rere; anarowa/ai'ro; åtåpa; hâtârã; nozâ'u; tirowa; sada'ro 

nomes usados para se dirigir a, ou chamar pessoas no sistema faixa etária xavante: 
danhohui'wa; dahi'wa; dasi'usu; sinho'ra; danhimnhohu 

nomes usados para personagens nas cerimônias de iniciação dos membros de cada grupo 
no sistema faixa etária xavante: 

pahâri'wa; tebe 

enfeites usados pelos membros do grupo que orientam um novo grupo no sistema faixa 
etária xavante: 

popara; noni 

termo usado a respeito dos adolescentes masculinos sendo preparados para iniciação: 
wapté 

fala: 
mreme 

falar: 
ele fala 
te tinha 

ele fala dele mesmo (planos, sentimentos, etc.) 
te siwasu'u 

ele falou 
ma tô mre 

falecer: 
ele faleceu 
ma tô sô rowaptâ 
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ele faleceu subitamente, inesperadamente 
ma tô romnhi'ese 

falha: 
sem falha 
haré 

farejar: 
ele farejou 
ma tô hã 

faringe: 
danho're nhana'rada 

fato: 
de fato 
tô 

de fato (é) assim 
tane tô 

fazer: 
ele fez 
ma tô 'manha 

ele fez/faz 
ma tô waihu'u 

ele fez (um) ano 
ma tô ãma tiwahu 

febre: 
está com febre 
wa'ro di 

ele ficou com febre 
ma tô tiwa'ro 

fechar: 
ele fechou 
ma tô sito 

fecundar: 
ele fecundou 
ma tô tiwasã 

fedido: 
está fedido 
hã ti 

feijão: 
uhi 

feitiço: 
simi'â 
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feito: 
siro 

feixe: 
æwasi 

feliz: 
está feliz 
to ti 

fêmea: 
pi'õ 

ferido: 
dawa're 

ferir: 
ele feriu 
ma tô u'a 

ferver: 
está fervendo 
te sidotodo 

festa da onça: 
um grupo de meninos que atua na festa da onça 
he'ere 

fezes: 
anhana; danhana 

fiar: 
ela fia (algodão) 
te azidi 

fibroso: 
é/está fibroso 
sõrõ di 

ficar: 
ele fica 
te hâiba 

ele fica (permanece no local) 
te nhamra 

eles ficam (permanecem no local) (no dual) 
te aimasisi zahuré 

eles ficam (permanecem no local) 
te asimro 

ele ficou com cabelos brancos 
ma tô tinhi'a 
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fígado: 
dapa 

filho/filha: 
da'ra 

filobé: 
umnhi'ãsiro 

fim: 
æ'rãsudu; æsahârizé 

finalidade: 
palavra que indica finalidade ou propósito 
da 

fio de algodão: 
abazire 

firme: 
é/está firme, duro (voz) 
tete di 

fissura labial: 
dazadawaprire 

flecha: 
flecha com ponta grande para caçar animais 
grandes: 

po 

flecha com ponta pequena para caçar animais 
pequenos: 

po'ore 

flecha para caçar pássaros: ti 
flecha com ponta de tucum para pescar: ariwede

flechar: 
ele flechou pássaros 
ma tô awami 

flechinha de talinhos de broto de buriti: 
waihinhisu 

flor: 
æsirãrã 

fluir: 
ele flui (água) 
te tipraba 

fofoca: 
damreme 

fogo: 
uzâ 
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foice: 
popanone 

fôlego: 
falta de fôlego 
dawasudu 

folha: 
folha de acuri: 're'õmopsu 

folha de plantas: wesuirã 

folha usada para embrulhar bolo para 
assá-lo: 

wesu 

folha de buriti: sisu 

folha de faca: æ'wa 
folha da janela: 'ridawa nhitobzé

folhear: 
ele folheia (página) 
te piza 

fome: 
está com fome 
mrab di 

fora: 
fora: rowi 
fora de hora: sapa'abâ 

força: 
ele fez força para 
ma tô sada tinhiptete 

formiga de asa: 
umimire 

forrar: 
ele forrou lugar para dormir 
ma tô waptâ 

fortalecer: 
ele se fortaleceu 
ma tô tinhiptete 

forte: 
é/está forte 
siptete di 

fósforos: 
unhamare 
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fraco: 
é/está fraco 
uwa di 

está fraco/sem força ou saúde 
sib'uware di 

frango: 
si'a 

fraquinho: 
que fraquinho hein! (fala-se de alguém que é forte) 
sib'uwa! 

frente: 
na frente de alguém (na 
presença): 

danho'a 

na frente de alguém (não 
distante): 

danhowa 

frio: 
está com frio 
hâ di 

está frio 
hâ di 

fruta: 
rob'rã 

fruto da árvore marmelada-brava: 
tõmoti 

fumaça: 
hunhizé 

fumaceira: 
romnhizé 

funcionário: 
romhuri'wa 

furar: 
ele fura 
te sapu'u 

furúnculo: 
da'uburõ 

fuso: 
wato 

futuro: 
futuro (daqui há muito tempo) 
apto'oré 
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palavra que indica futuro 
za 
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G, g 
gado: 

pozéwasédé; powawå 

gafanhoto: 
'ridi; zyzy 

galinha: 
si'a 

galo: 
ao canto do galo 
si'a hârâ wi 

ganso: 
ma'u 

garça: 
siba'are 

garganta: 
danho're 

garota: 
ba'õno 

garoto: 
'watébrémi 

garrafa: 
simhi 

gavião: 
wanhihâiwa 

gelo: 
â'u'åne 

gemer: 
ele geme 
te 're sadari 

generoso: 
é/está generoso 
på'å pese di 

é/está generoso 
sõprub di 

gengibre: 
sibzibi 

genro: 
dasa'õmo 
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girar: 
ele gira (a piorra) 
te rébébé 

gola: 
gola de folha de buriti 
noni 
(V. faixas etárias.) 

gordo: 
é/está gordo 
hâi pese di 

gordura: 
gordura: æwa 
gordura (de pessoas): dawa 

gosto: 
fica sem gosto 
idi'iti di 

gostoso: 
está gostoso 
se ti 

grama: 
du 

grande: 
grande 
wawa; wawå 

é/está grande 
sa'åtå di 

grávida: 
grávida 
æwasã 

ele a fez grávida 
ma tô tiwasã 

grilo: 
'ri'ribi 

gritar: 
ele grita 
te 're sadari 

grupo (de pessoas): 
noræ 

guerra: 
dasi'wapé 
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guizo: 
zâre 

guri: 
'watébrémi 
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H, h 
habilidoso: 

é habilidoso 
sipese di 

haste: 
æsu 

hino: 
danho're 

história: 
rowasu'u 

hoje: 
ã bâtâ na 

hoje em dia: 
ãhãna 

homem: 
aibâ 

hora: 
bâdâ 

horizontal: 
é/está horizontal 
simi'rãmi di 

horizonte: 
hâiwa na'rada 

hospital: 
dawedezé 

hotel (lit. lugar onde pessoas se deitam): 
're ædanhimi'wara mono zé 

hipótese: 
ele fez hipótese 
ma tô ãma romno 
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I, i 
ida: 

a ida dele 
æmoræzé 

igreja (lit. lugar de ensino): 
rowahutuzé 

igual: 
aiwa; si'uiwa 

igualar: 
ele iguala (em qualidade ou habilidade) 
te ãma wabzu 

iguana: 
ho'orã 

iluminar: 
ele iluminou 
ma tô ãma rob'uiwå 

imediações: 
'wawi 

imediatamente: 
awa'awi; siro 

imerso em: 
'rowi 

imitando: 
zarina/sarina 

imitar: 
ele imita 
te sama 

imperativo: 
palavra que indica imperativo positivo dos verbos que não perdem a última sílaba na 

segunda pessoa 
na 
(V. Quadros no Apêndice II.) 

importância: 
é sem importância 
wapure di 

importar: 
ele não vai mais se importar 
te ãma tobzusire 
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importunar: 
ele importuna 
te wasutu 

incapaz: 
está incapaz 
siprã ti 

inchaço (edema): 
ædupto 

inchado: 
está inchado 
duptob di 

inchar: 
inchou 
ma tô tidupto 

indígena: 

indígena: a'uwå 
indígena bravo (não 
pacificado): 

a'uwå pahi 

indicar: 
ele o indicou 
ma tô pisutu 

indiscriminadamente: 
siwa'ru 

indistinto: 
(a fala) está indistinta 
tâ ti 

inespecificamente: 
siwa'ru 

inesperadamente: 
sapa'abâ 

inhame: 
inhame: ubdi 
inhame do mato: buruwâ 

iniciativa própria: 
si'uihâ na 

inimigo: 
danhitob'ru; dawå'õ'wa 

inseto com casca: 
æhâtede 



   189

inteiro: 
wahuré 

inteligente: 
é/está inteligente 
simiza'rese pese di 

intenção: 
palavra que indica intenção 
za 

interromper: 
ele o interrompeu (cortando a conversa) 
ma tô mreme wãta 

intestinos: 
danhana 

íntimo: 
no íntimo 
'râwi 

invejar: 
ele inveja 
te sô 'ruiwapa 

ir: 
ele vai 
te mo 

ele vai continuamente 
te 're mo 

eles vão (no dual) 
te tineb zahuré 

eles vão 
te ai'aba'ré 

ira: 
da'ru 

irmã: 
irmã de homem: dahidiba 
irmã mais nova de mulher: dano 
irmã mais velha de mulher: dadub'rada
irmã mais velha falecida: dé'wa 

irmão: 
irmão de mulher: dahitébré 
irmão mais novo de homem:dano 
irmão mais velho de dadub'rada



   190

homem: 
irmão mais velho falecido: dé'wa 

isolado: 
misi si; re 

isso: 
por isso 
taha wa 

isto: 
isto: ãhãta 
isto (mesmo): taha ta 
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J, j 
já: 

já: oto 
já:  siro 
já! (você fez rapidamente e 
bem!): 

sipi tui! 

jaburu: 
za'u'e 

jabuti: 
u'ã 

jacaré: 
aihâ'ré 

jandaia: 
'råwawå 

janela: 
janela 
'rizadazâri 

folha da janela 
'ridawa nhitobzé 

jatobá-do-campo: 
a'õi'õire; te'ry 

jatobá-do-mato: 
a'õ 

jipe: 
wedewara 

jirau (de arame e madeira): 
wa'ra 

joelho: 
joelho: dahi'rãti 
de joelhos: hi'rãtitõ 

jogar: 
ele o jogou 
ma tô time 

ele joga fora 
te romnhamra 

ele joga fora 
te sa'wa 
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ele jogou fora (objeto dual) 
ma tô wabzu 

ele jogou fora (objeto plural) 
ma tô sãmra 

ele joga peteca (não deixa cair) 
te sapa 

juiz de paz: 
dapa'uwati'wa 

juizo: 
está sem juízo 
simiza'rese õ di 

julgar: 
ele julgou bom 
ma tô wåsã 

junto com: 
dazu; æsabâdâ; æ'u; zu; me 
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L, l 
lá: 

ãma; õhõta; õme; õwa 
lábio: 

dazaihâ 

lado: 
ao lado de: æsabâdâ 

ao outro lado (do 
rio): 

zara u 

no outro lado (do 
rio): 

zara niwæ 

naquele lado: õ niwæ 
ao/do lado direito: danhimire niwæ 
ao/do lado esquerdo: danhimi'e niwæ 

lagartixa: 
apa 

lagarto: 
tipo de lagarto 
ho'orã 

lagoa: 
lagoa: æsõ'u 

lagoa com nascente próprio: pu 

lambari: 
pe'a 

lamentar: 
ele lamenta 
te aiwa'õ 

lamoso: 
é/está lamoso 
roptob di 

lanterna elétrica: 
uzi 

lar: 
danhorõwa 

laringe: 
danho're'ré 

larva: 
tipo de larva dentro do cupim: 'rãipru 
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larva (de abelha): æsara 

lata: 
piza'a 

latejo de cabeça: 
da'rãtoto 

lavar: 
ele lava 
te upsõ 

lembrar: 
ele fez (alguém) lembrar-se de alguma coisa 
ma tô 'rãzarõtõ 

ele se lembrou (de alguma coisa) 
ma tô ãma po're puru 

lenha: 
mi 

ler: 
ele lê 
te sõré 

levantar: 
ele o levantou (para o colocar em pé) 
 ma tô tisã 

ele se levantou (ficando recurvado na esteira) 
ma tô udu 

ele se levantou 
ma tô wahudu 

levar: 
ele leva 
te 'mapra 

ele levou para dentro 
ma tô 'mazé 

ele o levou 
ma tô ti'â 

ele o levou 
ma tô tidu 

ele os levou (objeto dual) 
ma tô 'wapé 

ele os levou (objeto dual) 
ma tô timra 
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ele os levou (objeto plural) 
ma tô 'wasa 

ele os levou (objeto plural) 
ma tô waibu 

leve: 
está leve 
wapure di 

ligado: 
ligados: simisutu 

limpar: 
ele limpou (terreno ao redor da casa) 
ma tô ropese 

limpo: 
é/está limpo 
rã di 

língua (idioma): 
damreme 

linha: 
abazire 

liso: 
é/está muito liso 
uré di 

lixo: 
ropru 

local: 
dahâimanazé 

logo: 
awa'awi; a'â 

lombo: 
lombo (de anta, etc.): æwa'u 
lombo (de cavalo): æba 

longe: 
é/está longe (em tempo ou distância) 
romhâ di 

longo: 
é/está longo 
pa di 

louça: 
piza'a 
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louvar: 
ele o louvou 
ma tô ãma tiwata 

lua: 
lua: a'amo 
lua cheia: a'amo'a 

lugar: 
algum lugar: niwa 
em algum lugar: nimame 
em algum lugar (movimento): nimomo 
lugar de reunião dos homens: warã 
lugar (no chão) forrado para dormir: waptâ 
lugar onde mora: dahâimanazé 
lugar bom: rowå 

luz: 
rowa'a 
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M, m 
maçã do rosto: 

dazadapto 

macaco (pequeno): 
ro'ore 

macaúba/bocaiúva: 
a'odo 

machado: 
hâtâra 

macho: 
aibâ 

machucar: 
ele machucou 
ma tô u'a 

madeira: 
wede 

madrugada: 
madrugada: mararé 
madrugada: si'a hârâ wi
de madrugada: robza'rã ré 

maduro/prudente: 
æprédu 

mãe: 
mãe: dana 
minha mãe (termo usado para chamar ou se referir à 
mãe): 

dati'â 

mamãe; mãêêê... (vocativo): ame 
mãe (pela primeira vez): a'raté 

magro: 
é/está magro 
wahire di 

mais: 
duré 

mal: 
o mal 
dawasédé 

malhado: 
æ'ui'éré 
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mal-humorado: 
está mal-humorado 
siti'ru ti 

está mal-humorado 
hâ'â di 

mala: 
romnhemezé; wedehâ're 

mama: 
dahâ 

mamão: 
mama 

mamilo: 
dahânhibudu 

mandar: 
ele manda 
te ti'ru 

ele manda 
te wada'u 

ele manda nele 
te tãma rob'ru 

ele mandou 
ma tô tisõ 

mandioca: 
mandioca: upa 
mandioca brava: upazé 

maneira de viver: 
're æhâimana mono zé; 're æmoræzé; dahâimanazé 

manta: 
danhotõzé 

mão: 
danhib'rada; æsib'rada 

maravilhas: 
ele faz maravilhas 
te romhõsi 

pessoa que faz maravilhas 
romhõsi'wa 

martelar: 
ele martela 
te ropta'a 



   199

matar: 
ele o matou 
ma tô tæwæ 

ele os matou (objeto dual) 
ma tô tipã 

ele os matou (objeto plural) 
ma tô simro 

mato: 
marã 

matrinxã: 
pehâire 

medicar: 
ele medicou 
ma tô wede 

médico: 
dawede'wa 

medroso: 
é/está medroso 
pahi di 

é/está medroso 
pipa di 

meio: 
no meio: wa'wa 
no meio: æwa'wa 
meio-dia: abzuma 

(atravessar) no meio de: wa'wai baba

mel (de abelha): 
æpæ; ropæ 

melancia: 
ub'rézeire 

membro: 
membro da mesma divisão da 
tribo: 

dasiniwæ

membro da outra divisão da 
tribo: 

si'ré'wa

menina: 
ba'õno; pi'õ'rare 

menino: 
aibâ'rare; 'watébrémi 
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menos: 
prã 

mensageiro: 
dazadawa wasu'u'wa 

mensagem: 
dazadawa wasu'u 

mentir: 
ele mente 
te udâ 

ele mentiu 
ma tô sadawa hapese 

mentiroso: 
é mentiroso 
sadawa nhipese di 

mergulhar: 
ele mergulhou a cabeça 
ma tô 'rãhãzé 

mergulhão: 
wéré 

mesmo: 
mesmo que: nherå 
do mesmo jeito: haré 
mesma espécie: si'uiwa 

mesquinho: 
é/está mesquinho 
sõti di 

meter: 
ele se meteu na conversa (para atrapalhar) 
ma tô sadawa wa'ru 

mexer: 
ele mexe 
te upi 

ele mexeu 
ma tô rési 

milho: 
milho: nozâ 

milho (não-indígena): wa'rupré
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mimado: 
é/está mimado 
pazawi di 

misturado: 
está misturado 
ro'wa'rutu di 

misturar: 
ele mistura (terra para fazer massa) 
te wasi 

ele mistura 
te warutu 

miúdos (barrigada): 
æpru 

moça: 
moça: azarudu 

moça na idade de casar: adaba 

moço: 
ai'repudu 

modo: 
ao modo de 
uwaibaba 

mole: 
é/está mole 
uwa di 

molhado: 
está molhado 
rowaihi di 

está molhado 
wapti'i di 

molhar: 
ele molha 
te robdi'i 

ele molhou 
ma tô di'i 

montanha: 
åtå 'rãihâ 

moquear: 
moqueou 
ma tô ti'rã 
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moranga: 
uzâne 

morcego: 
arobore 

morder: 
ele mordeu 
ma tô tìsa 

morrer: 
ele morreu 
ma tô dârâ 

ele morreu 
ma tô hâiba hai'utõ 

ele morreu 
ma tô sô rowaptâ 

ele morreu 
ma tô ai'utõ 

ele morreu sufocado 
ma tô sõ'rebzâ 

morro: 
åtå 'rãihâ 

mosca: 
ubu 

mosquinha/mosquitinho: 
upure 

mosquito (pernilongo): 
watasé 

motorista: 
æ'mapraba'wa 

mudar: 
ele se mudou 
ma tô ai'ré 

muito/muitos: 
muito(s): sa'åtå na 

muito(s): nemo 
muito/grosso: wawa 
muito/plenamente: pe 
há muitos: ahâ di 

mulher: 
pi'õ 
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mutuca: 
pidu 



