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RESUMO 

 

QUINTINO, Wellington Pedrosa. Aspectos da fonologia Xavante e questões relacionadas: 

rinoglotofilia e nasalidade. Orientadora: Profª. Drª. Marília Facó Soares. Rio de Janeiro - UFRJ. 

2011. Tese (Doutorado em Linguística). 

 

 Os Xavante, povo do grupo Akwe�n, somam hoje mais de 15.300 indígenas e habitam o 

nordeste do estado do Mato Grosso. São os principais representantes do ramo central da família Jê, 

do tronco linguístico Macro-Jê. Em uma análise inicial da fonologia da língua Xavante (Quintino, 

2000), por meio dos dados com que contávamos até então, pudemos observar a ocorrência de 

alguns processos fonológicos que reinterpretamos a partir de novos dados surgidos durante a 

pesquisa. No âmbito da sílaba, observamos que, especificamente no domínio da Coda, existe uma 

restrição que proíbe a ocorrência de qualquer estrutura que não seja um dos segmentos: [p], [b] e 

[m], que ocorrem de forma condicionada neste ambiente, além da palatal [j]. A harmonia nasal é 

um dos fenômenos fonológicos mais recorrentes nas línguas do mundo. A fonologia gerativa 

padrão caracterizava esse tipo de assimilação em termos de cópia de traços, de forma que um 

segmento copiasse as especificações de traço de um segmento vizinho. Pretendemos nesta 

pesquisa, a partir da descrição inicial dos segmentos que ocupam posição de Onset e Coda, discutir 

as origens da nasalidade em Xavante a partir da ocorrência de regras de assimilação ou 

espalhamento como caracterizadas pela Geometria de Traços. Pretendemos também discutir a 

estreita relação entre o traço de nasalidade e glotalidade, rinoglotofilia, nos termos de Matisoff 

(1975) e o comportamento do traço [nasal] na língua Xavante. Re-analisamos, para tanto, o status 

fonológico dos segmentos consonantais nasalizados e dos segmentos vocálicos nasais em Xavante, 

bem como as restrições estruturais da sílaba nesta língua. Por fim, argumentamos que o 

comportamento da Coda em Xavante sugeriu uma relação muito mais íntima entre a articulação 

glotal e o traço de nasalidade – articulação que se mostra intrigantemente produtiva nessa língua e 

sobre a qual empreendemos uma investigação mais atenta nesta tese.  

 

PALAVRAS CHAVES 

 

1. Língua Indígena Xavante; 2. Fonologia; 3. Harmonia Nasal; 4. Rinoglotofilia.  
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SUMARY 

 

QUINTINO, Wellington Pedrosa. Aspects of the Xavante phonology and related issues: 

rinoglottophilia and nasality. Advisor: Prof.ª. Dr. Marília Facó Soares. Rio de Janeiro-UFRJ. 

2011. Thesis (doctorate in linguistics). 

 The Xavante people belong to the Akwe� group and today they are more than 15,300 

indigenous and they live on the northeastern side of the State of Mato Grosso, in Brazil. They are 

the main members of the central branch of the Jê linguistic family, of Macro-Jê branch. In our first 

analysis of the phonology of Xavante language (Quintino, 2000) we have observed the occurrence 

of some phonological process that we review after the new data found during the research. Within 

the syllable, we have observed that, specifically in the Coda domain, there is a constraint which 

prohibits the occurrence of any structure that is not one of the segments: [p], [b] and [m], which 

occur so, conditioned in this environment, besides the palatal [j]. Nasal harmony is the most 

common phonological phenomena in the languages of the world. Standard Generative Phonology 

characterized this type of assimilation in terms of copy of features, so a segment could copy the 

specification of feature of a neighboring segment. The aim of this research, from the initial 

description of threads that occupy Coda position, is to discuss the genesis of nasality in Xavante 

from based on the occurrence of assimilation rules or spreading as characterized by Feature 

Geometry. We also discuss the close relationship between the features of nasality and glottality, 

rinoglottophilia, in the terms of Matisoff (1975), as well as the behavior of these features in the 

Xavante language. We have also re-analyzed both the phonological status of nasal and nasalized 

consonantal segments in Xavante, and also the structural constraints of the syllable in this 

language. Finally we have argued that the Coda behavior in Xavante suggested a much more 

intimate relationship between the glottal feature and the nasal feature which show themselves as 

intriguingly productive in that language and over which we have embarked upon a closer research 

in this thesis.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.  DUREIHÃ WASU`U: HISTÓRIA DE ANTIGAMENTE 

 

 As primeiras notícias que se tem dos Xavante estão em documentos coloniais e datam do 

final do Sec. XVIII. Os Xavante estavam localizados no Brasil Central, ao nordeste de Goiás, no 

que é o atual estado de Tocantins (Silva, 1986:362/ Maybury Lewis, 1974:I). O termo Xavante era 

usado por não índios para designar não apenas os Xavante, mas todos os indígenas do Brasil 

Central. A origem desse nome, conforme Maybury Lewis 1974:2 e Nimuendajú 1942:3-4, é 

desconhecida. Embora se apresentem como Xavante para os não índios, A`uwê é como eles se 

autodenominam, o que significa povo, gente, e me parece ser comum nas autodenominações de 

outras etnias também. O Mito Xavante Wahirada1 relata a separação entre o que eles acreditavam 

ser um povo único, situando a divisão entre os grupos a partir do período em que cruzaram o Rio 

Araguaia. Segundo Maybury Lewis (op.cit.), essa separação ocorreu ainda na primeira metade do 

século XIX, por volta de 1840. Ravagnani (1991:132), entretanto, afirma que essa separação 

ocorreu mesmo antes do período chamado de Entradas e Bandeiras, período que marca a marcha 

dos bandeirantes de São Paulo para o centro-oeste do país, não tendo, estes, influenciado nessa 

separação. Silva (1986:364) traz informações mais detalhadas.  

 Como sugere Ravagnani (op.cit.), a respeito do grupo que cruzou o Araguaia, referindo-se 

aos Xavante em oposição aos Xerente, que permaneceram do lado leste do Médio Araguaia, era 

formado por sua vez por um grupo de facções que se uniu momentaneamente para aumentar as 

chances de conquista do novo território. Instalaram-se, inicialmente, na região do Rio das Mortes, 

Serra do Roncador. Após uma série de cisões internas ao grupo e conflitos externos com os 

Bororo, Karajá e não índios, os Xavante fundam a grande Aldeia Sõrepré, de onde mais tarde, 

segundo a versão do líder Xavante Warodi (apud Graham 1995:31), dividiram-se em três grupos. 

Um grupo moveu-se para o norte e oeste, em direção ao Rio Suiá Missu, um outro para o oeste em 

direção à cabeceira do Rio Couto Magalhães, onde fundaram a aldeia Parabubure. Um terceiro 

grupo permaneceu na Área da antiga Aldeia Sõrepré, onde fundaram a Aldeia Pimentel Barbosa, 

Etêñiritipa e ocupa ainda hoje, com grande orgulho, segundo relato de suas lideranças, a mesma 

área de seus ancestrais. 

                                                 
1 Wahirada significa o homem mais antigo da aldeia, ou os avós, ou mesmo os antepassados. É também um mito 
Xavante que relata a travessia do Rio Araguaia e o Rio das Mortes em direção a Mato Grosso. Tivemos a oportunidade 
de ouvir esse mito, por mais de uma vez, de diferentes velhos, em visitas à aldeia, e percebemos variações mínimas no 
que diz respeito ao conteúdo da história. 
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 O povo Xavante divide-se em onze territórios, a saber: Maraiwasede; Pimentel Barbosa; 

Areões; Marechal Rondon; Parabubure; Ubawawe; Chão Preto; São Marcos e Sangradouro  

Kuluene e Couto Magalhães;  sendo Pimentel Barbosa o lócus da nossa observação direta e da 

coleta dos dados linguísticos da nossa pesquisa. Estimativas de 1980, segundo Silva (op.cit.), 

apontam para um total de 16 aldeias e uma população de 3405 índios. O Setor de Saúde da 

Fundação Nacional do Índio-FUNAI estima entre 1984 e 1985 uma população já de 4834, com 

membros distribuídos em 35 aldeias. Em 1987, estimativas da FUNAI apontavam para uma 

população de 6000 índios em 50 aldeias. Benjamim Xavante, em 1990 (Graham,1995:54), 

estimava um total de 78 aldeias. Segundo os últimos dados do Instituto Socioambiental-ISA 

(2007), os números apontam para uma população de 13.303 índios. E os dados mais recentes 

(2010) da Fundação Nacional de Saúde-FUNASA apontam uma população de 15.315 Xavante que 

habitam o Brasil central restringindo-se hoje à região leste do estado de Mato Grosso. Esse 

crescimento populacional, bem como o aumento no número de aldeias demonstra, a nosso ver, 

uma das estratégias que o povo Xavante encontrou para resistir ao contato, aliada a um forte desejo 

de auto-afirmação étnica evidenciada em todas as suas ações e projetos para a comunidade. 

MAPA 1. TERRAS INDÍGENAS XAVANTE 
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 Hoje o número médio da população nos territórios Xavante gira em torno de 1.000 índios, 

mais ou menos 300 pessoas por aldeia. O limite para esse número parece ser principalmente, do 

nosso ponto de vista, a disponibilidade de caça e alimentação na região. A escassez de alimentos 

gera conflitos internos ao grupo, no planejamento e execução de caçadas por exemplo, e são esses 

conflitos que movem a separação, a busca de melhores condições de sobrevivência, de 

alimentação. De alguma forma o povo Xavante nunca deixou de ser nômade.  

 A experiência Xavante (de um povo orientado para caça, para a mata) de convívio com 

outros povos indígenas (sobretudo com os Karajá, um povo orientado para pesca, paro o rio) e, 

principalmente, com não-índios, vem sendo documentada desde o final do século XVIII. A 

combinação de algumas circunstâncias particulares ao histórico do contato dos Xavante com o não 

índio é o que tem moldado sua história. 

 Em primeiro lugar, por tratar-se de um povo forçado a migrações constantes, sempre em 

busca de novos territórios onde pudessem refugiar-se e, neste percurso, em choque ou alianças 

circunstanciais com outros povos com que se encontraram no trajeto que os trouxe até sua 

localização atual. As evidências desses contatos, na maioria das vezes traumática, ainda 

sobrevivem nas aldeias Karajá. Por várias vezes participamos de conversas informais e ouvimos 

relatos pessoais dos índios Karajá da aldeia de Krehãuwã, onde fizemos várias incursões que 

somam aproximadamente 90 dias em área. Podemos entender nesses relatos o sentimento de medo 

e respeito dos Karajá em relação os Xavante. Em geral eles se limitavam a dizer que muitos 

homens Karajá morriam em combate durante as invasões dos Xavante, assim temidos não só pelos 

Karajá, mas também por todas as outras etnias vizinhas, mas sem muitos detalhes. Percebi que esse 

assunto era de certa forma tabu, que os Karajá não gostavam de lembrar e só com alguns velhos é 

que consegui algumas informações sobre esses enfrentamentos.  Já em terra indígena Xavante, 

comprovamos o oposto.  A história de contato com outros povos era sempre motivo de prazer e 

orgulho e é retomada de alguma forma em vários mitos Xavante. Em conversas informais à noite, 

com os velhos, observamos a riqueza de detalhes com que essas histórias eram contadas. Os 

próprios Xavante de Etenhiritipá, relatam os ataques a outras etnias e principalmente os Karajá, 

com minúcias de detalhes, desde sua preparação até a execução. Segundo eles, os corpos dos 

Karajá mortos somavam números capazes de “encher algumas F-400”, tipo de veículo utilizado na 

comunidade hoje para transporte de pessoas e cargas.  

 Em segundo lugar, trata-se de um povo que, tendo aceitado e experimentado o convívio 

cotidiano com os não-índios no século XIX, momento em que viveram, ao lado de outros povos da 

região, em aldeamentos oficiais mantidos pelo governo da província de Goiás e controlados pelo 
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Exército e pela Igreja, rejeitou o contato e optou por distanciar-se dos não índios regionais 

migrando em algum momento entre 1830 e 1860, em direção ao atual estado de Mato Grosso, onde 

viveram sem serem intensivamente assediados até a década de 30 do século passado.  

 Em terceiro lugar, os Xavante ocuparam, ao longo de sua história recente, um lugar de 

destaque junto à opinião pública na década de 50 como guerreiros ferozes, ao resistirem ao contato 

que lhes era imposto. Na passagem da década de 70 para a de 80, representados por líderes como 

Celestino e Mario Juruna (o ex-deputado federal), cristalizaram a imagem de índios conhecedores 

de seus direitos e dispostos a reivindicá-los às autoridades responsáveis pela garantia da 

sobrevivência dos povos indígenas no país.  

 Na literatura antropológica, os Xavante são conhecidos principalmente por sua organização 

social do tipo dualista, ou seja, trata-se de uma sociedade em que a vida e o pensamento de seus 

membros estão constantemente permeados por um princípio diádico, que organiza sua percepção 

do mundo, da natureza, da sociedade e do próprio cosmos como estando permanentemente 

divididos em metades opostas e complementares. Esse caracterização dualista da organização 

social dos Xavante tem sido questionada. Ver Graham (1995, 2005), para maiores discussões. 

 

MAPA 2. TERRAS INDÍGENAS XAVANTE E KARAJÁ 
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1.2. AHÃNAHÃ WASU`U: HISTÓRIA DE HOJE  

            

 Segundo os próprios Xavante de Etenhiritipá, em relatos pessoais, o interesse em interagir 

com a sociedade nacional surgiu depois da morte de Warodi, grande líder Xavante. Seu sobrinho 

criou uma associação cultural buscando reunir todo o material disponível sobre a cultura Xavante, 

desde estudos antropológicos até vídeos e fotografias. Na opinião de um dos líderes, o fato de 

poder arquivar imagens e sons está sendo muito importante para os Xavante, porque antigamente 

a gente guardava só de memória, mas agora não: se a gente não sabe, é só colocar a fita e logo se 

lembram de como se realizavam os rituais. Conscientes da importância que tem a escrita na 

sociedade envolvente e para relacionar-se melhor com ela, os Xavante começam a buscar formas 

de registrar seus conhecimentos através dessa tecnologia. Segundo relato d o indígena Xavante 

Eliseu Waduipi Tsipré, que foi também o principal consultor nativo de Pickering (2010), segundo 

esse indígena, em relato pessoal, 

... dois grupos de missionários, o SIL (linguistas do Summer Institute 
of Linguistics, hoje Sociedade Internacional de Linguística) e os 
SDB-FMA, (Salesianos Don Bosco e Filhas de Maria Auxiliadora) 
foram os responsáveis pela criação um sistema gráfico para os 
Xavante já em 1957. Num encontro promovido pela FUNAI, com a 
participação de missionários salesianos, linguistas do Summer 
Institute of Linguistics e alguns poucos representantes Xavante, em 
São Marcos, de 28/06 a 03/07 de 1976, foram definidos os 
“princípios’, hoje comuns aos Xavante, de escrever a sua língua2.  
 

 Os mesmos princípios foram novamente assumidos num encontro para essa finalidade, de 

missionários e Xavante, em Meruri, em abril de 1985. As consoantes da língua Xavante foram 

                                                 

2 A SIL International, entidade de dupla face, missionária e linguística, anteriormente conhecida como Summer 

Institute of Linguistics, por vezes denominada, em português, Sociedade Internacional de Linguística, é uma 

organização científica de inspiração cristã sem fins lucrativos cujo objectivo principal é a documentação de línguas 

menos conhecidas a fim de traduzir a Bíblia. A SIL International teve início como um curso de Verão, em Arkansas, 

nos Estados Unidos, em 1934, para os missionários que mais tarde formaram a Wycliffe Bible Translators. A sua sede 

internacional situa-se na cidade de Dallas, Texas e tem, estrategicamente, uma ‘filial’ em Cuiabá, Mato Grosso. A SIL 

foi acusada de estar envolvida na remoção de populações indígenas de suas terras nativas em vários países da América 

do Sul, favorecendo esquemas de exploração de corporações petrolíferas norte-americanas e européias. O evento mais 

conhecido e que resultou em muitas mortes e sofrimento é o exemplo do povo Huaorani que habita a região das 

Províncias de Napo, Orellana e Pastaza, no Equador que foram, de forma direta ou indireta, massacrados pelos 

missionários. 

 



 18 

assim propostas em termos de representação escrita: b, d, dz, h, m, n, nh, p, r, t, ts, w, '. Dez anos 

depois, descontentes com as políticas linguísticas desenvolvidas pelos missionários salesianos e 

com a necessidade de auto representar-se, em novembro de 1995, os Xavante de Pimentel Barbosa 

reúnem-se e idealizam uma nova proposta de escola na Aldeia, com uma nova orientação para a 

grafia da língua, desta vez proposta pelos próprios índios sob a orientação técnica deste linguista. 

Os Xavante contam para tanto com a ajuda institucional do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância - UNICEF e da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, na estruturação de 

sua escola. O ensino da escrita na língua aos mais jovens passou a ser uma preocupação dos 

anciãos e, em 1996, a aldeia ganha uma nova escola na qual professores Xavante passaram a 

ensinar a escrita em sua língua materna, permitindo, assim, que os relatos e histórias fossem 

também arquivados sob a forma escrita. Contudo, o fato de criar arquivos sobre sua cultura não 

seria suficiente, já que,  

...a manutenção das culturas e o futuro diferenciado destes povos 
depende muito mais de sua criatividade nos processos de 
reconstrução, adaptação e seleção de sua memória, do que da 
continuidade de um passado retratado em imagens de arquivo... 
(Gallois e Carelli, 1995).  
 

 Conscientes disso, os Xavante buscariam novas formas de mostrar sua cultura a partir de 

seu próprio ponto de vista, começando aí o interesse pelos projetos culturais. Inicialmente com a 

participação na gravação de um disco musical, logo criaram uma organização não governamental, 

a Associação Xavante de Pimentel Barbosa, para um projeto mais amplo: a edição de um livro 

com as histórias e relatos dos anciãos, do qual participamos, a gravação de um filme documental 

sobre sua história, um CD com seus cantos tradicionais e uma apresentação de canto e dança em 

São Paulo. Aos Xavante de Pimentel Barbosa já não lhes interessava serem “mostrados” ao mundo 

através dos olhos de outras pessoas, fossem antropólogos ou jornalistas ou mesmo linguistas: seu 

interesse estava em auto-representar-se, (Paulo Supretaprã, relato pessoal, 1998). Assim a 

apresentação Itsari foi organizada para ser mostrada em forma de espetáculo: as funções 

cerimoniais dos cantos foram explicadas ao público para que pudessem compreender melhor sua 

dinâmica, revelando aqueles aspectos de sua cultura que consideravam realmente significativos e 

que conheciam melhor que ninguém. Essa apresentação era parte das tentativas de reforço de sua 

identidade cultural.  
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1.3.  LOCALIZAÇÃO ATUAL DAS TERRAS INDÍGENAS XAVANT E 

 As terras indígenas Xavante estão todas localizadas na parte leste de Mato Grosso e se 

apresentam de forma descontínua. De acordo com os dados de 2010 do Instituto Socioambiental-

ISA, as 12 terras indígenas Xavante estão assim divididas: 

 TERRA INDÍGENA EXTENSÃO  
(em Ha.) 

SITUAÇÃO JURÍDICA 

1 Chão Preto 12.740 Registrada no CRI e/ou SPU3 
2 Areões 218.515 Registrada no CRI e/ou SPU 
3 Areões I 0 Em Identificação 
4 Areões II 0 Em Identificação 
5 Merure 82.301 Registrada no CRI e/ou SPU 
6 Pimentel Barbosa 328.966 Registrada no CRI e/ou SPU 
7 Marechal Rondon 98.500 Registrada no CRI e/ou SPU 
8 Parabubure 224.447 Registrada no CRI e/ou SPU 
9 Marãiwatsede 165.241 Registrada no CRI e/ou SPU 
10 São Marcos 188.478 Registrada no CRI e/ou SPU 
11 Ubawawe 52.234 Registrada no CRI e/ou SPU 
12 Sangradouro / Volta Grande 100.280 Registrada no CRI e/ou SPU 

 

MAPA 2.1. LOCALIZAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS XAVANTE  

 

  

                                                 
3 CRI (Cartório de Registro de Imóveis) e SPU (Secretaria de Patrimônio da União) são os órgãos responsáveis pelo 
registro e homologação das terras indígenas no Brasil. 
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 Como apontam os dados do Instituto Socioambiental-ISA (2010) acima, as terras indígenas 

Xavante estão divididas em 12 áreas descontínuas e fragmentadas, que mesmo somadas não são 

sequer resquícios do que já foi uma única grande área, no cerrado do Brasil central, que o povo 

A’uwe� do grupo A`kuwe� (Jê Central) dominou e onde habitou por centenas de anos, antes do 

contato.  

 Os mapas que apresentamos a seguir apontam as terras indígenas Xavante com suas 

localizações atuais e foram produzidos a partir de dados fotográficos do navegador Google Earth, 

bem como de dados da Fundação Nacional do Índio-FUNAI e do Instituto Socioambiental-ISA, 

dados de 2010, além de nossa própria observação em viagem de campo.  

 

MAPA 3.  TERRA INDÍGENA PIMENTEL BARBOSA 
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MAPA 4.  TERRA INDÍGENA AREÕES 

 

 

 

MAPA 5.  TERRA INDÍGENA AREÕES, AREÕES I E AREÕES I I 
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MAPA 6.  TERRA INDÍGENA PARABUBURE, UBAWAWE E CHÃO PRETO 

 
 

MAPA 7.  TERRA INDÍGENA MARECHAL RONDON 
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MAPA 7. 1.  TERRA INDÍGENA MARECHAL RONDON 

 

 

MAPA 8.  TERRA INDÍGENA SANGRADOURO 
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MAPA 8. 1. TERRA INDÍGENA SANGRADOURO 

 

 

MAPA 9.  TERRA INDÍGENA SÃO MARCOS 
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MAPA 10.  TERRA INDÍGENA MARAIWATSEDE 

 

  

 Feitos estes comentários mais gerais sobre a situação atual do povo Xavante, mudamos o 

foco e passamos agora a situar a língua Xavante a partir de suas relações genéticas com as outras 

línguas da família linguística Jê, bem como as demais línguas do tranco linguístico Macro-Jê. 
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1.4.  DAMREME WASU`U: HISTÓRIA DA LÍNGUA  

   

 Segundo Rodrigues (1986), os Xavante em Mato Grosso assim como os Xerente em Goiás 

e os Xacrianó (não mais falado) em Minas Gerais, são povos do grupo Akue�, falantes de línguas 

pertencentes à família Jê do tronco linguístico Macro-Jê. Xavante e Xerente constituem o ramo 

central dessa família linguística. Conforme D'Angelis (1998), com base em Rodrigues (1986:56), 

as línguas e subfamílias que constituem a família Jê são relacionadas como segue: 

  Famílias do Tronco Macro-Jê 
 Família Bororo                   (Bororo, Umutina) 
 Família Botocudo               (Krenák, Nakrehé) 
 Família Karajá                   (Javaé, Karajá, Xanbioá) 
 Família Maxakalí               (Maxakalí, Pataxó, Pataxó Ha)ha)ha)e) 
 Família Jê                           (Ver quadro abaixo) 
 Outras línguas:                    (Guató, Ofayé, Rikbáktsa, Yatê (Fulniô))  
 

 von Martius4 (1867) foi um dos primeiros pesquisadores a contribuir para o estudo da 

etnografia e da linguística indígenas no Brasil e também um dos primeiros pesquisadores a propor 

uma descrição/classificação para as línguas da família Jê. Sua obra clássica foi a Contribuição 

para a etnografia e a linguística da América, especialmente do Brasil (1867) e Glossário das 

línguas brasileiras, reunindo os termos indígenas colhidos por Johann Baptist Spix (1781-1826). A 

descrição da família Jê foi retomada por Schmidt (1926). Nimuendajú (1932) apresenta uma 

revisão dessa mesma proposta, e da mesma forma o fazem Loukotka (1942), Mason (1950), Davis 

(1966), Greenberg (1987) e Kaufman (1994). No Brasil, Rodrigues (1986, 1999) apresenta 

também uma revisão dessa proposta de classificação. Essas propostas se distinguem entre si 

basicamente pelo rearranjo das línguas com respeito à proximidade genética, mas sem alterações 

consideráveis. Jolkesky (2010), com base em Rodrigues (op.cit.), inclui também as línguas Jê já 

extintas. Em nossa revisão acrecentamos ainda dados mais atualizados referentes à população e 

                                                 
4 Karl Friedrich Philipp von Martius formou-se em medicina e dedicou-se às ciências naturais. Em 1817, integrou a 
missão científica enviada ao Brasil pelos governos bávaro e austríaco, encarregando-se da seção de botânica, enquanto 
Johann Baptist Spix (1781-1826) chefiava a parte de zoologia. Martius percorreu o Brasil durante três anos, chegando 
até o alto Amazonas, reunindo material que lhe permitiu publicar extensa e importante obra. De volta à Alemanha, foi 
nomeado professor da Universidade de Munique (1826) e diretor do Jardim Botânico dessa cidade (1832). Martius 
chega ao Rio de Janeiro a 15 de julho de 1817 e inicia imediatamente expedições científicas nos arredores da capital. 
Viajou para São Paulo e, depois, permaneceu vários meses na província de Minas Gerais. Martius seguiu para o sertão, 
fazendo contato com vários indígenas da região. Depois sobe o rio São Francisco e chega ao interior de Goiás. 
Atravessa a Bahia, Pernambuco e, transpondo a Serra Dois Irmãos, chega até o Piauí e Maranhão. Em seguida, parte 
de Belém do Pará e sobe o rio Amazonas, terminando sua viagem em Santarém, de onde embarcou para a Europa. No 
decorrer dessa viagem, Martius reuniu cerca de 6.500 espécies de plantas, sem contar o material etnográfico e 
filológico que a ele igualmente se deve. A principal coleção de plantas está conservada no Museu Real de Munique. 
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localização dos povos, falantes dessas línguas. Segundo Rodrigues (1999), a família Jê subdivide-

se em três ramos principais, os Jê Meridionais, os Jê Centrais e os Jê Setentrionais, como segue: 

  

 JÊ SETENTRIONAL 

Grupo  Língua  População  Localização 

Apinayé  Apinayé  1525 (2006)   N Tocantins S Maranhão 
Kayapó Mebengokre   5923 (2006)  L Mato Grosso SE Pará 
  Xikrín    690 (2001)  S Pará 
Panará Panará  374 (2008)  N Mato Grosso SO Pará 
Suyá-Tapayúna      
  Suyá    351 (2006)   PI Xingú ao N Mato Grosso 
  Tapayúna  58 (1995)   PI Xingú ao N Mato Grosso 
Timbira     5800 (2005-2008) (aproximadamente) 
  Apãniakrá  458 (2000)  S Maranhão 
  Krahô   114   S Maranhão, S Pará e N Tocantins 
               Kre�jê        30   Maranhão 

  Kri �kati    620    S Maranhão 
                  Ramkokamekrá 1337   Maranhão  
               Parkatêjê  582 (2010)  Pará 
               Pykobjê   540   Maranhão 
  
 JÊ CENTRAL  
Akuwe�  Akroá Ϯ                       -----------------  L Goiás S Maranhão             
  Xakriabá Ϯ                  -----------------  N Minas Gerais 
               Xavante        15.315 (2010)  L Mato Groso       
                Xerente                      2.569 (2008)  Tocantins 
  Jeikó Ϯ   -----------------  S Piauí 
  
 JÊ MERIDIONAL 
Ingain Ϯ    -----------------  NE Argentina, SE Paraguai 
  Ingain Ϯ   -----------------  NE Argentina 
  Kimdá Ϯ  -----------------  NE Argentina, SE Paraguai 
Kaingang-Xokleng 
  Kaingang   28.000 (2006)  SP, PR, SC e RS 
  Kaingang     Paraná, Santa Catarina e RS 
  Kaingang Paulista 105   São Paulo (D'Angelis & Veiga 2006) 
  Xokleng  887 (2004)   Santa Catarina 
 
 A Fundação Nacional de Saúde-FUNASA oferece dados, mais ou menos atualizados, sobre 

a população dos grupos Jê, que junto a outras fontes, estão disponibilizados no web site do 

Insituto-Socioambiental-ISA. Embora os Jê se apresentem como uma das famílias linguísticas 

mais estudadas, muito ainda há que se fazer com respeito às descrições destas línguas.           
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1.5.  SERENHI�ÃSI�WE��� WASU`U:  MINHA HISTÓRIA COM O POVO XAVANTE      

 O quero-quero (Vanellus chilensis), também conhecido por tetéu, téu-téu, terém-terém e 

espanta-boiada, é uma ave da ordem dos Charadriiformes e pertence à família dos Charadriidae. O 

nome sonhado pelos Xavante para mim foi Serenhiãsiwe� (Vanellus chilensis). Essa ave é 

particularmente conhecida por sua vocalização, que pode ser ouvida de longe. É assim que me 

identifico em sua terra indígena e é assim que sou reconhecido entre eles. Meu primeiro contato 

com os Xavante da Terra Indígena Pimentel Barbosa (Etênhiritipa), lócus da nossa pesquisa, 

aconteceu em novembro de 1995 e se deu através de um convite feito a Universidade do Estado de 

Mato Grosso-UNEMAT, para participação em um projeto de Educação Escolar nessa comunidade. 

Esse projeto, financiado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância-UNICEF, solicitava então 

desta Universidade, um linguista, um historiador e um pedagogo para trabalhar com um grupo de 

professores Xavante que se formava nesse momento. O objetivo do assessor de linguística, 

expresso pelas lideranças das três aldeias que formam a reserva, era principalmente o de revisar a 

ortografia Xavante que se esperava ensinar para as crianças que, segundo relato  dos professores, 

teriam mais facilidade para aprender a escrever em Xavante do que em Português, visto que a 

maioria das crianças é monolíngue. A grafia discutida pelos professores Xavante naquele momento 

tinha como base o alfabeto proposto pelos salesianos. Foi também objetivo do assessor linguista 

alfabetizar, por assim dizer, esse grupo de professores Xavante que então buscava, em termos 

gerais, conhecer o registro escrito de sua língua e assim implementar de alguma forma suas 

escolas, e produzir coletivamente um material na língua mais próximo de sua realidade, para ser 

usado na alfabetização das crianças nessa comunidade.  Naquele momento, a escola significava a 

escrita e o uso de cartilhas do Warazu não parecia, na percepção dos Xavante, nem na nossa, 

apropriado para sua escola.  

 ‘Não queremos falar com sotaque de padre’, nas palavras do cacique de Etênhiritipa, 

Suptó. Percebemos nessa fala e em outras conversas informais com o grupo que havia de fato um 

conflito já estabelecido entre os Xavante de Pimentel Barbosa e os missionários salesianos que 

historicamente têm assumido a ação educacional escolar em várias outras comunidades Xavante 

vizinhas, onde, ainda segundo relatos das próprias lideranças, os adolescentes da aldeia já não 

querem mais falar Xavante e, ao que parece, um processo de destituição do referencial linguístico 

tem se desenvolvido em algumas aldeias. Nas comunidades em que a ação educacional salesiana 

foi mais forte, as crianças hoje já são bilíngues, correndo o risco de se tornarem, em uma geração, 
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monolíngues novamente, só que em Português. Esse foi o quadro relatado pelos Xavante em nossa 

primeira reunião na aldeia sobre o projeto que eles propunham. Foi essa preocupação também que 

motivou as lideranças Xavante a propor uma parceria com a UNEMAT e o UNICEF, de forma que 

a própria comunidade, na figura de seus representantes legítimos, os professores indígenas, 

estivessem à frente dessa proposta de implementação da escola como uma forma, do nosso ponto 

de vista, de auto-afirmação étnica. A questão por trás da reformulação da escrita se mostrou mais à 

frente, na verdade, como uma necessidade de se auto-afirmar perante a sociedade nacional e 

também como uma forma de negar o que tinha sido até então proposto pelos salesianos para os 

Xavante em termos de educação formal.  

 Os mapas que apresentamos a seguir apontam a localização das aldeias Xavante que foram 

o lócus da nossa pesquisa e onde realizamos o trabalho de campo. Os mapas foram produzidos a 

partir de dados fotográficos do navegador Google Earth, além de nossas informações de trabalho 

de campo.  

MAPA 11. LOCALIZAÇÃO DAS ALDEIAS  DA TERRA INDÍGENA  PIMENTEL  

 

 

 As aldeias envolvidas no projeto são Caçula, Tanguro e Pimentel Barbosa. O grupo junto 

ao qual coletamos, discutimos e confrontamos a maioria de nossos dados, era composto por seis 
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professores entre 18 e 30 anos que, escolhidos pela comunidade para ocupar esse posto, cargo, 

atendiam ao principal critério solicitado, qual seja, gostar de brincar com crianças. Era um grupo 

bastante heterogêneo quanto ao conhecimento formal de língua. Apenas um tinha estudado fora da 

aldeia e cursado até a oitava série do ensino regular nacional. Três haviam estudado com os 

salesianos o equivalente às primeiras séries do primeiro grau. E dois apresentavam um 

conhecimento muito restrito de língua escrita em Xavante e apenas noções de ortografia da língua 

portuguesa, nunca haviam frequentado uma escola antes e eram monolíngues em Xavante. 

 

MAPA 11.1. LOCALIZAÇÃO DAS ALDEIAS CAÇULA E TANGURO  

 

 



 31 

MAPA 11.2.  ALDEIAS PIMENTEL BARBOSA E ETENHIRITIPÁ  

 

 

MAPA 11.3.  ALDEIA TANGURO 
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MAPA 11.4.  ALDEIA TANGURO EM DETALHE 
 

 
 
MAPA 11.5.  ALDEIA CAÇULA 
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MAPA 11.6.  ALDEIA CAÇULA EM DETALHE 

 

 

 Aos professores Xavante, coube, por designação das lideranças das três aldeias, a tarefa de 

ensinar-me sua língua, tarefa que parece ter envolvido toda a comunidade, uma vez que, durante as 

visitas às casas na aldeia, sempre havia alguém disposto a me ensinar uma palavra nova e contar a 

história de uso dessa palavra e da sua importância no mundo Xavante. Essas conversas 

‘metalinguísticas’, por assim dizer, se repetem ainda hoje, sempre por ocasião de nossa estada na 

aldeia. Os velhos têm orgulho de lembrar-se de algumas expressões em desuso, enquanto alguns 

jovens me contam as últimas gírias em uso naquele momento na aldeia. Esses professores Xavante 

pertenciam a comunidades diferentes, portanto falavam variedades próximas, mas, ao mesmo 

tempo, um pouco diferente umas das outras. Esse fato favoreceu as discussões em torno de 

diferentes variedades dialetais do Xavante e uma consciência sobre isso, além de uma discussão 

sobre a diversidade de fala e sua relação com a representação gráfica de uma língua, uma 

discussão, portanto, no âmbito da escrita, das escolhas que se teria que fazer e da redução que tal 

proposta significaria frente à variação linguística existente entre os Xavante. 

 O contato prévio se estendeu pelos anos de 1996 até 1998, quando saí para o mestrado em 

linguística na Unicamp. Esse tempo somou, aproximadamente, um total de 11 meses e 10 dias de 
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trabalho em campo, o que possibilitou uma relação mais próxima com o povo e, assim, um contato 

mais íntimo com a língua. Mais tarde, possibilitou o reconhecimento de algumas variantes do 

Xavante: as da ordem de gênero, por exemplo, a troca dos segmentos [z] por [R] dependendo da 

fala masculina ou feminina em determinados itens lexicais como maredi / mazedi, para dizer ‘não’; 

as de idade, por exemplo, na fala de um velho pode-se observar muito mais formas onomatopaicas, 

enquanto, no discurso dos wapté (adolescentes), observa-se o uso de novas expressões 

características dessa idade. Há ainda expressões próprias de determinada posição social ou mesmo 

característica do lugar de onde se fala, por exemplo, a fala de um cacique durante o Warã5, que, no 

caso, é considerado como um pronunciamento público. Falar no Warã significa representar uma 

determinada autoridade, pelo menos a chefia de uma família, pois só essas lideranças podem 

participar do Warã. Como visitantes, tivemos a oportunidade de observar essa fala muitas vezes e 

notamos que esta apresenta marcadores entoacionais e morfofonológicos que a caracterizam como 

fala do Warã. O Xavante tem que ficar de pé antes de iniciar o que eu chamo de monólogo a dois. 

Em outras palavras, durante sua fala, ele antecipa os possíveis questionamentos ou dúvidas que 

possam eventualmente surgir por parte dos outros sobre o assunto de que ele está tratando e ele 

mesmo as faz como se fossem suas, imediatamente, ele as responde e assim prossegue seu 

discurso. Aprendemos a reconhecer esses vários tipos de discurso Xavante, participando das várias 

atividades sociais do grupo. 

 No início, não tínhamos como objetivo tratar de forma mais sistemática as questões sobre 

fonologia, embora essas mesmas questões tenham se tornado, mais tarde, fundamentais nas 

discussões sobre a proposta de grafia do Xavante, bem como para o desenvolvimento dos trabalhos 

de produção de textos na língua a serem usados na escola.  

 O grupo de professores foi também o grupo de consultores Xavante com os quais foram 

feitas as gravações e entrevistas informais relacionadas a relatos pessoais, músicas, mitos etc. além 

do planejamento para a aplicação e gravação do questionário Formulário do Setor Linguístico do 

Museu Nacional. Pesquisa tipológica das línguas indígenas que usamos aqui como corpus 

referencial para o trabalho de descrição inicial a que nos propomos. Na verdade, a maior parte de 

nossos dados tem origem em nossos cinco cadernos de campo, onde registramos desde nossas 

primeiras observações mais gerais e por vezes equivocadas sobre a língua no início do trabalho de 

                                                 
5 Warã, conselho tribal, é um espaço para reuniões, discussões e decisões que envolve todos os velhos e as lideranças 
familiares da aldeia. O Warã acontece duas vezes ao dia, primeiro de manhã bem cedo para planejar como vai ser o dia 
e depois à noite para avaliar  o resultado daquele planejamento. O Warã ocorre no centro do semicírculo da aldeia e é 
onde são discutidos e resolvidos todos os conflitos internos ao grupo.  
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campo, há 16 anos, até nossas últimas hipóteses sobre a sistematização de processos fonológicos 

da língua em uma perspectiva mais atual. Várias informações sobre a língua também foram 

registradas a partir de dados de fala referentes a situações reais de interação entre os Xavante. A 

gravação desses dados só foi possível com a imersão nas atividades do cotidiano Xavante, por 

exemplo, participando de caçadas, pescarias, festas, rituais de cura e rituais de passagem que esse 

breve tempo de contato possibilitou.  Outros dados foram obtidos durante as várias conversas 

informais entre as crianças, watebrémi e as mulheres pi`õ, das aldeias, em geral monolíngues, bem 

como entre os wapté na casa dos adolescentes, que se mostraram sempre dispostos a gravar 

histórias e relatos pessoais. No entanto, foram os professores os nossos consultores nativos mais 

constantes e, de acordo com a previsão do próprio projeto, meus consultores nativos oficiais. 

 Mantivemos um contato mensal durante todo o ano de 1996 e trimestral durante 1997, que 

variava em torno de uma semana a quinze dias por encontro, sendo que as oficinas aconteciam 

sempre em sistema de rodízio entre as três aldeias envolvidas no projeto. O tempo para as 

discussões sobre linguística foi dividido com o historiador e o pedagogo nas discussões de seus 

respectivos tópicos. Durante a assessoria de linguística, as atividades propostas variaram, em geral, 

em torno da produção coletiva de textos na língua e discussão sobre silabificação de algumas 

palavras e problemas de representação ortográfica apresentados pelos professores Xavante 

problemas que surgiam durante a produção desses mesmos textos. Discussões então eram feitas, 

sempre com a participação do grupo e, sempre que possível, com a presença de uma ou mais 

lideranças indígenas, para dar suporte político/social a nossas discussões quando essas 

representavam questões do tipo variação dialetal, apresentavam implicações, por exemplo, para 

uma grafia unificada da língua Xavante.  
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1.6.  EMARIZO? EMARIDA? JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DA PESQUISA  

 Sobre a perda da quantidade e da diversidade das línguas indígenas brasileiras, na 

conferência de inauguração do Laboratório de Línguas Indígenas da UNB, o LaLI, em 1983, o 

professor Aryon Rodrigues, nos lembra que  

‘a lentidão com que se tem desenvolvido a pesquisa científica das 
línguas indígenas no Brasil revela-se extremamente grave quando se 
verifica que essas línguas, desde o descobrimento do Brasil pelos 
europeus, têm estado continuamente submetidas a um processo de 
extinção (ou mesmo de exterminação) de espécies de conseqüências 
extremamente graves’. Rodrigues (1983).  

 Hoje há cerca de 180 línguas indígenas neste país, mas estas são apenas 15% das mais de 

mil línguas que se calcula terem existido aqui por volta de 1500 (Rodrigues 1993a, 1993b). Essa 

extinção drástica de cerca de 1000 línguas em 500 anos (a uma média de duas línguas por ano) não 

se deu apenas durante o período colonial, mas manteve-se durante o período imperial e tem-se 

mantido no período republicano, às vezes, em certos momentos e em certas regiões, com maior 

intensidade, como durante a recente colonização do noroeste de Mato Grosso, onde estão 

concentradas todas as áreas Xavante e lócus da nossa pesquisa. Segundo Rodrigues (op.cit.) essa 

enorme perda quantitativa implica, naturalmente, uma grande perda qualitativa. Línguas com 

propriedades insuspeitadas desapareceram sem deixar vestígios e, provavelmente, algumas 

famílias linguísticas inteiras deixaram de existir. Ainda segundo Rodrigues (op.cit.), as tarefas que 

têm hoje os lingüistas brasileiros de documentar, analisar, comparar e tentar reconstruir a história 

filogenética das línguas sobreviventes é, portanto, uma tarefa de caráter urgente, urgentíssimo.  

 Como já dissemos anteriormente, embora os Jê se apresentem como uma das famílias 

linguísticas mais estudadas, muito ainda há que se fazer com respeito às descrições destas línguas. 

E, como um linguista inserido no interior do Brasil, sinto-me impelido a contribuir para o 

conhecimento das línguas indígenas faladas nessa região.  Para tanto, propomos discutir alguns 

aspectos da língua Xavante, principal representante da família Jê Central, do tronco linguístico 

Macro-Jê.    

 O objetivo desta pesquisa é discutir a ocorrência de processos de assimilação ou 

espalhamento como caracterizados pela Geometria de Traços. Objetivamos também discutir 

evidências vindas do Xavante para importantes interações entre nasalidade, glotalidade e estrutura 

silábica, rinoglotofilia, nos termos de Matisoff (1975), bem como o comportamento, papel desses 
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traços na língua Xavante. Reanalisaremos para tanto, o status fonológico dos segmentos 

consonantais nasais e nasalizados e dos segmentos vocálicos nasais em Xavante, bem como as 

restrições estruturais da sílaba nesta língua.  Acreditamos, assim, estar contribuindo para descrição 

de alguns aspectos da língua Xavante, em particular aqueles referentes à fonologia e mais 

especificamente aqueles aspectos relacionados à harmonia de nasalização nesta língua. Para tanto, 

organizamos a Tese da seguinte forma: 

 Na introdução, como vimos, apresentamos a história de contato entre o povo Xavante e a 

sociedade nacional, bem como alguns dados mais gerais sobre o povo e a língua, além da minha 

própria história de 15 anos de contato com esse povo e que me motivou a desenvolver essa 

pesquisa. Apresentamos ainda aspectos mais gerais sobre o povo e a língua Xavante, bem como os 

objetivos que orientaram esta pesquisa;  

 Na parte inicial do capítulo 2, retomamos as primeiras descrições do sistema fonético da 

língua Xavante, dentre eles McLeod (1961), além de Burgess (1961b e 1961c) e o meu próprio 

trabalho, Quintino (2000), que aqui entra como uma das descrições sob comparação. Em outra 

seção deste capítulo, abordaremos os trabalhos de Hall (1961), McLeod e Mitchell (1977), 

Mitchell (1977), que de alguma forma, fazem referência ao trabalho inicial de McLeod (1961), 

além do trabalho de Pickering (2010), que também toma como base o trabalho de McLeod (1961) 

e Quintino (2000). Também aí apresentamos os principais pontos de Quintino (2000), que serão 

objetos de reinterpretação nesta tese. 

 No capítulo 3, revisitamos a fonéica da língua Xavante e apresentamos algumas análises 

experimentais. Apresentamos ainda nesse capítulo a organização interna dos segmentos em 

Xavante. No capítulo 4, fazemos uma revisão da fonologia segmental do Xavante. No capítulo 5, 

discutimos inicialmente, o conceito de sílaba. Depois, passamos a descrever a tipologia e a 

estrutura interna da sílaba em Xavante, as restrições de Onset, Núcleo e Coda. No capítulo 6, 

apresentamos uma discussão inicial sobre o acento nessa língua. 

 Tratamos no capítulo 7 de um dos aspectos mais interessantes na fonologia Xavante, a 

nasalização. Tomamos a nasalização como um processo fonológico universal (para as línguas que 

apresentam o traço nasal) e seguimos as intuições de Yu (1999), Solé (1999), Walker (2000) sobre 

a hierarquia de nasalização. Apresentamos uma discussão a partir de Shosted (2003, 2006), sobre 

as línguas de fricativas nasalizadas. Discutimos as regras que envolvem a realização de segmentos 
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nasais e nasalizados em Xavante e discutimos as possibilidades de harmonia nasal nesta língua. 

Por fim, argumentamos em favor de uma relação intrínseca entre a realização desses segmentos 

nasais e a produção das glotais, rinoglotofilia, nos termos de James A. Matisoff, (1975);  

 Ao final, retomamos algumas das principais conclusões a que chegamos e apresentamos na 

bibliografia as principais publicações sobre os Xavante bem como as últimas discussões sobre 

harmonia de nasalidade.  

 Em seguida, nos anexos, trazemos o (i) Formulário do Setor Linguístico do Museu 

Nacional para Pesquisa Tipológica das Línguas Indígenas Brasileiras; o (ii) Léxico Para Estudos 

Comparativos (232 Itens do Rowe Standart Comparative Vocabulary + 140 Itens do Léxico de M. 

Swadesh); (iii) o Formulário dos Vocabulários Padrões para Estudos Comparativos Preliminares 

nas Línguas Indígenas do Museu Nacional e a (iv) Relação dos 100 Itens Selecionados para 

Cálculos de Holman Et Alii (2008) com suas Correspondências nas Línguas Jê Meridionais; (v) 

Lista Vocabular de Ruth Mcleod (1961); (vi) Vocabulário Básico de Mcleod & Mitchell (2003); 

(vii) Dahi'rata Nhimirowasu'u. Duréi Wasu'u. Histórias Antigas do Povo Xavante; (viii) Rituais 

Xavante. Relato pessoal de Paulo Francisco Supretaprã da Aldeia Etenhiritipá; (ix) Diversos 

mapas (detalhados) das Terras Indígenas Xavante. Localização Atual; e ao final (x) Fotos 

Históricas e atuais dos Xavante. 
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2. FONÉTICA E FONOLOGIA XAVANTE: COMPARANDO DESCRIÇÕES  

 

 Na parte inicial deste capítulo, retomamos as primeiras descrições do sistema fonético da 

língua Xavante, dentre eles McLeod (1961), além de Burgess (1961b e 1961c) e o meu próprio 

trabalho, Quintino (2000), que aqui entra como uma das descrições sob comparação. Em outra 

seção deste capítulo, abordaremos os trabalhos de Hall (1961), McLeod e Mitchell (1977), 

Mitchell (1977), que de alguma forma, fazem referência ao trabalho inicial de McLeod (1961), 

além do trabalho de Pickering (2010), que também toma como base o trabalho de McLeod (1961) 

e Quintino (2000). Também aí apresentamos os principais pontos de Quintino (2000), que serão 

objetos de reinterpretação nesta tese.  

  

2.1.  AS ANÁLISES DE MCLEOD (1961), BURGESS (1961) E QUINTINO (2000) 

 

2.1.1.  MCLEOD (1961) E QUINTINO (2000) 

 

 Resumimos aqui os problemas e possíveis soluções apontados por McLeod (1961) e 

Burgess (1961), confrontando-os com as afirmações de Quintino (2000), e com nossos dados sobre 

a variedade Xavante falada em Pimentel Barbosa, coletados no período de dezembro de 1995 a 

janeiro de 2008. 

 Não há, para o Xavante, uma análise fonética propriamente dita, mas podemos depreender 

das análises fonêmicas feitas até agora, em geral objetivando construir alfabetos, alguma 

substância fonética registrada pelos primeiros pesquisadores do Xavante, a saber, McLeod (1961), 

Burgess (1961), cujas descrições, no que diz respeito à fonética, confrontamos com nossos dados e 

nossas afirmações.  Para facilitar ao leitor o entendimento desse confronto, apresentamos aqui um 

quadro de correspondência parcial entre símbolos fonéticos pertencentes a dois alfabetos: o de 

Pike, seguido pela grande maioria dos que realizaram suas análises nos quadros do Summer 

Institute of Linguistics; e o Alfabeto Fonético Internacional (IPA), utilizado por nós.  
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 QUADRO DE CORRESPONDÊNCIA: SEGMENTOS CONSONANTAIS. 

Alfabeto de 
Pike 

IPA 
 

p p 
pʾ p� 

b b 
tʸ t� 

t � t � 

t �ʾ  t� 

ts ts 

ts� t� 

z z 

z� � 

s s 

s� � 

d � d � 

dz dz 

dz� d� 

r 
 � 

r 
� �� 

n � n � 

n�  

m m 

� � 

h6 h 

h � h � 

y j 

y� j� 

w w 

w� w� 
 

  

                                                 
6 Em McLeod (1961), a fricativa glotal surda é foneticamente transcrita como um vocoide surdo da mesma qualidade 
da vogal seguinte. 
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 QUADRO DE CORRESPONDÊNCIA: SEGMENTOS VOCÁLICOS. 

McLeod Alfabeto de Pike IPA 
 

i i i 

� ɩ � 

i� i� i� 

  e^ e� e� 

e e e 

� � � 

a a a 

� � � 

o o o  

  o^ o� o� 

� � � 

�� ��        ���  

  �^ �� ��� 

u u u 

U U u� u� u � 

I � I � 

ˆ̂̂̂   ˆ̂̂̂ 

e!7 o! " 

�� �� �� 

                                                 
7 O quadro de vogais, apresentado em McLeod (1961), leva à suposição de que o segmento vocálico em questão seja 
correspondente a um schwa, (vogal central média fechada não-arredondada), muito embora uma comparação direta 
entre os alfabetos de Pike e o IPA permita traçar uma correspondência entre o símbolo [ë] (Pike) e [�] (IPA). 
Ressaltamos que, ao descrever discursivamente a vogal em questão, McLeod a trata como vogal posterior média 
fechada não-arredondada, (o que equivale a ["] no IPA). 
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a� a� a� 

 Passemos agora a uma resenha crítica comparativa dos trabalhos de McLeod (1961) e 

Quintino (2000).  

 McLeod (1961)8 é um trabalho resultante da pesquisa realizada durante um período de dois 

anos, dezembro 1958-1961. McLeod baseia sua análise na fala dos consultores nativos Xavante do 

Posto Indígena Simões Lopes9 (ver mapa 6), em sua maioria mulheres, como informado, em nota, 

pela autora. Na época dessa pesquisa, em dezembro de 1958, havia cerca de duzentos indígenas, 

quase todos monolíngues, residentes neste posto indígena, e a população estimada dos Xavante era 

cerca de dois mil indígenas. Hoje, como já informamos, são mais de quinze mil Xavante que 

ocupam doze áreas descontínuas a leste do Mato Grosso.  

 De acordo com McLeod (1961), há, em Xavante, duas séries de oclusivas: uma série de 

oclusivas surdas /p, t, c, ���/ e uma de oclusivas sonoras /b, d, j/ com pontos de articulação bilabial, 

pós-dental, alveopalatal e glotal. Consideradas fonologicamente como oclusivas por McLeod, as 

alveopalatais possuem realização africada. Além dos fonemas acima, McLeod registra ainda em 

sua análise a existência do fonema /h/ que, embora não apareça na relação de fonemas sobrecitada, 

consta em seus dados. 

 McLeod (1961: 02) registra um fonema /p/ que tem dois alofones: [p’] e [p]. [p’], uma 

oclusiva bilabial aspirada surda [sic], ocorre em início de sílaba; [p], sua contraparte não-

aspirada, ocorre em final de sílaba, conforme dados de McLeod (op.cit.):  

/pe.pa/    [p’e.p’a]   'nome de um peixe' 

                                                 
8 Esta pesquisa foi realizada sob os auspícios do Summer Institute of Linguistics e do Museu Nacional do Rio de 
Janeiro com a plena colaboração do então Serviço de Proteção aos Índios e foi depois traduzido para o português por 
Yonne de Freitas Leite, então professora do Museu Nacional. McLeod inclusive agradece, em nota, a essas entidades, 
sem cujo interesse não poderia ter feito o estudo mencionado e outros subseqüentes. 
 
9 O Posto Indígena Simões Lopes situa-se no município de Chapada de Guimarães, à margem direita do Rio 
Paranatinga a aproximadamente 280 km de distancia da sede do município e a 450 km de Cuiabá. A reserva foi criada 
em 1918 e ocupava uma extensão de 49.988 hectares. Em 1920, foi criado o Posto Indígena Simões Lopes. Este 
atendia aos indígenas de diversos grupos tribais do Xingu, além dos Xavante, que também vinham obter bens da 
sociedade nacional. Segundo Pedro Agostinho (1971:356), em Barros (1977:48), desde 1886, (...) até 1946 o único elo 
entre os xinguanos e o mundo exterior foram os Bakairí Ocidentais, e posteriormente, os postos do S.P.I. que os 
atendiam. Enquanto os Bakairí Ocidentais se deslocaram em peso e num prazo relativamente curto para o vale do 
Paranatinga, as outras tribos passaram a depender de viagens a esse rio para se abastecerem de produtos civilizados. 
O Posto Indígena Simões Lopes também foi transformado num centro fornecedor de gado, cereais e elementos 
humanos para a atração dos Xavante no Batovi, atualmente P.I. Marechal Rondon, onde foi contatado o grupo liderado 
pelo Xavante Ceremece. Os documentos ainda existentes no posto segundo Barros (op.cit.: 48), o chefe do posto 
anterior fez uma “limpeza” no arquivo morto, queimando grande quantidade de documentos, conforme informaram os 
Bakairí, que registraram esse fato.  
 
10 A classificação de uma glotal como oclusiva surda é de responsabilidade de McLeod (1961), apenas realizamos o 
registro dessa classificação tal qual o texto original em inglês, assim como a tradução a que tivemos acesso em 
português.  



 43 

/�ap.ci.?rã/  [�ap.tš'i.�rã]   'abacaxi' 

/pr�:.di/   [p’r��:.d�i]   'é vermelho' 

  Também em nossos dados o segmento [pppp], oclusiva bilabial surda, ocorre em posição de 

Onset inicial e medial da palavra, antes de todas as vogais orais e nasais. Ocorre também como 

oclusiva bilabial surda não explodida [pppp�] quando em posição de Coda antes de Onset silábico [t] e 

[s]. Ocorre ainda como primeiro elemento do grupo p 	, em início e meio de palavra, como em: 

1. 

a) [da»pçRe]     ‘orelha’                                           

b) [da»paRa]      ‘pé’                                       

c) [wap
»sa)]     ‘cachorro’                                     

d) [/i)»pRE]                              ‘vermelho’                                    

 

 McLeod (op.cit.:02) registra um fonema /t/ com dois alofones: [t �’] e [t�]. [ [t�’], uma oclusiva 

aspirada pós-dental surda, ocorre em início de sílaba; [t], sua contraparte nao-aspirada, ocorre 

em final de sílaba, conforme dados de McLeod (op.cit.):   

/ti/    [t �’i]    'bambu' 

/da.te/   [d�a.t�’e]   'perna' 

/cet.ti/   [tš 'et�.t �’ i]   'agradável' 

  

  Diferente do descrito no trabalho de McLeod, em nossos dados o segmento [t]  oclusiva 

dental surda tem sua ocorrência limitada à posição de Onset silábico inicial e medial de palavra, 

antes de todas as vogais [a] [e] [E] [i] [´] [ç] e [u], além de [å)] [E�] [õ], mas nunca ocorre em 

posição de Coda silábica, como em nossos dados: 

2. 

a) [da»tç]     ‘olho’                                    

b) [»tebe]     ‘peixe’                                  

c) [»tå)]      ‘chuva’                                 

d) [/�»to)] ‘lagoa’                                   
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 McLeod (op.cit.: 02) registra, ainda, o que estruturalistas europeus poderiam considerar 

como arquifonema11: /c/, com cinco alofones. Segundo essa autora, quatro deles ocorrem em 

variação livre em início de sílaba. São eles [tš'], africada alveopalatal aspirada surda (sic); [ts'], 

africada alveolar aspirada surda (sic); [š], fricativa alveopalatal surda e [s], fricativa alveolar 

surda. Para a sociolinguística, no entanto, não existe variação livre, toda variação é condicionada. 

Embora a autora não explique o que condiciona a realização de cada um desses segmentos, ela 

esclarece ainda que, exceto em situações específicas, não foram alistadas todas as formas 

possíveis, tendo ela escolhido um símbolo para todos os alofones possíveis. Ainda segundo essa 

autora, todas elas (as consoantes alofônicas) em canal, ou seja, ocorrem de forma acanaladas, uma 

das vantagens do alfabeto de Pike sobre o IPA no que toca  a essa questão (da língua acanalada ou 

não), conforme seus dados:   

/�a.ca:.bã/   [�a.tš 'a:.mr�ã ~ �a.ts'a:.mr�ã ~ �a.ša:.mr�ã ~ �a.sa:.mr�ã]      

      'sentar' 

/c�:.di/   [tš '�:. d�i ~ ts'�:. d�i ~ š �: d�i ~ s�:. d�i]     

      'é doloroso' 

  

 O quinto alofone registrado por McLeod (op.cit.: 03) é [t ʸ], oclusiva palatalizada não-

aspirada pós-dental surda, que ocorre em final de sílaba em variação com [š], conforme seu único 

dado: 

/pi.���c.ci/      [p’i.���tʸ. tš 'i ~ p’i.���š :i] 'uma mulher apenas' 

 

 Não observamos, em nosso trabalho, a ocorrência do segmento [ty]. 

  Em nossos dados, o segmento [ssss], fricativa alveolar surda, ocorre em posição de Onset 

silábico inicial e medial de palavra antes de todas as vogais orais e nasais: 

3. 

a) [/a»sisi]     ‘chamar-se’            

b) [da¯i)»si/Re]    ‘nariz’                                  

c) [/i)zada»supte]    ‘perna’                                 

d) [hiRa)»ti # wasE»tEdi]   ‘o joelho está mau’         

 

                                                 
11 Em nossa análise atual, consideramos esse segmento como subespecificado ou como segmento incompletamente 
especificado 
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  Ainda no conjunto dos nossos dados, estão os segmentos [ts] africada surda e [�] fricativa 

pós-alveolar surda. [�] ocorre em posição de Onset silábico apenas antes de [a] e [u], sempre na 

fala caracterizada como jocosa, em geral imitando o warazu ‘não índio’, quando tenta falar em 

Xavante. [tstststs] ocorre em posição de Onset silábico inicial e medial de palavra antes de todas as 

vogais em variação com [s], como em: 

4. 

a) [/i)zadatsup
»te] �   [/i)zadasup
»te] ‘perna’                                

b) [t s up 
»tç]       ��   [s up 
»tç]  ‘nome próprio’       

c) [t s a»pç	e]      �   [s a»pç	e]  ‘criança’                                         

d) [t s up 
»t e]  �   [s up 
»t e]  ‘forte’       

 

  Quanto a [dzdzdzdz], africada alveolar sonora, esse ocorre em posição de Onset silábico inicial e 

medial de palavra antes de todas as vogais em variação com [ z��]: 

5. 

a) [/u.»dzɤ]  �    [/u.»zɤ]  ‘fogo’                                  

b) [/uj./å).må).¯i.»dzE]  � [/uj./å).må).¯i.»zE] ‘fumaça’ 

  

 McLeod (op.cit.: 02) registra o fonema /�/, uma oclusão glotal surda, conforme seus dados: 

/�ë/   [�ë]    ‘água’ 

/�a.�a:.d�/   [�a.�a:.d��]   ‘uma espécie de fruta’ 

 

  Em nossos dados, [////] oclusiva glotal, ocorre em posição de Onset inicial e medial de 

palavra antes de todas as vogais. Ocorre também antes de glide labial [w] e antes do tepe [R] 

formando o que acreditamos ser um Onset complexo (/w) ou (/R). Embora o teste de silabação, a 

que submetemos nossos consultores nativos, tenha apresentado dúvidas sobre a posição da glotal 

em Onset silábico ou em Coda da sílaba anterior, optamos pela representação silábica abaixo por 

observar a ocorrência desse Onset complexo em posição inicial de palavra e em posição medial de 

palavra depois de sílaba travada, ou seja, com a posição de Coda já preenchida. A oclusiva glotal 
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[////] é ainda o segmento privilegiado para o preenchimento de Onset vazio em Xavante, conforme 

nossos dados:  

6. 

a) [��j�/�]     ‘festa’     

b) [/ajbF]            ‘homem’ 

b) [�i ���uz�]                    ‘verde-amarelo-azul’ 

c) [/ubu�	E]     ‘tudo’ 

d) [pi��o �]     ‘mulher’ 

d) [Rç/ç»Re]     ‘macaco’         

e) [/a/amo ��/a]    ‘lua cheia’         

f) [/e.»/wa.hå)]                     ‘quem é?'  

 

 Ainda segundo McLeod (op.cit.: 03), o fonema /b/ tem três alofones: [b], [m] e [mb]. [b], 

oclusiva bilabial sonora, ocorre em início de sílaba precedendo vogais orais e em variação com 

[m] em final de sílaba antes de /d/ e /j/, conforme dados de McLeod (op.cit.): 

/da.ba/   [da.ba]   'costas' 

/t�b.di/   [t ��’�b.d�i ~ t �’ �m. d�i]  'viscoso' 

/r��b.ja.wi:.di/   [r��b.dža.wi:.d �i ~ r��m.dža.wi:.d �i]  'medroso' 

   

  Em nossos dados, não registramos a ocorrência de segmentos pré-nasalizados, como nos 

dados de McLeod (op.cit.), o que aproximaria o Xavante de outras línguas Jê, como o Kaingang, 

por exemplo, que apresenta em seu sistema fonético/fonológico segmentos em contorno nasal. O 

que verificamos, no entanto, foi a ocorrência do segmento [bbbb] oclusiva bilabial sonora, que ocorre 

em posição de Onset silábico inicial e medial da palavra, antes de todas as vogais orais [a] [e] [E] 

[i] [ɤ] e [u]. Ocorre também como primeiro elemento do cluster [b�], em início e meio de palavra. 

Ocorre ainda como oclusiva bilabial sonora não explodida [bbbb
] quando em posição de Coda 

silábica e nunca ocorre antes de vogal nasal: 

7. 

a) [siza»Ribi]     ‘asa’                                               
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b) [/i)si»Rçbç]     ‘pena’                                             

c) [wab
»zERE]     ‘espinho’                                          

d) [watEbRE»mi)]    ‘criança’                                          

 Ainda segundo McLeod (op.cit.: 03), o segmento [m], nasal bilabial sonora, ocorre em 

início de sílaba precedendo vogais nasalizadas e em final de sílaba em variação com [b] antes de 

[d�] e [dž]. McLeod observa ainda que antes de [ñ] e [h] sempre ocorre o alofone [m], embora não 

apresente o condicionamento para a realização de [m] antes [h], ou seja, por que não poderia 

ocorrer [p] ou [b] antes de [h]? Temos em seus dados: 

/da.bã:.bã/   [d�a.mã:.mã]   'pai' 

/bi�/    [mi�]   'madeira' 

/r��b.hë:.di/   [r��m. hë:. d�i]   'longe' 

/te r�b.jã:.brã/  [t �er�m.ñã:.mr�ã]  'ajunta' 

 

 Embora McLeod (op.cit.) também não apresente o condicionamento para a realização das 

formas [b] e [mb], ela observa que [mb], oclusiva bilabial pre-nasalizada sonora, ocorre em 

variação com [b] em meio de palavra, em início de sílaba nas seguintes palavras. Acreditamos que 

seria possível, a partir dos dados a seguir, levantar a hipótese de que a fase oral de um contorno 

nasal começaria a predominar, a partir do momento que se tem a oscilação entre presença/ausência 

de nasalidade na vogal condicionadora da própria fase nasal. A característica nasal/não-nasal da 

vogal que precede [mb] parece ser determinante na especificação do Onset silábico, e em ambos os 

dados a vogal é oral, como abaixo: 

/�ëj.ba/   [�ëy.ba ~ �ë'y.mba]  'por cima' 

/cõj.ba/   [tš 'õy.ba ~ tš '��y�.mba] 'mocinha' 

 

 Além dos dois dados listados acima, não encontramos nenhuma outra evidência de 

segmentos em contorno nasal no corpo do texto ou na lista vocabular que McLeod apresenta ao final 

de seu trabalho e que foi transcrita por Joan Hall do então Summer Institute of Linguistics. No entanto 

McLeod (1961: 14) já adverte em nota que exceto em situações específicas, não foram alistadas todas 

as formas possíveis (sic), tendo-se escolhido um símbolo para todos os alofones possíveis. Isso talvez 

exclua as possibilidades das transcrições de segmentos em contorno nasal, tendo a autora optado por 

representar apenas a variante que apresentava a parte oral do contorno ou a parte nasal do contorno. 
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Em ambos os casos é a vogal oral/nasal que determina o Onset silábico. De qualquer forma, em 

nenhum dos dados transcritos nesta lista vocabular, o contorno nasal é representado fonemicamente, 

como em seus dados: 

 Ou é oral; 

/ �ajbë/   [�aybë]   ‘homem’ 

/da-/da-hëjba/ [d�a-/d�a-hëyba]  ‘pessoa, gente’ 

/wat�:br�bi�-da-�ra/ [wat �’�:br��mi� -d �a-�r�a]  ‘menino, criança’ 

 Ou é nasal; 

/�ajbã:wi/ -�ab �� [�aymã:wi] -�am� ‘outro’ 

/b�� b��/   [m��m��]  ‘onde’ (INT) 

/bã:b��/   [mã:m��]  ‘onde’ (LOC) 

/bãhata/    [mãhat�’a]   ‘onde’ (cadê) 

/wa:-dõri/  [wa:-n�o�r ��i ]   ‘nós’ 

/bãra/   [mãr�a]   ‘noite’ 

/r �bj i�j �/   [r��m n�i �dz �]  ‘nevoeiro’ 

/bã dë:rë/  [mã dë:r �ë]   ‘morrer’ 

/ �a�ab��/  [�a�am��]    ‘lua’ 

/te jã:brã/   [t �’eñã:mr�ã]   ‘estar sentado’ 

/da-br��/  [d�a-mr���]   ‘esposa’ 

/da-ji�bi��e/  [da-ñi�mi��e]  ‘esquerda’ 

/ted��:br��/  [t�’en ���:mr���]   ‘estar deitado’ 

/bã/   [mã]   ‘não’  

/bã:re:-di/  [mã:re:-di]  ‘não’ (homem) 

/bã:je:-di/  [mã:dže:-di]  ‘não’ (mulher) 

 

  Em nossos dados não há registro de segmentos em contorno nasal. O segmento [m] , nasal 

bilabial sonora, ocorre em posição de Onset silábico inicial e medial da palavra, antes das vogais 

nasais /å�/, /E�/, /i�/ e /o�/. Ocorre também como primeiro elemento do grupo [m 	], em início e meio 
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de palavra antes de vogal nasal. Ocorre ainda como nasal bilabial sonora não explodida [m�] em 

posição de Coda antes de Onset glotal [/] e [h], como em: 

8. 

a) [»må)Rå)]     ‘mato’                                

b) [R�m»hɤ:di]     ‘longe’   

 c) [/i)»mRo)to �]     ‘sem par’                             

d) [nå)»mRi)]     ‘trançar’      

 Ainda segundo McLeod (op.cit.: 03), o fonema /d/ tem três alofones: [d �], [n �] e [nd�]. Como 

oclusiva pós-dental sonora [d�], ocorre em início de sílaba precedendo vogais orais e em final de 

sílaba antes de consoantes orais, conforme seus dados: 

/da.di/   [d �a. d�i]   'órgão interno' 

/pi.�d� da/   [p’i.���d �:a]   'para uma mulher' 

 Em /pi.�d� da/ acreditamos que houve um engano em não se registrar fonemicamente a 

nasalidade da vogal posterior média alta nasal /��/, um provável erro de digitação, posto que o til 

ocorre na representação fonética do mesmo exemplo. Este é um outro dado de McLeod em que 

aparece o que poderia ser uma geminação consonantal (heterossilábica) e uma “porta” para  a 

ambissilabicidade.  

 A nasalidade vocálica, neste caso, ainda ocorre em Xavante hoje, como em /p i .�o�. -da/ 

[p i ��o�:da] Se o dado  estiver corretamente digitado, haveria aqui a comprovação de uma quebra 

inicial  no condicionamento da realização com fase nasalizada da consoante após vogal nasal. No 

caso em questão, apesar da nasalidade vocálica, o fonema oclusivo sonoro não exibe fase 

nasalizada em sua realização, como se poderia esperar. 

  Segundo McLeod (op.cit.: 03), [n�], nasal pós-dental sonora, ocorre em início de sílaba 

precedendo vogais nasalizadas e em final de sílaba antes de consoantes nasais12, como alofone de 

/d/,  conforme seus dados: 

/da.dã/   [d�a.n�a]   'mãe' 

/di.�'wa/   [ni��wa]   'alguém' 

                                                 
12 Aqui, acreditamos haver um erro de tradução, posto que neste caso, as vogais são nasais e as consoantes são 
nasalizadas, como os próprios dados sugerem. A troca dos termos nasal por nasalizado e vice-versa é um engano que 
ocorre no texto inteiro, talvez por um problema de tradução. Preferimos, no entanto, manter esses termos no original. 



 50 

/���:.d��/   [���d�:.n���]   'pedra' 

/pi.���d da/   [p’i.���n�:ã]   'para uma mulher' 

    

 McLeod (op.cit.: 03) registra ainda o segmento em contorno nasal [nd�], oclusiva pós-dental 

pré-nasalizada sonora, que ocorre em início de sílaba em variação livre com [d�]. No entanto, ela 

não apresenta o que condiciona a realização de um outro segmento. Levantamos a hipótese de que 

os segmentos em contorno nasal já estivessem cedendo lugar a segmentos sem contorno nesse 

momento da história da língua, posto já se encontrarem em variação com sua contraparte oral, que 

registramos em nossos dados. Embora McLeod não ofereça outros dados, retomamos o único que 

ela apresenta em seu trabalho: 

/du/    [ndu ~ du]   'grama' 

  

  Em nossos dados, o segmento [nnnn], nasal dental sonora, ocorre em posição de Onset inicial e 

medial de palavra antes das vogais nasais [å�] [e�] [E�] [i�] e [o�], como em: 

9. 

a) [da"a)»nnnnå))/Ru]    ‘tripas, intestinos’            

b) [»nnnno)zF]     ‘milho’                        

c) [/i)sa»/e)nnnnE�]     ‘grande’                           

d) [baRa»nnnnå)]     ‘noite’                                  

e) [hunnnni)»zE]     ‘nevoeiro’ (fumaça da terra)    

    

 Segundo McLeod (op.cit.: 04), o fonema /j/ tem sete alofones; [dž], africada alveopalatal 

sonora, [dz], africada alveolar sonora; [z], fricativa alveopalatal sonora (sic); [ž], fricativa 

alveolar sonora (sic); [y], vocóide oral sonoro anterior fechado alto; [ñ], nasal alveopalatal 

sonora; e [y�], vocóide nasalizado sonoro anterior fechado alto. Cinco destes alofones, [dž], [dz], 

[ž], [z] e [y], ocorrem em início de sílaba precedendo vogais orais em variação livre entre si. A 

autora não dá nenhuma pista sobre o condicionamento de nenhuma das realizações do segmento 

fonológico em causa, nessa posição, mas fornece os seguintes dados: 

/pi.ja:.�a.re/      'pote pequeno' 

[p’i.dža:.�a.r��e ~ p’i.dza:.�a.r��e ~ p’i.za:.�a.r��e ~ p’i.ža:.�a.r��e ~ p’i.ya:.�a.r��e] 
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/wa ja: ��.t� b�/     'vou agora' 

[wa dša: ��.t �’ � m�� ~ wa dza: ��.t �’ � m�� ~ wa ža: ��.t �’ � m�� ~ wa za: ��.t �’ � m�� ~ wa ya: ��.t �’ � 

m��] 

 Segundo McLeod (op.cit.: 04), [ñ] ocorre em início de sílaba precedendo vogais 

nasalizadas, (leia-se nasais): 

/da.ji�p.�ra:.da/  [da.ñi�p.�r�a:.d�a]  'sibling13 mais velho' 

/te jã:.brã/   [t �’e ñã:.mr�ã]   'ele senta' 

 

 [y], [y�] e [ñ], ocorrem em final de sílaba em alternância e, segundo a própria autora, a 

alternância não está cabalmente descrita ainda. [y] ocorre depois de vogais orais. Quando ocorre 

diante de /b/ pode haver uma oclusiva alveolar sonora de transição, [d]. O que poderia ser 

considerado como uma oclusiva intrusiva, passível de reinterpretação no quadro da geometria de 

traços. Ainda segundo a autora, [y �] ocorre depois de vogais nasalizadas. Na verdade vogais nasais, 

e não nasalizadas, posto que estas seriam as responsáveis pelo espalhamento da nasalidade. 

Também pode ocorrer depois de vogais orais se é seguido de uma oclusiva pré-nasalizada. Dessa 

forma podemos entender que, para McLeod, a direção do espalhamento da nasalidade é 

bidirecional pois pode ocorrer da direita para esquerda assim como da esquerda para direita. Em 

nossos dados a direção do espalhamento da nasalidade é predominantemente da esquerda para 

direita, sendo que o contrário tem sua ocorrência limitada e condicionada à presença da palatal em 

Coda. 

 McLeod (op.cit.: 04) informa ainda que o segmento [ñ] ocorre depois de vogais 

nasalizadas (leia-se nasal). Quando ocorre diante de /h/, há um vocóide nasalizado central frouxo, 

médio, sonoro, de transição (sic), conforme seus dados: 

/tëj.bë/   [t �ëy.bë ~ t�ëyd.bë ~ t�ë.mbë]  'terminado' 

                                                 
13 Na antropologia, o conceito de siblings está associado a pessoas que compartilham pelo menos um parente. Por 
exemplo, um irmão masculino é chamado um irmão; e um irmão feminino é chamado uma irmã. Na maioria das 
siciedades em todo o mundo, os imãos geralmente crescem juntos e passam boa parte de sua infância se socializando 
uns com os outros. Esta proximidade física e genética pode ser marcada pelo desenvolvimento de fortes ligações 
emocionais como amabilidade ou hostilidade. A ligação emocional entre irmãos muitas vezes é complicada e é 
influenciada por fatores como o tratamento dos pais, a ordem de nascimento, personalidade e experiências pessoais 
fora da família. Na sociedade Xavante, as festas e rituais parecem estar orientados para o sexo masculino. Desde muito 
cedo os irmãos de sexos diferentes são separados, mantendo um contato relativamente restrito. Não há, portanto, uma 
proximidade física, visto que os meninos mudam para a casa dos adolescentes e só saem de lá para a casa da mulher 
com quem irão se casar, enquanto as meninas permanecem em suas casas familiares durante toda a infancia, e mesmo 
depois de casadas, continuam a residir na mesma casa em que nasceram.  
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/�ëj.ba/   [�ëy.ba ~ �ëyd.ba ~ �ëy�.mba]  'rio' 

/wa:.br��j.hë/   [wa:.mr���y.hë ~ wa:.mr���ñ.hë]  'Varra!' 

 

  Na análise de nossos dados, reinterpretamos o segmento [̄̄̄̄ ], nasal palatal sonora, como 

alofone de /z#/, que ocorre em posição de Onset silábico inicial e medial de palavra antes das vogais 

nasais [e�] e [i �], em distribuição complementar com [z], que ocorre antes de vogal oral, como em 

nossos dados:  

10.  

a) [da¯̄̄̄i)»si/Re]     ‘nariz’                                

b) [da¯̄̄̄i)m»/Rada]    ‘mão’                                

c) [Rçm»¯̄̄̄i�bzu]    ‘pó’, ‘poeira’                              

d) [»/um¯̄̄̄i�/å)]     ‘arco’                                     

e) [/abaze»¯̄̄̄i)]     ‘carne de caça’ 

  Registramos ainda em nossos dados, o segmento [NNNN], nasal velar sonora, como alofone de 

/z#/14 que ocorre em posição de Onset silábico inicial e medial de palavra antes das vogais nasais [å�] 

e [o�], que encontram-se em distribuição complementar com [z], que ocorre antes de vogal oral, 

como em nossos dados abaixo: 

11. 

a) [/a/u»te#janå)»NNNNå)pRE]   ‘verme’                         

b) [wedeNNNNo)Ro)»nå)]    ‘com corda’                  

c) [tetiNNNNo)»Re]     ‘cantando’       

d) [te»NNNNo)no)]     ‘dormindo’                     

e) [tenå)si/a»NNNNå)mRå)]    ‘jogando’ (coisas)    

 

  Em nossos dados, o glide palatal [jjjj], ocorre em posição de Coda silábica medial e final de 

palavra depois das vogais [a], [ɤ], [ç] e [u] e em posição de Onset silábico antes de [a].  Ocorre 

ainda como [j �] depois das vogais nasais [å)] e [o)].   

                                                 
14 O fonema /z/ fricativa alveolar sonora, se realiza em Xavante como /z #/, ou seja, em uma posição mais posteriorisada.  
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12. 

a) [/aj»     må)må)]    ‘seu pai’ (de você)  
   2SG POS- pai             

b) [wesuj»Ra)]     ‘flor’       

c) [ti/aj»RE  di]    ‘a terra é seca’     
      terra   seco EST               

d) [hFj»wa]     ‘céu’ 

e) [��j��]     ‘festa’ 

 

 Há, segundo McLeod (op.cit.: 04), uma série de soantes nos pontos de articulação bilabial, 

alveolar e glotal. O fonema /w/ é um vocóide oral assilábico, não-arredondado (sic) posterior 

fechado alto sonoro. 

/we:.de/   [we:.d�e]   'árvore' 

/cu.way.p�/   [tš 'u.way.p’��]  'folha de buriti' 

 

  Em nossos dados o glide labial [w] ocorre em posição de Onset silábico inicial e medial de 

palavra antes de todas as vogais [a] [å)] [e] [e)] [E)] [i] e [́ ]: 

13. 

a) [wapsa)]     ‘cachorro’                           

b) [»waRi)]     ‘fumo’                               

c) [»wede]     ‘árvore’                              

d) [»we)di]     ‘bom’                   

               

 Segundo McLeod (op.cit.: 04), o fonema /r �/ tem dois alofones: [r �] e [r ��]. [r �] ocorre em 

ambientes orais: [r ���], sua contraparte nasalizada, ocorre entre duas vogais nasalizadas, conforme 

seus dados: 

/r��:.pru/   [r��:.p’ r��u]   'poeira' 

/wi�: r��i�/    [wi�: r��i �]    'matei!' 

/da.pa.ra/   [da.p’a:.r�a]   'pé' 
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  Em nossos dados, o tepe dental sonoro [RRRR] ocorre em posição de Onset silábico inicial e 

medial de palavra antes das vogais orais [a] [e] [E] [i] [´] [ç] e [̂ ]. E ocorre como [RRRR�] antes das 

vogais nasais [å)] [E)] [e)]. Ocorre também como segundo segmento de grupo em ataque: 

14. 

a) [da»paRa]     ‘pé’                     

b) [/i �»pRE]     ‘vermelho’                                       

c) [pi»Redi]     ‘pesado’                                  

d) [/i)saRi»nå)]     ‘é certo’ (não errado)              

 

 Segundo McLeod (op.cit.: 05), o fonema /h/ tem uma série de alofones constituídos (sic) de 

vocóides surdos da mesma qualidade da vogal seguinte, conforme seus dados: 

/hu/   [$u]    'onça' 

/da.hi/   [d�a.%i]    'osso' 

   

  Embora não conste de sua apresentação inicial dos fonemas em Xavante, a autora assume 

aqui a existência do que parece ser uma fricativa glotal /h/ como fonema, contraditoriamente, 

nunca se realizando como tal e assumindo sempre a qualidade da vogal seguinte. Diferente dos 

dados apontados por McLeod, em nosso corpus, o segmento [hhhh] fricativa glotal ocorre em posição 

de Onset inicial e medial de palavra antes das vogais orais [a] [e] [E] [i] [ɤ] [ç] e [u]. Ocorre 

também como [hhhh �], antes das vogais nasais [å)] [E�] e [e)].  

15. 

a) [dazaj»hɤ]     ‘boca’                                         

b) [da»hiRa)ti]     ‘joelho’                                      

c) [/å)»h �å)ta]     ‘aí’                                            

d) [Rçm»hɤdi]     ‘longe’                       

                   

 No que diz respeito à distribuição dos fonemas consonantais em Xavante McLeod (1961: 

12), formula um conjunto de restrições que retomamos abaixo:  

 

(i) qualquer consoante pode ocorrer na posição de consoante inicial das sílabas CV, CVC e CV:;  
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(ii) nas sílabas CCV, CCVC e CCV, ocorrem os grupos consonantais pr, br, �r, �b e �w; 

(iii) todas as consoantes exceto w, r, e h podem ocorrer na posição final como consoante das 

sílabas CVC;  

(iv) as consoantes p, b e j ocorrem na posição de consoante final das sílabas CCVC.  

 

 Embora não apresente em seu corpus dados que comprovem todas as possibilidades, 

descritas abaixo, de realização de segmentos em fronteira silábica, McLeod (1961: 07) registra os 

seguintes grupos de dois segmentos na posição intersilábica: 

 

p.t     p.c   p.�  p.p 

b.d    b.j    b.r   b.h    b.b 

t.t      c.c    �.�   d.d   j.j    �.b 

j.p    j.b     j.w    j.r   j.h   j.�  j.t 

McLeod (1961) 

  

 As sequências de segmentos assinaladas acima não foram registradas em nossos dados e 

levantamos a hipótese de que a variedade do Xavante falada em Pimentel Barbosa, tenha-se 

modificado para evitar  essas sequências de segmentos – o que em grande parte poderia se dever ao 

Princípio do Contorno Obrigatório. O fato é que essas sequências nunca ocorrem na variedade 

Xavante falada em Pimentel Barbosa. 

 McLeod (1961: 06) segue em sua análise do sistema fonêmico do Xavante, descrevendo os 

segmentos vocálicos. Segundo essa autora, há treze fonemas vocálicos em Xavante, quatro dos 

quais são nasalizados. Retomamos abaixo. 

 Segundo McLeod (op.cit.: 06) o fonema /i/ tem dois alofones, [i] e [%]. [i],  vocóide sonoro 

anterior fechado alto, ocorre em sílabas longas e varia com seu par aberto, [%], em sílabas breves. 

McLeod indica ainda, como referência, Burgess (1961, 1971) que trata das sílabas longas e breves 

em Xavante (em análise que retomaremos mais à frente), conforme seus dados abaixo: 

/ci.�ub.da.tÎ/  [t s ’ i .�um .d�a.t �’ ���   �  t s  ’ % .�um .d�a .t �’ ��]  'três' 

/wa:.�ri. ti:.re/  [wa:.�ri.ti:.r�e ~ wa:.�r �%.t �’ i:.r�e ] 'nome de um pássaro' 
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 Em nossos dados, registramos a vogal anterior alta não arredondada [iiii], que ocorre em 

sílaba tônica e sua contraparte [�], que ocorre em sílaba átona, como em: 

16. 

[»/iiii]                                     ‘cupim’ 

[»/�R�m»h�'d�] 

  Para McLeod (op.cit.: 06), o fonema /e/ tem dois alofones, [e] e [ê]. [e], vocóide anterior 

fechado médio sonoro varia com [ê], seu par um pouco mais alto, seguindo [r�] em sílabas mediais 

e finais do vocábulo fonológico. Sobre o vocábulo fonológico em Xavante, McLeod promete 

dispensar um trabalho posterior, em suas palavras, na base do ritmo, quantidade e acento 

intensivo. Em seus dados temos: 

/we.de.ja/   [we.de.dza ~ wê.d�e.dža]  'mesa' 

/da.po.�re/   [d�a.p’�. �r�e ~ d�a.p’�. �r�ê]  'orelha' 

 

 Em nossos dados, registramos a vogal anterior média alta não arredondada [eeee], como em: 

17. 

[pi»Reeeedi]                    ‘pesado’ 

pesado  - EST 

 Para McLeod (1961: 06), o fonema /�/ é uma vogal aberta anterior baixa. Em seus dados: 

/tep.���.di/   [t �’�p.���.d�i]   'não é novo' 

/r��/    [r��]    'borracha' 

 

  Em nossos dados, registramos a vogal [E] E] E] E] anterior média baixa não arredondada, como em: 

18. 

[da»zEEEEREEEE]                  ‘cabelo’   

POSS –cabelo   

 Para McLeod (op.cit.: 06), o fonema /a/ tem dois alofones, [a] e [å]. [a], fechado central 

baixo sonoro, ocorre na fala normal. [å], seu par arredondado aberto, o substitui em certas 

formas estilísticas. Embora McLeod não descreva essas realizações mais detalhadamente. Em seus 

dados: 

/da.pa:.ra/   [d�a.p’a:.r�a]   'pé' 



 57 

/�e: ti.ha/   [�e: t�’ i.hå]   'o que será' 

 Em nossos dados, registramos a vogal central baixa não arredondada [a]a]a]a], como em: 

 19. 

[/aaaa/aaaa»mo)/aaaa]                   ‘lua cheia’ 

 lua              -branco 

  

 McLeod (op.cit.: 06) cita ainda um segmento que ela identifica como um fonema / �/, que 

tem dois alofones, [�] e [�ˆ]. [�], arredondado aberto posterior baixo sonoro, ocorre em sílabas 

breves, [�ˆ], seu par um pouco mais alto, ocorre em sílabas longas. 

/t�p.�a:.di/   [t �’�p.�a:.d�i]   'cego' 

/da.t�/   [d �a.t�’�]   'olho' 

/r��:.pru/   [r��ˆ:.p’r �u]  'poeira' 

 

  Em nossos dados, registramos a vogal [çççç] ] ] ] posterior média baixa não arredondada, como 

em: 

20. 

 [Rçççç/çççç»/Re]                  ‘macaco’ 

 Para McLeod (1961: 06) o fonema /o/ se realiza como uma vogal arredondada posterior 

fechada média sonora. Em seu único dado: 

/tëj.bë to/   [t �’ëj.bë t�’o]   'terminado, por certo' 

 

  Em nossos dados, registramos a vogal [oooo] posterior média alta não arredondada, como em: 

21. 

[»o).hå) må)-to ti)    wi)    wa»hi  hå)]    ‘ele matou a cobra’ 

3SG    PASS -ir   3SG matar cobra      ENF      

  

  Para McLeod (op.cit.: 06) o fonema /u/ tem dois alofones, [u] e [$]. [u], arredondado 

posterior fechado alto sonoro, ocorre nas sílabas finais do vocábulo fonológico. [$], seu par 

aberto, ocorre em variação livre com [u] nas sílabas iniciais e mediais de palavra. Conforme seus 

dados: 



 58 

/hu/    [$u]    'onça' 

/ci.?ub.da.tÎ/   [tš 'i.�um.d�a.t�’� ~ tš 'i. � $m.d�a.t�’�]    'três' 

/(zu.pu:.re/   [�u.p’u:.r�e ~ �$. p’u:.r�e]  'mosca' 

 

  Em nossos dados, registramos a vogal [uuuu] posterior alta arredondada, como em: 

22. 

[da�buuuuduuuu]                 ‘pescoço’   

POSS -pescoço  

 

 Para McLeod (op.cit.: 06) o fonema /)/ se realiza como uma vogal não-arredondada central 

fechada alta sonora. Conforme seus dados: 

/pe.jaj.�)/   [p’e.džay. �)]  'nome de um peixe' 

/c).r).re:.di/   [tš ').r�).r�e:.d�i]   'pequeno' 

 

  Em nossos dados, registramos a vogal [ ˆ̂̂̂] central alta não arredondada, como em: 

 23. 

[sˆ̂̂̂Rˆ̂̂̂»di]                   ‘pequeno’ 

Pequeno – EST 

  

 Para McLeod (1961: 06) o fonema /e/ se realiza como uma vogal não-arredondada 

posterior fechada média sonora. Conforme seus dados: 

/tëj.be/   [t �’ëy.be]  'terminado' 

/be/    [be]    'urucum' 

  Em nossos dados, registramos a vogal [ɤ]]]] posterior média alta não arredondada, como em: 

24. 

[R�mhɤdi]      ‘longe’ 

Longe    -EST 

 

 McLeod (op.cit.: 07) segue na descrição das vogais nasalizadas (leia-se nasais). Segundo 

essa autora, o fonema /i �/ é uma vogal nasalizada anterior fechada alta sonora. Conforme seus 

dados: 
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/di�.�wa/   [n �i�.�wa]   'alguém' 

/da.ji�p.�ra:.da/  [d�a. ñi �p.r�a:.d�a] 'sibling mais velho' 

 

  Em nossos dados, registramos a vogal anterior alta não arredondada nasal [iiii)) ))]]]], como em: 

25. 

[/iiii)) ))si»/Ra)Ra)]                 ‘flor’      

 REL –cheiro 

 

 Para McLeod (op.cit.: 07) o fonema /��/ é uma vogal nasalizada (leia-se nasal) aberta 

anterior baixa sonora. Conforme seus dados: 

/wã.rã.wa.w��/  [wã.r��ã.wa.w��]  'nome de um animal' 

/wa b��j.re/   [wa m��y.r�e]   'joguei' 

/da. p��/   [d�a.p’ ��]   'tórax' 

  

  Em nossos dados, registramos a vogal anterior média baixa não arredondada [EEEE �]]]], como em: 

26. 

 [/EtEEEE�NiNiNiNi �Riti�pa]                 ‘nome próprio’ 

   

  Registramos a vogal [eeee)) ))] anterior média alta não arredondada nasal, como em: 

 

28. 

[»w�eeee)) ))di]                    ‘bom’ 

 bom –EST  

 

 Para McLeod (1961: 07) o fonema /ã/ é uma vogal nasalizada (leia-se nasal) fechada 

central baixa sonora. Conforme seus dados: 

/tã/    [t �ã]    'chuva' 

/da.�rã/   [d�a.�r�ã]   'criança' 

/tãj.rã:.rã/   [t �ãy.r�ã:.r�ã]   'trovão' 
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  Em nossos dados, registramos a vogal [åååå)) ))]]]] central baixa nasal não arredondada, como em: 

29. 

[åååå)håååå)) )) -»nåååå)håååå)) ))]                       ‘hoje’ 

DEM    -dia 

 

 Para McLeod (op.cit.: 07) o fonema /���/ é uma vogal nasalizada (leia-se nasal) arredondada 

aberta posterior baixa sonora. Conforme seus dados: 

/c��j.ba/   [tš '��y.ba]   'moça' 

/�u.pi.t��/   [�u.p’i.t���]   'não o toque!' 

 

  Em nossos dados, registramos a vogal [oooo �]]]]    posterior média alta não arredondada nasal, 

como em: 

30. 

 [pi'/oooo))))]                     ‘mulher’ 

 

 Sobre a distribuição dos fonemas vocálicos, McLeod (1961: 12) informa que qualquer 

vogal pode ocorrer na posição de vogal das sílabas CV e CV. McLeod informa ainda que as 

vogais o e � são de ocorrência muito rara, não tendo sido encontrados nas sílabas CCVC, o que 

também confirmamos em nossos dados. 

 McLeod (op.cit.: 12) apresenta ainda uma análise da sílaba em Xavante. Segundo essa 

autora, há seis padrões silábicos êmicos, a saber, CV, CVC, CCV, CCVC, CV:, e CCV:. Conforme 

seus dados: 

(i) CV.CV  

/pe.pa/    [p ’ e.p ’ a]   'nome de peixe' 

(ii) CVC. CV. CCV 

/�ap.ci. �rã/  ['�ap.tš'i. �r �ã]   'abacaxi' 

(iii) CCVC.CV.CV 

/�r�y.re.di/   [�r��y.r�e.d�i]   'podre' 

(iv) CV:.CV 

/wa:.hi/   [wa:.hi]   'cobra' 

(v) CCV:.CV 
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/pr�:.di/   [pr��:. d�i]   'é vermelho' 

 

 Para McLeod (op.cit.: 12) as sílabas fechadas ocorrem normalmente apenas em início e 

meio de enunciação, mas há uns poucos exemplos da ocorrência em final de enunciação. 

 

/ji �.wa.t�j/      'que pedaço de carne pequeno!' 

/bã.�r�.d��.tuj/     'ele comeu depressa' 

/te ti.ha.ja.wi:.re. ���.�waj/    'ele quer algo' 

 

 Em nossos dados, não encontramos ocorrência de Coda labial [p], [b], ou [m] em final de 

palavra. No entanto, assim como nos poucos dados de McLeod, há exemplos de Coda palatal [j] 

nesta posição. 

 McLeod (op.cit.: 02) apresenta em sua análise um quadro de dez fonemas consonantais 

para o Xavante, dispostos conforme as seguintes características que reproduzimos abaixo:  

 

 Bilabiais Apicais Alveopalatais Glotais 

 

Oclusivas surdas p t c � 

 sonoras b d j  

Soantes  w r   h 

  

 Apontamos a seguir as principais diferenças entra a análise de McLeod (1961) e a proposta 

de Quintino (2000). Primeiramente, em nossa análise procuramos focalizar os segmentos em 

posição de Coda silábica, enquanto McLeod parece privilegiar o Onset silábico. Sobre os 

segmentos em fronteira silábica, nossos dados não comprovam todas as possibilidades descritas 

por McLeod. Não confirmamos, na variante Xavante falada hoje em Pimentel Barbosa, a presença 

de segmentos em contorno nasal [mb] e [nd] que McLeod registra na variante falada em Marechal 

Rondon à época de sua pesquisa de 1958 a 1961. Postulamos, em Quintino (2000), a existência de 

uma fricativa alveolar sonora /z/ que se realiza foneticamente como [z dz  � j    $], enquanto 

McLeod postula uma palatal /j /  que se realiza foneticamente como [y  y�  dz�  dz  z  z�  n�]. Por fim, 

em Quintino (2000), registramos de oitiva o que, naquele momento, nos parecia ser uma fricativa 
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velar sonora [*], enquanto McLeod postula um fonema /h/ que tem uma série de alofones 

constituídos de vocóides surdos da mesma qualidade da vogal seguinte.  

 Da análise de McLeod (1961) e Quintino (2000) podemos depreender o seguinte quadro de 

fonemas consonantais em Xavante com seus respectivos alofones:  

 

Fonemas     Alofones Fonemas     Alofones 
 

p  p  p� p  p 

t  t t� t  t 

c  s ts �    t� tʸ s  s ts � 

b  b m mb b  b m  
d  d n nd d  d n 
//// //// 

h  � %  
(outras vogais frouxas) 

&                     &                

j             y   y�   dz�   dz   z   z�   n�   j  j  j ��            

w w  w  w� 

r  r r �  ɾ  �           �� ≥≥≥≥� 

 z            z      dz    �     j          $   

 Arquifonema15 
P  p� b� m� 

McLeod (1961) Quintino (2000) 
 

  Há, ainda segundo McLeod (1961: 05), treze fonemas vocálicos em Xavante, sendo nove 

orais e quatro nasais: 

 Anterior Central Posterior 

Oral i   u Alta  

Nasal i �   

Média Oral e ë o 

Oral � a � Baixa 

Nasal �� ã �� 

                                                 
15 Segmento subespecificado que tem sua ocorrência restrita à posição de Coda silábica em Xavante e que têm suas 
realizações condicionadas pelo Onset da sílaba seguinte. 
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 As principais diferenças entre McLeod (1961) e Quintino (2000) residem: na ausência de 

registro para do alongamento vocálico, por parte de McLeod (1961) – algo que consta de Quintino 

(2000). Em compensação, em Quintino (2000), não demos atenção suficiente a alterações de 

timbre vocálico por efeito de processos de alçamento. Referente ao quadro de fonemas vocálicos 

em Xavante com seus respectivos alofones, o quadro abaixo elaborado a partir das análises de 

McLeod (1961) e Quintino (2000) permite visualizar tais diferenças: 

Fonemas        Alofones Fonemas        Alofones 

i  i  � i  i  i:      e 

e  e e^ e  e  e:     

�                      � �  � �: 

aaaa        aaaa aaaa        aaaa    aaaa: 

o                     o          o^ o  o 

u  u  % u  u  u: 

ˆ̂̂̂                       ˆ̂̂̂ ˆ̂̂̂             ̂̂̂̂: 

e!                      e! ɤ  ɤ  ɤ: 

e)) ))  e)) )) e)) ))  e)) )) e)) )): 

i �                       i� i )) ))  i )) )) i )) )): 

o)) ))  o)) )) o)) ))  o)) ))  o)) )): 

��                      �� ��  �� ��: 

åååå�                      åååå � åååå�   åååå� åååå�: 

��                       �� çççç  çççç çççç: 

McLeod (1961) Quintino (2000) 
 

(o prolongamento da vogal é condicionado pela posição tônica da sílaba na palavra) 
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2.1.2. A ANÁLISE DE BURGESS (1961) e QUINTINO (2000) 

 

 Passemos agora a análise de Burgess (1961). Este é um trabalho que tem como objetivo 

comparar duas análises das sílabas do Xavante e mostrar a opinião da autora sobre as vantagens da 

análise prosódica em relação à análise fonêmica. A análise prosódica foi feita, segundo a autora, 

em consequência de uma experiência de ensinar alguns índios Xavante a ler em sua própria língua, 

embora com finalidade implícita de construir um alfabeto, de reduzir a língua a um sistema gráfico 

com vistas à tradução de textos bíblicos, como o faziam todos os linguistas do SIL, naquele 

momento, nos anos 50, na Região Centro-Oeste do Brasil, mais especificamente em Mato Grosso. 

A pesquisa de Burgess foi realizada nas mesmas condições do trabalho de McLeod e no mesmo 

ano. Burgess verificou, no decorrer de sua experiência, que, em suas palavras, a análise fonêmica 

da estrutura silábica, (assim como proposta por essa autora) conquanto satisfazendo aos 

fenômenos fonéticos do Xavante, estava em desajuste com a reação observada no falante nativo 

com respeito a esta parte de sua língua. Embora ela não elabore melhor os motivos dos supostos 

‘desajustes’ entre os fenômenos fonéticos e as reações dos falantes nativos (ou seja, como um 

falante nativo pode estar em ‘desajuste’ com sua própria língua?), retomamos sua análise, que 

representa de certa forma, uma revisão daquilo proposto por McLeod (1961). Segue abaixo um 

breve sumário desta análise: 

 Há em Xavante, segundo Burgess (1961), uma série de oclusivas surdas /p, t, c/ e uma série 

de oclusivas sonoras /b, d, j/ nos pontos de articulação bilabial, dental e alveopalatal. As 

alveopalatais são africadas. Há uma série de sonantes nos pontos de articulação bilabial e alveolar 

/w, r/. Há uma série de laringais /�, h/. Há, ainda, uma série de vogais altas /i, ï, u/, uma série de 

vogais médias /e, ë, o/ e uma de vogais baixas /ε, a, �/, com a língua nas posições anterior, central e 

posterior, respectivamente. Cada uma dessas vogais ocorre tanto longa como breve, e as seguintes 

ocorrem também nasalizadas: /ĩ, ε�, ã, ��/. 

 Segundo Burgess (op. cit.: 1), em Xavante ocorrem os seguintes tipos de sílabas: CV, CCV, 

CV:, CCV:, CVC, CCVC. Todos estes tipos ocorrem em início e em meio de palavra; só CV e CCV 

ocorrem em final de palavra. As seguintes sequências de consoantes ocorrem em posição inicial 

de sílabas: pr, br, �r, �b, �w. 

 Ainda segundo Burgess (1961), as seguintes seqüências de consoantes ocorrem através dos 

limites silábicos: 
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p.t  p.c   p.� 

b.d   b.j   b.r   b.h 

t.t   s.s  �.�  d.d  j.j 

j.p   j.b   j.w   j.r   j.h   j.� 

Burgess (1961) 

 

 Se compararmos as análises de Burgess (1961) e McLeod (1961), com exceção de [w], [r] e 

[h], em ambas as análises todos os outros segmentos consonantais podem ocupar a posição de 

Coda. Em outras palavras, não há praticamente nenhuma restrição para a ocorrência de segmentos 

nesta posição, ou seja, quase todos os segmentos que ocorrem em Onset silábico também podem 

ocorrer em Coda, fato este que difere fundamentalmente em nossos dados. E para os quais 

empreendemos uma análise mais atenta mais à frente. 

 

p.t     p.c   p.�  p.p 

b.d    b.j    b.r   b.h    b.b 

t.t      c.c    �.�   d.d   j.j    �.b 

j.p    j.b     j.w    j.r   j.h   j.�  j.t 

p.t  p.c   p.� 

b.d   b.j   b.r   b.h 

t.t   s.s  �.�  d.d  j.j 

j.p   j.b   j.w   j.r   j.h   j.� 

p.t  p.s  p.� 

b.d  b.z   b.�  b.	 

m.n  m.*  m.� 

j-p  j-b  j-w  j-	  j-h  j-� 

McLeod (1961) Burgess (1961) Quintino (2000) 

 

 Burgess (op. cit.: 02), com base nos dados de McLeod (1961) e a partir de sua própria 

análise dos segmentos em Coda, formula as seguintes regras morfofonêmicas: 

 

(i) b, diante de consoante surda não labial, é substituído por p; 

(ii) b, diante de outra consoante bilabial, é substituído pelo alongamento da vogal precedente; 

(iii) j, diante de oclusiva dental ou alveopalatal, é substituído pelo alongamento da oclusiva 

seguinte; 

(iv) as consoantes finais caem em posição final de palavra; 

(v) as vogais longas tornam-se breves em posição final de palavra. 

  

 Observamos, em primeiro lugar, que as regras morfofonêmicas propostas por Burgess não 

dão conta nem dos seus próprios dados no que diz respeito aos segmentos não labiais contíguos. 
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Em segundo lugar, observamos, no que diz respeito às possibilidades de segmentos em fronteira 

silábicas, a ausência de segmentos nasais, o que se reflete também nas regras morfofonêmicas que 

também não prevêem segmentos nasais. Segundo a regra morfofonêmica em (i) b, diante de 

consoante surda não labial, é substituído por p. Em nossa análise vamos propor, ao invés de /b/, 

como forma de base, como o faz Burgess, um segmento /P/ não especificado para o traço [voz]. 

Em (ii), temos que b, diante de outra consoante bilabial, é substituído pelo alongamento da vogal 

precedente. Como procuraremos demonstrar mais à frente, o alongamento da vogal está 

relacionado à posição de sílaba tônica, sendo este previsível. Em (iii), temos que j, diante de 

oclusiva dental ou álveopalatal, é substituído pelo alongamento da oclusiva seguinte. Em nossos 

dados, observamos o alongamento de vogais, mas não registramos consoantes alongadas. A quarta 

regra morfofonêmica (iv) diz que as consoantes finais caem em posição final de palavra. Se 

pensarmos os segmentos em Coda do Xavante como segmentos incompletamente especificados, 

ou seja, que precisem de um outro segmento para se realizar, então poderíamos supor que em 

posição final de palavra, estes não adquirem condições para se materializar, nunca se realizando, 

portanto. Por fim, temos em (v) que as vogais longas tornam-se breves em posição final de 

palavra. Como argumentaremos mais à frente, todas as vogais são, em Xavante, subjacentemente 

breves e se realizam como vogais longas sob acento. Assim, poderíamos parafrasear esta regra da 

seguinte forma: vogais breves tornam-se longas quando em posição de sílaba tônica, que em 

Xavante é preferencialmente paroxítona. 

 Vimos, pelo sumário da análise fonêmica de Burgess, que há seis padrões silábicos em 

Xavante. Dois destes são sílabas fechadas, ou seja, terminadas em consoante, dois são sílabas 

abertas longas, ou seja, terminadas em vogal longa e dois são sílabas abertas breves.  

 Um dos objetivos do trabalho de Burgess (1961) em campo, junto aos Xavante, era a 

alfabetização. Segundo essa pesquisadora (op.cit.: 02), quando procurava ensinar um Xavante a 

ler, observou que ele poderia pronunciar isoladamente as sílabas abertas breves, como, por 

exemplo, em bu-ru-�u 'para a roça'. Mas, quando ele tentava pronunciar sílaba por sílaba em 

palavras como wap-cã 'cachorro', �aj-bë 'homem', parecia não saber onde dividir a palavra. As 

dificuldades apontadas por Burgess em relação aos seus consultores nativos não foram observadas 

em nossos consultores. Ainda segundo Burgess, em wap-cã e �aj-bë, por exemplo, o consultor se 

depara com um dilema: ou há de pronunciar uma sílaba CVC [wap], [�aj] diante de pausa, o que 

não ocorre normalmente nessa posição, ou deve pronunciar a segunda sílaba como CCV [pcã], 

[jbë], empregando sequência de duas oclusivas, que normalmente não ocorre em posição inicial. 
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Burgess não nos informa, no entanto, como foram feitos os testes de silabação a que submeteu seus 

informantes, além de informações sobre o próprio consultor nativo. O que sabemos é que os dados 

com os quais ela trabalha são obtidos do questionário, (em anexo) transcrito por Joan Hall, também 

do SIL.  

 Também objetivamos, no início do nosso trabalho, como consultor de linguística com os 

Xavante, em 1996, nas escolas das aldeias de Pimentel Barbosa, focalizar a alfabetização na língua 

materna. Durante esse processo, em nosso trabalho de campo, também nos confrontamos com 

esses e outros dados de ocorrência de Coda em Xavante, mas, ao contrário do observado por 

Burgess, percebi que os professores Xavante, com os quais trabalhamos durante os três primeiros 

anos, tinham uma percepção plenamente consciente da realização dos segmentos em posição de 

Coda e ou Onset Complexo. E sempre que solicitados a repetir alguma palavra mais e mais 

lentamente, acabavam sempre por chegar, intuitivamente, naturalmente, à silabação  e o faziam 

regular e uniformemente, materializando sílabas do tipo CVC ou CCV, sem nenhum problema de 

‘pronúncia’, como no caso dos consultores de Burgess. No caso das crianças, com as quais 

também trabalhamos, a percepção dos segmentos em Coda também era uniforme e regular e, 

muito embora estivessem apenas iniciando o contato com a escrita, todas apresentavam a mesma 

‘intuição de falante nativo’ acerca da pronúncia ou realização desses segmentos. 

 Ainda segundo Burgess (1961: 02), em ti:- �a 'carrapato', encontra o Xavante outro 

problema: deve pronunciar a primeira sílaba como CV: [ti:],  o que não ocorre normalmente 

diante de pausa, ou há de pronunciá-la como CV, caso em que a palavra se torna homófona de 

ti�a 'terra'. Nossos consultores nativos também pareciam diferenciar vogais longas de vogais 

breves para marcar a diferença entre alguns itens lexicais, quando confrontados em pares. No 

entanto, quando pronunciados isoladamente, ou num contexto de fala espontânea, o que 

observamos sempre foi uma neutralização dessas oposições. 

 Durante o processo de alfabetização, Burgess também lidou com crianças Xavante. 

Segundo essa autora, as crianças apresentavam alguns problemas, sobretudo no que diz respeito à 

grafia dos segmentos em Coda e às sílabas longas. A partir desta constatação, Burgess (op.cit.: 02) 

faz algumas suposições. Referindo-se supostamente às dificuldades dos alunos Xavante em 

registrar as vogais longas e os segmentos em Coda, diz que estes fatos sugerem que, embora a 

duração das vogais e as consoantes finais façam parte de determinadas sílabas, o falante nativo 

psicologicamente não as considera assim. E, com tal argumento, Burgess justifica a escolha, para 

a análise das sílabas do Xavante, dentro das linhas da Teoria Prosódica, desenvolvida por Firth 

(1948), segundo nos informa a própria autora em nota.  
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 Na análise de Burgess (op.cit.: 03), a duração vocálica e as consoantes finais de sílaba do 

Xavante são, assim, tratadas como fenômenos de juntura silábica e abstraídas como prosódias da 

unidade fonológica que é a palavra. Burgess (1961: 03), propõe assim três prosódias de juntura 

para o Xavante, que retomamos abaixo:  

 

(i)  alongamento de vogal v:;  

(ii)   palatalização y;  

(iii)   labialização p. 

  

 Para Burgess (op. cit.: 03), o expoente fonético da prosódia de alongamento de vogal v: é a 

prolongação do elemento vocálico da sílaba que precede a juntura. Assim, a palavra. wa:hi 

'cobra' pode ser analisada como duas sílabas CV e CV com a prosódia juntural de alongamento 

de vogal, i. é, CV v: CV. Em nossos dados, o alongamento, como analisado no capítulo 3, é 

enfático e está diretamente relacionado ao acento fonético que em Xavante é absolutamente 

previsível. 

 Ainda para Burgess, levando-se em consideração sua análise, a prosódia de palatalização y 

teria, assim, três expoentes fonéticos: 

 

(i)  uma semivogal palatal oral [y], que ocorre quando a sílaba pré-juntural termina em vogal 

oral e a sílaba pós-juntural começa por uma consoante labial, r ou h. Exemplo: �ajbë 'homem' 

[�aybë] = �aybë. 

(ii)  uma semivogal palatal nasalizada [ỹ], que ocorre quando a sílaba pré-juntural termina em 

vogal nasalizada e a sílaba pós-juntural começa por uma consoante labial, r ou h. 

 Exemplo: c��jba 'menino adolescente' [č��ỹba] = c��yba. 

(iii)  prolongamento da consoante inicial da sílaba pós-juntural, quando essa consoante é uma 

língual diferente de r, ou seja, t, d, c, j.  

Exemplo: �ajja 'tua coxa' [�aj:a] = �ayja. 

 

 Assim como em nossos dados, a palatal em (i), [j], que ocorre em posição de Coda, tem sua 

realização condicionada pela presença de uma labial, tepe ou fricativa glotal ou ainda uma oclusiva 

glotal em posição de Onset da sílaba seguinte enquanto sua contraparte nasal [j �], em (ii), ocorre, 

nessa mesma posição de Coda, depois de vogal nasal, não tendo o Onset da sílaba seguinte, 
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qualquer relação com essa nasalidade. Como em nossos dados, temos por um lado [j], como em: 

[ ��j ��]   /��j .���/  ‘rito de passagem’ 

[�aj �a]   / �aj .��a/   ‘festa Xavante’ 

[�aj 	e�na]   / �aj .�	e�.na/   ‘afaste-se’ 

[�aj b�]  / �aj .�b�/   ‘homem’ 

[h�j wa]  / h�j .�wa/   ‘céu’  

[��jb a]  / ��j .�b a/   ‘banhar-se’  

[�aj h�]  / �aj .�h�/   ‘porco’  

 Por outro lado, temos sua contraparte nasal [j�], que ocorre depois de vogal nasal, como em:   

[ må�j �	e]   /bå��  - j - 	e/  ‘ovo de ema' 

    ema-CL-ovo 

[�i�	å�j �h�]   / �i �	å�j h�/   ‘negro; escuro’  

 No entanto, em nossos dados não encontramos a possibilidade descrita em (iii), haja vista 

que [j] ou [j�] nunca ocorrem em contexto diferente do descrito em (i), além do dado para ‘tua coxa’ 

em nosso corpus ser [azadasute] /a.za.da.sup.te/. 

 Segundo Burgess (op.cit.), diante de sílaba que começa por oclusiva glotal, o expoente 

fonético da prosódia y é indiferentemente (i) ou (iii), (grifo nosso), em seus dados:  

/ �a��ab�� ou �aj�ab��/   'lua' [�a�:am��] ou [�ay�amõ] = �ay�ab� �. 

 Não há nenhuma referência, nos dados Burgess (1961) ou McLeod (1961), ao acento. Em 

nossos dados, registramos apenas a forma [�a�a�m��] /[ �a.�a.�b��/ ‘lua’. Existe ainda a forma 

[ �a�am ��a] /�a.�a.b��.��a/ ‘lua cheia’ ou ‘lua branca’, literalmente, ambas as formas oxítonas, além 

da forma  [�i ���a:m��] /�i ���ab��/ ‘amigo’ e não observamos em nossos dados outra possibilidade de 

pronúncia deste item lexical. Burgess também não explica o que condicionaria uma ou outra 

realização. 

 Burgess recorre ainda a uma prosódia de labialização p, que segundo essa autora tem três 

expoentes fonéticos, que recuperamos abaixo: 

 

(i) uma oclusiva bilabial surda não-explodida [p], que ocorre quando a sílaba pós-juntural 

começa por uma consoante surda não-labial. Exemplo: wapcã 'cachorro' = wapcã. 



 70 

(ii)  uma nasal bilabial [m], que ocorre quando a sílaba pré-juntural termina em vogal 

nasalizada e a sílaba pós-juntural começa por uma consoante sonora não-labial. Exemplo: brãbdi 

'faminto' [mrãmdi] = brãpdi. 

(iii)  uma oclusiva bilabial sonora não-explodida [b], que ocorre em variação livre com a nasal 

bilabial [m] , quando a sílaba pré-juntural termina em vogal oral e a sílaba pós-juntural começa 

por uma consoante sonora não-labial. Exemplo: �ubdi 'batata doce' [�ubdi] ou [�umdi] = �updi.  

 

 Em (i), assim como em nossos dados, temos que antes de Onset desvozeado, a Coda, se 

labial, será sempre [p]. Diferente de Burgess, com relação a (ii), temos em nossos dados vários 

exemplos de Coda nasal labial [m], ocorrendo tanto em ambiente de vogal oral quanto de vogal 

nasal, logo sua realização como nasal não tem, em nossos dados, nenhuma relação com o núcleo 

nasal de sua sílaba, como procuraremos demonstrar em nossa análise no capítulo referente à 

nasalização. Em relação a (iii), os dados de Burgess para ‘faminto’ e ‘batata doce’ não apresentam 

a mesma ‘variação livre’ na variedade Xavante falada hoje em Pimentel Barbosa, sendo que 

verificamos apenas  as formas [�ubdi] e nunca *[�umdi], além de [mrãbdi] e  nunca *[mrãmdi], 

como sugerem os dados de Burgess. Se essas formas estavam em competição na língua Xavante 

em meados do século passado, hoje, na variedade Xavante de Pimentel Barbosa, as formas  

*[ �umdi] e *[mrãmdi], já caíram em desuso e não mais são utilizadas, posto que não foram 

registradas em nosso Corpus. Estranhamente, Burgess não faz nenhuma referência aos demais 

segmentos que, postulados em sua análise, ocupam a posição de Coda em Xavante. 

 Em sua análise, Burgess (1961: 03) segue afirmando que dentro de uma palavra, qualquer 

sílaba pode ocorrer com ou sem prosódia de juntura. Ainda segundo essa autora, uma sequência 

sem prosódia pode ser simbolizada simplesmente por CVCV.  Burgess (op.cit.: 03) apresenta ainda 

uma outra possibilidade de análise. Segunda essa autora, uma alternativa possível seria 

estabelecer uma quarta prosódia de juntura - a de brevidade s -, com expoente fonético de 

brevidade tanto da vogal pré-juntural quanto da consoante pós-juntural. Ela cita como exemplo a 

palavra pa�� 'banana' = pa�� ou pas� �, sendo que a segunda possibilidade [pas��] é estranha aos 

nossos dados e aos próprios dados de Burgess. 

 Segundo Burgess (op. cit.: 04), as vantagens do tipo de análise prosódica que ela apresenta 

para o Xavante são de duas espécies. Em primeiro lugar, (i) de um ponto de vista psicolinguístico, 

a análise reflete com maior precisão a reação observada no falante nativo com respeito à sua 

língua. Em segundo lugar, ainda segundo Burgess, (ii) em vez de forçar a acomodação de todos os 
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dados fonéticos nas sílabas,[os falantes] abstraem certos sons como elementos de união entre 

sequências de sílabas, revelando-se uma análise que encontra apoio na experiência de leitura 

mencionada. Há, sem dúvida, segmentos consonantais em Xavante que desempenham a função de 

ligação entre sílabas. No entanto, do ponto de vista ‘psicolinguístico’, no sentido de Burgess, não 

nos parece haver nenhum problema entre os consultores nativos com os quais trabalhamos, em 

distinguir o que funciona foneticamente como consoante de ligação e o que de fato é parte 

constitutiva da Rima silábica, ou seja, além de sua realização fonética, os elementos em questão 

têm uma existência fonológica. Ademais, não acreditamos que a prática de transcrição a partir de 

leituras, sobretudo na prática da alfabetização, seja a melhor maneira de abstrair dados da prosódia 

de uma língua. Em nossa análise, optamos por trabalhar com dados de fala espontânea inicialmente 

e só depois é que aplicamos os questionários como forma de confirmar as hipóteses iniciais sobre a 

realidade psicológica dos segmentos em Coda em Xavante.  

 O efeito da análise de Burgess (1961) sobre o trabalho de alfabetização desenvolvido pelos 

missionários do SIL não implica, segundo a autora, mudança da ortografia. Entretanto,  segundo a 

própria autora, afetará o uso de espaços entre as palavras. O que de alguma forma é uma 

interferência direta na forma de registro escrito das palavras16.  

 Burgess (op.cit.) segue ditando regras de grafia que se relacionam diretamente com o 

registro dos segmentos em Coda. Segundo essa autora: 

  

(i) dever-se-á evitar a ocorrência destes (segmentos em Coda) entre sílabas ligadas por 

prosódia de juntura. Assim, tεbdi 'está cru' não deve ser escrito tεb di, mesmo que essa divisão 

seja permissível de um ponto de vista gramatical;  

(ii) evitar-se-á também ensinar o Xavante a pronunciar sílabas fechadas ou sílabas abertas 

longas isoladamente.  

 Em (i) não fica clara a recomendação de Burgess. Podemos ‘evitar’ a ocorrência de um 

determinado segmento da língua em qualquer posição que seja que este ocupe dentro da sílaba? 

Além disso, caberia perguntar se devemos pressupor que o falante nativo saberá quais sílabas são 

ligadas por prosódia de juntura e quais têm representações subjacentes em Coda, que assim devem 

ser representadas, portanto. A raiz da palavra para ‘cru’ em Xavante é t �, ou i �t �, (REL + cru) ou 

ainda t �b di (cru + EST). Neste caso o segmento incompletamente especificado /P/, que neste 

                                                 
16 Na verdade, todos os trabalhos de descrição da fonêmica Xavante feitos por Burgess, McLeod, Mitchell e outros 
missionários do SIL tinham como finalidade imediata a produção de alfabetos e o registro escrito dessas línguas para 
os trabalhos de tradução da bíblia que se seguiam à produção do alfabeto. 
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ambiente se realiza como [b] em Coda final de palavra não encontra condições nescessárias para a 

sua realização, posto que precisa de um outro segmento para sua especificação. 

 Em (ii) levantamos duas considerações. Primeiro não se ‘deve’ pronunciar sílabas longas 

isoladamente porque não se ‘pode’ em Xavante pronunciá-las isoladamente. Não existem sílabas 

longas pronunciadas isoladamente. O prolongamento, enfático, está relacionado ao acento e 

isoladamente todos os monossílabos são tônicos em Xavante. 

 Burgess (1961) recomenda ainda que todo exercício com essas sílabas deverá ser feito no 

contexto de uma palavra completa. Isto é, não se deve ensinar r�p, r�m, r�b isoladamente, mas 

uma série de palavras como r�mra, r�mre, r�mrε, r�bdi, r�bda, r�p�u, etc. Em parte, concordamos 

com Burgess no sentido de que, na prática da leitura, é melhor trabalhar com palavras inteiras, com 

significado completo e não com sílabas isoladas sem um sentido completo. No entanto, não 

acreditamos que simplesmente ignorar essas diferenças segmentais, constitutivas da tipologia 

silábica do Xavante, seja a melhor opção no tratamento da alfabetização e escrita, dessa língua. Em 

outras palavras, a língua Xavante não é só CV. 

 Ainda segundo Burgess, de um ponto de vista linguístico a análise prosódica do Xavante, 

assim como proposta por essa autora, é econômica por alguns motivos, os quais retomamos 

abaixo: 

(i) Em vez de seis padrões silábicos, são necessários só dois, CV e CCV; 

(ii)  Em vez de uma série de 13 fonemas vocálicos longos, há uma prosódia de alongamento 

vocálico; 

(iii)  Em vez da série de consoantes geminadas e da série de sequências consonânticas iniciadas 

por j, há simplesmente uma prosódia de palatalização; 

(iv) Em vez da série de grupos consonânticos começados por p ou b, há apenas uma prosódia 

de labialização; 

(v) Por fim, toda a morfofonêmica condicionada fonologicamente pode ser incluída no 

tratamento dessas prosódias de juntura.  

 De fato, a análise de Burgess (op.cit.) proposta para o Xavante, é muito econômica. No 

entanto, essa economia foi alcançada, em nossa opinião, a um preço muito caro.    

 Burgess lembra ainda que, no artigo em questão, ela se limitou a aplicação de um tipo de 

análise prosódica a só uma parte da fonologia do Xavante. Segundo essa autora, espera-se, 

entretanto, que mesmo esta análise parcial tenha demonstrado o valor deste tratamento no caso 

desta língua, tanto em termos de economia linguística, quanto no que se refere à adequação 

psicolinguística. 
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 Por fim, Burgess faz menção à oclusiva velar surda [k]. Segundo essa autora (op.cit.: 04), 

no caso de /k/ e /g/, os Xavante tendem a confundi-los com /t/ e /d/.  /k/ é, geralmente, assimilado à 

/oclusão glotal/, enquanto o /g/ é assimilado à /d/. Embora não tenha feito nenhuma menção à 

ocorrência desse segmento no Xavante em sua análise, anteriormente, Burgess segue informando 

que uma vez que o aluno pode distinguir os sons auditivamente, não deve ter muita dificuldade na 

pronúncia, devido ao fato de serem distinções que desapareceram recentemente da língua 

Xavante. Ainda segundo Burgess, os Xavante têm muita facilidade em imitar os Xerente, que ainda 

conservam a distinção entre /oclusão glotal/ e /k/. Em nosso corpus, registramos a ocorrência da 

oclusiva velar surda [k] na variedade falada em Pimentel Barbosa, que tratamos como um ideofone 

e sobre a qual empreendemos uma discussão mais atenta, mais à frente.  

 Os dois primeiros quadros a seguir resultam de uma junção dos dados de McLeod e 

Burguess que foram coletados nos mesmos pontos da área Xavante e na mesma época. Tais 

quadros se justificam por proporcionar uma comparação com nossos dados atuais, no 

estabelecimento de bases mais seguras para um futuro trabalho sobre variação linguística na área 

Xavante como um todo. Dos dados das autoras que vimos até aqui, podemos depreender os 

seguintes quadros de coocorrência de segmentos fonológicos em Xavante em Mcleod (1961) e 

Burguess (1961): 

         V 

C 

a e � i   e! o � æ u a� e� �� i� o� 

p x x x x  x  x x x x x x x x 

b x x x x  x  x x x      

t  x x x x  x x x x x x x x x x 

d x x x x  x x x x x      

c x x x x x   x x x x x x x x 

h x   x  x  x x x x x x x x 

� x x x x x x x x x x x x x x x 

r  x x x x x x x x x x x x x x x 

j  x               

w x x x x x x  x x  x x x x x 

 



 74 

 Uma das primeiras conclusões a que se pode chegar a partir do quadro acima é que a língua 

Xavante não apresentaria consoantes nasais em termos fonológicos. A nasalidade vocálica é que 

seria fonologicamente relevante e responsável pelo desencadeamento de processos de nasalização 

consonantal. Outra conclusão é que as vogais recuadas possuem uma distribuição bastante limitada, 

com exceção de [�], [æ] e [u], que só não ocorrem após o glide palatal [j]. Como últimas 

observações, com referência a esse glide, na posição de Onset silábico, sua ocorrência limita-se à 

presença da vogal central baixa [a]. 

 Quadro de coocorrência de consoantes fonológicas heterossilábicas em Mcleod (1961) e 

Burguess (1961). Relação Coda / Onset (relação entre o último segmento consonantal de uma sílaba 

(C1) e o primeiro elemento consonantal da sílaba seguinte (C2)): 

C2 

C1 

p b t d � c � h w j 

p x  x   x x    

b  x  x x   x  x 

t    x        

d    x       

c      x     

�  x     x    

h           

j  x x x  x  x x x x 

 

 Acima temos um quadro que nos revela indiretamente problemas em relação à Coda em 

Xavante, problemas esses não tratados nos trabalhos das autoras em questão. O que se verifica é 

uma ausência de estabelecimento de restrições de segmentos em Coda na língua. Todos os 

segmentos que ocupam posição de Onset silábico, aparentemente, poderiam também ocupar 

posição de Coda silábica. 

 A seguir, estão dois quadros elaborados a partir de Quintino (2000): o primeiro sobre a 

relação Onset / Núcleo e o segundo sobre a relação Coda / Onset da sílaba seguinte. 
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QUADRO DE COOCORRÊNCIA DE SEGMENTOS CONSONANTAIS FONOLÓGICOS 

EM QUINTINO (2000): RELAÇÃO ONSET / NÚCLEO 

 

N 

O 

a � e i   � " u a� e� �� i� o� 

p x x x x  x x x x x x x x 

b x x x x  x x x      

t  x x x x  x x x x x x x x 

d x x x x  x x x      

s  x x x x x x x x x x x x x 

z x x x x x x x x      

* x   x  x x x x x x x x 

� x x x x x x x x x x x x x 

	 x x x x x x x x x x x x x 

j  x             

w x x x x  x x  x x x x x 

 

QUADRO DE COOCORRÊNCIA DE SEGMENTOS CONSONANTAIS FONOLÓGICOS 

EM QUINTINO (2000): RELAÇÃO CODA / ONSET  

 

  O   

C 

p b t d � s z & � w j N 

p
    x   x       

b
     x   x  x  x  

m 
      x   x    x 

j  x x   x   x x x  x 
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3. REVISITANDO A FONÉTICA XAVANTE 

 

  Em nossa primeira aproximação dos sons da língua Xavante com fins de análise da fonética 

dessa língua, em dezembro de 1995, que ao final resultou no trabalho de dissertação, Quintino 

(2000), tínhamos todas as dificuldades de um pesquisador iniciante, com pouca experiência em 

trabalho de campo em terra indígena Xavante e ainda com pouca intimidade com a língua. Nessas 

condições de produção, fizemos todas as gravações e posteriores transcrições de oitiva, na aldeia, 

junto a nossos consultores nativos (quase todos monolíngues). Assim, ao retornar do campo, 

percebemos que junto aos dados de fala também gravamos sons de si’a, nhorõnire e wapsã17, 

dentre outros bichos. Entre formulários, relatos pessoais, mitos, caçadas, somamos 

aproximadamente 36 horas de gravação de áudio. Esses dados, embora fartos, apresentavam uma 

qualidade de gravação muito inferior, o que veio a dificultar, anos depois, a comprovação de 

alguns segmentos em termos de análise acústica. Tal fato acabou por obscurecer algumas 

comprovações analíticas. Em janeiro de 2008, já no quadro de um programa de estudos de 

doutorado em linguística, com mais experiência e melhor equipado, voltamos a campo para uma 

nova coleta de dados. A partir desses novos dados iniciamos uma revisão da fonética do Xavante. 

Os dados são de primeira mão, coletados em Pimentel Barbosa e Etenhiritipá, lócus da nossa 

pesquisa inicial. Tivemos como consultores nativos, desta vez, os Caciques Tsuptó Buprewen 

Wa`iri Xavante e Paulo Suprétaprã Xavante, ambos bilingues. A gravação dos dados foi feita com 

gravador de áudio digital de alta definição 24bit / 96kHz (H4Next Handy Recorder). Utilizamos 

inicialmente o software livre Cubase LE5, para a análise dos dados, no entanto por motivos 

práticos utilizamos o Praat. Utilizamos como referência o Formulário do Setor Linguístico do 

Museu Nacional para Pesquisa Tipológica das Línguas Indígenas Brasileiras, com 296 itens, que 

aplicamos. Utilizamos também, quando necessário, transcrições de fala espontânea, feitas ainda na 

aldeia, em caderno de campo e a partir de gravações de conversas informais com mulheres, 

crianças e adolescentes, além de transcrições de fala formal de alguns velhos e lideranças Xavante 

durante o Warã. A partir dessas transcrições, passamos agora a exemplificar os segmentos 

vocálicos e consonantais, da língua Xavante na sua variedade falada em Pimentel Barbosa, em 

termos de suas realizações fonéticas. 

                                                 
17 Galinha, gato e cachorro. 
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3.1.  AS VOGAIS 

 

 As vogais podem ser definidas, segundo Trask (1996: 382), (i) do ponto de vista fonético, 

como um segmento cuja articulação não involva nenhuma obstrução significante do fluxo de ar 

tais como [a], [i] ou [u]. Grosso modo, um glide como [j] ou [w] também podem ser vistos como 

vogais (breves), neste sentido. Do ponto de vista fonológico, (ii) como um segmento que forma o 

núcleo de uma sílaba. De acordo com Crystal (1998:269), as vogais são, foneticamente, sons 

articulados sem um fechamento completo da boca ou um grau de estreitamento que produza uma 

obstrução considerável, o ar flui de maneira regular pelo centro da língua. Se o ar passar apenas 

pela boca, as vogais são orais; se o ar passar pela boca e também pelo nariz, as vogais são nasais. 

Ainda segundo Crystal (op.cit.), uma classificação fonética das vogais faria referência a duas 

variáveis: (i) a posição dos lábios (arredondados distendidos ou neutros) e (ii) qual parte da 

língua está elevada e sua altura. E do ponto de vista fonológico, para Crystal, assim como para 

Trask, as vogais são as unidades que ocorrem no centro da sílaba. No entanto, sabemos que há 

línguas em que determinados segmentos consonantais também formam núcleo de sílaba. Na 

realidade, as vogais são segmentos cujo grau de sonoridade, do ponto de vista fonológico, os torna  

candidatos, por excelência, a formadores de núcleos de sílaba (não havendo língua natural que não 

tenha vogal como núcleo de sílaba) e do ponto de vista fonético se distinguem das consoantes por 

apresentarem um grau de constrição, menos radical, imposto pelos lábios e a língua no fluxo de ar 

através da boca. 

  Com base nas conceituações acima sobre vogais, voltamo-nos, a partir dos nossos dados do 

Xavante, para a exemplificação dos segmentos vocálicos em termos de suas realizações fonéticas: 

  [a]a]a]a] posterior baixa não arredondada oral 

1. [0/aaaa/aaaa0mo)�/aaaa]                 //aaaa./aaaa.»bo). -»/aaaa/ ‘lua cheia’ 
              lua               -branco 
 

    [»�ahåååå)) ))]   /»�a.hå)/  ‘3sg’   

  [åååå)) ))]]]] central média baixa não arredondada nasal 

2. [/åååå)håååå)) )) -»nåååå)'håååå)) ))]                    /�åååå).håååå)) )). -»dåååå).håååå)) ))/ ‘hoje’ 
                           DEM     -dia 

     [»/åååå)håååå)) ))]   /»/åååå)håååå)) ))/   ‘lá’ 

  [eeee] anterior média alta não arredondada oral 

3. [pI»Reeee-dI]                 /pi.»Reeee. -di/  ‘pesado’ 
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           pesado   -EST 
 

     [we-de]   /we....de/  ‘árvore’  

  [E] E] E] E] anterior média baixa não arredondada oral 

4. [da»zEEEE-REEEE]                /da-.»zEEEE.REEEE/  ‘cabelo’   
                    POSS-  cabelo 
   

  [eeee)) ))] anterior média alta não arredondada nasal 

5. [»w�eeee)) ))-di]                 /»weeee)) )). -di/  ‘bom’ 
              bom  -EST 
   

  [i] i] i] i] anterior alta não arredondada oral 

6. [»/iiii]                                   /»/iiii/   ‘cupim’ 

 

  [iiii)) ))]]]] anterior alta não arredondada nasal 

7.  [»/iiii �]    /»/iiii �/   ‘prefixo relacional’ 

     [/iiii)) ))si»/Ra)'Ra)]              //iiii)) ))-  .si.»/Ra).Ra)/ ‘flor’      
                         REL-   cheiro 
 

  [o]o]o]o] posterior média alta arredondada oral 

8. [»o)'hå)må)0toti)»wi)wa»hi'hå)]  /»o).hå)  må)  -»to  ti)  -»wi)   »wa.hi  »hå �/ ele matou a cobra 
                3SG     PASS -ir     3SG-matar cobra       ENF      

     [.t o�1�]   /t o�1�/   ‘afaste-se’ 

 

  [ɤ]]]] posterior média alta não arredondada (não há uma contraparte nasal). 

9. [R�m»hɤ-di]   /R�P.hɤ -di/  ‘longe’ 
           longe      -EST 
 

  [oooo))))] ] ] ] posterior média alta arredondada nasal 

10. [pi»/oooo))))]                  /pi./oooo))))/   ‘mulher’ 

 

  [çççç] ] ] ] posterior média baixa arredondada (não há uma contraparte nasal). 

11. [�Rçççç»/çççç-/Re]                /Rçççç./çççç./Re/  ‘macaco’  
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  [uuuu] posterior alta arredondada (não há uma contraparte nasal). 

12. [da-�buuuu-d%]              /da-    .buuuu.duuuu/  ‘pescoço’   
               POSS-   pescoço  
 

   

  [ˆ̂̂̂] central alta não arredondada (não há uma contraparte nasal). 

13. [sˆ̂̂̂Rˆ̂̂̂»di]                /sˆ̂̂̂.Rˆ̂̂̂.    -»di/  ‘pequeno’ 
              pequeno   -EST 
   

  [EEEE �] ] ] ] anterior média baixa não arredondada nasal 

14. [/E0tEEEE�NiNiNiNi �/Riti�pa]               //EdEEEE�        -iiii �                    -Riti  -�pa/‘nome Xavante para aldeia Pimental Barbosa’ 
       pedra  -REL -antigo -LOC   
 

    

3.2.  AS CONSOANTES 

 

Consoante é uma das duas categorias gerais usadas para a classificação dos sons da fala 

sendo a outra a vogal como já vimos. Tal como as vogais, consoantes podem ser definidas em 

termos fonéticos e fonológicos. Segundo Trask (1996: 87), do ponto de vista fonético, uma 

consoante pode ser caracterizada (i) como um segmento que involve, em sua articulação, uma 

obstrução significante do fluxo de ar no trato oral. Do ponto de vista fonológico, (ii) como um 

segmento que ocupa a margem da sílaba. De acordo com Crystal (1997:61), as consoantes são, 

foneticamente, sons produzidos por um fechamento ou estreitamento do aparelho fonador de modo 

que o fluxo de ar seja completamente bloqueado ou tão limitado que se produza uma fricção 

audível. Ainda segundo Crystal (op.cit.), uma descrição fonética das consoantes envolve 

informações sobre o modo de vibração das cordas vocais, a especificação da duração do som, o 

mecanismo de passagem de ar envolvido e a direção do fluxo de ar (inspirando ou expirando). Do 

ponto de vista fonológico, segundo Crystal (op.cit.), as consoantes são as unidades que funcionam 

nas margens de sílabas, sozinhas ou em grupos.  

Com base nas definições de consoante acima e a partir dos dados do Xavante, por nós 

coletados, temos a seguinte descrição dos segmentos consonantais dessa língua em termos de suas 

realizações fonéticas. 

  [pppp] oclusiva bilabial surda, ocorre em posição de Onset silábico inicial e medial da palavra, 

antes de todas as vogais orais e nasais. Ocorre também como oclusiva bilabial surda não explodida 
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[pppp�] quando em posição de Coda silábica antes de Onset [t] e [s]. Ocorre ainda como primeiro 

elemento do grupo p 	, em início e meio de palavra: 

 

15.  

a) [da»pç'Re]  /da-»pçRe/  ‘orelha’ 
              POSS- orelha                                           

b) [da»pa'Ra]   /da-.pa.Ra/  ‘pé’   
              POSS-  pé                                      

c) [wap
»sa)]  /waP.sa)/  ‘cachorro’                                     

d) [/i)»pRE]                   //i)-  .pRE/                   ‘vermelho’  
                                            REL-  vermelho 

e) [�a�p�' 	e]                /�a.p �.-	e/                ‘depois’                    
                                     depois  -POS 

  [bbbb] oclusiva bilabial sonora, ocorre em posição de Onset inicial e medial da palavra, antes 

das vogais orais [a] [E] [i] [ɤ] e [u]. Ocorre também como primeiro elemento do cluster [b 	], em 

início e meio de palavra. Ocorre ainda como oclusiva bilabial sonora não explodida [bbbb
] quando 

em posição de Coda e nunca ocorre antes de vogal nasal: 

16.  

a) [sIza»Ri'bI]  /si     .za.Ri.bi/ ‘asa’ 
                                    pássaro asa           

b) [/i)si»Rç'bç]  //i)-  .si      .Rç.bç/ ‘pena’ 

                                  REL-    pássaro pena                                           
c) [b ab a' di]  /b a.b a.di/  ‘acabou’ 

d) [b u	u' n1�]  / b u.	u.d1�/  ‘para a roça’ 

e) [b�' d�]  /b�.d�/  ‘sol’ 

f) [wab»zE'RE]  /waP.zE.RE/  ‘espinho’                      

g) [watEbRE»mi)] /wa.tE.bRE.bi)/  ‘criança’                                          

  [m]  nasal bilabial sonora, ocorre em posição de Onset silábico inicial e medial da palavra, 

antes das vogais nasais [å�] [E�] [i�] e [o�] como alofone de [bbbb]. Ocorre também como primeiro 

elemento do cluster m 	, em início e meio de palavra antes de vogal nasal. Ocorre ainda como nasal 
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bilabial sonora não explodida [m�] em posição de Coda silábica antes de Onset glotal [h] e tepe 

[R]: 

17. 

a) [»må)R�å)]  /bå).Rå)/   ‘mato’              

b) [�em o�' m o�]                  /�e- .b o�.b o�/  ‘onde’ 

          QU- onde 

c) [�am ��m h1�]  /�a.b ��P.h1�/  ‘amanhã’ 

d) [m i �]   /b i �/   ‘lenha’ 

e) [R�m»hɤ'di]  /R�P.hɤ. -di/  ‘longe’  
     longe       -EST  

 f) [/i)»mR�o)to �]  //i)-  .bRo). -to �/  ‘sem par’ ‘impar’  
               REL-   par       -sem                            

g) [nå)»mR�i)]  /då).bRi)/  ‘trançar’                              

   

  [t]  oclusiva dental surda, ocorre em posição de Onset silábico inicial e medial de palavra, 

antes das vogais [a] [å)] [Œ)] [e] [E] [i] [´] [ç] e [u]: 

18.  

a) [da»tç]  /da-    .tç/  ‘olho’  
    POSS-    olho                                   

b) [»te'be]  /te.be/   ‘peixe’                                  

c) [»tå)]   /tå)/   ‘chuva’                                 

d) [/�»to)]  //�  to)/  ‘lagoa’  
    água lugar                                  
 

  [d]d]d]d] oclusiva dental sonora, ocorre em posição de Onset silábico inicial e medial de palavra 

antes de todas as vogais orais [a] [i] [ �] [ç] e [u]: 

19.  

a) [da»/R1�]  /da- ./R1�/  ‘cabeça’  
              POSS-   cabeça                                    

b) [da»di]  /da-  .di/  ‘barriga’ 
              POSS-    barriga                                                                 

c) [/$»h�'d�]  //u.h�.d�/  ‘anta’                                        
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d) [»du]  /du/   ‘capim’  

e) [���d�]  /���d�/   ‘cigarra’ 

 

  [nnnn] nasal dental sonora, ocorre em posição de Onset silábico inicial e medial de palavra 

antes das vogais nasais [å�] [i�] e [o�]: 

20.  

a) [daNå�)»nå�/Ru] /da.zå�).då�./Ru/  ‘tripas, intestinos’            

b) [»no)'z�]  /do).z�/  ‘milho’                        

c) [baRa»nå)]  /ba.Ra. -då)/  ‘noite’ 
     noite      -POS                                   

d) [huni)»zE]  /hu.di).zE/  ‘nevoeiro’  

 

      [̄̄̄̄ ] nasal palatal sonora, ocorre em posição de Onset silábico no início e meio de palavra antes 

da vogal nasal [i �]: 

21. 

 a) [da¯i)»si'/Re]  /da- .zi).si./Re/ ‘nariz’ 
              POSS-   nariz                                

b) [da¯i)m
»/Rada] /da-  .zi)P./Ra.da/ ‘mão’ 
              POSS-    mão                                

c) [Rçm
¯i �b»zu] /RçP.zi�P.zu/  ‘poeira’                              

d) [/um
¯i�»/å)] //uP.zi �./å)/  ‘arco’                                     

 

  [NNNN] nasal velar sonora, ocorre em posição de Onset silábico no início e meio de palavra 

antes das vogais nasais [å�] e [o�]: 

22.  

a) [/a/u«tejanå)»Nå)'pRE] //a./u.te  /a.då).zå).pRE/  ‘verme’ 
      criança         verme                         

b) [/i)tawa«siwedeNo)Ro)»nå)] //i)- .ta wa.si  we.de.No).Ro)   nå)/ ‘amarrado com corda’   
                REL-   amarrado    corda                   POS                

c) [«/o)hå)/a/u«tEhå)tetiNo)»Re] //o).hå)  /a./u.tE hå)   te   .ti.zo).Re/  ‘este menino está cantando’   
       3SG        criança     ENF  3SG      cantar     

d) [te»No)'no)]   /te. zo).do �/      ‘ele está dormindo’                     
     3SG cantar 
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  [hhhh] fricativa glotal, ocorre em posição de Onset silábico inicial e medial de palavra antes 

das vogais orais [a] [i] [ɤ] e [u]. Ocorre também como [hhhh �], antes da vogal nasal [å)]: 

23.  

a) [dazaj»hɤ]  /da-  .zaj.hɤ/  ‘boca’  
              POSS-     boca  

b) [da0hiRa)»ti]  /da- .hi.Ra).ti/  ‘joelho’  
              POSS-  joelho                                                                          

c) [/å)»hå)'ta]  //å).hå)- .ta/  ‘aí’        
      DEM-     aí                                     

d) [Rçm»hɤ'di]  /RçP.hɤ.-di/  ‘longe’              
    longe       -EST                           

e) [hu]   /hu/    ‘onça’   

f) [ha�du]  /ha.du/      ‘espera’ 

 
 
  [RRRR] tepe dental sonoro, ocorre em posição de Onset silábico inicial e medial de palavra antes 

das vogais orais [a] [e] [E] [i] [´] [ç] e [̂ ]. Ocorre como [R�] antes das vogais nasais [å)] [E)] [e)]. 

Ocorre também como segundo segmento de grupo em ataque: 

24.  

a) [da»pa'Ra]  /da- .pa.Ra/  ‘pé’ 
            POSS-  pé                                                        

b) [/i �»pRE]  //i �-  .pRE/  ‘vermelho’    
               REL-   vermelho                                                                         

c) [pI»Re'di]  /pi.Re.-di/  ‘pesado’   
    pesado  -EST                                                                     

d) [/i)saRi»nå)]  //i)-    .sa.Ri.-då)/ ‘é certo’ (não errado)   
    REL-    certo   -POS                                              
e) [�i �s i �	) ' 	)]  /�i �-.s i .	) .	)/               ‘pequeno’ 

    REL- pequeno 

 f) [ 	ub u�di]  /	u.b u.-di/  ‘sede’  

    sede -EST 

 g) [�i �s i �	�' b�]  /�i �s i �	�' b�/  ‘tipo de macaco’ 
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  [ssss] fricativa alveolar surda, ocorre em posição de Onset silábico inicial e medial de palavra 

antes das vogais  [a] [å)] [E)] [e)] [e] [E] [i] [ �] [o)] [ˆ] e [u]: 

25.   

a) [/a»si'si]  //a.si.si/   ‘chamar-se’            

b) [da¯i)»si'/Re] /da- .zi).si./Re/  ‘nariz’  
              POSS-  nariz                                                                      

c) [/i)sup
»te]  //i)- .suP.te/   ‘forte’  
               REL-  forte                                                                     

d) [0hiRa)»ti wasE»tE'di] /hi.Ra).ti wa.sE.tE.-di/ ‘o joelho está mau’  
          joelho        mau           -EST                      
 e) [�a�s 1�' m 	1�]  /�a.s 1�.b 	1�/   ‘sente-se’ 

f) [ �s �' di]  /s �.di/    ‘dolorido’ 

g) [s e�t i]  /s e�t i/    ‘gostoso’ 

h) [�a�s o�' t o�]  /�a.s o�.t o�/   ‘mate ele’ 

i) [ s a�wi ' di]  /s a.wi .2di/   ‘amigo’ 

j) [ �i s �	��di]  /�i .s �.	�.-di/   ‘pequeno’ 

 

  [�] fricativa pós-alveolar surda, ocorre em posição de Onset silábico antes da maioria das 

vogais: 

26.  

a) [/i)Sa»/E)'nE)]   Ú  [/i)sa»/E)'nE)]   Ú  [/i)sa»/E)'nE)]   //i)- .sa./E).dE)/ ‘grande’     
                       REL-   grande                        

b) [3$»�u' 	e]   Ú  [ t s $»�u' 	e]   Ú  [ s $»�u' 	e]      /s u.�u.	e/  ‘mentira’                             

 

  [zzzz�] fricativa alveolar-palatal sonora, ocorre em posição de Onset silábico inicial e medial 

de palavra antes das vogais  [a] [e] [E] [ɤ] [ˆ] e [u]: 

27.  

a) [daz#aj»hɤ]  /da- .zaj.hɤ/  ‘boca’ 
              POSS-   boca 

b) [/aba»z#e]  //aba»ze/  ‘bicho’       

c) [/apa»/uz#E]  //apa»/uzE/  ‘réptil’        
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d) [�z#) ' z#)]  /z) .z)/   ‘gafanhoto’                        

d) [/i)»z#aj«hɤ]  //i)-.zaj.hɤ/  ‘minha boca’ 
    1POS- baca          

e) [p i �z#a]        /p i .za/    ‘panela’ 

  [k] oclusiva velar surda, ocorre em posição de Onset silábico inicial de palavra antes da 

vogal [)]. Em nossa primeira pesquisa, Quintino (2000), registramos esse segmento em apenas uma 

expressão, em 28a, em Xavante, que registramos abaixo. Registramos em nosso último trabalho de 

campo, duas outras expressões, também significando chamamento, 28b e 28c. Levantamos, 

inicialmente, a hipótese de tratar-se de um segmento que participa de um ideofone, o que 

discutiremos mais à frente.  

28.  

a) [»k)˘˘˘˘]     ‘expressão de chamamento’  

b) [kaj  kaj  kaj]    ‘expressão de chamamento’  

c) [t �p  t �p  t �p]    ‘expressão de chamamento’ 

 

  [w] glide labial, ocorre em posição de Onset silábico inicial e medial de palavra antes das 

vogais (todas) [a] [å)] [e] [e)] [E)] [i] e [�]: 

29.  

a) [wap
 �s1�]  /wap.s1�/  ‘cachorro’      

b) [»wa'R�i)]  /wa.Ri �/   ‘fumo’                               

c) [�w1�' 	1�]  /w1�.	1�/                 ‘tatu’                                         

d) [»we'de]  /we.de/  ‘árvore’                              

e) [»w�e)'di]  /we).-di/  ‘bom’    

f) [ �a�w��]  /�a.w��/   ‘Xavante’ 

g) [�a�wi m h1�]  /�a.wiP.h1�/  ‘amanhã’ 

h) [�a�w�' 	�]  /�a.w�.	�/  ‘papagaio’ 
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           [jjjj] glide palatal, ocorre em posição de Coda silábica medial e final de palavra depois das 

vogais [a] [e] [ɤ] [ç] e [u] e em posição de Onset silábico antes de [a].  Ocorre ainda como [j �] 

depois das vogais nasais [å)] e [o)]:  

30. 

a) [/aj»må)må)]  //aj- .bå).bå)/  ‘seu pai’ (de você)   
              2POS- pai            

b) [wesuj»Rå)]  /we.suj.Rå)/  ‘flor’       

c) [ti/aj»REdi]  /ti./a  RE.  -di/ ‘a terra é seca’   
     terra     seca -EST                   

d) [hFj»wa]  /hFj.wa/  ‘céu’       

e) [t �j �b�]                   /t �j .b �/  ‘acabou’ 

f) [ �m 1�j �	e]  /�b1�j .	e/  ‘ovo de ema’ 

g) [�i �m r o�j ��	e' di] /�i �.b 	o�j .	e.di/  ‘apenas; só’ 

 

  [////] oclusiva glotal, ocorre em posição de Onset silábico inicial e medial de palavra antes de 

todas as vogais. Ocorre também antes de glide labial [w] e antes do [R] tepe formando um Onset 

complexo (/w) ou (/R). É ainda o segmento  para o preenchimento de Onset vazio em Xavante.  

31.  

a) [da»/R�a)]  /da-./Ra)/ ‘cabeça’  
                        POSS-   cabeça                                                                

b) [Rç»/ç'Re]  /Rç./ç.Re/ ‘macaco’         

c) [�wa'/Ri �]  /wa./Ri �/ ‘ralar’         

d) [/e»/wa'hå)]         //e-./wa.-hå)/    ’quem é?’  
                         INT-   QU    ENF                               

 

 [tstststs] africada alveolar surda, ocorre em posição de Onset silábico inicial e medial palavra 

antes da maioria das vogais, menos antes de [�]: 

32.  

a) [t s up 
»tç]  /s uP.tç/  ‘nome próprio’        

b) [t s a»pç' 	e]  /s a.pç.	e/  ‘criança’                                         
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c) [t s up 
»t e]  /s uP.t e/  ‘forte’       

 d) [/a»tsi'tsi]  //a.si.si/  ‘chamar-se’            

e) [da¯i)»tsi'/Re] /da- .zi).si./Re/ ‘nariz’  
              POSS-  nariz                                                                      

f) [/i)tsup
»te]  //i)- .suP.te/  ‘forte’  
               REL-  forte                                                                     

  

  [dzdzdzdz] africada alveolar sonora, ocorre em posição de Onset silábico inicial e medial palavra 

antes da maioria das vogais: 

33.  

a) [/$»dzɤ]  //u.dzɤ/  ‘fogo’                                 

b) [/$j./å).må).¯i �.»dzE]//uj./å).bå).zi �.dzE/ ‘fumaça’ 

c) [dadzaj»hɤ]  /da- .zaj.hɤ/  ‘boca’ 
              POSS-   boca 

d) [/aba»dze]  //aba»ze/  ‘bicho’       

e) [/apa»/udzE] //apa»/uzE/  ‘réptil’                               

f) [/i)»dzaj«hɤ]  //i)-.zaj.hɤ/  ‘minha boca’ 
    1POS- baca                  

  

 Em nosso corpus do Xavante, observamos, como visto acima, a ocorrência de 25 fones 

consonantais, sendo que, desses, três são glotais, e os outros 22 são supra-glotais, assim 

relacionados: [////, h, h�, p, p�, b, b�, t, d, k, m, m�, n, ̄̄̄̄ , �, ɾ, s, z�, �, �, ts, dz, w, w�, j, j �]. Desses 25 

fones consonantais apenas 11 segmentos parecem ter status fonológico na língua, quais sejam, /p, 

b, t, d, ////, ɾ, s, z, h, w e j/ , como pretendemos comprovar mais a frente em nosso trabalho. O 

demais quatorze fones são realizações alofônicas daqueles.  
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3.3. ANÁLISE ACÚSTICA EXPERIMENTAL E QUESTÕES RELACIONAD AS 

 

 Análises acústicas se fazem necessárias para os estudos das línguas do mundo, pois podem 

ajudar a confirmar ou refutar o que se observa em um dado sistema fonológico, pois, por mais 

cuidadoso que seja o levantamento dos segmentos através de um método de oitiva, como o fizemos 

em nossa primeira análise do Xavante, Quintino (2000), algumas hipóteses podem necessitar de 

confirmação experimental. Acrescente-se a isso que, ainda assim, o sistema fonológico sob analise 

pode influenciar nas decisões do pesquisador, pois se esse relata um determinado fenômeno em 

uma variedade da mesma língua ou mesmo se o considera em uma outra língua, sempre poderá 

argumentar em favor de um determinado sistema fonológico nessa variedade ou nessa outra língua 

estudada.  

 As análises acústicas por si só não são a palavra final para descrever o fenômeno oral 

estudado. Por exemplo, é comum o fenômeno de “muitos-para-um”, ou seja, um dado segmento 

fonologicamente rotulado como /u/, e foneticamente descrito de modo costumeiro, como vogal alta 

posterior arredonda, pode ser realizado ou com uma grande elevação do corpo da língua e menor 

arredondamento ou, ao contrário, com um menor movimento de fechamento do dorso da língua 

para a região uvular e estreitamento dos lábios de maneira mais radical. Isso pode ser verificado 

através de uma analise acústica: 

a combinação dos formantes que geram a percepção de uma vogal alta arredondada relaciona-se ao 

acoplamento dos gestos de movimento do dorso da língua e labialização. Essa verificação foi 

obtida há muito tempo, no trabalho de Jakobson, Fant e Halle (1952). Esses autores propuseram 12 

contrastes binários para os sistemas fonológicos das línguas do mundo com base, primordialmente, 

em seu efeito acústico mensurável, devendo-se tais efeitos a diferentes oposições e realizações 

motoras – o que faz com que certas oposições encontradas nas línguas do mundo. Por exemplo, a 

oposição flat/plain é caracterizada como uma movimento para baixo de uma série de formantes 

(flat) ou não (plain) do segmento, correspondendo flat ao arredondamento ou faringalização, 

realização articulatória dessa característica acústica. Um outro exemplo desse fato encontra-se na 

mesma obra citada: os falantes de Buntu e Uzbek substituem a faringalização de palavras árabes 

por labialização, já que tanto o efeito de labialização como de faringalização contribuem para o 

abaixamento dos formantes.    

 Basicamente o sinal acústico é gerado na glote e, ao passar por cavidades que funcionam 

como ressonadoras pode ter favorecidas certas frequências ou não. Quanto aos formantes, esses 
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são pontos em que há grande concentração de energia (intensidade, medidas em decibéis dB), ao 

longo da relação entre tempo e frequência, medida em hertz.   

 Por enquanto, neste estudo preliminar, nos limitaremos a fazer a análise acústica das vogais 

acentuadas, primárias e secundárias do inventário fonológico do Xavante.  