   204

N, n 
nada: 

sem nada (mãos vazias) 
æ'ubana 

nádega: 
nádega: æ'u 
nádega de pessoa da'u 

não: 
não (fala feminina): maze di 

não (fala masculina): mare di 
não (forma 
resumida): 

ma 

nariz: 
danhisi're 

nascer: 
ele nasceu 
ma tô waptãrã 

eles nasceram (no dual) 
ma tô tiwaptã'ã zahuré 

eles nasceram 
ma tô rere 

nasceu (o sol) 
ma tô 'rãi watobro 

nascimento: 
o nascimento 
dele: 

æwaptã'ãzé

o lugar de 
nascimento: 

æwaptã'ãzé

neblinha: 
hunhizé 

negação de conhecimento (Sei lá!): 
me 

negar: 
ele nega 
te amra 



   205

negativo: 
negativo: õ 
negativo em locuções imperativas: tõ 
finalidade negativa (em locuções com 
da): 

tõ 

negligenciar: 
ele negligenciou o que foi falado 
ma tô sadawa rå 

nenê: 
nenê: ai'uté 
nenê feminino: pi'õ'rare
nenê masculino: aibâ'rare

neste: 
ãhã na 

neste caso: 
pé 

neta: 
minha netinha (termo usado para chamar ou se referir às netas) 
oti 

neto: 
meu netinho (termo usado para chamar ou se referir aos netos) 
bâdi 

ninho: 
ele faz ninho 
te sima sasi 

nivelar: 
ele nivela 
te hâpâ 

noite: 
de noite: barana 
de noite (bem tarde, meia-
noite): 

mara wa'wa 

noiva: 
adaba 

nome: 
danhisi 

nora: 
dasani'wa 
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novo: 
æté 

nu: 
ai'uréiwi 

número impar: 
æmrotõ 

nuvem de chuva: 
tãza'rã 
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0, o 
obedecer: 

ele obedece 
te 'madâ 

ele obedece 
te wapa 

obediência: 
com obediência 
amanawi 

objetivo: 
palavra que indica objetivo ou 
propósito: 

sada/zada 

palavra que indica objetivo não 
cumprido: 

bâ 

obrigação não cumprida: 
bâ 

observar: 
ele observou 
ma tô pibu 

ele observou 
ma tô sadawa pibu 

ocultar: 
ele oculta os fatos 
te udâ 

odiar: 
ele odeia 
te 'ruiwapa 

olhar: 
ele olha 
te rob'madâ 

eles olharam 
ma tô tinhopré 

olhe!: 
ni'ã! 

olho: 
olho 
dato 

está de olhos inflamados (lit. vermelhos) 
to pré di 
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ombro: 
danhisé 

onça: 
onça: hu 
onça da água: hå 

ondas: 
abzaihâ 

onde?: 
onde? (usa-se com 
substantivos) 

e mahãta? 

onde? (usa-se com verbos): e mame? 
de onde?: e mahawi? 

ontem: 
ahâmhâ 

orar: 
ele orou 
ma tô mre 

ordenar: 
ele ordena 
te robza'ra 

orelha: 
dapo're 

órfão: 
wapté 

osso: 
dahi 

outro: 
amo 

ouvido: 
ouvido 
dapo're 

está com ouvidos atentos (lit. orelha em pé) 
po're 're di 

ouvir: 
ele ouve 
te wapa 

ovelha: 
pone'årebâ 

ovo: 
æ're 



   209

 P, p 
paca: 

'rawa 
paciência!: 

zahadu! 

pacificador: 
da'ubumroi pese 'wa 

pacu: 
pezapodo 

pagar: 
ele pagou 
ma tô wa'â 

pai: 
pai: damama 
pai (falecido): dapoto'wa

palavra: 
mreme 

palhada: 
buru du 

palmeira: 
palmeira de babaçu: norõwede 
palmeira de bocaiúva/ 
macaúba: 

sé wede 

palmeira de buriti: uiwede 

palmito: 
palmito de 
bocaiúva: 

sé 

palmito de babaçu 
(ou acuri): 

norõpo'onho 

palmito de bacuri: tirinho 

pálpebras: 
datomhâ 

panela: 
piza 

pano: 
zazahâ 
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pantanoso: 
sõwahu 

papada: 
danho're 

papagaio: 
waihârâ 

par: 
um de um par 
æ'uiwa 

para: 
sa/za; sô/zô; ma 

paraíso: 
rowå 

parar: 
ele parou 
ma tô mazazâ 

parecer: 
ele parece com (alguém) 
te hâiba zama 

parentes do lado paterno: 
dasisãnawã 

passar: 
ela passa roupa a ferro 
te hâsu'u 

ele passou (um) ano 
ma tô ãma tiwahu 

ele passou de largo 
ma tô dama ba'a 

passou muito tempo (a ele) 
ma tô ãma romha'â 

passou tempo 
ma tô ai'utõ 

pássaro: 
si 

pastor: 
rowahutu'wa 

patas dianteiras: 
æsib'rada 

pato: 
ma'u 
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patrão: 
apito 

pau de lenha: 
wedewã 

paz: 
rowå; to 

pé: 
pé 
dapara 

ao pé de 
dapapara 

ele fica em pé/de pé 
te za 

eles ficam em pé/de pé (no dual) 
te aima'wa 

eles ficam em pé/de pé 
te aimasa 

em pé (mais alto) 
hâiwi 

pecado: 
dawasédé 

pedacinhos: 
æprubre 

pedir: 
ele pede 
te tiwa 

ele pediu 
ma tô waptå 

pedra: 
pedra: åne
pedra de gelo: tãzâ

pegar: 
ele pegou no braço dele 
ma tô pa'â 

peguento: 
é/está peguento 
tob di 
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peidar: 
ele peidou 
ma tô pi 

peito: 
danho'udu 

peixe: 
um tipo de peixe: zusu

peixe comestível: tebe
peixe elétrico: upi

pele: 
dahâ 

pêlo (de animais): 
æséré 

pena: 
ele sentiu pena de 
ma tô ãma tipå'å zé 

pendurar: 
ele pendura 
te sasõ 

pênis: 
dabâ; æbâ 

pensamento: 
danhimirosa'rada 

pensar: 
ele pensa 
te rosa'rata 

ele pensa sobre 
te ãma rosa'rata 

ele pensou em fazer (alguma coisa) 
ma tô sina pisutu 

pensão  (lit. lugar onde pessoas se deitam): 
're ædanhimi'wara mono zé 

pente: 
wa'rada 

pequeno: 
é/está pequeno 
wahire di 

é/está pequeno 
syryre di 
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ele ficou pequeno/magro 
ma tô tiwahi 

pequi: 
abare 

pequizeiro: 
abare wede 

perder: 
ele perdeu 
ma tô aimani 

ele perdeu a ira 
ma tô 'rui haimani 

perdiz: 
wi'i 

perfurar: 
ele perfurou (com bala, ou seringa) 
ma tô wa'ré 

pergunta: 
palavra que indica uma pergunta 
e 

periquito: 
periquito: 'råre 
periquito estrela: 'rånhipré

perna: 
date 

perto: 
perto 
'râwi 

perto de 
æ'rata 

é/está perto (em tempo ou distância) 
romhuture di 

peru: 
si'a wawå 

pesado: 
é/está pesado 
pire di 

pescoço: 
dabudu; danho're 

pestana: 
datõmosu 
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peteca: 
peteca (feita na cidade): wedenhiwapure
peteca feita de palha de 
milho: 

tobda'é 

piar: 
ele pia 
te sadawa a'are 

pica-pau: 
sépsédé 

pilão: 
wa'æni 

piloto: 
æ'mapraba'wa 

pingar: 
está pingando 
te ti'à'a 

pintado (aquilo que tem pintas ou que é malhado): 
æ'ui'éré 

pintar: 
ele pinta 
te u'ré 

ele se pinta 
te sipese 

piolho: 
da'u 

pipilar: 
ele pipila 
te sadawa a'are 

piranha: 
'wa'wa 

pista: 
bâdâdi 

plantar: 
ele plantou (objeto plural) 
ma tô a're 

ele plantou uma semente/uma planta, ou  sementes/plantas de uma espécie só 
ma tô 're 

ele plantou/semeou (diversos tipos de plantas) 
ma tô te te rob'azuri 
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plural: 
palavra que indica plural 
za'ra 

(V. Apêndice VII.) 

poder: 
palavra que expressa o sentido do subjuntivo presente do verbo poder, com a idéia de 

"dever" 
hâ 
(V. Apêndice VII.) 

poderoso: 
é/está poderoso 
waihu'u pese di 

o poderoso 
æwaihu'upe 

podre: 
está podre 
'ro ti 

poeira: 
ropru 

pois não: 
a'âza 

pomba: 
utu'u 

ponte: 
ùba 

ponto: 
está no ponto (comida) 
ma tô apo 

por: 
por: baba 
por: sô/zô 

por autoridade de: dazadawa para 

por causa de: ropibuma 
por conta própria: si'uihâ na 

por enquanto (antes de fazer qualquer outra 
coisa): 

a'â 

por isso: taha wa 
por si mesmo: sina 
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pôr: 
ele pôs fogo no capim 
ma tô su 

ele põe em ordem 
te sa'rata 

porco doméstico: 
uhâbâ 

porque: 
te; wa 

porta: 
'ridawa; 'ridawa nhitobzé 

posse(s): 
danhibro; date 

posteriormente: 
apâsi 

pouco: 
pouco: prã 
um pouco: syry na 

poucos: umro na

praga: 
warõno 

prato: 
piza'a 

prazer: 
to 

prazeroso: 
æwå 

preço: 
æwa'â 

pregador: 
rowahutu'wa 

pregar: 
ele prega 
te rowahutu 

preguiçoso: 
é/está preguiçoso 
wa'a di 

prejudicar: 
ele prejudicou 
ma tô dawi rowasété 
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ele prejudicou 
ma tô ãma rob'manha 

preparar: 
ele preparou lugar para dormir 
ma tô waptâ 

preparo: 
está sem preparo 
simiza'rese õ di 

sem preparo 
sapa'abâ 

presença: 
na presença de alguém 
danho'a 

prestativo: 
é prestativo 
simipawapto pese di 

preto (cores): 
æ'rãdâ 

primeira pessoa: 
palavra que indica a primeira pessoa do sujeito dos verbos no dual e plural 
ni 
(V. Apêndice VII.) 

primeiro: 
primeiro: 'rada 
primeiro (antes de fazer qualquer outra 
coisa): 

a'â 

prisão: 
dazazé 

procura: 
à procura de 
sô/zô 

procurar: 
ele o/a procura 
te sô ræni 

produção granal: 
amnho 

proibir: 
ele proíbe (brigar, etc.) 
te pa'uwati 
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ele proíbe que olhe 
te tõmo uwati 

ele proibiu falar 
ma tô sadawa uwati 

ele proibiu fazer 
ma tô dapa'uwati 

ele proibiu uma ação/atividade 
ma tô dawi sawi 

ele proibiu/recusou o uso/a posse de algo que pertence a si mesmo ou a outro, desejando 
para si 

ma tô dawi sawi 

ele proibiu de ir 
ma tô ãma ropti 

promessa: 
promessa: æropisutuzé

promessa não 
cumprida: 

'ruza 

prometer: 
ele prometeu 
ma tô ropisutu 

pronto: 
siro 

propósito: 
propósito (fala feminina): tiha 
propósito (fala masculina): maræ 
palavra que indica propósito ou 
finalidade: 

da 

proprietário: 
ætede'wa 

proteger: 
ele protegeu 
ma tô pibu 

provar: 
ele provou (a comida) 
ma tô tå'å 

proximidade: 
palavra que indica proximidade 
ãhã 
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pular: 
ele pula 
te sarõtõ 

pulga: 
wapsã u 

pulmão: 
dapawapu 

pulsar: 
ele pulsa (o sangue) 
te toto 

pulso: 
danhimizu 

punição: 
danhimihâzé 

punir: 
ele o puniu 
ma tô azâ 

ele os puniu (objeto dual) 
ma tô ahâ 

purulento: 
está purulento 
zubru ti 

pus: 
dazubru 

puxar: 
ele puxa 
te tisa 
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Q, q 
qual?: 

e nimahã? 
qualquer tempo: 

nimahã na 
quando: 

quando: niwa 
quando?: e niwa? 
quando (ao mesmo tempo que): 'wab'rere 
quando (futuro específico): wapsi 

quando (futuro indefinido): wamhã 
quando (no passado): wamhã 
quando fôr amanhã (futuro 
específico): 

awåpsi 

quando fôr amanhã (futuro 
indefinido): 

awåmhã 

quanto: 
quanto: niha 
quanto?: e niha? 

quase: 
aré 

quati: 
wa'õ 

que: 
o que é? (fala feminina): e tiha? 
o que é? (fala 
masculina): 

e maræ? 

quebrar: 
ele quebra a casca 
te hâipo'o 

ele quebra (algo) em pedaços 
te wå'å 

ele quebra milho 
te ti'å 

ele quebra nozes 
te tiwa 
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ele quebrou o pulso 
ma tô simizu hâ 

ele quebrou os talos de arroz 
ma tô simizu hâ 

queda: 
a queda de pessoa ou coisa 
æwaptã'ãzé 

queimar: 
queimou 
ma tô zada 

queimou 
ma tô ãro 

queixada: 
uhâ 

queixo: 
dawada 

quem é?: 
e 'wa hã 

quente: 
está quente 
rowa'ro di 

está quente 
wa'ro di 

querido: 
é querido 
sawi di 

querosene: 
âro'ore 
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R, r 
rã: 

uti 
rabo: 

æbâ 
raio: 

tãiwapsa 

raiva: 
ele ficou com raiva 
ma tô ab'ru 

raiz de árvore: 
æsãna'rada 

raiz de pé de ema: 
uba 

rapaz iniciado: 
'ritéi'wa 

rapidamente: 
sa'åtå 

rasgar: 
rasgou-se 
ma tô ata 

rasto (sinal que alguém passou): 
æbâ 

rato: 
rato: 'rubâ 
rato pequeno: 'rure 

real: 
uptabi/utabi 

reanimar: 
ele reanimou (tomando banho, etc.) 
ma tô si'ãwãnhi'ra 

rebentar: 
rebentou-se 
ma tô ata 

recado: 
dazadawa wasu'u 
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recear: 
ele ficou receoso 
ma tô sina ropipa 

receio: 
tem receio de 
pipa di 

reconhecer: 
ele reconheceu por si mesmo (a realidade) 
ma tô sina waihu'u 

recordar: 
ele recordou 
ma tô 'rãzarõtõ 

ele recordou o conselho 
ma tô sadawa 'rãzarõtõ 

recreação: 
datozé 

recuperar: 
ele se recuperou 
ma tô aptete 

recusar: 
eufemismo para recusar: neza

expressão usada para recusar uma 
ordem: 