 Os dados estão recolhidos em arquivo Excel, onde os Formantes F1, F2 e F3 são 

analisados, sendo que somente F1 e F2 são utilizados para o gráfico de dispersão, e os três para se 

analisar a distribuição de segmentos. F1 se relaciona inversamente com a altura da língua; quanto 

maior o F1, mais baixa é a posição da língua. F2 se vincula ao deslocamento horizontal da língua; 

quanto mais alto o seu valor, mais frontal é a vogal. E F3 é usado para analisar determinados 

detalhes fonéticos mais refinados.  

  Para mostrar como a distribuição dos formantes ajuda a ilustrar o comportamento 

fonológico de um sistema, podemos supor que em um sistema do tipo /a e i u o/ são encontrados os 

seguintes valores: 

 

             Vogal  F1  F2 

/a/   1000  1500 

/e/   650  2000 

/i/   400  2700 

/u/   400  1000 

/o/   650  1300 

 

 Esses valores são hipotéticos e nem sempre condizem com a realidade acústica geral, pois 

essa varia de indivíduo para indivíduo. Algumas pessoas podem apresentar um /o/ mais alto do que 

um /u/ e quase em relação a /a/ em questão de frontalidade. Daí a necessidade de estudar três ou 

mesmo quatro formantes para se ter uma idéia de como os usuários de uma determinada língua 

processam e reconstroem uma mensagem mentalmente construída e foneticamente realizada. O 

terceiro formante (F3) não é habitualmente usado na análise de vogais em dispersão. F3 é utilizado 

para confrontar vogais que se encontram mais ou menos na mesma região e só mudam em relação 

à labialização, como, por exemplo, /ɨ/ e /ʉ/. 
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3.3.1. ANÁLISE ACÚSTICA DE VOGAIS EM POSIÇÃO TÔNICA: GRÁFI COS DE 

DISPERSÃO E MÉDIAS DE REALIZAÇÃO 

  

 Objetivamos aqui obter confirmação fonética de determinadas distinções fonológicas no 

âmbito das vogais, mais especificamente no que diz respeito à distinção oral / nasal, ao parâmetro 

da altura vocálica e àquele da zona de articulação.   

 Os arquivos de som foram inicialmente convertidos em arquivo .mp3, sendo que  os 

Textgrids para ler juntamente com o Praat levam o mesmo nome do arquivo de som com a 

extensão .TextGrid. Por exemplo: e0000e76.mp3, e0000e76.TextGrid. 

 Os textgrids (ver Anexos) têm as seguintes camadas: pal (palavra, marco com a 

representação fonológica da palavra); seg (segmento, marco a representação fonética de cada 

segmento); ponto (centro da vogal tônica e/ou pretônica com extração de valores dos formantes); 

info (informação da palavra, ex: daiótó ‘língua’).  

 Os dados estão em arquivo excel, onde analiso os Formantes (medidos em hertz Hz) F1, F2 

e F3, sendo que somente F1 e F2 são utilizados para o gráfico de dispersão.  

  Os dados devem ser lidos, na tabela em Excel em anexo, da seguinte maneira: na aba 

palavra estão itens com as repetições, os valores dos formantes de cada vogal tônica de cada 

repetição e uma média; na aba [VOGAL]_tônica  estão todas as vogais de cada palavra, com a 

finalidade de se determinar a média final dos formantes; na aba média final, plota-se o gráfico. O 

arquivo levado para um dos Anexos da tese é do tipo .xls para Excel 97/2000 e XP.  

 Consideremos os dados e sua análise a seguir: 

daparadumrã  ‘dedo do pé’ 

[da..pa.�a...du.m���]         
 ocorrência 1    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /a/ 675 997 1501 
 /u/ 317 1152 1896 
 
 ocorrência 2    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /a/ 642 961 1293 
 /u/ 301 857 1566 
 
 média    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /a/ 659 979 1397  
 /u/ 309 1005 1731  
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ösiptetedi ‘água que é rápida; correnteza’ 

[.�".sip.te.te...di]       
 ocorrência 1     
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ  
 /"/ 378 1328 2785      
 /i/ 245 1822 2627  
 
 ocorrência 2     
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ  
 /"/ 425 1327 2722  
 /i/ 304 1915 2750  
 
 média     
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /"/ 402 1327 2753 
 /i/ 275 1868 2689 
 
 

mi ‘lenha’ 

[.mi�] 

 ocorrência 1    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /i�/ 360 2550 3561 
     
 ocorrência 2    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /i�/ 417 2550 3280 
     
 média    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /i�/ 389 2550 3421 
     
 

daiótó  ‘olho seu’  

[.daj.��...t�]        
 ocorrência 1    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /a/ 641 1651 2645 
 /�/ 528 872 2262 
 
 ocorrência 2    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /a/ 641 1651 2645 Obs.: repetição dos dados de 1 (09-02-2012)  
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 /�/ 528 872 2262     
 
 média        
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ     
 /a/ 641 1651 2645     
 /�/ 528 872 2262     
 
 

dazadawa ‘boca’ 

[.da.za.da...wa]        
 ocorrência 1        
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ     
 /a/ 601 1437 2456     
 /a/ 746 1321 2167     
 
 ocorrência 2    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /a/ 614 1407 2667 
 /a/ 671 1210 2101 
  
 média    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /a/ 608 1422 2561 
 /a/ 709 1266 2134 
 
 
siba´are     
[si..ba.�a...�e]    
 ocorrência 1    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /e/ 318 1290 2472 
  
 ocorrência 2    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /e/ 357 1192 2312 
     
 média    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /e/ 338 1241 2392 
     
 
sia´a  ‘galinha’   
[si..�a]     
 ocorrência 1    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /i/ 260 2068 2522 
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 ocorrência 2    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /i/ 317 2087 2524 
     
 média    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /i/ 288 2077 2523 
 
 
dahö 
[da...h"]    
 ocorrência 1    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /"/ 355 1395 2841 
     
 ocorrência 2    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /"/ 406 1351 2727 
     
 média    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
  
/"/ 381 1373 2784 
 
 
`rure  ‘tipo de papagaio’   
[..��u-.�e]     
 ocorrência 1    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /u/ 269 890 2416 
     
 ocorrência 2    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /u/ 213 943 2387 
     
 média    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /u/ 241 917 2401 
 
 
dabö  ‘braço’   
[da...b"]     
 ocorrência 1    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /�/ 407 1324 2891 
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 ocorrência 2    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /�/ 407 1324 2891 
     
 média    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /�/ 407 1324 2891 
 
 
 
piõire  ‘só mulheres’  
[pi.�o�j�...�e]     
 ocorrência 1    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /e/ 252 2191 2713 
     
 ocorrência 2    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /e/ 333 2161 2580 
     
 média    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /e/ 292 2176 2647 
 
 
 
piõire  ‘só mulheres’  
[p i .�o�j �.��	e]     
 ocorrência 1    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /e/ 252 2191 2713 
  
 ocorrência 2    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /e/ 333 2161 2580 
     
 média    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /e/ 292 2176 2647 
 
 
 
danhisé ‘nariz’    
[da."i �.��s�]     
 ocorrência 1    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /�/ 622 1849 2829 
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 ocorrência 2    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /�/ 622 1849 2829 
     
 média    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /�/ 622 1849 2829 
 
 
 
tãiwaipó  ‘relâmpago’   
[t��j�.waj...p�]     
 ocorrência 1    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /a�/ 567 1731 2887 
     
 ocorrência 2    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /a�/ 576 1459 2651 
     
 média    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /a�/ 572 1595 2769 
 
 ocorrência 1    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /�/ 542 847 2203 
     
 ocorrência 2    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /�/ 527 873 2193 
     
 média    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /�/ 535 860 2198 
 
 
sorehõ     
[so�e...ho�]     
 ocorrência 1    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /o�/ 416 988 2219 
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 ocorrência 2    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /o�/ 416 988 2219 
     
 média    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /o�/ 416 988 2219 
 
 
 
öwawe  ‘rio grande’   
[.�".wa...we�]     
 ocorrência 1    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /e�/ 297 1484 2759 
     
 ocorrência 2    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /e�/ 268 1064 2825 
     
 média    
  F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
 /e�/ 283 1274 2792 
 
 vogal /a/ 
 F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
1 659 979 1397 
2 641 1651 2645 
3 608 1422 2561 
4 709 1266 2134 
    
média 654 1329 2185 
    
 vogal /a�/ 
 F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
1 572 1595 2769 
2    
3    
4    
    
média 572 1595 2769 
    
 vogal /�/ 
 F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
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1 622 1849 2829 
2    
    
média 622 1849 2829 
 vogal /e�/ 
 F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
1 338 1241 2472 
2    
    
média 338 1241 2472 
 
 vogal /e/  (tônico) 
 F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
1 338 1241 2472 
2 292 2176 2647 
    
média 315 1709 2559 
 
 vogal /i/  (tônico) 
 F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
1 275 1868 2689 
2 288 2077 2523 
    
média 281 1973 2606 
 

 vogal /i �/  (tônico)    
 F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
1 389 2550 3421 
2    
    
média 389 2550 3421 
 
 vogal /"/  (tônico) 
 F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
1 402 1327 2753 
2 407 1324 2891 
    
média 404 1326 2822 
 
 vogal /�/  (tônico)  
 F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
1 528 872 2262 
2 535 860 2198 
    
média 531 866 2230  
 
 vogal /u/  (tônico) 
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 F1 Hz F2 Hz F3 HZ 
1 309 1005 1731 
2 241 917 2401 
    
média 275 961 2066 
 
 
 Assim podemos chegar ao seguinte quadro para a média final das vogais:  

 

Vogal F1Hz F2Hz F3Hz 

/a/ 654 1329 2185 

/a�/          572  1595 2769 

/�/              622 1849 2829 

/e/              315 1709 2559 

/e�/              338  1241 2472 

/i/ 281 1973 2606 

/i �/ 389 2550 3421 

/�/ 531 866 2230 

/�/ 404 1326 2822 

/u/ 275 961 2066 

 

 O quadro acima nos traz as seguintes evidências com relação a F1: 

(i)  a nasalidade presente em uma vogal tônica vem acompanhada de certa 

elevação da altura; 

(ii) a  vogal[i] é alta, sendo que [i�] a supera em altura;  

(iii) [a] e [�] estão bastante próximos do ponto de vista da altura, sendo que [a] 

não é tão baixo quanto se poderia supor;  

(iv) embora conservem seus espaços acústicos como distintos, [i] e [e] estão mais 

próximos entre si do que [u] e [�]; 

(v) [e] e [�] mantêm espaços acústicos distanciados do ponto de vista da altura. 
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 Com relação a F2, as informações extraídas do mesmo quadro são as seguintes: 

(i) [�] é mais recuado que [a], sendo que esse último segmento, com 

aparência de vogal central, comporta um certo grau de recuo;  

(ii)  a realização média de [�] coincide com aquela de [a], cabendo investigar 

em estudos futuros a área de expansão de [�] e determinando os limites 

dessa área (que podem estar entre uma zona de realização central e 

recuada); 

(iii)  [�] e [e] estão próximos, apresentando-se claramente como segmentos 

não-recuados; 

(iv) [i] se apresenta como mais anteriorizado do que [e]; 

(v) [i �] é bem mais anteriorizado do que o [i]; 

(vi) [a�] comporta um certo grau de anteriorização em relação a [a]; 

(vii)  no caso de [e] e [e�], a relação se inverte, sendo [e] mais anteriorizado do 

que [e�].   

  

 No gráfico abaixo tentamos traduzir parte dessas evidências / informações. F1 está na 

vertical e F2 na horizontal.18: 

   

                                                 
18 Por questões relativas ao programa utilizado na elaboração do gráfico em causa e naquele que vem a seguir, as 
vogais nasais se encontram representadas seguidas pela letra N. 
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 Se a algumas vogais presentes no gráfico acima forem introduzidas informações relativas a 

F3, teremos o seguinte resultado: 

F1,F2 e F3 de vogais do 
Xavante
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 O último gráfico nos dá informações relevantes sobre F1 e F2, confirmando o gráfico 

imediatamente anterior. F3 aparentemente confirma as informações de F2, sua utilidade estaria na 

distinção entre vogais labializadas e não labializadas ([u] / [ɨ]); [ �], [o] / [�]) – o que pretendemos 

investigar futuramente.   

 

3.3.2. NASALIDADE E FRICATIVA GLOTAL 

 

 Como mencionamos anteriormente, postulávamos, em Quintino (2000), a existência 

fonológica de uma fricativa velar /*/, correspondente ao que McLeod (1961) representava como 

um fonema /h/, materializado por uma série de alofones constituídos de vocoides surdos da mesma 

qualidade da vogal seguinte (ver seção 2.1.1). A retomada dessa descrição se deve a um fato 

intrigante constatado por nós. Seguindo nossa análise anterior, ao aplicar regras formuladas para 

dar conta do espalhamento da sonoridade e da nasalidade sobre os segmentos labiais em posição de 

Coda, constatamos que se realizava regularmente, de forma inesperada, antes de tal segmento, uma 

consoante labial nasal em Coda. Em Quintino (2000), essa realização inesperada foi resolvida 

através de uma regra ad hod, por meio da qual, sempre antes de tal segmento, uma consoante labial 

nasal em Coda estaria presente. Questões posteriores relativas à própria presença da nasalidade 

associada a fricativa velar (algo em si problemático) nos fizeram duvidar do ponto de articulação 

dessa fricativa. Essa questão nos levou à análise acústica, que nos mostrou se tratar de fato de uma 

fricativa glotal. Assim, no primeiro exemplo do par abaixo, haveria uma fricativa glotal precedida 

de uma consoante labial foneticamente nasal: 
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[Rçmhmhmhmhutu»di]  /RçP.hhhhu.tu.-»di/ ‘perto’  

[RçptptptptuRe'»di]  /RçP.ttttu.»Re-di/  ‘perto’                                        

 Investigamos aqui a realização da Coda nasal em ambiente antes de Onset fricativa glotal 

/h/. Observamos inicialmente que na palavra iromhödi, correspondente a ‘longe’, a porção inicial 

da fricativa glotal (40%) em Onset, se realiza como nasal, enquanto o percentual restante (60%) se 

realiza como oral, em consequência da vogal /�/ do núcleo da sílaba, que não tem em Xavante uma 

contrapartida nasal. Veja-se a seguir a parte correspondente à análise espectográfica: 

 

 
 
 A solução fonológica para a associação entre fricativa glotal e nasalidade será considerada 

mais adiante, ao focalizarmos a questão da rinoglotofilia e seu tratamento fonológico.  
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3.3.3. COMPROVAÇÃO ACÚSTICA DA ASSIMILAÇÃO DE SONORIDADE E  

NASALIDADE EM CODA SILÁBICA 

 

 Conforme Quintino (2000), em Xavante a Coda só pode se realizar como um dos 

segmentos labiais [p b m], que se encontram em distribuição complementar nesse ambiente e têm 

suas realizações condicionadas pelo traço [voz] da consoante na posição de Onset da sílaba 

seguinte. Regularmente, antes de consoante [-voz] em Onset, a Coda precedente será sempre [p]; 

antes de consoante [+voz], em Onset, a Coda será sempre manifestada por [b]; e, antes de Onset 

preenchido por uma consoante com nasalidade advinda da vogal fonologicamente nasal de seu 

núcleo, a Coda será sempre [m] e o traço [voz] será automático.  

 A propagação da nasalidade da direita para a esquerda e que alcança a consoante em Coda 

da sílaba precedente será aprofundada em outro capítulo. Aqui limitamo-nos a apresentar alguns 

resultados de análise acústica que comprovam a assimilação de sonoridade e da nasalidade. A 

propósito, vejamos a seguir a parte correspondente à análise espectográfica que confirma a 

existência de processos de assimilação entre consoantes que, heterossilábicas, ocupam a posição de 

Coda e Onset, respectivamente: 
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3.4. A ORGANIZAÇÃO INTERNA DOS SEGMENTOS EM XAVANTE  

 

 A partir do repertório de sons do Xavante e levando em consideração o que é previsível e o 

que é imprevisível do ponto de vista fonético e fonológico, passamos agora a descrever aqueles 

sons que se encontram em oposição dentro do sistema funcionando, portando, como fonemas da 

língua, além daqueles que se encontram em distribuição complementar, funcionando assim como 

alofones de determinados fonemas. Para tanto, tentamos agrupar todos os segmentos consonantais 

em termos de classes naturais, a partir das suas restrições de ocorrências e co-ocorrências com 

outros segmentos. Observamos que, ao passo que encontramos uma abundância de pares mínimos 

para evidenciar as oposições entre as vogais orais e nasais bem como as vogais entre si, não 

encontramos muitos pares mínimos para evidenciar as oposições entre os segmentos consonantais. 

 De acordo com Clements (1985) certos traços se agrupam de forma recorrente nas regras e 

restrições fonológicas. A fim de capturar formalmente os agrupamentos de traços naturais, a 

Fonologia Gerativa parte do princípio de que os traços são organizados em uma estrutura arbórea 

hierárquica. Como no modelo proposto por Halle (1992), que reproduzimos abaixo: 

 

Root                                                                           [cons] 

       [sonor]   

Stricture  [later] 

  [strid] 

  [contin] 

 

 

Cavity    Oral    Nasal           Pharyngeal  

 

 

Articulator  Labial  Coronal Dorsal Soft Palate  Radical        Laryngeal 

 

 

Terminal  [round] [anter]  [back]  [nasal]  [ATR]         [spred gl] 

features   [distrib] [high]    [RTR]         [constr gl] 

      [low]             [voiced] 
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CLASSE NATURAL - VOGAIS 

 

Por motivo de simplificação, adotaremos para a caracterização dos segmentos vocálicos 

orais do Xavante, em termos de traços, um modelo baseado na proposta de Clements & Hume 

(1995), que reproduzimos abaixo: 

 

      +soante 

      +aproximante 

      +vocoide 

           raiz  

 

      

 

   

   

                         Laríngeo       [-nasal]      Cavidade Oral 

 

    

[spred]                       [contínuo] 

          [constrito]              PC 

          [sonoro] 

             [vocálico] 

       

      Abertura 

                 PV 

                 [aberto] 

                         [labial] 

              [coronal] 

                                  [dorsal] 
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Segmentos vocálicos nasais do Xavante em termos de classe natural:   

  

 

      +soante 

      +aproximante 

      +vocoide 

           raiz  

 

      

 

   

   

                         Laríngeo       [+nasal]      Cavidade Oral 

 

    

[spred]                       [contínuo] 

          [constrito]              PC 

          [sonoro] 

             [vocálico] 

       

      Abertura 

                 PV 

                 [aberto] 

                         [labial] 

              [coronal] 

                                  [dorsal] 
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 Ainda tomando como modelo a proposta de Clements & Hume (1995), com respeito à 

abertura, as vogais orais e nasais em Xavante podem ser assim representadas: 

 

     a a a a åååå�    

 

         [+ aberto 1] 

        [+ aberto 2] 

                   [+ aberto 3] 

     

              E E E E ��    �    

 

         [- aberto 1] 

        [+ aberto 2] 

                   [+ aberto 3] 

 

     e  e  e  e  e�  o    o    o    o  o�        "    

 

         [- aberto 1] 

         [- aberto 2] 

                    [+ aberto 3] 

 

     i   ii   ii   ii   i �  u     u     u     u        

 

          [- aberto 1] 

           [- aberto 2] 

                      [- aberto 3] 

 

 

Em Xavante há, de acordo com os dados acima, 14 fonemas vocálicos, [ i  i )) ))  ˆ̂̂̂  u  ɤ  e  e)) ))  o  

o)) ))  �  ��  çççç  a  a  a  a  åååå� ], sendo que cinco destes são nasais e nove são orais, conforme quadro seguinte:   
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 QUADRO FONOLÓGICO DO XAVANTE (VOGAIS) 

  i i ) ˆ u ɤ e e) o o) � ç a a�   

aberto1 - - - - - - - - - - - + + 

aberto2 - - - - - - - - - + + + + 

aberto3 - - - - + + + + + + + +  + 

labial    ✓✓✓✓ ✓✓✓✓    ✓✓✓✓    ✓✓✓✓  

coronal  ✓✓✓✓ ✓✓✓✓            

dorsal         ✓✓✓✓     

 
 Fonemas     Alofones  
 
 i  i  i:    
 i )) ))  i )) )) i )) )):   
 ˆ̂̂̂  ˆ̂̂̂ ˆ̂̂̂:   
 u  u  u:   
 ɤ  ɤ  ɤ:   
 e  e  e:  
 e)) ))  e)) )) e)) )):   
 o  o o:  
 o)) ))  o)) ))  o)) )):   

 �  � �:  

 ��  �� ��:    
 çççç  çççç çççç:  
 aaaa        aaaa    aaaa:      

 åååå�   åååå� åååå�:  
  

QUADRO FONOLÓGICO DAS VOGAIS  DO XAVANTE. 

Vogais Orais 
 

Vogais Nasais 

                  i                ̂                 u  

              e                       �    o 
              �              a              �  
 

                 i �  
             e�                          o� 
             ��              a�               

 
 Feita a descrição das vogais do Xavante, passamos a descrição do sistema consonantal 

dessa língua. 



 110 

CLASSE NATURAL - CONSOANTES 

 

As consoantes em Xavante poder ser agrupadas em termos de classes naturais com base no 

modelo de Clements & Hume (1995), como seguem: 

p tp tp tp t 

      - soante 

      - aproximante 

      - vocoide 

           raiz  

 

      

 

   

   

                         Laríngeo       [- nasal]      Cavidade Oral 

 

    

                       [ - sonoro]                         [ - contínuo] 

         

b  db  db  db  d    

      - soante 

      - aproximante 

      - vocoide 

           raiz  

 

      

 

   

   

                         Laríngeo       [- nasal]      Cavidade Oral 

 

    

                       [ + sonoro]                         [ - contínuo] 
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ssss    

      - soante 

      - aproximante 

      - vocoide 

           raiz  

 

      

 

   

   

                       [ - sonoro]                   Cavidade Oral 

 

    

       PC      

                        [+ contínuo] 

             [coronal]                

z    
      - soante 

      - aproximante 

      - vocoide 

           raiz  

 

      

 

   

   

                       [ + sonoro]                   Cavidade Oral 

 

    

       PC      

                        [+ contínuo] 

             [coronal]                
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RRRR    

      + soante 

      + aproximante 

      - vocoide 

           raiz  

 

      

 

   

   

                       [ + sonoro]                   Cavidade Oral 

 

    

       PC      

                        [+ contínuo] 

             [coronal]                

 

////    

      - soante 

      - aproximante 

      - vocoide 

           raiz  

 

      

 

   

   

     Laríngeo                   Cavidade Oral 

 

   [+ g. constrita] 
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hhhh    

      - soante 

      - aproximante 

      - vocoide 

           raiz  

 

      

 

   

   

     Laríngeo                   Cavidade Oral 

 

   [constrito]             [+ contínuo] 

 

A Geometria de traços não apresenta nenhuma distinção entre os segmentos w e j  e os 

segmentos u e i, estes são então definidos a partir da posição que ocupam dentro da sílaba. 

wwww    

      + soante 

      + aproximante 

      + vocoide 

           raiz  

 

      

 

      Laríngeo        Cavidade Oral 

 

                    PC 

 

       [vocálico] 

 

                 PV                    [abertura] 

 

     [labial] [dorsal]        [- aberto] 
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jjjj    

      + soante 

      + aproximante 

      + vocoide 

           raiz  

 

      

 

      Laríngeo        Cavidade Oral 

 

                    PC 

 

       [vocálico] 

 

                 PV                    [abertura] 

 

            [coronal]                   [- aberto] 

 
QUADRO FONOLÓGICO DO XAVANTE (CONSOANTES) 
 

[-cont] [+cont] 

[-soante]                  p   b  t  d                               s  z   

[+soante]                 �                                  w  j 

 

 É importante fazer duas observações. Em primeiro lugar, /P/ é não especificado para a 

sonoridade e sonorância, sendo essa última responsável por sua não-inclusão no quadro acima; em 

segundo lugar, não incluímos, no quadro fonológico consonantal do Xavante, os segmentos /h/ e 

/�/. Seguindo Clements & Hume (1995), entendemos tais segmentos como dominados 

exclusivamente pelo nó laríngeo. A propósito, vale registrar que o traço [contínuo], presente no 

quadro acima, é vinculado ao nó cavidade oral, que não se aplica aos segmentos glotais. Caso os 

segmentos deixados de fora do quadro de consoantes fossem nele incluídos, o Xavante somaria 

onze segmentos consonantais fonológicos.  
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4.  REVENDO A FONOLOGIA SEGMENTAL XAVANTE 

 

4.1. O ESTATUTO DA OCLUSIVA VELAR SURDA [ kkkk]: DO WARÃ AO DU 

  

 Durante os meses mais quentes do ano, o que vai do final de agosto até o início de outubro 

numa região de cerrado ao nordeste do estado de Mato Grosso, Brasil central, ocorre, há centenas 

de anos, uma caçada identificada entre os indígenas dessa região, os Xavante, como Du, ‘caçada de 

fogo’. Trata-se de uma caçada coletiva em que participam todos os homens adultos, representantes 

familiares da aldeia. Na noite que antecede essa grande caçada, no Warã (reunião tradicional entre 

os Xavante19), como de costume, toda a discussão girou em torno do melhor lugar para caçar e das 

possíveis caças que poderiam ser encontradas. Nessa reunião, um perímetro circular 

correspondente a mais ou menos dois quilômetros e meio foi previamente delimitado pelos mais 

velhos e acordado entre todos os participantes. Naquele dia, antes do amanhecer, em Xavante 

marare, os caçadores se reuniram no Warã e após várias discussões e deliberações acerca de 

atribuições de papeis, os Xavante deixaram a aldeia juntos em forma de fila única. Vale lembrar 

que o modo tradicional de deslocamento entre os Xavante sempre ocorre dessa forma, ou seja, em 

forma de fila indiana, bastando apenas que se desloquem em número maior que um. Após vários 

quilômetros de caminhada, em fila, mata adentro em um ponto do cerrado estrategicamente 

escolhido, mais ou menos ao meio dia, em Xavante abzumãsi, um grande círculo constituído pelos 

índios, em forma de um garrafão com sua boca correspondendo a um único corredor de saída foi 

feito e o fogo foi ateado mais ou menos ao mesmo tempo, no entorno desse perímetro, de forma 

que o fogo avançasse para uma mesma direção ao centro do círculo dessa forma, restando apenas 

uma rota de fuga para os animais, na qual esperavam escondidos os caçadores mais experientes. E 

então como o gado no abatedouro, vários mamíferos que figuram na fauna da região fugiram do 

calor abrasador provocado pela queimada seguindo uma rota prevista e planejada pelos Xavante. 

Segue-se então uma matança que eu não havia presenciado até então. Muitas aves e répteis não 

tiveram nem mesmo essa possibilidade de fuga. Devido ao calor intenso que se alastrou 

rapidamente não só no capim no solo, mas, sobretudo acima dele nas árvores, muitos, muitos deles 

sucumbiram, morreram. Não obstante minha exaustão, algumas cenas me chocaram, muito 

embora, aos olhos não atentos de um não indígena, a caçada possa parecer uma catástrofe para a 

natureza, as técnicas utilizadas para o controle da direção do fogo, o rodízio da área destinada à 

queimada, bem como o manejo consciente da caça na terra indígena Xavante, Etenhiritipá, são na 

                                                 
19 Ver nota 3 
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verdade técnicas milenares e revelam características muito peculiares na tradição do povo indígena 

Xavante e que, dentre outros traços culturais, os identifica como um povo caçador. O período das 

grandes caçadas coincide com aquele em que tradicionalmente acontecem os casamentos nas 

aldeias Xavante, período esse favorecido por uma abundância de caça na região e que, embora 

pareça extremamente seco quente e pouco salutar, é a época mais feliz entre os Xavante. Por ter 

participado deste costume ancestral entre os Xavante, considerado o povo caçador por excelência, 

pude observar por várias vezes, que, durante o Du, nos momentos seguintes ao início do fogo, 

alguns caçadores se distanciavam muito uns dos outros na busca frenética de uma determinada 

caça em fuga e essa corrida acontecia já em meio a uma fumaça espessa e crescente, que, minutos 

após o início do fogo, já havia obstruído uma boa parte da luz do sol, transformando o meio dia em 

noite, em meio a uma floresta em chamas, em que mal se podia respirar, sob temperaturas que 

superavam os 45 graus Celsius. Por ocasião da captura de uma anta adulta a cerca de 50 metros de 

nós, num momento em que todos, mas eu particularmente, me encontrava extremamente sedento e 

exausto e após 8 horas de expectativa é que pude registrar a sequência de sons que eu tanto 

procurava ouvir em seu registro mais natural e espontâneo: uma oclusiva velar surda seguida de 

uma vogal posterior alta não arredondada alongada, a sequência [k):: k):: k)::]. E me apressei em 

ligar o gravador e correr em direção àquele som. No final a qualidade da gravação ficou terrível, 

mas o registro daquele momento eu guardo com todos os detalhes na lembrança. Naquele 

momento, me senti quase como um naturalista estrangeiro do século 19, deslumbrado, surpreso, 

encantado... Durante a caçada, os animais de pequeno porte, eram, depois de capturados, mortos e 

armazenados nos Siõno, cesto  tradicional Xavante, mas quando uma caça considerada grande o 

suficiente para não poder ser carregada sozinha era abatida, por exemplo, uhödo, uma anta, era 

necessário então a ajuda de outros a’uwe, Xavante, de um mesmo clã ou grupo familiar. Naquele 

momento da caçada, aquele que abateu a caça pronunciou, repetidas vezes, em tom alto e forte, um 

grito de chamamento, [k):: k):: k)::], que ecoou chegando até nós e mudando imediatamente a 

atitude de todos que estavam próximos e ouviram. Essa expressão quer dizer, grosso modo, em 

nossa interpretação a partir de versões apontadas pelos índios, que: (i) alguém em algum lugar 

matou um animal grande; e (ii) esse animal é tão grande que ele precisa de ajuda para levar sua 

carne até para a aldeia. Quase que imediatamente pude ouvir também, naquele momento, em 

resposta a esse chamamento, por parte dos índios mais próximos, além de mim e daqueles do clã a 

que sou ligado, Öwawe20, expressões do tipo hadu atemã ou ainda zahadu wahã, expressões essas 

                                                 
20 Existem dois clãs principais em Pimentel Barbosa, Öwawe e Porezaõno. Nunca entendi isso direito mas pude 
perceber que é algo que os Xavante levam bastante a sério, inclusive, para minha inserção no grupo, tive que 
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que corresponderiam em Português a algo como calma aí, já estou indo; ou já ouvi, já vou. Essas 

respostas de alguma forma sugerem que antes houve um pedido, uma solicitação o que confirma 

nossa tradução inicial para tal sequência sonora, o que lhe confere um determinado valor 

semântico.  

 A oclusiva velar surda [k] está presente no repertorio fonético e fonológico de todas as 

línguas da família Jê, inclusive no Xerente, e há hipóteses de que tenha existido também no tronco 

linguístico Macro-Jê. Em nosso corpus do Xavante, no entanto, não registramos nenhuma 

ocorrência de tal segmento nos itens lexicais dessa língua. Ao contrário, o que verificamos foi uma 

correspondência regular e sistemática entre a oclusiva velar surda, presente em outras línguas 

Macro-Jê, e a oclusiva glotal, existente em Xavante. 

 O fato de outros pesquisadores registrarem em suas análises do Xavante a oclusiva velar 

surda, embora sem nenhuma referência, me instigou a uma pesquisa mais atenta. Na busca desse 

som, descobrimos que seu lugar de enunciação por excelência era o ambiente da caçada, em meio 

à mata, como procurei descrever anteriormente, embora eu tenha também presenciado seu uso 

estendido na aldeia por ocasião do Warã. Neste caso significava também a expressão de um 

chamamento, mas para a participação no Warã, informando, ao mesmo tempo em que a reunião já 

deveria começar e todos os participantes deveriam se fazer presentes, portanto. O fato de esse som 

ter sua ocorrência extremamente limitada e condicionada a apenas uma palavra ou expressão na 

língua, me colocou uma questão acerca do status desse mesmo segmento em Xavante em relação a 

outras línguas da mesma família. Identificamos o que seria, a princípio, um par análogo [du], 

‘caçada de fogo’ e [k)], ‘expressão de chamamento’. No entanto, observamos numa transcrição 

fonética mais fina que, além da diferença de ponto de articulação entre as consoantes, havia 

também uma diferença na qualidade da vogal posterior alta que, em todos os contextos se realiza 

como arredondada, mas antes da oclusiva velar surda se realiza como uma vogal posterior alta não 

arredondada. Neste caso, teríamos duas diferenças e não poderíamos concluir, apressadamente pela 

oposição entre os segmentos [d] e [k]. A dúvida então continua. Apesar da ocorrência limitada de 

[k], a expressão [k) '], materializadora do chamamento, parece ser extremamente significativa entre 

os Xavante. Considerando a intuição dos próprios professores alfabetizadores indígenas que 

tiveram conosco uma formação em linguística, mais especificamente no que diz respeito à fonética 

e à fonologia de sua língua e que, talvez influenciados pelos sentidos evocados por essa expressão, 

quando questionados sobre tal segmento, além de assumirem sua existência, atribuem também, 

                                                                                                                                                                
‘pertencer’ a um clã: um velho sonhou pra mim, que o clã seria Öwawe (rio grande). Silva (1999, 2000), Maybury-
Lewis (1974, 1984, 1979) e Graham (1995, 2005), trazem mais informações sobre o sistema de clãs Xavante.  
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ainda que simbolicamente, um valor para tal segmento e sugerem que o mesmo faça parte do 

repertório de símbolos gráficos da língua. O fato de se incorporar uma letra à escrita de uma língua 

não quer dizer necessariamente, que essa tenha estatuto fonológico e/ou realidade psicológica, 

sendo que, no caso da realidade psicológica das descrições linguísticas, para sua comprovação, é 

comum serem utilizadas alternâncias morfofonológicas – até agora não encontradas no caso aqui 

tratado. 

 Abaixo apresentamos um quadro de correspondências a partir de exemplos de cognatos nas 

línguas Jê encontrados em Davis (1966). Os exemplos do Xerente são de Kreiger & Kreiger 

(1994), modificados para se adequar às transcrições de Davis. Observamos que, reconstruído para 

o Proto-Jê, *k possui reflexos como oclusiva velar surda em línguas tidas como Jê setentrional 

(Apinajé e Canela; nessa última podendo se caracterizar como aspirada em determinados 

contextos). Em línguas classificadas como Jê central (Suyá, Xavante e Xerente), os reflexos de *k 

não são idênticos: em Suyá, materializa-se como oclusiva velar, aspirada ou não; em Xerente, o 

reflexo de *k é, em alguns casos, o glide velar ou um segmento laríngeo (oclusiva glotal ou 

fricativa glotal), revelando-se, porém, em mais de uma situação, como oclusiva velar surda; já em 

Xavante, o reflexo predominante de *k é uma oclusão glotal, havendo alguns poucos casos de 

reflexo como glide velar ou fricativa glotal. Na língua representante do Jê meridional, o Kaingáng, 

o reflexo de *k é consistentemente uma oclusiva velar. Diante disso, cabe afirmar que houve, ao 

longo do tempo, mudança diacrônica pela qual *k passou, na maioria dos casos, a uma oclusão 

glotal em Xavante, não havendo, no sistema fonológico atual dessa língua, /k/ que seja, de forma 

comprovada, reflexo de *k do Proto-Jê reconstruído a partir de formas cognatas. 

 

QUADRO DE CORRESPONDÊNCIAS  

 

Jê setentrional Jê central Jê 
meridional 

 
Tradução 

Proto-Jê 
reconstru. 

Apinajé Timbira 21 
(Canela) 

Suyá Xavante Xerente Kaingang 

Sangue *ka-mro kamro (ii) kapro k5aamro waapru -wapru  

Estrela *kanʸe kanʸe 
(ti) 

Kacee 

(rɛ) 
k5ane 
(ti) 

waaci waci  

Chupar *ka-zo 

-zorkao 
kaor kaho  wapcõ wapcõ kãhun 

                                                 
21 Timbira é um complexo dialectal, sendo Canela, uma de suas variedades, no entanto, preferimos manter o quadro 
conforme o original em Davis (1966). 
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Pele, 
Casca De 
Árvore  

*kə kʌ (ii) k5ə k5y hə -hə  

Céu *kəckwa kackwa kojk5wa kajkwa hənʸwa hewa kanʸkã 

Cabeça *krã 
krãnʸ 

krʌ ̃ (ii) k5rɛ ̃ (wa)krɛ ̃ ʔrã ?rãn-
krã 

krĩ 

Casa, 
Cova 

*krɛ (i) krɛ (ii) k5rɛ (khi)krɛ ʔri kri krɛ 

Frio  *kry (ʔa)kry k5ry khry- həə- həni (ku)kry 

(ry) 

Anta *ku-kryt kukryt kukhryt khukryty ʔuhəənə kuhə  

Lavar  *ku-zõ 
-zõny 

kuʔõ 
kuʔõn 

kuʔhõ 
kaʔhõ 

 ʔupcõ 
ʔupcõn 

kupcõ fa,fã,fãŋ 

Figado *ma ma (ii) pa (iĩ)ma pa -pa (tə̃)mẽ 

Bom *mɛc mɛc -pɛj mɛt- pece pece 

pce 

 

Rabo *my (ʔa)my (ha)ppy myy mə -mə my 

Língua *nyõ-tɔ õʔtɔ, 
-

nyõʔtɔ 

-jõʔtɔ (wa)nyotɔ cõtɔ -cõitɔ nũnẽ 

Água *ŋo, ŋoc ŋo, 
ŋoc 

ko ŋo -ʔə,ʔu, 
ʔəny 

kə ŋojo 

Ovo *ŋrɛ ŋrɛ (in)krɛ -ŋrɛ ʔre kre ŋrɛ pênis 

Um *py-ci, 

py-cit 
pyci pycit wyti- mĩci smĩci pi(ri) 

Morrer  *ty, tyk, 

tyr 
ty, tyk tyy -ty tə, 

nəʔə, 
nəərə 

nərə Tere 

Soprar *zako, 

zakor 
ʔako, -
jako,-

jakor 

hakkoo  caʔu, 
caʔuuri 

caku, 

cakuri 
Jãka 

Osso *zi ʔi,-ji -hi -si hi -hi  

Folha *zo, zoc ʔo (ʔi)ho -so (we)cuny 

(rã) 
-cu fɛjɛ 

Semente *zy ʔy (iʔ)hyy  nyə -zə Fy 
  

 Considerando a inexistência de evidências mais fortes para assumirmos o [k] como 

segmento fonológico, levantamos duas hipóteses: (i) esse segmento poderia ser um resquício de 

um estágio linguístico anterior que ainda sobrevive no Xavante, mas que não possui dentro do 

sistema nenhum valor fonológico e (ii) [k):::] não nos parece ser apenas uma palavra, mas parece 
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carregar todo um enunciado e sua manutenção na língua é garantida por um condicionamento 

cultural muito mais do que um condicionamento linguístico, assim, esse segmento estaria presente 

no que seria um ideofone em Xavante. Sobre ideofones, D`Andrade (2007: 127), faz o seguinte 

comentário: 

 

O conceito de ideofone foi estudado por Welmers (1973) em várias 
línguas africanas e é um termo criado por Doke (1935), que significa 
"a representação vívida de uma idéia com sons". É uma palavra que 
descreve um predicado, qualificativo ou advérbio, relativamente ao 
modo, à cor, ao cheiro, à intensidade, à dor, ao tamanho, etc. Digamos 
que é como se fosse uma onomatopeia ou uma interjeição. Sendo 
expressivos, alguns são ambíguos e só o contexto pode dar uma 
interpretação correcta. Os ideofones tendem a ser icónicos e a ter um 
comportamento sonoro-simbólico. 

 

 O termo ideofone encontra na literatura várias outras definições, mas nenhuma parece 

abranger a complexidade do fenômeno. As tentativas mais bem sucedidas de conceituar ideofones 

são aquelas que enquadram as muitas características destes elementos em grupos prototípicos e, 

dessa forma, restringem os ideofones a grupos de línguas ou áreas linguísticas (Bartens 2000: 13), 

em Araujo (2009: 23). A definição clássica de Doke (1935: 118-119) considera o ideofone como, 

 

..uma representação vívida de uma idéia através do som. Uma palavra, 
comumente onomatopaica, que descreve um predicado, um qualificativo 
ou um advérbio em relação ao seu modo, cor, som, cheiro, ação, estado 
ou sua intensidade. Deve-se apontar que geralmente, regras especiais de 
duração, tom e acento, aplicáveis a formas gramaticais ordinárias, 
diferem consideravelmente no caso dos ideofones.  

  

 Bartens (2000: 19-20), baseada em vários corpora contendo ideofones, cria, por sua vez, 

uma tipologia translinguística, identificando três diferentes tipos de ideofones:  

(i) ideofones intensificadores ou partículas exclusivas. Correspondem ao grau advérbio nas línguas 

europeias e frequentemente modificam um único, e em alguns raríssimos casos, dois ou três verbos 

ou adjetivos (ou elementos correspondentes a essas categorias nas línguas européias), comumente 

no sentido de intensificação positiva, i.é, ‘muito; completamente’. No entanto, é possível também 

uma atenuação do conteúdo semântico do item modificado e isto deve ser considerado uma sub-

função da classe dos ideofones. Estes são os ideofones mais dificilmente associados a origens 

onomatopaicas; 
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(ii)  ideofones empregados em construções quotativas com ou sem um auxiliar. Este ideofones são 

frequentemente onomatopaicos, porém podem também expressar, por exemplo, a velocidade de 

um movimento; 

(iii)  ideofones com um significado independente. Podem corresponder a substantivos, verbos, 

adjetivos ou a advérbios das línguas europeias e podem ser elementos sintaticamente 

independentes. Esta categoria inclui todos os ideofones que não se ajustam às categorias (i) e (ii).  

  Bartens (2000: 14) menciona ainda que os ideofones tipicamente apresentam sons e 

combinações de sons não encontradas no inventário fonológico da língua, o que nos parece ser o 

caso do Xavante que assim se aproxima das categorias (ii) e (iii) proposta por Bartens (op. cit.). 

 Outra característica que se verifica no que estamos identificando como um ideofone  do 

Xavante, [k):: k):: k)::], é a repetição da sílaba envolvida. A reduplicação  é um processo 

morfológico. Os processos de reduplicação podem ser parciais, quando parte da palavra é 

reduplicada, ou totais, quando toda a palavra é reduplicada. Para Marantz (1982: 456), apud 

Araújo (2009), a reduplicação total ocorre quando o morfema reduplicativo toma todos os 

elementos emprestados à raiz, incluindo a estrutura silábica e melódica. Além disso, a reduplicação 

funciona como um conteúdo morfológico. Nas línguas indonésias, segundo Marantz (1982) e no 

Diyari, segundo McCarthy e Prince (1995) e Austin (1981), por exemplo, a reduplicação marca o 

morfema de plural. Na primeira língua, a reduplicação é total, enquanto, na segunda, ela é parcial, 

pois copia o pé inicial, menos a Coda da segunda sílaba. Na língua Mwera, segundo Bybee et al. 

(1994), apud Kager (1999), radicais monossilábicos são triplicados e radicais polissilábicos são 

duplicados, a fim de indicar iteratividade. A iteração sinaliza, portanto, que uma ação é 

continuamente repetitiva. Esse é um tipo comum de reduplicação nas línguas do mundo. No 

entanto, o exemplo que temos do Xavante, [k):: k):: k)::], é interpretado como um único evento. Do 

ponto de vista fonológico, o elemento reduplicante não possui especificação segmental, pois esta é 

copiada da palavra-base, segundo Wilbur (1974). Se o elemento reduplicante fosse especificado, 

todas as palavras reduplicadas deveriam conter um elemento fixo imutável. Portanto, a 

reduplicação envolve identidade fonológica entre a base e a forma reduplicada. Dessa forma, pelo 

fato de não se conhecer em Xavante a palavra base que gera, via processo fonológico, a forma 

reduplicada, não se pode considerar esse ideofone, a princípio, como parte de um processo de 

reduplicação.  

 Trask (1996: 176) define ideofone como sendo ‘uma das classes excepcionais de itens 

lexicais que ocorrem em algumas línguas que expressam tipicamente algum tipo particular e 

distintivo de som ou movimento. Em muitas dessas línguas, os ideofones são fonologicamente 
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excepcionais em permitir segmentos ou sequências de segmentos que não ocorrem em nenhum 

outro lugar e eles são, com muita frequência, reduplicados’.  Trask cita ainda alguns ideofones em 

Apalai, uma língua Caribe, que retomamos abaixo: 

 

(i) kute kute kute    ‘frog (croak)’ 

(ii) pyh tere   ‘jump into the canoe’ 

(iii) syrý tope topõ   ‘falling into the water’ 

(iv) kui kui     ‘screaming’ 

(v) seky seky   ‘creep up’ 

(vi) ty ty ty     ‘person walking’ 

(vii) wywy-wywy   ‘hammock swinging’ 

(viii) uroruro   ‘trees falling’ 

(ix) tututututu   ‘fast approach’ 

 

 Em Xavante, pudemos perceber, em conversa informais que se estendiam por horas à noite, 

quando ouvia, em relatos dos velhos principalmente, várias expressões, onomatopaicas na maioria 

das vezes,  que complementavam o relato da história. Registramos alguns desses ideofones: 

(i) top top top    ‘caminhar rápido’ 

(ii) ku ku ku   ‘venham rápido’ 

(iii) kaj kaj kaj   ‘venham aqui’ 

 

 Desta forma, com base na tipologia translinguística proposta por Bartens (2000), para a 

caracterização de ideofones nas línguas do mundo, apresentamos evidências para considerar a 

expressão de chamamento [k):: k):: k)::], em Xavante, como mais próxima da tipologia (iii)  de 

Bartens, que considera ideofones como tendo um significado independente e podendo 

corresponder a substantivos, verbos, adjetivos ou a advérbios, já que podem ser elementos 

sintaticamente independentes. 
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4.2.  ESTATUTO DAS NASAIS EM XAVANTE 

 

 A nasalidade é sem dúvida o traço mais intrigante no sistema fonético e fonológico do 

Xavante. O traço nasal imprime ao sistema Xavante uma marca quase idiossincrática em relação às 

outras línguas da família Jê, que possuem consoantes em contorno, pré-nasalizadas e pós 

nasalizadas em seus sistemas, como o Kaingang. O traço nasal é importante, em primeiro lugar, 

por sua recorrência dentro do sistema; em segundo lugar, por sua relevância em processos 

fonológicos da língua; e, por fim, por manter uma relação íntima e particular com a articulação 

glotal, rinoglotofilia, como argumentaremos mais à frente.  

 Ocorrem em Xavante sete consoantes foneticamente nasalizadas: [mmmm], [nnnn], [], [wwww �], 

[jjjj �] e [hhhh �], como alofones de /b/, /d/, /z/, /w/ e /j / respectivamente. Assumimos assim que a 

nasalidade é uma propriedade fonética contextualmente previsível e não subjacentemente 

fonológica nas consoantes dessa língua. Registramos ainda cinco vogais subjacentemente nasais: /i )) ))  

e)) ))  ��  o�  åååå �/. Argumentamos inicialmente que o traço [nasal] seria um traço privativo das vogais nesta 

língua: assim as vogais seriam sempre a fonte para a propagação desse traço em Xavante, enquanto 

os segmentos [b  d  b  d  b  d  b  d  z  z  z  z  wwww    j  hj  hj  hj  h] seriam alvos da nasalização.  

 Em novos dados, observamos, no entanto, a ocorrência de consoantes nasalizadas em 

ambiente onde não se identifica qualquer fonte convencional de nasalidade como, por exemplo: em 

(i) [na.di] ‘mãe’  em coexistência com [da.di] ‘ventre’. Além de (ii) [R�m.hu.Ri] ‘trabalho’ - onde 

também não há vogal nasal -, coexistindo com [R�b.du.Ri] ‘veículo’. Esses dados nos colocam 

questões relevantes para o estatuto da nasalidade em Xavante.  

 Tratamos inicialmente do item em (i) que representa um conjunto relativamente limitado de 

dados que apresentam em posição de Onset uma nasal (labial ou dental) sem que haja uma vogal 

nasal no Núcleo da sílaba seguinte, vogal essa responsável, a princípio, pelo espalhamento de tal 

traço. Se considerássemos esse dado separadamente, teríamos que admitir consoantes 

subjacentemente nasais, o que importaria em um alto custo para fonologia Xavante em termos de 

economia. O que argumentamos é que o par em (i) seja decorrente de uma desnasalização da vogal 

núcleo mantendo a consoante em Onset nasalizada. Nossa hipótese é a de que houve um processo 

pelo qual /då�.di/ > [nå�.di] > [nadi]. Em nadi temos dois morfemas: na para ‘mãe’, e di ‘marca do 

estativo’, comum às designações familiares. No entanto, em dadi ‘ventre’, da é um marcador de 

coisas inalienáveis que ocorre com todas as partes do corpo e di significa ‘ventre’. Muito embora 
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não haja correspondência entre os morfemas, as palavras [na.di] ‘mãe’ e [da.di] ‘ventre’ pareçam 

manter uma relação semântica entre si, de forma que seria natural se esperar alguma diferenciação 

semântica entre esses itens lexicais ao longo do tempo. Portanto, não acreditamos se tratar de um 

par mínimo verdadeiro, como anteriormente foi nossa suposição, conforme Quintino (2000), mas 

sim da aplicação de dois processos de implementação fonética, um de nasalização do Onset a partir 

da vogal nasal no núcleo, como já esperado, seguido de uma desnasalização dessa mesma vogal, 

motivada pela existência de outro item lexical idêntico, [da.di]. Assim o que parece haver aqui é 

uma assimilação de ordem fonética seguida de uma dissimilação de ordem semântica. Já os itens 

em (ii) serão objeto de nossa análise no capítulo 4.  

  Vejamos a seguir dados referentes a consoantes manifestados como nasais, acompanhados 

de afirmações correspondentes.  

  [m] nasal bilabial sonora; ocorre em posição de Onset inicial e medial da palavra, como 

alofone de /bbbb/, antes das vogais nasais /a�/ /��/ /i�/ e /o�/. Ocorre também como primeiro elemento do 

grupo [m 	], em início e meio de palavra antes de vogal nasal. Ocorre ainda como nasal bilabial 

sonora não explodida [m�] em posição de Coda antes de Onset glotal [/] e [h] e [R�] (nasalizado 

pela vogal de seu núcleo silábico) como alofone de /P/: 

34. 

a) [»mmmmå)Rå)]   /»bbbbaaaa).Ra) /  mato                                

b) [da¯i)mmmmi)ja»mmmmo)]  /da.di).bbbbi).za.»bbbbo)/ bicho doméstico                

c) [R�m�»hɤdi]   /R�P.»hɤ.di/  longe   

d) [»RçmmmmR�å)]   /»Rç.bbbbRa�/  fruta                          

e) [da¯i)m�»/Rada]  /da-.di)P.»/Ra.da/ mão                            

f) [/i)»mmmmR�o)to �]   //i).»bbbbRo).-to �/  sem par                             

g) [¯å)»mmmmR�i)]   /da).»bbbbRi �/  trançar        

                      

  [nnnn] nasal dental sonora; ocorre em posição de Onset inicial e medial de palavra antes das 

vogais nasais /a�/ /e�/ /E�/ /i �/ e /o �/, como alofone de /dddd/: 

35. 

a) [da"a)»nnnna)/Ru]  /da.da).»dddda)./Ru/ tripas, intestinos            
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b) [»nnnno)zF]   /»ddddo).zFP/  milho                        

c) [/i)sa»/e)nnnnE�]   //i).sa.»/e).ddddE�/  grande                           

d) [baRa»nnnnå)]   /ba.Ra.»da)/  noite                                   

e) [hunnnni)»zE]   /hu.ddddi).»zE/  nevoeiro (fumaça da terra)       

  [ ¯̄̄̄] nasal palatal sonora; ocorre em posição de Onset inicial e medial de palavra antes das 

vogais nasais /e�/ e /i �/, como alofone de /zzzz/: 

36. 

a) [da¯̄̄̄i)»si/Re]   /da.zzzzi).»si./Re/  nariz                                

b) [da¯̄̄̄i)m»/Rada]  /da.zzzzi)P.»/Ra.da/ mão                                

c) [Rçm»¯̄̄̄i�bzu]  /RçP.»zzzzi�P.zu/  pó, poeira                              

d) [»/um¯̄̄̄i�/å)]   /»/uP.zzzzi�./a)]/  arco                                     

e) [/abaze»¯̄̄̄i)]   //a.ba.ze.»zzzzi)/  carne de caça                                     

  [NNNN] nasal velar sonora; ocorre em posição de Onset inicial e medial de palavra antes das 

vogais nasais /a�/ e /o�/, como alofone de /zzzz/: 

37. 

a) [/a/u»te#janå)»NNNNå)pRE] //a./u.»te  # za.da).»zzzza).pRE/ verme                         

b) [wedeNNNNo)Ro)»nå)]  /we.de.zzzzo).Ro).»da)/ com corda                  

c) [tetiNNNNo)»Re]   /te.ti.zzzzo).»Re/  cantando       

d) [te»NNNNo)no)]   /te.»zzzzo).do)/  dormindo                     

e) [tenå)si/a»NNNNå)mRå)]  /te.da).si./a.»zzzza).bRa)/ jogando (coisas)    

 Dados de contraste consonantal: 

38. 

[nå)]                /da�/                      tipo de pomba                      

[må)]               /ba)/                   ema 

[mo)]        /bo)/                verbo ir 

[No)]  [da + No)^]   /da + zo �/  cereal; comida 

[mi)]    /bi)/                  lenha 

[¯i)]   [da + ̄ i )]  /da + zi)/         carne 
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4.3. ESTATUTO DAS GLOTAIS E A NASALIDADE EM XAVANTE  

 

 Tratemos agora de discutir uma das questões centrais na fonologia Xavante, o papel das 

glotais  [h, /] na harmonia nasal. Em primeiro lugar, partimos do pressuposto de que há uma 

relação entre esses segmentos e a nasalidade em Xavante. Em segundo lugar acreditamos que essa 

relação seja constitutiva nessa língua. Para tanto, fazemos inicialmente uma revisão da bibliografia 

específica sobre a relação entre a realização das glotais e a nasalidade nas línguas naturais, com 

atencão especial ao trabalho de Walker (2000), do qual nos valemos bastante. 

 Em sua tese sobre harmonia nasal, Walker (op.cit), transcreve os segmentos glotais  [h, /] 

como nasalizados. Ela interpreta o correlato articulatório do traço [+ nasal] como véu palatino 

abaixado e não o fluxo de ar nasal necessariamente. Para Howard (1973), Cohn (1993), Walker e 

Pullum (1997), a nasalização fonética de segmentos glotais em ambientes nasais é controversa, e é 

bastante discutida em Howard (1973), Cohn (1990, 1993a), Ohala (1990), Durie (1985), 

Ladefoged e Maddieson (1996), Walker e Pullum (1997).  

 A nasalização fonológica desses segmentos tem sido posta em causa por Cohn (1990, 

1993a), Walker e Pullum (1997), que, por outro lado, argumentam que as glotais podem ser 

nasalizadas na fonologia da língua.  

 Cohn (1993: 349), a partir da perspectiva da geometria de traços,  sugere inicialmente que o 

traço [nasal] não seja fonologicamente relevante para segmentos glotais. Para implementar esta 

hipótese, ela propõe que o traço [nasal] seja dependente do nó supralaríngeo na estrutura 

segmental, um nó que está ausente nas glotais e presente em todos os segmentos supralaringeos, 

conforme ilustrado abaixo (de Cohn 1993a: 349).  

  

              Raiz 

    r1  

 

  Laringal   Supralaringal  

 

    1i 

 

    Lugar [nasal]  

  



 127 

 Dentro deste modelo de estrutura segmental, a propagação de [+ nasal] terá como alvo 

apenas segmentos supralaríngeos, ou seja, aqueles com um nó supralaríngeo, e segmentos glotais 

serão ignorados. A localidade assumida aqui, onde a adjacência é relativizada por níveis, é a 

padrão para Geometria de Traços. Nessa perspectiva, a ligação do traço [+ nasal] é permitida por 

sobre um segmento glotal, desde que o traço seja associado a nós supralaríngeos adjacentes. A 

proposta de Cohn (op. cit.) alcança como resultado que glotais não irão bloquear o espalhamento 

da nasalidade, o que é geralmente verdadeiro em padrões de harmonia nasal. Para produzir a 

nasalização fonética de segmentos glotais em ambiente de harmonia nasal, ela os constroi em um 

nível separado de implementação fonética. Walker e Pullum (1997) defendem um ponto de vista 

diferente. Estes autores argumentam que segmentos glotais podem conter nasalidade em 

representações fonológicas. Walker e Pullum apontam fortes evidências para a possibilidade de 

glotais fonologicamente nasais a partir de dados de línguas com uma nasal glotal continuante 

fonêmica /h)/ em Kwangali, Arabela.  

 Walker e Pullum (1997), Ní Chiosáin e Padgett (1997) também apoiam a hipótese de que o 

espalhamento nasal é estritamente local. Para esses autores, a existência de glotais nasais 

fonêmicas mostra que o traço [nasal] deve ser permitida na representação fonológica da classe de 

segmentos glotais e, consequentemente, eles não podem nem devem ser excluídos do conjunto de 

possíveis portadores de nasalidade. O que se argumenta então é que [nasal] pode ser associado a 

qualquer segmento. Se um segmento não pode ser permeado no espalhamento da nasalidade, sua 

única alternativa é bloqueá-la, governado pelas restrições de co-occorrência de traços. Assim, 

podemos concluir que segmentos glotais participam plenamente na difusão nasal em línguas onde 

eles não a bloqueiam.  

 Walker (1998), em uma discussão sobre os padrões translinguísticos das glotais em 

harmonia nasal, observa que segmentos glotais normalmente são agrupados como vocoides em 

termos de sua compatibilidade com a nasalização, no entanto, seu comportamento como 

bloqueador em algumas línguas sugere que, em alguns casos, eles podem ser fonologicamente 

classificados como obstruintes. Ela também discute o papel da percepção da nasalização em alguns 

casos de bloqueio glotal. Walker lembra ainda que as oclusivas glotais em harmonia nasal 

fornecem um dado interessante onde um segmento passa por propagação nasal, embora não haja 

nenhuma sinalização perceptual para a nasalização do próprio segmento. Neste caso, a ausência de 

nasalização perceptível não significa que [+ nasal] não conseguiu ser realizado durante o 

segmento. A propriedade de ter o véu palatino abaixado simplesmente não tem nenhum efeito 

acústico quando há um fechamento completo da glote. Este tipo de transparência é do tipo  em que 
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conduzir um traço através de um segmento não tem nenhuma consequência acústica, embora o 

traço que se espalha seja altamente compatível, de uma perspectiva articulatória, com o segmento 

alvo. Este tipo de falsa transparência, conforme Walker (1998), pode distinguir-se de casos de 

verdadeira transparência, onde um segmento altamente incompatível com um traço que se espalha 

se comporta como transparente, ou seja, o caso de obstruentes transparentes em harmonia nasal, 

como veremos mais à frente na discussão sobre os segmentos em Coda do Xavante. 

  Vejamos a seguir dados referentes a segmentos manifestados como glotais e acompanhados 

de afirmações correspondentes aos mesmos.  

  [////] oclusiva glotal; ocorre em posição de Onset inicial e medial de palavra antes de todas as 

vogais. Ocorre também antes de glide labial [w] e antes do [R] tepe formando um Onset complexo 

(/w) ou (/R). É ainda a consoante default para o preenchimento de Onset vazio em Xavante. Em 

posição inicial de palavra ele é previsível; no entanto, em meio de palavra, a oclusão glotal parece 

ter status fonológico: 

40. 

a) [da»////Ra)]   /da.»////Ra)/  cabeça                               

b) [daNo)»////u'd$]  /da.do).»////u.du/  peito                               

c) [Rç»////ç'Re]   /Rç.////ç.»Re/  macaco         

d) [»////e////wa'hå)]  /»////e.////wa.ha�/  quem é?  

e) [»////ewa'hå)]   /»////e.wa.ha�/  sou eu                              

f) [wa'////Ri�]   /wa.////Ri�/  ralar         

   

  [hhhh] fricativa glotal; ocorre em posição de Onset inicial e medial de palavra antes das vogais 

orais /a/ /e/ /E/ /i/ /ɤ/ /ç/ e /u/, como uma realização de /h/. Ocorre também como [hhhh �], antes das 

vogais nasais /a)/ /E�/ e /e)/, como alofone de /h/: 

41. 

a) [dazaj»hhhhɤ]   /da.zaj.»hhhhɤ /  boca                                         

b) [da»hhhhiRa)ti]   /da.»hhhhi.Ra).ti/  joelho                                      

c) [/ajhhhhɤj»RE]   //aj.hhhhɤj.»RE/  jacaré           

d) [/å)»hhhhå)ta]   //a).»hhhhaaaa).ta/  aí                                            
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e) [Rçm»hhhhɤdi]   /RçP.»hhhhɤ.di/  longe                                        

f) [Rçmhhhhutu»di]  /RçP.hhhhu.tu.-»di/ perto                                        

g) [~R�m»hhhhuRi]              /R�P.»hhhhu.Ri/  trabalho                    

h) [zˆm»hhhhuRå�]             /zˆP.»hhhhu.Rå�/  formiga preta            

i) [zˆm»hhhhi]                  /zˆP.»hhhhi/  castanha fina   

j) [hhhhuni)»zE]   /hhhhu.di).»zE/  nevoeiro (fumaça da terra)     

l) [hhhha»du]    /hhhha.»du/  espere 

  

 Dados de contraste: 

42. 

a) [////i)̂////a»mo)]                     /////i)^.////a.»bo)/  diferente; outra coisa 

b) [////i).�a»mo)]    /i).a.»bo)/  parceiro; parecido 

c) [////e»////wahå)]                   /////e.»////wa.ha)/  quem é?  

d) [�e»�wahå)]                   /e.»wa.ha)/    sou eu 

   

 

4.4. ESTATUTO DAS LABIAIS E A NASALIDADE EM XAVANTE  

 

 Há em Xavante uma série de fones labiais [p b p
 b
 m m
 w w�]. As labiais /p/, /b/ e /w/ 

em posição de Onset silábico, como vimos, têm status fonológico, enquanto [m] ocorre como 

alofone do fonema /b/ em ambiente antes de vogal nasal. Em posição de Coda, todos esses 

segmentos ocorrem distribuídos complementarmente e têm suas ocorrências condicionadas 

foneticamente pelo Onset da sílaba seguinte. 

 Dados: 

 [pppp] oclusiva bilabial surda; ocorre em posição de Onset inicial e medial da palavra, antes de 

todas as vogais orais e nasais como uma realização de /p/. Ocorre também como oclusiva bilabial 

surda não explodida [pppp�] quando em posição de Coda antes de Onset não vibrante /tttt/ e /s/, como 

uma realização de /P/. Ocorre ainda como primeiro elemento do cluster /p�/, em início e meio de 

palavra: 

44. 
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a) [da»ppppçRe]   /da.»ppppç.Re/  orelha                                           

b) [da»ppppaRa]   /da.»ppppa.Ra/  pé                                       

c) [/appppa»/uzE]   /[/a.ppppa.»/u.zE/ réptil     lagarto verde                                    

d) [wapppp�»sa)]   /waP.»sa)/  cachorro                                    

e) [/i)zada»supppp�te]  //i).za.da.»suP.te/ perna                                         

f) [/i)»»»»ppppRE]   //i).»»»»ppppRE/  vermelho                                    

g) [da»wappppRu]   /da.»wa.ppppRu/  sangue                                       

h) [p	å)j»	e]   /p	a).»	e/  mais ou menos                           

  

  [bbbb] oclusiva bilabial sonora; ocorre em posição de Onset inicial e medial da palavra, antes 

das vogais orais /a/ /e/ /E/ /i/ /ɤ/ e /u/, como uma realização de /b/. Ocorre também como primeiro 

elemento do cluster /b�/, em início e meio de palavra. Ocorre ainda como oclusiva bilabial sonora 

não explodida [bbbb
] quando em posição de Coda como alofone de /P/ e nunca ocorre antes de vogal 

nasal: 

45. 

a) [da»bbbbudu]    /da.»bbbbu.du/  pescoço                               

b) [da»bbbba]   /da.»bbbba/  costas                                          

c) [/abbbba»ze]   //a.bbbba.»ze/  bicho                                      

d) [siza»Ribbbbi]   /si.za.»Ri.bbbbi/  asa                                               

e) [/i)si»Rçbbbbç]   //i).si.»Rç.bbbbç/   pena                                             

f) [wabbbb»zERE]   /waP.»zE.RE/  espinho                                          

g) [watEbbbbRE»mi)]  /wa.tE.bbbbRE.»bi)/ criança                                          

  

  [m]  nasal bilabial sonora; ocorre em posição de Onset inicial e medial da palavra, antes das 

vogais nasais /a�/ /E�/ /i �/ e /o�/ como alofone de /bbbb/. Ocorre também como primeiro elemento do 

cluster [m�], em início e meio de palavra antes de vogal nasal como alofone do cluster /b�/ . Ocorre 

ainda como nasal bilabial sonora não explodida [m�] em posição de Coda antes de Onset glotal [/] 

e [h] e tepe [R] como alofone de /P/: 



 131 

46. 

a) [»mmmmå)Rå)]   /»bbbba).Ra) /  o mato                                

b) [da¯i)mmmmi)ja»mmmmo)]  /da.di).bbbbi).za.»bbbbo)/ bicho doméstico                

c) [R�m�»hɤdi]   /[R�P.»hɤ.di/  longe   

d) [»RçmmmmR�å)]   /»Rç.bbbbRa�/  fruta                          

e) [da¯i)m�»/Rada]  /da.di)P.»/Ra.da/ mão                            

f) [/i)»mmmmR�o)to �]   //i).»bbbbRo).to �/  sem par                             

g) [6å)»mmmmR�i)]   /da).»bbbbRi�/  trançar                               

 

Dados de contraste: 

47. 

 [pppp] e [bbbb]  

a) [»/appppa]   /»/a.ppppa/                lagarto 

b) [»/abbbba]                    /»/a.bbbba/       caçar 

 

[pppp] e [m]  

c) [»mmmmå)]             /»bbbba)/   ema 

d) [»ppppå)]              /»ppppa)/   alegria, satisfação 

 

[b] e [m]  

e) [mmmmå)»Ra)j �Re]            /bbbba).»Ra)j.Re/       bosque 

f) [bbbba»RajRe]                /bbbba.»Raj.Re/   baratinha 
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4.5. ESTATUTO DAS CORONAIS E A NASALIDADE EM XAVANT E 

  

 Há em Xavante uma série de coronais [t d n ¯̄̄̄ �] que se encontram distribuídas 

complementarmente. Registramos ainda   os segmentos [s  z  �  �] que parecem estar na fala dos 

nossos consultores nativos, aparentemente em “variação livre”. Sabemos que, para a 

sociolinguística, não existe variação livre, sendo toda e qualquer espécie de variação determinada 

por algum tipo de condicionamento. Em Xavante, a realização alofônica do fonema /s/ como [SSSS], 

além de está relacionada à ênfase, parece também marcar um discurso jocoso, exagerado, em que o 

locutor tem a intenção de ressaltar determinada qualidade, como no dado 53 mais abaixo:  

 Dados: 

  [ssss] fricativa alveolar surda; ocorre em posição de Onset inicial e medial de palavra antes 

das vogais  /a/ /a)/ /E)/  /e)/ /e/ /E/ /i/ /´/  /o)/ /ˆ/ e /u/: 

49. 

a) [/a»ssssissssi]   //a.»ssssi.ssssi/  chamar-se            

b) [da¯i)»ssssi/Re]  /da.di).»ssssi./Re/  nariz                                  

c) [/i)zada»supte]  //i).za.da.»suP.te/ perna     

d) [ssssu»paRa]                 /ssssu.»pa.Ra/  terra 

e) [ssssa»pçRe]             /ssssa.»pç.Re/  criança 

f) [wassssE»tEdi]   /wa.ssssE.»tE.di/  mau         

g) [te»ssssipaRa#»upsssso)]  /te.»ssssi.pa.Ra #»up.sssso)/ ele está lavando os pés       

  

  [�] fricativa pós-alveolar surda; ocorre em posição de Onset apenas antes de /a/ e /u/ como 

alofone de /s/: 

50. 

a) [/i)SSSSa»/E)nE))]   //i).ssssa.»/E).dE)/  grande                            

b) [�u»�u	e]   /su.»�u.	e/  mentira                             

  

  [zzzz] fricativa alveolar sonora; ocorre em posição de Onset inicial e medial de palavra antes 

das vogais orais /a/ /e/ /E/ /i/ /´/ /ˆ/ e /u/: 



 133 

51. 

a) [dazzzzaj»hɤ]   /da.zzzzaj.'hɤ/  boca       

b) [/i)zzzzada»supte]  //i).zzzza.da.»suP.te/ perna                            

c) [/aba»zzzze]   //a.ba.»zzzze/  bicho       

d) [/apa»/uzzzzE]  //a.pa.»/u.zzzzE/  réptil                               

e) [/i)»zzzzaj«hɤ]   //i).»zzzzaj.«hɤ/  a minha boca                  

 Dados de contraste: 

 [t] e [ d]  

52. 

a) [di»/i]                  /di.»/i/           molhar 

b) [ti»/i]                    /ti.»/i/              ariranha          

  [tttt] e [tssss] 

c) [tsi»a]          /si.»a/   galinha 

d) [ti»a]                                 /ti.»a/   terra 

e) [»tE]                               /»tE/   novo 

f) [»tsE]     /»sE/                  macaúba 

  [d] [d] [d] [d] e [R] [R] [R] [R]  

i) [ »ddddu]                                 /»ddddu/   capim, caçada de fogo 

j) [»RRRRu]                                /»RRRRu/   rato 

 [d] [d] [d] [d] e [ [ [ [dzdzdzdz]]]]  

l) [ »ddddu]                             /»ddddu/       capim, caçada de fogo  

m) [»dzzzzu]                           /»zzzzu/     pó, poeira 

n) [»ddddu/a]                         /»ddddu./a/      capim gordura 

o) [»dzdzdzdzub
/a]                      /»zzzzuP./a/       enfeite cerimonial     

    [s] [s] [s] [s] e [z] [z] [z] [z]  

p) [wap
»ssssE)RE)]                   /waP.»ssssE).RE)/       mingau  

q) [wab
»zzzzE)RE)]                   /waP.»zzzzE).RE)/       espinho 

r) [/assssaj»h´]                         //a.ssssaj.»h´/      sua boca (de você) 

s) [wazzzzaj»h´]                      /wa.zzzzaj.»h´/      nossas bocas (de mim e você) 
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 Dados de realização: 

53. 

a) grande                 [ i).ssssa.»E).nE)]    Ú   [i).SSSSa.»E).nE)] 

/s/           [s ]  _ 

              [ 3]  _ 

b) areia                      [ssssu.»pa.Ra]     Ú    [tstststsu.»pa.Ra] 

/s/           [s ]   

              [ts]_  

c) nuvem/nevoeiro    [hu.ni.»zzzzE]   Ú  [hu.ni.»dzdzdzdzE]  

/z/           [ z]   

              [dz]_  

 

4.6. ESTATUTO DOS GLIDES  E A NASALIDADE EM XAVANTE  

 

 Os glides são considerados costumeiramente como consoantes ao ocupar posição de Onset 

ou Coda sílábica. Entretanto, foneticamente, não apresentam nenhuma obstrução na cavidade oral, 

exigida pela definição de consoante; seu caráter é, portanto, vocálico. Estes sons são também 

conhecidos como semivogais ou semiconsoantes. Segundo a teoria fonológica de traços distintivos 

proposta por Chomsky e Halle (1968), esses segmentos são caracterizados pelo traço [-silábico], 

em oposição às vogais, sempre caracterizadas como portadoras do traço [+silábico]22.  Na 

caracterização fonológica dos glides, tomamos como critério a sua posição na sílaba. Em Xavante 

observamos a ocorrência dos glides /w/ e /j /, que se realizam como alofones [w], [wwww�], [j ] e [jjjj �], 

sendo suas realizações condicionadas pelas vogais orais ou nasais do núcleo. 

 

4.6.1.  GLIDE LABIAL / wwww/ 

  

 Em Xavante, o glide labial /w/ ocorre como [w] no template da sílaba sempre em posição 

de Onset inicial e medial de palavra antes das vogais orais /a/ /e/ /E/ /i/ e /ɤ/, e ocorre como alofone 

[wwww�] antes das vogais nasais /a)/ /e)/ e /i �/. Ocorre ainda como [ˀw] depois de oclusiva glotal 

                                                 
22 Quanto às líquidas e as nasais, essas são habitualmente portadoras do traço [-silábico], havendo línguas que também 
as apresentam no núcleo da sílaba, [+silábico]. 
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formando Onset Complexo [/w]. O comportamento do glide labial em relação ao traço [nasal] é o 

mesmo que nas outras labiais da língua [p b m]. Comporta-se como um segmento transparente e se 

realiza como nasalizado, sendo sempre alvo, nos termos de Walker (2000). No entanto, 

diferentemente das outras labiais que ocorrem também em Coda, sua posição é restrita ao Onset,  

nunca ocorrendo em posição de Coda. 

54. 

a) [wwwwap|�sa)]   /wwwwaP.�sa)/  cachorro                           

b) [»wwwwaR�i)]   /»wwwwa.Ri)/  fumo      

c) [wwww�å�»R�å�]   /wwwwa�.»Ra�/  tatu                                  

d) [�/i �wwwwi]   /�/i �.wwwwi/  caroço, semente 

e) [�wwww ��i �Ri �]         /�wwwwi�.Ri �/   matar 

f) [ »wwwwede]   /»wwwwe.de/  árvore                              

g) [»wwww �e)di]   /»wwwwe).di/  bom        

h) [�wwwwERE]   /�wwwwE.RE/  anu preto  

i) [ �wwwwawwwwi]          /�wwwwa.wwwwi/  risco 

j) [wwwwa�wwww�e�]                /wwwwa.�wwwwe�/  grande               

 

4.6.2.  GLIDE PALATAL /j/     

 

Diferente do glide labial /w/, o glide palatal /jjjj/ sempre ocorre em Coda como [j ] depois das 

vogais orais /a/  /e/ /ɤ/ /�/ e /u/ em posição medial e final de palavra, ocorre ainda como [jjjj �] 

nasalizado depois das vogais nasais /åååå)) ))/ e /oooo)/. Nesta posição de Coda, o fonema /j / contrasta com 

/P/ e quase sempre é parte da raiz  da palavra ou do morfema, muito embora, em nossos dados 

tenhamos observado também seu funcionamento como uma consoante de ligação, neste caso sem 

valor fonológico. O glide [j ] ocorre ainda em posição de Onset antes de /aaaa/, na fala rápida de 

alguns indivíduos, como alofone de /z/. O comportamento do glide palatal em relação ao traço 

[nasal] é o mesmo que das outras labiais da língua [p b m w]: seu comportamento é o de um 

segmento transparente, realizando-se como nasal. No entanto, no que diz respeito à direção do 

espalhamento e sua posição na sílaba,  diferentemente das labiais, o glide palatal parece receber o 
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traço nasal da vogal do núcleo e não do Onset seguinte, como esperado; assim, trata-se de um 

espalhamento progressivo.  

55. 

a) [/ajjjj»må)må)]   //ajjjj.»ba).ba)/  seu pai (de você) 

b) [wesujjjj»Ra)]   /we.sujjjj.»Ra)/  folha 

c) [må�jjjj)) )) )) ))/Re�me�]   /ba�jjjj./Re�.be�/  abandonar      

d) [må�jjjj)) )) )) ))/Re�ne�]   /ba�jjjj./Re�.de�]/  comer (uma só coisa) 

d) [/EtERå)jjjj �»Rå))]   //E.tE.Ra)jjjj.»Ra))/  monte, morro                    

e) [hFjjjj»wa]   /hFjjjj.»wa/  céu                               

f) [dazajjjj»hF]   /da.zajjjj.»hF/  boca           

g) [/�jjjj/�]   //�jjjj./�/          festa, luta de meninos                   

h) [da¯i)mi)jjjjamo)]    /da.di).bi).za.»bo)/ bicho doméstico                

   

  



 137 

5. A SÍLABA: REGRAS PARTICULARES E CONDIÇÕES UNIVER SAIS  

 

 Numa perspectiva estruturalista, as unidades consideradas mais simples servem como 

componentes de unidades mais complexas. Esta é a mesma relação que existe entre os traços 

distintivos e os fonemas. Da mesma forma, os fonemas não existem dentro de uma língua, a não 

ser como constituintes de estruturas mais abrangentes, ou seja, como constituintes silábicos. As  

sílabas também não podem ser entendidas apenas em função de sua estrutura interna, mas também 

como constituintes de um nível superior a ela, ou seja, como constituintes de estruturas prosódicas 

numa hierarquia, assim como formulada no âmbito da teoria criada por Nespor e Vogel, com a 

obra Prosodic Phonology (1986). Na Fonologia Prosódica a cadeia da fala é representada por um 

sistema em que cada constituinte da hierarquia atua como contexto de aplicação de regras e de 

processos fonológicos específicos. Estes mesmos constituintes não possuem uma relação de 

equivalência com constituintes sintáticos e morfológicos, apesar de serem formulados através de 

informações obtidas a partir destes. O que temos, então, são sistemas que atuam de maneira 

independente/própria, mas que mantém uma relação entre si. Dessa forma, o comportamento dos 

traços, e conseqüentemente dos fonemas, não depende apenas de suas propriedades intrínsecas, 

mas também está estritamente vinculado a uma hierarquia de domínios prosódicos. Isto significa 

que:  

(i) a manifestação de um determinado traço fonêmico poderá depender da posição que ocupa 

 no interior de um dado domínio;  

(ii)  a posição do fonema nesta estrutura poderá depender das suas especificações binárias 

 subjacentes, ou seja, dos seus traços distintivos, e; consequentemente dependerá também 

 das relações de adjacência que mantêm com outras unidades semelhantes dentro sistema. 