âza

rede (para dormir/pescar): 
abazipara 

redondo: 
é redondo 
sapoto di 

refletir: 
ele reflete 
te 'râwi rosa'rata 

ele reflete 
te ãma rosa'rata 

refrescar: 
ele se refrescou 
ma tô si'ãwãnhi'ra 

refresco: 
âze 
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regar: 
ele rega 
te robdi'i 

ele regou 
ma tô di'i 

regozijar: 
ele regozija-se 
te 're to 

rejeita: 
alguém que rejeita outra pessoa 
dawå'õ'wa 

rejeitar: 
ele rejeita 
te wå'õ 

relâmpago: 
tãsi'ubuzi 

remédio: 
remédio: dawede 
pessoa que administra remédio: dawede'wa 

remela: 
tomnhana 

remendar: 
ele remenda roupas 
te hâibabaræ 

remover: 
ele remove 
te sate 

repartir: 
ele repartiu 
ma tô apo'o 

ele repartiu entre eles 
ma tô dama hu 

repetir: 
ele repetiu 
ma tô ãma sahu 

repreensão: 
expressão de ligeira repreensão 
zapre! 
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reprovar: 
ele reprova 
te wå'õ 

reservar: 
ele quis reservar para si mesmo 
ma tô sima sawi 

resgatar: 
ele resgatou 
ma tô wa'â 

resgate: 
æwa'â 

residência: 
danhorõwa 

resíduos: 
ropru 

resina: 
tipo de resina usada como cola na confecção de artefatos 
ré 

resolver: 
ele resolveu 
ma tô sina roti 

respeito: 
a respeito de 
ãma; na; pibuma; sô/zô 

respiração: 
dapå'åzani 

responder: 
ele respondeu verbalmente 
ma tô sada'â 

resposta: 
resposta: æsada'âbâ 

em resposta: asa 

resposta a informação incrível: u 
resposta quando alguém lhe chama o 
nome: 

u 

ressuscitar: 
ele ressuscitou 
ma tô hâiwa'udu 
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retirar: 
ele retirou a cabeça (da água) 
ma tô 'rãi watobro 

reunir: 
eles se reúnem (usado só no plural) 
te si'rã'õtõ 

rever: 
ele reviu 
ma tô 'rãzarõtõ 

rifle 22: 
umnhi'ãsiro 

rio: 
rio: pa 
rio abaixo: pi're ba 
rio acima: sãrã u 

rio largo: panho'u 

rir: 
ele ri 
te aihâ 

roça: 
buru 

rodear: 
ele rodeia 
te uiræ 

roncar: 
ele ronca 
te tinhisirõ 

rosto: 
da'ubu 

roubar: 
ele roubou 
ma tô apsaihu 

roupa: 
da'uza; zazahâ 

ruim: 
está ruim 
'ru ti 

rumo: 
sem rumo 
siwa'ru 
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S, s 
saber: 

ele soube/sabe 
ma tô waihu'u 

para saber/descobrir 
sô/zô 

sábio: 
o sábio 
æwaihu'upe 

é/está sábio 
waihu'u pese di 

sacudir: 
ele sacode 
te sãsã'ã 

sair: 
ele saiu 
ma tô watobro 

eles saíram (no dual) 
ma tô tipusi zahuré 

eles saíram 
ma tô wairé 

sala: 
'ri 're wa'wa 

saliva: 
dazadaipro 

salvador: 
're ædawaibui mono 'wa; danho'reptu'wa 

salvar: 
ele salvou 
ma tô sõ'reptu 

sangrar: 
ele o sangra (para curar a dor) 
te hâpa 

sangue: 
dawapru 

sapé: 
du'wa 

sapo: 
uti 



   228

sarar: 
ele sarou 
ma tô tipese 

ele sarou 
ma tô séptârâ 

sariema: 
wa'ritire 

satisfeito: 
ele está satisfeito (em relação a comida) 
ma tô 'mahâiwæ 

saudade: 
está com saudade 
på'å zé di 

saudar: 
ele saúda 
te sawi 

se: 
warahã 

seca: 
chegou a seca 
ma tô tirob'ré 

seco: 
é/está seco 
'ré di 

secretamente: 
pi'uriwi 

sede: 
está com sede 
'rubu di 

segredo: 
em segredo 
pi'uriwi 

seguir: 
ele segue 
te sama 

ele segue o conselho 
te sadawa zama 

ele seguiu (com os olhos) 
ma tô te te pibu 

segunda-feira: 
romhuri durizé; romhuri na'rada 
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segunda pessoa: 
palavras que indicam a segunda pessoa do dual e do plural em qualquer tipo de 

construção gramatical 
wa'aba; wa'wa 

palavras que indicam a segunda pessoa do dual em qualquer tipo de construçao  
gramatical 

aba; 'wa 

palavras que indicam a segunda pessoa do plural com poucos verbos cujos temas se 
modificam no plural 

aba; 'wa 
(V. Apindice VII.) 

segurar: 
ele segura 
te tété 

seio: 
dahâ 

sem: 
sem 
ãna 

ele fica sera 
te amra 

está sem desejo de 
wa'a di 

sem falha 
haré 

fica sem gosto 
idi'iti di 

está sem importância 
wapure di 

sem nada (mãos vazias) 
æ'ubana 

sera preparo 
sapa'abâ 

sem rumo 
siwa'ru 

sem variação 
haré 

está sem vontade de ir 
moræ a di 
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semear: 
ele semeou 
ma tô a're 

semelhança a: 
palavra que indica semelhança a (parecido com, como) 
ne 

semente: 
semente: robzâ 

semente de capim 
navalha: 

a'é 

sempre: 
haré; u'â 

senhor: 
apito 

sentar: 
ele senta 
te nhamra 

eles sentam (no dual) 
te aimasisi zahuré 

eles sentam 
te asimro 

sentir dó/pena de: 
ele sentiu dó/pena de 
ma tô ãma tipå'åzé 

separado deles: 
danhiti 

separar: 
ele se separou 
ma tô ai'ré 

eles se separaram 
ma tô sima aiwanhiza 

ser: 
palavra que indica estado ou posição usada em geral como verbo de ligação 
di/ti 

ele é 
te hâiba 

será! (duvindo): 
u'õ! 

serra: 
åtå 'rãihâ 
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servente: 
romhuri'wa 

silenciar: 
ele se silenciou 
te tirob'é'é 

sim: 
æhe 

si mesmo: 
em relação a si 
mesmo: 

sina

por si mesmo: sina

para si mesmo: sima

simpatia: 
ele tinha simpatia por 
ma tô ãma tipå'åzé 

sincero: 
sena 

só: 
haré; si; wétési 

sobrancelha: 
da'uihâiwadu 

sobre: 
pibuma 

sobrinha: 
sobrinha (filha da irmã): da'ra wapté 
sobrinha (filha do irmão de homem): da'ra 
minha sobrinha (termo de chamamento e 
referência): 

oti 

sobrinho: 
sobrinho (filho da irmã): da'ra wapté 
sobrinho (filho do irmão de homem):  da'ra 
meu sobrinho (termo usado por uma mulher para chamar os 
sobrinhos): 

bâdi 

socar: 
ele soca 
te su 

ele faz barulho socando 
te 'ru 
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socó: 
sõ'reihõ 

sofrer: 
ele sofre 
te sépata 

sogro/sogra: 
damaprewa 

sol: 
bâdâ 

solidificado: 
æ'u'åne 

solidificar: 
solidificou-se 
ma tô si'u'åtå 

solto: 
está solto 
wairob di 

soluço: 
dawai'i 

sombra: 
awã 

somente: 
haré; si; wétési 

sonhar: 
ele sonhou 
ma tô rosawå 

sono: 
está com sono 
aptâ'â di 

soprar: 
ele sopra 
te sa'u 

sorte: 
está com sorte 
umnhasi di 

sovar: 
ele os sovou (objeto dual) 
ma tô ahâ 

sozinho: 
siwaprosi 
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subitamente: 
sapa'abâ 

substituto: 
da'upana 

sucedido: 
está bem sucedido 
umnhasi di 

sucessor: 
danho'wai'rere 

sujo: 
é/está sujo 
ra di 

suor: 
dasu 

supervisionar: 
ele supervisiona 
te 'madâ 

suposição: 
palavra que indica suposição: newa 
expressão que indica suposição:da ne 

surpreso: 
ele ficou surpreso 
ma tô ãma titob'uzu 

surra: 
ele deu uma surra neles (objeto dual) 
ma tô ahâ 

sustentáculo: 
æsu 

sustentar: 
ele sustenta a casa (esteio) 
te sapa 
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T, t 
taboca: 

upawã 
talvez: 

ãté 
tamanduá: 

tamanduá bandeira: padi 
tamanduá-mirim 
(michila): 

patire 

também: 
zama/zéma 

tarântula: 
sibi 

tarde: 
à/de tarde 
hâiwahâ 

mais tarde 
apâsi; zahadu; zahadu wapsi 

tartaruga: 
u'ãi hâpâ 

tatu: 
tatu-bola: wãrãre 
tatu-canastra: wãrãwawå
tatupeba: wãrãhâbâ

tecido: 
zazahâ 

telhador (aquele que coloca a palha ou as telhas): 
'ri'wa 

temeroso: 
é temeroso 
sib'ru ti 

temperar: 
ele temperou 
ma tô waræ 

tempo: 
daqui a muito tempo 
apto'oré 
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há muito tempo 
duréihã 

há pouco tempo 
duréihé 

há pouco tempo 
nimosi 

tempos atrás 
duré 

ter: 
ele tem raiva de 
te 'ruiwapa 

ele tinha compaixão de 
ma tô ãma tipå'åzé 

ele tinha simpatia por  
ma tô ãma tipå'åzé 

tem autoridade 
pire di 

não tem importância 
wapure di 

terminado: 
terminado 
tâibâ 

palavra que indica ação terminada 
pa 

terminar: 
ele terminou 
ma tô tipa 

ele terminou 
ma tô sazâ 

ele terminou 
ma tô uprosi 

terminou 
tâibâ 

terra: 
terra 
ti'a 

terra de difícil acesso 
roptâ 
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é terra de fácil acesso 
ropsu'u di 

a terra deles/do povo 
daro 

é terra plana 
ropsu'u di 

terreno alagadiço: 
sõwahu 

testa: 
da'uihâ 

tia: 
minha tia (termo usado para chamar ou se referir à tia 
materna): 

dati'â 

tia materna: dana wapté 
tia paterna: datebe 

timbó: 
abawazi 

tímido: 
é/está tímido 
siséb di 

tio: 
tio materno: damama wapté 
tio paterno: damama 
tio paterno (lit. outro pai): damama amo 

tirar: 
ele o tirou 
ma tô sani 

ele tirou algo 
ma tô waze 

tocar: 
ele toca 
te upi 

todo(s): 
todo(s): bâ/pâ
todo(s): uburé
todo o mundo: aihæni
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tomar: 
tome aí! 
ã! 

tonto: 
está tonto 
idi'iti di 

tornar: 
ele se tornou grande 
ma tô tiza'åtå 

ele se tornou adulto 
ma tô tiprédu 

tossir: 
ele tosse 
te ti'a'a 

tostar: 
ele tostou as sementes de capim 
ma tô sazu 

totalidade: 
bâ/pâ 

trabalhador: 
romhuri'wa 

trabalhar: 
ele trabalha 
te romhu 

eles trabalham (muita gente) 
te rob'ma'wama 

traduzir: 
ele traduz 
te ãma sapræ 

trançar: 
ele trança (colarinho) 
te sanha 

ele trança 
te tinha 

transformar: 
ele se transformou para o mal 
ma tô aiwamna 

tratar: 
ele tratou bem 
ma tô 'manharæwå 
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ele tratou doentes 
ma tô wede 

trazer: 
ele trouxe para cá 
ma tô we ãwisi 

três: 
si'ubdatõ 

trilho: 
bâdâdi'rare 

triste: 
está triste 
på'åzé di 

trocar: 
ele troca (em miúdos) 
te sapræ 

tropeiro (passarinho): 
dudu 

trovão distante: 
tãirãrã 

tucano: 
norõwada 

tucum: 
ariwede 

tucura: 
zyzy 

tudo: 
uburé; wahuré; æbâ 

tuiuiú: 
za'u'e 

túmulo: 
ab're 

tutu indígena (feijão e mandioca seca): 
unhinha 



   239

U, u 
uivar: 

ele uiva 
te 're sadari 

último: 
o último 
danhitõ'wa 

um: 
um: misi 

um só: misi si 

um de um par: æ'uiwa 

uma vez que: 
nherå 

umbigo: 
danhanahi 

úmido: 
está úmido 
wapti'i di 

unha: 
unha da mão: danhipo 
unha do pé: daparanhipo

unido: 
unidos: simisutu 

urina: 
dazé 

urinar: 
ele urinou 
ma tô tõ 

urucum: 
bâ 

útero: 
da'razé 
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V, v 
vaca: 

powawå 
vagina: 

da're; æ're 
vale: 

rob'rehâ; sa'a wa'wa 

valente: 
é valente 
sahi ti 

é valente 
sib'ru ti 

vão: 
em vão 
aré 

vapor: 
vapor: hunhizé

vapor da água: unhizé

vapor da água 
(chuva): 

tãnhizé

vara: 
wedehu 

variação: 
sem variação 
haré 

variedade de: 
upsãtã na 

varrer: 
ele varre 
te wamro 

vassoura: 
wamrozé 

vazio: 
está vazio 
baba di 

veado: 
veado campeiro: aihâ 
veado mateiro: pone 
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veia: 
danhorõ 

velho: 
'rada; æ'ratare 

vender: 
ele vendeu 
ma tô wede 

vento: 
rowa'u 

ventoso: 
está ventoso 
rowa'u'u di 

ver: 
ele vê 
te 'madâ 

ele vê 
te sabu 

verdade: 
em verdade 
sena na 

verdadeiramente: 
sena na 

verdadeiro: 
sena; uptabi/utabi 

verde: 
æuzé 

vereda: 
bâdâdi 

vermelho: 
æpré 

véu palatino: 
dazadai'ré hâirã 

vez: 
outra vez  
apâ; duré 

víbora: 
ubroi'wa 

vida: 
're æhâimana mono zé; 're æmoræzé 
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virar: 
ele o vira 
te piza 

ele o virou 
ma tô pi'ra 

ele vira de lado 
te a'ese 

ele virou (direção) 
ma tô aipi'ra 

virgem: 
virgem (pessoa ou 
coisa): 

æ'ubuni

virgem (terra): a'ubuni

viscoso: 
é/está viscoso 
tob di 

é/está viscoso 
wari di 

visivel: 
está visível 
sãmri pese di 

vista boa: 
está de vista boa 
tob'ré di 

está de vista boa 
to pese di 

viúvo/viúva: 
æmrotõ 

viver: 
ele vive 
te 're mo 

vivo: 
dahâiba ré 

vocativo: 
vocativo empregado para certos parentes masculinos: aibâ 
vocativo empregado para certos parentes femininos: pi'õ 
Vários termos de parentesco podem ser usados como 
vocativos. 
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volta: 
de volta 
apâ 

voltar: 
ele voltou a uma atividade 
ma tô sapara 

ele voltou a si depois do desmaio 
ma tô hâiwa'udu 

voluntariamente: 
sapa'abâ 

vomitar: 
ele vomitou 
ma tô so'oro 

vontade: 
está sem vontade de ir 
moræ a di 

voz: 
voz baixa 
ti'ai wi 
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X, x 
xavante: 

a'uwå 
xingar: 

ele xingou 
ma tô wa'å 
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Z, z 
zangado: 

está zangado 
sahi ti 

está zangado 
siti'ru ti 

zangar: 
ele se zangou 
ma tô tizahi 

ele se zangou 
ma tô tinhiti'ru 

zombar: 
ele zombou 
ma tô wa'å 

zumbir: 
está zumbindo 
te 're pupu'u 
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INTRODUÇÃO AOS APÊNDICES 
A inclusão desta série de apêndices no presente trabalho tem o objetivo de fornecer ao 

leitor interessado um sistema de referência detalhado e padronizado. Para a conveniência de 
quem queira realizar um estudo profundo do xavante, a ordem e a numeração dos quadros nos 
apêndices correspondem, na medida do possível, à classificação usada no livro Aspectos da 
língua Xavante, de Ruth McLeod e Valerie Mitchell. 
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APÊNDICE I 
Verbos intransitivos em xavante  

Quadros Ia - Ie 
A duplicação de um símbolo, seja dentro de uma palavra ou entre uma palavra e outra, 

indica alongamento na pronúncia da referida consoante ou vogal. 
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QUADRO Ia. Paradigma do verbo wawai "chorar", exemplificando os prefixos e 
indicadores de pessoa, número e negação que ocorrem com os temas de 
verbos da sub-classe Ia. 

 

 indicativo 

 positivo  negativo  

 
     wa  ææwawa 
     te  aiwawa 
     te tiiwawa 

singular :
lªp. 
2ªP. 
3ªp. 

 
      ææwawai õ di 
      aiwawai õ di 
        wawai õ di 

 
wa waawawan ni 
te  aiwawai waa'wa 
te tiiwawaz zahuuré 

dual: 
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
waawawai õ di 
 aiwawai wa'aba õ di 
   wawaz zahuré õ di 

 
wa waawawaz za'raa ni 
te aiwawaz za'raa waa'wa 
te tiiwawaz za'ra 

plural : 
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
waawawaz za'ra õ di 
 aiwawaz za'ra wa'aba õ di 
   wawaz za'ra õ di 

Note-se: 
1 O prefixo ai- da segunda pessoa, sofre modificações fonéticas automáticas (V. Quadro 

B do Apêndice V). 
2 O tema neste verbo wawai sofre modificações fonéticas automáticas,   (V. Quadro B 

do Apêndice V). 
3 A palavra wa'aba que indica a segunda pessoa do dual e plural se torna waa'wa no 

final da locução (V. Quadro J do Apêndice V). 
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QUADRO Ib. Paradigma do verbo hâ "rir", exemplificando os prefixos e indicadores de 
pessoa, número e negação que ocorrem com os temas de verbos da 
sub-classe Ib. 

 

 indicativo 

 positivo   negativo 

 
     wa aihâ 
     te aihâ 
     te aihâ 

singular:
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
  ææsihâ õ di 
    aihâ õ di 
    sihâ õ di 

 
wa aihâ ni 
te aihâ waa'wa 
te aihâ zahuuré 

dual: 
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
 waasihâ õ di 
    aihâ wa'aba õ di 
    sihâ zahuré õ di 

 
wa aihâ za'raa ni 
te aihâ za'raa waa'wa 
te aihâ za'ra 

plural : 
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
waasihâ za'ra õ di 
   aihâ za'ra wa'aba õ di 
   sihâ za'ra õ di 

Note-se: 
1. 0 prefixo ai- sofre modificações fonéticas automáticas  (V. Quadro B do Apêndice V). 
2. A palavra wa'aba que indica a segunda pessoa do dual e do plural se torna waa'wa no 

final da locução (V. Quadro J do Apêndice V). 
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QUADRO Ic. Paradigma do verbo api "cozinhar", exemplificando os prefixos e indicadores 
de pessoa, número e negação que ocorrem com os temas de verbos da 
sub-classe Ic. 

 

 indicativo 

 positivo   negativo 

 
wa    appi 
 te asippi 
te    appi 

singular:
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
 æænhippi õ di 
   asippi õ di 
    sippi õ di 

 
wa    appi ni 
 te asippi waa'wa 
te    appi zahuuré 

dual: 
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

waanhippi õ di 
   asippi wa'aba õ di 
    sippi zahucé õ di 

 
wa    appi za'raa ni 
 te asippi za'raa waa'wa 
te    appi za'ra 

plural: 
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

   waanhippi za'ra õ di 
      asippi za'ra wa'aba õ di
       sippi za'ra õ di 

Note-se: 
1 Os prefixos ap-, asip-, æænhip-, waanhip- e sip-, neste quadro sofrem modificações 

fonéticas automáticas  (V. Quadro C do Apêndice V). 
2 A palavra wa'aba que indica a segunda pessoa do dual e do plural se torna waa'wa no 

final da locução (V. Quadro J do Apêndice V). 
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QUADRO Id. Paradigma do verbo pari "esperar", exemplificando os prefixos e indicadores 
de pessoa, número e negação que ocorrem com os temas de verbos da sub-
classe Id. 

 

 indicativo 

 positivo   negativo 

 
 wa    mapa 
 te asimipa 
 te    mapa 

singular:
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
æænhimipari õ di 
  asimipari õ di 
   simipari õ di 

 
wa     mapari ni 
te  asimiparii 'wa 
te     mapari zahuuré 

dual: 
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
waanhimipari õ di 
   asimipari aba õ di 
    simipari zahuré õ di 

      wa mapari za'raa ni 
   te asimipari za'raa 
waa'wa 
      te mapari za'ra 

plural: 
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

  waanhimipari za'ra õ di 
     asimipari za'ra wa'aba õ 
di 
      simipari za'ra õ di 

Note-se: 
1 O tema neste verbo pari sofre modificações fonéticas regulares (V. Quadro D do 

Apêndice V). 
2 A palavra aba que indica a segunda pessoa do dual se torna 'wa no final da locução 

(V. Quadro J do Apêndice V). 
3 A palavra wa'aba que indica a segunda pessoa do plural se torna waa'wa no final da 

locução (V. Quadro J do Apêndice V). 
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QUADRO Ie. Paradigma do verbo udu "levantar-se",  (V. verbete ma tô udu no corpo 
principal), exemplificando os prefixos e indicadores de pessoa, número e 
negação que ocorrem com os temas de verbos da sub-classe Ie. 

 

 indicativo 

 positivo  negativo 

 
  wa tô    uudu 
  ma tô ai'u 
  ma tô    uudu 

singular :
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
   ææ'utu õ di 
   ai'utu õ di 
      utu õ di 

 
  wa tô waa'utu ni 
  ma tô  ai'utuu 'wa 
  ma tô  ti'utu zahuuré 

dual: 
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
  waa'utu õ di 
  ai'utuu aba õ di 
      utu zahuré õ di 

 
wa tô waa'utu za'raa ni 
ma tô  ai'utu za'raa waa'wa 
ma tô  ti'utu za'ra 

plural: 
1ªp 
2ªp. 
3ªp. 

 
waa'utu za'ra õ di 
ai'utu za'ra wa'aba õ di 
   utu za'ra õ di 

Note-se: 
1. O tema neste verbo udu sofre modificações fonéticas regulares (V. Quadro G do 

Apêndice V). 
2. O prefixo ai- da segunda pessoa sofre modificações fonéticas automáticas (V. Quadro 

B do Apêndice V). 
3. A palavra aba que indica a segunda pessoa do dual se torna 'wa no final da locução 

(V. Quadro J do Apêndice V). 
4. A palavra wa'aba que indica a segunda pessoa do plural se torna waa'wa no final da 

locução (V. Quadro J do Apêndice V). 
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APÊNDICE II 
Verbos transitivos em xavante 

Quadros IIa - IIe 
A duplicação de um símbolo, seja dentro de uma palavra ou entre uma palavra e outra, 

indica alongamento na pronúncia da referida consoante ou vogal. 
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QUADRO IIa. Paradigma do verbo sapræ "atravessar", exemplificando os temas da sub-
classe IIa de verbos que não sofrem modificações. 

 

 indicativo 

positivo negativo 

  
wa  sapræ 
te æsapræ 
te  sapræ 

singular:
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

  
   te sapræ õ di 
      sapræ õ di 
te te sapræ õ di 

  
wa  sapræ ni 
te æsapræ waa'wa 
te  sapræ zahuuré 

dual: 
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

  
wa te sapræ õ di 
      sapræ wa'aba õ di 
te te sapræ zahuré õ di 

  
wa  sapræ za'raa ni 
te æsapræ za'raa waa'wa 
te  sapræ za'ra 

plural: 
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

  
wa te sapræ za'ra õ di 
      sapræ za'ra wa'aba õ di 
te te sapræ za'ra õ di 

 
 saprææ na! 
 sapræ wa'aba! 
 sapræ za'ra wa'aba! 

imperativo
singular

dual 
plural 

 
 sapræ tõ! 
 sapræ wa'aba tõ! 
 sapræ za'ra wa'aba tõ! 

Note-se: 
A palavra wa'aba que indica a segunda pessoa do dual e do plural se torna waa'wa no final da 

locução exceto nas formas do imperativo (V. Quadro J  do Apêndice V e o 
imperativo acima). 
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QUADRO IIb. Paradigma do verbo upsõi "lavar", exemplificando as modificações no final 
do tema de alguns verbos da sub-classe IIa. 

 

 indicativo 

positivo negativo 

 
wa   upsõ 
te æ'upsõ 
te   upsõ 

singular:
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
   te upsõi õ di 
      upsõi õ di 
te te upsõi õ di 

 
wa   upsõn ni 
te æ'upsõi waa'wa 
te   upsõz zahuuré 

dual: 
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
wa te upsõi õ di 
      upsõi wa'aba õ di 
te te upsõz zahuré õ di 

 
wa   upsõz za'raa ni 
te æ'upsõz za'raa waa'wa 
te   upsõz za'ra 

plural: 
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
wa te upsõz za'ra õ di 
      upsõz za'ra wa'aba õ di 
te te upsõz za'ra õ di 
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QUADRO IIb. (cont.) 

 imperativo 

positivo negativo 

upsõõ na! 
upsõi wa'aba! 
upsõz za'ra wa'aba! 

singular 
dual 

plural 

upsõt tõ! 
upsõi wa'aba tõ! 
upsõz za'ra wa'aba tõ! 

Note-se: 
1. Os temas nesta sub-classe de verbos sofrem modificações fonéticas regulares (V. 

Quadro B do Apêndice V). 
2. A palavra wa'aba que indica a segunda pessoa do dual e do plural se torna waa'wa no 

final da locução exceto nas formas do imperativo (V. Quadro J do Apêndice V e o 
imperativo acima). 

3.   Alguns verbos com temas que pertencem a esta sub-classe têm o prefixo ti- na 
primeira e na terceira pessoa do singular  (V. verbetes ma tô time, etc. no corpo 
principal). 
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QUADRO IIc. Paradigma do verbo sum "socar", exemplificando as modificações no final do 
tema de alguns verbos da sub-classe IIa. 

 

 indicativo 

positivo negativo 

 
wa  su 
te æsu 
te  su 

singular:
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
   te sub õ di 
      sub õ di 
te te sub õ di 

 
wa  sum ni 
te æsuu waa'wa 
te  sub zahuuré 

dual: 
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
wa te sub õ di 
      suu wa'aba õ di 
te te sub zahuré õ di 

 
wa  sub za'raa ni 
te æsub za'raa waa'wa 
te  sub za'ra 

plural: 
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
wa te sub za'ra õ di 
      sub za'ra wa'aba õ di 
te te sub za'ra õ di 
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QUADRO IIc. (cont.) 

 imperativo 

positivo negativo 

suu na! 
suu wa'aba! 
sub za'ra wa'aba! 

singular
dual 

plural 

sup tõ! 
suu wa'aba tõ! 
sub za'ra wa'aba tõ! 

Note-se: 
1. Os temas nesta sub-classe de verbos sofrem modificações fonéticas regulares (V. 

Quadro C do Apêndice V). 
2. A palavra wa'aba que indica a segunda pessoa do dual e do plural se torna waa'wa no 

final da locução exceto nas formas do imperativo (V. Quadro J do Apêndice V e 
o imperativo acima). 

3. Alguns verbos com temas que pertencem a esta sub-classe têm o prefixo ti- na 
primeira e na terceira pessoa do singular  (V. verbetes ma tô tidupto etc, no corpo 
principal). 
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QUADRO IId. Paradigma do verbo romhuri "trabalhar", exemplificando a perda da 
última sílaba no singular que modifica o tema de alguns verbos da sub-classe IIb. 

 

 indicativo 

 positivo  negativo 

 
 wa  romhu 
 te æromhu 
 te  romhu 

singular:
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
   te romhuri õ di 
      romhuri õ di 
te te romhuri õ di 

 
wa  romhuri ni 
te æromhurii 'wa 
te  romhuri zahuuré 

d uai: 
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
 wa te romhuri õ di 
       romhuri aba õ di 
 te te romhuri zahuré õ di 

 
wa  romhuri za'raa ni 
te æromhuri za'raa waa'wa 
te  romhuri za'ra 

plural: 
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
wa te romhuri za'ra õ di 
      romhuri za'ra wa'aba õ di 
te te romhuri za'ra õ di 
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QUADRO IId. (cont.) 

 imperativo 

 positivo  negativo 

  romhuuri! 
  romhurii aba! 
  ramhuri za'ra wa'aba! 

singular
dual 

plural 

  romhuri tõ! 
  romhurii aba tõ! 
  romhuri za'ra wa'aba tõ! 

Note-se: 
1. A palavra aba que indica a segunda pessoa do dual se torna 'wa no final da locução 

exceto nas formas do imperativo (V. Quadro J do Apêndice V e o imperativo acima). 
2. A palavra wa'aba que indica a segunda pessoa do plural se torna waa'wa no final da 

locução exceto nas formas do imperativo (V. Quadro J do Apêndice V e o imperativo 
acima) . 

3. Alguns verbos com temas que pertencem a esta sub-classe têm o prefixo ti- na 
primeira e na terceira pessoa do singular (V. verbetes ma to tihi, etc. no corpo 
principal). 
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QUADRO IIe. Paradigma do verbo sapu'u "furar", exemplificando a perda da última sílaba 
na segunda pessoa do singular que modifica o tema de alguns verbos da 
sub-classe IIb. 

 

 indicativo 

 positivo  negativo 

 
wa  sapuu'u 
te æsapu 
te  sapuu'u 

singular:
1ªp. 
2ªP. 
3ªp. 

 
   te sapu'u õ di 
      sapu'u õ di 
te te sapu'u õ di 

 
wa  sapu'u ni 
te æsapu'uu 'wa 
te  sapu'u zahuuré 

dual: 
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
wa te sapu'u õ di 
      sapu'uu aba õ di 
te te sapu'u zahuré õ di 

 
wa  sapu'a za'raa ni 
te æsapu'u za'raa waa'wa 
te  sapu'u za'ra 

plural: 
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
wa te sapu'u za'ra õ di 
      sapu'u za'ra wa'aba õ di 
te te sapu'u za'ra õ di 
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QUADRO IIe. (cont.) 

 imperativo 

 positivo  negativo 

  sapuu'u! 
  sapu'uu aba! 
  sapu'u za'ra wa'aba! 

singular
dual 
plural 

  sapu'u tõ! 
  sapu'uu aba tõ! 
  sapu'u za'ra wa'aba tõ! 

Note-se: 
1. Os temas nesta sub-classe de verbos sofrem modificações fonéticas regulares na 

segunda pessoa do singular  (V. Quadro F do Apêndice V) . 
2. A palavra aba que indica a segunda pessoa do dual se torna 'wa no final da locução 

exceto nas formas do imperativo (V. Quadro J do Apêndice V e o imperativo acima) . 
3. A palavra wa'aba que indica a segunda pessoa do plural se torna waa'wa no final da 

locução exceto nas formas do imperativo (V. Quadro J do Apêndice V e o imperativo 
acima) . 
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APÊNDICE III 
Verbos reflexivos em xavante  

Quadro  III 
A duplicação de um símbolo, seja dentro de uma palavra ou entre uma palavra e outra, 

indica alongamento na pronúncia da referida consoante ou vogal. 
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QUADRO III. Verbos reflexivos são formados dos temas de substantivos ou verbos 
transitivos, prefixados com -si-, além dos indicadores de pessoa. Segue um 
paradigma do verbo si'madâ'â "ver-se". 

 

 indicativo 

positivo  negativo  

 
wa  ææsi''madâ 
 te assi''madâ 
te    si''madâ 

singular:
1ªp. 
2ªp.  
3ªp. 

 
 ææsi''madâ'â õ di 
 assi''madâ'â õ di 
   si''madâ'â õ di 

 
wa waasi''madâ'â ni 
 te assi''madâ'ââ 'wa 
te    si''madâ'â zahuuré 

dual: 
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
  waasi''madâ'â õ di 
   assi''madâ'ââ aba õ di 
     si''madâ'â zahuré õ di 

 
wa waasi''madâ'â za'raa ni 
te assi''madâ'â za'raa  
 waa'wa 
te    si''madâ'â za'ra 

plural:
1ªp. 
2ªp. 