 

 Depois da descrição dos segmentos a partir de seus traços distintivos, passamos agora a 

descrever o principal constituinte da hierarquia prosódica que atua como contexto de aplicação de 

regras e de processos fonológicos, mais especificamente a nasalidade, a sílaba. Apresentamos a 

seguir a tipologia e a estrutura interna da sílaba em Xavante e discutimos as restrições de Onset, 

Núcleo e Coda, além das restrições de Onset e Coda em outras línguas  da família Jê. 

 Neste capítulo tratamos de discutir o conceito de sílaba inicialmente. Depois passamos a 

descrever a tipologia e a estrutura interna da sílaba em Xavante, as restrições de Onset, Núcleo e 

Coda e retomamos a descrição de algumas línguas da família Jê no que diz respeito à nasalidade. 

Por fim, apresentamos uma primeira discussão sobre o acento nessa língua.   
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5.1.  A SÍLABA   

 
 First of all, it can be argued that the most general and 

explanatory statement of phonotactic constraints in a 
language can be made only via the syllabic structure of an 
utterance. Second, it can be argued that only via the syllable 
can one give the proper characterization of the domain of 
application of a wide range of rules of segmental phonology. 
And, third, it can be argued that an adequate treatment of 
suprasegmental phenomena such as stress and tone requires 
that segment be grouped into units which are the size of the 
syllable. Selkirk (1982: 337). 

 

De acordo com o estabelecido por Clements & Keyser (1983) e Clements & Hume (1995) 

dentre outros autores, a sílaba é uma estrutura constituída hierarquicamente por um elemento 

opcional, o Onset e por outro obrigatório, a Rima. Esta pode ser subdividida em Núcleo, que 

também é obrigatório, e em Coda, que por sua vez é opcional. Segundo Clements & Hume (1995), 

os constituintes da sílaba não estão diretamente ligados à melodia segmental, ou seja, há entre eles 

uma camada chamada esqueleto. Esta é constituída por unidades de tempo X’s (ou posições) (ou 

consoantes e vogais) de forma que os segmentos associados às unidades de tempo (ou posições) 

X’s são estruturados em termos de traços. Sobre os mecanismos formais que atuam na 

especificação da estrutura da sílaba, Harris (1985:4) descreve a organização intra-silábica como 

sendo: 

(i) um conjunto de regras que se aplicam às correntes de fonemas fornecidas pelo léxico, 

formando grupos de segmentos dentro de um constituinte rotulado;  

(ii)  e um conjunto de filtros que marcam constituintes como desviantes sob condições 

especiais. 

 Tomaremos para nossa análise dos constituintes internos da sílaba em Xavante os aportes 

teóricos da fonologia de Geometria de Traços, mais especificamente Clements & Hume (op. cit.) e 

por questões de simplificação usaremos a teoria da sílaba assim como descrita por Clements & 

Keyser (1983). 
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5.1.1. TIPOLOGIA SILÁBICA DO XAVANTE 

 

No que diz respeito aos tipos silábicos em Xavante verificamos as seguintes possibilidades: 

(i) CV   CCV    CVC     CCVC 

(ii)  CV:   CV:C   CCV:    CCV:C 

 Além disso, constatamos que : 

(iii)  o preenchimento default para Onset vazio é a oclusiva glotal, ou seja, não 

encontramos sílabas sem Onset materializado. 

(iv) O alongamento em (ii) é enfático e está diretamente relacionado ao acento.  

As sílabas podem também ser definidas em termos da maneira como funcionam os 

segmentos de uma determinada língua. No que diz respeito ao Xavante (variedade de Pimentel 

Barbosa), realizamos testes de silabação com nosso consultor nativo, a quem solicitamos 

basicamente repetir um determinado item lexical de forma mais e mais lenta até que pudéssemos 

concluir por uma fronteira mais precisa entre os segmentos. Começamos com itens lexicais mais 

simples (duas sílabas), passando aos mais complexos, seja aumentando o número de sílabas, seja 

inserindo morfemas ou simplesmente buscando palavras com sequências fônicas maiores. A partir 

deste teste, observamos: (i) que o falante de fato tem intuição sobre o que ele segmenta e 

reconhece essa segmentação em termos silábicos; e (ii) observamos também duas outras 

possibilidades de agrupamento de segmentos: //V/ e //VC/. Esses dois últimos tipos silábicos 

podem se encaixar em uma fórmula básica, qual seja: (C)(C)V(C). Em nossos dados as sílabas 

fonológicas //V/ e //VC/ se realizaram como [ˀV] e [ˀVC], considerando aqui que a oclusão glotal 

é, em Xavante, a segmento padrão para o preenchimento de Onset vazio. 

57.   

a) ////V          [/a.»så).mRå)]       //a.»sa).bRa)/   sentar-se durma         /V.CV.CCV 

                [/i).sa.»/E).nE)]   //i).sa.»/E).dE)/  grande           /V.CV. /V.CV 

                [«/a.wa.»/a.wi]   /«/a.wa.»/a.wi/ reto                          /V.CV. /V.CV 

b) CV         [bF.»dF.di]         /bF.»dF.-di/     estrada                    CV.CV.CV 

                [»wa.hi#»wi.wi))]    /»wa.hi#  »wi.wi/ mate a cobra           CV.CV.CV.CV 
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                   [w�i).R�i).»to)]          /wi).Ri).»to)/     não mate, não         CV.CV.CV   

c) ////VC       [/up|»tabi]         //uP.»ta.bi/    muito                      /VC.CV.CV 

                   [/um|.¯i).»/å)]      //uP.di).»/a)/     arma                        /VC.CV. /V 

d) CVC      [Rçb»duRi]          /RçP.»du.Ri/     carro                       CVC.CV.CV              

                [sib|»/EzE]         /siP.»/E.zE/     faca                         CVC.V.CV 

                   [Rçm»no)mR�i)]      /RçP.»do).bRi)/    adivinhar                 CVC.CV.CCV 

e) CCV      [)i)»mR�o)to)]           //i).»bRo).to)/   sem par                   V.CCV.CV 

                   [nå)»mR�i)]            /då).»bRi)/  trançar                     CV.CCV 

                   [»mR�E)mE)]           /»bRE).bE)/  língua                      CCV.CV 

f) CCVC   [mRå)b|»di]          /bRa)P.-»di/  fome                       CCVC.CV 

               [pRå)j �»Re]             /pRa).»Re/  mais ou menos        CCVC.CV 

  

 Em Xavante, os traços [glote constrita] e [nasal] são especificados no nível do segmento em 

Onset e Núcleo respectivamente e distribuídas dentro da sílaba em conformidade com um conjunto 

de restrições de saída ordenada e violável. Subjacentemente, as consoantes em Coda consistem 

apenas de lugar de articulação, labial ou palatal. Caso o segmento presente no Onset da sílaba 

seguinte seja uma oclusão glotal ou uma fricativa glotal, a consoante na Coda da sílaba precedente 

será uma consoante nasal labial.  Se o segmento que estiver na posição de Onset da sílaba seguinte 

não for um segmento glotal, o segmento em Coda poderá se realizar como [p], [b] ou [m], 

conforme o traço que for objeto de espalhamento, a partir da sílaba seguinte (assimilação 

regressiva).  

 As restrições que regem [nasal] requerem que [nasal] seja realizado, que a Rima e a sílaba 

se harmonizem para [nasal], mas que [nasal] não possa associar-se a segmentos não marcados para 

[voz]. A interação dessas restrições significa que, conforme os segmentos presentes na sílaba, a 

nasalidade poderá se superficializar na sílaba inteira. Em outras situações, essa superficialização se 

dará apenas sobre a Rima; e, em outros ainda, sobre o Onset apenas. Em uma última situação 

relacionada à constituição segmental e sua presença na sílaba, a nasalidade simplesmente não se 
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superfícialize em Xavante. A análise de traços no nível do segmento e a distribução destes no 

interior da sílaba explica um padrão de assimilação cuja caracterização fonológica  será objeto de 

atenção mais adiante.  

 

5.1.2.  RESTRIÇÃO DE NÚCLEO 

  

 No que diz respeito à constituição interna dos tipos silábicos, qualquer um dos fonemas 

vocálicos orais ou nasais da língua Xavante pode ocupar a posição de Núcleo. Postulamos assim 

uma primeira regra de silabificação para o Xavante. Conforme Harris, (op. cit.), o núcleo será 

projetado a partir de cada vogal.  

 

5.1.3.  RESTRIÇÃO DE ONSET 

  

 Quanto ao Onset, todos os fonemas consonantais da língua podem ocupar essa posição, 

exceto o glide palatal que só ocorrerá nessa posição quando funcionar como alofone de [zzzz] na fala 

rápida, em posição medial de palavra. Como segunda regra de silabificação, postulamos que a 

primeira consoante à esquerda da vogal será incorporada ao Onset (ataque). Em Xavante o Onset é 

projetado obrigatoriamente em início de palavra sendo que a consoante epentética default, ou seja, 

o preenchimento default de posições esqueletais vazias é sempre a oclusiva glotal ///. Em início de 

sílaba, portanto no Onset, estão os fonemas /p b t d Rp b t d Rp b t d Rp b t d R    s z js z js z js z j        wwww    ////    e hhhh/, com suas materializações 

previstas. Também em posição inicial de sílaba, estão os clusters /pRpRpRpR/, /bRbRbRbR/, /mRmRmRmR/, /////wwww/ e /////RRRR/. Vale 

registrar que, em início de palavra /bRbRbRbR/    não ocorre. Em meio de palavra ocorrem todos os clusters 

existentes na língua e, em sílaba final de palavra,  todos ocorrem sem exceção.   

 Observando a realização desses segmentos complexos nas posições acima registradas, 

podemos dizer que em Xavante existem de fato três possibilidades de combinação de segmentos, 

sendo que [pRpRpRpR] e [mRmRmRmR] ocorrem como materializações de sílabas C1RRRRV �C2, onde C1 será sempre 

[pppp]]]] ou [mmmm]]]]    e C2 será sempre [j] ou [b]: 
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58. 

a) [p 	1�]    /p 	a�/   ‘mais’ 

   [pR�1)j ��Re]              /pRa). -.Re/                mais ou menos 

                                                    mais    -menos 

b) [�i ��mR�1)]   /�i �-�mR�a)/  ‘fome’ 

   REL- fome 

    [�mR�1)bdi]          /bRa)P.   -di/                ’faminto’ 

                                   fome       -EST 

 Tentativamente diremos aqui que as consoantes em jogo na posição C2 do segundo dado de 

cada par acima sejam apenas consoantes de ligação sem valor fonológico. Portanto apesar de 

presentes foneticamente, parecem não existir fonologicamente como segmentos em Coda. 

Essa composição segmental de sílaba só foi registrada nessas duas expressões em todo o 

nosso corpus, muito embora sejam muito recorrentes no discurso cotidiano. 

 As sílabas do tipo C(RRRR)V poderão ocorrer em início, meio e final de palavra, como em: 

59.   

a) [/R/R/R/R�.bRbRbRbRa.di]                    //R/R/R/R�.bRbRbRbRa.di/  escuro. 

b) [da.za.daj.pRpRpRpR�]               /da.za.daj.pRpRpRpR�/ saliva 

Podemos supor também a partir dos dados acima que [mmmmRRRR�]    se realiza como uma variação 

de /bbbbRRRR/, condicionada pela vogal nasal,    em posição inicial de palavra.  

Quanto à oclusão glotal [/], essa ocorre sempre em posição de Onset, sendo que em 

posição inicial de palavra é previsível, ocorrerá sempre antes de vogal e formando cluster com 

glide labial [w] ou tepe [R]. Em posição medial de palavra, pode ocorrer ou não. Dito de outra 

forma, em início de palavra esse segmento é fonético, enquanto que em meio de palavra é 

fonológico. Esse mesmo segmento mantém uma relação com a nasalidade em Xavante, relação 

essa que retomaremos mais à frente. 
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5.1.4.  RESTRIÇÃO DE CODA 

  

 Em Xavante a ocupação da posição Coda  se restringe às labiais [pppp], [bbbb], [mmmm], como já 

dissemos anteriormente, mas o glide palatal [jjjj] também pode ocupar a posição de Coda, com um 

alofone representado por sua contraparte nasal, [jjjj �]]]]. Há, pelo menos seis ambientes distintos em que 

os segmentos /P/ e /j/, em Coda, se distribuem em Xavante e que, de alguma forma condicionam 

sua realização e dos quais trataremos em um capítulo mais à frente.  

 Pickering (2010) apresenta uma análise dos segmentos em Coda do Xavante. Ele aborda 

um aspecto problemático do modelo de Pike, decorrente do pressuposto de que fonemas são 

entidades indivisíveis. Discute no capítulo 5 de sua tese, as tentativas de Burgess (1971) e minhas 

próprias tentativas, Quintino (2000), de utilizar abordagens teóricas alternativas para analisar as 

Codas em Xavante. Esse autor argumenta que as duas Codas possíveis na língua, manifestadas 

respectivamente pelo conjunto neutralizado [p,m,b] e os alofones [j,j�], representam dois segmentos 

fonológicos em contraste fonêmico na posição final da sílaba, problema também apresentado por 

nós, embora de uma perspectiva diferente. 

 Para Pickering (op.cit.), de todos os segmentos em Xavante, [p,b,m] têm a distribuição 

mais complicada. Sobre suas ocorrências em final da sílaba, Pickering (op. cit.) faz as seguintes 

observações:  

 

(i) [p,b,m] estão em distribuição complementar na posição final da sílaba. A Coda [p,b,m] 

geralmente assimila o vozeamento do segmento seguinte; se a vogal precedente for nasal, a Coda 

também se torna nasal.  

(ii) considerado como um conjunto, [p,b,m] aparecem no final da sílaba somente antes das 

alveolares [t,d,n,s,z,j]̃ e [h,ʔ]. Nunca aparecem antes dos Onsets bilabiais [p,b,m] (isto é, antes 

deles mesmos), ou antes dos Onsets [ɾ,w], ou antes de alguns Onsets complexos 

[pɾ,br,mr,ʔm,ʔw,ʔr]. Assim, tomado [p,b,m] como conjunto, a distribuição destes no final da sílaba 

é quase uma imagem espelho da distribuição de [j,j]̃ na mesma posição. Entretanto, esta 

distribuição imagem-espelho de [p,b,m] no que diz respeito à [j,j]̃ não é uma relação de 

distribuição complementar. 

(iii) seguindo os princípios indicados por Pike, [p] e [b] já foram estabelecidos como membros 

dos fonemas separados /p/ e /b/, com base em seu contraste na posição de início da sílaba. O som 

[m] também foi estabelecido como membro de /b/. Conseqüentemente, uma vez que estes três 
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segmentos estão em distribuição contrastiva na posição sílaba-final, segundo Pike, devemos 

transcrever o [p] sílaba-final fonemicamente como /p/ e [m,b] sílaba-final como /b/ (PIKE, 1971: 

96).  

A aplicação deste raciocínio pode ser vista ainda nas transcrições fonêmicas em McLeod 

(1974). Uma interpretação semelhante destes segmentos também foi feita por Burgess (1971), 

Pickering (2010),  além da minha própria, em Quintino (2000). No entanto, diferente do que 

propomos com respeito à representação do segmento subespecificado em Coda /P/, Pickering em 

sua Tese aponta para um ‘arquifonema’ /B/. Sua análise desse segmento em Coda pode ser 

resumida a partir das seguintes caracteristicas: 

i.  A voiced consonant is nasalized before another nasal segment; 
ii. A consonant is deleted before another consonant with the same place 
  of articulation; 
iii. A consonant that is unspecified for voice assimilates the voicing of 
  the following segment; 
iv. A consonant that is unspecified for nasality assimilates the nasality 
  of the preceding segment; 
v. /B/ becomes [b] before /�/; 
vi. /B/ becomes [m] before /h/; 
vii. /B/ before /�/ is syllabified as a complex onset /B�/; 

viii.  /B��/ metathesized to /�B�/ 
 

     (Pickering, 2010) 

Seja como for, na análise de Pickering ou na nossa, a Coda em Xavante consiste apenas de 

traço de lugar de articulação (labial ou palatal) e se superficializa como [+nasal] em ambiente de 

sílaba seguinte iniciada por segmento portador de nasalidade. Da mesma forma, em ambiente de 

sílaba seguinte iniciada por segmento oral, a Coda da sílaba precedente se superficializa como 

oral.  A Coda também se superficializa como nasalizada em ambiente de sílaba seguinte iniciada 

por segmentos glotais – fato que em Pickering (repetindo Quintino 2000) é objeto de estipulação / 

solução ad hoc, e para o qual atualmente possuímos uma hipótese (vinculada à rinoglotofilia). 

Como vimos, ocorrem em posição final de sílaba, portanto em posição de Coda apenas as 

labiais [pppp]]]],  [bbbb] e [mmmm]]]] e a palatal [j ]. Esses segmentos podem ser interpretados como 

incompletamente especificados para os traços (+-Voz) e (+-Nas) visto que sua especificação 

quanto a esses traços depende da consoante seguinte. Dessa forma a língua só admite Coda interna, 

pelo menos não subjacentemente, como será atestado mais adiante.  
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5.1.4.1. RESTRIÇÃO DE ONSET E CODA EM OUTRAS LÍNGUAS  DA FAMÍLIA JÊ 

 

 Retomemos a análise de outros pesquisadores, mais particularmente Piggott (1988), 

D`Angelis (1998, 2002), Wetzels (1995, 2007, 2008), sobre o comportamento de segmentos em 

harmonia nasal em outras línguas da família Jê a fim de subsidiar nossa própria análise. 

 Gean Nunes Damulakis (2010), em sua tese de doutorado intitulada Fonologias 

Comparadas de Línguas Macro-Jê: uma análise na Teoria da Otimalidade, investiga relações 

genéticas entre as línguas Jê. Em relação aos segmentos que podem ocupar a posição de Coda no 

Proto-Jê, de acordo com Damulakis (op.cit.: 88-89), a partir dos itens lexicais reconstituídos por 

Davis (1966) e expressos em seu vocabulário comparativo, pode-se constatar que praticamente 

todos os segmentos consonantais podem ocupar essa posição. É o que podemos conferir no quadro 

que segue: 

 

Consoantes   Itens  Número   Glosa 
 
*p      * *tEp   94    peixe 
------------------------------------------------------------------------------------- 
* t    *ku-kryt 36    tapir 
   *mut  51    pescoço 
   *mˆt  53    sol 
------------------------------------------------------------------------------------- 
* tS    *kE Ú kEtS  20    esquerda 
   *mEtS   45    bom  
------------------------------------------------------------------------------------- 
*k    *ka-mrek  9    vermelho 
   *kok    25    vento 
------------------------------------------------------------------------------------- 
*m    *ca Ú cam  2    ficar de pé 

   *ko � Ú ko �m  24    beber 
   *pam  77    pai 
------------------------------------------------------------------------------------- 
*n    *kEn   21    pedra   
-------------------------------------------------------------------------------------   
*�   *kra�  Ú kra��� 28    cabeça 
    * *mu  Ú mu�  50    ver 
------------------------------------------------------------------------------------- 
*N    --------------  ---------  ------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
*w    *nˆw   59   novo 
------------------------------------------------------------------------------------- 
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*r    * c´r  Ú c´t  3   queimar 
   *kre  Ú kre)r  29    comer 
   *kwˆr    41    mandioca 
------------------------------------------------------------------------------------- 
*j    --------------  ---------   ------------- 
------------------------------------------------------------------------------------- 
*z    *krˆz    33    papagaio 
   *ku-kçz    35    macaco 
------------------------------------------------------------------------------------- 

        (Damulakis, 2010: 88-89) 
 
 Para Damulakis (op.cit.), a ausência da nasal velar /N/ e da palatal /j/ em Coda deve 

significar apenas uma lacuna eventual, já que são ‘somente’ 112 itens lexicais reconstruídos. A 

partir desses dados, podemos inferir que o Proto-Jê provavelmente não fazia restrições a 

segmentos em Coda, como apresentam algumas das línguas Jê, em particular o Xavante. Ainda 

segundo Damulakis (op.cit.), a complexidade nessa posição, no entanto, não foi verificada nos 

itens do vocabulário básico de Davis (1966). Damulakis analisa e propõe restrições de Coda para 

duas línguas da família Jê, o Kaingáng e Parkatêjê, que segundo esse autor  mantiveram essas 

proibições. O Kaingáng permite apenas soantes em Coda. Já no Parkatêjê os segmentos 

consonantais em Coda favorecem a inserção de uma vogal, formando outra sílaba. Assim sendo, o 

Parkatêjê é mais inovador nesse sentido.  

 Willem Leo Wetzels em trabalho de 2008, intitulado Thoughts on the phonological 

interpretation of {nasal,oral} contour consonants in some indigenous languages of South-America, 

investiga e faz previsões sobre o comportamento de consoantes em contorno oral/nasal, em línguas 

da família Jê que julgamos relevantes para nossa análise e que em parte retomamos aqui. Neste 

artigo, Wetzels investiga certo número de línguas que têm esses sons e discute as explicações 

baseadas no fortalecimento do contraste fonológico que deveria dar conta dessas ocorrências. Uma 

dessas explicações considera a fase nasal do contorno consonantal como um fortalecimento de um 

contraste subjacente de vozeamento; a outra explicação considera a fase oral de uma consoante 

nasal subjacente como uma estratégia para manter um contraste oral/nasal claro entre vogais. 

Desse modo, as diferentes teorias de fortalecimento propõem segmentos subjacentes diferentes, a 

partir dos quais os sons em contorno são derivados. Em alguns casos, os dados sincrônicos dos 

segmentos em contorno parecem inquestionáveis, seja porque a língua não tem o contraste para ser 

fortalecido, seja porque usa contrastivamente a propriedade secundária de fortalecimento. A 

interpretação fonológica dos sons de contorno torna-se mais difícil nas numerosas línguas que têm 

ambos os contrastes nasal/oral em vogais e a falta de oposição fonêmica entre /P/ surdo, /B/ sonoro 
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e /N/ nasal. Nessas línguas, o fortalecimento como uma propriedade de implementação fonética é 

duvidoso. Ao contrário, a propriedade de fortalecimento parece ter preferencialmente um papel na 

escolha de segmentos contrastivos subjacentes. 

  As consoantes geminadas, chamadas de consoantes de contorno que envolvem uma fase 

nasal e uma fase oral, também conhecidas como pré ou pós nasalizadas, são comuns nas línguas 

indígenas do Brasil, sobretudo naquelas da família Jê, por exemplo o Mebengokre (Jê 

Setentrional), o Xerente, (Jê Central) e o Kaingang (Jê Meridional). De ocordo com Wetzels 

(2008: 251), os segmentos de contorno têm  diferentes orígens fonéticas ou fonológicas. 

Normalmente eles derivam da propagação do traço [nasal] de uma vogal precedente, como em 

Mebengokre /prõt + ket / → [prõn•tket], ou no Kaingang /kõkõm/ →[kõNk̮õm] 'cavar', /æ‡prï / → 

[?æ‡m̮prï] 'estrada'. Ainda segundo Wetzels (op. cit.), em algumas línguas, esses segmentos podem 

surgir do acoplamento de um traço nasal flutuante, com ou sem estatuto morfêmico, sobre uma 

consoante não sonorante, como em Terena, em que um hospedeiro surdo torna-se sonoro no 

processo de pré-nasalização; ou ainda como em Angas, em que [m̮p5]o 'na boca', comparado a pho 

'boca', não apresenta vozeamento pos-nasal. Além disso, em algumas línguas, contornos nasais 

contrastam com obstruintes simples orais e nasais. Segundo Wetzels, quando isso acontece, é 

importante estabelecer a natureza monosegmental em oposição à natureza do cluster das 

sequências em contorno. 

 Em um estudo sobre as consoantes em contorno oral-nasal, Wetzels (2008: 251), apresenta  

um tipo de contorno diferente dos referidos acima. Segundo esse autor, línguas que possuem este 

tipo de contorno normalmente não contrastam obstruintes nasais com obstruintes vozeadas (não 

sonorantes). Em vez disso, as línguas opõem uma série de oclusivas surdas, a que Wetzels se refere 

como a classe /P/, a uma série de fonemas que são representados por um conjunto de alofones, ou 

um subconjunto destes, para os quais o lugar de articulação labial é pré-nasalizado [m̮b, b̮m, b̮̮̮̮m̮b, 

m, b], referindo-se Wetzels a esse conjunto como a classe 2 /{M, B}/.  

 Quando alofones vozeados simples ([b, d, Ô, g]) são atestados, eles estão, na maioria das 

vezes em ‘variação livre’ com o tipo de contorno nasal-oral [m̮b, n ̮d, " ̮Ô, N ̮g] da palavra e/ou da 

sílaba inicialmente antes de uma vogal oral, como em Barasana, conforme Gomez-Imbert, (1998) 

in Wetzels (op.cit.). Ainda segundo Wetzels, (2007), em Maxacalí ocorrem obrigatoriamente entre 

vogais orais, nessa língua, estes segmentos também estão em variação livre com [m̮b] etc.em início 

de palavra. Geralmente, a fase oral da consoante de contorno é vozeada e aparece contígua ao 

segmento oral na sequência fonética. A representação subjacente destes sons é tomada por Wetzels 
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(op.cit.), do ponto de vista funcional do fortalecimento do contraste fonológico. Na literatura, 

podemos encontrar duas explicações diferentes para a ocorrência de oclusivas em contorno que se 

baseiam neste conceito. Por um lado procura-se explicar a fase nasal do contorno como um 

fortalecimento do contraste subjacente entre oclusivas não sonorantes vozeadas e não vozeadas. 

Por outro lado, a outra explicação focaliza a fase oral do que são tomados como sendoconsoantes 

subjacentemente nasais, explicando sua emergência como um estratégia de aprimoramento, 

fortalecimento para manter um contraste oral/nasal nítido para vogais.  

 Os sons bifásicos podem ter diferentes fontes lexicais, dependendo da língua. Na medida 

em que os fonemas subjacentes podem ser estabelecidos com algum grau de certeza, o que nem 

sempre parece ser o caso, é possível decidir, para uma determinada língua, quais estratégias de 

aprimoramento estão funcionando como base dos segmentos de contorno.  

 O Kaingang é uma das línguas da família Jê, que apresenta os tipos de contorno 

mencionados,  mais estudadas. Wetzels classifica o Kaingang como uma língua da classe 2 /{M, 

B}/ e usa os simbolos /P/, /M/, /B/, /{M, B}/, [m], [b], [mb], etc., para referir-se a todos os pontos 

de articulação que distingue uma língua, salvo indicação em contrário.  

 Outros autores têm procurado a explicação das diferentes manifestações superficiais da 

classe /{M, B}/ em representações subjacentes, às quais não são nem [-oclusiva + voz], nem [+ 

oclusiva + nasal]. Segundo Wetzels (op. cit.: 252), em Kaingang, os segmentos de contornos 

ocorrem no início ([m̮b]) e na Coda ([b̮m]) de sílabas contendo um núcleo oral ou 

intervocalicamente, quando o anterior ou a vogal seguinte é nasal [V�m̮bV] e [Vb̮mV�], 

respectivamente. Entre vogais nasais ou em palavras monossilábicas com um núcleo nasal 

ocorrerem as obstruentes nasais plenas, ao passo que o contorno triplo [b̮m̮b] é encontrado entre 

vogais orais. Wetzels (2008: 253) traz um conjunto de exemplos que ilustra os alofones diferentes 

da classe /{M, B}/, que retomamos abaixo: 

 

 # — V�  [m]  [ma�n]  to hold 

 V �— #   [m]  [7a�n]  to break 

 # — V  [m̮b]  [m̮ba]  carrying 

 V — #   [b̮m]  [h)b̮m]  frog 

 V � — V�  [m]  [m��mæ�7] fear 

 V — V  [b̮m̮b]  [keb̮m̮ba] try out 

 V � — V  [m̮b]  [u��mbu] tabbaco 
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 V — V�  [bm]  [hab̮mæ�] listen 

 

 Em Kaingang, o fonema /r/, um flap alveolar, pode ocorrer como o segundo elemento de 

um Onset complexo. Sua presença não bloquea a superficialização de uma consoante / {M, B} / 

anterior, como um som pós-oralizado, como vemos nos exemplos de Wetzels (op.cit) abaixo:  

 

 /m r o/  [mb r o]  float 

 /ni �7ru/  [ni�7 ̮gru] claw 

 

 Ainda segundo Wetzels (op.cit), embora seja típico que consoantes da classe /{M, B}/ se 

superficializem como segmentos em contorno somente quando eles ocorrem adjacentes a um 

segmento oral, a contiguidade de um segmento oral não é condição suficiente para acionar a 

realização de um alofone de contorno em Kaingang. Wetzels (1995, 2008) argumenta que a 

estrutura da sílaba dá uma pista importante para se compreender a distribuição dos segmentos em 

contorno nesta língua. Para este autor uma consoante da classe /{M, B}/ se realiza com uma oral 

fase quando ele pertence a uma sílaba com um núcleo oral. A fase oral é ininterrupta dentro uma 

semi-sílaba: [.mba] (nasal̮oral-oral), não [.bma] (oral-nasal̮oral), e [abm.] (oral-oral̮nasal), não 

[amb.] (oral-nasal̮oral).  

 Em Kaingang o cluster /Cr/ morfema interno, hetero-orgânicos, /C/ e /r/, que têm diferentes 

pontos de articulação, são tautosilábicos, ao passo que o cluster homorgânico /Cr/, onde C e /r/ têm 

pontos de articulação idênticos, bem como todas os clusters /Cj/ são hetero-silábicos. As 

consoantes podem ainda ser extrasilábicas, quando eles aparecem no final da palavra após uma 

rima bisegmental. Além disso, consoantes podem ser ambisilábicas entre vogais, quando eles 

funcionam tanto como Coda quanto como Onset de duas sílabas consecutivas. Wetzels lembra 

ainda que a silabifição é parcialmente condicionada pela morfologia, de forma que os mesmos 

clusters que são tautosilábicos em palavras não derivadas permanecem heterosilábicos quando eles 

pertencem a morfemas diferentes. Wetzels argumenta ainda que somente quando as consoantes 

/{M, B}/ podem ser silabificadas como margens de sílabas orais é que elas irão se realizar com a 

fase oral. 

 O Kaingang também é ilustrativo para o desacordo que existe entre fonólogos quanto à 

interpretação fonológica dos alofones da classe /{M, B}/, além do status fonológico também está 

em discussão se se trata de um segmento não sonorante vozeada /B /, ou uma sonorante nasal /M/, 
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ou talvez algum outro segmento. Por exemplo, Wiesemann (1964, 1972) define a série /{M, B}/ 

como [lenis] (e redundância vozeada e nasal, ao contrário da classe /P/, que esta autora define 

como [fortis] e redundantemente desvozeadas. Ao passo que Kindell (1972) e Wetzels (1995) 

definem a classe /{M, B}/ como não-sonorante [+ voz], e a classe /P/ como [-voz].  

 Para Wetzels (2008) as duas explicações para a existência dos sons consonantais 

complexos em Kaingang baseiam-se no conceito de fortalecimento de contraste fonológico, que é 

por um lado, difícil de ser produzido, e quando não claramente produzido, difícil de ser percebido. 

A primeira explicação focaliza a oposição vozeado/desvozeado em consoantes, a segunda 

explicação focaliza o contraste oral/nasal em vogais antes e depois de consoantes nasais. Ambas 

explicações têm alguma plausibilidade intuitiva e a partir dos argumentos encontrados em ambas 

as explicações, Wetzels (op.cit.: 260) propõe as previsões feitas por ambas hipóteses que 

retomamos abaixo:  

(i) uma vez que se estaria em contradição com a função de traços de fortalecimento para se 

ofuscar uma distinção entre categorias contrastantes primárias, não se poderia esperar nasalização 

(parcial) para ser usada como um traço de fortaleecimento para obstruentes em um sistema que já 

usa o traço nasal como um traço primário para distinguir consoantes nasais de consoantes não-

nasais. As línguas que possuam oclusivas em contornos do tipo em discussão muitas vezes não têm 

um triplo contraste entre /P/, /B/ e /M/, onde /B/ representa a classe de obstruintes vozeadas não 

sonorantes e /M/ a classe de consoantes sonorantes nasais. Por conseguinte, o surgimento de 

consoantes em contorno em um sistema que não tem nenhuma oposição /M/ ↔ /B/ poderá indicar 

a função de fortalecimento do traço nasal para um traço primário [+ voz]. Por outro lado, quando 

consoantes bifásicas aparecem em sistemas que não opõem /P/, /B/ e /M/, um motivo diferente da 

sua presença deve ser investigado. Nesse caso, uma possível explicação é de que o sistema almente 

o contraste oral/nasal em vogais através da oralização parcial das consoantes da classe /M/. 

(ii)  se, em uma determinada língua, a realização bifásica obstruintes subjacentes varia em 

função dos diferentes lugares de articulação, onde pré-nasalização é mais frequente para o ponto de 

articulação dorsal e menos frequente para o lugar de articulação labial, esta variação pode ser 

indicativa da função de fortalecimento do traço nasal para oclusivas vozeadas. 

(iii)  quando consoantes bifásico emergem em línguas sem um contraste oral/nasal nas vogais, 

ou, nas línguas que opõem vogais orais a nasais em contextos em que o contraste oral/nasal em 

vogais não está em perigo, seu surgimento não pode ser motivado pela vontade de fortalecer o 

contraste oral/nasal em vogais e, consequentemente, é susceptível de ser indicativo da função de 

fortalecimento do traço nasal para oclusivas vozeadas.  
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(iv) uma vez que parece ser menos fácil para as linguas manterem um contraste oral/nasal em 

vogais antes de uma consoante nasal tautosilábica do que após uma consoante nasal, se esperaria 

que em línguas com um contraste oral/nasal em vogais, os segmentos em contorno seriam mais 

comumente encontrados na Coda silábica depois de vogais orais do que em Onset antes de sílabas 

orais: [abm] > [mbum]. Nessas línguas, a distribuição específica das consoantes em contornos 

poderia ser interpretada como sendo motivada pelo fortalecimento do contraste oral/nasal em 

vogais. Inversamente, nas línguas que mostram a hierarquia contrária [mb̮̮um] > [abm̮̮], ou em que 

o alofone [bmuma] em final de sílaba, é inteiramente ausente, isso poderia ser interpretado como 

um argumento em favor da função de fortalecimento do traço nasal para oclusivas vozeadas 

lexicalizadas.  

(v) em línguas sem um contraste fonológico /B/ ↔ /M/ em que os segmentos bifásicos estão 

em variação livre e/ou distribuição complementar com oclusivas vozeadas não sonorantes ([m̮̮b] ~ 

[b]), a fase nasal deve ser interpretada como um fortalecimento de um traço [voz] subjacente. 

Inversamente, quando os segmentos em contornos estiverem em variação livre com consoantes 

nasais ([m̮b]~[m]), as consoantes nasais são  lexicais e a fase oral dos segmentos em contorno 

devem ser explicadas como um fortalecimento de um contraste oral/nasal subjacente em vogais. 

Wetzels lembra ainda que a relevância deste critério é relativa, pois depende de suposições sobre o 

grau de abstração admissível de representações subjacentes. Por exemplo, é um dos princípios da 

Fonologia Gerativa Natural que um dos alternantes de uma determinada classe de alofones que se 

superficializa funcione como a representação léxica dessa classe. Isto significa que, em uma 

situação onde oclusivas vozeadas plenas não são parte da classe de alofones de /{M, B}/, a 

representação lexical desta classe não pode ser /B /. 

 Wetzels (2008) usa os parâmetros acima para avaliar a plausibilidade de uma ou outra 

explicação baseada em fortalecimento da seguinte forma: (i) explicar as oclusivas em contorno 

com base no fortalecimento do traço de sonoridade como V(oiced) S(top) E(nhancement); e (ii) 

explicar o fortalecimento de um contraste nasal/oral subjacente em vogais, como O(ral) V(owel) 

E(nhancement). Assim temos os seguintes critérios: 

  

(i) V↔V: se definido como 'Sim', ambas explicações são possíveis, se definido como 'não', 

OVE é excluído; 

(ii) /P, B, M/: se definido como 'Sim', ou seja, a língua tem uma oposição primária entre 

consoantes vozeadas, desvozeadas e nasais, VSE é excluído; 
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(iii) g > Ô > d > b (lugar de hierarquia de articulação, relativizada para os lugares de articulação 

que a língua distingue): se definido como 'Sim', esse parâmetro será interpretado como um 

argumento em favor do VSE e contra OVE;  

(iv) [abm• ] > [mb• um] (hierarquia de margem): oclusivas em contorno são mais frequentes na 

Coda de sílaba do que no Onset de sílaba, ou são permitidos apenas em Coda silábica. Se definido 

como 'Sim', isto será interpretado em favor de OVE e contra VSE; 

(v) [m̮b] ~ [b]: A relevância deste parâmetro é baseada no possível pressuposto de que a 

completa ausência de alofone [b] como um representante da classe /{M, B}/ exclui /b/ como um 

fonema subjacente. O som bifásico [m̮b] pode estar em variação livre com [b], em distribuição 

complementar com ele, ou ambos. Se definido como 'Sim', este parâmetro poderia ser interpretado 

como um argumento em favor de uma classe /B/ subjacente; portanto, permite uma explicação de 

[m̮b] em termos de VSO. Se definido como 'não', será considerado um argumento em favor de uma 

classe /M/ subjacente, e, portanto, [m̮b] será explicado por OVE; 

(vi) [m ̮b] ~ [m]: como em (v), mutatis mutandi23. 

(vii) a harmonia nasal não é tomada como parâmetro discriminatório por si só, mas, quando 

ativa, explica a ausência estrutural de oclusivas vozeadas em contorno nas margens de sílabas 

nasais. Este parâmetro é relevante no que diz respeito à interpretação do critério (vi). Se, em uma 

determinada língua, a ocorrência de consoantes nasais é restrita a sílabas que contenham uma 

vogal nasal, a distribuição complementar entre [m̮b] ~ [m] é explicada independentemente pelo 

espalhamento do traço nasal para a suposta oclusiva vozeada subjacente e não pode, portanto, ser 

tomada como evidencia para um /M/ subjacente.  

 As previsões de Wetzels (2008) acima reproduzida não se conformam à situação de nossos 

dados do Xavante. Essa língua não apresenta contraste oral / nasal no âmbito das oclusivas  (/p/ 

versus /b/), nem contraste entre oclusiva e nasal (/p/ versus /m/). Nessa língua também não se 

fazem presentes segmentos em contorno com fases oral/ nasal.  

 Em um artigo sobre o espalhamento de oralidade em Pirahã (família Mura), Sândalo e 

Abaurre (2010: 17), argumentam em favor de uma tipologia baseada no repertório de obstrintes de 

uma língua: 

                                                 

23 Mutatis mutandis é uma expressão latina que significa mudando o que tem de ser mudado.  
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The Brazilian Indian languages approached here have in common the 

facts that they have few obstruents, segments whose articulation requires 

a totally raised velum. According to the hypothesis of this paper, 

languages that have many obstruents require the velum to be raised so 

many times that it would be less costly to set the position of orality as 

neutral. On the other hand, in languages that have few obstruents, the 

least costly position for the velum prior to articulation is the lowered one. 

In these languages, phonology specifies [-nasal] segments since the 

neutral/unmarked phonologically are the segments that allow the velum to 

remain lowered. These languages, as opposed to languages that set the 

oral position as neutral, have orality, i.e. [-nasal], spreading. 

 Em outras palavras de acordo com a hipótese destas outoras, as línguas que têm muitas 

obstruintes em seu repertório fonético/fonológico requerem que o véu palatino seja levantado 

tantas vezes que seria menos oneroso definir a posição de oralidade como a neutra. Por outro lado, 

nas línguas que têm poucas obstruíntes, a posição menos dispendiosa para o véu palatino para 

articulação é a posição abaixada. Nessas línguas, a fonologia especifica segmentos [-nasal], desde 

que a posição  neutra/não-marcada fonologicamente seja aquela em que o véu palatino permaneça 

abaixado. Essas línguas, ao contrário daquelas que definem a posição oral como neutra, tem 

Oralidade, ou seja, espalhanmento de [-nasal]. 

 Se levarmos para o Xavante as afirmações de ambas as autoras, verificaremos que essa 

língua apresenta em seu repertório fonológico consonantal um número expressivo de obstruintes: 

das doze consoantes fonológicas a metade é constituida de obstruintes – situação bastante diferente 

do Pirahã que possui um número bastante reduzido de obstruintes em seu inventário fonológico.  

Assim sendo, considerados os termos do próprio artigo das duas autoras, teremos que dizer que o 

Xavante se enquadra na situação em que a oralidade é neutra, havendo, consequentemente, 

espalhamento de [+nasal]. Tal fato fortalece a análise apresentada neste trabalho. 
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5.1.5. A SÍLABA EM XAVANTE: REGRAS PARTICULARES  

 

Para explicitar a formação da sílaba em Xavante, ou seja, como uma seqüência de 

segmentos se estrutura em sílabas, ou ainda como a sílaba é gerada no curso da derivação, 

basearemos nossa análise na proposta de Clements e Keyser (op.cit.). Estes autores consideram 

que a silabificação de uma seqüência de segmentos é feita por meio de regras de criação de 

estruturas silábicas, ou seja, regra de formação de núcleo, regra de formação de  Onset e regra de 

formação de Coda. 

 Regras de formação de Onset em Xavante: 

Regra 1: todo segmento consonantal pode constituir um Onset em Xavante; 

Regra 2: uma labial seguida por um tepe pode ocupar posição de Onset; 

Regra 3: uma oclusão glotal seguida do glide labial também pode ocupar essa posição; 

Regra 4: o preenchimento default de Onset vazio é realizado pela oclusão glotal. 

 Regras de formação de Núcleo em Xavante: 

Regra 1: todas as vogais orais ou nasais podem ocupar essa posição.  

 Regras de formação de Coda em Xavante: 

Regra 1: as consoantes labiais podem ocupar essa posição; 

Regra 2: em Xavante a palatal jjjj pode ocupar essa posição. 

  

 Passamos agora a discussão de alguns conceitos que são considerados conceitos-chaves 

para o estruturalismo Norte-Americano: a biunivocidade, a invariância, a linearidade e a 

determinação local. 

 A biunivocidade, ou seja, um dado fone em um dado ambiente deve ser um alofone de um 

único fonema, o que acarreta a rejeição do overlapping completo. As teorias fonológicas de base 

gerativista rejeitam a biunicidade (biuniqueness); a invariância, condição proposta sob uma versão 

forte e uma fraca. Segundo a condição forte (ou absoluta), todas as ocorrências de um único fone  

em uma língua devem ser atribuídas a um mesmo e único fonema, ou seja, não deve haver 

overlapping. Segundo a condição fraca, todas as ocorrências de um único fone em um dado 

ambiente devem ser atribuídas a um único fonema, mas fones idênticos em ambientes diferentes 
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devem ser atribuídos a fonemas diferentes, neste caso, há a admissão do overlapping parcial. 

Chomsky (1964) rejeitou ambas as versões de invariância.  

 A linearidade, ou seja, uma sequência linear de fonemas deve ser realizada por uma 

sequência linear de fones não-nulos com ocorrência na mesma ordem dos fonemas por eles 

representados. Fonemas e fones devem apresentar correspondência, pareamento, um a outro, e uma 

distinção fonêmica deve ser representada por uma distinção fonética no mesmo ponto.  

 Quanto à determinação local, deve ser possível atribuir um fone a um fonema de forma não 

ambígua, considerando-se apenas sua forma fonética e seu ambiente fonético, trata-se de um 

aspecto da biunicidade. Esses princípios e condições são atacados por Chomsky (1964) e rejeitados 

pela maioria dos fonólogos desde então. Aguns processos que falaremos a seguir apóiam a rejeição 

desses princípios. 

 

5. 2. ASSIMILAÇÃO E DISSIMILAÇÃO  

 

 A assimilação é um dos processos fonológicos mais recorrentes nas línguas do mundo. 

Grosso modo é um processo pelo qual um determinado traço de um segmento se espalha e se funde 

a um outro traço de um outro segmento. A assimilação pode ser sincrônica, sendo um processo 

ativo em uma dada língua em um determinado ponto no tempo ou diacrônica sendo um processo 

histórico de mudança sonora. Um proceso fonológico relacionado à assimilação é a co-articulação 

onde um segmento influencia um outro para produzir uma variação alofônica, por exemplo uma 

vogal que adquire o traço nasal antes de uma consoante nasal, quando o véu palatino baixa 

antecipadamente. De acordo com Crowley (1997), os mecanismos fisiológicos ou psicológicos de 

co-articulação são desconhecidos, embora quase sempre assumimos que um segmento engatilha 

uma mudança assimilatória em outro segmento. Na assimilação, o padrão fonológica da língua, 

diferentes estilos de discurso e diferentes registros são alguns dos fatores que contribuem para 

mudanças observadas. Existem quatro configurações encontradas nas assimilações: o aumento na 

semelhança fonética pode ser entre segmentos adjacentes, ou entre segmentos separados por um ou 

mais segmentos intermediárias; e as mudanças podem fazer referência a um segmento anterior, ou 

ao seguinte. Embora todos os quatro ocorrem, as mudanças em relação ao segmento adjacente 

fazem referencia a praticamente todas as alterações assimilatórias. As assimilações entre segmento 

adjacentes são muito mais freqüentes do que aquelas entre segmentos não-adjacentes. Estas 

assimetrias radicais podem oferecer pistas sobre os mecanismos envolvidos, que não são óbvias. Se 

um som muda com referência a um segmento seguinte, tradicionalmente é chamado de "assimilação 



 156 

regressiva"; alterações com referência a um segmento anterior são tradicionalmente chamadas 

"progressivas". Muitos pesquisadores acham estes termos confusos, na medida em que eles parecem 

significar o contrário do sentido pretendido. Por conseguinte, uma variedade de termos alternativos 

surgiram, embora nenhum deles parece evitar o problema dos termos tradicionais. Assimilação 

regressiva é também conhecido como assimilação da direita para a esquerda, à esquerda ou 

antecipatória. Assimilação progressiva é também conhecido como assimilação da esquerda para a 

direita ou antecipatória. Muito ocasionalmente dois sons, invariavelmente adjacentes, podem 

influenciar um ao outro na assimilação recíproca. Quando essa alteração resulta em um único 

segmento com algumas das características de ambos os componentes, é conhecido como 

coalescência ou fusão. Alguns linguistas distinguem entre assimilação completa e parcial; ou seja, 

entre as alterações assimilatórias em que ainda há alguma diferença fonética entre os segmentos 

envolvidos, e aqueles em que todas as diferenças são obliterados. As línguas tonais podem 

apresentar assimilação de Tom (umlaut tonal, em efeito), da mesma forma, as línguas de sinais 

também apresentam assimilação quando as características de determinados gestos vizinhos podem 

ser misturadas. A assimilação regressiva de um segmento contíguo é o tipo mais comum de 

assimilação, e normalmente tem o caráter de uma mudança sonora condicionado, ou seja, ela se 

aplica ao léxico todo. Por exemplo, em português, o ponto de articulação para consoantes nasais em 

Coda assimila o ponto de articulação da consoante seguintes, por exemplo bambo, bando e banco 

em português. A assimilação regressiva a distância, segundo Crowley (op.cit.) são raras e 

geralmente apenas um acidente na história de uma palavra específica, por exemplo, no francês 

antigo cercher "para pesquisar" /ser.tʃer/ > francês moderno chercher /ʃɛʁ.ʃe/. No entanto, as 

assimilações diversificadas e comuns conhecidas como umlaut, onde a realização fonética de uma 

vogal é influenciada pela realização fonética de uma outra vogal da sílaba seguinte, são comuns e 

estão de acordo com a natureza das leis sonoras. Essas alterações são abundantes nas história das 

línguas naturas. A assimilação regressiva para um segmento contíguo é razoavelmente comum, e 

muitas vezes tem a natureza de uma boa lei sonora. 

 No âmbito da linguística histórica, a dissimilação tem sido descrita como um fenômeno 

pelo qual os sons consoantais ou vocálicos similares em uma determinada palavra tornam-se 

menos semelhantes.  Existem várias hipóteses sobre a causa da dissimilação.  Ohala postula que 

os ouvintes são confundidos por sons que têm efeitos acústicos de longa distância. Por exemplo no 

caso do inglês /r/, a roticização se espalha em grande parte da palavra, ou seja, na fala rápida 

muitas das vogais podem soar como se elas tivessem um r entre elas e pode ser difícil dizer se uma 

palavra tem uma ou duas fontes de rótico. Quando há duas, um ouvinte pode interpretar 
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erroneamente um como um efeito acústico do outro e assim mentalmente filtrá-lo fora. Conforme 

Crowley (1997), esta fatoração de efeito coarticulatório tem sido replicado experimentalmente. Por 

exemplo, do grego pakhu- (παχυ-) "espessa" deriva de uma anterior * phakhu-. Quando 

informantes de teste são solicitados dizer o *phakhu, num discurso casual, a aspiração de duas 

consoantes permeia as duas sílabas, tornando as vogais sussurradas. Os ouvintes percebem um 

único efeito, vogais vozeadas sussurradas, e atribuem a uma, em vez de ambas as consoantes, 

supondo que o sussurro na outra sílaba seja um efeito coarticulatório de longa distância, assim, 

replicando a mudança histórica na palavra grega. Se Ohala estiver correto, poderia se esperar 

encontrar dissimilação em outras línguas com outros sons que freqüentemente causam efeitos de 

longa distâncias, como a nasalização e faringalização.. A dissimilação, assim como a assimilação, 

pode envolver uma mudança na pronúncia relativo a um segmento que é adjacente ao segmento 

afetado ou à distância e pode envolver uma mudança relativa ao segmento anterior ou seguinte. 

Como com a assimilação, a dissimilação regressiva é muito mais comum do que dissimilação 

progressiva, mas ao contrário da assimilação, a maioria das dissimilações são acionadas por 

segmentos não contíguos. Além disso, enquanto muitos tipos de assimilação tem um caráter de 

uma lei sonora, poucas dissimilações o tem, a maioria são de natureza acidental que ocorre com 

um item específico do léxico. 

5.3. DADOS DE OCORRÊNCIA DE CODA EM XAVANTE 

        σ                                       σ  
 
    O       R                                    O      R 
           
           N      C                                    N      C 
  
    w   a      p. p. p. p. »»»»tttte�.Re�   pedir        R   �      b.b.b.b.»»»»ddddu.Ri       carro 

    w   a      p.p.p.p.»»»»sssså�        cachorro        a      b.b.b.b.zzzzu.»må�    meio dia  

           a      p.p.p.p.»»»»tttt´́́́....di    fadiga      R   �      b.b.b.b.»»»»zzzze.ti        gostoso 

           u     m.m.m.m.nnnni�.»/å�   armas      w  a     m.m.m.m.»»»»nnnnå�. Ri      sacrifício 

    "    å�     m.m.m.m.»»»»å�        pássaro    ɾ    �      m.m.m.m.»»»»nnnno).m~i)      adivinhar 

    R     �     mmmm....»»»»hhhhɤ.di  longe       ɾ    �       mmmm....»»»»hhhhu.Ri       trabalho                  

    z     Y    mmmm....»»»»hhhhu.Rå�  formiga    z   ə       mmmm....»»»»hhhhi            castanha fina 

    �      å�     m.»»»»////ɾi       trançar     �   å�       mmmm././././ReReReRe           fazer esteira   

   s      i     bbbb....»»»»��.z�    faca         ɾ    �       b.»»»»��.ɾe         sonhar     
     
SÍNTESE: 
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60. 
a) V_.C[-voz]      

[zop»»»»to)]               /zoP.to) /  castanha fina               

[wap»»»»sã]               /waP.sã/  cachorro                      

  

 A Coda neste caso se realiza como labial surda antes de Onset surdo. Neste caso a Coda 

parece assimilar o traço [- Son] do Onset da sílaba seguinte. 

 

b) V_.C[-voz]      

[R�bbbb»»»»dddduRi]           /R�P....»»»»ddddu.Ri/  carro      

[/abbbbzzzzu»må�]      //aP.z.z.z.zu.»bå�/  meio dia        

 A Coda neste caso se realiza como labial sonora antes de Onset sonoro. A Coda assimila o 

traço [+ voz] do Onset da sílaba seguinte. 

 

c) V_.C+Nas      

[�ãm»»»»�ã]             /zãP. dã/    pássaro                         

[wam»»»»nãɾi]           /waP.dã.ɾi )/   sacrifício                      

[ɾ�m»»»»no)mɾi )]         /ɾ�P.do�.bɾi )/   advinhar                      

[/um�i )»/ã]           //uP.zi )./ã/    arma                           

 

 A Coda neste caso se realiza como labial nasal antes de Onset nasal. A Coda assimila o 

traço [nasal] do Onset da sílaba seguinte. 

 

d) V_. �V 

[sib »»»»��z�]                /siP.�EEEE.z�/  faca                         

[ɾ�b»»»»��ɾe]                               /ɾ�P.�E.E.E.E.ɾe/   sonhar    

 

 A Coda aqui assimila o traço [+voz] da vogal da sílaba seguinte, se realizando como [b]. 

   

e) V_. ////ɾ 
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[�åååå�mmmm»»»»/R/R/R/Re]                  /za�P.////ɾe/  fazer esteira            

[�åååå�mmmm»»»»////RRRRi]                   /za�P.////ɾi/  trançar                  

[m1�.R1�jjjj �./R./R./R./Re]           /ba�.Ra�./R./R./R./Re/  manhã   

 

 A Coda assimila o traço nasal do núcleo da sílaba. Diferente da assimilação que tratamos 

até agora, esta caracteriza-se por ser uma assimilação progressiva, da esquerda para a direita. 

Assim teríamos que assumir a bidirecionalidade do espraiamento do traço [nasal]. 

 

f) V_. ɾ 

[* ɾ�b.ɾ�] / [ɾ�.bɾ�]     /ɾ�.bɾ�/  seco                 

[*i ).wab.ɾe]  /  [i).wa.bɾe]        /i).wa.bɾe/  duro        

[* ɾ�m.ɾa.di] / [*ɾ�m.bɾa.di] /ɾ�.bɾa.di/  escuro     

[* ɾ�b.ɾ�»»»»sutu] / [ɾ�.bɾ�.»»»»sutu] /ɾ�.bɾ�.su.tu/  matar      

  

 Neste caso a Coda se desfaz e a preferência é por formar Onset complexo. 

  

g) V_. h 

[RRRR�mmmm»»»»hhhhFFFFdi]            / i).ɾ�P.hɤdi/   longe                        

[ɾ�m»»»»huɾi]             /ɾ�P.hu.ri/   trabalho                    

[zFFFFm»»»»huɾå�]             /zəP.hu.rå)/  formiga preta            

[zFFFFm»»»»hi]                  /zoP.hi/  castanha fina             

  

 Curiosamente, em ambiente de fricativa glotal [h], a Coda se realiza como nasal [m] e não 

como o previsto [p]. 

 Há, portanto, pelo menos seis ambientes distintos em que a Coda se distribui em Xavante e 

que de alguma forma condicionam sua realização que trataremos no capítulo 4. A partir dos dados 

acima analisados propomos inicialmente, Quintino (2000: 92), a seguinte interpretação para o 

condicionamento dos traços [voz] e [nasal] na especificação da Coda em Xavante:  
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(i) quanto ao gatilho para a subespecificação da Coda em Xavante, este é sempre o Onset da 

sílaba seguinte, seja ele nasal, obstruinte, tepe, vibrante ou glotal;  

(ii) quanto ao domínio, esse condicionamento aplica-se a Coda de todas as sílabas, tônicas ou 

átonas, iniciais ou mediais no domínio prosódico da palavra fonológica e;  

(iii) quanto às características, esse condicionamento é visto como uma assimilação, chamada 

espraiamento ou ainda espalhamento na Fonologia de Geometria de Traços (FGT), do traço Voz.  

 O processo de assimilação como descrito acima, no entanto, não parece explicar a 

ocorrência da nasal em Coda como nos dados em (f), além de colocar em questão também o que 

propomos para os dados em (g). Assim para incorporar tais evidências voltaremos a esses novos 

dados mais a frente no item 7.11, na página 128. 
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5.4.  O MOLDE SILÁBICO XAVANTE 

 

61. 

                    σσσσ 

      

        O                     R 

 

 

                N        C  

 

 
            pppp    RRRR    aaaa    pppp�    

            bbbb    RRRR�    eeee    bbbb�        

            mmmm        EEEE    mmmm�    
            tttt        iiii    jjjj    

            dddd        oooo    jjjj �    

            nnnn        �    

                    uuuu    

            NNNN                 
            RRRR        FFFF                                    

            ssss        eeee�    

            zzzz        iiii �    

            tstststs        oooo �    

            dzdzdzdz        EEEE�    

            �        åååå�    

            �    
            ////        
            hhhh    

            hhhh �    
            k k k k     
            w w w w     

            wwww�    
            jjjj    

            jjjj �    

            RRRR�    
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6. ACENTO E ENTONAÇÃO EM XAVANTE 

  

 A Prosódia é o estudo do ritmo, entonação e demais atributos correlatos na fala. A Prosódia 

descreve todas as propriedades acústicas da fala que não podem ser preditas pela transcrição 

fonética.  Ritmo é a frequência de repetição de algum fenômeno. Esse termo é usual também para 

referir-se à variação da frequência de repetição desse fenômeno no tempo, notadamente os sons.

 Em todas as línguas a fala possui ritmo, embora o seu ritmo dependa da natureza de cada 

língua. O francês ou o italiano, por exemplo, integram-se ao ritmo silábico no qual todas as sílabas 

tendem a articular-se durante um tempo aproximadamente igual.  

 A língua inglesa por exemplo, pertence a um sistema rítmico cuja unidade mínima é o pé24, 

constituído por uma ou mais sílabas. Neste caso são os pés que se pronunciam numa duração mais 

ou menos regular, o que significa que, por exemplo, num pé de quatro sílabas cada uma delas deva 

ser mais breve do que a sílaba, obviamente mais longa, de um pé monossilábico. O ritmo da fala 

inglesa apresenta-se assim num movimento de velocidades diferentes, percorrendo períodos 

semelhantes de tempo, mas cria-se também na tensão entre os acentos de intensidade - 

equivalentes ao ictus da prosódia clássica - que surgem, de uma maneira sistemática, na primeira 

sílaba de cada pé. Segundo M. A. K. Halliday, o pé descendente constitui um elemento da estrutura 

fonológica inglesa. Este acento pode também ser silencioso, mantendo-se o ritmo, de um modo 

sub-vocálico, tanto na consciência do falante como na do ouvinte: o chamado "silêncio rítmico". O 

pé aqui referido compõe-se de duas ou mais sílabas métricas. Os pés básicos (mais frequentes) 

são25: 

 

(i) Troqueu – um pé formado por uma sílaba longa (tônica) e uma breve (átona);  

(ii) Iambo ou Jambo – um pé formado por uma sílaba breve e uma longa;  

(iii) Dátilo – um pé formado por uma sílaba longa e duas breves e;  

(v) Anapesto - Pé formado por duas sílabas breves e uma longa. 

 

 Algumas sílabas são mais proeminentes em Xavante, ou seja, são produzidas usando mais 

energia acústica e com maior intensidade, do que outras. A margem da palavra prosódica relevante 

para essa proeminência é a direita e o pé básico é o troqueu, no sentido de Hayes (1995). As 

                                                 
24 A noção de pé aqui referida vincula-se à escola britânica de fonética.  
25 Ver nota anterior. Tais pés básicos não são os mesmos daqueles postulados por Hayes (1995).  
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sílabas proeminentes ocorrem em todas as palavras da língua e essa proeminência é previsível de 

acordo com as seguintes regras de acento em Xavante:  

 

(i) toda palavra é acentuada; 

(ii) há preferência por paroxítonas; 

(iii) podem ocorrer oxítonas; 

(iv) todos os monossílabos são tônicos. 

 Do ponto de vista não-linear podemos formular a seguinte regra: 

(i) σσσσ → �σσσσ / ___ . (σσσσ) 

 Possíveis expansões:  

(ii) σσσσ → �σσσσ / (σσσσ) . ___ (algumas posposições atraem o acento) 

(iii) σσσσ → �σσσσ / ___ # 

  

 O acento em Xavante pode recair assim em uma das duas últimas sílabas. Essa restrição de 

janela é, em Xavante, válida tanto para os verbos quanto para os nomes. A preferência da língua é 

por formar, em palavras trissilábicas, paroxítonas primeiramente, e em dissilábicas a preferência é 

por oxítonas. No exemplo que tomamos abaixo, o stress da palavra da.'bu.du (pescoço) recai 

normalmente sobre a segunda sílaba, da direita para a esquerda. Entretanto, quando a esta palavra é 

acrescida o enfático (hã), o acento se desloca para manter a sua situação como paraxíton junto à 

margem direita. Em Xavante então mantém a mesma posição do acento silábico, assim a palavra 

continua paroxítona, como no exemplo abaixo:    

62.  

a) [da.�bu.du]                 /da. -�bu.du/             pescoço 

                                                                NOM- pescoço 

b) [da.bu.�du.ha)]      /da.  -bu.�du.-ha)/    o pescoço  

                                                               NOM   –pescoço     -ENF    

c) [da.bu.�du.ha) #/i).�pa]     /da.  -bu.�du.-ha)       /i).   -�pa/   o pescoço é comprido   

                                                              NOM –pescoço   -ENF            REL   -comprido 
 

 Não parece haver padrões diferentes para as diferentes classes de palavras. Ao contrário, o 

que parece haver é um unico padrão constante em todas as categorias lexicais. 

 Há ainda acentos secundários que ocorrem em intervalos regulares da direita para a 

esquerda, nunca em sílabas adjacentes e respeitando sempre a distancia de uma sílaba. O Xavante 
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não parece fazer distinção quanto ao peso silábico para o acento. As silabas, independentemente da 

noção de peso, podem ou não ser acentuadas, dependendo da posição que ocupem dentro da 

palavra. O peso silábico não tem, portanto, nehuma relevância para a atribuição do acento em 

Xavante. 

 Os correlatos acústicos do acento são principalmente a altura da voz e a duração. Parecem 

ser constantes entre os diferentes tipos de modalidades (declarativas, interrogativas etc) bem como 

entre diferentes falantes. 

 A respeito do acento em Xavante, Burgess26 (1961a) diz o seguinte: o acento em xavánte é 

predizível, sendo ele controlado pela posição da sílaba em frases, e pelo tipo de sílaba que ocorre. 

Hall, autora que trabalhou com o Xavante e produziu artigos juntamente com McLeod, fez 

algumas afirmações sobre essa língua, segundo essa autora,  em geral, o acento cai na última sílaba 

de frases e nas sílabas alternadas que precedem. Quando há sílabas fechadas (que terminam em 

consoante) ou sílabas prolongadas (que terminam em vogal prolongada) na frase, o acento cai 

nelas, e neste caso há variação, em geral motivada pela ênfase, entre a acentuação ou não-

acentuação das sílabas curtas que, segundo a regra geral, para Hall (1979), seriam acentuadas. A 

manifestação de acento inclui a elevação de tom em vogais altas, e o abaixamento de tom em 

vogais não-altas, assim acompanhando a influência de vogais altas e não-altas no tom de 

qualquer sílaba em xavánte. Em português, como em xavánte, o acento mais forte cai na última 

sílaba acentuada da frase (Hall, op. cit.: 20-21).  

 O que observamos em nossos dados é que o acento tende a cair em uma sílaba específica 

dentro do que parece ser um pé ou uma palavra fonológica. As sílabas fechadas não-acentuadas 

fazem parte normalmente da fala espontânea do meu consultor nativo. Há vogais longas e não-

acentuadas. As vogais altas têm frequentemente um pitch notavelmente elevado, mesmo que sejam 

acentuadas ou não.  

 Para Fox (2000: 163), o conceito de graus de acento em inglês é supérfluo. Acento em 

inglês (“acento nível 1") pode ser descrito em termos de pés de base rítmica, dentro dos quais as 

sílabas podem ser acentuadas ou não. A metrificação rítmica depende, em parte, do grau de 

rapidez da fala do indivíduo. Os supostos acentos secundários (e os fenômenos associados a eles, 

                                                 
26 É importante lembrar que o trabalho de campo de Burgess, McLeod e Hall no estudo do Xavante foi feito há mais 

de 50 anos atrás, numa época em que os Xavantes tinham ainda pouco contato com a sociedade nacional e foi feito 

essencialmente com informantes do sexo feminino, como declarado pelas próprias autoras. Nessa época os Xavante 

somavam um número em torno de pouco mais de mil indivíduos. E hoje são mais de treze mil falantes. Acreditamos 

que esses dados possam justificar algumas diferenças entre nossas análises.  
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tal como a redução de vogais) podem ser explicados em termos de unidades de estrutura silábica e 

de entonação. O chamado acento sentencial, também chamado de acento nível 2, pode ser 

explicado em termos de unidades de entonação. Fox assinala que ...todos os casos em que uma 

hierarquia de “níveis” de acento é postulada, podem ser reduzidos aos dois níveis de acentuação 

reconhecidos aqui. O nível mais baixo (nível 1) é o nível de acentuação propriamente dito; em 

uma língua como inglês é baseado em um princípio rítmico. O nível superior (nível 2) (tanto 

quanto um terceiro nível possível, nível 3) depende da estrutura de entonação, e não é rítmico, 

segundo Fox, (2000:166-167).  

 O Xavante parece se comportar como uma língua do tipo stress accent, ou seja, uma língua 

que usa mais do que o pitch para expressar foneticamente o acento. Seguindo-se Fox (2000: 124-

127), teria o que este autor chama de acento de nível 1 com base rítmica. O acento de nível 2 de 

Fox (op.cit.), considerado como unidade de entonação, é aquele que corresponde ao que Hall (op. 

cit.) chama de acento mais forte que cai na última sílaba acentuada da frase.  

 Para Pickering (op. cit.), em Xavante, as sílabas podem ou não ser acentuadas. O acento na 

língua é manifestado foneticamente por uma combinação de fatores que variam dependendo do 

contexto – seja pelo alongamento da vogal nuclear (distinta de alongamento fonológico), seja pela 

entonação, ou ainda por um aumento de intensidade. Segundo este autor, em Xavante o acento 

pode ser analisado em termos de algum tipo de pé métrico, que consiste em uma sílaba acentuada 

que possa ser precedida ou seguida por uma ou mais sílabas não-acentuadas. Pickering (op. cit.) 

não apresenta uma estrutura deste pé, ou mesmo demonstra se uma análise binária seria apropriada 

no caso do Xavante. Ele supõe que o acento seja previsível em termos destes pés, se estes puderem 

ser definidos corretamente. Os quatro exemplos que ele traz e que retomamos abaixo, ilustram o 

tipo de análise sugerido em seu trabalho.  

Dado 1: 

/                   /  divisão de pé 

       *     *         *     acento nível 1 

    *    *      *      *    *    *      *    *    *     *   sílabas 

[p i. ʔ ʌ̃ . z ɛ. m ã. t e .z a. m ʌ̃.b u. r u .ʔ u] 

Pi'õ   zéma   te za   mõ  buru 'u. 

mulher também  3P FUT vai    roça      POSP 

Também uma mulher vai à roça. 

 

Dado 2: 
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/         /   divisão de pé 

         *                    *          *    acento nível 1 

   *    *   *  *     *    *     *  *    *    *  *   sílabas 

[ʔaj.bɜː.hã.te.wej.mʌ̃.̃ wa.tɛ.brɛ.mĩː.ɾɛ] 

Aibö hã     te wei mõ watébrémi ré. 

homem EMF  3P DIR   ir      menino           POSP 

Um homem vem com um menino. 

 

 Dado 3: 

/         /                  / divisão de pé 

       *            *                   *     *  acento nível 1 

   *  *   *   *  *   *  *   *     *   *  *  *   *  sílabas 

[pi.ʔʌ̃.za.hu.rɛː.hã te.rʌm.hu.ri.za.huːɾɛ] 

Pi'õ   dzahuré hã   te   romhuri dzahuré. 

mulher DUAL       ENF 3SG trabalhar     DUAL 

As duas mulheres trabalham. 

 

Dado 4: 

/       /  divisão de pé 

       *                      *       *    acento nível 1 

    * *    *  *    *   * *  *   *    *   sílabas 

[pi.ʔʌ̃ː̃.hã te.wa.pa.ri.za.huː.rɛ] 

Pi'õ   hã   te   wapari dzahuré. 

mulher ENF 3PL ouvir         DUAL 

As duas mulheres escutam. 

 

 No que diz respeito aos nossos dados do Xavante, não obsevamos, até o momento, nenhum 

processo fonológico segmental ou morfológico que interaja com o acento, pelo menos não de 

forma sistemática. Conforme nossos dados, processos fonológicos segmentais são dependentes da 

sua organização interna da sílaba.  
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7. NASALIZAÇÃO: A HARMONIA NASAL E A RINOGLOTOFILIA  EM XAVANTE 

 

 Tratamos neste trabalho de um dos aspectos mais interessantes na fonologia Xavante, a 

nasalização. Tomamos a nasalização como um processo fonológico universal, seguindo as 

intuições de Yu (1999), Solé (1999), Walker (1998, 2000) e Shosted (2003, 2006) sobre a 

harmonia de nasalidade e as fricativas nasalizadas. Discutimos as regras que envolvem a realização 

de segmentos nasais e nasalizados em Xavante e discutimos as possibilidades de harmonia nasal 

nesta língua. Por fim, argumentamos em favor de uma relação intrínseca entre a realização desses 

segmentos nasais e a produção das glotais, rinoglotofilia, nos termos de James A. Matisoff, (1975).  

 

7.1. A NASALIZAÇÃO 

 

 Há muito se sabe que o traço [nasal], que corresponde à propriedade de ter o véu palatino 

abaixado na produção de um segmento, pode se superficializar como uma propriedade não apenas 

de um segmento mas de uma sequência de segmentos nas palavras de alguma língua. Do ponto de 

vista descritivo, isso acontece quando um segmento subjacentemente nasal, que pode ser uma 

consoante fonêmica nasal ou uma vogal nasal, aciona a nasalização de uma cadeia de segmentos 

adjacente de forma previsível e fonologizável. Este fenômeno é conhecido como espraiamento, 

espalhamento, propagação do traço nasal ou ainda harmonia nasal.  

 
7.2.  HIERARQUIA IMPLICACIONAL DE NASALIZAÇÃO 

 

 O comportamento dos segmentos em harmonia nasal, segundo Walker (1998), pode ser 

descrito a partir de três categorias:  

 

(i) Segmentos alvos são aqueles que sofrem o espalhamento, a propagação nasal; 

(ii) Segmentos bloqueadores são aqueles que permanecem orais e bloqueiam o espalhamento 

nasal e; 

(iii)  Segmentos transparentes, aqueles que permanecem orais mas não bloqueiam a 

nasalização dos segmentos subsequentes.  

 

 Ainda segundo essa autora, as línguas que dividem seus segmentos exaustivamente em 

bloqueadores e alvos exibem uma variação limitada no conteúdo desses conjuntos de segmentos. 

Ao  nosso ver, nesse categorização, uma limitação é o fato de que o conjunto de bloqueadores 
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sempre incluirá as oclusivas obstruintes. No entanto, de acordo com a hipótese da tipologia 

fatorial, Prince e Smolensky (1993) formalizada no âmbito da Teoria da Otimalidade27, todas as 

variantes possíveis na tipologia devam ser atestadas. Nessa perspectiva deverá haver uma língua 

em que as obstruintes oclusivas irão pertencer ao conjunto dos alvos e sofrer o espalhamento nasal, 

como o que argumentamos inicialmente para os segmentos incompletamente especificados para o 

traço nasal em posição de Coda do Xavante. 

 A análise dessa tipologia sugere que sistemas com transparência constituam o complemento 

àqueles que Walker menciona por incluir todas as consoantes, inclusive as  oclusivas obstruintes, 

no conjunto de segmentos, pelos quais a nasalização se espalha, ou seja, o conjunto de segmentos 

que se tornam nasalizados ou são 'ignorados'. Isto constitui a base para o argumento de que 

sistemas com bloqueio e sistemas com segmentos transparentes são um tipo básico, em que todos 

os segmentos são agrupados no conjunto de bloqueadores ou no conjunto de alvos. Segundo 

Walker, se o contrário fosse verdadeiro, o relacionamento complementar entre esses sistemas seria 

meramente acidental. O mais importante para esse argumento é a idéia de que a variação em 

harmonia nasal deve aderir a uma hierarquia de segmentos. Conforme discutido em pesquisas 

anteriores sobre nasalização, Schourup (1972), Pulleyblank (1989), Piggott (1992), Cohn (1993c) e 

retomado em Walker (1995, 2000, 2008), a variação nos conjuntos de alvos e bloqueadores 

supralaríngeos em harmonia nasal obedece a uma hierarquia implicacional em que para cada 

divisão, marcada por um rótulo numérico, todos os segmentos da esquerda serão alvos, enquanto 

aqueles à direita serão bloqueadores. Assim, Walker (1998) propõe a seguinte hierarquia 

implicacional de nasalização:  

 

                        Vogais  Glides  Líquidas  Fricativas  Oclusivas Obstruintes 

             alta < -------------------------------------------------------------------------->  baixa 

                                           compatibilidade com nasalização  

 

 Em uma discussão sobre a nasalidade em Tuyuca, Walker toma o fato de que oclusivas 

vozeadas se padronizam com as obstruintes no bloqueio da propagação nasal através de morfemas 

como uma evidência forte de que, quando orais, elas são de fato obstruintes. Este efeito de 

bloqueio seria totalmente inesperado se oclusivas vozeadas orais fossem postuladas 

subjacentemente como soantes orais, em vez de obstruintes, como Piggott (1992) e Rice (1993) 

                                                 
27 Trataremos especialmente da Teoria da Otimalidade no capítulo 8, quando nos voltaremos para aspectos da 
fonologia Xavante sob a ótica dessa teoria. 
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propuseram para a língua Tucano, Barasano do Sul. As obstruintes soantes, uma classe que inclui 

as nasais como [m] ou [n] e possivelmente suas contrapartes orais, como Piggott e Rice sugerem, 

são altamente compatíveis, na verdade, os mais compatíveis com a nasalização e não se poderia 

esperar que bloqueassem o espalhamento nasal quando segmentos menos compatíveis, como os 

glides e as líquidas, sofrem a nasalização.  

 Por outro lado, oclusivas obstruintes estão na posição mais baixa na escala de 

compatibilidade com nasalização. Assim, só devem sofrer nasalização quando todos os segmentos 

que são mais compatíveis, também sofrerem. Segundo Walker (op. cit.), este parece ser o caso dos 

morfemas em Tuyuca. Além disso, esses deverão estar entre os primeiros segmentos que 

bloqueiam a propagação nasal, o que é consistente com o seu comportamento em harmonia 

transmorfêmica.  

  Walker (1998:67) traz uma versão condensada de seu banco de dados referentes à 

harmonia nasal, nas línguas do mundo. A partir do comportamento dos segmentos em harmonia 

nasal e focalizando os segmentos-alvo, Walker classifica as línguas do mundo, como pertencentes 

a um dos cinco tipos básicos, abaixo relacionados: 

(i) línguas em que apenas vogais e glotais são alvos; 

(ii)  línguas em que vogais, glotais e glides são alvos; 

(iii)  línguas em que vogais, glotais, glides e líquidas são alvos;  

(iv) línguas em que vogais, glotais, glides, líquidas e fricativas são alvos; 

(v) línguas em que todas as classes de segmentos se comportam como alvos.  

  

 Retomamos abaixo uma versão condensada do banco de dados de Walker: 

(i) Vogais        (Glotais)       Glides Líquidas Fricativas Oclusivas 
 
Língua  Gatilho Alvo > 

< 
Comentários Referências 

Barasano 
(Dialeto do 
Norte; 
Tucano, 
(Colômbia) 

Vogais 
nasais 
(obstruinte 
nasal se 
propôs em 
UR) 

V, h D Essa restrição de padrão de espalhamento  
para direita é bem diferente da propagação  
completa no dialeto do Sul e deve ser 
verificada. 

Stolte & Stolte 
(1971);  
Steriade 
(1993a) 

Guahibo 
(Guahibo - 
Pamaguan; 
Colômbia, 
Venezuela) 

Obstruinte
s nasais, 
vogais 
nasais 

V, h D  Kondo & 
Kondo (1967) 

Mixtecas Obstruinte V, � D A fricativa glotal é rara nesse dialeto. Pankratz & 
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(Dialeto de 
Ayutla; 
Mixtecan; 
México) 

s nasais, 
Vogais 
nasais 

Pike 
(1967) 

Mixtecas 
(Dialeto de 
Mixtepec; 
Mixtecan; 
México) 

Paragens 
 nasais 

V, � D Não há nenhum [h] na língua. Pike & Ibach 
(1978) 

Mixtecas 
(Dialeto 
Molinos; 
Mixtecan; 
México) 

Obstruintes 
nasais 

V, h, 
� 

B Nasalização é limitada a um domínio de um 
dístico dissilábico que constitui o núcleo da 
palavra fonológica. 

Hunter & Pike 
(1969);  
Beddor (1983) 

Mixtecas 
(Dialeto de 
Silacayoap
an; 
Mixtecan; 
México) 

Obstruinte
s nasais, 
Vogais 
nasais 

V, � B Harmonia nasal é limitada ao domínio de um 
dístico dissilábico que constitui o núcleo da  
palavra fonológica. [h] não parece se tornar  
nasalizado. 

North & 
Shields (1977);  
Marlett (1992) 

Pame 
Otomi 
(Otopamea
n; 
México) 

Nasal  
vogais 

V, h,  
� 

D Descrição de Gibson sugere que a nasalidade 
se espalha através de mais segmentos, mas 
exemplos mostram apenas por meio de 
vogais, glotais (conforme observado por 
Schourup). 