 
3ªp. 

 
 wasi''madâ'â za'ra õ di 
 assi''madâ'â za'ra wa'aba  
 õ di 
   si''madâ'â za'ra õ di 
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QUADRO III. (cont.) 

 exemplos 

positivo:  negativo  

wa ææsi''apito "eu me torno 
capitão" 

tema 
nominativo:

apito 

ææsi''apito õ di "eu não me 
torno 
capitão" 

wa ææsi''madâ "eu me 
vejo" 

tema verbal
transitivo: 
'madâ'â 

ææsi''madâ'â õ di "eu não me 
vejo" 

Note-se : 
1. O tema neste verbo si'madâ'â sofre modificações fonéticas regulares (V. Quadro D do 

Apêndice V). 
2. A palavra wa'aba que indica a segunda pessoa do plural se torna waa'wa no final da 

locução (V. Quadro J do Apêndice V). 
3. A palavra aba, que indica a segunda pessoa do dual, se torna 'wa no final da locução 

(V. Quadro J do Apêndice V). 
4. A palavra 'wa, que indica a segunda pessoa do dual, se torna wa'wa quando o tema não 

perde a última sílaba no final da locução.  (Encontram-se exemplos de verbos que não 
perdem a última sílaba no final da locução nos Quadros IIa, IIb e IIc no Apêndice II.) 
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APÊNDICE IV 
Substantivos em xavante,  

Quadros 1 - 4 
A duplicação de um símbolo, seja dentro de uma palavra ou entre uma palavra e outra, 

indica alongamento na pronúncia da referida consoante ou vogal. 
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QUADRO 1. Substantivos obrigatoriamente possuídos. Substantivos desta classe são 
prefixados com indicadores de pessoa. 

 

ææmaama
aimaama
æmaama

wamaama
timaama
damaama

 "meu pai" 
"seu pai" 
"pai dele" 
"nosso pai" 
"próprio pai dele" 
"pai de alguém" 

Note-se: 
 O prefixo ti- emprega-se somente nos casos em que a ação está realizada a respeito da própria 

posse do ator. 
ex: 
 

Timama, ma tô sabu. "Ele viu o próprio pai." 

 Æmama, ma tô sabu. "Ele viu o pai dele (pai de uma outra pessoa)."
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QUADRO 2. Substantivos opcionalmente possuídos.  Substantivos desta classe, quando 
possuídos, sao prefixados com os mesmos indicadores de pessoa que os da 
classe 1 acima, mais o afixo -nhib-. 

æænhib'apito 
assib'apito 
æsib'apito 
vaanhib'apito 
tinhib'apito 
danhib'apito 

 "meu capitão" 
"seu capitão" 
"capitão dele" 
"nosso capitão" 
"próprio capitão dele" 
"capitão de alguém / do povo" 

Note-se: 
1. A forma -nhib- sofre modificações  fonéticas automáticas e regulares (V. Quadro Kb e 

Quadro C do Apêndice V). 
2. V. nota sobre o prefixo ti- no Quadro 1 acima. 
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QUADRO 3. Os substantivos que expressam a idéia de "ação feita por" são formados de 
temas verbais transitivos, prefixados com -nhimi-, além dos indicadores de 
pessoa. 

 

æænhimi'upté 
assimi'upté 
æsimi'upté 
waanhimi'upté 

 "a pintura feita por mim (minha pintura)" 
"a pintura feita por você (sua pintura)" 
"a pintura feita por ele (pintura dele)" 
"a pintura feita por nós (nossa pintura)" 

Note-se: 
 A forma -nhimi- sofre uma modificação regular na segunda e terceira pessoa (V. 

Quadro Kb do Apêndice V). 
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QUADRO 4. Os substantivos que expressam a idéia de "ação feita por uma pessoa em si 
mesma" são formados de temas verbais transitivos prefixados com -si- 
"reflexivo", além dos indicadores de pessoa. 

 

  ææsi'upté 
  assi'upté 
   æsi'upté 
æwaasi'upté 
æwaasi'upté za'ra 

"a pintura do meu corpo feita por mim mesmo" 
"a pintura do seu corpo feita por você mesmo" 
"a pintura do corpo dele feita por ele mesmo" 
"a pintura de nossos corpos feita por nós (dois) mesmos" 
"a pintura de nossos corpos feita por nós (três  
 ou mais) mesmos" 

Note-se: 
Neste tipo de substantivo há mais um prefixo i- antes do indicador da primeira pessoa 
do dual e plural. 
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APÊNDICE V 
Modificações fonéticas em xavante 

Quadros  A - K 
A duplicação de um símbolo, seja dentro de uma palavra ou entre uma palavra e outra, 

indica alongamento na pronúncia da referida consoante ou vogal. 
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REGRAS GERAIS 

1. Todos os temas terminam numa vogal breve quando no final da locução. 
2. Todos os temas terminam numa vogal alongada antes do elemento hã "palavra que indica 

ênfase". 
 

ex: Buru õ di. 
Buruu hã. 

"Não há roça." 
"Há uma roça." 

3. Os temas verbais terminam numa vogal alongada antes do elemento 
na "palavra que indica a forma positiva do imperativo". 

 

ex: Te sabui õ di. 
Saabuu na! 

"Eu não (o) vejo." 
"Veja-o!" 
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QUADRO A. Modificações foneticas automáticas da vogal alongada final, em temas de todas 
as categorias gramaticais. 

 tipo de modificação exemplos 

Quando o tema está no  
final de uma locução: 

perde-se o alongamento  
da vogal. 

'ri  "casa" 

Quando o tema está dentro 
de uma locução: 

conserva-se o alongamento em 
todos os ambientes fonéticos. 

'rii ãma 
'rii para 
'rii tåme 

"na casa" 
"dentro da 
casa" 
"à casa" 

 (V. Regras Gerais no início deste Apêndice.) 
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QUADRO B. Modificações fonéticas do i final em prefixos e temas de todas as categorias 
gramaticais. 

 

 tipo de modificação ex examplos 

Quando o tema 
está no final 
de uma locução: 

perde-se o i. 
 
algumas exceções 
em expressões 
idiomáticas: 

     te saabu  
           du 
     nhi watoi! 
 
  te 'råne tui! 

"ele o vê" 
"capim" 
"que porção pequena 
  de carne!" 
"ele come depressa!" 

Quando o tema 
está dentro 
de uma locução: 

o i permanece  
antes de:  

  

 b    sabui bâ "você não está (o) 
vendo  
(como deve ver)" 

 h    sabui bâ "que você possa ver  
(como deve)" 

 m     pi'õi mono bâ "todas as mulheres" 

 p te za aipawapto "ele ajudará você" 

 r       duire "capinzinho" 

 w       dui wa "no capim" 
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QUADRO B. (cont.) 

 tipo de modificação exemplos 

o i se transforma no 
som que o segue, antes 
de: 

  Quando o tema 
está dentro de 
uma locução: 

d 
z 
n 
nh 
s 
t 

te sabud da 
duz zô 
dun na 
te sabunh nherå 
dus si 
dut té 

"com finalidade de ele 
ver" 
"para (buscar) capim" 
"com capim" 
"uma vez que o vi" 
"só / somente capim" 
"capim novo" 

 uma exceção: danhoito ou   
 danhotto 

"a língua de alguém" 

 antes da oclusiva glotal 
há variação entre a 
presença do i e 
alongamento da oclusiva 
glotal. 

ai'ra ou a''ra "seu filho / sua filha" 

(V. Regras Gerais no início deste Apêndice.) 
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QUADRO C. Modificações fonéticas automáticas do m final, em temas de todas as 
categorias gramaticais. 

 

 tipo de modificação exemplos 

permanece o m  
antes de: 

  Quando o tema 
está dentro  
de uma 
locução: n 

nh 
h 

  rom na 
  romnhi 
  romhâ di 

"por meios terrenos"
"carne" 
"é / está longe" 

 há variação entre  
m e b antes de: 

  

 d 
z 
r 

te romdi'i ou te robdi'i 
   rom zô ou    rob zô  
   romra di ou   robra di 

"ele molha"  
"para (buscar)terra"
"é / está escuro" 

 o m se transforma  
em p antes de:   

 t 
s 

  rop téb u 
darop si 

"à terra nova" 
"só / somente a  
 terra da gente" 
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QUADRO C. (cont.) 

 tipo de 
modificação 

 examplos 

o m está 
substituído  
por alongamento  
da vogal imediata-
mente anterior, 
antes de: 
b 
m 
p 
w 

 
 
 
 
  
 roobaba di 
daroo mono bâ 
  roopoto'wa 
  roowa'u 

 
 
 
 
 
"está vazio" 
"em toda parte do mundo" 
"criador" 
"vento" 

Quando o 
tema está 
dentro  
de uma 
locução: 

antes da oclusiva 
glotal em algumas 
palavras emprega-
se o b e em outras 
há alongamento da 
vogal imediata-
mente anterior. 

 
     tirob u 
 
ææpawaptoo'wa 

 
"à terra dele" 
 
"meu / minha ajudante" 

 segue 
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QUADRO C.  (cont.) 

 tipo de modificação  exemplos 

Quando o tema 
está no final de 
uma locução: 

 
perde-se o m. 

 
wa pawaptom ni 
wa pawapto 

 
"nós (dois) ajudamos" 
"eu ajudo" 

Note-se: 
Não se escreve a oclusiva glotal no início de palavras que começam com vogal.  
(V. Regras Gerais no inicio deste Apêndice.) 
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QUADRO D. Alguns temas de diversas categorias gramaticais perdem a última sílaba 
quando no final de uma locução. 

 Quando o tema está 
 dentro de uma locução 

 Quando o tema está no 
 final de uma locução 

mimi zô 
we ææmoræ su'u õ di 

"para (buscar) lenha"
"não venho depressa"

mi 
wa we ææmoræ su 

"lenha" 
"venho 
depressa" 
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QUADRO E. Alguns temas de diversas categorias gramaticais perdem a última sílaba e a 
nasalizaçao da penúltima sílaba no final de uma locução. 

 

 Quando o tema está 
 dentro de uma locução 

 Quando o tema está no 
 final de uma locução 

æætõmo zé di 
abazinheme zô 

"meu olho está 
doendo" 
"para (buscar) um 
cesto" 

ææto 
abazizé 

"meu olho" 
"cesto (com tampa)" 

    
  

Algumas formas
irregulares: 

a'é wa sõ'õmo ni 
nomo wawå di 
unhama zô 

"nós enfiamos 
sementes" 
"está barrigudo" 
"para (buscar) fogo" 

a'é wa sõ'u 
ædu 
uzâ 

"estou enfiando 
sementes" 
"barriga dele" 
"fogo" 

Note-se: 
Quando os sons simbolizados por m, n e nh perdem a nasalizaçao, passam a ser representados 

por b, d e z. 
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QUADRO F. Em alguns temas de diversas categorias gramaticais a vogal da penúltima 
sílaba é alongada quando o tema está no final de uma locução. 

 

 Quando o tema está 
 dentro de uma locução 

 Quando o tema está no 
 final de uma locução 

wede na 
æænhamra õ di 

"na árvore" 
"nao fico" 

weede 
wa nhaamra 

"árvore" 
"fico" 

Note-se: 
No imperativo da primeira pessoa e no vocativo a vogal é sempre breve. 

ex: a'â te hâ'råne 
ðmama! 

"que eu beba primeiro" 
"pai!" 
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QUADRO G. Em alguns temas de diversas categorias gramaticais a vogal da penúltima 
sílaba é alongada e a consoante da última sílaba é sonora quando o tema está 
no final de uma locução. 

Quando o tema está dentro de uma locução Quando o tema está no final de uma  
locução 

æsaripi ré "com as asas" æsariibi "asa dele" 

pati zô "para (buscar) tamanduá" paadi "tamanduá" 

åtå zô "para (buscar) pedras" ååne "pedra" 

si'rã'õtõ õ di "eles não se reúnem" te si'rã'õõno "eles se reúnem" 
Note-se: 

Quando os sons simbolizados por m, n e nh perdem a sonorização e a 
nasalização, passam a ser representados por p, t e s. 
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QUADRO H. Em alguns temas de diversas categorias gramaticais a vogal da penúltima 
sílaba é alongada e a oclusiva glotal da última sílaba é substituída por r quando o 
tema está no final de uma locução. 

 

 Quando o tema está dentro de uma locução  Quando o tema está no final de uma locução 

ãma ææpo're pu'u õ di "não me 
lembrei" 

wa tô ãma po're puuru "eu me 
lembrei" 
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QUADRO J. Em alguns temas de diversas categorias gramaticais há modificação nas duas 
últimas sílabas quando o tema está no final de uma locução. 

 

Quando o tema está dentro de uma locução Quando o tema está no final de uma locução

æmaprebaba zô "para (buscar) o sogro 
dele" 

æmapreewa "sogro/a" 

æsanii'aba zô "para (buscar) a cunhada 
dela" 

æsanii'wa "cunhada" 

ane wa'aba õ di "vocês (dois) não vão" te ane wa'wa "vocês (dois) vão"
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QUADRO Ka. Alguns temas sofrem modificações regulares no início, ao ter um prefixo da 
Segunda pessoa do singular, dual e plural.  Essas modificações são 
demonstradas nos quadros a seguir. 

 

0 som simbolizado por z modifica-se, na  
2a pessoa, para o som simbolizado por s. 

 wa  za 
 te asa 
 te  za 

"eu fico em pé" 
"você fica em pé" 
"ele fica em pé" 

 

0 som simbolizado por nh modifica-se, na 2a 
pessoa, para o som simbolizado por s.          

   wa  nhamra 
   te asã 
   te  nhamra 

"eu fico" 
"você fica" 
"ele fica" 

 wa  ðnhisirõ 
 te  asisirõ 
 te tinhisirõ 

"eu ronco" 
"você ronca" 
"ele ronca" 

Note-se : 
O alongamento de vogais e consoantes não é simbolizado neste quadro. 
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QUADRO Kb. Em alguns casos há modificações fonéticas regulares quando o tema tem 
prefixos da segunda ou da terceira pessoa do singular, dual e plural.  Essas 
modificações são demonstradas no quadro abaixo. 

 

 0 som simbolizado por z modifica-se, na 2a e  
 na 3a pessoa, para o som simbolizado por s.  

 ðzéré 
aséré 
æséré 

"meus cabelos" 
"seus cabelos" 
"cabelos dele" 

 ðzô 
asô 
 sô 

"para me (buscar)" 
"para (buscar) você" 
"para (buscar) ele" 

wa tô wazasu'u ni 
ma tô  asasu'u 'wa 
ma tô   sasu'u zahuré 

"nós (dois) defecamos" 
"vocês (dois) defecaram" 
"eles (dois) defecaram" 
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QUADRO Kb. (cont.) 

 0 som simbolizado por nh modifica-se, na 2a e  
 na 3a pessoa, para o som simbolizado por s. 

ðnhoprub di 
 asõprub di 
  sõprub di 

  "eu sou generoso" 
"você é generoso" 
"ele é generoso" 

ðnhiptete di 
asiptete di 
 siptete di 

 "eu sou forte" 
"você é forte" 
"ele é forte" 

Note-se : 
1. Quando os temas, que sofrem este tipo de modificação, estão 
precedidos por substantivos para formar uma locução, ou o prefixo da- 
"alguém", conserva-se o som simbolizado por z ou nh. 

 

ex. aibâ zéré 
   dazéré 

"cabelos de homem" 
"cabelos de alguém" 

 aibâ nhorõwa 
   danhorõwa 

"lar do homem" 
"lar de alguém" 

2. O alongamento de vogais e consoantes não é simbolizado neste quadro. 
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APÊNDICE VI 
Afixos em xavante 
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Afixos 
a-: 
"indica grande quantidade de objetos quando prefixado ao verbo" 

(V. ma tô a're e ma tô 're.) 

 

ai- (B) : 
"indica a sub-classe Ib dos verbos intransitivos na  forma  positiva" 

(V. Quadro Ib.) 

"indica a segunda pessoa na forma positiva dos verbos intransitivos das sub-classes Ia e Ie" 
(V.  Quadros Ia e Ie.) 

"indica a segunda pessoa na forma negativa dos verbos intransitivos" 
(V.  Quadros Ia e Ie.) 

"indica a segunda pessoa quando prefixado a modificadores, palavras de função preposicional e 
substantivos" 

aiwa'ru ti 
aiwa 
ato 
aimro 

"você é / está alto" 
"para você" 
"seu olho" 
"seu / sua esposo/a" 

 

am- (C) : 
"indica a sub-classe dos verbos intransitivos Ic quando prefixado à primeira e terceira pessoa na 
forma positiva" 

(V. Quadro Ic.) 

 

da-: 
"alguém, pessoas, povo, gente, eles, elas, coisas" 

da'ahâ di "há muita gente" 

te daré wara hâiwi hã "o avião está voando com gente dentro" 

da'rowi "embaixo das coisas" 

 

-zé (C): 
"sufixado ao verbo indica instrumento, lugar ou tempo" 

wamrozé  "vassoura"  (lit. objeto usado para varrer) 

ðwaptã'ãzé "lugar onde nasci / época do meu 
nascimento" 
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ð-: 
"meu, minha, me, mim" 

ðmama "meu pai" 

ma tô ðzabu "ele me viu" 

ma tô ðma tisõ "ele deu para mim" 

"indica a primeira pessoa do singular na forma positiva dos verbos intransitivos da sub-classes Ia" 
(V. Quadro Ia.) 

"indica a primeira pessoa do singular dos verbos intransitivos na forma negativa e na forma 
dependente" 

(V. Quadros Ia e Ie.) 

 

æ-: 
"seu, sua (dele, dela)" 

æmama "o pai dele" 

"indica a segunda pessoa do sujeito quando prefixado  
e ma tô æsabu? "você viu?" 

(V. Quadros IIa a IIe.) 

 

-nhim-  (Kb; C): 
"indica posse com substantivos da classe 2" 

ðnhib'ri "minha casa" 

"indica a sub-classe Ic dos verbos intransitivos na forma negativa e na forma dependente" 
(V. Quadro Ic.) 

"indica a sub-classe Ic dos verbos intransitivos na segunda pessoa do positivo"  
(V. Quadro Ic.) 

 

-nhimi-  (Jb) : 
"indica ação realizada por  (alguém)" 

wanhimi'ui'éré "aquilo que é escrito por nós" 
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"indica a sub-classe Id dos verbos intransitivos na forma negativa e na forma dependente" 
(V. Quadro Id.) 

"indica a sub-classe Id dos verbos intransitivos na segunda pessoa na forma positiva" 
(V. Quadro Id.) 

 

rom- (C) : 
"objeto indefinido" 

te rob'madâ "ele olha alguma coisa" 

 

tã- / ti-: 
"indica a terceira pessoa quando prefixado a palavras de função preposicional" 

tãma "a ele" 

tiwi "dele" 

 

ti-: 
"seu próprio, dele mesmo" (Emprega-se somente nos casos em que a ação é realizada na própria 
posse do ator.) 

timama ma, te romhu "ele trabalha para seu próprio pai /  
o pai dele mesmo" 

"indica a terceira pessoa em certos verbos intransitivos" 
ma tô tiwawa "chorou" 

(V. Quadros Ia e Ie.) 

 

tæ- /ti-: 
"indica o objeto direto definido" 

aihâ te za tæwæ "vai matar o veado do campo" 

te za tæwæ "ele vai matá-lo" 

zazahâ te za ti'â  "ele vai pegar a roupa / o tecido / o 
pano" 

te za ti'â "ele vai pegá-lo" 

 

si-: 
"indica a forma reflexiva" 

ma tô si'madâ "ele cuidou-se / olhou-se" 

ma tô si'apito "ele se tornou chefe / capitão" 
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"indica a sub-classe Ib dos verbos intransitivos na primeira e terceira pessoa na forma negativa e 
na forma dependente" 

(V. Quadro Ib.) 

 

wa- (waa): 
"nosso, nossa, nos, nós" 

wamama "nosso pai" 

ma tô wazabu "ele nos viu" 

ma tô wama tisõ "ele deu para nós" 

"indica a primeira pessoa do dual e do plural na forma positiva dos verbos intransitivos das sub-
classes Ia e Ie" 

(V. Quadros Ia e Ie.) 

"indica a primeira pessoa do dual e do plural dos verbos intransitivos na forma negativa e na 
forma dependente" 

(V. Quadros Ia e Ie.) 

 

'mai- (B) : 
"alguém, algum, algo (objeto direto indefinido)" 

aihâ wa za 'maiwæ "vou matar algum(ns) veado(s) do 
campo" 

wa za 'maiwæ "vou matar algo" 

te te da'maiwæræ õ di "ele não matou ninguém" 

-'wa (B): 
"indica o agente da ação" 

romhuri'wa "trabalhador / servente / funcionário"  
(lit. alguém que trabalha, faz serviço) 

 



   294

APÊNDICE VII 
Palavras de função preposicional 

e 
Palavras que são indicadores de  

aspecto, pessoa e número em xavante 
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PALAVRAS DE FUNÇAO PREPOSICIONAL 

As palavras de função preposicional (Pr.) são classi ficadas na seguinte maneira: 

Pr. 1. Palavras que seguem substantivos: 
ex. ba "a (ao, à) " 

 âi ba "ao rio (lit. à água corrente)" 

 

Pr. 2. Palavras que seguem substantivos e os prefixos pronominais da série ð-; ai-; æ-; wa-: 
ex. tåme "a (ao, à)" 

 'ri tåme 
   ðtåme 
   atåme 
   ætåme 
  watåme 

"à casa" 
"a mim" 
"a você" 
"a ele" 
"a nós" 

 

Pr. 3. Palavras que seguem substantivos e os prefixos pronominais da série ð-; ai-; zero/ti-/tã-; 
wa-: 

ex. zô/sô "para, em busca de" 

 upa zô 
   ðzô 
   asô 
    sô 
  wazô 

"para mandioca" 
"para mim" 
"para você" 
"para ele" 
"para nós" 
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ex. wi "de" 

 aibâ wi 
    ðwi 
   aiwi 
   tiwi 
   wawi 

"do homem" 
"de mim" 
"de você" 
"dele" 
"de nós" 

 

ex. ma "para" 

 timama ma 
      ðma 
     aima 
     tãma 
     wama 

"para o próprio pai" 
"para mim" 
"para você" 
"para ele" 
"para nós" 

 

Pr. 4. Palavras que seguem verbos: 
ex.      ré "enquanto" 

 moræ ré "enquanto ele vai/foi" 

Seguem-se relatórios das palavras de função preposicional que pertencem a cada classificação 
acima mencionada: 

Pr.1 

ãna: 
"sem" 

ba: 
"a,   (ao, à)" 

baba: 
"por, em, beirando" 

da: 
"indica finalidade ou propósito" 

zahã: 
"a pesar de" 

haré: 
"sem variação, sem falha, sempre; do mesmo jeito; só, somente" 

hawi: 
"de" 

na: 
"com; a respeito de; em; desde" 
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ne: 
"indica semelhança a (parecido com, como)" 

newa: 
"indica suposição" 

para: 
"dentro (de uma casa ou edifício)" 

ré: 
"com; em (no/na); durante; enquanto" 

u: 
"a, (ao, à); até; com" 

uwaibaba: 
"em direção de; ao modo de" 

Pr. 2 

æme: 
"junto com" 

æpibuma: 
"em benefício de, para o bem de; a respeito de, sobre" 

æré: 
"com; em; durante; enquanto" 

ætåme: 
"a (ao, à)" 

æsabâdâ: 
"junto com; ao lado de" 

æsarina: 
"atrás de; de acordo com; imitando" 

æsa'u: 
"depois de" 

æsiti: 
"separado de" 

æsisiwi: 
"em cima de" 

æsõwa: 
"na frente (não distante)" 

æsõ'a: 
"na presença; na frente" 
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æsu: 
"junto com, em companhia de" 

æwa: 
"em (no/na)" 

æwana: 
"antes de" 

æwa'wa: 
"no meio" 

æ'rata: 
"perto de" 

æ'rowi: 
"embaixo de; dentro; imerso" 

æ're: 
"dentro" 

æ'u: 
"junto com, em companhia de" 

æ'udâna: 
"em benefício de" 

Pr. 3 

ãma: 
"em; a respeito de; lá; de" 

za/sa (Kb): 
"para" 

zada/sada (Kb): 
"indica objetivo ou propósito" 

zô/sô (Kb): 
"à procura de; em busca de; a respeito de; por; para; de" 

ma: 
"para; de; com; do que; em" 

wi: 
"de; contra" 

Pr. 4 

ãna: 
" sem" 
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ate: 
"indica desejo irrealizado" 

bâ: 
"obrigação não cumprida; objetivo não cumprido" 

da: 
"indica finalidade ou propósito" 

da ne: 
"indica suposição" 

dâ'âsina: 
"caso" 

zahã: 
"apesar de" 

zô/sô (Kb): 
"para saber / descobrir" 

haré: 
"sem variação, sem falha, sempre; do mesmo jeito; só, somente" 

hâ: 
"expressa o sentido do subjuntivo presente do verbo 'poder' com a idéia de dever" 

neza: 
"indica desejo; eufemismo para recusar" 

newa: 
"indica suposição" 

nherå: 
"ainda que, mesmo que; uma vez que" 

õré: 
"antes, antes de" 

pa: 
"indica ação terminada ou acabada" 

ré: 
"enquanto" 

te: 
"porque" 

sina: 
"enquanto" 

siro: 
"pronto, feito; já, imediatamente; ainda hoje" 
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wa: 
"porque" 

wamhã 
"se, quando (futuro indefinido); quando (no passado)" 

wapsi: 
"quando (futuro específico)" 

wi: 
"em (no/na); assim que" 

'ruza: 
"promessa não cumprida" 

'wab'rere: 
"quando (ao mesmo tempo que)"     
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PALAVRAS QUE SÃO INDICADORES DE  
ASPECTO, PESSOA E NÚMERO EM XAVÁNTE 

Para maiores explicações veja os referidos itens na parte xavante-português no corpo 
principal e os Quadros nos Apêndices I, II, III, e VIII. 

ni indicador da primeira pessoa do dual e plural 

wa'aba; wa'wa  
   aba;   'wa 

indicadores da segunda pessoa do dual e plural 

ma; te; wa indicadores de pessoa e aspecto 

zahuré indicador do dual 

za'ra indicador do plural 

mo indicador de ação de duração indefinida ou habitual 

nasi indicador de ação repetida freqüentemente 

're indicador de ação contínua 

za indicador de ação futura ou intencional 

ni indicador do sujeito indefinido do verbo 

hã indicador de ênfase, aposição e novo sujeito 

hâ palavra que expressa o sentido do subjuntivo presente do 
verbo 'poder' com a idéia de dever 

'wa'âhã palavra que expressa o sentido do subjuntivo pretérito 
imperfeito 

aré palavra que expressa o sentido do futuro do pretérito 
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Apêndice VIII 
Aspecto em xavante,  

Tabelas 1-24 
Tabela 

  1. Ação completa 

  2. Ação atual 

  3. Ação futura 

  4. Exemplo de ação atual relacionada à ação completa 

  5 Exemplo de ação futura relacionada à ação completa 

  

 Ação repetida: 
  6. Ação completa 

  7. Ação  atual 

  8. Ação  futura 

  

 Ação de duração indefinida ou habitual — verbo intransitivo: 
  9 Ação completa 

10. Ação atual 

11. Ação futura 

12. Paradigma do verbo "cozinhar sempre" 
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 Ação de duração indefinida ou habitual — verbo transitivo: 
13. Ação completa 

14. Ação atual 

15. Ação futura 

16. Paradigma do verbo "trabalhar sempre" 

  

 Ação de pouca duração: 
17. Ação completa 

18. Ação atual 

19. Ação futura 

  

20 Ação de resultado lógico ou esperado 
  

 Ação nao realizada: 

21 Ação não realizada em orações independentes com o sentido de "quase" — verbo 
transitivo 

22 Ação não realizada em orações independentes com o sentido de "quase" — verbo 
intransitivo 

23 Ação não realizada em orações principais, seguida por uma oração subordinada, com o 
sentido de "em vao" 

24 Ação não realizada em orações principais, precedida de oração subordinada, com o 
sentido do verbo condicional (futuro do pretérito) em português 
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Tabela 1 Ação completa 

wa tô   mo 
ma tô aimo 
ma tô   mo 

"eu fui" 
"você foi" 
"ele foi" 

wa tô wanem ni 
ma tô  ane  wa'wa 
ma tô tineb zahuré 

"nós (dois) fomos" 
"vocês (dois) foram" 
"eles (dois) foram" 

wa tô ai'aba'ré  ni 
ma tô ai'aba'rei wa'wa 
ma tô ai'aba'ré 

"nós fomos" 
"vocês foram" 
"eles foram" 
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Tabela 2 Ação atual 

wa   mo 
te aimo 
te   mo 

"eu vou" 
"você vai" 
"ele vai" 

wa wanem ni 
te  ane  wa'wa 
te tineb zahuré 

"nós (dois) vamos" 
"vocês (dois) vão" 
"eles (dois) vão" 

wa ai'aba'ré  ni 
te ai'aba'réi wa'wa 
te ai'aba'ré 

"nós vamos" 
"vocês vão" 
"eles vão" 
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Tabela 3 Ação futura 

wa za   mo 
te za aimo 
te za   mo 

"eu irei" 
"você irá" 
"ele irá" 

wa za wanem ni 
te za  ane  wa'wa 
te za tineb zahuré 

"nós (dois) iremos" 
"vocês (dois) irão" 
"eles (dois) irão" 

wa za ai'aba'ré  ni 
te za ai'aba'réi wa'wa 
te za ai'aba'ré 

"nós iremos" 
"vocês irão" 
"eles irão" 
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Tabela 4 Exemplo de ação atual relacionada à ação completa 

Uma vez que o contexto já se estabeleceu no passado, pelo uso da forma ma tô "ação 
completa", continua-se a narração de ações relacionadas, empregando a palavra te "ação atual". 

Taha wa, ðmama ma tô mo. 
Tâibâ oto. Æsisãnawã noræ, 
te sô ti'ry'ry. 

"Por isso meu pai morreu. 
Terminado agora (morto o pai). 
Os parentes dele o lamentaram." 
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Tabela 5 Exemplo de ação futura relacionada à ação completa 

Uma vez que o contexto já se estabeleceu no passado, pelo uso da 
forma ma tô "ação completa", continua-se a narração de ações ainda por 
acontecer dentro daquele contexto, empregando a forma te za "ação 
futura". 

Kuluene ãma hã, ma tô sada'ré  
te te 're u'åtå za'ra, wana  
noræ hã. Wesu na, ma tô te te 're  
ubu za'ra. 
Tawamhã te za pizari za'ra,  
sébré pese da.  
Tawamhã te za oto sani za'ra. 

"No Kuluene, sempre faziam pão, 
isto é, nossas mães. Em folhas  
fortes o embrulharam.  
 
Depois, o viravam, para melhor  
cozinhá-lo.  
Depois o retiravam." 
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Tabela 6 Ação repetida completa 

wa tô nasi   ne 
ma tô nasi  ane 
ma tô nasi   ne 

"eu ia sempre" 
"você ia sempre" 
"ele ia sempre" 

wa tô nasi wanem ni 
ma tô nasi  ane  wa'wa 
ma tô nasi tineb zahuré 

"nós (dois) íamos sempre" 
"vocês (dois) iam sempre" 
"eles (dois) iam sempre" 

wa tô nasi ai'aba'ré  ni 
ma tô nasi ai'aba'réi wa'wa 
ma tô nasi ai'aba'ré 

"nós íamos sempre" 
"vocês iam sempre" 
"eles iam sempre" 

Note-se: 
Quando o termo nasi é usado com verbos de tema múltiplo, como o verbo 
na tabela acima, a forma dual do tema é usada no singular. 



   310

Tabela 7 Ação repetida atual 

wa nasi   ne 
te nasi  ane 
te nasi   ne 

"eu vou sempre" 
"você vai sempre" 
"ele vai sempre" 

wa nasi wanem ni 
te nasi  ane  wa'wa 
te nasi tineb zahuré 

"nós (dois) vamos sempre" 
"vocês (dois) vão sempre" 
"eles (dois) vão sempre" 

wa nasi ai'aba'ré  ni 
te nasi ai'aba'réi wa'wa 
te nasi ai'aba'ré 

"nós vamos sempre" 
"vocês vão sempre" 
"eles vão sempre" 

Note-se: 
Quando o termo nasi é usado com verbos de tema múltiplo, como o verbo 
na tabela acima, a forma dual do tema é usada no singular. 
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Tabela 8 Ação repetida futura 

wa za nasi  ne 
te za nasi ane 
te za nasi  ne 

"eu irei sempre" 
"você irá sempre" 
"ele irá sempre" 

wa za nasi wanem ni 
te za nasi  ane  wa'wa 
te za nasi tineb zahuré 

"nós (dois) iremos sempre" 
"vocês (dois) irão sempre" 
"eles (dois) irão sempre" 

wa za nasi ai'aba'ré  ni 
te za nasi ai'aba'réi wa'wa 
te za nasi ai'aba'ré 

"nós iremos sempre" 
"vocês irão sempre" 
"eles irão sempre" 

Note-se: 
Quando o termo nasi é usado com verbos de tema múltiplo, como o verbo 
na tabela acima, a forma dual do tema é usada no singular. 
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Tabela 9 Ação completa de duração indefinida ou habitual — verbo intransitivo 

wa tô 're ðnhipi 
ma tô 're  asipi mo 
ma tô 're   sipi 

"eu sempre cozinhava" 
"você sempre cozinhava" 
"ele sempre cozinhava" 

wa tô 're wanhipi 
ma tô 're   asipi wa'aba mo 
ma tô 're    sipi zahuré 

"nós (dois) sempre cozinhávamos" 
"vocês (dois) sempre cozinhavam" 
"eles (dois) sempre cozinhavam" 

wa tô 're wanhipi za'ra 
ma tô 're   asipi za'ra wa'aba mo 
ma tô 're    sipi za'ra 

"nós sempre cozinhávamos" 
"vocês sempre cozinhavam" 
"eles sempre cozinhavam" 
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Tabela 10 Ação atual de duração indefinida ou habitual — verbo intransitivo 

wa 're  ðnhipi 
te 're   asipi mo 
te 're    sipi 

"eu sempre cozinho" 
"você sempre cozinha" 
"ele sempre cozinha" 

wa 're wanhipi 
te 're   asipi wa'aba mo 
te 're    sipi zahuré 

"nós (dois) sempre cozinhamos" 
"vocês (dois) sempre cozinham" 
"eles (dois) sempre cozinham" 

wa 're wanhipi za're 
te 're   asipi za'ra wa'aba mo 
te 're    sipi za'ra 

"nós sempre cozinhamos" 
"vocês sempre cozinham" 
"eles sempre cozinham" 
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Tabela 11 Ação futura de duração indefinida ou habitual — verbo intransitivo  

wa za 're  ðnhipi 
te za 're   asipi mo 
te za 're    sipi 

"eu vou sempre cozinhar" 
"você vai sempre cozinhar" 
"ele vai sempre cozinhar" 

wa za 're wanhipi 
te za 're   asipi wa'aba mo 
te za 're    sipi zahuré 

"nós (dois) vamos sempre cozinhar"
"vocês (dois) vão sempre cozinhar"
"eles (dois) vão sempre cozinhar" 

wa za 're wanhipi za'ra 
te za 're   asipi za'ra wa'aba mo 
te za 're    sipi za'ra 

"nós vamos sempre cozinhar" 
"vocês  vão  sempre cozinhar" 
"eles vão  sempre cozinhar" 
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Tabela 12 Paradigma do verbo COZINHAR SEMPRE 

COZINHAR SEMPRE 

positivo negativo 

 
wa 're  ðnhipi 
te 're   asipi mo 
te 're    sipi 

singular:
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
're ðnhipi mono õ di 
're  asipi mono õ di 
're   sipi mono õ di 

 
wa 're wanhipi 
te 're   asipi wa'aba mo 
te 're    sipi zahuré 

dual: 
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

 
're wanhipi mono õ di 
're   asipi wa'aba mono õ di 
're    sipi zahuré mono õ di 

 
wa 're wanhipi za'ra 
te 're   asipi za'ra wa'aba  
 mo 
te 're    sipi za'ra 

plural: 
1ªp. 
2ªp. 