Gibson (1956). 
Schourup 
(1973). 
Beddor (1983) 

Sundanês 
(Hesperone
sian; 
Indonésia) 

Obstruintes 
 nasais 

V, h,  
� 

D [�] não é fonêmico. Há complexidades 
interessantes com harmonia nasal e 
infixação. 

Robins, 1953), 
(1957). 
Langendoen 
(1968). 
Anderson 
(1972);  
Howard 
(1973).  
Condax et al. 
(1974).  
Hart (1981);  
van der Hulst 
& Smith 
(1982); Cohn 
(1990), (1993a, 
b), 
Piggott (1992), 
Benua (1997). 
Walker & 
Pullum (1997) 

Tinrin  
(Caledonic
a) 

Obstruinte
s nasais; 
obstruinte 
pre-

V  E Glotais [h, hw], comportam-se de certa 
forma como velares contínuas surdas. 
 

Osumi (1995) 
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nasalizada 
; vogais 
nasais 

 
 
(ii) Vogais        (Glotais)       Glides Líquidas Fricativas Oclusivas 
 
Língua  Gatilho Alvo > 

< 
Comentários Referências 

Acehnese 
(Hesperon
esian; 
Indonésia) 

Obstruinte 
nasal 
(V nasal)? 

V, j, 
w, 
h, � 

D Segmento de gatilho na penúltima sílaba. Durie 
(1985) 

Aguaruna 
(Jivaro; 
Peru) 

h� não 
especifica
do em 
Coda 
nasal 

V, j, 
w 

B [h�] está em distribuição complementar com 
a velar nasal. 

Payne 
(1974). 
Bivin 
(1986). 
Trigo 
(1988); 
Walker & 
Pullum 
(1997) 

Arabela 
(Zaparoan
; Peru) 

obstruinte
s nasais, 

h � 

V, j, 
w 

D Fricativa glotal é nasal em todos os 
ambientes. 

Rich (1963); 
Howard 
1973. 
Beddor 
(1983); 
Walker & 
Pullum 
(1997) 

Bariba 
(Voltaica; 
Nigéria) 

Obstruinte
s nasais, 
vogais 
nasais 

V, j E Espalhamento parece ser restrito à sílaba. Welmers de 
(1952); 
Beddor 
(1983) 

Breton 
(Celta; 
França) 

Vogais 
nasais 

V, w E Não há glotais na língua. Padrões de [j] não 
são claros. 

Ternes 
(1970). 
Dressler 
(1972); 
Schourup 
(1973); 
Walker & 
Pullum 
(1997) 

Capanah
ua 
(Panoanas
; Peru) 

Obstruinte 
nasal 

V, j, 
w, 
h, � 

E 
B 

Nasalidade espalha-se para a esquerda, mas 
se C nasal é excluído, o espalhando é 
bidirecional. 

Loos 
(1969); 
Halle & 
Vergnaud 
(1981); 
van der 
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Hulst & 
Smith 
(1982); 
Safir 
(1982); 
Piggott 
(1987), 
1992;  
Trigo 
(1988) 

Chinante
co 
(Tepetotut
la 
dialeto; 
Chianteca
n; 
México) 

Obstruinte
s nasais, 
vogais 
nasais 

V, j, 
w, 
velar 
fraca 
(sem
i-) 
cons. 

D Propagação ocorre na fronteira silábica. Westley 
(1971); 
Walker & 
Pullum 
(1997) 

Dayak 
(Kendaya
n 
dialeto; 
Indonésio; 
Bornéu) 

Obstruinte
s nasais 
(?) 

V, 
glota
is, 
glide
s 

D Descrição de Curt (citando Dunselman 
(1970)) 
 

Dunselman 
(1949); 
Court 
(1970) 

Dayak 
(Terra – 
Bukar 
Dialeto 
Sadong; 
Hesperone
sian; 
Indonésia) 

Obstruinte
s nasais 

V, j, 
w, 
h, � 

D Oclusiva glotal é descrita por Scott como 
um traço de’ junção’. Semivogais/glotais 
são bloqueadoras em algumas palavras. 

Scott 
(1964); 
Court 
(1970); 
Schourup 
(1973) 

Dayak 
(Terra – 
Mentu 
dialeto; 
Indonésio; 
Sarawak) 

Obstruinte
s nasais 

V, j, 
w, 
h, � 

D Semivogais/glotais são bloqueadores em 
algumas palavras 

Court 
(1970) 

Dayak 
(Dialeto 
do mar; 
Indonésio; 
Sarawak) 

Obstruinte
s nasais 

V, j, 
w, 
glota
is 
(?) 

D  Scott 
(1957); 
Kenstowicz 
& 
Kisseberth 
(1979) 

Konkani  
(Indo-
iraniano; 
Índia) 

Obstruinte
s nasais; 
Vogais 
nasais 

V,j E 
 

Espalhamento também para a direita mas 
apenas em segmentos em final de palavra. 

Fellbaum 
(1981); 
Ghatage 
(1963); 
Beddor 
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(1983); 
Walker & 
Pullum 
(1997) 

Lamani 
(Indo-
arianas; 
No distrito 
de 
Gulbarga, 
Índia) 

Vogais 
nasais 

V, j, 
w 

D Trail não explícita o comportamento de [h] 
em nasalização. 

Trail (1970) 

Madurese 
(Malayo- 
Polinésia; 
Indonésia) 

Obstruinte
s nasais 

V, j, 
w, 
h, � 

D Semivogais que se espalham não são 
fonêmicas; semivogais fonêmicas são raras. 
Existe uma interessante interação entre 
harmonia nasal e reduplicação. 

R. Stevens 
(1968), 
(1985); 
Mester 
(1986); 
McCarthy 
& Prínce 
(1995) 

Malaio 
(Dialeto 
de Johore; 
Indonésio; 
Malásia) 

Obstruinte
s nasais 

V, j, 
w, 
h, � 

D Oclusiva glotal não é fonêmica. Dyen 
(1945); 
Court 
(1970); 
Kenstowicz 
& 
Kisseberth 
(1979); 
Onn (1980); 
Pulleyblank 
(1989); 
Piggott 
(1992) 

Malaio 
(Dialeto 
Ulu Muar; 
Indonésio; 
Malásia) 

Vogais 
nasais 

V, j, 
w, 
h, � 

E Vogais fonemicamente nasais ocorrem 
apenas em sílabas tônicas. 

Scott 
(1964); 
Hendon 
(1966) 

Marathi  
(Indo-
arianas; 
Índia) 

Obstruinte
s nasais 

V, j, 
w 

E Nasalização é limitada à sílaba. Não há 
nenhuma obstruinte glotal. [h] é descrito 
como vozeado. Não está claro se [h] pode 
ser nasalizado. 

Pandharipan
de 
(1997) 

Maxakali  
(Isolar; 
Brasil) 

Obstruinte
s nasais 

V, j, 
w, 
h, � 

B  Gudschinsk
y et 
al. (1970); 
Anderson 
(1976); 
Walker & 
Pullum 
(1997) 
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Melanau 
(Dialeto 
de Mukah; 
Austronési
o; 
Sarawak) 

Obstruinte
s nasais 

V, j, 
w, 
h, � 

D  Blust (1988) 

Orejon 
(dialeto 
descrito 
por Velie 
e Velie; 
Tucanoan; 
Peru) 

Vogais 
nasais 

V, j, 
h 

D Nasalização é contrastiva apenas na 
primeira sílaba. Comportamento de oclusiva 
glotal não está claro. 

Velie e 
Velie 
(1981);  
Cole & 
Kisseberth 
(1995) 

Oriya  
(variedade 
coloquial 
; Indo- 
Ariana; 
Índia) 

Obstruinte
s nasais 

V, j, 
w 

B Nasalização de vocoides ocorre sob a 
exclusão de uma obstruinte nasal no 
discurso coloquial. 

Patnaik 
(1984); 
Piggott 
(1987) 

Rejang 
(Austroné
sio; 
Sumatra 
do Sul) 

Obstruinte
s nasais 

V, j, 
w 

D Oclusiva glotal bloqueia propagação nasal. 
Padrões de [h] não estão claros. 

McGinn 
(1979); 
Coady & 
McGinn 
(1982) 

Saramaca
no 
(Suriname
) 

Obstruinte
s nasais 

V, j, 
ø 

D Nasalidade em rima silábica se espalha 
através de laminais (palatal) soantes. 

Rountree 
(1972) 

Seneca 
(Iroquesa; 
Canadá, 
E.U.A.) 

Obstruinte
s nasais, 
Vogais 
nasais 

V, 
desli
za, 
glota
is 

B Chafe relata que [sw] não bloqueia o 
espalhamento. Algumas complicações na 
esquerda se espalhando. 

Holmer 
(1952); 
Chafe 
(1967); 
Beddor 
(1983) 

Terena/o 
(Aruaque; 
Brasil) 

Morfema 
de 
primeira 
pessoa 
 

V, j, 
w, � 

D Nasalização é morfêmica (marca 1ª pessoa). 
[h, h9] se padronizam com fricativas, não 
glotais. Não está claro se /l, r / bloqueam ou 
se submetem. 

Samuel-
Bendor 
(1960);  
Leben 
(1973); Hart 
(1981); 
Bivin 
(1986); 
Piggott 
(1987); 
Cole & 
Kisseberth 
(1995) 

Warao Obstruinte V, j, D Não há nenhuma obstruinte glotal fonémica Osborn 
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(Isolar; 
Venezuela
. 
Guiana) 

s nasais, 
Vogais 
nasais 

w, h na língua. (1966); 
Schourup 
(1973); 
Piggott 
(1987),  
(1992) 

Urak 
Lawoi’  
(Hesperon
esian; 
Tailândia, 
Malásia) 

Obstruinte
s nasais 

V, j, 
w 

D Gatilho deve estar na penúltima sílaba 
(sublinhada). Comportamento do [h, �] não 
é discutido. 

Hogan 
(1988) 

Urdu  
(Indo-
iraniano; 
Paquistão, 
Índia) 

Obstruinte
s nasais, 
Vogais 
nasais 

V, j, 
w, h 

B Não há nenhuma obstruinte glotal fonêmica 
na língua. 

Hoenigswal
d 
(1948);  
Poser 
(1982); 
Walker &  
Pullum 
(1997) 

 
 
 
(iii) Vogais        (Glotais)       Glides Líquidas Fricativas Oclusivas 
 
Língua  Gatilho Alvo > 

< 
Comentários Referências 

Edo 
(Kwa, 
Nigéria) 

Vogais 
nasais 

V, l ,
 r 
[+ 
son] 

D Espalhamento nasal atinge soantes em 
sufixos após uma vogal nasal na raiz (glides 
/ glotais não ocorrem em afixos relevantes). 

Aikhionbare 
(1989) 

Inglês 
(Dialeto 
do Centro-
oeste; 
Germânic
o; 
E.U.A.) 

Obstruinte
s nasais 

V, 
j , w 

h, l , 
r 

E Descrição de Schourup (1972, 1973) 
citando Stampe (PC). Nasalização se 
espalha só até a sílaba tônica. 

Schourup 
(1972), 
(1973) 

EPA 
Pedee 
(Saija; 
Choco; 
Colômbia) 

Vogais 
nasais 
(Obstruint
es nasais 
se há 
especulaç
ões em 
UR) 

V, 
j , w 

h, 	 

D O flap é submetido a nasalização mas os 
trills bloqueiam. Padrões de obstruinte 
glotal não estão claros. 

Harms 
(1985), 
(1994);  
Bivin 
(1986) 

Epera 
(Choco; 

Morfema 
nasal 

V, 
Glid

D Este artigo descreve a propagação 
trasmorfêmica. Padrões de fricativas não 

Morris 
(1977); 
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Panamá)  es, 
glota
is, 
líqui
das 

são claros.  Bivin 
(1986) 

Ewe/Gbe 
(Kwa; 
Gana, 
Togo, 
Bénim, 
Nigéria) 

Vogais 
nasais 

j , w,
 ; 

l , 	, 
r , 
*, b 

E Não há nenhuma glotal. Propagação é  
sílábica. [*, b] alternam com [7 , m] e 
podem ser tratadas como soantes. 

Capo (1981) 

Hindi  
(Indo-
iraniano; 
Índia, 
Paquistão) 

Vogais 
nasais 

V, 
j , w 

h, < 

E 
? 

Há evidências para a nasalização de 
consoantes pelos dados de nasografico (M. 
Ohala, 1975). 

M. Ohala 
(1975) 

Ijo  
(Dialeto 
Kolokuma
; Kwa; 
Nigéria) 

Obstruinte
s nasais, 
Vogais 
nasais 

V, j, 
w, 
	, l 

E /l/ torna-se [n] antes de vogais nasais. 
Williamson (1969) relata um padrão 
semelhante em dialetos Kalabari e Nembe. 
Padrões de [h] não é clara. 

Williamson 
(1965), 
(1969b), 
(1987); 
Piggott 
(1992) 

Isoko 
(Dialeto 
de Ozoro; 
Kwa; 
Nigéria) 

Vogais 
nasais 

j, w, 
	, 
= 

E Espalhamento parece estar ligado a sílaba. 
Padrões de [h] não são claros. 

Mafeni 
(1969) 

Kayan 
(Dialeto 
Juman; 
Austronési
o; 
Sarawak) 

Obstruinte
s nasais 

V,j , 
w, 
h, �, 
l 

D Blust observa que ele não pôde ser 
determinado se /r/ permite o reporte de 
nasalização. 

Blust 
(1977), 
(1996) 

Kpelle 
(Mande; 
Libéria, 
Guiné) 

Vogais 
nasais 

V, 
j , l , 
* 

D [*] representa a velar ressonante. Welmers 
(1962); 
Pulleyblank 
(1989) 

Mandan 
(Sioux, 
EUA)  

?  V,w, 
h, 
r 

? Descrição de Schourup (1972) citando Ocos 
(1970). 

Schourup 
(1972) 
(citando 
Hollow 
1970) 

Espanhol 
(Dialeto 
do Sul 
castelhano
; 
Romance) 

Segmento 
nasal 

[+ 
son] 

B  Clements 
(1977); 
Safir (1982) 
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Tucano 
(Tucano; 
Colômbia) 

Morfema 
nasal 
 

V, j, 
w, 
h, 
�, r 

D Este padrão ocorre no espalhamento em 
morfemas (para afixos alternando). [>] 
também não bloqueia o espalhamento. 

West & 
Welch 
(1967), 
(1972); 
West 
(1980); 
Bivin 
(1986); 
Trigo 
(1988); 
Noske 
(1995). 

Tuyuca 
(Tucano; 
Colômbia, 
Brasil) 

Morfema 
nasal 

V, j, 
w, 
h, r 

D Este padrão ocorre no espalhamento em 
morfemas (para alternando afixos). [>] 
também não bloqueia se espalhando. 

Barnes & 
Takagi 
Silzer  
(1976); 
Bivin 
(1986); 
Barnes & 
Malone 
(1988); 
Barnes 
(1996) 

Urhobo 
(Kwa, 
Nigéria) 

Nasal 
vogais, 
Obstruinte
s nasais? 

V, j, 
w, 

? , 	 

E [?] representa um bilabial continuant 
ininterrupto. Não há nenhum glotal na 
língua. 

Kelly 
(1969); 
Piggott 
(1992) 

Yoruba 
(Oyo - 
padrão 
disqueect; 
Kwa; 
Nigéria) 

Vogais 
nasais 

V, j, 
w, 
	, l 

E /l/ torna-se [n] antes de vogais nasais. 
Espalhamento nasal parece estar ligado a 
sílaba. 

Ward 
(1952); 
Bamgbose 
(1966b), 
(1969); 
Beddor 
(1983); 
Pulleyblank 
(1989) 

 
 
(iv) Vogais        (Glotais)       Glides Líquidas Fricativas Oclusivas 
 
Língua  Gatilho Alvo > 

< 
Comentários Referências 

Ennemor 
(Semítico; 
Etiópia) 

Claro V, j, 
w, 
�, r, 

? , @ 

? Interessante base histórica para a 
nasalização. 

Hetzron & 
Marcos 
(1966) 

Itsekeri 
(Kwa; 

Vogais 
nasais  

j, 
w,	, 

E Fricativas surdas não se submetem. 
Espalhamento parece ser no nível da sílaba. 

Opubor 
(1969) 
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Nigéria) * Não há nenhuma glotal na língua. 

Escocês 
Gaélico 
(Applecro
ss 
dialeto; 
Celta; 
Escócia) 

Vogais 
nasais 
(em sílaba 
acentuada) 

V, 
glide
s, 
glota
is, 
líqui
das 
frica
tivas
. 

D 
 

Nasalização também se estende para o 
início da sílaba tônica. Vogais medias-altas 
nunca são nasalizadas e bloqueam a 
propagação. 

Ternes 
(1973); van 
der Hulst & 
Smith 
(1982); 
Piggott 
(1992) 

UMbund
u 
(Benue-
Congo; 
Angola) 

Consoante 
nasal 
contínua, 
Vogais 
nasais 

V, j, 
w, 
h, l, 
v 

B Além de obstruintes e vogais nasais, 

Umbundu tem / v�, l �, j B, h�/. Domínio da 
propagação é complicado - ver Schadeberg 
(1982). 

Schadeberg 
(1982) 

 
 
(v) Vogais        (Glotais)       Glides Líquidas Fricativas Oclusivas 
 
 

Língua  Gatilho Alvo > 
< 

Comentários Referências 

Apinayé 
(Gê; 
Brasil) 

Vogais 
nasais 

j, r, v, 
nasal ou 
obstruinte 
dupla 

B Propagação está limitado a sílaba. /j, r, v/ 
cada intervalo entre glides, líquidas e 
fricativas constrição. Nasais / obstruintes 
surdas são totalmente nasais em sílabas 
nasais; caso contrário, eles serão pre/post-
nasalizados. 

Burgess e 
Ham 
(1968); 
Steriade 
(1993a) 

Barasan
o 
(Dialeto 
do 
Norte; 
Tucano,  
Colômbi
a) 

Vogais 
nasais 

Todas as 
classes 
de segs 

E Nasalização que espalha-se para a 
esquerda está ligado à sílaba. Oclusivas 
surdas permanecem orais. 

Stolte e 
Stolte 
(1971); 
Steriade 
(1993a) 

Barasan
o 
(Dialeto 
do Sul; 
Tucano, 
Colômbi
a) 

Morfe
ma 
elevel 
Propri
edade 
(ou 
Vogal 
nasal / 
parar) 

Todos os 
segs 

B Segmentos desvozeados comportam-se 
como transparentes. 

Smith e 
Smith 
(1971); 
 Jones & 
Jones 
(1991); 
Piggott 
(1992); 
Rice (1993); 
Steriade 
(1993a) 
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Bribri  
(Chibch
anas; 
Costa 
Rica) 

Vogal 
nasal 
em 
sílaba 
tónica. 

Todas as 
classes 
de segs 

E Obstruintes surdas bloqueiam o 
espalhamento. Propagação de alvos em 
Sílabas tônicas. 

Constenla 
(1985) 

Cabéca
r  
(Dialeto 
do Sul; 
Chibcha
nas) 

Vogais 
nasais 

Todas as 
classes 
de segs 

E Obstruintes surdas bloqueiam o 
espalhamento. 

Constenla 
(1985) 

Cabéca
r  
(Dialeto 
do 
Norte; 
Chibcha
nas) 

Vogais 
nasais 

Todas as 
classes 
de segs 

E Obstruintes surdas comportam-se como 
transparentes na propagação. 

Constenla 
(1985) 

Cayuva
va 
(Isolar; 
Bolívia) 

Obstru
intes 
nasais, 
Vogais 
nasais 

Todas as 
classes 
de segs 

B Obstruintes surdas comportam-se como 
transparentes. Descrição é vaga sobre 
domínio e nasalização de algumas 
consoantes intermediárias. 

Key (1961), 
(1967) 

Cubeo 
(Tucano
; 
Colômbi
a) 

Vogal 
nasals 

Todas as 
classes 
de segs 

E Oclusivas surdas permanecem orais. 
Salser descreve esse espalhamento para 
onsets; não está claro se espalhar em 
sílabas tem lugar. 

Salser 
(1971) 

Desano 
(Tucano
; 
Colômbi
a, 
Brasil) 

Morph
emele
vel 
Propri
edade 
(ou 
Vogal 
nasal / 
parar) 

Todos os 
segs 

B Segmentos desvozeados comportam-se 
como transparente. 

Kaye 
(1971); 
Leben 
(1973); 
Miller 
(1976); 
Bivin 
(1986); 
Steriade 
(1993ª) 

Epena 
Pedee 
(Saija; 
Choco; 
Colômbi
a) 

Vogais 
nasais 
(obstru
intes 
nasais 
se há 
especu
lações 
em 
UR) 

Todas as 
classes 
de segs 

E Obstruintes desvozeadas permanecem 
orais; fricativas são declaradamente 
nasalizadas. Propagação para a esquerda é 
restrita a sílaba. 

Harms 
(1985), 
(1994); 
Bivin 
(1986) 
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Epera 
(Choco; 
Panamá) 

Vogais 
nasais 
(?) 

Todas as 
classes 
de segs 

D Isso pára a propagação morfêmica interna. 
Fricativas obstruintes são bloqueadores no 
discurso 'normal'; mas se comportam 
transparentes na fala rápida. 

Morris 
(1977); 
Bivin 
(1986) 

Gbeya 
(Adama
wa- 
Oriental; 
Central 
Repúbli
ca 
Africana
) 

Vogais 
nasais 

Todas as 
classes 
de segs 

D Obstrintes surdas permanecem orais. 
Comportamento das fricativas e oclusivas 
sonoras não está claro. 

Samarin 
(1966); 
Beddor 
(1983); 
Steriade 
(1993a) 

Gokana 
(Benue-
Congo; 
Nigéria) 

Obstru
intes 
nasais, 
Vogais 
nasais 

Todas as 
classes 
de segs 

D Segmentos surdos não ocorrem no 
ambiente para nasalização (ocorrem 
apenas inicialmente). Não há nenhuma 
glotal. 

Hyman 
(1982); 
Piggott 
(1987); 
Steriade 
(1993a) 

Guanan
o 
(Tucano
; 
Colômbi
a) 

Propri
edade 
do 
nível 
do 
morfe
ma (ou 
Vogal 
nasal / 
obstrui
nte) 

Todos os 
segs 

B Segmentos desvozeados comportam-se 
como transparentes. 

Waltz & 
Waltz 
(1967), 
(1972); 
Bivin 
(1986) 

Guaran
i 
(Tupi; 
Paraguai
, 
Brasil, 
Argentin
a) 

Vogal 
nasal 
em um 
sílaba 
tônica. 

Todos os 
segs 

B Segmentos desvozeados comportam-se 
como transparentes. Sílabas que contêm 
uma vogal oral bloqueiam o 
espalhamento. 

Gregores & 
Suárez 
(1967); 
Rivas 
(1974), 
(1975) 

Guaymi 
(Panamá
) 

Próxi
mo 
passad
o 
conclu
ída 
ação 
morfe
ma 

Todas as 
classes 
de segs 

B Nasalização marca passado recente, ação 
concluída na classe de verbos II. 
Consoantes surdas e vogais posteriores 
bloqueiam. Obstruíntes sonoras variam 
em seu comportamento. 

Kopesec & 
Kopesec 
(1974), 
1975;  
Bivin 
(1986) 

Igbo 
(Dialeto 

Nível 
de 

Todas as 
classes 

B Com exceção das obstruintes surdas, 
todos os segmentos são relatados terem 

Green & 
Igwe 
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Ohuhu, 
Central; 
Igbo; 
Nigéria) 

sílaba 
Propri
edade 
(ou 
obstrui
ntes 
nasais 
e 
vogais 
nasais) 

de segs alofones nasais, incluindo fricativas. Williamson 
(1963), 
(1969a); 
Clark 
(1990) 

Icua 
Tupi  
(Tupi-
Guarani; 
Brasil) 

Morph
emele
vel 
Propri
edade 
(ou 
Vogal 
nasal / 
parar) 

Todas as 
classes 
de segs 

B Descrição é apenas provisória: com base 
em falantes. Realização de /h/ e /r/ num 
contexto nasal não está clara. 

Abrahamso
n 
(1968); 
Bivin 
(1986) 

Kaiwá 
(Tupi-
Guarani; 
Brasil) 

Morph
emele
vel 
Propri
edade 
(ou 
Vogal 
nasal / 
parar) 

V, 
desliza, 
glotais, 
líquidas, 
fricativas, 
obstruinte
s. 

B Obstruinte glotal bloquea a propagação 
nasal no discurso lento. Realização 
semivogais, líquidas e fricativas em 
contextos nasais é pouco clara. 
Obstruintes surdas são transparentes. 

Bridgeman 
(1961); 
Harrison & 
Taylor 
(1971) 

Mixteca 
(Dialeto 
Atatlahu
ca; 
Mixteca; 
México) 

Morfe
ma 
nível 
Propri
edade 
ou 
última 
vogal 

Todas as 
classes 
de segs 

E Obstruintes surdas bloqueiam o 
espalhamento. Segmentos vozeados 
tornam-se nasalizados. 

Alexander 
(1980); 
Marlett 
(1992) 

Mixteca 
(Dialeto 
Coatzos
pan; 
Mixteca; 
México) 

Segun
do 
pessoa 
familia
r 
morfe
ma 

Todas as 
classes 
de segs 

E Obstruintes surdas geralmente bloqueiam 
o espalhamento. Obstruintes sonoras se 
comportam como transparente. 

Pike & 
Small 
(1974); 
Piggott 
(1992); 
Gerfen 
(1996) 

Mixteca 
(Dialeto 
Ocotepe
c; 
Mixteca; 
México) 

Morfe
ma 
nível 
Propri
edade 
ou 

Todas as 
classes 
de segs 

E Obstruintes surdas comportam-se como 
transparente para propagação. Segmentos 
sonoros se tornam nasalizados. 

Marlett 
(1992) 
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última 
vogal 

Orejon 
(Dialeto 
descrito 
por 
Arnaiz; 
Tucano; 
Peru) 

Morph
emele
vel 
Propri
edade 
ou 
primei
ra 
sílaba 

Todas as 
classes 
de segs 

D Descrição de Pulleyblank citando Arnaiz. 
Obstruintes surdas bloqueiam o 
espalhamento. Obstruíntes sonoras são 
nasalizadas. 

Arnaiz 
(1988); 
Pulleyblank 
(1989) 

Parintin
tin  
(Tupi-
Guarani; 
Brasil) 

Vogais 
nasais 
(ou 
morph
emele
vel 
Propri
edade) 

Todas as 
classes 
de segs 

? Obstruintes surdas bloqueiam o 
espalhamento. Obstruíntes sonoras são 
nasalizadas. 

Pease & 
Betts 
(1971); 
Hart (1981); 
Bivin 
(1986) 

Shirian
a 
(Shirian
a; 
Venezue
la, 
Brasil) 

Vogal 
nasal 
(ou 
Propri
edade 
do 
nível 
do pé) 

Todas as 
classes 
de segs 

B Espalhamento nasal é delimitado pelo pé. 
Não está claro se todas as obstruintes se 
comportam como transparente ou se 
algumas se tornam nasalizadas. 

Migliazza & 
Grimes 
(1961); 
Beddor 
(1983) 

Siriano 
(Tucano, 
Colômbi
a, 
Brasil) 

Propri
edade  
do 
nível 
do 
morfe
ma.(ou 
Vogal 
nasal / 
oclusi
va) 

Todos os 
segs 

B Segmentos surdos comportam-se como 
transparente. 

Bivin 
(1986) 
(citando 
Malone et 
al. 
(1985) 

Tatuyo 
(Tucano
; 
Colômbi
a) 

Propri
edade  
do 
nível 
do 
morfe
ma.(ou 
Vogal 
nasal / 
oclusi
va) 

Todos os 
segs 

B Segmentos surdos comportam-se como 
transparente. 

Gomez-
Imbert 
(1980);  
Steriade 
(1993a) 
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Tucano 
(Tucano
; 
Colômbi
a) 

Propri
edade  
do 
nível 
do 
morfe
ma.(ou 
Vogal 
nasal / 
oclusi
va) 

Todos os 
segs 

B Segmentos surdos comportam-se como 
transparente. Este padrão ocorre em 
espalhamento interno ao morfema.. 

West & 
Welch 
(1967), 
(1972); 
West 
(1980); 
Bivin 
(1986). 
Trigo 
(1988); 
Noske 
(1995) 

Tuyuca 
(Tucano
; 
Colômbi
a, 
Brasil) 

Propri
edade  
do 
nível 
do 
morfe
ma.(ou 
Vogal 
nasal / 
oclusi
va) 

Todos os 
segs 

B Segmentos surdos comportam-se como 
transparente. Este padrão ocorre em 
espalhamento interno ao morfema.  

Barnes & 
Takagi 
Silzer 
(1976); 
Bivin 
(1986); 
Barnes & 
Malone 
(1988); 
Barnes 
(1996) 

Xavante
28 
(variante 
falada 
em 
Pimentel 
Barbosa
) 

V, h Todas as 
classes 
de segs 

B Não há consoantes subjacentemente 
nasais. As vogais nasais desencadeiam a 
nasalidade. A fricativa glotal [h] também 
desencadeia a nasalização. 

Quintino 
(2000) 
Quintino 
(2008) 
Quintino 
(2012) 

  

 O resumo acima mostra que todos os casos de harmonia nasal examinados podem ser 

classificados de acordo com a tipologia hierárquica proposta por Walker. Ele também indica que 

alguns padrões são mais frequentes do que outros. Nasalização de vocoides (e glotais) é um dos 

padrões mais comuns, com concentrações de línguas no Pacífico (família austronésia), Índia 

(família indo-iraniano) e América do Sul e Central. Um segundo padrão menos comum é aquele 

em que o espalhamento da nasalização se dá através de todas as classes de segmentos. Esse 

padrão é freqüente nas línguas indígenas da América do Sul e Central, especialmente nos ramos 

Tucano e Tupi-Guarani da família de línguas amazônicas. Nasalização apenas da classe de 

soantes é um pouco menos comum, mas, no entanto, é confirmada nas línguas Kwa da Nigéria e 

dos fluxos transmorfêmicos extensivos de algumas línguas da America do Sul/Central, bem como 
                                                 
28 O Xavante não faz  parte da relação de línguas de Walker, no entanto, incluímos essa língua em sua lista 
inicialmente na lista V, a partir do comportamento dos segmentos, em Xavante, em harmonia nasal. 
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em uma dispersão de outras línguas. A categoria com os membros menos compatíveis é aquele no 

qual nasalização se espalha pelas soantes e fricativas mas é bloqueada por oclusivas abstruintes. 

Isto sugere que se a força da harmonia nasal é forte o suficiente para se espalhar através de 

fricativas, geralmente é forte o suficiente para se ter oclusivas como alvos também. 

 Os relatos de ocorrencia de fricativas nasalizadas em línguas tipologicamente distintas 

merecem algum comentário. Os dados em (6) mostram nasalização das fricativas sonoras e 

surdas no dialeto Applecross do gaélico escocês. Há uma sequência de relatos de Ternes a partir 

de contato com falantes de gaélico. Em um levantamento de ocorrências de continuantes 

nasalizadas, Cohn (1993a) cita três outras línguas em que se relata haver fricativas nasalizadas: 

Waffa (papuásias, Papua-Nova Guiné; Stringer e Hotz 1973), UMbundu (Niger-Kordofanian, 

Angola; Schadeberg 1982) e Igbo (Niger-Kordofanian, Nigéria; Green e Igwe 1963). Alguns 

outros exemplos que poderemos adicionar incluem EPA Pedee (Harms 1985), Ennemor 

(Hetzron e Marcos 1966) e Islandês (Pétursson (1973) e 1940 Einarsson citado por Padgett 

1995c: 51 n. 32). Ainda Ohala e Ohala (1993) puseram em causa a possibilidade de fricativas 

nasalizadas articuladas em consequencia da posição do véu palatino. Descrições da EPA Pedee 

e Islandês são explícitas ao afirmar que o fluxo de ar nasal é mantido durante a fricativa. 

Ladefoged e da Maddieson (1996:134), apude Walker (1998:61) sugerem que "há boa evidência 

de que uma fricativa nasalizada ocorre em UMbundu". Tal segmento é descrito por Schadeberg 

como uma 'labial continuante nasalizada em contorno', transcrito como [v�], e depois 

explicitamente comentando a pedido da Ohala de que tais segmentos são impossíveis, 

Schadeberg observa que este segmento contrasta com uma aproximante labial nasalizada [ w�] 

(1982:127). Evidência para uma fricativa surda nasalizada vem também da pesquisa 

instrumental da Gerfen (1996) sobre o Coatzospan Mixtec (Mixtecan, México), onde ele sugere 

que o fluxo de ar nasal persiste através de uma chamada fricativa coronal 'transparente' [s ] . 

Note-se que, enquanto os resultados do Gerfen são fortemente sugestivos de que é possível 

produzir uma fricativa surda com uma menor abaixamento do véu, em sua técnica utilizada a 

posição do véu é feita indiretamente através de medições de fluxo de ar. Para se ter certeza 

absoluta sobre esta questão, é necessária ter uma medida direta da posição do véu. 

 Trabalhos recentes, Ohala, Solé e Ying (1998) investigaram a questão das fricativas 

nasalizadas, criando uma válvula pseudo-velofaringeal. Eles criaram uma válvula inserindo 

catéteres de vários tamanhos na cavidade oral (via o sulco bucal e a lacuna atrás de molares 

superiores) e intermitentemente abrindo e fechando as aberturas exteriores. Catéteres de 
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tamanhos diferentes simulavam diferenças de abertura velo-faríngea; Embora como nota Ohala, 

Solé e Ying, o tamanho da abertura do cateter pode não corresponder exactamente à impedância 

produzida pela abertura de mesma região velo-faríngea, porque o comprimento dos catéteres foi 

maior que o comprimento da passagem nasal. Eles descobriram que para o cateter menor, 7.9 

mm2, não havia nenhum efeito significativo sobre o nível de pressão faringea (ou seja, pressão 

para trás da constrição para a fricativa oral) e nenhum efeito detectável para qualidade da surda. 

Para catéteres com áreas 17.9 mm2 e acima descobriram que a pressão faríngea diminuía 

consideravelmente, especialmente para fricativas dobradas. A queda de pressão foi mais fraca 

em fricativas surdas porque a glote está aberta nestes segmentos permitindo maior fluxo de ar 

até os pulmões para favorecer uma queda na pressão. Devido a queda de pressão no cateter, 

fricativas tornam-se continuantes sem atritos e estes registos são considerados energia acústica 

que foram reduzidas a fricativas surdas em freqüências mais altas. As conclusões deste estudo 

apoiam claramente a alegação de que a nasalização é antagônica com sons fricativos; no 

entanto, este antagonismo aparece de forma gradiente, ou seja, quanto maior for a abertura velo-

faríngea, maior será a redução de fricção e por outro lado, quanto menor a abertura de velo-

faríngea, menos perceptível a nasalização. O balanceamento desta gradiência com as conclusões 

de vários pesquisadores apoiando a existência das fricativas nasalizadas, presumindo-se que 

ocorram em algumas línguas, embora normalmente um grau de fricção ou perceptibilidade de 

nasalização sofrerá na produção desses segmentos.  

 A análise das línguas em que nasalização se espalha através de alguns obstruintes sugere 

que existe variabilidade translinguística no ranqueamento das fricativas surdas e sonoras na 

hierarquia nasalização. Na classe das obstruintes é sempre o caso em que fricativas em contorno 

são mais compatíveis com a nasalização e oclusivas surdas são menos compatíveis. 

Continuancy e voicing são,  assim, qualidades que favorecem a nasalização de obstruintes. Para 

segmentos com apenas uma dessas qualidades, as línguas parecem variar em se continuancy ou 

a sonoridade é mais compatível com nasalização.  

 Até agora, a hierarquia proposta por Walker tem segregado obstruintes de acordo com seu 

continuancy, mas o padrão de nasalização em línguas como Epera, Orejon (dialeto descrito por 

Arnaiz) e Parintintins indica que a separação por sonoridade também é uma segregação útil. 

Para línguas como estas, a extremidade inferior da hierarquia de compatibilidade pode ser 

modificada para um ranqueamento de obstruintes em contorno sobre os segmentos [-voz]. Isso 

espelha a variabilidade nas línguas no ranqueamento dessas classes de segmentos na hierarquia 
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da sonoridade (cf. Hooper 1972, 1976 versus Steriade 1982), apud Walker (op.cit) que discute o 

paralelo entre a hierarquia de nasalização e a hierarquia de sonoridade. 

 Walker (op.cit.) observe que a ocorrência de uma segmentação padrão apenas 

interpretando fricativas (em Itsekeri e Ennemor) mostra que algumas línguas podem fazer 

distinções mais refinadas do que aquelas correspondências precisamente as cinco principais 

classes de segmentos. A classificação de cinco vias, portanto, é útil para uma tipologia geral, 

mas talvez reconhecemos que dentro dessas classes, subclasses ou mesmo segmentos 

individuais possam ser dimensionados de acordo com a sua compatibilidade com a nasalização. 

 Outra variacão translinguística vincúla-se à classificação das glotais na hierarquia 

implicacional. No banco de dados de Walker podemos perceber que, na maioria dos padrões de 

harmonia nasal, a nasalização se espalha através de quaisquer segmentos glotais nas diferentes 

línguas, ou seja, os segmentos [ h, �] (embora às vezes o comportamento de glotais em 

nasalização não seja discutido na fonte). Esta tendência para glotais de submeter-se a 

propagação nasal pode ser explicada em termos de compatibilidade articulatória desses 

segmentos com nasalização, além disso, conforme observado na discussão do fenómeno 

'rinoglotofilia' (Matisoff 1975) o efeito acústico de uma glotal [+contínua] sobre uma vogal 

vizinha pode assemelhar-se a uma descida do véu palatino, realmente, favorecendo a 

interpretação de vogais como nasal quando adjacente a [h]. Em Xavante [h], ocasiona o mesmo 

efeito sobre um segmento consonantal, quando adjacente, em Coda silábica não especificado 

para o traço nasal /P/. 

 Por outro lado, o padrão de segmentos glotais em algumas línguas sugere que eles podem 

às vezes ser fonologicamente classificados como obstruintes, ou seja, como [-oclusiva] 

segmentos que são incompatíveis com a nasalização. Um caso de bloqueio por fricativas glotais 

como ocorre em Terena, uma língua Aruaque falada no Brasil. O Terena marca formas de 

primeira pessoa com a nasalização de um morfema da esquerda para a direita, e [ h] e [ h9 ] se 

padronizam com as obstruintes no bloqueio da propagação nasal. Bendor-Samuel (1960:349) 

analisa esses segmentos como verdadeiras fricativas, observando que [ h9 ] na verdade é 

produzido com uma constrição alveolar e que ambos [ h] e [ h9] funcionam fonologicamente da 

mesma forma como [s] e [3]. Para oclusiva glotal, o bloqueio ocorre na língua austronésia, 

Rejang, falada no sul de Sumatra. McGinn (1979:187), apud Walker (op.cit.), observa que a 

oclusiva glotal se padroniza com as obstruintes no bloqueio da propagação da nasalidade para a 

direita de uma oclusiva nasal, por exemplo, [m a� / a/ ] 'abordagem'; cf. [ niBj Bo� w� um�] 'Coco'. 
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Harrison e Taylor (1971:17) apud Walker (op.cit.). Observe-se que, em Kaiwá, uma língua 

Tupi-Guarani do Brasil, a nasalização se espalha pelo oclusiva glotal na fala normal, mas no 

discurso lento [�] o espalhamento da nasal é bloqueado. Também é concebível que o não 

prefência em algumas línguas por uma oclusiva glotal nasalizada tem uma base 

acústico/perceptual. Ní Chiosáin e Padgett (1997) têm apontado que nasalização da oclusiva 

glotal é pobre em alcançar a nasalização perceptível no nível segmental (ver também a 

discussão em Walker e Pullum (1997)). O problema da perceptibiliade é bastante claro: porque 

se não há interrupção completa do ar atrás do véu e da glote, não pode haver nenhum fluxo de 

ar nasal durante uma oclusiva glotal. Assim, mesmo que oclusiva glotal possa ser 'nasalizada' 

por ser produzida com uma menor abaixamento do véu, não vai haver nenhuma sinalização 

acústica durante a própria oclcusão por si para sinalizar a nasalização. Os casos acima sugerem 

que enquanto glotais mais comumente se padronizam com os segmentos vocaícos em termos de 

sua tendência a sofrer a nasalização, outros fatores podem entrar em jogo, como a classificação 

fonológica desses segmentos como obstruintes ou talvez o percepção da nasalização. 

 Para Walker (1998: 64) a hierarquia implicacional é um bom indicador da probabilidade 

de segmentos se submeterem a nasalização, mas o banco de dados de harmonia nasal indica que 

outros fatores também podem contribuir para padrões de nasalização. Um fator segundo Walker 

é a exigência de manter contrastes perceptíveis. Sabemos que a nasalização tende a obscurecer a 

percepção de contrastes de altura de vogal, evidenciado, por exemplo, pela generalização 

universal de que o número de vogais nasais numa língua nunca excede o número de vogais orais 

(Ruhlen 1975, 1978; Bhat 1975; Crothers 1978; Beddor 1983; Wright 1986. Padgett 1997, apud 

Walker 2000 entre outros). A demanda para preservar os contrastes de altura de vogal pode 

contribuir para efeitos de bloqueio no espalhamento nasal. Um exemplo disto, segundo Walker, 

ocorre no dialeto Applecross do gaélico escocês. Gaélico escocês tem quatro alturas de vogal 

em suas vogais orais (alto, meio alto, meio baixo, baixo) e três alturas de vogal em suas vogais 

nasais (elevada, meio baixo, baixo); Assim, as vogais maio altas orais [e, C, o] carecem de 

segmentos fonêmicos homólogos nasais. Esta lacuna que é orientada pelo contraste no 

inventário de vogal nasal é também recorrente no espalhamento nasal: as vogais meio altas orais 

sempre bloqueiam a nasalização de uma sílaba adjacente, mas tornam-se nasalizadas as vogais 

das outras alturas. Aqui a tentativa de manter a altura da vogal perceptível no contrastes supera 

a demanda da propagação nasal, produzindo o bloqueio de alturas específicas de vogal. Mais 

geralmente, em um fenômeno muito recorrente de nasalização de vogais, as consoantes nasais 

tautosilábicas, e frequentemente é o caso em que a nasalização é restrita a determinadas alturas 
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de vogal (ver pesquisas no Schourup de 1972, 1973; Beddor, 1983). Além disso, o grau de 

nasalização às vezes pode variar com a altura de vogal. Em Yorubá, por exemplo, há 

nasalização progressiva das vogais após uma consoante nasal tautosilábica e é descrita como 

produzindo forte nasalização das vogais altas e baixas, e menor nasalização das vogais 

[e, �, o, �] (Ward 1952:13). A posterioridade da vogal também parece interagir com o bloqueio 

em alguns casos. Em Guaymi, falado no Panamá, a nasalização da esquerda para a direita que 

marca um passado próximo, ação concluída em verbos do classe II é bloqueada por vogais 

posteriores mas vogais frontais são alvos além de consoantes sonoras (Bivino 1986 citando 

Kopesec e Kopesec 1975). Tomando como fator o grau de percepção de nasalização, 

Williamson (1965:17) relata que em Ijo, as vogais posteriores são percebidas como nasalizadas  

mais do que o as anteriores (embora registros quimográficos não mostram uma diferença 

significativa no grau real de nasalização neste ambiente). Ainda Beddor (1993) observa que as 

consequências acústicas de nasalização para a percepção da posteridade  da vogal não é 

totalmente claro. Talvez a evidência mais forte para essa interação venha de Wright (1986), que 

descobre que a nasalização causada em vogais anteriores sejam percebidas como posteriores 

mais do que suas contrapartes orais. No entanto, os resultados para as vogais eram menos 

uniformes com [o�] percebida como mais anterior do que [o] e vogais posteriores altas nasais 

percebidas como posteriores um pouco mais distante do que suas versões orais. O estudo de 

Wright sugere que a nasalização de [ �] , por vezes, seja uma exceção a esta generalização e 

apresenta duas palavras, [ �m ��] 'filho' e [ m ��] em que [ �] tem forte nasalização e pode ter algum 

efeito neutralizante sobre a percepção da posteridade de vogal. No entanto, é concebível que o 

comportamento em bloqueio de vogais poderia ser outra instância do efeito de altura de vogal. 

Lindblom (1986), com base nas conclusões do Hardcastle (1970) e k. Stevens (1968), segere 

três conjuntos de fatos que dizem respeito a assimetria anterior/posterior no trato vocal: 

 

(i)    articuladores aumentaram a mobilidade em locais anteriores; 

(ii)    há um maior fornecimento de estruturas de controle sensorial para a frente da boca, e; 

(iii)  efeitos acústicos-perceptuais  parecem ser mais forte na frente do que na parte de trás.  

 

 Combinando estas observações, Lindblom (op. cit.) especula que a assimetria frente/trás 

pode produzir uma gama mais rica de contraste em vogais produzidas na frente do que aquelas 

produzidas na parte de trás da boca. Se assim for, então podemos esperar que as vogais da 
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região posterior sejam mais resistentes a nasalização, por causa do efeito de desfocagem de 

nasalização em contrastes de altura. 

 Também a variação de discurso e o acento podem favorecer padrões de nasalização. Há 

duas línguas no estudo de Walker em que a nasalização se espalha por mais segmentos no 

discurso mais rápido. Em Kaiwá, a oclusiva glotal bloqueia a propagação nasal somente no 

discurso lento. Epera, uma língua Choco falada no Panamá, as oclusivas surdas normalmente 

bloqueiam a propagação da nasalização, mas no discurso 'allegro' ou rápido, a nasalização se 

espalha através desses segmentos, deixando-os sem vozeamento e pre-nasalizados (Bivino 

1986:102). O acento pode afetar o gatilho ou bloqueio de nasalização, este desempenha um 

papel particularmente notável nas línguas Tupi-Guarani. Por exemplo, em Guarani, uma língua 

Tupi do Paraguai, o espalhamento nasal provém de sílabas tônicas nasais e é bloqueado por 

sílabas tônicas orais. Outras línguas em que o espalhamento nasal é acionado por uma vogal 

tônica incluem Ulu Muar Malaio (Hendon 1966) e Gaélico Applecross. No centro-oeste norte-

americano, numa variedade do inglês, a nasalização se espalha até que se inclua uma sílaba 

tônica, mas nunca depois (1973 Schourup citando comunicação pessoal com Stampe). Em 

Kaiwá, o acento afeta o grau de nasalização. Bridgeman (1961), apud Walker (op.cit.), recorda 

que, nessa língua, em morfemas nasais, a nasalização é mais forte em sílabas tônicas e 

consideravelmente mais fraca em posições átonas.  

 Walker (op.cit.: 66) observa ainda que uma variável em harmonia nasal é a direção de 

propagação nasal. Esta pode ser para a direita, rightward (progressivo), para a esquerda, 

leftward (antecipatória) ou bidirecional. No entanto, quando a propagação é unidirecional, a 

nasalização para a direita em sílabas é muito mais comum do que nasalização à esquerda. 

Apesar desta diferença de frequência, a direção de propagação não é previsível e deve ser 

estabelecida independentemente. Para maiores discussões sobre  uma correlação entre exclusão 

ou inclusão do gatilho nasal na direção da propagação consulte Cohn (1993c). 
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7.3. TIPOLOGIA HIERÁRQUICA DE HARMONIA NASAL 

 

 Para a análise da harmonia nasal em Xavante, nos valemos inicialmente da análise de 

Walker (1998), sobre morfemas na língua Tuyuca. A harmonia nasal dentro de morfemas nessa 

língua, segundo Walker, fornece um exemplo no qual o espalhamento da nasalidade alcança todas 

as classes de segmentos, incluindo as obstruintes, caso similar ao Xavante. Na análise de mais de 

75 linguas e focalizando o exemplo da língua Tuyuca, Walker (op.cit.: 31) propõe para harmonia 

nasal a seguinte tipologia hierárquica que retomamos  abaixo: 

 

 Classes Naturais         Línguas  

i <Vogais Glides Líquidas Fricativas Obstruintes Espanhol 

ii Vogais <Glides Líquidas Fricativas Obstruintes Sundanês 

iii  Vogais Glides <Líquidas Fricativas Obstruintes Malaio (Johor) 

iv Vogais Glides Líquidas <Fricativas Obstruintes Ijo (Kolokuma) 

v Vogais Glides Líquidas Fricativas <Obstruintes Gaélico (A.Cross) 

vi Vogais Glides Líquidas Fricativas Obstruintes ± Tuyuca 

 

 Sobre a compatibilidade dos segmentos com a nasalização, o quadro acima segere que em 

línguas do tipo (i), como o Espanhol nenhum segmento, nem mesmo as vogais são tomadas como 

alvo no espalhamento da nasalidade. Em línguas do tipo (ii), como o Sudanês, apenas as vogais são 

tomadas como segmentos-alvo da nasalidade. Em línguas do tipo (iii), como o Malaio (Johor), são 

considerados segmentos-alvo as vogais e os glides. Em línguas do tipo (iv), como o Ijo 

(Kolokuma), são considerados segmentos-alvo as vogais, os glides e as líquidas. Em línguas do 

tipo (v), como o Gaélico (Apple Cross), são considerados segmentos-alvo as vogais, os glides, as 

líquidas e as fricativas. Ao final do quadro Walker apresenta a língua Tuyuca como uma língua em 

que todas as classes de segmentos são considerados alvo do espalhamento da nasalidade, inclusive 

as obstruintes. O que é mais importante notar é que esse quadro pressupõe uma ordem hierárquica 

fixa e rígida entre as classes de segmentos (na horizontal), além de focalizar a classe de segmentos-

alvo na distribuição da hierarquia de compatibilidade com a nasalização (na vertical).  

 Walker assume que toda harmonia nasal é estritamente segmentalmente local, portanto, a 

única possibilidade para um segmento que falha em participar da harmonia nasal é bloquear a 

propagação da nasalidade. Por causa da localidade estrita, segmentos transparentes não serão 

ignorados, mas devem ser agrupados com os segmentos que realmente sofrem harmonia.  Para o 
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Tuyuca, Walker afirma que as obstruintes surdas  transparentes devem ser considerados como 

segmentos que participam da harmonia nasal. Esta suposição é fundamental para se chegar a uma 

tipologia completa com todas as variantes hierárquicas. Toda a variação no conjunto de segmentos 

que não sofrem nasalização, ou seja, os segmentos bloqueadores, ocorre de acordo com uma 

hierarquia fixa de segmentos. E todas as variações dadas pela hierarquia são, segundo Walker, 

atestadas em seu banco de dados.  

 Para verificar a aplicação translinguística desta tipologia hierárquica, Walker compilou uma 

base de dados de padrões de harmonia nasal em mais de 75 linguas, com base nas pesquisas de 

Schourup (1972), Cohn (1993c) e Piggott (1992), apud Walker (1998). Os padrões incluídos no 

banco de dados compilados por Walker são aqueles em que nasalização se espalha entre as sílabas 

ou se destina a segmentos não vocálicos na sílaba.  

 Passamos agora a resumir as principais descobertas de Walker a partir de seu banco de 

dados. A descoberta principal do banco de dados de Walker é que a variação translinguística em 

harmonia nasal obedece a hierarquia implicacional descrita acima. O estudo constata que, se um 

segmento bloqueia a nasalização, todos os segmentos menos compatíveis com a hierarquia de 

nasalização também bloquearam o espalhamento nasal. Além disso, se um segmento é submetido a 

nasalização ou se comporta como transparente, todos os segmentos mais compatíveis com a 

nasalidade sofreram propagação nasal. Walker lembra ainda que os efeitos de transparência são 

limitados à classe das obstruintes, ou seja, apenas obstruintes nunca se superfícializariam como 

oral dentro de um intervalo de harmonia nasal; outros segmentos se tornam nasalizados neste 

contexto. No entanto, obstruintes são precisamente a classe para a qual parece não haver nenhum 

exemplo de nasalização de todos os segmentos, uma lacuna inesperada sob a suposição de que 

todas as variantes possíveis dadas pela hierarquia implicacional realmente ocorrerem. Para Walker, 

a existência desta lacuna motiva a alegação de que segmentos transparentes são 'undergoers' ou 

alvos de nasalização, de forma que, uma língua em que todos os segmentos são nasalizados, com 

exceção de algumas obstruintes transparentes, corresponderá a um tipo linguístico em que todos os 

segmentos sofrem harmonia nasal. Dessa forma, Waker deriva uma tipologia completa, na qual são 

atestadas todas as variantes hierárquicas, ao mesmo tempo em que explica o relacionamento 

essencialmente complementar entre segmentos que se tornam nasalizados em harmonia nasal e 

aqueles que se comportam como transparentes. Além disso, pode-se derivar a implicação paralela 

nesses dois conjuntos de segmentos, pela qual se um segmento se torna nasalizado ou se comporta 

como transparente, todos os segmentos mais compatíveis também sofreram nasalização. As 
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generalizações translinguísticas apoiam a visão hierárquica de variação e a proposta de que 

segmentos transparentes devem ser entendidos como alvos da propagação da nasalidade.  

 

7.4. AS RESTRIÇÕES QUE ORIENTAM A HARMONIA NASAL 

 

 Sobre as restrições que orientam a harmonia nasal, Walker (2008), caracteriza a tipologia 

básica da harmonia nasal, a partir de dois tipos de restrições: restrições de propagação nasal e 

restrições de marcação nasal. Essa autora começa por examinar as restrições de marcação, 

argumentando que estas estão dispostas em uma hierarquia de acordo com a compatibilidade de 

certas combinações de traços com a nasalização. Em seguida, formula a restrição de propagação 

nasal. De acordo com Walker, o ranqueamento fatorial da restrição de propagação nasal em 

relação à hierarquia de restrição de marcação nasal derivará a variação translinguística. Walker 

lança mão ainda de restrições de fidelidade, discutidas mais à frente.  

 Com base numa proposta inicialmente apresentada por Schourup (1972), Walker parte do 

princípio de que todas as variações no conjunto de segmentos-alvo em harmonia nasal baseiam-se 

na escala foneticamente atesteada de harmonia universal de segmentos nasalizados, que 

corresponde à hierarquia implicacional proposta por ela. Lembramos que a noção de 'escala de 

harmonia' é também retomada por Prince e Smolensky (1993). A (in)compatibilidade hierárquica 

também é discutida em  Pulleyblank (1989); Piggott (1992); Cohn (1993a, c), Padgett (1995c) e 

Walker (1995), dentre outros autores.  
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7.5. ESCALA DE HARMONIA DE SEGMENTOS NASALIZADOS  

 

 Walker (2008: 33) argumenta em favor de uma escala de harmonia de segmentos 

nasalizados que se propõe translinguística e propõe uma escala de harmonia baseada em traços, a 

saber: 

 

(i) nasal sonorant stop > nasal vowel > nasal glide > nasal liquid > nasal fricative > nasal 

obstruent stop;  

(ii) Uma possível elaboração em termos de traços:  

nasal sonorant stop [+nas, +son, -cont] > nasal vowel [+nas, +approx, -cons, +syll] > nasal glide 

[+nas, +approx, -cons, -syll] > nasal liquid [+nas, +approx, +cons] > nasal fricative [+nas, +cont, -

son] > nasal obstruent stop [+nas, -cont, -son].  

 

 Em (i) temos a escala de harmonia separada por classes de segmentos e em (ii) uma 

elaboração em termos de traços. Em geral, o espalhamento nasal parece fazer distinções de classe 

com base nos segmentos-alvo. Se fosse necessário fazer distinções mais refinadas pelo 

ranqueamento da nasalização de segmentos individuais, esta hierarquia poderia ser refeita de forma 

mais detalhada, no entanto, esse detalhamento geralmente não parece ser levado em consideração 

na harmonia nasal. O item (ii), acima, oferece o conteúdo para as classes de segmentos e em (i) em 

termos de traços. É importante notar que, na hierarquia acima, [+ nasal] é simplesmente 

combinado com outras especificações de traços que descrevem uma determinada classe de sons, 

por exemplo, uma líquida nasalizada será [+ aproximante] no output enquanto uma obstruinte 

nasalizada será [-sonorante].  

 A hierarquia de segmentos nasalizados reflete, assim, o fato de que uma obstruinte soante é 

a mais compatível com nasalidade, o que é também mais amplamente atestado em outros 

inventários de sons, como o de Ferguson (1963, 1975), Maddieson (1984), Pulleyblank (1989) e 

Cohn (1993a) nas línguas do mundo. Na verdade, não está claro se uma obstruinte soante, por 

exemplo um [n], possa ocorrer sem nasalização, como discutem Piggott (1992) e Rice (1993). As 

vogais são os próximos segmentos nasais mais amplamente atestados e são os mais suscetíveis a 

adquirir o traço nasal na propagação da nasalização. A relativa harmonia dos segmentos 

nasalizados diminui gradualmente através da hierarquia, terminando com oclusivas obstruintes 

nasalizadas.  
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 Observamos que, embora o ranqueamento acima lembre a hierarquia de sonoridade, como 

proposto por Sievers (1881); Jespersen (1904); Hooper (1972), (1976); Hankamer e Aissen (1974); 

Basbøll (1977); Levin (1985); Zec (1988) apud Walker (1998), além de Steriade (1982), Selkirk 

(1984) e Clements (1990), dentre outros, a hierarquia de nasalização difere fundamentalmente no 

ranqueamento das oclusivas obstruintes nasais. Dessa forma, as duas hierarquias não podem ser 

totalmente igualadas. No entanto, Cohn (1993a) observa que a sonoridade desempenha um papel 

na determinação da compatibilidade de nasalização com as continuantes. Além disso, a partir de 

seu banco de dados de harmonia nasal, Walker observa que pode haver uma variabilidade entre as 

línguas, particularmente no diz respeito ao ranqueamento das oclusivas sonoras e fricativas surdas 

que parece corresponder à variabilidade na hierarquia da sonoridade.   

 O que Walker (op.cit.: 34) argumenta é que esta similaridade origina-se em ambas as 

hierarquias de sonoridade e de nasalização, favorecendo um efeito de overlapping na percepção. 

No caso da sonoridade, a base da percepção é algo como a intensidade acústica. Para a hierarquia 

de nasalização, a escala reflete a percepção da nasalidade, além da compatibilidade articulatória. 

Uma obstruinte nasal será o melhor segmento na transmissão da percepção da nasalização, posto 

que as propriedades acústicas de uma obstruinte nasal originam-se exclusivamente do fluxo de ar 

nasal. Para segmentos contínuos, o fluxo de ar nasal é combinado com o fluxo de ar oral. Aqui, 

parece que percepção da nasalidade é reforçada por uma maior sonoridade, daí a sobreposição, 

overlapping entre as duas hierarquias.  

 Em geral, os fatores que contribuem para as bases da hierarquia de nasalização, como 

observado por Cohn (1993a) são tanto de base articulatória/aerodinâmico como 

acústica/perceptual. Por exemplo, é difícil produzir uma fricativa audivelmente nasalizada porque 

tal segmento de som tem demandas articulatória / aerodinâmica e acústica / perceptual que são 

difíceis de se satisfazer ao mesmo tempo. A propriedade nasal requer que o segmento seja 

produzido com um abaixamento do véu palatino e o fluxo de ar nasal põe em causa o acúmulo 

necessário de pressão por trás da constrição oral para produzir a fricção necessária, conforme 

Ohala e Ohala (1993), Cohn (1993a), Ohala, Solé e Ying (1998). Como consequência, o alcance 

perceptível da nasalidade ou da fricção geralmente sofre na produção das fricativas nasalizadas.  

 Em um estudo sobre o fluxo de ar nasal do Coatzospan Mixtecas, Gerfen (1996), apud 

Walker (op. cit), considera que o fluxo de ar nasal pode ser mantido durante uma fricativa coronal 

com fricção fortemente audível, mas as pistas acústicas para nasalização são fracas, sendo, neste 

caso, fricativas geralmente percebidas como orais. Por outro lado, fricativas nasalizadas em 

Guarani são produzidas com nasalização claramente perceptível, mas perdem fricção audível. 
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Gregores e Suárez (1967: 81-2), apud Walker (op. cit: 14), descrevem os segmentos /v), ƒ), ƒ) c / 

como  ‘aspirantes nasalizadas sem fricção’.  

 Com a escala de harmonia de Walker, pode-se explicar a variação em harmonia nasal como 

variabilidade, em que as línguas fazem o corte entre segmentos suficientemente compatíveis com 

[+ nasal], (os undergoers) e aqueles que não o são.  

  

7.6. HIERARQUIA DE RESTRIÇÃO DE SEGMENTOS NASALIZAD OS  

 

 Walker (2008: 36) propõe uma hierarquia de restrições baseadas em traços que retomamos 

abaixo: 

 

(i) *Nasobsstop » *Nasfricative » *Nasliquid » *Nasglide » *Nasvowel » *Nassonstop  

 Uma possível elaboração em termos de traços:  

(ii) *Nasobsstop: *[+Nas, -Cont, -Son] » *Nasfricative:*[+Nas, +Cont, -Son] » *Nasliquid: 

 *[+Nas, +Approx, +Cons] » *Nasglide: *[+Nas, +Approx, -Cons, -Syll] » *Nasvowel: 

 *[+Nas, +Approx, -Cons, +Syll] » *Nassonstop: *[+Nas, +Son, -Cont]  

 

 As restrições de coocorrência de traços nessa hierarquia podem ser indicadas em termos de 

traços, como em (ii), mas vamos nos referir às categorias (i) para facilitar a exposição. Assim, 

*Nasfricative, que por exemplo, refere-se à restrição de proibição de combinação de traços: [+ 

nasal, + continuant, - sonorante]. Tais restrições poderiam ser calculadas pelo conjunto de 

restrições de marcação contra os traços individuais, ou seja, *[+ nas], [+ cont] e [-son], como 

proposto anteriormente por Smolensky (1995, 1997). 

 As restrições de segmentos nasalizados entrarão em conflito com a restrição de condução 

da propagação de [+ nasal]. Nas representações autosegmentais supõe-se geralmente que o 

espalhando produza um resultado no qual um traço é vinculado multiplas vezes em toda a extensão 

de segmentos. O que é mais importante perceber é que o espalhamento não produ a cópia da 

especificação de um traço para os segmentos vizinhos, mas produz ocorrências separadas da 

especificação desse traço.  

 O objetivo do trabalho de Walker (1998) é primeiramente unificar uma compreensão da 

harmonia nasal de forma que padrões em toda as línguas estejam em conformidade com uma 

característica comum e depois, examinar as implicações mais amplas dessa proposta para teoria 

fonológica. Resumimos abaixo as conclusões teóricas apontadas no trabalho dessa autora:  
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(i) Padrões de harmonia nasal em todos as línguas podem ser unificados em um tipo básico;  

(ii)  A variação translinguística em harmonia nasal é regulada pelo ranqueamento hierárquico 

de restrições de base fonética de acordo com a sua compatibilidade com a nasalização, conforme 

intuições de estudos anteriores, Schourup (1972), Pulleyblank (1989), Piggott (1992), Cohn 

(1993a c). Padgett (1995c). Walker (1995), Hume e Odden (1994);  

(iii)  Ranqueamento de restrição e violabilidade, conceitos fundamentais na teoria da 

otimalidade (Prince e Smolensky, 1993), são cruciais para a obtenção de um entendimento 

unificado sobre harmonia nasal. A variação translinguística é alcançada pelo ranqueamento das 

restrições de espalhamento em todos os pontos em relação à hierarquia de nasalização. A tipologia 

unificada é obtida por postular todas as restrições de nasalização como violáveis;  

(iv) Segmentos transparentes devem ser entendidos como pertencentes ao conjunto de 

segmentos alvos, ou seja, segmentos que sofrem a propagação nasal. Uma consequência teórica é 

que o espalhamento [nasal] (bem como todos os traços de espalhamento), ocorre apenas entre 

segmentos adjacentes, o que favorece e dá suporte ao conceito de localidade segmental estrita no 

espalhamento do traço. 

 A proposta desenvolvida por Walker é construida sobre uma base empírica que nos parece 

muito sólida. A alegação de que há apenas um tipo básico de harmonia nasal é motivada por 

generalizações estabelecidas a partir de um completo levantamento translinguístico, englobando os 

padrões de harmonia nasal de mais de 75 línguas. Procuramos assim descrever o padrão de 

harmonia nasal do Xavante  considerando as generalizações apresentadas por Walker e 

considerando as idiossincrasias apresentadas pela língua, mais especificamente no que diz respeito 

à relação entre o traço [nasal] e a articulação glotal.  

 Um outro aspecto importante da tipologia de nasalização de Walker é o esboço de  uma 

base fonética para a análise formal das limitações na variação translinguística. Isto é expresso sob 

a forma de um ranqueamento hierárquico de restrição de segmentos foneticamente atestado de 

acordo com a sua (in) compatibilidade com nasalização. O conceito de uma hierárquica de (in) 

compatibilidade de nasalização foi discutido inicialmente por Schourup (1972) e teve ganhos 

subsequentes no trabalho de Pulleyblank (1989), Piggott (1992), Cohn (1993a, c), Padgett (1995c)  

Walker (1995), Hume e Odden (1994), que propõem  hierarquias diferentes mas relacionadas, 

baseadas em impedimentos. O ranqueamento fixo proposto para as restrições de nasalização em 

relação umas às outras deriva das implicações consideradas na proposta de Walker e observadas 

pelos pesquisadores citados acima. Se um segmento bloqueia o espalhamento nasal, todos os 
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outros segmentos menos compatíveis também bloqueiam. E se um segmento é alvejado por um 

espalhamento nasal, todos os segmentos mais compatíveis também serão alcançadas. A maioria 

das teorias fonológicas afirma que a fonologia apoia-se em alguma base fonética universal, e tem 

havido, recentemente, uma ênfase crescente em que se procuram as bases fonéticas para 

generalizações fonológicas, conforme Archangeli e Pulleyblank (1994), entre outros.  

 Como apontado por Cohn (1993a), a (in)compatibilidade de segmentos com nasalização é 

definida com base em fatores articulatório/aerodinâmicos, assim como em fatores de base 

acústico/perceptual. Por exemplo, as vogais são relativamente compatíveis coma nasalização de 

ambas as perspectivas fonéticas. O abaixamento do véu palatino não interfere na produção de uma 

vogal e tanto a nasalidade quanto a qualidade da vogal são relativamente melhor percebidas juntas 

em comparação com outras contínuas nasalizadas, muito embora seja sabido que a nasalização tem 

seus efeitos sobre a qualidade das vogais, conforme, por exemplo: Wright (1986) e Padgett (1997). 

Em contraste, as fricativas são pobres em compatibilidade com nasalização. Uma fricativa 

nasalizada é problemática aerodinamicamente, porque  a propriedade do véu palatino abaixado 

entra em conflito com o acúmulo de pressão de ar por trás da constrição necessária para produzir 

um fluxo turbulento de ar, conforme Ohala (1975); Ohala e Ohala, (1993); Ohala, Solé e Ying 

(1998). Assim, é difícil produzir simultâneamente fricção e nasalização audíveis. Estas 

considerações fonéticas sugerem um posicionamento relativamente baixo para as vogais em uma 

escala de incompatibilidade com a nasalização e um posicionamento relativamente alto para 

fricativas, correspondendo a seus padrões translinguísticos.  

 Uma conclusão central do trabalho de Walker é que certos pressupostos teóricos 

fundamentais na Teoria de Otimalidade, a partir de Prince & Smolensky (1993), são tomados 

como fundamentais para alcançar um entendimento unificado dos diferentes sistemas de harmonia 

nasal. No caso de harmonia nasal, Walker argumenta que o ranqueamento das restrições 

relacionadas ao espalhamento nasal dá conta da variação translinguística (sendo importante 

considerar que essa tipologia unificada é obtida aqui por postular todas as restrições de nasalização 

como violáveis). 

 Uma descoberta importante que emerge das generalizações tipológicas descritivas de 

Walker é que segmentos transparentes, ou seja, segmentos que permanecem orais mas não 

bloqueiam espalhamento nasal, se padronizam com o conjunto de alvos, ou seja, segmentos que 

sofrem nasalização no espalhamento nasal, e portanto devem ser considerados como pertencente 

ao conjunto de que fazem parte os alvos. Walker apresenta duas evidências para esta 

argumentação.  
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 A primeira diz respeito a uma complementaridade entre os sistemas com bloqueio de 

segmentos, ou seja, segmentos que permanecem orais e bloqueiam o espalhamento nasal e aqueles 

com segmentos transparentes, identificando um relacionamento complementar entre os conjuntos 

de possíveis alvos e segmentos transparentes.  

 Walker observa primeiramente que todos os segmentos têm potencial para bloquear a 

propagação nasal, exceto algumas obstruintes que, com potencial para serem submetidas à 

harmonia nasal, nunca se comportam como transparentes. Se, descritivamente, segmentos 

transparentes não fossem postulados como sofredores de harmonia nasal a complementaridade 

seria inexplicável.  

 O segundo ponto origina-se da observação de que segmentos transparentes exibem as 

mesmas implicações hierárquicas que os alvos, ou seja, se um segmento se comporta como 

transparente, todos os segmentos mais compatíveis sofreram propagação nasal. Esta co-

padronização é explicada no contexto da análise de segmentos transparentes como alvos. Uma 

consequência deste movimento é que segmentos se comportam apenas de uma forma no tocante à 

harmonia nasal: dentre as possibilidades, ou sofrem o espalhamento nasal ou o bloqueiam, de 

forma que o espalhamento nunca ignora um segmento intermediário. Esta abordagem oferece, 

assim, novas evidências para a localidade segmental estrita de propagação do traço, ou seja, 

restringindo o espalhamento do traço entre segmentos estritamente adjacentes, conforme Ní 

Chiosáin e Padgett (1997), Gafos (1996), Ní Chiosáin e Padgett (1993), McCarthy (1994), 

Flemming (1995b), Padgett (1995a), Allen (1951) e Stampe (1979). Com segmentos 

descritivamente transparentes em harmonia nasal analisados como alvos do espalhamento nasal, 

surge uma nova pergunta: o que produz a superfície transparente de saída para esses segmentos? 

Um estudo acústico de oclusivas surdas transparentes em Guarani verifica que essa é de fato uma 

questão relevante: os oclusivas surdas são verdadeiramente orais na abrangência da harmonia nasal 

na língua. Seguindo as análises derivacionais anteriores para segmentos transparentes em harmonia 

vocálica proposto por Clements (1976) e Vago (1976), Walker propõe analisar a transparência 

segmental como uma instância de um efeito de opacidade derivacional. O termo opacidade foi 

tomado aqui no sentido de Kiparsky (1991, 1973), ou seja, o tipo de resultado fonológico obtido 

em abordagens derivacionais através da ordenação opaca de regras.  

 Este tipo de abordagem para transparência segmental faz referência a uma representação na 

qual a nasalização se espalhou para todos os alvos ou segmentos transparentes 

[a) tata] → [a) ta) t) uma))]) com aplicação de regra subsequente de desnasalização de obstruintes (ou 

seja, mapeamento para uma forma com nasalização de todos os segmentos, exceto as obstruintes): 
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[uma) t) uma) t) uma)] → [a) ta) ta)]). Em uma abordagem derivacional, a representação com 

espalhamento nasal pleno constitui uma forma derivada numa fase intermédia. Na abordagem da 

Teoria da Otimalidade, a forma totalmente nasalizada será um candidato fracassado no conjunto de 

candidatos de saída, candidato esse com o status especial de sympathy candidate, seguindo a 

proposta de McCarthy (1997), Itô e Mester (1997a, b). Walker lança mão ainda de uma relação de 

fidelidade entre os candidatos simpáticos e a saída real para produzir efeitos de opacidade 

derivacionais. 

 Esse mapeamento de fidelidade irá selecionar os candidatos que mais se assemelham às 

características daquele considerado simpático (com propagação total da nasalidade), respeitando 

uma restrição que proíbe obstruintes nasalizadas. A saída real será uma forma com nasalização de 

todos os segmentos, exceto obstruintes transparentes. É importante considerar que, em nenhum 

momento, será necessário fazer uso de uma forma de configuração em aberto, ou seja, uma forma 

de configuração que associa um traço [+nasal] envolvendo segmentos transparentes, uma 

representação que é utilizada apenas com o propósito de análise de transparência segmental, 

conforme  Archangeli e Pulleyblank (1994). No entanto, nenhuma das duas abordagens assume a 

localidade estritamente segmental, nem permite alcançar um nível estrutural mais alto, tais como 

as moras em harmonia vocálica. Assim, é eliminada a necessidade de representações paroquiais 

como configurações abertas e a transparência segmental é trazida para um fenômeno fonológico 

generalizado, ou seja, efeitos de opacidade derivacional. 

 

7.7. COMPORTAMENTO SEGMENTAL E REPRESENTAÇÕES 

 

 Ao se falar sobre harmonia nasal, é necessário fazer  referência  aos diferentes tipos de  

comportamentos segmentais. Walker (2000) propõe, para tanto, quatro categorias descritivas de 

segmentos que retomamos abaixo29:  

 

(i) Trigger segments: Segments that initiate nasal spreading, e.g. /nnnna/ → [nnnna]; 

(ii) Target segments: Segments that undergo nasal spreading, achieve blocking of spreading 

through the presence of structure, e.g. /naaaa/ → [na)a)a)a)].  

(iii)  Blocking or opaque segments: Segments that remain oral and block nasal spread, e.g. 

/natttta/ → [na)tttta]; 

                                                 
29 Optamos por manter o trecho a seguir conforme o original. Os grifos, no entanto, são nossos. 
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(iv) Transparent segments: Segments that remain oral but do not block nasal spreading, e.g. 

/natttta/ → [na)t)t)t)ta)]. 

 

 Deve ser observado que as categorias acima servem apenas a propósitos descritivos, não 

correspondento, necessariamente, às distinções analíticas que serão feitas para o Xavante. 

 No que diz respeito a derivações, Walker (1998) focaliza menos as suposições sobre 

representações e faz uma revisão da abordagem representational derivacional. No tipo de 

abordagem representacional, a explicação para os segmentos bloqueadores faz uso da hipótese 

autosegmental padrão, a restrição de não cruzamento de linhas, restrição esta que proíbe o 

cruzamento de linhas, conforme Goldsmith (1976). 

 Como vários pesquisadores têm apontado, a má formação no cruzamento de linha pode ser 

compreendida em termos das relações de precedência contraditória, conforme Sagey (1988), 

Hammond (1988), Scobbie (1991), Archangeli e Pulleyblank (1994), apud Walker. Por um lado, a 

precede b em um nível, e F1 precede F2 em outro nível. No entanto, uma vez que F1 está ligada a 

b e F2 é ligada a a, F2 precede F1. Assim, F1 precede F2 e F2 precede F1, resultando em uma 

precedência contraditória. Para transparência segmental, abordagens representationais fazem uso 

de uma configuração em que o espalhamento é feito através de um segmento intermediário. Em 

algumas abordagens, isso pode ocorrer simplesmente por se ignorar o nó de destino, produzindo-se 

uma configuração aberta através do segmento transparente. 

 As abordagens de Geometria de Traços evitam gapping em um nó de destino, postulando 

uma estrutura segmental mais elaborada, na qual o traço de espalhamento é dependente de uma 

camada organizacional, por exemplo, a camada supralaríngea. Com esse modelo, o efeito skipping 

(de se pular) surge em virtude da ausência de estrutura, ou seja, quando um segmento não tem o nó 

de destino para propagação de traço em sua representação. A suposição padrão de localidade em 

uma abordagem de Geometria de Traços é que a adjacência de nó é avaliada em sua própria 

camada, assim a localidade não é violada na ligação através de um segmento intermediário, desde 

que nenhum dos nós de destino seja ignorado.  

  Uma abordagem nesses termos para a harmonia nasal foi empregada por Piggott (1992), e 

tem sido amplamente utilizada em outras abordagens de Geometria de Traços, com transparências 

de vários tipos.  
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 A necessidade de se utilizar configurações segmentais vazias na vinculação de traços para 

obter efeitos de transparência tem sido questionada por Ní Chiosáin e Padgett (1997), Gafos 

(1996)30.  

 A má formação do espalhamento em segmentos intermediários é uma questão teórica 

formal que Walker discute no capítulo 2 de sua tese. Para complementar a dimensão formal, 

Walker levanta ainda a questão da motivação e da adequação explanatória. Sobre a motivação, a 

preocupação por este tipo de representação vazia é utilizada exclusivamente para se obter a 

transparência segmental. 

 Mesmo com este dispositivo específico de neutralidade, há problemas na explicação 

fornecida. Tendo em conta as suposições representacionais sobre bloqueio segmental e 

transparência, nenhuma estrutura  de Geometria de Traços pode produzir o comportamento de 

bloqueio de obstruintes em algumas línguas e seu comportamento como transparente em outros. 

 Este dilema leva Piggott (1992) a propor a existência de dois tipos de harmonia nasal que 

diferem na dependência do traço [nasal] na geometria. Na harmonia com um conjunto de 

consoantes bloqueadoras, [nasal] aparece sob um determinado nó organizador em (algumas) 

consoantes, enquanto em padrões com obstruintes transparentes, [nasal] será dependente de outro 

nó organizador presente apenas nas soantes. Enquanto oferece a melhor análise disponível, sob os 

pressupostos da Geometria de Traços, de neutralidade segmental, a abordagem  de ‘dependência 

variável’ é insatisfatória no sentido de que falha em encontrar semelhanças entre todos os padrões 

de harmonia nasal. Esse é um resultado motivado, em parte, pela suposição de que o espalhamento 

ocorre por saltar sobre segmentos transparentes, que não têm uma estrutura alvo. A abordagem 

teórica da Otimalidade que Walker propõe se afasta do uso do dispositivo de pular segmentos no 

espalhamento para obter transparência.  