 
3ªp. 

 
're wanhipi za'ra mono õ di 
're   asipi za'ra wa'aba mono 
 õ di 
're    sipi za'ra mono õ di 
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Tabela 13 Ação completa de duração indefinida ou habitual — verbo transitivo 

wa tô te    're  romhuri 
ma tô       're æromhuri mo 
ma tô te te 're  romhuri 

"eu sempre trabalhava" 
"você sempre trabalhava" 
"ele sempre trabalhava" 

wa tô wa te 're  romhuri 
ma tô       're æromhuri aba mo 
ma tô te te 're  romhuri zahuré 

"nós (dois)  sempre 
trabalhávamos" 
"vocês (dois)  sempre 
trabalhavam" 
"eles (dois)  sempre trabalhavam" 

wa tô wa te 're  romhuri za'ra 
ma tô       're æromhuri za'ra wa'aba mo 
ma tô te te 're  romhuri za'ra 

"nós sempre trabalhávamos" 
"vocês sempre trabalhavam" 
"eles sempre trabalhavam" 
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Tabela 14 Ação atual de duração indefinida ou habitual — verbo transitivo 

wa te    're  romhuri 
te       're æromhuri mo 
te te te 're  romhuri 

"eu sempre trabalho" 
"você sempre trabalha" 
"ele sempre trabalha" 

wa wa te 're  romhuri 
te       're æromhuri aba mo 
te te te 're  romhuri zahuré 

"nós (dois)  sempre trabalhamos" 
"vocês (dois)  sempre trabalham" 
"eles (dois)  sempre trabalham" 

wa wa te 're  romhuri za'ra 
te       're æromhuri za'ra wa'aba mo 
te te te 're  romhuri za'ra 

"nós sempre trabalhamos" 
"vocês sempre trabalham" 
"eles sempre trabalham" 
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Tabela 15 Ação atual de duração indefinida — verbo transitivo ou habitual 

wa za te    're  romhuri 
te za       're æromhuri mo 
te za te te 're  romhuri 

"eu vou sempre trabalhar" 
"você vai sempre trabalhar" 
"ele vai sempre trabalhar" 

wa za wa te 're  romhuri 
te za       're æromhuri aba mo 
te za te te 're  romhuri zahuré 

"nós (dois) vamos sempre 
trabalhar" 
"vocês (dois) vão sempre 
trabalhar" 
"eles (dois) vão sempre trabalhar" 

wa za wa te 're  romhuri za'ra 
te za       're æromhuri za'ra wa'aba mo 
te za te te 're  romhuri za'ra 

"nós vamos sempre trabalhar" 
"vocês vão sempre trabalhar" 
"eles vão sempre trabalhar" 
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Tabela 16 Paradigma do verbo "trabalhar sempre" 

TRABALHAR SEMPRE 

positivo  negativo 

 
wa te    're  romhuri 
te       're æromhuri mo 
te te te 're  romhuri 

singular :
1ªp. 
2ªp. 
3ªp. 

    
te 're romhuri mono õ di 
      're romhuri mono õ di 
te te 're romhuri mono õ di 

 
wa wa te 're  romhuri 
te       're æromhuri aba mo 
 
te te te 're  romhuri zahuré 
 

dual: 
1ªp. 
2ªp. 

 
3ªp. 

 
wa te 're romhuri mono õ di 
      're romhuri aba mono õ
 di 
te te 're romhuri zahuré 
 mono õ di 

 
wa wa te 're  romhuri za'ra 
 
te       're æromhuri za'ra  
 wa'aba mo 
te te te 're  romhuri za'ra 

plural: 
1ªp. 

 
2ªp. 

 
3ªp. 

 
wa te 're romhuri za'ra mono 
 õ di 
      're romhuri za'ra  
 wa'aba mono õ di 
te te 're romhuri za'ra mono 
 õ di 
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Tabela 17 Ação completa de pouca duração 

wa tô te    wå'å 
ma tô      æwå'å mo 
ma tô te te wå'å 

"eu quebrava (algo) em pedaços" 
"você quebrava (algo)  em pedaços" 
"ele quebrava (algo)  em pedaços" 

wa tô wa te wå'å 
ma tô      æwå'åi wa'aba mo 
ma tô te te wå'å  zahuré 

"nós (dois) quebrávamos (algo) em 
pedaços" 
"vocês (dois) quebravam (algo) em 
pedaços" 
"eles (dois) quebravam (algo) em pedaços" 

wa tô wa te wå'å  za'ra 
ma tô      æwå'å  za'ra wa'aba mo 
ma tô te te wå'å  za'ra 

"nós quebrávamos (algo) em pedaços" 
"vocês quebravam (algo) em pedaços" 
"eles quebravam (algo) em pedaços" 

Note-se: 
A diferença entre ação indefinida, ou habitual, e ação que se prolonga durante um 
tempo limitado, exprime-se somente no caso de verbos transitivos. 
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Tabela 18 Ação atual de pouca duração 

wa te    wå'å 
te      æwå'å mo 
te te te wå'å 

"eu estou quebrando (algo) em pedaços" 
"você está quebrando (algo) em pedaços" 
"ele está quebrando (algo) em pedaços" 

wa wa te wå'å  
te      æwå'åi wa'aba mo  
te te te wå'å zahuré 

"nós (dois) estamos quebrando (algo) em  
pedaços" 
"vocês (dois) estão quebrando (algo) em  
pedaços" 
"eles (dois) estão quebrando (algo) em  pedaços" 

wa wa te wå'å za'ca 
te      æwå'å za'ra wa'aba mo 
te te te wå'å za'ra 

"nós estamos quebrando (algo) em pedaços" 
"vocês estão quebrando (algo) em pedaços" 
"eles estão quebrando (algo) em pedaços" 

Note-se: 
A diferença entre ação indefinida, ou habitual, e ação que se prolonga durante um 
tempo limitado, exprime-se somente no caso de verbos transitivos. 



Tabela 19 Ação futura de pouca duração 

wa za te    wå'å 
te za      æwå'åi mo 
te za te te wå'å 

"eu estarei quebrando (algo) em pedaços" 
"você estará quebrando (algo) em pedaços" 
"ele estará quebrando (algo) em pedaços" 

wa za wa te wå'å 
 
te za      æwå'åi wa'aba mo 
 
te za te te wå'å zahuré 

"nós (dois) estaremos quebrando (algo) em 
pedaços" 
"vocês (dois) estarão quebrando (algo) em 
pedaços" 
"eles (dois) estarão quebrando (algo) em 
pedaços" 

wa za wa te wå'å za'ra  
wa za      æwå'å za'ra wa'aba mo  
wa za te te wå'å za'ra 

"nós estaremos quebrando (algo) em 
pedaços" 
"vocês estarão quebrando (algo) em 
pedaços" 
"eles estarão quebrando (algo) em pedaços" 

Note-se: 
A diferença entre ação indefinida, ou habitual, e ação que se prolonga durante um 
tempo limitado, exprime-se somente no caso de verbos transitivos. 
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Tabela 20 Ação de resultado lógico ou es perado 

wa tisã 
ma  æsã 
ma tisã 

"eu o descobri" 
"você o descobriu" 
"ele o descobriu" 

wa  sãmri ni 
ma æsãmri 'wa 
ma  sãmri zahuré 

"nós (dois) o descobrimos" 
"vocês (dois) o descobriram" 
"eles (dois) o descobriram" 

wa  sãmri za'ra ni 
ma æsãmri za'ra wa'wa 
ma  sãmri za'ra 

"nós o descobrimos" 
"vocês o descobriram" 
"eles o descobriram" 

ex: — Ma'ãpé sô asõpré wa'aba, 'ridawa u.  
Tawamhã te sô tinhopré, te te sima 'ru za'ra wa. 
Tawamhã ma siwi tisã, apa hã. 

"— Andem! Vão buscá-la (lagartixa) dentro da casa.  
Depois disso a buscaram, pois se animaram uns aos outros.  
Depois disso, então a descobriram, isto é, a lagartixa." 
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Tabela 21 Ação não realizada em orações independentes com o sentido de "quase" — 
verbo transitivo 

wa aré tæwæ 
te aré  æwæ 
te aré tæwæ 

"eu quase o matei" 
"você quase o matou" 
"ele quase o matou" 

wa aré  wæræ ni 
te aré æwæræ 'wa 
te aré  wæræ zahuré 

"nós (dois) quase o matamos" 
"vocês (dois) quase o mataram" 
"eles (dois) quase o mataram" 

wa aré  wæræ za'ra ni 
te aré æwæræ za'ra wa'wa 
te aré  wæræ za'ra 

"nós quase o matamos" 
"vocês quase o mataram" 
"eles quase o mataram" 
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Tabela 22 Ação não realizada em orações independentes com o sentido de "quase" — 
verbo intransitivo 

wa aré  dârâ 
te aré atâ 
te aré  dârâ 

"eu quase morri" 
"você quase morreu" 
"ele quase morreu" 

wa aré wadâ'â ni 
te aré  atâ'â 'wa 
te aré tidâ'â zahuré 

"nós (dois) quase morremos" 
"vocês (dois) quase morreram" 
"eles (dois) quase morreram" 

wa aré wadâ'â za'ra ni 
te aré  atâ'â za'ra wa'wa 
te aré tidâ'â za'ra 

"nós quase morremos" 
"vocês quase morreram" 
"eles quase morreram" 
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Tabela 23 Ação não realizada em orações principais, seguida por uma oração 
subordinada, com o sentido de "em vão" 

wa aré we   mo, te    asabu da 
te aré we aimo,       ðzabu da 
te aré we   mo, te te ðzabu da 

"eu vim ver você em vão" 
"você veio me ver em vão" 
"ele veio me ver em vão" 

wa aré we wanem ni,        te asabu da 
te aré we  ane  wa'wa,        ðzabu da 
te aré we tineb zahuré, te te ðzabu da 

"nós (dois) viemos ver você  em 
vão" 
"vocês (dois) vieram me ver  em 
vão" 
"eles (dois) vieram me ver em vão" 

wa aré we ai'aba'ré  ni,     te asabu da
te aré we ai'aba'réi wa'wa,     ðzabu da
te aré we ai'aba'ré,      te te ðzabu da

"nós viemos ver você em vão" 
"vocês vieram me ver em vão" 
"eles vieram me ver em vão" 
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Tabela 24 Ação não realizada em orações principais, precedida de oração subordinada, 
com o sentido do verbo condicional (futuro do pretérito) em português 

we moræ 'wa'âhã, wa aré satõ 
 
we moræ 'wa'âhã, te aré æsatõ 
 
we moræ 'wa'âhã, te aré satõ 

"se ele tivesse vindo, eu o 
 teria mandado embora" 
"se ele tivesse vindo, você o 
 teria mandado embora" 
"se ele tivesse vindo, ele o 
 teria mandado embora" 

we moræ 'wa'âhã, wa aré satõræ ni 
 
we moræ 'wa'âhã, te aré æsatõræ wa 
 
we moræ 'wa'âhã, te aré satõræ zaburé 

"se ele tivesse vindo, nós (dois) 
 o teríamos mandado embora" 
"se ele tivesse vindo, vocês  
(dois) 
 o teriam mandado embora" 
"se ele tivesse vindo, eles (dois) 
 o teriam mandado embora" 

we moræ 'wa'âhã, wa aré satõræ za'ra ni 
 
we moræ 'wa'âhã, te aré æsatõræ za'ra  
 wa'wa 
we moræ 'wa'âhã, te aré satõræ za'ra 

"se ele tivesse vindo, nós  
 o teríamos mandado embora" 
"se ele tivesse vindo, vocês  
 o teriam mandado embora" 
"se ele tivesse vindo, 
 eles o teriam mandado embora" 
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Apêndice IX 
Formas modificadas de temas não verbais 

das categorias D, E, G, e J 

 

Formas modificadas Categoria 
da forma 

Forma que se encontra na  
seção xavante - português 

abazinheme E abazizé 

azarutu G azarudu 

ai'reputu G ai'repudu 

a'oto G a'odo 

ba'õtõ G ba'õno 

bâtâ G bâdâ 

brutu G brudu 

dabutu G dabudu 

dadi'i D dadi 

dadub'rata G dadub'rada 

dahi'rata G dahi'rada 

damana E dabâ 

damaprebaba J damaprewa 

danomo E dadu 

danhib'rata G danhib'rada 

danhimirosa'rata G danhimirosa'rada 

danho'utu G danho'udu 

dapå'å D dapå 

datõmo E dato 

dasani'aba J dasani'wa 

dawata G dawada 

dawasété G dawasédé 
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dawasutu G dawasudu 

da'rata G da'rada 

zyzy'y D zyzy 

åtå D åne 

hâiwa na'rata G hâiwa na'rada 

hu'u D hu 

æba'õmo E æba'u 

æmana E æbâ 

æpæni D æpæ 

æsãna'rata G æsãna'rada 

æsaripi G æsaribi 

æsib'rata G æisib'rada 

æwa'âbâ D æwa'â 

æ'rãsutu G æ'rãsudu 

æ'u'åtå G æ'u'åne 

mimi D mi 

mono D mo 

nozâ'õmo E nozâ'u 

nonhama E nozâ 

norõwata G norõwada 

oto G odo 

â'u'åtå G â'u'åne 

pari D pa 

pati G padi 

panho'õmo E panho'u 

pezapoto G pezapodo 

pese D pe 

piro'o D piro 
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pozéwasété G pozéwasédé 

pone'å D pone 

po'o D po 

pu'u D pu 

romhuri na'rata G romhuri na'rada 

romnhamare E robzâ 

ropæni D ropæ 

rowahutu G rowahudu 

rowa'u'u D rowa'u 

tãnhama E tãzâ 

tepe E tebe 

ti'i D ti 

sinhama E sizâ 

sirõmo E siro 

si'õtõ G si'õno 

uzapo'o D uzapo 

uzâne'å D uzâne 

unhama E uzâ 

upu G ubu 

utâ G uhâdâ 

u'âsi D u'â 

wano'õnhama E wano'õzâ 

wãrãhâpâ G wãrãhâbâ 

warõtõ G warõno 

wa'rata G wa'rada 

'rata G 'rada 

'riti G 'ridi 

'ri'ripi G 'ri'ribi 



 331  

Apêndice X 
Conjugações dos verbos regulares 

e irregulares em português 
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 CONJUGAÇÕES DOS 