 As representações autossegmentais que Walker assume são mínimas, consistindo de traços 

vinculados diretamente a nós de raiz. Formulada a partir da Teoria de Classes de Traços, 

desenvolvida por Padgett (1995a), a Teoria da Otimalidade, conforme Walker, vê o 

comportamento de classes de traços como explicado independentemente da estrutura 

organizacional dos traços. Walker prioriza um argumento tipológico em que segmentos 

transparentes devem ser considerados como sofredores do espalhamento do traço, dando apenas 

dois tipos de resultados para segmentos na propagação: ou eles seram alvos ou eles seram 

bloqueadores.  

                                                 
30 Para análises fundamentais consultar Ní Chiosáin e Padgett (1993), McCarthy (1994), Flemming (1995b), Padgett 
(1995a). Sobre a proibição de gapping entre alvos, ver Kiparsky (1981), Levergood (1984), Archangeli e Pulleyblank 
(1994) e Pulleyblank (1996). 
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 A transparência segmental é vista como resultado de um mecanismo teórico 

independentemente motivado que obtém efeitos de opacidade (derivacional). Para obter efeitos de 

bloqueio, Wlaker (2000) não presume a especificação no input do traço [-nasal] nos segmentos 

bloqueadores. Ao contrário, situando-se no quadro da Teoria da Otimalidade, esta autora recorre às 

restrições de coocorrencias de traços orientadas pela saída, output, que proíbe a combinação de [+ 

nasal] com diferentes classes de segmenos, a partir das intuições de Kiparsky (1985), Pulleyblank 

(1989) e Archangeli e Pulleyblank (1994). A análise do bloqueio, deste modo, tem duas vantagens 

importantes:  

(i) em primeiro lugar, as restrições de coocorrêcia de traços são ranqueadas, fornecendo meios 

formais de incorporar a variação hierárquica translinguística em conjuntos de bloqueadores e alvos 

em todas as línguas. O arranjo das restrições de nasalização de acordo com a compatibilidade 

fonética possibilita uma hierarquia de restrição de nasalização fixa, de forma que a variação 

hierárquica surge como diferenças em um ponto de corte, isto é, no lugar onde as línguas fazem o 

corte entre os segmentos que são bastante compatíveis com a nasalidade para se submeterem à 

propagação nasal e aqueles que não o são;  

(ii) em segundo lugar, sendo as restrições de cooccorrência de traço nasal violáveis (isto é, não 

necessariamente respeitadas nos candidatos a output, a partir do modelo teórico da Otimalidade), 

tem-se a possibilidade não só de dar conta da variação translinguística, mas também de se elaborar, 

crucialmente,  uma proposta unificada para a  harmonia nasal.  

 Uma percepção fundamental na pesquisa de Walker (1998) é a de que segmentos 

transparentes se padronizam com segmentos alvos – em outros termos, podem vir a constituir um 

mesmo conjunto de elementos em uma da língua. Na direção dessa possibilidade, tem-se que 

segmentos transparentes também devem ser capazes de submeter-se ao espalhamento nasal, 

exigindo uma noção de todas as restrições de nasalização como potencialmente violáveis no 

output.  

 Em sua tese de doutorado (Nasalization, Neutral Segments, and Opacity Effects (1998)),  

Rachel Leah Walker, muda o foco analítico de explicação representacional de nasalização em 

direção às saídas de hierarquias de restrições ranqueáveis e violáveis. Nesta nova abordagem, 

Walker traz novos insights  para a compreensão de uma tipologia de harmonia nasal que levaremos 

em consideração na análise dos segmentos do Xavante. 
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7.8. FRICATIVAS NASALIZADAS  

 

By not having to decide whether phonemic nasality 
should be attributed to consonants or to vowels, the 
drawbacks inherent in either solution are avoided, while 
at the same  time their respective advantages are 
accumulated, (Ternes 1989: 133). 

 

 No prefácio da tese de Shosted (2003), Ohala salienta que a compreensão das relações entre 

as leis aerodinâmicas para a geometria do trato vocal exclusiva dos seres humanos permite fazer 

previsões fonológicas e tipológicas sobre sons de fala caracterizados por ‘regimes’ aerodinâmicos 

particulares. Por exemplo, alguns argumentam que a realização das fricativas nasalizadas é 

improvável porque as fricativas e as nasais têm especificações aerodinâmicas antagônicas. As 

fricativas exigem alta pressão por trás da constrição supralaríngea como condição prévia para a 

alta velocidade das partículas de ar. A nasalização, por outro lado, empurra de volta a pressão, 

contrapressão, permitindo que o ar escape através do orifício velofaríngeo. Isto implica que uma 

porta aberta velofaríngea irá reduzir a velocidade da partícula oral, assim extinguindo 

potencialmente a possibilidade de fricção.  

 Usando um modelo mecânico do trato vocal e fricativas faladas submetidas à nasalização 

coarticulatória, Shosted (2003) mostrou que a nasalização deve alterar as características espectrais 

das fricativas, ou seja, através da redução de energia de alta frequência e aumento da largura de 

banda das proeminências espectrais. Essas modificações espectrais são susceptíveis de alterar o 

percepção das fricativas em diferentes pontos de articulação. A hipótese central de Shosted é de 

que a nasalização geralmente tem um efeito prejudicial sobre o carater acústico distintivo das 

fricativas, explicando a raridade tipológica das fricativas nasalizadas. Ele também sugere que as 

fricativas sibilantes possam funcionar melhor no bloqueio dos efeitos da harmonia nasal.  

 Também utilizando um modelo mecânico do trato vocal a partir de outro experimento em 

que a nasalidade é reproduzida, Shosted (2006) reduz o mecanismo vocal humano a um modelo 

simples de tubos interligados e discute certas propriedades mecânicas dos sistemas que restringem 

seus outputs, ou seja, os sons que aquele sistema pode emitir. Embora existam muitas restrições 

sobre o mecanismo vocal dos seres humanos, o estudo dele incidirá sobre uma única restrição 

aerodinâmica que tem uma importância crescente na literatura fonética e fonológica: saber que a 

nasalização e a fricção oral não podem ser produzidas simultaneamente.  De um ponto de vista 

mecânico, parece haver um consenso em afirmar que sons fricativos e nasais têm especificações 

aerodinâmicas antagônicas. Estas parecem impedir que ambos sejam produzidos, ao mesmo 
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tempo, no mesmo trato vocal. Fricativas orais exigem uma alta pressão por trás da constrição para 

atingir a partícula de alta velocidade, por si só, um fator determinante do ruído característico da 

acústica das fricativas. Ao mesmo tempo, as nasais exigem um orifício velo-faríngeo aberto, o qual 

empurra a pressão de volta, o que provoca uma contrapressão. Sob a suposição do fluxo transglotal 

constante, da pressão por trás da constrição e da velocidade das partículas em toda a constrição, 

sacrifica-se  realização de uma surda nasalizada A questão para Shosted é saber até que ponto este 

sacrifício pode ser "fatal" para a produção de uma fricativa. 

 Em termos de sistemas fonológicos e padrões tipológicos, o sacrifício aeroacústico 

representado pela nasalização das fricativas pode colocar algumas pontos/questões empíricos/as 

propostas por Shosted (op. cit.) a partir de afirmações de Ohala (1993). Resumimos tais pontos, 

sujeitos à comprovação empírica:  

(i) fricativas nasalizadas não são encontradas nas línguas do mundo;  

(ii)  fricativas impedem o espalhamento da nasalização em sistemas de harmonia nasal; 

(iii)  algumas fricativas são mais propensas a nasalizar-se do que outras com base em suas 

propriedades aeroacústicas.  

 O ponto em (i) não corresponde aos numerosos relatos de ocorrência de fricativas 

nasalizadas nas línguas indígenas do Brasil e do mundo.  Ao invés de perguntar se fricativas 

nasalizadas existem ou não nas línguas do mundo, a pesquisa de Shosted investiga as 

características espectrais das fricativas nasalizadas. Se esses sons são possíveis, como podem soar? 

Para responder a essa pergunta, Shosted, (2006) apresenta uma tipologia que considera três tipos 

diferentes de sons. Segundo este autor, as línguas que apresentam fricativas nasalizadas, fonéticas 

ou fonológicas, podem pertencer a três classes:  

 

(i) línguas como Waffa (Gymnophaps, Papua-Nova Guiné), na qual fricativas nasais são 

simplesmente postuladas como parte do inventário fonológico, sem se fazer referência a 

qualquer harmonia nasal (Stringer e Hotz 1973), apud Shosted (2006);  

(ii)  línguas como Applecross, gaélico escocês, em que a harmonia nasal opera através de 

 fricativas, já tendo sido  atribuído um status às fricativas nasalizadas (Ternes 1989), apud 

 Shosted (2006);  

(iii)  línguas como Apinayé (Jê),  na qual a harmonia nasal ou o espalhamento de nasalidade se 

 dá através das fricativas, de forma que as fricativas podem ser potencialmente nasalizadas 

 entre segmentos nasais (Walker 2000: 66).  
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 Ohala (1975: 300) argumentou inicialmente contra a existência de fricativas nasalizadas 

considerando, em termos gerais, a incompatibilidade de obstruintes orais e nasais, segundo este 

autor  ...a nasalização seria menos compatível com obstruintes orais... desde o ruído de fricativas e 

africadas até a explosão de oclusivas, o que requer um aumento de pressão de ar na cavidade oral. 

Isso exigiria que nenhum vazamento de ar para fora da cavidade oral  passasse para a cavidade 

nasal31. A hipótese sobre a incompatibilidade de obstruintes e a nasalidade foi apresentada com a 

força elocucionária de uma teoria, segundo o qual: 

 

(i) obstruintes orais exigem encerramento de véu palatino. A válvula vélica deve ser fechada 

 (isto é, o palato mole deve ser elevado) para uma obstruinte articulada mais a frente do 

 que o ponto onde a válvula velica junta a cavidade nasal à cavidade oral;  

(ii)  os autores atribuem uma "finalidade" aerodinâmica para a constrição bucal, isto é, a 

 acumulação do ar sob pressão, quando lançado, criará turbulência audível.  

 

 Eles observaram que não fechar a nasal da câmara oral provocaria fuga por trás da 

constrição e através do nariz, efetivamente reduzindo ou talvez eliminando totalmente o queda de 

pressão necessária em toda a constrição oral. Essa acentuada queda de pressão, lembram esses 

autores, é a marca do discurso de fenda palatina.  

 Ohala e Ohala (1993) reconheceram que, a existência de fricativas surdas nasalizadas em 

algumas línguas, desafia sua teoria. No entanto, eles foram cuidadosos em notar que o existência 

de tal surda só poderia ser demonstrada através da verificação instrumental da posição do véu 

palatino. Mais importante, eles observaram que não se precisa tomar a presença de vogais 

nasalizadas junto a estes sons como evidência objetiva de nasalização durante a produção de uma 

surda (1993: 228).  

 Enquanto Ohala et al. (1998: 385), concluem que há requisitos aerodinâmicos para 

fricativas parecerem relativamente ‘estreita e implacável’, este estudo indica também que 

fricativas podem ser submetidos a um grau relativamente menor de nasalização com pouca ou 

nenhuma consequência acústica. Estudiosos como Walker (2000: 67) concluíram que fricativas 

nasalizadas podem ocorrer em algumas línguas, embora normalmente qualquer grau de fricção 

ou percepção de nasalização vai sofrer na produção desses segmentos.  

 Um outro estudo experimental, investigou um fenômeno diacrónico associado ao 

desenvolvimento do mandarim, chinês. De acordo com Yu (1999), as vogais altas em mandarim 

                                                 
31 Ohala e Ohala (1993) aprofundaram estas ideias em livro publicado em 1993. 
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assimilam o lugar de articulação e a fricção da sibilante imediatamente anterior. Ele observa, no 

entanto, que esse padrão de assimilação é sistematicamente ausente quando a vogal é seguida por 

uma consoante nasal. Yu primeiro propõe para o chinês que as vogais articuladas antes de 

consoantes nasais foram regressivamente nasalizadas. Em segundo lugar, ele propõe que o 

vazamento de ar no véu palatino durante a articulação de qualquer vogal, contextualmente 

nasalisada, seria suficiente para enfraquecer a pressão faríngea, o volume da velocidade das 

partículas orais (em relação às vogais orais altas). Ele supõe que quando a pressão faríngea é 

exalado significativamente durante a abertura da válvula velic, o acúmulo de pressão necessária 

por trás da constrição de uma surda é severamente diminuída, resultando em nenhuma 

turbulência sonora (Yu, (1999: 341)). Esta hipótese é apoiada por uma investigação experimental 

comparando pressão faríngea, velocidade de volume e velocidade das partículas para vogais nasais 

e orais em declarações gravadas de um falante de inglês americano.  

 As implicações do estudo de Yu (1999), sobre o estatuto das fricativas nasalizadas em 

mandarim é claro: a nasalização reduz a turbulência oral. Os resultados do estudo sugerem em 

princípio, uma explicação fisica para a ausência de vogais fricativas em contextos nasalizados 

...frication cannot be produced in environments where velic leakage has bled pressure behind the 

oral constriction. Uma situação semelhante nós temos em português brasileiro, por exemplo, as 

palavras que terminam em vogal nasal alta [ı�, u�] não podem ser desvozeadas nessa posição. 

Embora suas contrapartes orais possam ser. Assim temos [kuxsu•] ‘curso’, [maxku•] ‘marco`, 

[sapatu•] 'sapato' são aceitáveis, mas *[musu�•] ‘muçum’, *[u	uku�•] ‘urucum’, *[atu�•] 'atum' não o são. 

Neste caso o acento parece exercer um papel importante na realização desses segmentos. 

  Solé (1999), investigou o papel dos fatores aerodinâmicos na modelação da estrutura 

fonológica. Especificamente, ela relacionou tais fatores aerodinâmicos com outras restrições de 

produção e de percepção, para determinar co-ocorrência de restrições de traços, em outras 

palavras, o porque de certas combinações de segmentos ou certos segmentos serem mais  

provaveis  ocorrer enquanto outros sejam mais raros ou não ocorrem. Nesse estudo, ela enfatizou 

as condições aerodinâmicas exigidas para um trilling e frication, em associação com as 

características [voz] e [nasal]. Condições aerodinâmicas estas semelhantes à aquelas exigidas em 

Xavante para a produção da Coda nasal em ambiente de fricativa glotal. Solé analisa os efeitos 

aeroacústicos em trills  e fricativas causados pela variação artificial do vozeamento e nasalidade. 

Este experimento foi feito através da instrumentalização de uma válvula pseudo-faringal que 

emitia pressão oral e foi baseado no trabalho de Ohala et al. de 1998.  
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 Ainda a respeito das fricativas nasalizadas há duas versões uma forte e uma fraca da 

hipótese de Ohala:  

 

(i) Nasalized fricatives cannot exist phonetically; 

(ii)  Nasalized fricatives, if they exist, must be acoustically debilitated; 

(iii)  Corollary: Due to their acoustic debilitation, nasalized fricatives are not phonologized in 

 any language.  

 

 Para Shosted (2003), o exercício inflexível da hipótese forte poderia ter algumas 

consequências indesejáveis. Por exemplo, o que fazer com o fato da fissura do palato? Nesse caso, 

falantes rotineiramente produzem sons nasalizados que são também, por via oral, fricativas 

(embora certamente em graus variáveis) (Weinberg e Horii 1975)? Conforme Ohala e Ohala 

(1993), a respeito de estudos de fenda palatina, afirma-se que fricativas em particular não são os 

destinatários. Ohala não toma nenhuma posição sobre fricativas nasalizadas no discurso de fenda 

palatina. Com efeito, ele não nega que existam tais fricativas.  

  

7.9. LÍNGUAS DE FRICATIVAS NASALIZADAS  

 

 Passamos agora a relacionar algumas línguas de fricativas nasalizadas a partir de dados de 

diferentes pesquisadores que reportaram a existência desses sons nas diferentes línguas descritas. 

Principalmente Cohn (1993), Walker (1998), Gerfen (1999, 2001), Schadeberg (1982) e Shosted 

(2003). 

 Applecross gaélico escocês é uma língua Celtica, falada na Escócia. Segundo Ternes 

(1989), até 2001, havia 183 moradores em Applecross, Ross Shire, Escócia e àquele tempo apenas 

31,2%, ou cerca de 60 pessoas poderiam "falar, ler, ou escrever" gaélico (Highland Conselho 

2004). Ternes (Op.cit.) apresenta uma análise fonológica da nasalização no Applecross dialeto do 

gaélico escocês. Entre outras coisas, o estudo de Ternes é conhecido por postular uma série de 

fricativas nasalizadas desvozeadas, sob o argumento de que, em vez de atribuição de vogais 

fonêmicas nasais, o traço nasal deve ser atribuído às consoantes. Por exemplo, esse autor afirma 

que [t h a�: v] t'amh 'descanso, repouso' é subjacentemente e historicamente /t h uma v� /. Ele 

também postula formas como /sa.h�ux/ [glosa não fornecida] e /k h ˜r O xk / [glosas não 

oferecidas]. Para Ternes (1989:132), o principal argumento para postular estas fricativas nasais 

parece ser uma elegância ou economia de análise, sob a alegação de que postular apenas alguns 
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fonemas consoantes nasais seria limitado e certamente não excederia o número de vogais 

nasalizadas e ditongos necessários para interpretações concorrentes.  

 Mixtecas Coatzospan é uma língua Mixteca, falada no México. Essa variedade (classificada 

como Oto-Manguean do Norte de Oaxaca, Coatzospan Mixtecas) é falada por cerca de 5000 

pessoas (500 monolíngues) na aldeia de San Juan Coatzospan (Gordon 2005). De acordo com 

Gerfen (1999, 2001), falantes do Coatzospan Mixtecas nasalizam fricativas rotineiramente quando 

esses segmentos ocorrem adjacentes às vogais nasais. Gerfen (1999) apresenta provas do fluxo 

nasal, obtidas com uma nasal, sugerindo que o velum é substancialmente reduzido durante a 

produção das antigas fricativas orais [S D v] quando estas ocorrem contíguas à uma vogal nasal. 

Gerfen (1999, 2001) não argumenta que as fricativas do Mixtecas Coatzospan sejam 

fonemicamente nasais. Ele afirma claramente que a nasalização não coocorre com fricção oral. 

 Chichimeco-Jonáz é uma língua Otopamean, falada no estado de Guanajuato, no México. 

Lastra (1984) faz referência a uma fricativa nasalizada nessa língua. Em 1993, a língua era falada 

por 200 indivíduos em San Luís de la Paz, Jonáz vila (Gordon, 2005). O som focalizado no estudo 

é uma fricativa labiodental nasalizada [v�]. No entanto, Lastra (2006) observa que pode haver 

pouco ou nenhum contato entre os dentes e lábio superior durante sua articulação. Os falantes mais 

jovens do Chichimeco-Jonáz, por assimilação, tendem a substituir [v�] por [B], do espanhol. Dessa 

forma as especificações acústicas e aerodinâmicas do som não puderam ser bem documentadas por 

Lastra. 

  Epa Pedee é uma língua falada por aproximadamente 3500 pessoas nas costas do Pacífico, 

na Colômbia. Harms (1994, 1985) afirma que as fricativas podem ser nasalizadas nessa língua. De 

acordo com Harms (1994: 8), nasalização é um recurso suprasegmental que está associado com a 

sílaba e espalha-se para a direita dentro de uma palavra. Além disso, qualquer segmento dentro 

de uma sílaba nasal (seja derivada ou inerentemente nasal) manifesta-se sob a forma de sua 

variante nasalizada. Epa Pedee tem as fricativas fonêmicas /s h/, mas [F X G B] ocorrem 

alofonicamente em posição de palavra-medial. Harms também não menciona o que impediria a 

nasalização desses segmentos. Em seu corpus há exemplos de pelo menos uma fricativa bilabial 

nasalizada, na palavra para 'mãe', [n¥òa òB òe]. Outras fricativas nasalizadas ocorrem em [òs¥ò˝ò@òsòo] 

para ‘cana de açucar’ e  'ir-past' [òwòaòhò˝nd¥òa]. 

 Ígbó é uma língua Nigero-Congolesa falada na Nigéria. Williamson (1969: 87) argumenta a 

existência de cinco fonemas fricativos nasalizados, incluindo [h�]. As fricativas nasalizadas 



 209 

alveolares putativas [s� z�] são submetidas à palatalização antes [i], resultando em duas fricativas 

mais nasalizadas no nível superficial, [S� Z �]. Williamson (1969: 91) observa que a nasalização 

atravessa a sílaba inteira no Ígbó. Para Cohn (1993: 332), tal fato faz a análise das fricativas 

nasalizadas do Ígbó menos problemática do que se essas fricativas nasalizadas fossem puramente 

fonêmicas. No entanto, o próprio Williamson (1969: 87) cita um número de palavras dissilábicas 

que parecem ter apenas um segmento nasal subjacente, tornando-se assim claro como a distinção 

pode ser considerada não-fonêmica. Enquanto Ladefoged e Maddieson (1996: 132) aceitam 

documentação (1948) da Carnochan do [h �] na Central ' Igb'o, eles são mais céticos em aceitar o 

relatório (1963)  de Green e Igwe sobre fricativas nasalizadas surdas e sonoras, labiodentais e 

alveolares. Em vez de fluxo de ar nasal e oral simultâneo, esses segmentos são fricativas 

provavelmente orais que ocorrem com nasalização da vogal seguinte. Para Ladefoged e Maddieson 

(1996: 132), o dispositivo de marcar as consoantes como nasalizadas é empregado, como 

observado por Williamson (1969), para identificar o conjunto limitado de consoantes que podem 

começar sílabas com vogais nasalizadas.  

 A Islândia tem uma população de falantes relativamente grande, cerca de 240.000, em 

comparação com outras línguas que alegadamente têm fricativas nasalizadas, conforme Gordon 

(2005). Walker (2000: 65) explica que as descrições do islandês são explícitas ao afirmar que o 

fluxo de ar nasal é mantido durante a fricativa, citando Pétursson (1973) e Einarsson (1940). 

Pétursson acredita que constritivas nasais (nasais continuantes) existem em islandês. De acordo 

com Pétursson (1973: 116) ...devant des constrictives homorganes les occlusives relâchent leur 

articulation et deviennent des constrictives. Ele descreve a formação destes sons como sendo um 

relaxamento da estritura consonantal quando uma nasal precede uma contínua homorgânica. No 

entanto, ele observa que há desacordo considerável sobre o assunto, citando Einarsson (1940), 

Poirot (1924) e Bergsveinsson (1941), os quais têm fundamentalmente diferentes pontos de vista. 

Usando gravações  kymográficas, em que nada se compara aos equipamentos modernos de 

gravação, Einarsson (1940: 462) argumenta que as contínuas nasais têm a mesma articulação oral 

que a consoante seguinte: se um /n/, no final de um primeiro elemento em um composto, ou no 

final de uma palavra de uma frase, ocorre diante de uma aspirada ou uma líquida exceto h, 

geralmente perde a formação e é transformado em uma homorgânica nasalizada aspirada ou 

líquida. Estes sons são surdos e a posição dos órgãos parece ser a mesma que a da aspirada ou 

líquida seguinte, talvez um pouco mais aberta. Isto sugere que nasais ocorrendo antes de fricativas 

se realizam, pelo menos parcialmente, como fricativas nasalizadas. Einarsson (1940: 463), no 
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entanto,  observa que  não há nenhuma maneira de desenhar a linha onde as extremidades de 

vogal [nasalizada] e a aspirada sonora começa. Considerando que gravações cymograficas não 

podem resolver a questão de forma inequívoca, Einarsson (1940: 464) determina que aspiradas 

nasalizadas... ainda assim são determinadas pela... os sentidos auditivos. Infelizmente, a coleção 

de uma impressão auditiva, por si só, constituem um experimento falseável, uma situação que 

parece evidente Einarsson.  

 Pétursson (1973) é, segundo Shosted, idiosincrático em sua transcrição das nasais 

constritivas, seguindo parcialmente Einarsson (1940). Pétursson usa fricativas subscritas (sempre 

vozeadas) para as contínuas nasais anteriores [s z t ∏ c], por exemplo, [danzsa] para dansa ' a 

dança' e [M] antes dos labiodentals [v f]. As constritivas nasais em Islandês, Pétursson (1973), em 

Shosted (2003:40), usa transcrições padrões como [v � z�] para apresentar os dados: 

 
Fric    Ortografia        IPA 
z    dansa    [tanz�sa]   ‘danser’ 

v    umfram   [YMv�fram]   ‘en outre’ 

D    ennþá    [enD �Tau]   ‘encore’ 

D    án hjarta   [a"D �carta]   ‘sans coeur’ 

*    Svanhv´ıt   [svaN*�xWit]  ‘personal name’ 
 

 De acordo com os dados acima, é evidente que a maior parte das fricativas nestas palavras 

do islandês é articulada sem nasalização, mas há alguma suposição de que pelo menos parte da 

fricativa é produzida com um grau significativo de nasalização e, além disso, que esta parte é 

vozeada. No entanto, não há nenhuma indicação de que a distinção entre nasais continuas e nasais 

oclusivas seja fonêmica. Na verdade, alguns dos exemplos citados por Pétursson (1973) surgem 

apenas nos limites da palavra. Em oposição aos modos de exibição de Pétursson e Einarsson, 

Bergsveinsson (1941) argumenta que consoantes nasais antes fricativas são simplesmente 

excluídas, deixando uma nasalização residual na vogal anterior. Poirot (1924) argumenta que a 

vogal passa por alongamento compensatório e a nasal é realizada com metade de duração original 

(la voyelle aurait subi un allongement compensatoire et la nasale conserverait la moitiée de sa 

durée normale). Fonólogos e foneticistas, portanto, diferem substancialmente em como as nasais 

contínuas do islandês realmente são percebidas. Embora ele não usa o termo 'fricativa', é evidente, 

pela sua transcrição e descrição dos sons, que Einarsson (1940) acreditava que fricativas 

nasalizadas eram relativamente comuns no discurso islandês. 
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 Inor, também conhecida por sua designação amárica, Enneor ou Ennãmor, é uma língua 

semítica da Etiópia falada por aproximadamente 280 000 pessoas segundo dados de (Gordon 2005) 

em Shosted (2003: 40-41). Embora essa língua apresente um repertório completo de fricativas, 

incluindo [f fW s z S Z x xW x j], apenas [B] e [Z] são ditas como se submetendo à nasalização 

(Hetzron e Marcos 1966). Chamora e Hetzron (2000: 10) observam que a harmonia nasal invoca a 

mudança [B] → [M]. No entanto, esses últimos autores não dizem que [B] é uma fricativa em Inor 

e a tratam como uma aproximante. Chamora e Hetzron (2000) não fazem nenhuma menção à 

fricativa sonora alveopalatal nasalizada [Z �] citada por Walker (2000). Como [B] é considerada uma 

aproximante antes que a nasalização ocorra, e [Z �] não é apoiada nas análises mais recentes, parece 

não haver nenhuma razão convincente para manter o Inor na lista de línguas de Walker que, 

supostamente, possuem fricativas nasalizadas. 

 Em Japonês, a nasal em final de sílaba tem um número de alofones que variam de uma 

vogal nasalizada a uma consoante nasal homorgânica com a oclusiva seguinte. Segundo Bloch 

(1950: 102), apud Shosted, no isolamento, o som pode ser articulado como uma voiced frictionless 

nasalized prevelar spirant. Vance (1987), apud Shosted, observa corretamente que fricativa sem 

fricção são termos de alguma forma contraditórios. Parece mais plausível descrever esse segmento 

nasal debucalizado ou subespecificado como uma nasal aproximante velar, talvez semelhante a [N] 

em suas propriedades acústicas (Trigo 1988, 1991 Padgett). Postular uma fricativa velar nasalizada 

[*�], em japonês como no Applecross gaélico escocês, parece que não se justificava e muito 

possivelmente não foi a intenção de Bloch (1950), apud Shosted. 

 Umbundu é uma língua Bantu, Nígero-Congolesa, falada por cerca de 4 milhões de 

angolanos. Schadeberg (1982: 117) defende a existência da uma sonora nasalizada [v�] em quatro 

palavras de Umbundu. Schadeberg (1982: 127) argumenta que um esforço articulatório 

considerável seria necessária para produzir contínuas nasalizadas homorgânicas, muito mais do 

que para a produção de puras nasais; e isso precisamente porque ele alega que nasais contínuas 

[˜v ˜h ˜l ˜w] são o lugar geométrico de propagação da nasalização, ou seja, vogais não nasais e não 

as chamadas consoantes nasais 'puras' [n m ñ N ]. 

 Waffa é uma língua da família papuásia, falada por aproximadamente 1300 pessoas na 

província de Morobe, Papua- Nova Guiné, na cabeceira do Rio Waffa, segundo Gordon (2005). 

Stringer e Hotz (1973) indicam que o Waffa tem uma fricativa bilabial nasal [B �] que contrasta com 
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o [B  m  mb]. Shosted apresenta um quadro com palavras que empregam esses segmentos em 

posições iniciais e mediais, a partir dos dados de Ladefoged e Maddieson (1996: 134). 

 Contraste Nasal em Waffa, segundo Shosted (2003: 42): 

 

Inicial      Medial 
mb  mbu EumC    ‘stamens’  sI EmbaEu  ‘fly’ 

B  Bi Endi   ‘man’   ko EoBC   ‘father’ 

B�  B�o Eoka   ‘back, leech’  B�aòB�C   ‘skin’ 

m  mo Ekoo  ‘live coals’  B�aimaEura ‘tree’ 

 

 Na seção conclusiva de sua tese, Shosted (2003) apresenta alguns argumentos que situam 

as fricativas nasalizadas no panorama da fonética e fonologia formal. Para resumir a polêmica da 

existência das fricativas nasalizadas, temos por um lado Ohala (1975), Ohala e Ohala (1993), Solé 

(1999), dentre outros que argumentam em favor da inexistência de fricativas nasalizadas. Por outro 

lado, temos Schadeberg (1982), Gerfen (2001, 1999), Lastra (1984), Stringer e Hotz (1973), e 

Ternes (1989) que argumentam que elas existem. A proposta de Shosted (2003), que faz previsões 

sobre o papel aeroacústico na harmonia nasal, se coloca entre as duas posições anteriores. Ele 

demonstra o potencial acústico necessário à fonologização entre fricativas nasalizadas sibilantes e 

não-sibilantes. Para Shosted (2003), o problema das fricativas nasalizadas, enfatiza esse autor, traz 

para a discussão alguns pontos no que diz respeito ao pensamento corrente em fonética e em 

fonologia,  que ele resume como se segue: 

 

(i)  phonetic universals are best posited upon consideration of physical mechanisms and 

 perceptual  outcomes (i.e. “speech perception is hearing sounds, not tongues” (Ohala 

 1996)); 

(ii)  the IPA is indeed expanding in fairly unpredictable ways as phoneticians collect more 

 information about a larger number of diverse languages; 

(iii)  our current understanding of the phonetic characteristics that lead to phonemic outcomes 

 is still lacking. 

(iv)  we cannot presently conclude that sound systems consist of a discrete formal system with a 

 limited number of phonological “atoms” (elemental features like [± voice] or graphic 

 symbols like [h]) (Port and Leary 2005), apud Shosted (2006). 
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 Esta revisão da controvérsia em torno das fricativas nasalizadas tem demonstrado um 

número de discusões na literatura corrente que resumimos como segue: 

 

(i)  fricativas e nasais têm requisitos aerodinâmicos antagônicos: fricativas exigem alta pressão 

 de retorno e as nasais, ao contrário, enfraquecem essa pressão; 

(ii)  é possível que diferentes tipos de fricativas, utilizando-se de diferentes tipos de regimes 

 aerodinâmicos, sejam mais ou menos afetados pela nasalização; 

(iii)  com base nos modelos aerodinâmicos/mecânico do trato vocal, a existência fonética de 

 fricativas nasalizadas tem sido questionada (a versão forte da hipótese de Ohala) (Ohala 

 1975, 1983); 

(iv)  o que tem sido postulado é que fricativas, uma vez nasalizadas, devem perder alguma 

 qualidade acústica característica (a versão fraca da hipótese de Ohala) (Ohala e Ohala, 

 1993, Solé, 1999, Yu 1999); 

(v)  continua indeterminado se essas características acústicas são perceptualmente 

 suficientemente significativas para explicar por que fricativas nasalizadas são raramente, 

 senão nunca, fonologizadas nas línguas do mundo; 

(vi)  apesar da influência da hipótese de Ohala, ou em alguns casos em resposta a ele, foram 

 relatadas fricativas nasalizadas em várias línguas diversificadas geograficamente. Em uma 

 pesquisa sobre a língua Coatzospan Mixtecas,  Gerfen, (1999, 2001), apresenta relatos de 

 tais fricativas acompanhados por gravações comprobatórias da nasalização - o que não 

 ocorre em outros trabalhos; 

(vii)  fricativas nasalizadas existem potencialmente em um número muito maior de línguas, 

 muitas não descritas, com harmonia nasal (Walker, 2000), sendo que, em qualquer língua 

 na qual a nasalização se espalhe, os segmentos fricativos são potencialmente alvos; 

(viii)  a maioria das línguas que apresenta harmonia nasal não permite que a nasalização se 

 espalhe através de segmentos fricativos. 

 

  À luz de evidências aerodinâmicas apresentadas por Shosted (2003) sugerindo a presença 

de nasalização durante a produção de fricativas em Mixtecas Coatzospan e com os inúmeros casos 

de fricativas nasalizadas em várias línguas, Shosted abandona a hipótese forte em favor da hipótese 

fraca e procura medir os efeitos de nasalização na fricção oral através de uma metodologia 

experimental que constitue a maior parte de sua tese, Shosted (2003). 
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7.10. HARMONIA NASAL 

 

Only through the close investigation of endangered and 
less well known languages will we be able to gather data 
that will help distinguish the two types of features, those 
required for widespread phonological processes, and 
those that specify phonetic rarities. (Ladefoged e Everett. 
1996: 799–800). 

  

 Em um estudo sobre a nasalidade nas línguas do mundo, Walker (2000: 03) define 

'harmonia nasal' como um fenômeno que ‘acontece quando um segmento subjacentemente nasal, 

que pode ser uma consoante ou vogal fonologicamente nasal, aciona a nasalização de uma 

sequência de segmentos adjacentes de uma maneira previsível e fonologizada’. Nos preocupamos 

particularmente com a discussão de Walker sobre as línguas que permitem que a 'harmonia nasal' 

ou o 'espalhamento nasal' atravesse segmentos fricativos. A suposição de que o véu palatino é 

abaixado quando a nasalização se espalha de um segmento para outro - mais especificamente nos 

casos em que uma fricativa ocorre entre o 'gatilho' e 'destino' da nasalização – pode implicar a 

existência de uma surda nasalizada. Que uma língua permita que a nasalização ou o espalhamento 

da nasalização se espalhe de certos segmentos para outros não implica necessariamente que esses 

segmentos sejam assim nasalizados. Na verdade, a própria Walker (2000: 61) faz uma diferença 

entre segmentos que permitem a propagação da nasalidade mas não sofrem a nasalização (que ela 

chama de segmentos transparentes) e aqueles que permitem a propagação da nasalização, mas não 

se nasalizam. 

 Para descrever o comportamento dos segmentos em harmonia nasal, Walker (op.cit.) 

propõe algumas (novas) definições:  

 

(i) TRANSPARENTE segmento que permite à nasalização se propagar;  

(ii)  OPACO segmento que impede que a nasalização se espalhe;  

(iii)  MALEÁVEL, segmento que se torna nasalizado quando a nasalização se espalha;  

(iv) NAO MALEÁVEL, aquele que permanece oral quando nasalização se espalha. 

 

 Como visto acima, nas línguas de harmonia nasal todos os segmentos maleáveis e não 

maleáveis também devem ser, por definição, considerados segmentos transparentes, caso contrário 

sua susceptibilidade à nasalização continuaria a ser desconhecida. Infelizmente, as gramáticas das 

quais Walker retirou seus dados tipológicos não esclarecem consistentemente se os segmentos 
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transparentes são maleáveis ou não maleáveis. Nesse sentido, Shosted (2003) apresenta uma tabela 

com línguas que apresentam fricativas potencialmente nasalizadas, ou seja, fricativas 

transparentes. Ele sugere que a análise aero-acústica de todas estas línguas deve ser realizada. Ele 

ainda sugere o Guaraní e o Umbundu, que provavelmente tem um número maior de falantes, como 

bons lugares para começar se investigar o comportamento desses segmentos.  

 Walker (2000) cita quatro línguas em que as vogais, glotais, semivogais, líquidas e 

fricativas são segmentos transparentes, considerando que as obstruintes seriam segmentos opacos. 

Este é o padrão menos comum em seu banco de dados de harmonia nasal (tipo IV na sua tipologia) 

(Walker op.cit.: 65), de acordo com seu resumo dos dados tipológicos, isso sugere que, se a força 

da harmonia nasal é forte o suficiente para se espalhar através de fricativas, geralmente é forte o 

suficiente para algumas oclusivas como alvo. Walker (op.cit.: 64-65) cita ainda 28 línguas em que 

todas as classes de segmentos (vogais, glotais, semivogais, líquidos, fricativas e oclusivas 

obstruintes) são segmentos transparentes. Estas são chamados línguas de tipo VI na tipologia de 

Walker. Na tabela 1. 9, essa autora lista todas as fricativas que ocorrem em cada língua, embora 

apenas em alguns casos ela explicite o status dos segmentos como maleáveis ou não maleáveis. 

Nas línguas de harmonia nasal tipo V de (Walker 2000), todos os segmentos, excetuando-se 

oclusivas obstruintes, mas incluindo fricativas, permitem que a harmonia nasal se espalhe (ou seja, 

são segmentos transparentes).  

 Em Inor, (Chamora, Hetzron 2000) os autores usam como símbolo uma fricativa bilabial 

para caracterizar um som (oral) como uma aproximante (o símbolo do IPA para uma fricativa 

bilabial aproximante é [Bfl]). Sua contraparte nasalizada é simbolizado por [M], que os autores 

usam para simbolizar um som labial (não labiodental). Assim, B é dado aqui entre parênteses.  

Tabela 1. 8 de Shosted (2003): 

 

Língua   Dialeto    Família  Local   Fricativas 
Inor      Semitic  Etiópia  (B) Z 
Epena      Pedee Choco  Colômbia  s h 

Itsekeri      Niger-Congo  Nigéria   

Scottish   Gaelic  Applecross  Celtic   Scotland  f s � � S x h 
Umbundu     Niger-Congo  Angola  v h 

  

 Walker (2000: 67) faz várias observações tipológicas a partir de seu banco de dados. 

Segundo essa autora, na classe de obstruintes,  fricativas são sempre as mais compatíveis com 

nasalização e oclusivas obstruintes surdas são menos compatíveis.. Para segmentos com  apenas 
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uma dessas qualidades, as línguas parecem variar em termos de sonoridade, por exemplo, pois 

isso é mais compatível com nasalização. De sua pesquisa, é claro que todas as línguas que tratam 

algumas obstruintes como transparentes universalmente tratam fricativas como transparentes, mas 

fricativas surdas e sonoras poderão negociar, às vezes, locais na hierarquia. Por exemplo, em 

Applecross gaélico escocês, fricativas surdas são transparentes e oclusivas são opacas. Mas para as 

línguas EPA Pedee (Choco, Panamá), Orejon (Tucanoan, Peru) e Parintintins (Tupí-Guaraní, 

Brasil), oclusivas são transparentes e fricativas surdas são opacas. Pelo menos para este exemplo, 

segundo padrão parece ser mais comum, ou seja, Walker (2000) cita apenas um idioma no qual 

fricativas surdas, mas pára não expressa, se comportam como transparente 0x1Fou uma publicação 

muito mais tarde (e postumamente no caso do segundo autor) Chamora e Hetzron (2000: 17) 

eliminam completamente [òZ] e indicam que /B/ é percebida como [M] (que se confusamente 

referem a esse segmento como uma aproximante labial, não labiodental) sob os efeitos da 

harmonia nasal. Mais ao ponto, eles categorizam /B/ como uma aproximante. Por estas razões, Inor 

já não deve ser incluído entre as línguas que supostamente têm fricativas nasalizadas. 

  Há ainda línguas de fricativas opacas. De acordo com a tipologia de Walker, na maioria das 

línguas de harmonia nasal, fricativas são opacas para a disseminação da nasalização. O trabalho de 

Walker inclui exemplos de 85 línguas que apresentam harmonia nasal. Destas, 61%  bloqueiam o 

espalhamento da nasalidade. Embora ainda relevante, apenas 39%  são línguas em que fricativas 

permitem harmonia nasal. Línguas com surda 'bloqueadoras' são tipologica e geograficamente 

diversificadas, com um repertório completo de fricativas (Walker-2000:61-63). Ela cita o 

Castelhano, Inglês, Silacayoapan Mixtecas (Mixtecan, México), Maharati e Ijo Kolokuma (Kwa, 

Nigéria), entre outras línguas nas quais as fricativas impedem a atividade regular da harmonia 

nasal.  

 Em línguas de harmonia nasal do tipo V de (Walker 2000: 64-65), todos os segmentos, 

incluindo as fricativas, permitem que a harmonia nasal se espalhe, ou seja, são segmentos 

transparentes. Não se sabe, no entanto, se as fricativas tornam-se nasalizadas no processo, ou seja, 

se são maleáveis.  

 Veja-se a seguir lista de 28 línguas que apresentam fricativas nasalizadas, segundo Shosted 

(2003: 47). O '*'  indica que o inventário de todos os sons não pôde ser determinado e/ou não foi 

relatado. 
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Língua   Dialeto /Família       Local     Fricativas 

Apinayé   Jê    Brasil    s z v z 

Barasano   Tucanoan    Norte da Colômbia   s h 

Barasano   Tucanoan    Sul da Colômbia   s h 

Bribri   Chibchanas    Costa Rica    s z h s 

Cabécar   Chibchanas    Sul da Costa Rica   f s s x 

Cabécar   Chibchanas    Norte da Costa Rica   f s s x 

Cayuvava   (isolada)   Bolívia    B s s h 

Cubeo   Tucanoan    Colômbia    v d h 

Desano   Tucanoan    Colômbia, Brasil   s * 

Epera   Choco     Panamá    f s h 

Gbeya   Nigero-Central                 República Africana     s z h v de f 

Gokana   Nigero-congolesas   Nigéria            f v s z z 

Guanano   Ucanoan    Colômbia    s h 

Guaraní  Tupí      Paraguai, Brasil, Colômbia  ss x h v G Gw 

Guaymi   Chibchanas     Panamá    x 

Ígbò   Ohuhu, Nígero-Congolês  Nigéria                          f v s z g h hw 

Içuã   Tupí, Tupí-Guaraní  Brasil     h 

Kaiwá  Tupí -Guaraní   Brasil     v s s h 

Mixtecas   Atatlahuca, Mixtecan   México    * 

Mixtecas   Coatzospan, Mixtecan  México               B D Dj s s x 

Mixtecas   Ocotepec, Mixtecan   México              B D s z S Z h 

Orejon   Tucano   Peru     B s s h 

Parintintins  Tupí-Guaraní    Brasil     B h 

Shiriana   Shirianian   Venezuela, Brasil   (F) s s h 

Siriano   Tucano    Colômbia, Brasil   * 

Tatuyo   Tucano    Colômbia    h 

Tucano   Tucano    Colômbia    s h 

Tuyuca   Tucano    Colômbia, Brasil   * 
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 O resumo acima mostra que todos os casos de harmonia nasal examinados em Walker 

(1998: 59) podem ser classificados de acordo com sua tipologia hierárquica. Também indica que 

alguns padrões são mais frequentes do que outros. A nasalização de vocoides (e glotais) é um dos 

padrões mais comuns, com concentrações em línguas no Pacífico (família austronésia), Índia 

(família indo-iraniano) e América do Sul e Central. Um segundo padrão que também se mostrou 

comum espalha a nasalização através de todas as classes de segmentos. Esse padrão é frequente 

nas línguas indígenas da América do Sul e Central, especialmente nos ramos Tucano e Tupi-

Guarani da família de línguas amazônicas. A nasalização apenas da classe de soantes é um pouco 

menos comum, mas, no entanto, é confirmada nas línguas Kwa da Nigéria e nos padrões de 

espalhamento transmorfêmico de algumas línguas da América do Sul e Central, bem como na 

dispersão de outras línguas. A categoria com menos membros é aquele no qual nasalização se 

espalha através das soantes e fricativas mas é bloqueada por obstruintes oclusivas. Isto sugere que 

se a demanda de harmonia nasal é forte o suficiente para se espalhar através de fricativas, 

geralmente é forte o suficiente para atingir oclusivas também. 

   Em sua tese sobre harmonia nasal, Walker (2000) aborda a questão das consoantes que 

bloqueiam ou que permitem que a nasalização se espalhe através de constituintes prosódicos. Do 

ponto de vista de Ohala, pelo menos com respeito à hipótese forte, fricativas constituem um 

obstáculo para uma coarticulação numa harmonia nasal. Shosted (2003) lança a hipótese de que 

haja uma língua na qual o segmento [n] aciona nasalização, com espalhamento para a direita ao 

longo de toda a palavra. Em uma forma como /nEsi/ o resultado esperado seria [nE�si �]. A pergunta 

que ele se faz é o que ocorreria durante a produção desse [s]. De acordo com a versão forte da 

hipótese de Ohala, a fricativa não pode ser nasalizada, uma vez que o véu palatino abaixado se 

levantou para permitir que a produção completa da fricativa alveolar se realizasse. Depois, o véu se 

reduz novamente durante a produção do [i�]. A co-articulação, ou pelo menos uma co-produção 

fonética, ou seja, uma sobreposição gestual no sentido de Browman e Goldstein (1986), não pode 

explicar a nasalização da vogal que é a última, uma vez que o véu é reduzido em duas ocasiões 

distintas. O que quer que motive a harmonia nasal, não se pode argumentar que seja a co-

articulação a responsável pela mesma. A menos, é claro, se o /s/ for percebido como [s�], 

contrariando assim a versão forte da hipótese de Ohala. De acordo com a versão mais fraca dessa 

hipótese, [s�] pode ocorrer foneticamente, mas não pode alcançar o status de um fonema. Supõe-se 

que a co-articulação possa explicar a harmonia nasal que atua através de fricativas, posto que /s/ 
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não é contrastivo com /s�/. No entanto, os resultados da pesquisa de Shosted (2003) sugerem que [s�] 

e [3�] podem ser acusticamente mais semelhante às fricativas como [f] e [x], complicando a questão 

do espalhamento da nasalização de maneira uniforme através de todas as fricativas.   

 Walker (2000) menciona 28 línguas em que todos os segmentos, incluindo as fricativas, 

permitem que a nasalização se espalhe. Dessas, 24 línguas, o número médio de fricativas surdas 

por língua é aproximadamente 2. 5. Metade das línguas têm uma oposição entre uma fricativa com 

espectro bemolizado (flat), como [f] ou [x] e um segmento sibilante como [s] ou [3]. Esta evidência 

tipológica não é exatamente o que seria de esperar, porque não há nenhuma razão aerodinâmica 

para acreditar que [h] não pode ser nasalizada: a fricativa glotal não é contada como uma das 

fricativas 'flat-espectro'. Por exemplo, [s�] e [x], sugerido por experimentos acústicos conduzidos 

em conformidade com algumas das informações fonéticas mais esclarecedoras sobre fricativas 

foneticamente nasalizadas podem vir do Norte e do Sul da Cabécar (Chibchanas, Costa Rica), 

Epera (Choco, Panamá), Gbeya (Níger-Congo, República Centro-Africana) Gokana (Níger-Congo, 

Nigéria) e Guaraní (Tupí, Paraguai), línguas com fricativas de espectro flat na harmonia nasal que 

atua através de ambos. Destas línguas, o Guaraní, sem dúvida, tem a maior população de falantes 

nativos e talvez seja o primeiro a passar por uma investigação mais minuciosa. A Aeroacústica dos 

segmentos [s s x] do Guaraní nos domínios nasais e orais atestam resultados do estudo de Shosted. 

Qual o nível de diferença entre [s] e [s] do Guaraní? Quais similaridades entre [s�] e [x] existem?  

 Os dados tipológicos de Walker sugerem que as línguas não são sempre limitadas nesse 

aspecto. Em outras palavras, a nasalização das fricativas sibilantes pode ocorrer em línguas que 

possuem fricativas de espectro bemolizado (flat), isso se partirmos do princípio de que os 

segmentos que permitem a propagação da nasalidade são nasalizados no processo. No entanto, 

com base nos resultados presentes, parece mais plausível que uma língua como o Tucano, com 

apenas as fricativas [s h], deve permitir que estas se nasalizem foneticamente porque [s�] e [h�] são 

acusticamente dissimilares. Por outro lado, em uma língua como o Gaélico Escocês Applecross, 

com um total de 6 fricativas surdas, tudo poderia ser foneticamente nasalizado. Seria como se as 

propriedades de [òs òx òÏ òh òS òf ò∏ c] - segmentos possivelmente distintos entre si e suas contrapartes 

orais - fossem alteradas conforme propõe o estudo de Shosted (2003).  

 Na esteira desses resultados e de modo semelhante a Walker (2000), Shosted (2003)  

elabora e faz previsões sobre o papel da aeroacústica na harmonia nasal, prevendo que fricativas 

sibilantes são mais propensas a bloquear nasalização porque têm mais a sofrer acusticamente.  
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7.11.  HARMONIA NASAL EM XAVANTE 

 

 Em uma discussão sobre Minimalidade Lexical, Donca Steriade (1995:147- 158) sugere 

que traços binários necessitam apenas de um valor, o marcado, representado subjacentemente. A 

omissão do valor não marcado, [ATR], [sonoro], [arredondado] etc., foi atribuído por Kiparsky, 

Archangeli, Pulleyblank e outros, que exigem a Minimalidade Lexical.  Uma conclusão geral que 

emerge dessa discussão é que, em muitos casos, é permitida a ausência do valor de traço na 

representação subjacente. Em alguns casos, os valores estão permanentemente ausentes e, segundo 

esta autora, o traço é privativo nessas situações. Quais traços seriam então privativos? Para 

Steriade (1995), os traços de nasalidade, aspiração e glotalização formam uma classe própria, já 

que processos de assimilação e dissimilação fazem sempre referência a traço [+nasal], [+glote 

espalhada] e [+glote constrita], nunca aos valores opostos (negativos). Evidências contrárias como 

[- glote espalhada] e [- glote constrita] estão presentes nos trabalhos de Lombardi (1991) e Steriade 

(1992). A nasalidade se apresenta como um caso diferente, como a existência de processos que 

possuem a assimilação local [- nasal]. Também pós oralidade [ma – mba] e pré-oralidade 

[am] e [abm], têm sido discutido em termos de espraiamento de traço oral. Estes fenômenos, bem 

como outras linhas possíveis de argumentação para o valor [-nasal], são reanalisados de maneira 

coerente com a idéia de que esse traço é privativo. A conclusão de que nasalidade, aspiração e 

glotalização são traços privativos, conforme Steriade (1995), nao explica frequentes assimetrias 

nos padrões de sons nasais x orais em relação aos padrões de sons glotalizadas x plenas em 

Xavante que retomaremos mais à frente.  

 Não há, em Xavante, consoantes subjacentemente nasais. As evidências são as de que a 

nasalização tem como fonte as vogais nasais /a� e� i � o � � )/, que espraiam seu traço [nasal] 

normalmente da direita para a esquerda. As consoantes /b/, /d/ e /z/ comportam-se, por um lado, 

como alvo do espraiamento, realizando-se como [m n " N] em ambiente de vogal nasal e, ao 

mesmo tempo, permitem que o traço nasal se espalhe por toda a palavra, atingindo não apenas o 

Onset da sílaba que contém /b/, /d/ e /z/, mas também a Coda da sílaba anterior que apresenta /P/ 

ou /j/.  

63. 

 Assim,  temos por um lado: 

a)  b → m /  ___ V� 
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b)   d → n /   ___ V� 

c)  z# → " /   ___ V�  

(em a), b) e c) a vogal nasal espraia seu traço [+nasal] para a consoante em Onset silábico, 

mantendo-se o mesmo ponto de articulação dessa consoante, que se realiza como nasal, em c) e d), 

além do traço nasal, o ponto de articulação da vogal também é assimilado)  

 Em termos de traços podemos formular a seguinte regra: 

[+consonantal][+vozeado][-nasal] → [+consonantal][+vozeado][+nasal] / ___ [+vocálico][+nasal]  
 

64.  

 Por outro lado, temos: 

a) P → m / ___ . [C +nasal] 

b) P → b /  ___ . [C +voz] 

c)  P → p /  ___ . [C -voz] 

(em 64a, o segmento subespecificado /P/, em Coda silábica, recebe o traço de nasalidade  da 

consoante que, no Onset da sílaba seguinte, se apresenta com esse traço, havendo aí um 

vozeamento automático por estar em jogo a materialização de uma consoante nasal; em 64b, o 

segmento subespecificado /P/, em Coda silábica, recebe o traço [+ vozeado]  da consoante vozeada 

ocupante do Onset da sílaba seguinte) 

 Em termos de traços podemos formular a seguinte regra para 64 a): 

[+labial] → [+ labial] [+voz] [+nasal] / ___ . [+nasal]  
 

 Em consequência de (63), o traço nasal continua a se espraiar até alcançar a Coda da sílaba 

anterior (64a), que mantém o mesmo ponto de articulação e se realiza como nasal. Em (63b), 

apenas o traço [+voz] é assimilado e se mantém o mesmo ponto de articulação. Em (63c d) o traço 

nasal assim como o ponto de articulação da vogal são espalhados. 

65. 

 Temos ainda: 

 j → j � /  V� ___ . 

           (o glide palatal em Coda silábica se nasaliza por efeito de transmissão do traço [nasal] 

portado pela vogal que está no Núcleo da mesma sílaba) 

 Em termos de traços podemos formular a seguinte regra para 64 b): 

[+palatal] → [+palatal] [+voz] [+nasal] / ___ . [+nasal]  
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 Em 65,  temos uma realização até certo ponto inesperada de nasalização. Em todos os casos 

anteriores, o espraiamento do traço [nasal] ocorre sempre na direção da direita para a esquerda. 

Neste caso, (65), curiosamente, o espraiamento parece ser progressivo e não regressivo, como 

dissemos anteriormente. 

66.  

 Por fim, temos: 

a) P → m / ___ . [C+glote espalhada] 

b) j  →  j � /  ___ . [C+ glote espalhada] 

 

 Esse último caso, (66), aponta para o fenômeno conhecido como rinoglotofilia, que 

trataremos no item 4.2.13, mais à frente.  

 Como vimos, a nasalização é, portanto, atribuída a duas fontes em Xavante. Uma das fontes 

do espalhamento do traço nasal é a vogal subjacentemente nasal. A outra fonte reside em uma 

consoante glotal e não subjacentemente nasal. Em (64), os fonemas /b/, /d/ e /z/ se realizam como 

seus respectivos alofones [m], [n] e ["], [7] condicionados pela vogal nasal do núcleo. De forma 

que o espraiamento tem início na vogal do núcleo, que espalha o traço nasal para seu Onset e se 

propaga até a Coda da sílaba anterior. Assim, temos em (65) um segmento não especificado para o 

traço nasal que se realiza como [m]. Nos termos de Walker (2000), as consoantes /b/, /d/ e /z/ 

seriam consideradas como segmentos alvos, por que permitem que a nasalidade se espalhe, mas, ao 

mesmo tempo, conforme revisão terminológica da própria Walker, são também considerados 

maleáveis, pois se nasalizam nesse processo, como mostraremos mais à frente. Em (66), o Xavante 

apresenta nasalização em ambiente em que não há nenhuma fonte convencional disponível de 

nasalidade; trata-se do que alguns chamam de nasalização espontânea, conforme Boivin (1996). 

Esse tipo específico de nasalização não parece se dever a uma herança genética, já que não há 

evidências da ocorrência desse fenômeno em outras línguas Jê. Face a isso, consideramos 

provisoriamente se tratar de uma inovação do Xavante, podendo a gênese da nasalidade nesta 

língua vir a ser comprovada  a partir da análise acústica e perceptual dos traços de nasalidade e 

glotalidade, além, evidentemente, da análise comparativa de evidências genéticas provenientes do 

trabalho histórico-comparativo sobre  outras línguas da família Jê ou mesmo do tronco Macro-Jê.  

 Partindo da proposta de Walker (op.cit.) e observando o comportamento dos segmentos em 

harmonia nasal do Xavante, analisamos, inicialmente, a distribuição desses segmentos a partir das 
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categorias descritivas abaixo, com base no que vimos nas seções precedentes sobre nasalidade / 

nasalização: 

 

(i) a primeira categoria é a de segmentos ‘engatilhadores’ - aqueles que iniciam a propagação 

da nasalidade, [V+nasal] e [C+glote espalhada]; 

(ii)  a segunda é a categoria de segmentos ‘alvos’, que se tornam nasalizados na harmonia nasal, 

[w], [j], [b], [d], [z], [ 	] e [h]; 

(iii)  a terceira é a categoria conhecida como segmentos ‘bloqueadores’ ou ‘opacos’, isto é, que 

permanecem orais e bloqueiam a continuidade do processo de propagação, [p], [t], [/] e [s], além 

de todas as vogais orais; 

(iv) a quarta categoria é aquela referente aos segmentos transparentes: de acordo com a 

definição inicial de Walker (1998), transparentes são aqueles segmentos que permanecem orais 

mas permitem que a propagação continue; nos termos dessa definição,  não teríamos, 

aparentemente, segmentos transparentes em Xavante – o que faz da nasalização em Xavante um 

processo estritamente local, dependente de adjacência segmental, realizando-se no âmbito de uma 

sílaba ou entre duas sílabas. 

(v) a quinta categorização resulta de uma definição subsequente da categoria de segmentos 

transparentes feita por Walker (2008), que acrescenta as definições de maleável e não-maleável. 

Maleável é um segmento que permite a propagação nasal, tornando-se nasalizado nesse processo, o 

que, por definição, coincidiria em Xavante com o conjunto de segmentos alvo [w], [j], [b], [d], [z], 

[	] e [h]; Não–Maleável é aquele que permite a propagação, sem se nasalizar, sendo que nos 

termos dessa definição,  não teríamos, aparentemente, este tipo de segmento transparente (não–

maleável) em Xavante. 

  

 Seguindo tais definições de Walker para descrever o comportamento dos segmentos em 

harmonia nasal, consideramos, em Xavante,os segmentos b, d, z, ɾ, h, w e j   como alvos, posto que 

permitem à nasalização se propagar para esquerda. Os segmentos p, t, s, ////, ao contrário, são 

opacos, pois impedem que a nasalização se espalhe para esquerda. Os segmentos b, d, z, ɾ, h, w e j   

passam à condição de maleáveis pois tornam-se nasalizados quando a nasalização se espalha.  Essa 

última recategorização não muda a conclusão de que nasalização em Xavante é um processo 

estritamente local, dependente de adjacência segmental, realizando-se no âmbito de uma sílaba ou 

entre duas sílabas, como argumentamos anteriormente. 
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 No entanto, como já vimos, existe ainda um segmento nasalizado que adquire seu traço de 

outra maneira. Em presença de um Onset ocupado por uma fricativa glotal, /h/, o segmento em 

Coda da sílaba anterior, /P/, não especificado para esse traço, se realiza como nasal, [m]. Se 

considerarmos as regras de espraiamento de traços como previsto nesse ambiente, podemos supor 

que, em Xavante, como em (66), há uma relação muito mais íntima entre a articulação glotal e o 

traço de nasalidade, relação que se mostra muito produtiva na língua Xavante.  

 Em termos de compatibilidade com a nasalidade, assumimos que, com exceção da fricativa 

glotal, /hhhh/, toda a série de consoantes fricativas surdas da língua [s Ss Ss Ss S], além das realizações 

africadas, se comporta como segmentos opacos, tal como ocorre na maioria das línguas; ou seja, 

não se tornam nasalizados e nem permitem que a nasalização se espalhe. Ao contrário, toda a série 

de fricativas sonoras [z �] além das realizações africadas, se comporta como segmentos alvos. As 

obstruintes vozeadas [b d Rb d Rb d Rb d R] e os glides [w jw jw jw j] se comportam como alvos da nasalização, 

permitindo que a nasalidade passe através deles, tornando-se nasais nesse processo. Já as 

obstruintes não vozeadas, [p tp tp tp t], se comportam como bloqueadores da nasalização, impedindo que 

o traço [nasal] se espalhe.  

 Como vimos, há oito consoantes foneticamente nasais [m m� n ¯̄̄̄ 5 w� j � RRRR � h�] além de cinco 

vogais fonologicamente nasais /a )) )), e )) )), o )) )), i )) )) e � )) ))/, responsáveis pelo espalhamento do traço 

[nasal]. Exceto [j �], todas as consoantes nasalizadas ocorrem em início de sílaba, portanto auto-

segmentadas no Onset.   

  A nasal labial [m
] pode ocorrer também em posição de Coda, neste caso, a partir do 

segmento /P/ incompletamente especificado para ponto de articulação. 

neste caso tem status de segmento incompletamente especificado. 

  A nasal labial [m] pode ocorrer também como primeiro segmento no Onset complexo /b 	/: 

67.  

a) [/i).»mR�o).to �]  //i).»bRo).to/  ‘sem par’                             

b) [nå).»mRi)]   /då).»bRi)/  ‘trançar’                               

 Como dissemos anteriormente, em Xavante não existe consoante subjacentemente nasal. 

No entanto, a língua apresenta, em seu repertório fonológico, uma sequência de 5 (cinco) vogais 

nasais que são quase sempre a fonte da nasalidade e que espraiam seu traço [nasal] para 

consoantes. Nessa língua, em posição de Coda, existe uma consoante que nasce especificada 
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apenas para o traço labial e que recebe os traços [nasal] e [+vozeado] por espraiamente, neste caso 

sempre da direita para a esquerda, como nos dados abaixo:  

68. 

a) /waP.»»»»dã.ri/  →   [wam»»»»nå�:ri]   / ___. [+nas]       ‘sacrifício’ 

b) /	�P.dur i/   →   [	�b.dur i]/ ___. [+voz]                ‘caminhão’                  

 No caso em (68a), temos uma vogal nasal que desencadeia a nasalidade da consoante em 

Onset, subjacentemente um /d/, que passa a uma nasal, realizando-se como [n]. Por fim, a Coda da 

sílaba anterior, não especificada para este traço, também adquire o traço [+ nasal] e se realiza 

como [m] e aí o traço é retido. 

69. 

a) /	oP»»»»dõ.bri�/      →   [	om»»»»nõ:m 	�i �]  / ___. [+nas]     ‘adivinhar’  

b) /�uP.di �.»»»»�ã/      →   [�umni �»»»»�1�]      / ___. [+nas]      ‘arma’ 

 Nos exemplos acima, os gatilhos para o espraiamento da nasalidade são as vogais nasais /o��/ 

e /i �/. Em ambos os casos, o ponto de articulação se mantem enquanto o traço [nasal] é espraiado.  

 Dissemos anteriormente que os segmentos em Coda são subespecificados em Xavante, 

tendo sua realização condicionada pelo Onset da sílaba seguinte, logo, só seria possível Coda,  

considerando sua forma subjacente, interna na língua. No entanto, novos dados, como os que 

seguem, se apresentam: 

70. 

a) [�no �dzF]     /do �.zF/    ‘milho’ 

b) [no �dzFb�/u]    /do �.zF -b -/u/             ‘milho preto’   

         milho     - CL- preto      

c) [no �dzFb�/a]    /do �.zF -b -/a/              ‘milho branco’ 

            milho  - CL- branco 

d) [no �dzF�pRE]    /do �.zF.-pRE/     ‘milho vermelho’ 

            milho       -vermelho 

e) [no �dzFb0/awa�/awi]   /do �.zF-b.  -0/awa�/awi / ‘milho riscado’ 

           milho     -CL  - riscado 

f) [no �dzFwaRa�zu]    /do �.zF-wa.Ra.zu/        ‘milho do não índio’ 

           milho   -não-índio 

g) [no �dzFh1 �m1�tFtizFptete] /do �.zF.-h1�.b1�.tF.ti.zF-p.-te.te / ‘o milho está rápido’ (maduro) 
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             milho       -ENF                        -CL -rápido 

h) [no �dzFh1�m1�tFtizFb�/udzE] /do �.zF.-h1�.b1�.tF.ti.zF-b-/udzE/ ‘o milho está verde’ 

                    milho     –ENF                       -CL -verde   

  As palavras usadas para designar as diferentes variedades de milho (Zea Mays) cultivadas 

pelos Xavante, têm como raiz nodzö ‘milho’ (70a) e apresentam variações marcadas pela inserção 

de uma determinada cor ou característica, como nos dados de (70b) a (70d). No dado (70e), o que 

parece ser focado é a forma (riscado; na forma de riscos) mais que a cor. Curiosamente, a palavra 

que designa o referente ‘milho amarelo’ (70f), aquele produzido e consumido pelo não-índio, não 

pressupõe a cor amarela (ou verde) em sua formação morfológica, é designado a partir do referente 

não índio. É válido lembrar que essa variedade de milho, que não é cultivada entre os Xavante, 

embora o reconheçam como tal, raramente é plantada na aldeia. Havíamos dito anteriormente, que 

em Xavante, a Coda só seria possível internamente à palavra, posto se tratar de um segmento 

incompletamente especificado, que necessita de outro segmento para se realizar. Como vimos 

acima (70 b c e), antes de Onset ////// seguido de vogal oral, a Coda se realiza como [bbbb] e em (70g) 

antes de Onset [t] a Coda se realiza como [p], como previsto, nestes casos propomos, inicialmente, 

que se trata de uma ‘consoante de ligação’ para formas compostas. Em (70 a d f h) a Coda 

simplesmente não se realiza. Assim podemos pensar em outra restrição em que segmentos que não 

se especificam não chegam à superfície. Do ponto de vista linear propomos a seguinte regra 

fonológica para o Xavante: 

 /P/ →→→→∅∅∅∅ / __ # 

Como vimos, a assimilação é um dos fenômenos fonológicos mais recorrentes nas línguas. 

A fonologia gerativa padrão caracteriza a assimilação em termos de cópia de traços, de forma que 

um segmento copia as especificações de traço de um segmento vizinho. Para a Geometria de 

Traços, segundo Clements & Hume (Op.cit.), regras de assimilação são caracterizadas como 

associações ou espalhamento de traços ou nós F de um segmento A para um segmento vizinho B, 

como em: 

   A     B             ou               B      A                 

                  

           

   F                                                  F  
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O que pretendemos aqui é, a partir da descrição dos segmentos ditos marginais em 

Xavante, evidenciar a ocorrência de regras de assimilação ou espalhamento como caracterizados 

pela Geometria de Traços. 

As línguas naturais são translinguisticamente mais ou por vezes menos marcadas no que 

diz respeito às restrições estruturais que se referem ao tipo de sílaba (Onset, No-Coda, *Onset 

Complexo, *Coda Complexa).  Em Xavante, no domínio da Coda existe uma restrição que proíbe 

que ocorra qualquer estrutura que não seja um dos segmentos: [p]p]p]p], [b [b [b [b] ou [mmmm] que se encontra em 

distribuição complementar neste ambiente, além da palatal [jjjj]. De acordo com Cagliari (1998:31) 

"a fonologia estruturalista interpreta como arquifonemas os fonemas neutralizados, ou porque 

acabam em distribuição complementar em um determinado contexto ou porque um dos pares da 

oposição não ocorre em um ambiente ou em casos de overlapping quando se desfaz uma 

oposição". Na verdade, as fonologias de geometria de traços não operam com a noção de 

arquifonema, nem mesmo com a noção de fonema no sentido estruturalista embora este apresente 

um status fonológico diferenciado, ou seja, segmentos subespecificados. A restrição que proíbe 

que ocorra na Coda qualquer estrutura que não seja os segmentos [pppp], [bbbb], [mmmm] e [jjjj] pode ser 

representada como *Coda Coronal, *Coda Dorsal.  

As estruturas CVC e CCVC só serão possíveis em posição inicial ou medial de palavra, 

haja vista que segmentos que não se especificam não chegam à superfície, como já dissemos 

anteriormente, ou seja, não é possível Coda final em Xavante, apenas Coda interna, pois como esta 

não é especificada quanto ao traço sonorante, necessita de outro segmento, vogal ou consoante 

para tanto.  

Registramos a seguir como se dá a formação da Coda em Xavante a partir dos seus 

possíveis ambientes de ocorrência baseando nossa análise na proposta de Clements & Keyser 

(1983) e conforme as regras de silabificação sobre citadas. Tomamos como exemplo: 

 71. 

a) [wapppp.så)]                   /waP.sa)/  ‘cachorro’ 

b) [Rçbbbb.»zE]                   /RçP.»zE/  ‘agradável’ 

c) [wammmm»nå)Ri]            /waP.»da�.Ri/  ‘sacrifício’ 

 Os segmentos [pppp, b b b b, m]  m]  m]  m] associam-se à Rima anterior, tornando-se assim Coda da primeira 

sílaba, satisfazendo as condições de boa formação de Coda na língua.  
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Argumentamos, a partir da análise dos dados acima, que antes de Onset com plosivas e 

fricativas o traço de vozeamento é assimilado pela Coda que o precede.  

Analisaremos agora o condicionamento da Coda em Xavante a partir de seus ambientes 

específicos: 

72. V_.N      

[Nå)mNmNmNmNå)]                   /za)P.z.z.z.za)/  ‘pássaro’ 

[wamamamam»»»»nnnnå)Ri]            /waaaaP....»»»»dddda�.Ri/  ‘sacrifício’ 

[Rççççm.m.m.m.»»»»nnnno).mRi)]           /RççççP....»»»»ddddo).bRi)/  ‘adivinhar’ 

[/um.um.um.um.¯̄̄̄i).»/å)]                 //uuuuP.z.z.z.zi).»/a)/  ‘arma’ 

 Quando o Onset de uma sílaba seguinte, por efeito de um processo de nasalização, passa a 

conter uma consoante nasal, os traços de vozeamento e nasalidade são assimilados pela consoante 

em Coda. Propomos a seguinte representação para descrição de assimilação de Coda antes de 

Nasal: 

 
                  σσσσ 

 

                     σσσσ 

 

 N              C 

 

                  O              N 

 

                      r1 / P / 

 

Laríngeo 

                

                              Cav.Oral 

                       r2 [ n ] 

 

Laríngeo 

               [+ nasal]  

                                Cav.Oral 

 

 No entanto, em nossa análise, encontramos alguns dados ‘divergentes’ que convém 

considerar.  Na fala conectada, a realização fonética da palavra usada para o adjetivo ‘mau’ em 

Xavante é [was.ts.ts.ts.tE.»Re.di], que apresenta uma Coda não labial na primeira sílaba, o que poderia 

contrariar nossa hipótese inicial. Há ainda expressões como [pRa)jjjj �....»»»»RRRRe] ’mais ou menos’ 

e [da.za.daj.j.j.j.»»»»pRpRpRpR�] ‘saliva’, que apresentam o glide palatal preenchendo a posição de Coda. Outro 
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dado interessante ocorre quando o Onset é uma oclusiva dental surda em que a Coda se realiza 

como uma nasal, como em [zop.op.op.op.»»»»tttto)] ‘castanha grande’. Uma outra situação é aquela em que o 

Onset é uma oclusiva glotal  seguida de vogal, nesse caso, a Coda se realiza como uma labial 

sonora, como em, por exemplo, [sib.ib.ib.ib.»»»»/E/E/E/E.zE] /siiiiP....»»»»/E/E/E/E.zE/ ‘faca’. 

Quando o Onset da silaba seguinte é o grupo oclusiva glotal e tepe, a Coda se realiza como 

uma nasal, como em [Naaaa)) ))m.m.m.m.»»»»/R/R/R/Re] ‘fazer esteira’, [Naaaa)) ))m.m.m.m.»»»»/R/R/R/Ri] ‘trançar’ ou como uma oclusiva, como 

em [Rççççb.b.b.b.»»»»/R/R/R/Re] ‘seca’, [Rççççb./Rb./Rb./Rb./Rå).»su.tu] ‘matar’. 

  Quando o Onset é uma fricativa glotal e a Coda é uma nasal, como em [iRççççm.m.m.m.»»»»hhhhYdi] 

‘longe’, [zççççm.m.m.m.»»»»hhhhi] ‘castanha fina’, [zççççm.m.m.m.»»»»hhhhuRa] ’formiga preta’. Observamos ainda em alguns 

dados a preferência pela formação de Onset complexo, como em [Rçççç.mR.mR.mR.mRa.di] ‘escuro’. 

Levaremos em conta, nesse trabalho, os dados que se apresentam como divergentes e que 

contrariam aparentemente a nossa interpretação inicial para o condicionamento da Coda nessa 

língua. Para tanto, focalizaremos, sobretudo, as concepções que cercam o traço [nasal], como 

binário ou como monovalorado e o domínio em que se dá a assimilação na língua. 

73.  

V_.h  

[Rççççm.m.m.m.»»»»hhhh�]                 /RççççP....»»»»hhhh�/  ‘longe’  

[Rççççm.m.m.m.»»»»hhhhu.Ri]                /RççççP....»»»»hhhhu.Ri/  ‘trabalho’ 

[zom.om.om.om.»»»»hhhhu.Rå)]             /zooooP....»»»»hhhhu.Rå)/  ‘formiga preta’ 

[zom.om.om.om.»»»»hhhhi]                  /zooooP....»»»»hhhhi/  ‘castanha fina’ 

 Anteriormente, (Quintino, 2000), nossa hipótese era de que quando o Onset é uma fricativa 

glotal, nesse caso a Coda reage assimilando o traço de vozeamento da vogal e se realizando como 

nasal. Assimilação não contempla a inserção do traço nasal e não pode ser explicada em termos de 

Geometria de Traços, ou seja, não se tem *[zop.op.op.op.»»»»hhhhi], o que era de se esperar, mas apenas 

[zom.om.om.om.»»»»hhhhi], o que de fato se realiza.    

74. V _./v_./v_./v_./v    

[sib.ib.ib.ib.»»»»/E/E/E/E.zE]               /siiiiP....»»»»/E/E/E/E.zE/   ‘faca’ 
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[Rob.Rob.Rob.Rob.»»»»/E/E/E/E.RE]               /RoRoRoRoP....»»»»/E/E/E/E.RE/  ‘escrever'  

Antes de oclusiva glotal a Coda parece assimilar o traço +Voz da vogal que segue, 

entretanto não dispomos (até agora) de dados suficientes para confirmar ou refutar essa hipótese.  

 Levantamos inicialmente a hipótese de que talvez a assimilação ocorra ao nível da sílaba e 

não do segmento, dessa forma não haveria cruzamento de linhas.    

75. V _./R_./R_./R_./R 

[Naaaa)) ))m.m.m.m.»»»»/R/R/R/Re]                    /zaaaa)) ))P....»»»»/R/R/R/Re/  ‘beija-flor’           

[Naaaa)) ))m.m.m.m.»»»»/R/R/R/Ri]                  /zaaaa)) ))P....»»»»/R/R/R/Ri/   ‘trançar’ 

[Rççççb.b.b.b.»»»»/R/R/R/Re]                    /RççççP....»»»»/R/R/R/Re/  ‘plantação’ 

[Rççççb./Rb./Rb./Rb./Rå).»su.tu]            /RççççP./R./R./R./Ra).»su.tu/ ‘matar gente’ 

A mesma restrição que faz com que ocorra na Coda apenas os segmentos [p, b, m] 

e [j] também não admite que ocorra como ataque qualquer estrutura que não seja [pR, bR, mR, 

/R]. Um problema ocorre então quando o Onset seguinte for um tepe, como em CVC.RRRR ou (////)VC.RRRR. 

Nesse caso, por vezes a consoante que antecede [	] assimila o traço [+Voz], funcionando 

normalmente como Coda [p], [b] e [m], por um processo de ressilabificação: 

76.  

a) * [Rççççb.b.b.b.»»»»RRRRç]       /  [Rç.bRbRbRbRç] /Rç.bRbRbRbRç/ ‘agosto’ 

b) *[/i �.wab.rab.rab.rab.re]           /  [/i �.wa.bRbRbRbRe] //i �.wa.bRbRbRbRe/ ‘duro’ 

c) *[Rççççm.Rm.Rm.Rm.Ra.di]  *[Rçm.brabrabrabra.di]   /  [Rç.mRamRamRamRa.di] /Rç.bRabRabRabRa.di/ ‘escuro’ 

Em nossos dados não observamos variação entre [b.__ ] e [ __.b]. O traço + ou - vozeado 

do Onset seguinte de qualquer forma seria determinante na especificação da Coda, 

independentemente da possibilidade de formação de Onset complexo nessa língua.  

Postulamos que, em Xavante, ao nível do segmento existe cluster tautosilábico, a língua 

ressilabifica, formando Onset Complexo. Apresentando o padrão CCV.  

Há também outra possibilidade de formação de Coda que ocorre em Xavante conforme o 

exemplo que segue, podemos observar a ocorrência de uma forma que no Xavante da aldeia 
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Pimentel Barbosa ocorre na fala normal wa.sE.tE.Re.di, enquanto na fala rápida o Xavante 

ressilabifica como em *was.tE.Re.di, dando assim preferência à formação de Coda.  

  

7.12. CARACTERÍSTICAS QUE ORIENTAM A NASALIDADE EM XAVANTE  

  

 A análise que propomos para o Xavante consiste das seguintes restrições: 

(i) o centro de nasalidade está no núcleo vocálico da sílaba tônica ou átona. A nasalidade é 

mais forte no centro da sílaba;  

(ii)  do núcleo, a nasalidade se estende para a esquerda até ser barrada por uma condição 

adicional (iv), (v) ou (vi);  

(iii)  segmentos que não se especificam não chegam à superfície; 

(iv) a nasalização não ultrapassa oclusivas surdas, nem segmentos coronais contínuos não-

soantes (segmentos esses que acabam por ser realizados como fricativas e africadas fonéticas); 

(v) as vogais fonológicas /)/, /u/,  /F/ e /�/ nunca funcionam como centro da nasalidade.  