INDICATIVO Infinitivo 
impessoal 
Gerúndio 
Particípio 

Presente 
 

Pretérito 
imperfeito 

Pretérito 
perfeito 

Pretérito 
mais-que-
perfeito 

Futuro do 
presente 

Cantar canto cantava cantei cantara cantarei 

 cantas cantavas cantaste cantaras cantaras 

cantando canta cantava cantou cantara cantará 

 cantamos cantávamos cantamos cantáramos cantaremos 

cantado cantais cantáveis cantastes cantáreis cantareis 

 cantam cantavam cantaram cantaram cantarão 

Vender vendo vendia vendi vendera venderei 

 vendes vendias vendeste venderas venderás 

vendendo vende vendia vendeu vendera venderá 

 vendemos vendíamos vendemos vendêramos venderemos 

vendido vendeis vendíeis vendestes vendêreis vendereis 

 vendem vendiam venderam venderam venderão 

Partir parto partia parti partira partirei 

 partes partias partiste partiras partirás 

partindo parte partia partiu partira partirá 

 partimos partíamos partimos partíramos partiremos 

partido partis partíeis partistes partíreis partireis 

 partem partiam partiram partiram partirão 

Pôr ponho punha pus pusera porei 

 pões punhas puseste puseras porás 

pondo põe punha pôs pusera porá 

 pomos púnhamos pusemos puséramos poremos 

posto pondes púnheis pusestes puséreis poreis 

 põem punham puseram puseram porão 
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 VERBOS REGULARES   

SUBJUNTIVO Imperativo Infinitivo  
 
Futuro do 
pretérito 

Presente 
 

Pretérito 
imperfeito 

Futuro 
 

Afirmativo 
 

Pessoal 
 

cantaria cante cantasse cantar  cantar 

cantarias cantes cantasses cantares canta cantares 

cantaria cante cantasse cantar cante cantar 

cantaríamos cantemos cantássemos cantarmos cantemos cantarmos 

cantaríeis canteis cantásseis cantardes cantai cantardes 

cantariam cantem cantassem cantarem cantem cantarem 

venderia venda vendesse vender _ vender 

vender ias vendas vendesses venderes vende venderes 

venderia venda vendesse vender venda vender 

venderíamos vendamos vendêssemos vendermos vendamos vendermos 

venderíeis vendais vendêsseis venderdes vendei venderdes 

venderiam vendam vendessem venderem vendam venderem 

partiria parta partisse partir - partir 

partirias partas partisses partires parte partires 

partiria parta partisse partir parta partir 

partiríamos partamos partíssemos partirmos partamos partirmos 

partiríeis partais partísseis partirdes parti partirdes 

partiriam partam partissem partirem partam partirem 

poria ponha pusesse puser _ pôr 

porias ponhas pusesses puseres põe pores 

poria ponha pusesse puser ponha pôr 

poríamos ponhamos puséssemos pusermos ponhamos pormos 

poríeis ponhais pusésseis puserdes ponde pordes 

poriam ponham pusessem puserem ponham porem 
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 CONJUGAÇÕES DOS 

INDICATIVO Infinitivo 
impessoal 
Gerúndio 
Particípio 

Presente 
 

Pretérito 
imperfeito 

Pretérito 
perfeito 

Pretérito 
mais- 
que-perfeito 

Futuro do 
presente 

Dar dou dava dei dera darei 

 dás davas deste deras darás 

dando dá dava deu dera dará 

 damos dávamos demos déramos daremos 

dado dais dáveis destes déreis dareis 

 dão davam deram deram darão 

Dizer digo dizia disse dissera direi 

 dizes dizias disseste disseras dirás 

dizendo diz dizia disse dissera dirá 

 dizemos dizíamos dissemos disséramos diremos 

dito d i ze i s dizíeis dissestes disséreis direis 

 dizem diziam disseram disseram dirão 

Estar estou estava estive estivera estarei 

 estás estavas estiveste estiveras estarás 

estando está estava esteve estivera estará 

 estamos estávamos estivemos estivéramos estaremos 

estado estais estáveis estivestes estivéreis estareis 

 estão estavam estiveram estiveram estarão 

Fazer faço fazia fiz fizera farei 

 fazes fazias fizeste fizer as farás 

fazendo faz fazia fez fizera fará 

 fazemos fazíamos f i zemos fizéramos faremos 

feito fazeis fazíeis fizestes fizéreis fareis 

 fazem faziam fizeram fizeram farão 
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VERBOS IRREGULARES 

SUBJUNTIVO Imperativo Infinitivo  
 
Futuro do 
pretérito 

Presente 
 

Pretérito 
imperfeito 

Futuro 
 

Afirmativo 
 

Pessoal 
 

daria dê desse der - dar 

darias dês desses deres dá dares 

d ar i a dê desse der dê dar 

daríamos demos déssemos dermos demos darmos 

daríeis deis désseis derdes dai dardes 

dariam dêem dessem derem dêem darem 

diria diga dissesse disser  dizer 

dirias digas dissesses disseres dize dizeres 

diria diga dissesse disser diga d i zer 

diríamos digamos disséssemos dissermos digamos dizermos 

diríeis digais dissésseis disserdes dizei dizerdes 

diriam digam dissessem disserem digam dizerem 

estaria esteja estivesse estiver - estar 

estarias estejas estivesses estiveres está estares 

estaria esteja estivesse estiver esteja estar 

estaríamos estejamos estivéssemos estivermos estejamos estarmos 

estaríeis estejais estivésseis estiverdes estai estardes 

estariam estejam estivessem estiverem estejam estarem 

faria faça fizesse fizer - fazer 

farias faças fizesses fizeres faze fazeres 

faria faça fizesse fizer faça fazer 

faríamos façamos fizéssemos fizermos façamos fazermos 

faríeis façais fizésseis fizerdes fazei fazerdes 

fariam façam fizessem fizerem façam fazerem 
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INDICATIVO Infinitivo 
impessoal 
Gerúndio 
Particípio 

Presente 
 

Pretérito 
imperfeito 

Pretérito 
perfeito 

Pretérito 
mais-que-
perfeito 

Futuro do 
presente 

Haver hei havia houve houvera haverei 

 hás havias houveste houver as haverás 

havendo há havia houve houvera haverá 

 havemos havíamos houvemos houvéramos haveremos 

havido havei s havíeis houvestes houvéreis havereis 

 hão haviam houveram houveram haverão 

Ir vou ia fui fora irei 

 vais ias foste foras irás 

indo vai ia foi fora irá 

 vamos íamos fomos fôramos iremos 

ido ides íeis fostes fôreis ireis 

 vão iam foram foram irão 

Ler leio lia li lera lerei 

 lês lias leste leras lerás 

lendo lê lia leu lera lerá 

 lemos líamos lemos lêramos leremos 

lido ledes líeis lestes lêreis lereis 

 lêem liam leram leram lerão 

Ouvir ouço ouvia ouvi ouvira ouvirei 

 ouves ouvi as ouviste ouviras ouvirás 

ouvindo ouve ouvia ouviu ouvira ouvirá 

 ouvimos ouvíamos ouvimos ouvíramos ouviremos 

ouvido ouvis ouvíeis ouvistes ouvíreis ouvireis 

 ouvem ouviam ouviram ouviram ouvirão 
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SUBJUNTIVO Imperativo Infinitivo  
 
Futuro do 
pretérito 

Presente 
 

Pretérito 
imperfeito 

Futuro 
 

Afirmativo 
 

Pessoal 
 

haveria haja houvesse houver - haver 

haverias hajas houvesses houveres - haveres 

haveria haja houvesse houver haja haver 

haveríamos hajamos houvéssemos houvermos hajamos havermos 

haveríeis hajais houvésseis houverdes havei haverdes 

haveriam hajam houvessem houverem hajam haverem 

iria vá fosse fôr - ir 

irias vás fosses fores vai ires 

iria vá fosse fôr vá ir 

iríamos vamos fôssemos formos vamos irmos 

iríeis vades fôsseis fordes ide irdes 

iriam vão fossem forem vão irem 

leria leia lesse ler - ler 

lerias leias lesses leres lê leres 

leria leia lesse ler leia ler 

leríamos lei amos léssemos lermos leiamos lermos 

leríeis leiais lésseis lerdes lede lerdes 

leriam leiam lessem lerem leiam lerem 

ouviria ouça ouv i sse ouvir - ouvir 

ouvirias ouças ouvisses ouvires ouve ouvires 

ouviria ouça ouvisse ouvir ouça ouvir 

ouviríamos ouçamos ouvíssemos ouvirmos ouçamos ouvirmos 

ouviríeis ouçais ouvísseis ouvirdes ouvi ouvirdes 

ouviriam ouçam ouvissem ouvirem ouçam ouvirem 
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INDICATIVO Infinitivo 
impessoal 
Gerûndio 
Particípio Presente 

Pretérito 
imperfeito 

Pretérito 
perfeito 

Pretérito 
mais-que-
perfeito 

Futuro do 
presente 

Pedir peço pedia pedi pedira pedirei 

 pedes pedias pediste pediras pedirás 

pedindo pede pedia pediu pedira pedirá 

 pedimos pedíamos pedimos pedíramos pediramos 

pedido pedis pedíeis pedistes pedíreis pedireis 

 pedem pediam pediram pediram pedirão 

Perder perco perd i a perdi perdera perderei 

 perdes perdias perdeste perderas perderás 

perdendo perde perdia perdeu perdera perderá 

 perdemos perdíamos perdemos perdêramos perderemos 

perdido perdeis perdíeis perdestes perdêreis perdereis 

 perdem perdiam perderam perderam perderão 

Poder posso podia pude pudera poderei 

 podes podias pudeste puderas poderás 

podendo pode podia pôde puderá poderá 

 podemos podíamos pudemos pudéramos poderemos 

podido podeis podíeis pudestes pudéreis podereis 

 podem podiam puderam puderam poderão 

Querer quero queria quis quisera quererei 

 queres querias quiseste qui seras quererás 

querendo quer queria quis quisera quererá 

 queremos queríamos quisemos quiséramos quereremos 

querido quereis queríeis quisestes quiséreis querereis 

 querem queriam qui seram quiseram quererão 
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SUBJUNTIVO Imperativo Infinitivo  
 
Futuro do 
pretérito Presente 

Pretérito 
imperfeito Futuro Afirmativo Pessoal 

pediria peça pedisse pedir - pedir 

pedirias peças pedisses pedires pede pedires 

pediria peça pedisse pedir peça pedir 

pediríamos peçamos pedíssemos pedirmos peçamos pedirmos 

pediríeis pecais pedísseis pedirdes pedi pedirdes 

pediriam peçam pedissem pedirem peçam pedirem 

perdiria perca perdesse perder - perder 

perdirias percas perdesses perderes perde perderes 

perdiria perca perdesse perder perca perder 

perdiríamos percamos perdêssemos perdermos percamos perdermos 

perdiríeis percais perdêsseis perderdes perdei perderdes 

perdiriam percam perdessem perderem percam perderem 

poderia possa pudesse puder - poder 

poderias possas pudesses puderes - poderes 

poderia possa pudesse puder - poder 

poderíamos possamos pudéssemos pudermos - podermos 

poderíeis possais pudésseis puderdes - poderdes 

poderiam possam pudessem puderem - poderem 

quereria queira quisesse quiser _ querer 

quererias queiras quisesses quiseres - quereres 

quereria queira quisesse quiser - querer 

quereríamos queiramos quiséssemos quisermos - querermos 

quereríeis queirais quisésseis quiserdes - quererdes 

quereriam queiram quisessem quiserem - quererem 
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INDICATIVO Infinitivo 
impessoal 
Gerúndio 
Particípio Presente 

Pretérito 
imperfeito 

Pretérito 
perfeito 

Pretérito 
mais-que-
perfeito 

Futuro do 
presente 

Saber sei sabia soube soubera saberei 

 sabes sabias soubeste souberas saberás 

sabendo sabe sabia soube soubera saberá 

 sabemos sabíamos soubemos soubéramos saberemos 

sabido sabeis sabíeis soubestes soubéreis sabereis 

 sabem sabiam souberam souberam saberão 

Sair saio saía saí saíra sairei 

 sais saías saíste saíras sairás 

saindo sai saía saiu saíra sairá 

 saímos saíamos saímos saíramos sairemos 

saído saís saíeis saístes saíreis saireis 

 saem saíam saíram saíram sairão 

Sentir sinto sentia senti sentira sentirei 

 sentes sentias sentiste sentiras sentirás 

sentindo sente sentia sentiu sentira sentirá 

 sentimos sentíamos sentimos sentíramos sentiremos 

sentido sentis sentíeis sentistes sentíreis sentireis 

 sentem sentiam sentiram sentiram sentirão 

Ser sou era fui fora serei 

 és eras foste foras serás 

sendo é era foi fora será 

 somos éramos fomos fôramos seremos 

sido sois éreis fostes fôreis sereis 

 são eram foram foram serão 
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SUBJUNTIVO Imperativo Infinitivo  
 
Futuro do 
pretérito 

Presente 
 

Pretérito 
imperfeito 

Futuro 
 

Afirmativo 
 

Pessoal 
 

saberia saiba soubesse souber  saber 

saberias saibas soubesses souberes sabe saberes 

saberia saiba soubesse souber saiba saber 

saberíamos saibamos soubéssemos soubermos saibamos sabermos 

saberíeis saibais soubésseis souberdes sabei saberdes 

saberiam saibam soubessem souberem saibam saberem 

sairia saia saísse sair - sair 

sairias saias saísses saíres sai saires 

sairia saia saísse sair saia sair 

sairíamos saiamos saíssemos sairmos saiamos sairmos 

sairíeis saiais saísseis sairdes saí sairdes 

sairiam saiam saíssem saírem saiam saírem 

sentiria sinta sentisse sentir - sentir 

sentirias sintas sentisses sentires sente sentires 

sentiria sinta sentisse sentir sinta sentir 

sentiríamos sintamos sentíssemos sentirmos sintamos sentirmos 

sentiríeis sintais sentísseis sentirdes senti sentirdes 

sentiriam sintam sentissem sentirem sintam sentirem 

seria seja fosse for - ser 

serias sejas fosses fores sê seres 

seria seja fosse for seja ser 

seríamos sejamos fôssemos formos sej amos sermos 

seríeis sejais fôsseis fordes sede serdes 

seriam sejam fossem forem sejam serem 
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INDICATIVO Infinitivo 
impessoal 
Gerúndio 
Particípio 

Presente 
 

Pretérito 
imperfeito 

Pretérito 
perfeito 

Pretérito 
mais-que-
perfeito 

Futuro do 
presente 

Ter tenho tinha tive tivera terei 

 tens tinhas tiveste tiveras terás 

tendo tem tinha teve tivera terá 

 temos tínhamos tivemos tivéramos teremos 

tido tendes tínheis tivestes tivéreis tereis 

 têm tinham tiveram tiveram terão 

Trazer trago trazia trouxe trouxera trarei 

 trazes trazias trouxeste trouxeras trarás 

trazendo traz trazia trouxe trouxera trará 

 trazemos trazíamos trouxemos trouxéramos traremos 

trazido trazei s trazíeis trouxestes trouxéreis trarei s 

 trazem traziam trouxeram trouxeram trarão 

Ver vejo via vi vira verei 

 vês vias viste viras verás 

vendo vê via viu vira verá 

 vemos víamos vimos víramos veremos 

visto vedes víeis vistes víreis vereis 

 vêem viam viram viram verão 

Vir venho vinha vim viera virei 

 vens vinhas vieste vieras virás 

vindo vem vinha veio viera virá 

 vimos vínhamos viemos viéramos viremos 

vindo vindes vínheis viestes viéreis vireis 

 vêm vinham vieram vieram virão 
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SUBJUNTIVO Imperativo Infinitivo  
 
Futuro do 
pretérito 

Presente 
 

Pretérito 
imperfeito 

Futuro 
 

Afirmativo 
 

Pessoal 
 

teria tenha tivesse tiver  ter 

terias tenhas tivesses tiveres tem teres 

teria tenha tivesse tiver tenha ter 

teríamos tenhamos tivéssemos tivermos tenhamos termos 

teríeis tenhais tivésseis tiverdes tende terdes 

teriam tenham tivessem tiverem tenham terem 

traria traga trouxesse trouxer - trazer 

trarias tragas trouxesses trouxeres traze trazeres 

traria traga trouxesse trouxer traga trazer 

traríamos tragamos trouxéssemos trouxermos tragamos trazermos 

traríeis tragais trouxésseis trouxerdes trazei trazerdes 

trariam tragam trouxessem trouxerem tragam trazerem 

veria veja visse vir - ver 

verias vejas visses vires vê veres 

veria veja visse vir veja ver 

veríamos vejamos víssemos virmos vejamos vermos 

veríeis vejais vísseis virdes vede verdes 

veriam vejam vissem virem vejam verem 

viria venha viesse vier  vir 

virias venhas viesses vieres vem vires 

viria venha viesse vier venha vir 

viríamos venhamos viéssemos viermos venhamos virmos 

viríeis venhais viésseis vierdes vinde virdes 

viriam venham viessem vierem venham virem 

 

 