(vi) Vogais fonologicamente orais nao se nasalizam: dada a diferença crucial entre vogais 

fonologicamente orais e vogais fonologicamente nasais, não se tem na língua um processo de 

nasalizaçao vocálica. Evidência para o tratamento de [nasal] como traço binário em Xavante, já 

que [-nasal] funciona para o bloqueio da nasalidade, sendo assim, é o valor positivo do traço que se 

espalha. 

 

 Para dar conta dos dados em (64) e (66), reinterpretamos o condicionamento do traço 

[nasal] na especificação da Coda em Xavante como segue:  

(i) quanto ao gatilho para o condicionamento do traço [Nasal] na especificação da Coda em 

Xavante, este é sempre a vogal nasal do Núcleo da sílaba seguinte;  

(ii)  quanto ao domínio, esse condicionamento aplica-se à silaba, podendo alcançar o Onset (se 

esse for ocupado por /b/, /d/, /w/ e /j/), estendendo-se até a Coda da silaba anterior, se houver; 

(iii)  quanto às características, esse condicionamento é visto como uma assimilação - chamada 

espraiamento, espalhamento, ou ainda, propagação na Fonologia de Geometria de Traços (FGT) - 

do traço [nasal]; 

(iv) quanto à direção do espalhamento do traço [nasal], exceto o caso em (65), esse ocorre 

sempre da direita para a esquerda. 
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 Focalizaremos nossa discussão que segue na relação entre a característica de glotalidade e o 

traço [nasal], um fenômeno conhecido como rinoglotofilia a partir do seu papel na especificação da 

Coda em Xavante. 

 

7.13. RINOGLOTOFILIA 

 

‘Far from being mutually exclusive, the features of nasality and 
glottality are interrelated in a variety of ways that it is 
imperative to search for an explanation in terms of universal 
articulatory fact’. Matisoff, (1970: 42).  

  

 Grosso modo, o termo rinoglotofilia refere-se à conexão entre glotalidade e articulação 

nasal. O termo foi cunhado por James A. Matisoff em 1975, e segundo esse autor, há uma conexão 

entre a produção acústica das laringais e as nasais como pode ser visto pelos antiformantes que 

ambos produzem quando vistos através de um espectrograma. Isto se deve ao fato de que ambos, 

em certo sentido apresentam ressonantes ramificados, posto que na produção de som nasal, ambas 

as cavidades oral e nasal agem como ressonadores. No caso das laringais, o espaço abaixo da glote 

atua como um segundo ressonador, que por sua vez pode produzir ‘ligeiros antiformantes’. O 

fenomeno da rinoglotofilia pode ter ocorrido diacronicamente, segundo Matisoff, em Inor, uma 

língua da família Gurage. Essa língua tem vogais nasais, incomuns para uma língua dessa família, 

e em muitos casos estes ocorrem onde essa língua tinha etimologicamente uma consoante laríngea 

ou faríngea. Processos semelhantes também foram relatados para o irlandês e em Nyole. Nessa 

última língua aparece /7/, correspondente a *p, no Proto-Banto, e não como /h/ como em outros 

dialetos Luhya, também Banto. 

 A princípio não parece haver nenhuma relação natural entre o abaixamento do véu palatino 

e a articulação daqueles sons produzidos na laringe [h] e [�]. Esta relação, no entanto, é muito mais 

comum do que geralmente se reconhece. Matisoff (1975: 265) define rinoglotofilia como sendo 

uma afinidade entre o traço de nasalidade e o envolvimento articulatório da glote. Segundo este 

autor, embora pareça uma doença ou até mesmo uma perversão linguística, o fenômeno da 

rinoglotofilia é, na verdade, uma condição muito benigna e natural nas línguas naturais. 

 A nasalização e a glotalização estão constantemente surgindo espontaneamente nas línguas 

do mundo. No entanto, a coarticulação entre estes traços é, nas palavras de Matisoff, ‘instável e 

evanescente na história das línguas’, principalmente se essa língua parece apresentar uma oposição 

paradigmática entre essas articulações. Talvez, segundo Matisoff (op. cit.), seja por essa razão que 
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esses traços juntem forças um com o outro com tanta frequência, haja vista a unidade rinoglotal 

apresentar uma força e uma durabilidade que nenhum dos dois traços parece possuir sozinho. Em 

seu estudo inicial, Matisoff focaliza a nasalização de vagais baixas em ambiente de sons laríngeos 

na história da língua Burmam Tibetano.  

 Sobre a nasalização de vogais baixas, Ohala (1974c: 6) apud Matisoff (1975: 272), diz que 

não apenas o abaixamento do véu palatino é mais tolerado nas vogais baixas, mas há evidências 

electromyographic e nasographic que para muitos falantes americanos o véu palatino está 

ativamente e consistentemente abaixado durante vogais ‘orais’ baixas, até mesmo em ambientes 

não nasais, em palavras como: bad, bod, bowd.  Os argumentos usados para estabelecer a relação 

entre o traço [nasal] e a característica glotal, apresentados por Matisoff (op.cit.), são resultantes de 

combinações positivas e negativas na inter-relação entre os planos articulatório, aerodinâmico, 

acústico e perceptivo, logo, pode-se entender por que tal ambiente extremamente favorável para 

nasalização é fornecido pela combinação entre uma consoante glotal e uma vogal baixo  

 Matisoff (op.cit) também retoma algumas intuições importantes de Fraser (1922), sobre a 

nasalização de vogais em ambiente de fricativa glotal em Lisu, uma língua Loloish, falada em 

parte da China, na Tailândia, em Mayanmar e em Laos, bem como as intuições de Ohala (1970; 

1971; 1972; 1974a; 1974b; 1974c), também sobre a nasalização de vogais baixas em ambiente de 

fricativa glotal. Ohala propõe argumentos de ordem acústica, articulatória e perceptual para 

justificar tal relação entre glotalidade e nasalidade aqui resumidos: 

 

(i) a nasal-oral coupling has negligible acoustic/perceptual effect on laryngeals;  

(ii)  there is no requirement for velar closure in the articulation of laryngeals; e  

(iii)  in the case of [h] the open glottis exerts a positive acoustic effect on vowel similar to that 

exerted by a lowered velum.            

  

 Em primeiro lugar, um acoplamento nasal-oral tem efeito acústico/perceptual insignificante 

em segmentos laríngeos. Em segundo lugar, não há nenhuma exigência para o fechamento do véu 

palatino durante a articulação de laríngeas. Por fim, no caso da fricativa glotal [h], a glote aberta 

exerce um efeito acústico positivo na vogal semelhante ao que é exercido pela descida do véu 

palatino. Considerando-se tal efeito sobre vogais também possa ser exercido sobre consoantes não 

especificadas para o traço nasal, há bons motivos para propor que, no caso do Xavante, o alvo do 

efeito exercido pela fricativa glotal [h] não é a vogal à sua direita, mas sim a consoante em Coda 
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da sílaba anterior. A direção do espraiamento em Xavante como já dissemos é quase sempre 

antecipatória, ou seja, da direita para a esquerda. 

 Com base nas conclusões de Matisoff (1975), sobre a nasalização de vogais na língua Lahu, 

bem como as intuições de Ohala (1970; 1971; 1972; 1974a; 1974b; 1974c), sobre a nasalização de 

vogais baixas em ambiente de fricativa glotal, voltamos aos nossos dados para repensar a relação 

entre glotalidade e nasalidade em Xavante. Ao explorar tal afinidade fonética, procuramos por 

evidências para a riniglotofilia em Xavante, ou seja, para propormos uma conexão entre essas duas 

características.  

 Em Xavante, esta relação parece ocorrer entre sons consonantais, neste caso, entre uma 

fricativa glotal /h/ ou uma oclusiva glotal ////// em posição de Onset e um segmento labial não 

especificado para os  traços [Nas] e [Voz], /P/ que se realiza como [m] em posição de Coda. 

Temos ainda um segmento palatal /j / não especificado para os  traço [Nas] que se realiza como [j �]. 

Como os dados abaixo nos revelam, nesse ambiente, a Coda nasal ocorre regularmente, via de 

regra, quando precedida por Onset fricativa glotal [h] ou Onset oclusiva glotal [////]:  

80. 

a) [R�mmmm»»»»hhhhFdi]              /ɾ�P.hɤdi/  ‘longe’                        

b) [ɾ�m»»»»huɾi]              /ɾ�P.hu.ri/  ‘trabalho’                    

c) [zFFFFm»»»»huɾå�]             /zFFFFP.hu.rå)/  ‘formiga preta’            

d) [zFFFFm»»»»hi]                  /zFFFFP.hi/  ‘castanha fina’             

e) [�åååå �mmmm»»»»/R/R/R/Re]                /dåååå�P.////ɾe/  ‘fazer esteira’          

f) [�åååå �mmmm»»»»/R/R/R/Ri]                  /dåååå�P.////ɾi/  ‘trançar’                   

g) [m1�.R1�jjjj �./R./R./R./Re]  /b1�.R1�jjjj./R./R./R./Re/  ‘de manhã’     

       

 O que argumentamos aqui é que tais segmentos nasais em Coda no ambiente de Onset 

[glotal] sejam, em Xavante, apenas uma realização puramente alofônica de /P/ e /j/ condicionadas 

pela rinoglotofilia. Isso explicaria a realização não esperada da Coda nasal em ambiente de Onset 

caracterizado pela glotalidade, na ausência de qualquer vogal nasal, como nos dados de a) a d) 

acima do Xavante ao passo que estaria, assim, implementando uma economia no sistema, ao 

mantermos um único segmento labial /P/,  para essa posição, além de um único segmento palatal 

/j/, ambos em contraste nessa posição. 
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 Quanto ao fenômeno da rinoglotofilia, a associação intrínseca entre segmentos glotais e 

nasalidade poderia ser fonologicamente representada através de segmentos laríngeos com traço 

[nasal] flutuante. Esse traço se materializaria sobre a consoante em Coda silábica de uma sílaba 

precedente e em parte de um segmento glotal em Onset na sílaba seguinte desde que esse seja 

fricativo. Caso não haja uma unidade consonantal em Coda silábica precedente capaz de portá-lo, 

esse traço não se materializaria de forma alguma. 

 Em resumo, o corpo principal da análise que propomos para a harmonia nasal em Xavante 

consiste assim das seguintes características: 

(i) o centro de nasalização está no núcleo vocálico da sílaba tônica ou átona. A nasalização é 

 mais forte no centro da sílaba. Do centro, a nasalização se estende na direção esquerda, até 

 que barrada por uma condição adicional; 

(ii) na direção esquerda, a nasalização pode se estender até o início da palavra, a menos que 

 marcado por (iv) ou (v); 

(iii) na direção direita, a nasalidade se estende até a Coda palatal [j], se houver; 

(iv) a nasalidade não ultrapassa coronais surdas; 

(v) as vogais fonológicas /)/, /u/,  /F/ e /�/ nunca funcionam como centro da nasalização;  

 

 A nasalização em Xavante aproximar-se-ia da tipologia de nasalidade (6) proposta por 

Walker para o Tuyuca, ou seja, uma língua em que todas as classes de segmentos poderiam ser 

alvos da nasalidade,  inclusive as vogais. Isso nos coloca um problema adicional relativo à questão 

da nasalização vocálica em Xavante, língua que possui vogais fonologicamente nasais. Esse 

problema deve ser objeto de análises futuras. 
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8. TÖIBÖ: ALGUMAS CONCLUSÕES. 

  

 Passamos agora a apresentar as nossas conclusões acerca da fonologia e mais 

especificamente sobre a nasalidade. No que diz respeito às línguas de harmonia nasal, o Xavante 

não parece se encaixar em nenhuma das tipologias propostas por Walker (2000) ou Shosted 

(2003). No entanto apresenta uma harmonia de nasalidade que se mostra estatisticamente 

relevante, recorrente e produtiva, e como procuramos demonstrar, se caracteriza por uma 

rinoglotofilia alofônica. 

 Os padrões de espalhamento nasal discutidos nesta tese e propostos para os dados do 

Xavante são aqueles em que a nasalidade se espalha através de sílabas ou a nasalidade tem como 

alvo segmentos não vocálicos na sílaba. Estas informações baseiam-se em minha própria análise 

de descrições de fonte primária. Além disso, outras fontes secundárias fornecem dados 

fundamental para esta pesquisa. Podemos citar Cohn (1993c) na pesquisa sobre o status do traço [+ 

nasal] em uma grande variedade de línguas e as pesquisas sobre a propagação nasal descrita por 

Schourup (1972, 1973) e Piggott (1992). Outras fontes importantes são Court (1970), Ferguson, 

Hyman, and Ohala, eds., (1975), Anderson (1976), Hart (1981), van der Hulst e Smith (1982), 

Beddor (1983), Bivin (1986), Kawasaki (1986), Pulleyblank (1989), alem de Huffman e Krakow, 

(1993). 

 Neste  trabalho,  apresentamos  uma  abordagem  preliminar  dos  processos  de nasalização 

de consoantes nessa  língua. A análise dos dados coletados em  trabalho de  campo mostrou  dois  

tipos  de  nasalidade:   

 

(i) um  deles,  estritamente  fonético,  se  dá quando as consoantes ocorrem imediatamente 

 contíguas a uma vogal nasal primária e seria o  resultado  da  absorção, por parte das 

 Soantes em Onset, do traço  nasal  de  uma vogal subjacente nasal; 

(ii) o  segundo  tipo de nasalização  seria o  resultado  da manifestação espontânea do traço 

 nasal sobre a unidade alvo não especificada para este traço, em Coda, na presença de uma 

 consoante [glotal] [h] ou [�] não subjacente nasal, ou seja, rinoglotofilia, nos termos de 

 Matisoff.  

(iii) a direção, em ambos os casos, é da direita para a esquerda.   

 

 Essa  hipótese  tem  seu fundamento  teórico  na  análise  do  padrão  silábico  da  língua 

Xavante,  e  no  Princípio  do licenciamento prosódico, como descrito tanto em Itô (1986) quanto 
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em Trigo (1988). Dessa forma, em nossa tese, podemos descrever esses dois  tipos  de  nasalidade  

encontrados  na língua Xavante como abaixo:  

 

(i) o  primeiro  deles  se  dá  em  contato  imediato com  vogais  nasais  primarias;  

(ii) o segundo  tipo  seria  o  resultado  do espalhamento sobre as unidades alvo não  

 especificadas para este traço, do traço nasal de uma consoante [glotal] não subjacente nasal, 

 uma manifestação alofônica condicionada pela rinoglotofilia.  

 

 Tal fato, ao passo que explica a realização fonética de segmentos nasalizados em ambientes 

onde não se esperava sua ocorrência, contradiz  a  hipótese  da existência de consoantes 

inerentemente nasais, apresentadas anteriormente por Burgess (1961b e 1961c), Hall (1961), 

McLeod e Mitchell (1977), Mitchell (1977), Quintino (2000) e Pickering (2010), que postulam, em 

suas descrições do sistema fonológico Xavante, consoantes subjacentemente nasais. 

 

(iii) por fim, a direção do espalhamento é, em ambos os casos, da direita para a esquerda.   

 

 Diferente de outras línguas estudadas, no que diz respeito à rinoglotofilia, em que o 

espraiamento da nasalidade ocorre de uma vogal nasal para uma consoante ou de uma consoante 

nasal para uma vogal, em Xavante, essa relação ocorre entre sons consonantais contíguos. A 

nasalização é tomada, aqui, como um processo estritamente local, dependente de adjacência 

segmental, realizando-se no âmbito de uma sílaba ou entre duas sílabas. Considerando as restrições 

acima, reinterpretamos o papel das características glotal e nasal na subespecificação daqueles 

segmentos não especificados para o traço nasal em posição de Onset e de Coda em Xavante, como 

abaixo:  

(i) quanto ao gatilho para o condicionamento do traço [nasal] em Xavante, este é sempre a 

 vogal nasal do Núcleo da sílaba;  

(ii)  a fricativa glotal [h] e a oclusiva glotal [/] também podem engatilhar esse 

 condicionamento;  

(iii)  quanto ao domínio, esse condicionamento aplica-se a todo Onset /b/, /d/, /w/ e /j/, podendo 

 se estender até a Coda precedente de todas as sílabas, tônicas ou átonas, iniciais ou mediais 

 no domínio prosódico da palavra fonológica;  
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(iv) quanto às características, esse condicionamento é visto como uma assimilação, chamada 

 espraiamento ou ainda espalhamento na Fonologia de Geometria de Traços (FGT), do traço 

 [Nasal];  

(v) ainda quanto às características, no caso de Onset [glotal], esse condicionamento é tomado 

 como uma nasalização espontânea, ou nos termos de Matisoff e Ohala, rinoglotofilia;  

(vi) quanto à direção, esse espalhamento ocorre em ambos os casos, sempre da direita para a 

 esquerda. 
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ANEXO I  

FORMULÁRIO DO SETOR LINGUÍSTICO DO MUSEU NACIONAL 

PESQUISA TIPOLÓGICA DAS LÍNGUAS INDÍGENAS BRASILEIR AS 

 Língua Indígena: o Xavante é uma língua falada pelo grupo Akuen, da família Jê, do 

tranco linguístico Macro-Jê, mais especificamente, registramos a sua variedade dialetal falada 

em Pimentel Barbosa e Etenhiritipá. 

 Consultores nativos:   Vinícius Sidiuwê Supretaprã Xavante 

    Cacique Tsuptó Buprewen Wa`iri Xavante (Ts) 

                                               Cacique Paulo Suprétaprã Xavante (P) 

 Orientadora: Marília Facó Soares 

 Orientando: Wellington Pedrosa Quintino 

 Data: Janeiro de 2008 

 Sobre o questionário: o Formulário do Setor Linguístico do Museu Nacional foi elaborado 

no final da década de oitenta pela equipe de linguistas do Museu Nacional e desde então tem 

orientado pesquisadores no trabalho de campo em linguística no estudo das línguas indígenas 

brasileiras. Este mesmo questionário tem sido adaptado por diferentes pesquisadores no estudo 

de línguas indígenas brasileiras específicas. O questionário apresenta ainda um índice remissivo 

de alguns tópicos para pesquisa tipológica. Constam no questionário para cada linha que 

corresponde ao input inicial e que obedece a uma numeração que vai de 001 a 384, seis (6) 

outras linhas que passamos a descrever agora: na linha 1, transcrição fonética, marcamos as 

pausas com um #; na linha 2, trancrição fonológica, apresentamos a divisão silábica; na linha 3, 

apresentamos a segmentação morfológica; na linha 4 apresentamos a tradução mais próxima; na 

linha 5, apresentamos nossa tradução livre; e por fim, na linha 6, apresentamos a grafia de 

orientação fonológica proposta por este lingüista e que foi adotada pelos professores e vem sendo 

utilizada na aldeia. A  metodologia de aplicação do questionário: inicialmente discutimos com o 

consultor nativo, durante dois dias, o conteúdo do questionário, sua finalidade e a maneira que 

faríamos a coleta dos dados. A gravação do questionário demorou uma semana, sendo que 

trabalhávamos apenas quatro horas por dia, duas horas pela manhã e duas à tarde. Todos os 398 

inputs foram previamente discutidos nos dois primeiros dias, embora seja fato que durante a 

gravação tivemos que parar várias vezes para discutir problemas de tradução justa linear.  Num 

primeiro momento, ainda com o consultor nativo ao lado, transcrevemos os dados foneticamente 

e em seguida na língua utilizando a grafia adotada naquela comunidade. Num segundo momento, 

desta vez fora da aldeia, transcrevemos os dados fonologicamente, apresentamos as glossas, uma 

tradução mais próxima, e por fim, uma tradução livre dos dados.  
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QUESTIONÁRIO  

 
1. O que é isso? (mostrando uma cesta velha e uma nova). 

[�e  �m��Ri���å �hå� ♯ ��o�h å �]  

 /e .   -b��. Ri� å�. hå � o�. hå�/ 
  INT   -QU       DEM    DEM 

Emari ahã / õhã. 
O que  este / esse? 
‘o que que é isto / isso?’ 
 
2. A cesta nova está aqui.  
[s i��o�no��i��t�hå � ♯ �å ��hå �ta] 

/s i. o�. do� i�.    -t�.   -hå � å �. hå�. ta/ 
 cesta           REL –nova –ENF DEM 

Si`õno ite hã ãhãta. 
Cesta nova a aqui. 
‘a cesta que é nova está aqui’  
 
3. A cesta velha está aí.  
[s i�o�no���i��å ��da hå� ♯ å��hå �ta] 

/s i. o�. do�� i�.    -�å �da-hå�  å ��hå�. ta/ 
 Cesta          REL – velho –ENF  DEM 

Si`õno i`rãda hã ãhãta.  
Cesta suja, escura, preta aqui 
‘a cesta que é velha está aqui’ 
 
4. O que é isso? (mostrando duas folhas de árvore, uma verde e uma seca)  
[�e  �ma��i��a hå � ♯ �/o�hå �]` 

/e   . ba�.�i å �hå �  o�hå �/ 
  INT QU        DEM   DEN      

Emari a��hã / õhã. 
O que este / esse, aquele 
‘o que que é isso?’ 
 
5. A folha verde está aqui.  
[we s uj ��å ��i� ��u�z�hå � ♯ �å��hå �ta] 

/we . s uj.��å �  i�.      u. z� hå �  �å �.�hå�. ta/ 
Folha                    REL –verde     ENF  DEM       

Wesuirã  i`uzé hã ãhãta. 
Folha verde aqui 
‘a folha que é verde está aqui’ 
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6. A folha seca está aí.    
[we s uj ��å ����e hå � ♯ �å��hå �ta] 

/we . s uj.��å�  �e    hå�  å �.�hå�. ta/ 
Folha                   velha ENF   DEM 

Wesuirã  `re hã ãhãta. 
Folha estragada, velha aqui 
‘a folha que é velha está ali’  
 
7. O que é isso? (mostrando uma cesta velha e uma nova)  
[�e  �ma��i ��å �hå � ♯ ��o�hå �] 

/e .    -b��. Ri�  å�. hå �  o�. hå �/ 
  INT   -QU         DEM     DEM 

Emari a�hã / õhã. 
O que este / esse 
‘o que que é isto / isso?’ 
 
8. Esta cuia grande está cheia.  
[��å �hå� ♯ �u��wa wi ♯ wa��we hå� ♯ ma�s is i�di] 

/å�.hå �  u. wa . wi  wa .we  hå�  ba �. s i. s i di/ 
  DEM    cuia                 grande      ENF   cheio          EST                  

Ãhã u`wawi wawe hã masisidi. 
Isto cuia grande cheio está 
‘esta cuia que é grande está cheia’ 
 
9. A cuia pequena está vazia.  
[�u�wa wi��a��e hå � ♯ ba�ba di] 

/u. wa . wi  �a .�e  hå�  ba .�ba  di/ 
  Cuia               DIM      ENF  acabou     EST 

U`wawi `rare hã babadi. 
Cuia pequena acabou está 
‘a cuiazinha está seca’ 
 
10.  Esta cesta está nova. 
[å�. hå � ♯ s i�o��no�hå � ♯ �i��t�] 

/å�. hå�  s i. o�. do� hå �  i�.    �t�/ 
 DEM      cesta          ENF  REL  novo             

Ãhã si`õno hã ité. 
Esta cesta é nova 
‘esta cesta que é nova’ 
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11.  Aquela folha é verde.  
[��o�hå � ♯we s uj ��å��i���uz�] 

/o�. hå� we . s uj.�å� i�.    uz�/ 
  DEM    folha               REL  verde 

Õhã wesui`rã i`uzé. 
Essa folha aquela que é verde 
‘essa folha que é verde’ 
 
12.  Esta cuia é pequena.  
[��o�hå � ♯ �u��wa wi ♯ �i�s	�	��e  ♯ /u�wa  �wi�Ra Re] 

/o�. hå�  u. wa . wi  i�    .s F .�F.��e/         /u. wa. wi Ra . Re/ 
  DEM     cuia                REL –pequeno                     cuia               DIM      

Õhã u`wawi isyryre.                         U`wawi`rare. 
Essa cuia aquela que é pequena        Cuia pequena 
‘essa cuia que é pequena                   cuiazinha’ 
 
13.  Eu quebrei o galho (mostrando a ação).  
[�wa hå� ♯ we de  �huw a�we��e �] 

/�wa . hå�  we . de . hu    wa .�we�.�e �/ 
  1SG           árvore      -INST  quebrado 

Wahã wedehu wawe`e. 
Eu galho faço quebrar 
‘eu quebro o graveto’ 
 
14.  O galho está quebrado.  
[we de�hu ♯ må��aj�hF] 

/we . de .�hu   bå� �aj.�hF/ 
 Árvore     -INST  PASS quebrar 
Wedehu ma`aihö. 
Galho fui rachar  
‘o galho eu rachei ao meio’ 
 
15.  O que Suwê está fazendo?  
(Usando um nome próprio local e apontando alguém esticando o arco)   
[�e�må��i ♯ s uwe  �te må��¯å �] 

/�e .   �bå�.�i  s u.�we  te   bå�. då�/ 
   INT  -QU          nome        2SG fazer   

Emãri Suwê te`manha. 
O que Suwê ele faz? 
‘o que que Suwê está fazendo’ 
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16.  O arco está esticado.  
[�um¯i� ��å �må ��i��wa wi] 

/ub. di�. å� bå �   i�.     wa. wi/  
  Arco           POS   REL -esticado  

Umnhiãma iwawi. 
Arco que é de você aquele que é esticado 
‘o seu arco está esticado’  
 
17.  O que Hududi está fazendo?   (apontando alguém ralando mandioca)  
[�e�må��i ♯ hudu �dit e må��¯å�] 

/e    .�bå�.�i hu. du. di t e    bå�. då�/ 
  INT  -QU        nome             2SG   fazer 

Emari Hududi te `manha. 
O que Hududi ela faz? 
‘o que Hududi está fazendo’ 
 
18.  Esta mandioca está ralada.  
[��å �hå� ♯ �u�pa hå� ♯ �i���wa�i�] 

/å�. hå�   u.�pa    hå�  i�   . wa .�i�/ 
  DEM      mandioca ENF REL -ralar 

Ãhã upa hã i`wa`ri. 
Esta a mandioca aquela que é amassada, ralada. 
‘essa a mandioca está ralada’ 
 
19.  Esta faca está afiada.  
[�a hå� ♯ s ib���z�hå � ♯ �i��wa pe] 

/�a . hå� s ib.���. z� hå�  �i�  .�wa . pe/ 
   DEM   faca                   ENF  REL -afiada  

Ahã sib`ézé hã i`wape. 
Esta a faca aquela que é fina. 
‘essa faca é afiada’ 
 
 
20.  Weróre tem filho. (usando um nome local)  
[we��ç�e  ♯ �i���a���hå �] 

/we .��ç.�e   i�   .�a    ø  �� . hå �/ 
  Nome              REL filho   3sg ter   ENF 

Weróre i`ra ré hã. 
Weróre aquele que é filho ela possui. 
‘Weróre filho tem’ 
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21. Sere`uzé é filho de Wa`utõmodóhó.  
[s e Re�u�z�hå� ♯ wa�uto�mo�dç �hç���a] 

/s e. Re.�u.�z� hå�  wa. u. to�. bo�. dç. hç �a/ 
  Nome                    ENF  nome                                 filho             

Sere`uzé hã Wa`utõmodóhó`ra. 
O Sere’uzé  Wa’utõmodóhó filho. 
‘o Sere’uzé é filho da Wa’utõmodóhó’ 
 
22. Ró`ó é mãe de Simrihu.  
[Rç�ç�a�mo�hå � ♯ s im�i��hunå �] 

/Rç. ç  a   .�bo�  hå �  s ib�i�.�hu då �/ 
  Nome   3sg -mãe  ENF    nome             POS 

Ró`ó amo hã Simrihu na.  
Ró’ó a mãe Simrihu de. 
‘Ró’ó é a mãe do Simrihu’ 
 
23. Ele é filho dela.  
[��o�hå � ♯ �o�hå����a ]    [�o� �hå ���Ra] 

/o�. hå�   o�. hå � �a/        /o�. hå � Ra/ 
  3sg          3sg       filho            3sg      filho 

Õhã õhã `ra.             Õhã `ra. 
Ele ele filho              ele  filho 
‘ele é filho dela’        ‘filho dela’ 
 
24. Peza`ra tem dois filhos.  
[pe za���a hå� ♯ må�pa�a�n� ♯ �i���Ra] 

/pe .za .��a  hå�  bå�. pa .�a .�n� i�  .�Ra/ 
  Nome               ENF  dois                        REL -filho 

Peza`ra hã maparané  i`ra. 
O Peza’ra dois aquele que é filho. 
‘Peza’ra dois filhos (tem)’ 
 
25.  Supretaprã tem três arcos.   
[s up�e ta�p�å�hå � ♯ �tehå � ♯ s i�ubda�to� ♯ �u�m¯i���å �hå �] 

/s u. p�e . ta .�p�å� hå �  �te    hå�  s i. up. da .�to� u�p. ¯i�.�å � hå�/ 
  Nome                        ENF  POSS ENF  três                          arco                  ENF    

Supretaprã hã tehã si`ub`datõ umnhi`ã hã. 
O Suprétaprã ele possui três o arco. 
‘Suprétaprã possui três arcos’ 
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26.  Este arco é de Supretaprã.  
[��o�hå � ♯ s up�e ta�p�å�hå � ♯ �te hå� ♯ �um¯i���å �] 

/��o�. hå� s u. p�e . ta .�p�å � hå�  ø �te     hå�  up. di�.��å �/ 
    3SG       nome                         ENF 3sg POSS ENF  arco  

Õhã Supretaprã hã te hã umnhi`ã.  
Ele o Suprétaprã possui arco. 
‘Suprétaprã possui arco’ 
 
27.  Que arco é este? (apontando a mesmo arco de 26).  
[�e ni��ha hå� ♯ �å�hå ��ti] 

/e   . di�.�ha  hå�  å �. hå� �ti/ 
  INT –QU         ENF   DEM      arco 

Eniha hã ãhã ti. 
O de quem aquela flecha? 
‘de quem é aquela flecha? 
 
28.  Esta fruta não está madura.  
[��å �hå� ♯ �o�m�å �hå� ♯ z a ha�du ♯ p���o��di] 

/�å�.hå � �o.�b�å �. hå�  z a .ha .�du p��    . o� .�di/ 
   DEM   fruta          ENF  ainda              vermelho NEG -EST           

Ãhã romrã hã zahadu pré õdi. 
Esta a fruta ainda vermelho não está. 
‘esta fruta ainda não está madura’ 
 
29.  Aquela mandioca não está ralada.  
[�ta hå� ♯ �u�pa hå� ♯ za ha�du ♯ wa  ���i��o ��di] 

/�ta . hå� u.�pa .   hå�  z a. ha .�du wa .�i�  o�   .�di/ 
   DEM     mandioca ENF  ainda               ralar      NEG  -EST  

Tahã upa hã zahadu wa`ri õdi. 
Aquela a mandioca ainda ralada não está. 
‘aquela mandioca não está ralada ainda’ 
 
30.   A faca não está afiada.  
[s ib���z�hå� ♯ za ha�du ♯ wa�o��di] 

/s ip.��.z� hå�  z a . ha .�du wa    o�  .�di/ 
  Faca                 ENF  ainda                afiar    NEG EST 

Sib`ézéhã zahadu wa õdi. 
A faca ainda fina não está. 
‘a  faca não está afiada ainda’ 
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31.  Supretaprã não está aqui.  
[s up�e ta�p�å�hå � ♯ ��å�me� ♯ hFjmå� �nå ��o��di] 

/s u. p�e . ta .�p�å� hå �  �å�. be�  hFj. bå�. då�  o�   .�di/ 
  Nome                        ENF   aqui      espírito/corpo    NEG  EST 

Supretaprã hã a�me höimana\ 
 õdi. 
O Suprétaprã aqui existe / está presente não está. 
‘Suprétaprã não está presente aqui’ 
 
32. Cariri não tem filho.  
[ka�i��ihå� ♯ ��a�o��di] 

/ ka .�i.��i hå �  �a   o�   .�di/ 
    Nome         ENF  filho NEG EST 

Cariri hã ra õdi. 
A Cariri filho não está/é. 
‘Cariri não tem filho’ 
 
33.  Ródó não é filho dela.  
[Rç�dçhå � ♯ �i���a�o��di] 

/Rç.�dç hå�  i�   .��a   o�   .�di/ 
  Nome     ENF  REL filho  NEG EST 

Ródó hã i`ra õdi. 
O Ródó aquele que é filho não está/é. 
‘Ródó não é filho (dela)’ 
 
34.  Ele não é filho dela.  
[��o�hå � ♯ �o� �ho����a] 

/�o�. hå � o�. ho� �a/ 
    2SG     DEM   filho 

Õhã õhõ`ra. 
Ele ele filho. 
‘ele filho dele (dela)’ 
 
35. Este arco não é de Baroti.  
[��å �hå� ♯ �tihå � ♯ ba�o�tihi ♯ te�o��di] 

/�å�. hå� ti.�hå � ba .�o.�ti hi  te    o�   .�di/ 
   DEM   flecha     nome            POS  3SG NEG   EST           

Ãhã tihã Baroti hi te õdi. 
Aquela a flecha Baroti de ele não está/é 
‘aquela não é a flecha de Baroti’ 
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36.  Ubdö está catando piolho de To`ódi. 
[�ub�dF hå� ♯ te ti¯o���e  ♯ �tç�çdi�hi ♯ ��um å �] 

/uP.�dF  hå� te    ti. do�.�e  tç. ç. di hi �u. bå �/ 
  Nome       ENF 3SG catar             nome        POS piolho 

Ubdöhã te tinho`re To`ódi hi`uma. 
O Ubdö ele cata do Tó’ódi piolho. 
‘Ubdö cata piolho do Tó’ódi’ 
      
37.  Ele está caçando a perna.  
[��o�hå� ♯ te s ite��wa��i] 

/o�.hå �  te   s i te   wa .�i/ 
 3SG       3SG só  3SG  coçar              

Õhã te site`wa`ri. 
Ele ele coça. 
‘ele se coça’ 
 
38.  Ele está coçando a perna de Uptã`adi.  
[��o�hå � ♯ te te��wa��i ♯ �uptå ��a�dihå�] 

/o�. hå�  te    te    wa .�i up. tå �. a . di hå�/ 
   3SG     3SG   3SG  coçar       nome               ENF 

Õhã tetê`wa`ri Uptã`adi hã. 
Ele dele coçar o Uptã’adi. 
‘ele coça o Uptã’adi’ 
 
39.  Ele está lavando as mãos.  
[��o�hå� ♯ te må ��s o�]               [��o�hå � ♯ te ¯i�b���a da  ♯ �up�s o�] 

/o�.hå �  te   bå�   s o�/                   /o�. hå �  te   di�P.�a . da  uP.s o�/ 
  3SG      3SG  PAS  lavar                            3SG       3SG  mão               lavar 

Õhã te masõ.                          Õhã te nhib`rada upsõ. 
Ele ele lavou     Ele ele mão lavar 
‘ele se lavou’                          ‘ele lava as mãos’ 
 
40.  A rede de Sahutuwe é nova.  
[s a hutu�we�he � ♯ �te hå � ♯ da za�ç �z E�i��hF tE] 

/s a. hu. tu.�we� he � ø   �te . hå� da . za . ç.z E i�   .�hF . tE/ 
  Nome                     POS 3SG ter           rede                   REL novo      

Sahutuwe he tehã daza`ózé ihöté. 
Sahutuwe de possuir rede aquela que é nova. 
‘Sahutuwe possui uma rede que é nova’ 
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41.  A casa de Sahutuwe fica longe.  
[s a hutu�we�he � ♯ ¯o��o��wa hå� ♯ �çm�hF ˘ di] 

/s a. hu. tu.�we� he �  do�.�o�.�wa  hå�  �çp�hF  di/ 
  Nome                     POS  casa                  ENF longe         EST 

Sahutuwe he nhorõwahã rómhödi. 
Sahutuwe de a casa longe está/é. 
‘a casa de Sahutuwe é longe’ 
 
42.  O menino puxou o rabo do macaco.  
[wa tEb�E�mi�hå � ♯ �ç�ç��e må� ♯ s a mo���wa ni�] 

/wa . tE. b�E.�bi� hå �  �ç. ç.��e  bå�  s a . bo� �wa .di�/ 
  Menino                   ENF  macaco       PAS  calda       puxar 

Watébrémihã ró`óre ma samo`wani. 
O menino macaco rabo puxou. 
‘o menino puxou o rabo do macaco’ 
 
43.  Todas as mulheres estão cantando.  
[/ubu�E�pe s e  ♯ pi��o�hå � ♯ te ti¯o� ���e�z a��a] 

/u. bu.�E �pe . se   pi.�o�  hå �  te    ti. do�.�e  za .�a/ 
 Tudo            só             mulher   ENF 3SG  cantar           todas 

Uburé pese pi`õhã te tinho`re za`ra. 
Todas sem restrição as mulheres elas cantam todas 
‘todas as mulheres cantam’ 
 
44.  Alguns homens estão pescando.  
[¯i�wa mno���i�hå � ♯ /a jbF te�pe zF  ♯ te�e�no�m�o�] 

/di�. wa p. do�.��i� hå �  a j. bF   te . be  z F   te   �e  �do�b�o�/ 
  PIND                       ENF  homem    peixe    POS 3SG       

Ni`wamnorihã aibö tepezö te`renomro. 
O alguém homem o peixe pelo eles fazendo agora 
‘alguns homens estão pelo o peixe’ 
 
45.  Ninguém foi caçar hoje.  
[�å �hå��nå �hå � ♯ ¯i�wa mo�Ri��o��di ♯ �a�ba hå�] 

/å�.hå �.�då�. hå � di�. wa  bo�. Ri� o�   .�di   a .�ba  hå �/ 
  Hoje                    PIND                   NEG –EST  caçada  ENF 

Ãhã nahã ni`wa mori`õdi abahã. 
Hoje ninguém não está/é a caçada. 
‘ninguém foi para a caçada hoje’ 
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46.  Só Parasé vai a roça hoje. 
[�å �hå��nå �hå � ♯ pa�a s E �hEs ite�z amo� ♯ bu�u��uhå �] 

/å�.hå �.�då�. hå � pa .�a.�sE �hE. s i te  . za . bo� bu.�u.�u hå �/  
  Hoje                     nome             só          3SG ir             roça             ENF 

Ãhã nahã Parasé hési tezamo buru`u hã. 
Este no Parasé sozinha ela ir a roça. 
‘neste dia Parasé foi para roça sozinha’ 
  
47.  Tem pouca gente na aldeia agora.  
[�å �hå��nå �hå � ♯ da�um�o���e di ♯ �ç�tç ♯ da�çb���e] 

/å�.hå �.�då�. hå � da . uP.�o�.��e . di  ç.�tç da  �çp.��e/ 
  Hoje                     pouco                   EST então           lugar espaçoso 

Ãhã nahã da`umroredi ótó darób`re. 
Este no pouco está/é então lugar espaçoso. 
‘hoje estão poucos e a aldeia está vazia’ 
 
48.  A cesta que `Rewati fez ontem é bonita.  
[s i�o��no�hå � ♯ �i� �we ��up�ta bi ♯ Re wa  �tite te i�må�̄ å ���i�hå � ♯ �a hFm�hF] 

/s i. o�.�do� hå �  i�    . we �  uP.�ta . bi Re . wa . ti te . te   i�   . bå �.�zå�.�i� hå �  a . hFP.�hF/ 
 Cesta           ENF  REL bonito verdadeiro     nome            3SG        REL fazer             ENF  ontem              

Si`õno hã iwe uptabi `Rewati te te i`manhari hã ahömhö. 
O cesto aquele que é bonito de verdade Riwati ela faz de ontem. 
‘aquele cesto que Rewati fez ontem é muito bonito’ 
 
49.  O homem que foi pescar é meu irmão.  
[�a j �bF  i�mo���i�hå � ♯ te�pez o ♯ �i�s is å�må ��wå �] 

/a j. bF   i�   . bo�.��i� hå �  te . be .z o  i�  . s i. s å�. bå �.�wå�/ 
 Homem   REL  ir            ENF  peixe     POS REL irmão               

Aibö imorihã tepezô isisãma wã. 
Homem aquele que foi pelo peixe aquele que é meu irmão. 
‘o homem da pescaria é meu irmão’ 
 
50.  A cobra que me mordeu era grande.  
[�wa hi ♯ te i�s a�Rihå� ♯ �i� �wå �jwa��we �] 

/�wa . hi te    i�    . s a .�Ri hå �  i�    . wå �j. wa .�we �/ 
    Cobra     3SG   REL morder   ENF   REL  grande     
Wahi te isari hã iwaiwawe. 
Cobra ela aquela uma que morde aquela que é grande. 
‘a cobra que me mordeu era grande’  
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51.  O homem que conta história está doente.  
[�ajbF te�te��e  ♯ /i��ç wa  �s u�umo��no�hå � ♯ �i��hF z E] 

/aj.bF   te .�te .-�e     i�    . -�ç. wa . s u. u  bo�.�do� hå �   i�   .-�hF . zE/ 
  Homem   3SG      contar    REL   -história                                             REL -doente 

Aibö tete`re irówasu`u monohã ihözé. 
Homem ele  
52.  Eu pedi agulha para aquela mulher que sabe costurar.  
[�wahå� ♯ wawap�t e� ♯ ��çm hFj baba�i�zE ♯ �o �hå � pi�o � ♯ ��çm hFj baba ���i waj hu�u�pes e ♯ w

aj m å�] 

/�wa.hå� wa.w aP.�t e� �çP.hFj .ba.ba.�i .�zE    o �.hå� pi .�o � �çP.hFj .ba.ba �i  waj .hu.u.�pe.s e    w

aj .bå�/ 
1SG            1SG pedir            costurar                            INSTR 3SG    mulher  costurar                            saber 1SG      

sem exceção1SG PAS    

Wahã wawapte rómhöibabarizé õhã pi`õ rómhöibabari waihu`u pese `waima. 
Eu eu peço coisa com que se costura tudo ela mulher tudo costura sabe sem 

exceção eu pedi. 
‘eu pedi agulha para mulher que sabe costurar’  
 
53.  O peixe que está na cesta é do Wa`arohó.  
[�te be  ♯ s i�o�to����e mhå � ♯ wa�a�o �hç�te hå�] 

/�te . be  s i. o�. to� �eP.hå � wa . a .�o. hç  �te . hå�/ 
    Peixe    cesta        -POS           nome                    possuir 

Tebe si`õtõ `remhã Wa`arohó tehã. 
Peixe cesto dentro Wa`orohó possui. 
‘o peixe da cesta pertence ao Wa`orohó’  
 
54.  O banco que está lá fora está quebrado.  
[we de�pç ♯ �çwim�hå � ♯ s i�hF�i�di] 

/we . de .�pç    �ç. wiP.�hå �  s i. hF .�i.�di/ 
  Árvore     INSTR  fora           ENF  quebrado    -EST 

Wedepó rówimhã si`höridi. 
Feito de árvore o do lado de fora quebrado está/é. 
‘o banco de madeira lá de fora está quebrado’ 
 
55.  Waihihöröwe matou a cachorro que mordeu o menino.  
[wa jhihF�F�we�hå� ♯ må�ti �wiwa p�s å � ♯ wate bRe mi�te te�i��s a Ri] 

/wa j. hi. hF .�F .�we� hå �  må�  ti. wi waP.�s å� wa . te . bRe . bi� te . te   i�    �s a . Ri/ 
Nome                                   ENF PASS matar     cachorro      criança                   3SG       REL  morder    

Waihihöröwe hã matiwi wapsã watebremi tete isari. 
O Waihihöröwe matou cachorro criança ele morde. 
‘Waihihöröwe matou o cachorro que mordeu a criança’  
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56.  O rio onde vamos pescar amanhã é longe.  
[�a we�m�hå � ♯ �F wawe ���uz a  ♯ te  �pe z o�i��te me� ♯ �i� �wa s i�a ba��Ehå � ♯ ��çm�hF di

] 
/a . we�P.�hå �  F    . wa .we �.�u. za  te . be .z o i�  .�te . be� i�   . wa . s i  a. ba .��E hå� �çP.�hF .

di/ 
Amanhã               água  grande                     peixe   POS REL peixe     REL amarrar    caçada POS       longe           

EST           

Awemhã öwawe`uza tepezô iteme iwasi aba`réhã rómhödi. 
Amanhã água grande pescaria ir para amarrado caçada onde tem longe está/é. 
‘amanhã o rio onde vamos pescar é longe’ 
 
57.  A rede que Siwapariwe está dormindo é velha.  
[da za�ç�z Ehå � ♯ s iwapa Riwe��nå �s i ♯ ��å�må � ♯ �i�s o��no�hå � ♯ �i� �hF��a ta�Re] 

/da .za . ç.�z E  hå�  s i. wa . pa .Ri. we�.�då�. s i �å�. må� i�   . s o�.�do�. hå �  i�   . hF  �a . ta. Re/ 
  Rede                    ENF nome                              POS                    REL dormir     ENF REL  pele  velha 

Daza`ózéhã Siwapariwe nasi ãma isõno hã ihö`ratare. 
A rede Siwapariwe do em aquele que dorme aquele que tem tecido velho. 
‘a rede que o Siwapariwe dorme é a que é velha’ 
 
58.  O dia em que cheguei estava chovendo.  
[we�i�wis iz Em�å��må �hå � ♯ �tå �te tita��a] 

/we  i�   . wi. s i. z EP/å�.�bå� hå �  tå �    te    ti ta .�a/ 
  Dia  REL chegar                 aqui     ENF chuva  3SG   pingar         

We iwisizém`ãmahã tã te tita`a. 
para cá aquele que chega aqui para chuva ela pingar. 
‘Quando eu cheguei aqui a chuva caia’ 
 
59.  A noite que Sibödöwe dançou tinha lua.  
[ba Ra�nå� ♯ s ibF dF  �we �hå�te /a j���e� ♯ �a�a  �mo��å�nå �] 

/ba .Ra .�då� s i. bF . dF.we � hå� te  a j.��e�  a . a .bo� å �. då�/ 
Noite        POS nome                      ENF 3SG dançar  lua            sem 

Barana Sibödöwe hã te ai`re a`amo ana. 
noite de o Sibödöwe ele dançar lua sem 
Á noite que Sibödöwe dançou não tinha lua. ?????????? 
  
60.  O pau está queimando.  
[we�de hå� ♯ �må�we de�za ta] 

/we .�de . hå �  bå�   we . de  �za . ta/ 
  árvore      ENF   POS    árvore       queimar 

Wedehã ma wede zata. 
a árvore para árvore queimar 
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‘A madeira que serve para lenha queima’  
 
61.  A criança estava vomitando ontem.  
[�a�u�tEhå � ♯ te�es o���z a hF  ♯ �a hF m�hF hå�] 

/a . u.�tE hå�  te    �e    s o�.�za . hF  a . hFP.�hF  hå �/ 
  criança     ENF  3PL   PLU  vomitar           ontem               ENF                   

A`utéhã te`re sõzahö ahömhöhã. 
as crianças de colo elas vomitar o ontem  
‘As crianças de colo, elas vomitaram ontem’ 
  
62.  Esse menino está cantando.  
[ ��å �hå �wa tEb�E�mi� ♯ te ti�¯o���e] 

/ �å�.hå � wa . tE. b�E.�bi� te   . ti.�do�.�e/ 
  DEM   criança                    3SG cantar                

Ãhã watébrémi te tinhõ`re. 
aquele menino ele canta 
‘aquele menino canta’ 
 
63.  Suweptewari saiu.  
[s uwe pte�wa Ri ♯ må�wa�tçb�ç] 

/s u. weP. te .�wa . Ri bå�   wa .�tç. b�ç/ 
Nome                                  PAS   sair 

Suweptewari mawatóbró. 
Suweptewari já sair 
‘Suweptewari saiu’ 
 
64.  O menino arrancou a pena da arara.  
[wa tEb�E�mi� ♯ må�s o� �tEs a ripi�z a no�] 

/wa . tE. b�E.�bi� bå �   so�. tE s a . Ri. pi za . do�/ 
  Menino                   PASS  arara     pena            arrancar 

Watébrémi ma sõté saripi zano. 
O  menino foi arara pena arrancar 
‘o menino já arrancou a pena da arara canindé’ 
 
65.  Prépe está tecendo rede.  
[pRE�pe hå� ♯ te må� �̄ å �da za�ç�z E] 

/pRE.�pe  hå�  te   bå�. zå � da .z a. ç.�z E/ 
  Nome         ENF 3SG tecer        rede 

Prépehã  te `manhã daza`ózé. 
O Prépe ele tece rede 
‘Prépe tece rede’ 



 274 

 
66.  Darú está descascando arco.  
[da�Ru ♯ te um¯i� ��å ���umo�] 

/da .�Ru te   uP.di�. å� u. bo�/ 
   Nome      3SG arco           limpar 

Darú te umnhi`ã umo. 
Darú ele arco limpar/raspar 
‘Darú está raspando o arco’ 
 
67.  Wawemra derrubou a cuia.  
[wa we mRå��må� ♯ �u�wa�wi�e  ♯ mo���o�wi�] 

/wa . we . bRå�  bå �   u. wa .�wi.�e  bo�.��o�. wi�/ 
   Nome                   PASS cuia                       derrubar 

Wawemra ma u`wawire morõwi. 
Wawemra fez cuia derrubar 
‘Wawemra derubou a cuia’ 
 
68.  Hözaze quebrou a panela. 
[hF za ze�må� ♯ pi�z a hå � ♯ �p�u] 

/hF .z a. ze  bå�   pi.�z a hå � �p�u/ 
  Nome             PASS panela             quebrar 

Hözaze ma piza hã pru. 
Hözazé foi panela a quebrar 
‘Hözazé quebrou a panela’ 
 
69.  Ele rasgou a rede.  
[�o��hå �må� ♯ hF j�wazu ♯ daz a�ç�z E] 

/�o�. hå � bå�   hF j.�wa . zu da . za . ç.�z E/ 
   3SG     PASS rasgar                   rede 

Õhã ma höiwazu daza`ózé. 
Ele rasgou rede 
‘ele rasgou uma rede’       
 
70.  O pote quebrou.  
[�um�E¯i�dF må � ♯ �a j�pç�ç] 

/u. m�E. di�. dF  bå�    a j.�pç. ç/ 
   Pote         REF      PASS   quebrar 

Umré nhidö ma aipo`ó. 
Pote pass quebrar 
‘o que era pote quebrou’ 
71. A rede rasgou.  
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[da za�çz E�hå �må� ♯ hF ha j�pç�ç] 

/da .za . ç. z E hå�  bå �   hF    h    a j.�pç. ç/ 
   Rede                 ENF PASS  tecido  REF  rasgar 

Daza`ózé hã ma höhaipó`ó. 
Rede a pele da rasgar 
‘a rede se rasgou seu tecido’ 
 
72. A Cuia caiu.  
[�u�wa�wimå � ♯ wa p�tå ��å�] 

/u. wa .�wi bå �    waP.�tå �.�å�/ 
   Cuia               PASS   cair 

U`wawi ma waptãrã. 
Cuia pass cair 
‘a cuia caiu’ 
 
73. Está ventando muito.  
[s o��çwa��u�uz a��e�ne �] 

/s o�.�ç. wa . u. u  z a .�e�de �/ 
  Vento                        grande 

Sõrówa`u`u za`ene. 
Vento grande 
‘o ventão’ 
 
74.  Está chovendo pedra.  
[�tå� ♯ te ti�ta�a  ♯ �i�pini��z F nå�] 

/�tå�    te    ti.�ta . a   i�   . pi. di�.�z F  då�/ 
   Chuva 3SG   pingar        REL  sólido            POS 

Tã te tita`a ipinizöna. 
Chuva ela pingar aquele que é duro de 
‘a chuva chove aquilo que é duro’ 
 
75.  Vai chover daqui a pouco.  
[z a ha�dute�z a  ♯ we ti�ta�a] 

/za . ha. du te .  �z a   we     ti.�ta . a/ 
  ainda              3SG FUT  por aqui  pingar 

Zahadu teza wetita`a. 
Ainda ela vai pra cá pingar 
‘ainda vai pingar por aqui’ 
 
 
76. Está quente (calor).   
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[�i ��wa�ç]      [/i���çwa���ç] 

/i �.   �wa .�ç/   /i�    .�ç. wa .��ç/ 
  REL quente          REL quente 

Iwaró / irówa`ró. 
Aquilo que é quente. Aquilo tudo que é quente. 
‘está tudo quente’ 
 
77.  Está frio.  
[�i�wa hF�z E ♯ /i��çwa hF�z E] 

/i�   . wa . hF .�z E  i�   .�ç. wa . hF .�z E/ 
 REL  frio                     REL frio 

Iwahözé / irówahözé. 
Aquilo que é frio. Aquilo tudo que é frio. 
‘está tudo frio’ 
 
78.  Serezari`ré levantou.  
[s e Re za Ri��REmå � ♯ wa�hudu ♯ �må��u�du] 

/s e. Re. za . Ri.�RE. bå�   wa .�hu. du     bå�   . u.�du/ 
Nome                           PASS levantar       /            PASS  levantar 

Serezari`ré ma wahudu  /  ma udu. 
Serezari`ré foi levantar-se. Foi subir. 
‘Serezari`ré se levantou’ 
 
79.  Sai`õ está em pé.  
[s a j��o� ♯ hF j�wite�za] 

/s a j.�o�  hF j. wi  te .  �za/ 
Nome        de pé            3SG ficar    

Sai`õ höiwi te za. 
Sai`õ de pé fica. 
‘Sai`õ fica de pé’ 
 
80.  Petowe sentou.  
[pe to�we�må� ♯ �¯å�m�å � ♯ te�¯å�m�å �] 

/pe . to.�we� bå � �zå �. b�å �   te  �z å�. b�å �/ 
 Nome              PASS sentar   /     3SG  sentar   

Petowe ma nhomra  /   te nhamra. 
Petowe sentou. Ele sentou. 
‘Petowe sentou’ 
 
 
81.  Ela está sentada.  
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[��o�hå �te�¯å�m�å �] 

/o�. hå� te   zå �. b�å�/ 
  3SG     3SG sentar 

Õhã te nhamra. 
Ele ele sentado. 
‘ele se senta’ 
 
82.  Ele deitou.  
[�o�hå �må��no�mRo� ♯ te�no�mRo�] 

/o�. hå�  bå �   do�. bRo�  te   �do�. bRo�/ 
3SG        PASS deitar           3SG  deitar 

Õhã ma nomro /  te nomro. 
Ele deitou-se. Ele deitou-se. 
‘ele se deitou’ 
 
83.  Ele está deitado.  
[��o�hå �te�no�mRo�] 

/o�. hå� te   �do�. bRo�/ 
 3SG      3SG  deitar 

Õhã te nomro. 
Ele deitou-se. Ele deitou-se. 
‘ele se deitou’ 
 
84.  Eu ajoelhei.  
[�wa hå� ♯ �i�hi��å ��tiw a ¯å�m�å �] 

/�wa . hå�  i�   . hi.�å �. ti  wa zå�b�å �/ 
   1SG           REL joelho          baixar  

Wahã ihi`rãti wanhamra. 
Eu aquele que está de joelho abaixar 
‘eu abaixei de joelho’ 
 
85.  Eu estou ajoelhado.    
[�wa hå� ♯ wa�i�hi��å ��tinå ��¯å �m�å�] 

/�wa . hå�  wa . i�. hi.�å �. ti då ��då�b�å �/ 
  1SG              1SG REL joelho ????? 

Wahã wa ihi`rãti na nhamra. 
Eu eu aquele que está de joelho abaixar 
‘eu sou aquele que está abaixado de joelho’ 
 
 
86.  O peixe está na canoa.  
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[te�pe hå� ♯ �u�ba��e���e] 

/�te . be  hå� u. ba .�e  �e/ 
  Peixe     ENF canoa        POS 

Tepe hã ubá`re`re. 
Peixe o canoa da 
‘o peixe da canoa’ 
 
87.  O peixe está na água.  
[te�pe hå� ♯ ��F nå�] 

/�te . be  hå�  F    . nå�/ 
  Peixe     ENF  água POS 

Tepe hã önã. 
Peixe o água em 
‘o peixe na água’ 
 
88.  A cesta está no chão.  
[s i�o��no�hå � ♯ ti��a te�no�m�o�] 

/s i. o�do� hå �  ti. a  te  do�b�o�/ 
Cesta         ENF  terra  3SG deitar 

Si`õno hã ti`a te nomro. 
Cesta a terra ela deita 
‘a cesta está deitada no chão’ 
 
89.  A arara está na árvore.  
[s o��tE ♯ te�za we de�nå �] 

/s o�.�tE te   . za   we . de.�då�/ 
Arara        3SG ficar  arvore        POS  

Sõté teza wedena. 
Arara Canindé ela fica árvore na 
‘a arara Canindé fica na árvore’ 
 
90.  Runhamri foi para a roça.  
[�̀Ru�¯å �m�i� ♯ te�mo�buRu��u] 

/Ru.�då�. b�i�  te    bo�   bu. Ru u/ 
  Nome                3SG   PASS  roça        POS 

Runhamri te mo buru`u. 
Runhamri ele foi roça 
‘Runhamri foi pra roça’ 
 
 
91.  Runhamri chegou da roça.   
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[�̀Ru�¯å �m�i� ♯ må��wibuRuha�wi] 

/Ru.�då�. b�i� bå �   . wi  bu. Ru ha .�wi/ 
  Nome               PASS chegar roça       POS  

Runhamri ma wi buru hawi. 
Runhamri foi chegar roça da 
‘Runhamri chegou da roça’ 
 
92.  Serepsé foi para X (posto, aldeia, cidade) a pé. 
[s e Re p�s E ♯ te�mo�paRa�nå�] 

/s e. ReP.�s E te   bo�   pa . Ra  då�/  
  Nome               3SG PASS  pé          POS 

Serepsé temo paraná.. 
Serepsé ele foi pé de 
‘Serepsé foi a pé’ 
 
 Serepsé foi para X (posto, aldeia, cidade) de bicicleta. 
[s e Re p�s E ♯ te�wa Ra  ♯ Rçb�duRiza�E�Re nå�] 

/s e. ReP.�s E te   wa . Ra Rçb. du. Ri. z a. E. Re � då�/ 
  Nome               3SG ir             bicicleta                           POS 

Serepsé te wara róbduri za`é rena. 
Serepsé ele vai bicicleta de 
‘Serepsé vai de bicicleta’ 
   
 Serepsé foi para X (posto, aldeia, cidade) de carro. 
[s e Re p�s E ♯ te�wa Ra  ♯ Rçbdu�Ri˘�nå��] 

/s e. ReP.�s E te   wa . Ra  Rçb. du. Ri då ��/  
   Nome              3SG ir               carro               POS 

Serepsé te wara robdurina. 
Serepsé ele vai carro de 
‘Serepsé vai de carro’ 
 
93. Eu fui a pé de X até Y.  
[�wa hå� ♯ wa�mo� ♯ �i�pa�a�nå�] 

/�wa . hå�  wa .�bo�  i�.    �pa .�a  �då�/ 
  1SG            1SG   ir       REL pé            POS    

Wahã wamo iparana. 
Eu eu vou aquele que é pé de 
‘eu vou de a pé’ 
 
 
94.  O cachorro está atrás da casa.  
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[wa p�så �hå� ♯ ���iba ni��wi] 

/waP.�så� hå �  �i   ba . di�. wi/ 
  Cachorro    ENF  casa   POS 

Wapsã hã `ri baniwi. 
Cachorro o casa atrás 
‘o cachorro está atrás da casa’ 
 
95.  A criança está na barriga da mãe.  
[�a�u�tEhå � ♯ ti�nå�di�i���e] 

/a . u. tE  hå �   ti  då�  d i. i   �e/ 
 Criança     ENF   3SG mãe  barriga POS 

A`uté hã tina di`i`re. 
Criança a ela mãe barriga na 
‘a criança, ela está na barriga da mãe’ 
 
96.  Você está sentado na minha frente.  
[��å �hå� ♯ te�a�så��i�wa j���E] 

/å�. hå�  te   a . så �  i�    . wa j.�E/ 
    2SG      2SG sentar   POSS POS 

Ãhã te asã iwai`ré. 
Você você senta meu em frente 
‘você se senta na minha frente’ 
 
97.  O banco está na frente da casa.  
[we de�pçhå� ♯ ��Ri�wa j���E] 

/we . de . pç  hå�   Ri  wa j.��E/ 
 Árvore    -INST ENF  casa POS   

Wedepó hã `ri wai`ré. 
Árvore feito de o casa em frente de 
‘o banco está na frente da casa’ 
 
98. O menino está no colo da mãe.  
[wa tEb�E�mi�hå � ♯ �i��na �pa] 

/wa . tE. b�E.�bi� hå �  i�   .�da�. pa/ 
 Criança                    ENF  REL  mãe colo 

Watébrémi hã inapa. 
Menino o aquela que é mãe colo 
‘o menino está no colo daquela que é mãe’ 
 
 
99. A mandioca está debaixo (dentro) da terra.  
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[�u�pa hå� ♯ �ti�a j���ç wi] 

/u.�pa     hå�  ti. a  �ç   wi/ 
  Mandioca  ENF  terra  LOC POS 

Upa hã ti`ai`rówi. 
Mandioca a terra debaixo na 
‘a mandioca está debaixo da terra’ 
 
100. A cesta está em cima do banco.  
[s i�o��no�hå � ♯ we de�pç��ç¯i�s i�wi] 

/s i. o�.�do�  hå �  we . de . pç. ç di�. s i wi/ 
 Cesta             ENF  árvore     -INST    LOC     POS 

Si`õno hã wedepó`ó nhisiwi. 
Cesta a árvore feito de em cima 
‘a cesta está em cima daquilo feito de árvore’ 
 
101. A aranha está embaixo da cesta.  
[s i�bihå � ♯ s i�o��to����ç wi]         !!!!!!!!!!!!!!!!! 

/s i.�bi  hå�  s i. o�. do�  �ç   wi/ 
 Aranha    ENF   cesta          LOC  POS 

Sibi hã si`õtõ`rówi. 
Aranha a cesto abaixo em 
‘a aranha está embaixo do cesto’ 
 
102. Sere`asi está sentado perto do fogo.  
[s e Re�/a s i ♯ te�¯å�m�å � ♯ �u¯å�må���a ta ]          [�u¯å �må��da�wa] 

/s e. Re. a .s i te   då�b�å � u. då �. bå� �a . ta/                    /u. då �. bå � da . wa/ 
 Nome               3SG sentar     fogo perto                                                 ?????????? 

Sere`asi te nhamra unhama `rata.                     Unhama da`wa. 
Sere`asi ele sentado do fogo perto 
‘Sere`asi está sentado perto do fogo’ 
 
103. Ele botou a cesta em cima do banco.  
[�o�hå ��må� ♯ s i��o�no� ♯ ti�hiwe de�pç�ç] 

/o�. hå� må�  s i. o�. do� ti. hi we . de .�pç. ç/ 
 3SG                 cesta          LOC     árvore     -INST 

Õhã ma si`õno tihi wedepó`ó. 
Ele cesta em cima daquilo feito de árvore 
‘ele a cesta em cima do banco’ 
 
 
104. Utébréwe foi caçar com o cunhado.  
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[/utEbRE�we� ♯ te�mo��a�ba  ♯ ti�s a�o�no��RE ♯ ti�s a�o�mo��me �] 

/u. tE. bRE.�we � te   bo� a .�ba   ti. sa  o�. do.�RE ti. s a  o�. bo�.�be �/ 
  Nome                     3SG ir     caçada   3SG      cunhado       ????????? 

Utébréwe temo aba tisa`õnoré   /  tisa`õmome. 
Utébréwe ele foi caçada com o irmão da sua mulher /   
‘Utébréwe foi caçar com o cunhado dele’ 
 
105. Simaniwe vai casar com `Re`wamnhi.  
[s imå�ni��we � ♯ te�za  ♯ �Re�wa m�¯i�nå� ♯ ti�mRo�] 

/s i. bå�. di. ��we� te .  �za   Re . waP.�di� då�  ti .�bRo�/              ????????? 
 Nome                     3SG FUT  nome                  POS 3SG casar    

Simaniwe teza `Re`wamnhi nã timro. 
 
106. Serezawe pesca com flecha.  
[s e Re za�we � ♯ ti��inå � ♯ te�pe zF te��Re ne�] 

/s e. Re. za .�we� ti.�i  då �   te . be  zF   te .�Re de �/ 
  Nome                     flecha  POS   peixe     VER 3SG pescar ???? 

Serezawe ti`i nã tepezô te`rene. 
 
107. A criança não está vomitando.  
[/a /u�tEhå� ♯ s o��ç��ç  ♯ �o��di] 

/a . u.�tE  hå�  s o�. ç.�ç o�.   �di/ 
  Criança      ENF vomitar     NEG EST 

A`uté hã sõ`ó`ó õdi. 
 
108. Eu não vou derrubar a cuia.  
[�wa hå� ♯ te�mo� ♯ Ro��wi�Ri��o��di ♯ z a��u�wa��wihå �] 

/�wa . hå� te .�bo� Ro�. wi�. Ri� o�.   �di  z a    u. wa.�wi  hå �/ 
   1SG         1SG ir     derrubar       NEG EST FUT    cuia                ENF 

Wahã te mo rõwiri õdi za u`wawihã. 
 
109. Eu não vou derrubar você.  
[�wa hå� ♯ te�a jmo�Ro��wi�Ri� �o��diz a] 

/�wa . hå� te   . a j. bo� Ro�. wi�. Ri� o�.   �di  z a/ 
  1SG          1SG ir            derrubar        NEG EST FUT          

Wahã te ai`morowiri õdi za. 
 
110. A rede não rasgou.  
[da za /ç�z E ♯ s iwa�zujo��di] 

/da .za . ç.�z E s i. wa .zu o�  .�di/ 
  Rede                   rasgar             NEG EST 
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Daza`ózé siwazui õdi. 
 
111. A rede não está rasgada.  
[da za /ç�z E ♯ s iwa�zujo��di] 

/da .za . ç.�z E s i. wa .zu o�    .�di/ 
   Rede                  rasgar             NEG    EST    

Daza`ózé siwazui õdi. 
 
112. Sidówi tem medo de cobra.  
[s i�dçwi ♯ pa hi�ti�wa hi�må�hå �] 

/s i.�dç. wi  ø   pa. hi ti   wa . hi bå �  hå�/ 
  Nome             3SG   medo   -EST  cobra       POS  ENF 
Sidówi pahiti wahi mahã. 
 
113. Eu tenho medo só de onça.  
[�wa hå� ♯ �i�pa hi�ti ♯ hu�u�må �s i] 

/�wa . hå� i�   . pa . hi ti   hu. u bå �  s i/ 
   1SG         1SG  medo     EST  onça    POS  apenas 

Wahã ipahiti hu`u masi. 
 
114. Eu não tenho medo de cobra.  
[�wa hå� ♯ �i��pa hi�o��di ♯ wa hi�må�hå�] 

/�wa . hå� i�   . pa . hi o�  .�di  wa . hi bå� hå �/ 
  1SG          1SG medo     NEG EST cobra      POS ENF 

Wahã ipahi `odi wahi mahã. 
 
115. Ele tem medo de mim.  
[�o�hå �pa hi�ti ♯ �i�må �hå � ♯ /o�hå ��i��må ��i��pa hi] 

/o�. hå� pa . hi.�ti   i�    bå �  hå�/      /o�. hå �. i�     bå � i�   .�pa . hi/ 
 3SG      medo      EST  1SG POS ENF           3SG     1SG  POS 1SG  medo 

Õhã pahiti imahã.                      Õhã ima ipahi. 
 
116. Macaco tem medo de gente.  
[Rç�ç�Re hå� ♯ pa hi�tiwa�må�hå � ♯ Rç�ç�Re hå � ♯ wa�må��i��pa hi] 

/Rç. ç.�Re  hå�  pa . hi ti   wa  bå�  hå �/    /Rç. ç.�Re  hå�  wa  bå�  i�.   �pa. hi/ 
 Macaco       ENF  medo    EST   1PL POS ENF        Macaco       ENF  1PL  POS REL medo 

Ró`óre hã pahiti wamahã.                  Ró`órehã wama ipahi. 
 
 
117. Você está com fome?  
[�/a hå� ♯ �/e�mRå�b�di ♯ ��e�mRå �b�di] 
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/�a . hå� e    bRå�P .�di/       /e    bRå�P di/ 
  2SG     INT  fome     EST           INT fome     EST             

Ahã e mrabdi?             E mrabdi? 
 
118. Eu estou com muita fome.  
[�wa hå� ♯ �mRå��upta bi�di] 

/wa . hå� bRå � uP. ta . bi di/ 
  1SG          fome INTEN        EST 

Wahã mra uptabidi. 
 
Serenhib`ru aptö`özéte. 
 
119. Serenhib`ru está com muita sede.  
[s e Re ¯i�b�Ruhå� ♯ ta�må ��Rubu ♯ �upta bi�di] 

/s e. Re. z i�P.Ru hå �  ta   må�  Ru. bu uP.ta . bi di/ 
  Nome                     ENF  ??? POS    sede        INTES         EST 

Serenhib`ru hã tama `rubu  `uptabidi. 
 

120. Te`rãwe está com fome, mas não pode comer porque não tem comida.  
[te�Rå��we �hå� ♯ mRå�p�te ] 

/te . Rå�. we �  hå�  bRå �P te/    
  Nome             ENF  fome     ??? 

Te`rãwe hã mrapte.   
[te�Rå��we �hå� ♯ må� mRå��di ♯ ta�za hå� ♯ sa�da hå� ♯ må���re di må��Riwa  ♯ da sa j��o�wa] 

/te . Rå�. we �  hå�  bå �   bRå�  di   ta . z a  hå � s a . da   hå�  bå �. re . di  bå�. Ri. wa  da .s a   o�   wa/ 
  Nome              ENF  PASS fome   EST   COM   ENF comida   ENF  NEG      EST  QU                 comida   NEG LOC 

Te`rãwe hã ma mradi, tazahã sadahã  maredi mariwa dasai`owa. 
 

121. Ele está muito doente.  
[��o�hå ��hF z E�upta bi�di] 

/o�. hå� hF . z E uP. ta . bi di/ 
  3SG      doente    INTENS       EST 

Õhã hözé uptabidi. 
 
122. Nós sempre comemos pouco.  
[wa no��Ri�hå� ♯ wa sa�s�R��u��F] 

/wa . do�. Ri�  hå �  wa  sa    s�. R� u. F/ 
  1PL                 ENF  1PL  comer  pouco    sempre ??? 

Wanorihã wasasyry`u`ö. 
 
123. Este passarinho é muito pequeno.  
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[��å �hå� ♯ s i�Re hå� ♯ �i�s�R���Ra Re] 

/å�. hå� s i. Re   hå� i�    s�. R�  Ra .Re/ 
  DEM   pássaro ENF REL pequeno DIM     

Ãhã sirehã isyry`rare. 
 
124. Lá tem muita poeira.  
[��o�wa m�hå� ♯ �i�Rçm¯i�b�z ujwa�we�] 

/o�. waP. hå� i�   . RçP.z i�Pz u wa . we�/ 
  DEM               REL poeira               INTENS 

Õwamhã irómnhibzui wawe. 
 
125. O rio está muito cheio.  
[�F wa�we �hå� ♯ �i��F�Ra jhF  ♯ /i��F z a�e�ne �] 

/F . wa . we � hå�  i�   . F  Ra j. hF/     /i�   . F   z a .e �. ne�/ 
Rio grande       ENF REL rio INTENS           REL rio   grande 

Öwawehã i`ö`raihö.                  I`öza`ene. 
 
126. Antes tinha pouca árvore aqui, agora tem bastante. 
[��̀a wa��a wi�REhå � ♯ we�de hå ��umRo��Re di ♯ ��å�me �m�hå� ♯ �å�hå ��nå �hå� ♯ �a�hF di] 

/a . wa .a . wi RE. hå� we. de  hå�  uP.Ro�. Re  di  å �. me�P.hå � å�. hå �. då�. hå� a . hF  di/ 
  Antes                 existir   árvore      ENF  pouco           EST  aqui                 hoje                   muitos  EST                               

`Awa`awi réhã wedehã umroredi ãmemhã, ãhã nahã ahödi. 
 
127. Wa`rãwi tem poucos filhos.  
[wa�Rå��wihå � ♯ ��Ra  ♯ �umRo��Re di] 

/wa . Rå�. wi. hå �  Ra   uP.Ro�. Re  di/ 
Nome               ENF  filho poucos          EST 

Wa`rãwi hã `ra umrõredi. 
 
128. Quem vem vindo?  
[�e ni���wa hå � ♯ te we jmo� ♯ /e��wa hå�te we j�mo�] 

/e . di�. wa . hå�  te . we j.bo�  e . wa . hå�. te . we j.�bo�/ 
Eni`wahã te weimo / Ewahã te weimo. 
 
 
129. Quem costurou tem vestido?  
[/e ni���wa hå� ♯ må�̄ å�da��us a] 

/e    . di�. wa . hå� bå�  då �    . da  u. sa/ 
 INT  QU                   PAS  costurar ??   roupa  

Eni`wahã  manhã da`usa. 
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130. Como se planta mandioca?  
[/e�ni�ha  ♯ �u�pa�Re hå �]             [/e�ni�ha  ♯ �u�pa Re�z Ehå�] 

/e   . di�. ha  u. pa     Re  hå �/              /e    . di� h a  u. pa    .Re  z E hå�/ 
 INT  QU        mandioca ??   ENF                      INT  QU         mandioca ?????      ENF 

Eniha upa rehã?                            Eniha upa rezéhã? 
 
131. Como (que) Serewa`õmowe atravessou aquele rio?  
[/e ni��ha må� ♯ s e Re wa�o�mo��we��s a pRi ♯ ��o�hå � ♯ �F�wa�we�nå �] 

/e   . di�. ha . bå�  s e . Re .wa . o�. bo�. we � s a . pRi   o�. hå � F . wa . we� då�/ 
  INT QU         PAS  nome                                  passar         1SG      rio grande     POS 

Eniha ma Serewa`õmowe sapri õhã öwawena? 
 
132. Quando vocês vão dançar?  
[/e�ni�wa te�za /a no�Ri�/wa�/wa hå� ♯ /a jwaps is i�/wa ]    [/a jRe�ne �za�Ra��wa�wa] 

/e    . di.�wa  te .z a  a . do�. Ri�. wa . wa . hå�  a j. waP. s i. s i. wa/  

/ a j   Re�. de �  z a. Ra  wa . wa/ 
  INT  QU          FUT      2PL                                      2PL     ?????                        2PL  dançar       2PL  

Eniwa teza  anoriwa`wahã aiwapsisi`wa.                         Ai`reneza`ra wa`wa? 
 
133. Quando Tõmosu vai terminar a rede?  
[/e�ni�wa to�mo��s uhå � ♯ te�z a /Rå��s utu ♯ da�z a�ç�z Ehå�] 

/e    . di�. wa  to�. bo�. s u hå �  te . za   Rå�. s u. tu da . za . ç.z E hå�/ 
  INT  QU          nome            ENF FUT         terminar       rede                   ENF     

Eniwa Tõmosu hã teza `rãsutu da`za`ózéhã? 
 
134. De quem é esta canoa?  
[/e ni�wa�te hå� ♯ /å�hå ��u�ba /Re ]      [/e wa�te hå� ♯ /å�hå ��u�ba /Re] 

/e    . di�. wa   te . hå � å�. hå � u. ba . Re/      /e    . wa . te . hå�  å . �hå�  u. ba . Re/ 
 INT  -QU           POS       DEM   canoa                   INT -QU                   DEM    canoa                     

Eni`wa tehã ãhã ubá`re.                    E`wa tehã ãhã ubá`re. 
 
135. Este arco é feito de que?  
[�/å�hå � ♯ /um¯i��å�hå � ♯ /e�må�Ri�må�̄ å �Ri�] 

/å�. hå� uP.di�. å �. hå� e    .bå �. Ri�  bå�  då �  Ri/ 
 DEM    arco      DEM    INT  QU         PAS  POS  ?? 

Ãhã umnhi`ãhã e mari `manhari? 
 
136. Qual é o teu arco? 
[/e�må�hå �/a�te hå �/um¯i��/å �]           [/e ni��ha hå � ♯ /a�te hå� ♯ um¯i���å �] 
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/e    . bå�. hå �  a   . te. hå�  uP. di�. å �/         /e    . di�. ha . hå� a    . te . hå�  uP.di�. å�/ 
 INT  -QU          2SGPOSS       arco                          INT  -QU               2SG  POSS       arco 

E mahã `atehã umnhiã?                     Enihahã atehã umnhi`ã? 
 
137. Qual arco que você fez primeiro, este ou este?  
[/e ni��ha hå� ♯ /um¯i���å �må��/i�må �̄ å�/Ri��Ra  ♯ �/a hå� ♯ �/a hå��/e�/ahå � ♯ te wa�s u/u] 

/e    . di�. ha . hå� uP.di�. å�. bå� i�   . bå �. då�. Ri�. Ra  a. hå � a . hå�  e    a . hå� te   . wa . s u. u/ 
  INT  QU                arco       DEM    REL primeiro       ??  DEM  DEM      INT DEM   2SG   história  

E nihahã umnhi`ã ma`i `manhari`ra ahã, ahã e ahã (tewasu`u)? 
 
138. Você gosta mais de pescar com anzol ou com flecha?  

[�/a hå� ♯ /e må��we�dit e�pez� ♯ /a ne�b�da hå� ♯ /az ç�nå� ♯ /e�ni�hawa m�hå� ♯ ti�/i�nå�] 

/a. hå�  e    . bå �  we�  di  te . be  z�   a. de�P.da. hå � a .z ç. då�   e  . di�. ha . waP.hå � ti. i  �då�/ 
  2SG     INT  -QU   gostar  EST peixe    pegar   QU                         anzol  POS   INT  -QU                        flecha POS 

Ahã e mawedi tepezô anebdahã azona e niha wamhã ti`ina? 
 
139. Onde está Uwaranawe?  
[/e�mo�mo� ♯ /uwa Rå��nå ��we�hå �] 

/e    . bo�. bo� u. wa . Rå�. nå �. we� hå �/ 
  INT  QU           nome                           ENF 

E momo Uwaranawehã? 
 
140. Onde você guardou o arco?  
[�/a hå� ♯ /e�mo�mo�/um¯i��/å � ♯ �må�/i��hi] 

/a . hå� e    . bo�bo� uP.di�. å�  bå �  i�   . hi/ 
  2SG     INT  QU        arco             PAS   REL guardar    

Ahã e momo umnhi`ã ma`ihi? 
 
141. O que  é que Serezari`ré está fazendo?  
[/e�må�Ri� ♯ se Rez aRi/�RE ♯ te�/må�̄ å�] 

/e   . bå�Ri� s e . Re. za . Ri.RE te   bå�då�/ 
  INT  QU      nome                       2SG fazer 

E mari Serezari`ré te`manha? 
 
142. O que Serezari`ré caçou?  
[/e�må�Ri� ♯ se Rez aRi/�RE ♯ /a�ba te�Re�mo�] 

/e   . bå�. Ri� s e . Re . za . Ri.RE  a. ba   te . Re  bo�/ 
 INT  QU        nome                          caçada ??  ??    PAS  

E marizô Serezari`ré aba te`remo? 
 
143. Porque Serezari`ré está deitado?  
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[/e må �Ri��wa  ♯ se Re zaRi/�RE ♯ te�no�mRo�] 

/e    . bå�. Ri�. wa  s e .Re .z a .Ri. RE te   do�. bRo�/ 
  INT  QU                  nome                       2SG deitar 

E mariwa Serezari`ré te nomro? 
 
144. Porque você não foi na roça, homem?  
[/a j�bF  ♯ /e må �Ri��wa�/a hå� ♯ /a jmo��Ri/o��dibu�Ru�/uhå �] 

/a j. bF   e   . bå�. Ri�. wa   a . hå� a j  . bo�. Ri  o�   .di bu. Ru u    hå �/ 
  Homem   INT QU                  2SG      2SG ir             NEG EST roça       POS  ENF 

Aibö, e mariwa ahã aimori õdi buru`u hã? 
 
145. Com quem é que `Runhamri vai caçar amanhã?  
[�/a wem�hå� ♯ /e wa jme�te�z a  ♯ �Ru¯å�m�Ri�hå � ♯ /a�baRe�mo�] 

/a . weP. hå �  e   . wa j.me� te . z a  Ru. då�P.Ri� hå �  a . ba  Re   bo�/ 
 Amanhã             INT QU              FUT      nome              ENF caçada POS  ir 

Awemhã e waime teza `Runhamrihã aba `remo? 
 
146. Com qual arco que você vai sair?  
[�/a hå� ♯ /e�må �hå�/um¯i��a s i�RE ♯ te�za /aj�wa tç] 

/a . hå� e     . bå�. hå � uP.di�  a . s i. RE te .z a  a j  .wa . tç/ 
  2SG      INT   QU          arco        2SG  sair  FUT      2SG   ir 

Ahã e mahã umnhi`asiré teza aiwató?   
 
147. Hõmopré pegou peixe, assou e comeu.  
[ho�mo��pREmå� ♯ �te be  ♯ må�j�/F  ♯ må��s e bRe  ♯ du�REte�tirE] 

/ho�.bo�. pRE  bå�  te be  bå � . F      bå� s e . bRe  du. RE te   ti. rE/ 
  Nome                PAS  peixe   PAS  pegar  PAS assar         mais       2SG comer          

Hõmopré ma tebe mai`ö masebre duré te ti`ré. 
 
148. O menino pegou a pedra e jogou longe.  
[wa tEbRe�mi�må� ♯ /e�te �/Rå�j�Re  ♯ må�j�/F  ♯ du�RE ♯ må�ti�me�Rom�hF nå�] 

/wa . tE. bRe . bi� bå �  e�. te �. Rå��Re  bå� . F     du. RE bå� . ti. be � RoP.�hF  då �/ 
 Criança                   PAS  pedra    ????   PAS   pegar  mais      PAS jogar     longe          POS 

Watébremi ma ete`raire mai`ö duré matime romhöna. 
 
149. Eu arranquei abacaxi e comi.  
[�wa hå� ♯ wa�/må�ta /a p�s iRå� ♯ du�REwa�ti/Re] 

/wa . hå� wa  bå �  ta       aP. s i. Rå� du. RE  wa . ti. Re/ 
 1SG           1SG PAS arrancar  abacaxi         mais        1SG comer 

Wahã wa`mata apsi`rã duré wati`re. 
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150. Eu chamei ele, mas ele não escutou e por isso não veio.  
[�wa hå� ♯ wa må�hF�/o�hå � ♯ ta�ha ¯e�Re��hå � ♯ te te /i�wa pa Ri���di ♯ du�REta ha�wa  ♯ 

we jmo�Ri��o��di] 

/wa . hå� wa . bå�  hF     o�. hå � ta . ha  de�. Re�. hå � te . te . i�    . wa . pa . Ri�. di  du. RE ta . ha . w

a  we j bo�. Ri� o� . di/ 
   1SG        1SG  PAS chamar  3SG     DEM      ????             3SG      REL ouvir                        mais      por isso          

3SG  PAS ir   NEG EST 

Wahã wa`mahö õhã, taha nherehã tete iwapari`õdi duré tahawa weimori`õdi. 
 
151. Eu dei fumo para ele mas ele não  quer fumar.  

[�wahå� ♯ wat å�m å�t i s o �wa�Ri hå� ♯ /o ��ho �m å� ♯ t ah a ¯e��Re�hå� ♯ t å�m å ��we�/o ��di  ♯ /i �s e/waj Ro �Ri ��dahå�] 

/wa.hå�  wa   t å� bå�  t i .s o � wa.Ri  hå� o �.ho �.bå� t a.h a.de� Re�.hå� t å�.b å� we�.o �.d i  i �.s e.waj .Ro �.Ri �.da hå�/ 
 1SG           1SG     ??? PAS  ???        fumo     ENF                                                   ?????????? 
Wahã watãma tisõ warihã õhõ ma tahanherehã tãma we`õdi ise wairõri dahã. 

 
152. Ele está tomando remédio porque está doente.  
[�/o�hå� ♯ te�nå�s i ♯ hF�s ida�we de  ♯ /e�må�Riwa hF�z Ewa] 

/o�. hå�  te   . då�. s i  hF .s i da . we . de  e   . bå�. Ri. wa  hF .z E wa/ 
  3SG       3SG  sempre    beber     remédio          INT QU                 doença    POS   

Õhã tenasi hösi dawede e mariwa hözéwa. 
 
153. Warité vomitou porque bebeu muita água.  
[wa Ri�tEmå� ♯ ¯o�/ç���ç ♯ /e må �Ri�wa te te hF�Re �ne� ♯ za�/e��te��wa�/F hå�] 

/wa . Ri. tE bå� do�. ç.�ç  e    . bå�. Ri. wa  te. te . hF . Re �. ne� z a .e�. te � wa  .F     hå�/ 
Nome             PAS  vomitar      INT  QU                 ?????    beber             INTENS    POS   água  ENF 

Warité ma nhõ`óró e mariwa tete hö`rene za`etewa öhã. 
 
154. Eu não vou pescar porque está chovendo.  
[�wa hå� ♯ /i�mo�Ri��o��d iz a  ♯ te�pe z� ♯ /e må �Ri��wa  ♯ �tå� ♯ te tita�/a] 

/wa . hå�  i�   . bo�. Ri�  o�   . di  z a   te . be  z�   e  . bå�. Ri� wa   tå �    te   ti. ta . a/ 
  1SG          1SG  ir            NEG  EST FUT  peixe     VER  INT  QU       POS   chuva 3SG pingar   

Wahã imõri`õdiza tepezô e mariwa tã te ti ta`a. 
 
155. Se amanhã não chover, nós vamos caçar.  
[�tå�ta�/a  ♯ �/o�wa m�hå � ♯ /a we�mhå� ♯ /a�ba wa�z a/a jpe�ni�] 

/tå�    . ta . a   o�. waP. hå� a . we�P.hå � a . ba   wa .z a  .a j. pe. di�/ 
 Chuva  pingar    se                    amanhã           caçada  1PL   FUR ir   ?????                  

Tã ta`a `õwamhã awemhã, aba waza aipeni. 
 
156. Quando você for caçar eu vou junto.  
[¯i��wa /a�ba  ♯ /a jmo��Ri�wa m�hå� ♯ �wa hå � ♯ wa�za /å ��må� ♯ /a j�me �mo�] 
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/di�. wa   a. ba   a j . bo�. Ri�  waP.hå�  wa . hå � wa  . za   å �. må� a j  . be�. bo�/ 
  QU           caçada  2SG  ir             QU               1SG         1SG   FUT  POS      1SG  ir  ??? 

Niwa aba aimori wamhã wahã waza ãma aime mo. 
 
157. A cobra não mordeu ele, mas se ela tivesse mordido ele matava ela.  
[wa�hihå� ♯ te te�sa Ri/o��di ♯ �/o�hå � ♯ ta ha¯e ��Re� ♯ te te�s aRi�wa  ♯ �/F ha  ♯ /o�hå � ♯t

e /a/Re�s i/å��må�ti�we �] 

/wa . hi. hå�  te . te .s a .Ri  o�   . di  o�. hå � ta . ha .de �. Re� te . te  sa . Ri  wa F . ha  o�. hå� te   . a

. Re  s i.å�. bå �. ti. we �/ 
  Cabra      ENF 3SG      morder   NEG EST  3SG   dessa forma         3SG      morder  POS               3SG    3SG     

????????? 

Wahihã tete sari`õdi õhã, tahanhere tete sári wa öha õhã te`are si`ãma tiwe. 
 
158. Deixa, ela não que comer; se ela tivesse fome ela comia.  
[�hiRi ♯ /Re�me� ♯ �/o�hå � ♯ te te�s inå�/we�/o��di ♯ te te /i��Re �ne��da hå �]   

/hi. Ri/   /Re�. be �   o�. hå� te . te  s i. då� . we �   o�   . di  te . te  i�   . Re �. de� da   hå� / 
INTERj        INTERj    3SG     3SG     comer      querer NEG EST 3SG      REL   ???       POS ENF 
hiri / reme, õhã tete sima we`õdi tete i`rene dahã 
 

[�/o�hå� ♯ te mRå�wa�/F hå� ♯ te /a tE�/tiRe] 

/o�. hå� te   . bRå� wa  F .hå � te   . a. tE. ti. Re/ 
  3SG     3SG  fome  POS   ????    3SG   ???????          

õhã te mrawa`öhã, te até ti`re. 

 
159. Você chamou Serepsé para caçar com você amanhã?  
[�/a hå� ♯ te/i�må��hF se Re p�s E/a�ba  ♯ /a j�me ��Re mo�Ri�da] 

/a . hå� te    . i�  . bå �  hF     s e . ReP.sE a . ba    a j . be�. Re . bo�. Ri da/ 
 2SG      2SG REL PAS  chamar  nome               caçada   3SG ir      ?????           POS    

Ahã te imahö Serepsé aba aime `remorida. 
 
160. Seremhö`öwe chegou para ajudar você a salgar mandioca.  
[s e Re mhF��F we� ♯ må ��wi ♯ te te /a j�pa  ♯ wa ptçb�da  ♯ /u�pa ¯o�Re p�tunå�] 

/s e. ReP.hF .F . we� bå�. wi  te . te  a j. pa  waP.tç da   u. pa      do�. ReP  tu     då �/ 
  Nome                            PAS POS  3SG      chegar   ajudar       POS   mandioca   POS           sozinho ??            

Seremhö`öwe mawi tete aipa waptóbda upá nhoreptu nã. 
 
161. Sereru está limpando o peixe para assar.  
[s e Re�Ru ♯ te /a /ups o��te be  ♯ /i�s e bRE�da] 

/s e. Re. Ru te   .a . uP. so�  te . be  i�    . s e . bRE da/ 
  Nome            3SG  limpar          peixe     REL  assar          POS 
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Sereru te `a`upsõ tebe isebréda. 
 
162. Sereru está assando peixe para comer.  
[s e Re�Ru ♯ te�te be  ♯ /a ze b�Re  ♯ /i�Re ne��da] 

/s e. Re. Ru te    te . be  a. z eP.Re  i�   . Re . de� da/ 
  Nome            3SG  peixe     assar             REl comer     POS 

Sereru te tebe azebre i`reneda. 
 
163. Sere`wiwe cortou lenha para fazer fogo.  
[s e Re�/wi/we� ♯ mi��må� ♯ må�jpç��o� ♯ �/u¯å �må��da] 

/s e. Re. wi. we� bi�    bå �  bå �j. pç. o� u. då�. bå �  da/ 
 Nome                      lenha  PAS  cortar          ???????           POS 

Sere`wiwe mi ma  maipó`õ unhamada. 
 
164. Eu corri tanto que fiquei cansado.  
[�wa��Re /i�wa Ra�hF  ♯ /i�z a�dF��F�¯e�Re �] 

/wa . Re    . i�   . wa . Ra. hF   i�   . za . dF. F  de�. Re�/ 
  1SG  correr REL rápido                1SG cansado         ???? 

Wa`re `iwarahö izadö`ö nhere. 
 
165. O menino estava tão cansado que foi dormir.  
[wa tEbRE�mi� ♯ s a�dF�F  ♯ /upta bi�wa  ♯ te�¯o�no�] 

/wa . tE. bRE. bi� ø   s a.dF . F  uP. ta . bi wa  te    do�. do�/ 
 Menino                   3SG cansado        INTENS     POS  3SG  dormir                

Watébrémi sadö`ö uptabiwa te nhono. 
 
166. Aqui tem tanta fumaça que meus olhos estão ardendo. 
??????????????????????????????? 
167. Sidiwe pediu pro marido fazer uma cesta pra você.  
[s idi�we � ♯ te ti�mRo�wi ♯ wa pte�s i�/o�no� ♯ /a j�må�te te må�̄ å �Ri�da] 

/s i. di. we� te . ti . bRo�.wi waP. te� s i. o�. do� a j  . bå�  te . te  bå�. då�. Ri da/ 
 Nome             3SG     marido       pedir          cesta          3SG  PAS  3SG     fazer             POS      

Sidiwe te timrowi wapte si`õno aima tete manharida. 
 
 
 
168. Sidiwe mandou a filha buscar água no rio.  
[s idi�we � ♯ te ti�/Ra må � ♯ �/Rçb��Ru�/F  ♯ tete hu�da /F j�ba] 

/s i. di. we� te . ti Ra   bå �  RçP.Ru. F     te . te . hu. da  F    ba/ 
 Nome            3SG    filho PAS   pedir        água 3SG        ????       água POS 

Sidiwe te ti`rama rób`ru ö tete huda öiba. 
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169. Wa`utomozam`õ quer que você faça uma cesta para ele.  
[wa�/uto��mo�za m�/o� ♯ te s imå��we � ♯ ��a hå�tå ��må�må�̄ å �Ri�da  ♯ s i�/o�no�] 

/wa . u. to�. bo�. z a mP. o� te   . s i. bå�. we� a . hå�. tå �. bå�   bå �då�. Ri da   s i. o�. do�/ 
 Nome                                      3SG querer             2SG    ???             fazer            POS  cesta  

Wa`utomozam`õ tesimawe ãhã tãma manharida si`õno. 
 
170. Wa`utomozam`õ falou pra menina: vai buscar água no rio.  
[wa�/uto��mo�za m�/o� ♯ te�ti¯å� ♯ ba /o�to�må � ♯ �F�hu�nå� ♯ /F j�ba] 

/wa . u. to�. bo�. z aP.o�  te   . ti. då�  ba . o�. to� bå �  F   hu. då�  F     . ba/ 
  Nome                               3SG  falar       menina       PAS   água vai              água POS 

Wa`utomozam`õ te tinha ba`õtõma: ö huna öiba. 
 
171. Ateihi`rare não sabe que Wa`rãwi está doente.  
[/a te jhi/Ra Re�må�hå � ♯ sa /Re�s e/o��di ♯ wa/Rå�wi� ♯ /i�hF z E�nå�hå �] 

/a . te j. hi. Ra .Re . bå�  hå �  s a . Re . se  o�   . di   w a . Rå �. wi� i�    . hF . z E då �  hå�/ 
 Nome                       PAS ENF   saber            NEG EST   nome              REL  doente      POS ENF 

Ateihi`rare maha sa`rese`õdi Wa`rãwi ihözé nahã. 
 
172. Sere`õ disse que Sahutuwe� morreu.  

[s e Re�/o� ♯ te�ti¯å� ♯ sa hutu�we � ♯ /i��dF��F�nå �hå�] 

/s e. Re. o�  te   . ti. då�  s a . hu. tu. we� i�    . dF . F då �  hå�/ 
  Nome           3SG falar        nome                     REL  morrer   POS ENF 

Sere`õ te tinha Sahutuwe idö`ö nahã. 
 
173. Eu não vi o jacaré que estava no rio.  
[�wa hå� ♯ te må�dF�F�o��di ♯ /a jhF j�RE ♯ �/F�wa m�nå�hå�] 

/�wa . hå� te   bå �  dF .F  o�   . di   a j. hF j. RE F   . waP då�  hå�/ 
  1SG         3SG PAS   ver         NEG EST    jacaré             água    ???    POS  ENF 

Wahã te madö`ö `õdi aihöi`ré öwamnahã. 
 
174. Prépe viu que o jacaré estava morto.  
[pRE�pe  ♯ /må ��/må�dF  ♯ /a jhF j�/RE ♯ /i��dF��F�nå �hå�] 

/pRE. pe  bå�  bå �. dF  a j. hF j. RE i�    . dF .F   då�   hå �/ 
 Nome        PAS  ver           jacaré             REL matar       POS  ENF 

Prépe ma`madö aihöiré idö`ö nahã. 
 
175. Eu acho que vai chover.  
[�wa hå� ♯ /i��må �hå� ♯ �tå �te�za ti�ta /a] 

/�wa . hå�  i�    bå �   hå �   tå �    te   za    ti. ta .a/ 
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    1SG         1SG  pensa  ENF   chuva  3SG FUT   pingar 

Wahã imahã tã teza ti ta`a. 
 
176. Ubdö’hö acha que hoje vão dançar.   
[/ubdF hF�må�hå � ♯ /å �hå��nå �hå� ♯ te�za /a jRe �ne��z a /Ra] 

/uP.dF . hF  ø   bå �   hå �  å�. hå �. då�. hå� te    z a  a j  . Re�. de� z a . Ra/ 
  Nome              3SG pensa ENF   hoje                    3PL  FUT  3PL  dançar      ???? 

Ubdö’hö mahã ãhã nahã teza `ai`rene za`ra. 
 
177. Ele não quer me dizer o nome dele.  
[�/o�hå� ♯ te te /i�må �s isi/o��di ♯ /i�s i�s ihå�] 

/o�. hå�  te . te   i�   . bå �. si. s i  o�   . di  i�    . s i. s i    hå �/ 
   3SG     3SG        REL querer          NEG EST  REL chamar-se  ENF 

Õhã tete imasisi`õdi isisihã. 
 
178. Você contou pra Hududi que eu cheguei?  
[�/a hå� ♯ te/i�Rçwa s u�/u ♯ hududi�himå � ♯ �wa hå� ♯ we��/i�wis i�n å �hå�] 

/a . hå�  te    . i�    . Rç  . wa . s u. u hu. du. di hi. bå� wa . hå� we �. i�. wi. s i då � hå�/ 
  2SG       2SG    REL tudo   história           nome            ??   PAS  1SG        chegar                ???    

Ahã te irówasu`u Hududi hi ma wahã we`iwisi nahã. 
 
179. Eu pedi a ele pra ele não brigar com você.  
[�wa hå� ♯ wa ti�wiwap�te  ♯ /o�ho��wi ♯ te te /a j/a zF Ri�to�da  ♯ /o�hå �] 

/wa . hå� wa . ti. wi. waP.te   o�. ho�. wi te . te .aj. a . zF . Ri. to�. da  o�. hå �/ 
  1SG           1SG              ?????? 

Wahã watiwi wapte õhõwi tete `ai`azöritõda õhã. 
 
180. Macaco não voa.  
[/Rç�/ç/Re  ♯ wa hu�tu ♯ /o��Re di]     [/o��di] 

/Rç. ç. Re  wa . hu. tu o�. Re  . di/                /o�  . di/ 
 Macaco       voar               NEG    EST                       NEG  EST 

Ró`óre wahutu õredi.                          õdi. 
 
181. Wabua não enxerga, é sego.  
[wa�bu/a  ♯ teRçmå��dF�/F /o��di ♯ tçb�/awa] 

/wa . bu.a  te    Rç  bå�. dF . F   o�    . di  tç    a . wa/ 
  Nome            3SG  tudo ver                  NEG  EST  olho   ?  POS     

Wabua te ró`madö`ö õdi, tob`awa. 
 
182. Passarinho voa.  
[�s iRe  ♯ /i�wa hutu�REhå �]          [�s iRe  ♯ hF j�wi/i�s is a�mRo�] 
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/s i. Re    i�   . wa . hu. tu RE. hå�/        /s i. Re  hF j. wi. i�. s i. s a . bRo�/ 
  Pássaro   REL voar                 ???                     pássaro   ??? 

Sire iwahutu réhã.                       Sire höiwi isisamro. 
 
183. Aquele passarinho está voando.  
[�ta hå� ♯ s i�Re hå� ♯ må �wa�hudu] 

/ta . hå �  s i. Re    hå� bå �   ø   wa . hu. du/ 
 DEM       pássaro   ENF PAS   3SG voar 

Tahã sirehã ma wahudu. 
 
184. Wati`iwe não ouve, é surdo.    
[wa ti/iwe � ♯ s imi�wa pa�Ri/o��di ♯ pç��e p�to��wa] 

/wa . ti. i. we� ø    s i. bi�. wa . pa .Ri o�   . di   pç.�eP.to�    wa/ 
  Nome                3SG  ouvir                          NEG EST   orelha        NEG  POS             

Wati`iwe simi wapari õdi pó`reptõwa. 
 
185. Criança tem pé pequeno.  
[/a /u�tEhå� ♯ /i��REhå � ♯ /i��pa Ra��Ra re] 

/a . u. tE  hå �  i�    . RE. hå � i�    . pa . Ra  Ra . re/ 
 Criança     ENF  REL  POSS     REL  pé           DIM 

A`uté hã iréhã ipara `rare. 
 
186. Homem tem pé grande.  
[/a j�bF hå� ♯ /i��REhå� ♯ /i�pa ra za�/e�ne �] 

/a j. bF   hå�  i�    . RE. hå �  i�   . pa . ra  za .e �. de�/ 
 Homem    ENF  REL  POSS       REL pé          grande   

Aibö hã iréhã ipara za`ene.   
 
187. Esta árvore é alta.  
[�å �hå��we de  ♯ /i�we�de Rå�j�hF] 

/å�. hå� we . de   i�    . we. de  Rå �j. hF/ 
 DEM    árvore        REL  árvore       alta 

Ãhã wede iwede`raihö. 
 
188. Aquela árvore é baixa.  
[/o�hå ��we de  ♯ /i�we�de za�pçRe] 

/o�. hå� we . de  i�   . we .de  za . pç. Re/ 
  DEM    árvore      REl arvora       pequena 

Õhã wede iwedezapóre. 
189. Isto é pesado.  
[�/å�hå � ♯ /i��pire] 
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/å�. hå�  i�. pi. re/ 
 DEM      REL  pesado/complicado  

Ãhã ipire. 
 
190. Isto é leve.  
[�/å�hå � ♯ /i�/u/wa Re ]       [/i�hF jRå��/a Re]      [/i�wa pu�Re] 

/å�. hå�  i�   . u. wa  . Re/          /i�    . hF j. Rå �. a  . Re/  /i�   . wa . pu. Re/ 
  DEM    REL  leve                               REL                                    REL fácil 

Ãhã i`uware.                      Ihöirã`are.               Iwapure. 
 
191. Isto é fino.  
[�/å�hå � ♯ /i�s�R��Re ]         [�må�Ri� ♯ /i��s o�Ro��s�R�] 

/å�. hå�  i�    . s�. R�. Re/          /bå �. Ri� i�   . s o�. Ro�  s�. R�/ 
 DEM      REL  pequeno                      QU        REL ???          pequeno  

Ãhã isyryre.                      Mari isõrõ syry. 
 
192. Isto é grosso.  
[�/å�hå � ♯ /i�s a�/e�ne�] 

/å�. hå�  i�   . s a . e�. de �/ 
  DEM    REL  grande / grosso / gordo 

Ãhã isa`ene. 
 
193. Isto é comprido.  
[�/å�hå � ♯ /i��pa ]          [�må�Ri��i��pa] 

/å�. hå� i�    . pa/               /bå�. Ri�  i�    . pa/ 
 DEM    REL  comprido/fino       QU          REL  comprido/fino 

Ãhã ipa.                        Mari ipa. 
 
194. Isto é curto.  
[�/å�hå � ♯ /i�/Rutu�Re] 

/å�. hå� i�    . Ru. tu. Re/ 
  DEM    REL  curto 

Ãhã i`ruture. 
 
195. Este caminho é largo.  
[�/å�hå � ♯ bF�dF di ♯ /i�s a�/e�ne�] 

/å�. hå�  bF . dF . di i�    . s a .e �. de�/ 
 DEM     caminho         REL  grande/comprida/larga 

Ãhã bödödi isa`ene. 
 
196. O caminho da roça é estreito.  
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[bF�dF di ♯ buRu�/uhå � ♯ /i�s�R��Re] 

/bF . dF . di  bu. Ru. u  hå �   i�    . s�. R�. Re/ 
 Caminho           roça              ENF    REL pequeno/estreito 

Bödödi buru`uhã isyryre. 
 
197. Ele é gordo.  
[�/o�hå� ♯ /i�hF j�pe] 

/o�. hå� i�    . hF j. pe/ 
 3SG      REL  gordo 

Õhã ihöipe. 
 
198. Aquele é magro.  
[�/o�hå� ♯ /i�wa�hiRe] 

/o�. hå�  i�    . wa . hi. Re/ 
 DEM      REL   magro 

Õhã i`wahire. 
 
199. Esta mão está molhada.  
[�/å�hå � ♯ s ib/Ra�ta waj/ç�ti] 

/å�. hå� s iP. Ra . ta   wa j.ç   . ti/ 
 DEM    mão                 molhado     EST 

Ãhã sib`rata wai`óti. 
 
200. A panela está seca.  
[pi�z a hå� ♯ �/REdi] 

/pi. za   hå�  RE  . di/ 
 Panela      ENF seco  EST 

Piza hã `rédi. 
 
201. A terra está seca.  
[ti�/a hå� ♯ �/REdi] 

/ti. a   hå�  RE  . di/ 
 Terra   ENF  seco   EST 

Ti`a hã `rédi. 
 
202. Esta flor é vermelha.  
[�/å�hå � ♯ s iRå��Rå �hå� ♯ /i��pRE] 

/å�. hå�  s i. Rå �. Rå�  hå �  i�    . pRE/ 
 DEM     flor                ENF  REL  vermelho 

Ãhã sirãrãhã ipré. 
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203. Meu joelho está machucado.  
[/i�hiRå ��tihå � ♯ was EtE�di] 

/i�    . hi. Rå�. ti  hå � wa . s E. tE            di/ 
  1SG   joelho          ENF  mal/ ruim/ machucado  EST 

Ihi`rãti hã wasétédi. 
 
204. Tuas costas estão vermelhas de urucum.  
[/a j�ba pRE�za /Ra  ♯ �wa /a ba�di�bF nå�] 

/a j  . ba   . pRE     z a .Ra . wa   a . ba  di  bF      då �/ 
  2SG costas  vermelho  PLU                caçada EST  urucum POS 

Aiba pré za`ra wa`abadi böna. 
 
205. O dente dele está estragado.  
[��o�ho��/wa hå� ♯ wasEtE�di]          [må�/a jwa mnå�] 

/o�.ho� wa    hå �    wa .s E. tE  di/       /  bå�. a j. waP. då �/  
  3SG     dente    ENF     estragado       EST              PAS 3SG ???    POS 

Õhõ`wahã wasétédi.                         Ma aiwamna. 
 
206. Meu dente está doendo.  
[/i��/wa  ♯ te�/i�må ��s Epu] 

/i�   . wa   te   i�   . bå�  s E. pu/ 
  1SG dente  3SG REL PAS doer 

I`wa te `ima sépu. 
 
207. Esta fruta está estragada.  
[/å�hå ��/RçmRå� ♯ må��to/a jwa m�nå�] 

/å�. hå� RçP.Rå � bå�  to a j  . waP då�/ 
  DEM    fruta        PAS  ir    3SG    ???? 

Ãhã rómrã mato aiwamna. 
 
208. A casca é lisa.  
[/i��hF hå� ♯ /i��hF s u]                   [/i��/uRE] 

/i�    . hF   hå�  i�   . hF   . s u/                /i�   . uRE/ 
  REL  casca ENF  REL casca   lisa                         REL lisa 

Ihöhã ihösu.                                     I`uré. 
 
209. Nossa pele é lisa.  
[wa�hF hå� ♯ /i�hF s u�/uRE] 

/wa  hF    hå�  i�    hF . s u u. RE/ 
1PL    casca  ENF  REL  casca      lisa 

Wahö hã ihösu`uré. 
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210. A chuva é fria.  
[�tå�hå � ♯ /i�wa hF�z E]                      [�tå �hå� ♯ /i�pi�ni�wa hF�z E] 

/tå�    hå �  i�   . wa . hF .z E/                      /tå �    hå �  i�   . pi. di� wa . hF .z E/ 
  Chuva ENF REL frio                                                   Chuva ENF REL   ???       frio 

Tã hã iwahözé.                                    Tã hã ipíni wahözé. 
 
211. A roça é perto.  
[bu�Ru/RF�wiRe] 
/bu. Ru. RF . wi. Re/ 
   Roça      perto ??? 

Buru`röwire. 
 
212. A lua é redonda.  
[/a /a�mo�hå � ♯ �/i�to��mo�z a�pçdç] 

/a .a . bo�  hå �   i�    . to�. bo�. z a . pç. dç/ 
 Lua             ENF   REL   redondo 

A`amohã itõmozapódó. 
 
213. O milho está amarelo (maduro).  
[no��z F hå� ♯ må��totiz F p�te te] 

/do�. zF   hå�  bå� . to ti  . z FP te . te/ 
  Milho       ENF PAS  ir     3SG   ??     rápido 

Nozö hã mato tizöptete. 
 
214. O milho está verde.  
[no��z F hå� ♯ må��totiz F b�/uz E] 

/do�. zF  hå�  bå�  . to ti  . z FP. uz E/ 
 Milho       ENF  PAS    ir   3SG     ???  verde 

Nozö hã mato tizöb`uzé. 
 
215. Este lápis é amarelo.  
[�/å�hå � ♯ /Rçb/uj/ERE�z Ehå� ♯ /i��/uz E] 

/å�. hå� RçP. uj. E. RE. z E hå �   i�   . u. z E/ 
 DEM    lápis                           ENF  REL  amarelo 

Ãhã rob`ui`érézé hã i`uzé. 
 
216. Upta`ãdi é bom.  
[/up�ta /å��di ♯ /i�we �]          [�we�di] 

/uP. ta .å�. di  i�   . we �/             /we �   . di/ 
  Nome                REL  gostar                   gostar   EST 
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Upta`ãdi iwe.                        Wedi. 
 
217. Chuva é bom pra roça.  
[�tå�hå � ♯ /i��we�buRu�da hå�] 

/tå�    hå �  i�   . we � . bu. Ru da   hå�/ 
 Chuva ENF  REL  bom   roça        POS  ENF 

Tã hã iwe buru dahã. 
 
218. Doença é ruim. 
[da hF�z Ehå� ♯ was E�tE�di] 

/da . hF .z E  hå�   wa . sE. tE di/ 
 Doença             ENF   ruim               EST                       
Dahözé hã wasétédi. 
 
219. Este arco é ruim (não presta).  
[/å�hå �/um¯i��/å �hå� ♯ wa s E�tE�di] 

/å�. hå�  uP.di�  å � hå �  wa . s E. tE di/ 
  DEM     arco         DEM     ruim              EST 

Ãhã umnhi`ã hã wasétédi. 
 
220. A areia é branca.  
[s upa�Ra hå� ♯ /i��/a ]           [/i�s a�Rçb�/a] 

/s u. pa. Ra   hå�  i�    . a/           /i�   . s a . RçP. a/ 
 Areia               ENF REL   branco           REL   ????       branco 

Supara hã i`a.                        Isarób`a. 
 
221. Esta flecha é reta.   
[/å�hå ��tihå � ♯ /i���hi�wa hu] 

/å�. hå�  ti hå �  i�   . hi. w a . hu/ 
 DEM      flecha    REL reta  ??? 

Ãhã ti hã ihi wahu. 
 
222. Esta flecha é torta.  
[/å�hå ��ti ♯ må�/a /oto�Re] 

/å�. hå�. ti     bå �. a . o. to.Re/ 
 DEM    flecha  torta 

Ãhã ti ma`a`otore. 
 
223. Aquela mulher tem pescoço comprido.  
[/o�hå �pi�/o� ♯ /i�butu�pa] 
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/o�. hå�. pi. o�   i�   . bu    . tu. pa/ 
  DEM    mulher  REL pescoço  comprido 

Õhã pi`õ ibutupa. 
 
224. Aquele homem tem orelha grande.  
[/o�hå �/a j�bF  ♯ /i��poRe za�/e�ne �] 

/o�. hå�  a j. bF   i�   . po. Re  za .e�. de �/ 
DEM        homen   REL  arelha     grande  

Õhã aibö ipo`re za`ene. 
 
225. Gente velha tem cabelo branco.  
[ni��wa hå� ♯ �/i�hi ♯ /i�s ERE�/a]            [/i�s i�/a] 

/di�. wa . hå�  i�   . hi   i�   . s E. RE  a/         /i�   . s i    . a/ 
  Alguem           REL velho REL cabelo     branco       REL cabelo branco 

Ni`wahã ihi iséré`a.                             Isi`a. 
 
226. Moço tem cabelo preto.  
[Rite j�/wa hå� ♯ /i��s ERE/i��Rå�dF] 

/Ri. te j. wa  hå�  i�    . s E. RE i�   . Rå�. dF/ 
  Rapaz            ENF  REL  cabelo    REL preto 

Ritei`wa hã iséré irado. 
 
227. Papagaio tem unha grande.  
[wa hF�RF hå� ♯ /i�s i�pç��çz a�/e�ne�] 

/wa . hF . RF   hå�  i�    . s i. pç. ç  z a .e�. de �/ 
  Papagaio           ENF  REL unha             grande  

Wahörö hã isipó`ó za`ene. 
228. Arara tem pena colorida.  
[s o��tEhå� ♯ /i�s a Ripi�pRE ♯ du�RE ♯ /i�s a Ripi�/uz E] 

/s o�. tE       hå �   i�.    s a . Ri. pi  pRE     du�RE i�    . s a . Ri. pi  uz E/ 
 Arara Canindé ENF  REL pena              vermelho  mais       REL  pena             verde  

Sõté hã isaripipré dure isaripiuzé. 
 
229. Homem tem unha no pé.  
[/a j�bF  ♯ /i�pa Ra ¯i��pç/ç�REhå �] 

/a j. bF   i�   . pa .Raz i�    . pç. ç  RE     hå �/ 
 Homem   REL  pé                     unha      existir   ENF 

Aibö ipara nhipó`ó réhã. 
230. Homem tem unha na mão.  
[/a j�bF  ♯ /i�s i�pç/ç�REhå � ♯ /i�s ipto��mo�/a�må�hå �] 
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/a j. bF  i�    . s i  pç. ç RE hå � i�. s iP. to�. bo�. a . bå�  hå �/ 
 Homem  REL          unha           ENF    ????????????     

Aibö isipó`ó réhã isiptõmo`amahã. 
 
231. Aquela mulher tem panela.  
[/o�hå �pi/o� ♯ /i�s ipiz a�REhå�] 

/o�hå� pio�   i�    s i pi. z a   RE    hå�/ 
3SG     mulher  REL ??  panela     existir  ENF  

Õhã pi`õ isipiza réhã. 
 
232. Homem tem peito mas não tem seio.  
[/a j�bF  ♯ /i�s i/utu�REhå � ♯ ta�za hå� ♯ hF jwa�/wi/o��di] 

/a j. bF  i�   . s i u. tu RE    hå �  ta . za  hå�    hF j. wa . wi  o�   . di/ 
 Homem REL  só  peito    existir ENF  mas       ENF     peito                    NEG EST 

Aibö isi`utu`réhã tazahã höiwa`wi `õdi.  
 
233. Só mulher tem seio.  
[pi�/o�s i ♯ /i�hF jwa�/wi�REhå �] 

/pi. o�   s i  i�    . hF j. wa . wi  RE    hå�/ 
  Mulher   só    REL  seio                      existir  ENF 

Pi`õsi ihöiwa`wi réhã. 
 
234. Não tem mar aqui.  
[�/å�me �m�hå� ♯ /F pç�RE/o��di] 

/å�. be�P hå �  F    . pç. RE  o�    di/ 
 Aqui       ENF   água ???           NEG EST 

Amemhã öpóré õdi. 
 
235. Tem lagoa aqui perto.  
[�/å�me m�hå� ♯ /i��REhå � ♯ /F�to��RF�wihå �] 

/å�. beP  hå�    i�    . RE   hå �  F    . to�. RF . wi hå�/ 
  Aqui        ENF     REL  existir ENF  água  ????               ENF  
Amemhã iréhã ötõ `röwihã.  
 
236. Tem onça perto do rio.  
[�hu ♯ /i��REhå� ♯ �/Fwa�we  ♯ �Ra ta m�hå�] 

/hu  i�   . RE   hå�  F    . wa . we  Ra . taP  hå �/ 
 Onça REL existir ENF  água grande        perto         ENF 

Hu iréhã öwawe `ratamhã. 
237. Vi onça perto do rio.  
[wa /må��dF hu ♯ /Fwa�we♯ �Ra ta m�hå�] 
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/wa  bå  � dF  hu F   . wa . we  Ra . taP  hå�/ 
  1SG  PAS  ver  onça água grande       perto         ENF 

Wa`madö hu öwawe `ratamhã. 
 
238. Encontrei onça longe daqui.  
[�hu ♯ Rçm�hF nå � ♯ wa må�̄ o�pe ��te� ♯ /å�hå �̄ i��ti] 

/hu  RçP.hF   nå�  wa  bo� do�. pe �. te� å �. hå� di�. ti/ 
 Onça  longe         POS   1SG PAS  encontrar      aqui     ???? 

Hu rómhöna wa`manhope�te� ãhãnhiti. 
 
239. Nós vimos um bicho de língua comprida.  
[wa no��Ri�hå� ♯ wa må��dF /F�ni� ♯ /a ba�z e hå� ♯ /i�s çtç�pa] 
 
/wa . do�. Ri�. hå�  wa   bå �  dF .F  di� a . ba   z e   hå �  i�   . s ç. tç. pa/ 
  1PL                         1PL    PAS  ver        ??   caçada   ??    ENF  REL comprido  

Wanorihã wa`madö`öni abazehã isótópa. 
 
240. Lá longe não tem capim, tem só mato.  
[�/o�wa mhå� ♯ /RçmhF�nå�hå � ♯ /i��REhå ��du/a  ♯ /i��REhå�/Rçwa�/Rutu�s i] 

/o�. waP  hå�  RçP.hF  då �  hå�  i�    . RE   hå �  du  . a  i�    . RE   hå�  Rç  wa . Ru. tu s i/ 
 DEM          ENF  longe        POS  ENF  REL  existir ENF capim  ?? REL existir ENF  tudo mato               só 

Õwamnhã rómhö nahã iréhã du`a, iréhã ró`wa`rutusi.   
 
241. Aqui tem três meninos.  
[�/å�mEm�hå� ♯ /i��REhå �s i/ubda�to� ♯ wa tEbRE�mi�hå �] 

/å�. bEP hå�  i�   . RE    h å �  s i. uP.da . to� wa . tE. bRE. bi�  hå �/ 
  Aqui      ENF  REL existir ENF  três                      criança                     ENF 

Ãmémhã iréhã si`ubdatõ watébrémihã. 
 
242. A chuva caiu na terra seca.  
[�tå�hå � ♯ te�Re�ta /a  ♯ �ti/a j�REnå�] 

/�tå�     hå �  te    Re  ta .a   ti. a  J JJ J  RE  då�/ 
  Chuva   ENF  3SG  ??    pingar  terra   seca  POS 

Tã hã te`re ta`a ti`ai`rena. 
 
243. O sol não apareceu no céu hoje.  
[/å�hå ��nå�hå � ♯ �bF dF  ♯ s ihF j/RE/o��di ♯ hFjwa�nå�hå �] 

/å�. hå� då �  hå �  bF . dF   s i . hF j  RE o�   . di   hF j  wa  då�  hå�/ 
 DEM   POS  ENF  sol             só    brilho   ??  NEG EST   brilho    ??   POS  ENF 

Ãhã nahã bödö sihöi`ré õdi höiwa nahã. 
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244. A lua não apareceu ontem.  
[/a hF m�hF hå� ♯ wa�tçbRç/o��di ♯ /a /a mo�hå �] 

/a . hFP.hF  hå�  wa  tç. bRç o�    . di  a . a . bo� hå �/ 
 Ontem             ENF  1SG  ver           NEG  EST  lua           ENF 

Ahömhö hã watóbró õdi a`amohã. 
 
245. Ele está cabendo na mão.  
[�/o�hå� ♯ /i�s ip�to�mo��bF] 

/o�. hå� i�   . s iP. to�. bo� bF/ 
  3SG     REL  ???????? 

Õhã isiptõmo bö. 
 
246. Tartaruga botou muito ovo.  
[/uRå�jhF�pçhå � ♯ ti/Re�må� ♯ /a�za�/wa] 

/u. Rå�j. hF . pç hå�  t    i. Re  bå� a  za  wa/ 
  Tartaruga             ENF  3SG ovo     INT  ???? 

Urãihöpó hã ti`re ma`a za`wa. 
 
247. Eu contei ovos.  
[�wa hå� ♯ �må�/å��må� ♯ mRo�z a Ra s i�/a /Re ]      [/uRå�jhF�pçRe] 

/wa . hå� bå �   å �. bå�  bRo�. z a .Ra  s i  .a  Re/             /uRå �j. hF . pç  Re/ 
  1SG         PAS    DEM    contar              galinha  ovo                     tartaruga               ovo            

Wahã ma`ãma mrõza`ra si`a`re                        Urãihöpó`re. 
 
248. Tartaruga enterrou os ovos.  
[/uRå�jhF pç�tiRe  ♯ må ��s uwa�z aRa] 

/u. Rå�j. hF . pç t    i. Re  bå �  s u. wa   z a. Ra/ 
   Tartaruga            3SG  ovo    PAS  enterrar     PLU     

Urãihöpó ti`re masuwa za`ra. 
 
249. Ele contou os homens (quantos homens) que chegaram.  
[�/o�hå� ♯ te /å�må��mRo� ♯ /a jbF no��Ri� ♯ /i�s i�hutu�/å �må�] 

/o�. hå� te    å�. bå �  bRo�   a j. bF   do� Ri�   i�    . s i hu. tu å �. må�/ 
 3SG      3SG  DEM     contar    homens    POS ??    REL   só   ????      DEM 

Õhã te`ãma mro aibö nori isi hutu`ãma. 
 
250. Eu, você, ele, ela, nós (inclusivo), nós (exclusivo). 
[�wa hå� ♯ �/a hå� ♯ �/o�hå � ♯ �/o�hå � ♯ wa no�Ri�z a�Ra hå� ♯ wa no�Ri�z a�Ra hå ]  
Wahã, ahã, õhã, õha, wanoriza`rahã, wanoriza`rahã 
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Nós dois (eu e você), vocês dois, vocês todos, eles todos, elas todas. 
[wa no�Ri�hwa no�Ri�z a�Ra hå� ♯ �wa hå� du�RE /a hå� ♯ �a no�Ri�wa�/wa hå� ♯ /o�no�Ri��wa�

/wa Rå�] 
Wahã, ahã, õhã, õha, wanoriza`rahã, wanoriza`rahã, wanorihã (wahã dure ahã), 

ano�riwa`wahã, onoriwawa`rã. 
 
251. Uma vez eu queria a perna.  
[mi�s i�ha RE ♯ �wa hå� ♯ wa�/i�s imå�te�we�] 

/bi�. s i. ha . RE wa . hå�   wa  i�    . s i bå�  te . we�/ 
Uma vez               1SG           1SG  REL  só   PAS  querer 

Misi haré wahã wa`isima tewe. 
 
252b. Eu catei piolho dela.  
[�wa hå� ♯ /i��/u/wa tå��må� ♯ �a wa j�hu/o�ho��må�] 

/wa . hå� i�    . u     wa   tå �    bå�  a . wa j. hu o�. ho� bå �/ 
   SG           REL piolho  1SG   contar PAS    ??????            3SG    PAS 

Wahã i`u watãma awaihu õhõma. 
 
252c. Eu sou grande.  
[�wa hå� ♯ /i�Rå �j�hF ]                 [/i�s a�/e�ne �] 

/wa . hå�  i�    . Rå �j. hF/                   /i�    . s a . e�. ne �/ 
 1SG            REL  grande                                   REL  grande 

Wahã irãihö.                               Isa`ene. 
 
252d. Eu estou sujo.  
[�wa hå� ♯ /i�Rå ��dF /F�di] 

/wa . hå�  i�    . Rå �. dF .F  di/ 
  1SG           REL  escuro            EST 

Wahã irãdö`ödi. 
 
252e. Eu não fui caçar ontem.  
[�wa hå� ♯ /i�mo��Ri�/o��di ♯ /a�hF m�hF hå�] 

/wa . hå�  i�    . bo�  Ri�  o�   . di   a . hFP.hF  hå�/ 
  1SG          REL  PAS   ir     NEG  EST  ontem              ENF    ?????? 

Wahã imori`õdi ahömhöhã. 
 
252f. Eu terminei tua rede ontem.  
[/a�hFm�hF  ♯ �wa hå� ♯ wa må��¯å �Ri� ♯ /Rå�s utuda�z a /ç�z E ♯ /a�te hå�] 

/a . hFP.hF   wa . hå�  wa  bå�  då�. Ri�   Rå �. s u. tu. da .  z a . ç.z E a    . te       hå �/ 
 Ontem                1SG          1SG  PAS  terminar   ??????          rede                    2SG pertencer ENF 
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Ahömhö wahã wa`manhari `rãsutu daza`ózé atehã. 
 
252g. Eu estou escrevendo.  
[�wa hå� ♯ wa s i�hF tF] 

/wa . hå� wa  s i. hF . tF/ 
 1SG          1SG  escrever 

Wahã wasihötö. 
 
252h. Eu estou lendo.  
[�wa hå� ♯ wa s o��Re�nå �] 

/wa . hå� wa   s o�. Re�. då�/ 
  1SG          1SG  ler 

Wahã wasõrena. 
 
252i. Vou fazer anel para Prazada.  
[wa�za må��¯å � ♯ da ¯i�p�to�hi  tEtE�z E ♯ pRaz a da�ha må�] 

/wa  z a    bå�. då � da . di�P. to�. hi tE. tE. z E pRa .z a . da  ha. bå�/ 
  1SG  FUT   fazer       anel                        ????           nome                POS  ????   

Waza`manha danhiptõ hitétézé Prazada hama. 
 
252j. Cavei esse buraco agora.  
[/å�hå ��nå� ♯ wa /a b�/Re  ♯ �/å�hå �] 

/å�. hå�. då � wa   aP.Re   å �. hå�/ 
 Hoje            1SG    cavar       DEM    

Ãhãna wa`ab`re ãhã. 
 
252k. Agora vou dormir.  
[wa�za  ♯ /ç�tç¯o��no� ♯ /å�hå��nå �hå �] 

/wa  z a   ç. tç do�. do� å �. hå �. då� hå �/ 
 1SG  FUT  ir        deitat       hoje           ENF  

Waza ótó nhono ãhã nahã. 
 
252l. Joguei pedra no fundo do rio.  
[�/e�ne � ♯ wa�time� ♯ /F /Rç�wi�pe se] 

/e�. de� wa . ti. be�  F    . Rç. wi. pe . s e/ 
 Pedra    1SG  jagar      água    ????? 

Ene watime ö`rówi pese. 
 
252m. Vi onças muitas vezes.  
[�hu ♯ wa /må��dF�/F/a�hF ]           [�hu ♯ wa�tçmå��dF�/F/a�hF] 
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/hu   wa  bå�  dF .F   a. hF/                 /�hu  wa  tç må� dF . F   a�hF/ 
 Onça   1SG  PAS  ver          muito                           Onça   1SG  ??  PAS   ver          muito  

Hu wa`madö`ö ahö.                          Hu wató`madö`ö ahö. 
 
252n. Eu sempre apanho água no rio.  
[�wa hå� ♯ wa�/a j/wa�tE ♯ �/F wa�/we �nå�] 

/wa . hå� wa  a j  . wa . tE F    . wa . we� då �/ 
 1SG          1SG  3SG  pegar       água grande       POS  

Wahã wa`ai`waté öwawena. 
 
252o. Pronto, já apanhei o jacaré.  
[tF j�bF  ♯ /må��to/å ��må� ♯ ti/a /�we� ♯ /a jhF j/RE�/å�må�] 

/tF j. bF  bå�. to  å �. bå� ti. a  we� a j. hF j. RE å�. bå �/ 
  Acabou    PAS ir     DEM   flecha    ??  jacaré              DEM 

Töibö `mato ãma ti`awe aihöi`ré`ãma. 
  
253a. Você quebrou a perna.  
[/a�hå�må� ♯ /i�te�we�/e �] 

/a . hå� bå �  i�   . te     we �. e�/ 
  2SG     PAS REL perna   quebrar 

Ahã ma itewe`e. 
 
253b. Você quer catar meu piolho.  
[�/a hå� ♯ te/a�s imå� ♯ /i��we �/o��no��da hå�] 

/a . hå� te    a . s i. bå � i�   . we�. o� do� da   hå �/ 
  2SG     2SG        ????     REL querer    ??   POS  ENF            

Ahã te asima iwe`õnodahã. 
 
253c. Você é grande.  
[�/a hå� ♯ �/i�/a j�/Rå�j�hF ]              [/i�/a�s a�/e�ne �] 

/a . hå� i�    . a j. Rå�j. hF/                       /i�    . a . sa . e�. de�/ 
  2SG     REL   grande                                             REL   grande 

Ahã i`ai`rãihö.                                I`asa`ene. 
 
 
253d. Você está sujo.  
[�/a hå� ♯ /a jRå��dF�/F�di] 

/a . hå� a j   . Rå�. dF . F   di/ 
 2SG      2SG   escuro           EST 

Ahã ai`rãdö`ödi. 
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253e. Você não foi caçar ontem?  
[/e�/a hå� ♯ �/a ba  ♯ /a jmo��Ri�/o��di ♯ /a hFm�hF hå�] 

/e    a . hå� a . ba   a j  bo�. Ri�  o�   . di   a . hFP.hF  hå�/ 
 INT  2SG     caçada  2SG  ir            NEG  EST   ontem             ENF 

E ahã aba aimori`õdi ahömhöhã? 
 
253f. Você já terminou de fazer a minha rede?  
[�/a hå� ♯ /e må��to ♯ /i�må �̄ å�Ri�/Rå ��s u ♯ /i��te hå� ♯ da�z a/ç�z E] 

/a . hå� e    bå�  to i�   . b å �  då�. Ri�. Rå�. s u i�    . te       hå �   da .z a . ç.z E/ 
  2SG     INT  PAS ir    REL PAS  fazer  ?????        1SG  pertencer ENF   rede 

Ahã e mato i`manhari`rãsu itehã daza`ózé. 
 
253g. Você estava em casa quando eu cheguei?  
[�/a hå� ♯ /e te /a�s a  ♯ /i�̄ o�Ro�wa�/å�må � ♯ �wa hå� ♯ /iwi�s iwa mhå�] 

/a . hå�  e    te  . a. s a   i�   . do�. Ro� wa   å�. må� wa . hå� i   . wi s i waP hå �/ 
 2SG       INT 2SG ????      REL casa        POS   DEM    1SG          1SG  ??   só  chegar  ENF 

Ahã e te`asa inhorõwa`ãma wahã iwisi wamhã. 
 
253h. Você chegou agora?  
[�/e /å��hå �nå � ♯ �må�/a j�wi�/a hå�] 

/e    å�. hå �. då�  bå �   a j  . wi   a . hå�/ 
 INR  hoje              PAS   2SG chegar  2SG 

E ãhãna ma aiwi ahã? 
 
253i. Você vai fazer anel agora ou só amanhã?  
[�/a hå� ♯ /e /å�hå��nå �te�z a /i�må���¯å � ♯ da ¯ip�to�mo� ♯ hitEtE�z E ♯ �/e /a we p�s i] 

/a . hå� e     å�. hå �. nå� te    z a   i�   . bå �. då� da . diP.to�. bo� hi. tE. tE. z E  e   a . weP.s i/ 
 2SG      INT  hoje             2SG  FUT  REL fazer       anel                        ??????                INT   amanhã                                           

Ahã e ãhãna teza i`manha danhiptõmo hitétézé e awepsi? 
 
253j. Você já matou onça alguma vez? 
[�/a hå� ♯ /e�humå��to ♯ /i�/må�j�we �] 

/a . hå� e     hu  bå �  to i�     bå �j. we �/ 
 2SG      INT  onça  PAS  ir     REL  PAS querer  

Ahã e hu mato i`maiwe? 
 
253k. Você sempre caça lá longe?  
[�/a hå� ♯ /e /Rçm�hF nå � ♯ te�/Re /i�/a�ba /u/F s i�mo�] 

/a . hå� e    RçP.hF  då�  te   Re  i�   . a . ba   u.F . si bo�/ 
  2SG     INT longe         POS  2SG ??   REL caçada  sempre    POS 

Ahã e rómhöna te`re iaba u`ösimo. 
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254a. Ela quebrou a perna.  
[�/o�hå� ♯ må��te ha j�hF] 

/o�. hå� bå �  te   ha j�hF/ 
  3SG     PAS  3SG ?????? 

Õhã mate hai`hö. 
 
254b. Ele é grande.  
[�/o�hå� ♯ /i�Rå�j�hF ]        [/i�s a�/e�ne �] 

/o�. hå� i�    . Rå �j. hF/          /i�    . s a . e�. de�/ 
 3SG      REL  grande                   REL   grande         

Õhã irãihö.                     Isa`ene. 
 
254c Ele está sujo.  
[�/o�hå� ♯ /Ra dF /F�di]         [/i��/u/RE]          [/u�Re di] 

/o�. hå� Ra . dF . F  di/                  /i�    . u   . RE/        /u    . Re  di/ 
  3SG     escuro          EST                          REL  preto  ??                preto  ??    EST 

Õhã `radö`ö`di.                      I`u`ré.                 U`redi. 
 
254d. Ele estava sujo, foi banhar-se, agora está limpo.  
[/o�hå �/u�Re di ♯ må��si/up�te  ♯ /å�hå �nå �hå �/Rå��di] 

/o�. hå� u    . Re   di  bå�  s i uP.te  å�. hå �. då� hå � Rå�  di/ 
  3SG      preto  ??     EST PAS  só   ?????     hoje                   claro EST 

Õhã u`redi, masi upte, ãhãnahà rãdi. 
 
254e. Ele foi pescar ontem.  
[�/o�hå� ♯ te�mo�te�pe zF  ♯ /a hF mF hå�] 

/o�. hå�  te   bo� te . be  zF  a . hFP. hF   hå�/ 
 3SG        3SG ir     peixe    ??     ontem              ENF 

Õhã temo tepezö ahömöhã.  
 
254f. Ele está escrevendo na areia.  
[�/o�hå� ♯ te /Rçm¯i��hF tF  ♯ s upaRa�nå�] 

/o�. hå�  te    RçP.di�. hF .tF   s u. pa .Ra   då�/ 
 3SG       3SG   escrever                   areia               POS 

Õhã te rómnhihötö suparanã. 
 
254g. Daqui a pouco ele vai caçar.  
[z a�ha ˘�du ♯ �/o�hå � ♯ /a�ba te�z a mo�] 

/za   . ha. du o�. hå�  a . ba   te   z a   bo�/ 
  FUT  espera       3SG      caçada  3SG  FUT ir             
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Zahadu õhã aba teza mo. 
 
254h. Ele cavou esse buraco antes de você chegar.  
[�/o�hå� ♯ må��/a b�/Re�/å�hå � ♯ we /a j�wis i/o�Re�/a hå�] 

/o�. hå� bå �   ø   aP. Re  å �. hå� we . a j   . wi. s i. o. Re   a . hå�/ 
  3SG      PAS   3SG cavar      DEM            2SG          ????             2SG 

Õhã ma`ab`re ãhã we`aiwisi`ore ahã. 
 
254i. Agora vai dançar.  
[/å�hå ��nå�hå � ♯ te�z a /aj�/Re] 

/å�. hå�. då �  hå �   te   za   a j  . Re/ 
  Hoje              ENF  3SG FUT  3SG dançar       

Ãhã nahã teza ai`re. 
 
254j. Faz muito tempo ele matou duas onças.  
[�/o�hå� ♯ du�REj/Re  ♯ må��huti�pa] 

/o�. hå� du. RE Re  bå�  hu  t    i. pa/  ??? 
 3SG      mais      ??    PAS onça  3SG  matar 

Õhã duréi`re ma hu tipa. 
 
254k. Ela sempre lava roupa no rio. 
[�/o�hå�z a�za hF  ♯ te nå �s i�/a hF  ♯ /up�s o�j�/u�/F s i ♯ F j�ba] 

/o�. hå� z a .z a. hF  te     då �. s i  a . hF  uP.s o�  u. F . s i  F     ba/    
  3SG     roupa              3SG    sempre    muito   lavar        sempre      água  POS 

Õhã zazahö tenasi ahö upsõi`u`ösi öiba. 
 
254l. Ele andou de avião só uma vez. 
[�/o�hå� ♯ te�mo�wa Ra Ri�pinå � ♯ mi�s i�ha Re] 

/o�. hå�  te   bo� wa . Ra . Ri. pi  då �  bi�   s i ha . Re/ 
  3SG      3SG  ir     avião                     POS  um    só   vez 

Õhã temo wararipina misi haré. 
 
254m. Ele já amarrou o jacaré.  
[�/o�hå�må ��to ♯ wa s i�s i/a jhF j�/RE] 

/o�hå� bå �  to wa . s i. s i a j. hF j. RE/ 
  3SG    PAS ir     amarrar        jacaré 

Õhã mato wasisi aihöi`ré. 
  
255a. Nós quebramos o galho.  
[wa no��Ri�hå� ♯ wa�we/e�ni� ♯ we de�huhå�] 
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/wa . do�. Ri�. hå� wa  we .e   di�   we . de  hu   hå �/ 
  1PL                       1PL  quebrar   POS  árvore      INST  ENF 

Wanorihã wawe`eni wedehu hã. 
 
255b. Nós limpamos o mato.  
[wa no��Ri�hå� ♯  wa�Rçpe s e�ni�] 

/wa . do�. Ri�. hå�  wa  Rç. pe . se  di�/ 
  1PL                        1PL   limpar          POS 

Wanorihà warópeseni. 
 
255c. Nós somos grandes.  
[wa no��Ri�hå� ♯ /i�wa Rå�j�hF ]          [/i�wa za/e�ne ��] 

/wa . do�. Ri�. hå� i�   . wa . Rå�j. hF/          /i�    . w a . za .e�. de ��/ 
  1PL                       REL  grande                             REL  grande 

Wanorihã iwa`raihö.                      Iwaza`ene. 
 
255d. Nós estamos sujos.  
[wa no�Ri�hå � ♯ wa /u�Re di]           [wa Rå��dF�/F�di] 

/wa . do�. Ri�. hå�  wa  u. Re  di/            /wa  Rå�. dF . F  di/ 
  1PL                         1PL  escuro EST                  1PL  escuro         EST 

Wanorihã wa`u`redi.                     Warãdö`ödi. 
 
255e. Nós fomos na roça ontem.  
[/a hF m�hF hå� ♯ wa no�Ri�hå � wa�wa ne�m�ni� ♯ buRu�/u] 

/a . hFP.hF  hå�  wa . do. �Ri�. hå � wa  wa . de�P di�   bu. Ru u/ 
 Ontem             ENF  1PL                       1PL  ir   ???        POS   roça        POS 

Ahömhöhã wanorihã wawanemni buru`u. 
 
255f. Nós vamos caçar amanhã.  
[�/a we�m�hå� ♯ wa no��Ri�hå � ♯ wa�za wa�ne �mni��/a ba] 

/a . we�P  hå �  wa . do�. Ri�. hå � wa   z a    wa . de�P di�   a . ba/ 
  Amanhã    ENF  1PL                       1PL    FUT   ir                POS  caçar  

Awemhã wanorihã waza wanemni aba. 
 
255g. Nós nunca encontramos onça.  
[wa no��Ri�hå� ♯ ni��wawa�te  ♯ /i�s o�pe ��te � ♯ wa j�hu�/o��huhå �] 

/wa . do�. Ri�. hå� di�   wa . wa  te    i�    . s o�. pe�. te � wa j. hu o�      hu hå �/ 
  1PL                        POS  1PL           3SG  REL  encontrar       saber          NEG    onça ENF 

Wanorihã niwa wate isõpete waihu`õ hu hã. 
 
255h. Nós vamos dançar agora.  
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[wa no��Ri�hå� ♯ wa�za /a j�/Re ne��ni� ♯ /å�hå ��nå �hå�] 

/wa . do�. Ri�. hå�  wa  z a    a j. Re . de� di�   å �. hå�. då � hå�/ 
  1PL                         1PL  FUT   dançar          POS  hoje             ENF     

Wanorihã waza`ai`reneni ãhãnahã. 
 
255i. Nós gostamos muito de vocês.  
[wa no��Ri�hå� ♯ wa wa�s i/a j�we�z a /Ra�ni�] 

/wa . do�. Ri�. hå� wa . wa  s i. a j . we�  z a .Ra   di�/ 
  1PL                       1PL                 3PL gostar                POS   ???????? 

Wanorihã wawasi `aiwe za`rani. 
 
256a. Vocês quebraram a perna.  
[/a no��Ri�wa�/wa hå� ♯ �må�/i��te pRu�/wa /wa] 

/a . do�. Ri�. wa . wa. hå� må �  i�    . teP.Ru wa . wa/ 
 2PL                                     PAS    REL  quebrar    2PL 

Anoriwa`wahã ma itepru wa`wa.              ??? 
 
256b. Vocês são grandes.  
[/a no��Ri�wa�/wa hå� ♯  �/i�/a jRå�j�hF�/wa /wa ]      [/i�s a /e�te ��/wa/wa] 

/a . do�. Ri�. wa . wa. hå�  i�    . a j. Rå�j. hF   wa . wa/          /i�    . s a . e�. te �  wa . wa/ 
 2PL                                       REL  grande              2PL                          REL  grande         2PL 

Anoriwa`wahã i`ai`rãihö wa`wa.                           Isa`ete wa`wa. 
 
256c. Vocês estão sujos.  
[/a no��Ri�wa�/wa hå� ♯ /a j/u�/RE ♯ /a ba�di]         [/a jRå��dF /F  ♯ /a ba�di] 

/a . do�. Ri�. wa . wa. hå� a j  . u. RE a . ba   di/                    /a j  Rå�. dF . F  a .ba   di/ 
  2PL                                    2PL   escuro caçada  EST                             2PL  escuro         caçada  EST 

Anoriwa`wahã `ai`u`ré abadi.                                Ai`rãdö`ö abadi. 
 
256d. Vocês foram ã roça ontem?   
[/a no��Ri�wa�/wa hå� ♯ �/e /a hF m�hF te�/a ne� ♯ wa /wa bu�Ru/u] 

/a . do�. Ri�. wa . wa. hå�  e    a . hFP. hF   te   a  . de �   wa . wa  bu. Ru  u/ 
  2PL                                      INT    ontem              2PL  ?cervo,?   2PL           roça          POS 

Anoriwa`wahã e ahömhö te`ane wa`wa buru`u? 
 
256e. Vocês estão cantando bonito.  
[/a no��Ri�wa�/wa hå� ♯  �we �nå� ♯  �te /a s o��/Re�/wa /wa] 

/a . do�. Ri�. wa . wa. hå�  we �   då�   te   a . s o�. Re  wa . wa/ 
  2PL                                       bonito POS   2PL  cantar        2PL 

Anoriwa`wahã wena te `asõ`re wa`wa. 
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256f. Vocês chegaram agora?  
[/a no��Ri�wa�/wa hå� ♯ /e /å �hå��nå � ♯ �må �/a jmå��s is i�wa] 

/a . do�. Ri�. wa . wa. hå� e    å �. hå�. då�  bå �  a j . bå� s i. s i. wa/ 
  2PL                                    INT  hoje             PAS  2PL chegar         ?? 

Anoriwa`wahã e ãhãna ma`aimasisi`wa? 
 
256g. Vocês vão embora agora?  
[/a no��Ri�wa�/wa hå� ♯/e /å �hå��nå � ♯ te�za�/ane ��/wa /wa] 

/a . do�. Ri�. wa . wa. hå� e     å �. hå�. då�  te   z a  a . de � wa . wa/ 
  2PL                                     INT   hoje             2PL FUT ir ???  2PL 

Anoriwa`wahã e ãhãna teza ane wa`wa. 
 
256h. Vocês já mataram onça alguma vez?  
[/a no��Ri�wa�/wa hå� ♯ �/e må ��to�hu ♯ �/i�/må �j�wi�Ri��/wa] 

/a do�. Ri�. wa . wa  hå�  e    bå �  . to.  hu  i�    bå �j        wi. �Ri� wa/ 
  2PL                                    INT  PAS   ir      onça  REL uma só vez  matar      2PL  

Anoriwa`wahã e mato hu i`maiwiri`wa. 
 
256i. Vocês já acabaram de fazer a casa?  
[/a no��Ri�wa�/wa hå� ♯ /e må��to ♯ /i�Ripa Ri�wa] 

/a do�. Ri�. wa . wa . hå� e     bå � to i�   . Ri  . pa . Ri wa/ 
  2PL                                   INT  PAS ir   REL casa depois     2PL 

Anoriwa`wahã e mato i`ri pariwa. 
 
256j. Vocês sempre vão pescar naquele rio?  
[/a no��Ri�wa�/wa hå� ♯ �/e te pe�z o/i�/a ne �b/u�/F s i ♯ /o�hå �/F�/u] 

/a do�. Ri�. wa . wa . hå� e     te . be  z o  i�    a de �P.u. F . s i o�. hå � F . u/ 
 2PL                                   INT   peixe              REL               sempre     2SG     água POS 

Anoriwa`wahã e tepezô i`aneb`u`ösi õhõ ö`u? 
 
256k. Vocês nunca foram à Brasília?  
[/a no��Ri�wa�/wa hå� ♯ �/e ni��wa�/å�nE ♯ /a�ba /o��di ♯ bRaz ire�/uhå �] 

/a do�. Ri�. wa . wa . hå� e     di. �wa . å�. nE a . ba   o�   . di   bRa z ire  u   hå�/ 
  2PL                                   INT  QU                      caçada   NEG EST  Brasília       POS ENF        

Anoriwa`wahã e niwa `ãné aba õdi Brazire uhã. 
 
257a. Eles quebraram a perna.  
[/o�no��Ri�hå � ♯ må ��te ha j�hF Ri ♯ za hu�RE] 

/o�. do�. Ri� hå � bå �  te   ha j. hF . Ri z a . hu. RE/ 
 3PL                   PAS  3PL osso                  ambos 
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Õnorihã mate haihöri zahuré. 
 
257b. Eles são grandes.  
[/o�no��Ri�hå � ♯ /i��s a /e��te �z a hu�RE] 

/o�. do�. Ri�. hå �  i�   . s a . e�. te �  z a. hu. RE/ 
 3PL                     REL grande         ambos 

Õnorihã isa`ete zahuré. 
 
257c. Eles estão sujos. 
[/o�no��Ri�hå � ♯ /i��/uRe  ♯ za hu�RE]             [/i��Rå�dF♯ za hu�RE] 

/o�. do�. Ri�. hå �  i�   . u. Re   z a . hu. RE/                 / i�   . Rå �. dF  z a. hu. RE/  
  3PL                    REL  escuro   ambos                                     REL  escuro    ambos 

Õnorihã i`u`re zahuré.                                 Irãdö zahuré 
 
257d. Eles foram à roça ontem. 
[/o�no��Ri�hå � ♯ /a hF m�hF  ♯ te tine �bza hu�RE ♯ bu�Ru/u] 

/o�. do�. Ri�. hå �  a . hFP.hF  te . ti. de �P za . hu. RE bu. Ru u/ 
   3PL                   ontem               3PL ????       ambos          roça        POS  

Õnorihã ahömhö te tineb zahuré buru`u.  
 
257e. Eles estão escrevendo 
[/o�no��Ri�hå � ♯ te s i�hFtF  ♯ z a hu�RE] 

/o�. do�. Ri�. hå � te   . s i. hF. tF   za . hu. RE/ 
3PL                     3PL  escrever          ambos 

Õnorihã te sihötö zahuré. 
 
257f. Eles já comeram. 
[/o�no��Ri�hå � ♯ må ��toti�s az a hu�RE] 

/o�. do�. Ri�. hå �  bå �  to ti. s a   z a . hu. RE/ 
  3PL                    PAS   ir   comer    ambos 

Õnorihã mato tisa zahuré. 
 
257g. Eles vão comer agora. 
[/o�no��Ri�hå � ♯ te ti�sa za hu�RE ♯ /å�hå ��nå�] 

/o�. do�. Ri�. hå �  te    ti. s a z a hu�RE å�. hå �. då�/ 
3PL                       3PL  comer   ambos         hoje   

Õnorihã te tisa zahuré ãhãna. 
 
257h. Há muito tempo (faz tempo) eles mataram dois jacarés. 
[du�REjRe  ♯ �må�/a jhF j/�RE ♯ må�pa Ra nE ♯ �må�j�wiRiz a hu�RE] 
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/du. RE . Re        bå�  a j. hF j. RE bå�. pa . Ra . nE bå � . wi. Ri  za . hu. RE/ 
Mais            INTENS  PAS  jacaré              dois                      PAS    matar      ambos 

Duréire ma aihöi`ré maparané mai wiri zahuré. 
 
257i. Eles sempre lavam roupa no rio.  
[/o�no��Ri�hå � ♯ te /i�Rçm�hF /up�s o�j/u�/F s i ♯ za hu�RE ♯ F j�ba ] 

/o�. do�. Ri�. hå �  te   i�   . RçP. hF  uP. s o�j  u. F . s i z a . hu. RE F     j ba/ 
  3PL                    3PL REL longe            ????        sempre     ambos            água  ? POS 

Õnorihã te `irómhö `upsõi`u`ösi zahuré öiba. 
 
257j. Eles viram onça só uma vez. 
[/o�no��Ri�hå � ♯ �hu ♯ må��towe �ti�ne �bz a hu�RE ♯ mis i�ha RE] 

/o�. do�. Ri�. hå �  hu  bå �  to we �. ti. de�P  z a . hu. RE bi s i ha . RE/ 
  3PL                     onça PAS   ir       ????????        ambos           um só   vez 

Õnorihã hu mato we timeb zahuré misi haré. 
 
257k. Eles nunca vieram vomitar nós. 
[/o�no��Ri�hå � ♯  ni��wawe ��ne�m/o��di]              [wa /å��må�s o��/ç/ç�da hå��] 

/o�do�. Ri�. hå� di�. wa   we �. de�P  o�   . di/                 /wa . å�. bå �  s o�. ç. ç  da   hå��/ 
 3PL                   ninguem   ?????          NEG  EST                         ???????          vomitar     POS  ENF  

Õnorihã niwa wenem`õdi.                               Wa`ãma sõ`ó`óda hã. 
 
258a. Eu empurrei você. 
[�wa hå� ♯ �wa /a j�me �/a hå�] 

/wa . hå�  wa  a j  be�       a . hå�/ 
  1SG           1SG  2SG empurrar  2SG 

Wahã wa`aime ahã. 
 
258b. Eu empurrei ele. 
[�wa hå� ♯ wa ti�me� ♯ /o�hå �] 

/wa . hå�  wa  ti   be �      o�. hå �/ 
  1SG          1SG   3SG empurrar  3SG 

Wahã watime õhã. 
 
258c. Eu empurrei vocês. 
[�wa hå� ♯ �wa /a�så �mRå��/wa] 

/wa . hå� wa   a . så �.PRå �. wa/ 
  1SG          1SG    ?????????? 

Wahã wa`asamra`wa. 
 
258d. Nós (exclusivo) vamos costurar para ele (ela). 
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[wa no��Ri�hå � ♯ wa�za tå ��må� ♯ hF jba ba Ri��ni� ♯ /o��ho�må �] 

/wa . do�. Ri�. hå �  wa  za   tå �. bå�  hF j. ba . ba . Ri�. di� o�. ho� bå �/ 
 1PL                         1PL  FUT  para ele   costurar                        2SG     POS   

Wanorihã waza tãma höibabarini õhõma. 
 
258e. Nós (exclusivo) vamos costurar para vocês. 
[wa no��Ri�hå � ♯ wa�za hF jba ba Ri��ni� ♯ /a j�må��/wa /wa] 

/wa . do�. Ri�. hå �  wa  za   hF j. ba . ba . Ri�. di�  a j  bå �  wa . wa/ 
 1PL                         1PL  FUT  costurar                         2PL POS   1PL 

Wanorihã waza höibabarini aima wa`wa. 
 
258f. Nós (exclusivo) vamos costurar para eles (elas). 
[wa no��Ri�hå � ♯ wa�za hF jba ba Ri��ni� ♯ /o�no��Ri�må �] 

/wa do�. Ri�. hå �  wa  za    hF j. ba . ba . Ri�. di�  o�. do�. Ri�  bå �/ 
  1PL                       1PL  FUT   costurar                          3PL             POS 

Wanorihã waza höibabarini õnorima. 
 
258g. Nós (exclusivo) vamos costurar para nós mesmos. 
[wa no��Ri�hå � ♯ wa�z a hF jba ba Ri��ni� ♯ wa�s imå�] 

/wa . do�. Ri�. hå �   wa  z a   hF j. ba . ba . Ri�. di�  wa  s i bå�/ 
  1PL                         1PL   FUT   costurar                         1PL   só  POS  
Wanorihã waza höibabarini wasima. 
 
258h. Vocês trouxeram peixe para mim? 
[/a no�Ri�wa�/wa hå� ♯ �/e te�we�/i��/F�Ri�/wa ♯ te�be hå� ♯ �/i�må�] 

/a . do�. Ri�. wa . wa. hå�   e     te    we    i�    . F . Ri  wa   te . be  hå�  i�    bå �/ 
  2PL                                        INT   2PL  ADV   REL    pegar   POS   peixe     ENF  1SG POS 

Anoriwa`wahã e te we i`öri`wa tebehã ima? 
 
258i. Vocês trouxeram peixe para ele (ela)? 
[/a no�Ri�wa�/wa hå� ♯ �/e te�we�/i��/F�Ri�/wa ♯ te�be hå� ♯ /o��ho�må �] 

/a . do�. Ri�. wa . wa. hå�   e     te   we   i�     . F . Ri  wa   te . be   hå�  o�. ho� bå �/ 
  2PL                                        INT  2PL ADV   REL    pegar   POS    peixe      ENF  2SG     POS 

Anoriwa`wahã e te we i`öri`wa tebehã õhõma? 
 
258j. Vocês trouxeram peixe para nós? 
[/a no�Ri�wa�/wa hå� ♯ �/e te�we�/i��/F�Ri�/wa ♯ te�be hå� ♯ �wa må�] 

/a . do�. Ri�. wa . wa. hå�  e    te   we    i�    . F .Ri  wa   te . be  hå�  wa   bå �/ 
  2PL                                      INT  2PL  ADV    REL   pegar   POS    peixe    ENF  1PL   POS 

Anoriwa`wahã e te we i`öri`wa tebehã wama? 
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258k. Vocês trouxeram peixe para vocês mesmos? 
[/a no�Ri�wa�/wa hå� ♯ �/e te�we�/i��/F�Ri�/wa ♯ te�be hå� ♯ /a�s imå� ♯ �wa /a�ba] 

/a do�. Ri�. wa . wa . hå�  e     te    we    i�    . F .Ri  wa  te . be   hå�   a    s i bå �  wa  a . ba/ 
  2PL                                     INT  2PL  ADV    REL   pegar   POS   peixe      ENF   2PL só  POS   ???   caçada 

Anoriwa`wahã e te we i`öri`wa tebehã asima wa`aba. 
 
258l. Vocês trouxeram peixe para eles (elas)? 
[/a no�Ri�wa�/wa hå� ♯ �/e te�we�/i��/F�Ri�/wa ♯ te�be hå� ♯ /o�no��Ri�må�] 

/a . do�. Ri�. wa . wa. hå�  e    te   we   i�    . F .Ri  wa   te . be   hå�  o�. do�. Ri�  bå �/ 
  2PL                                      INT  2PL  ADV  REL   pegar   POS    peixe      ENF  3PL             POS 

Anoriwa`wahã e te we i`öri`wa tebehã õnorima. 
 
259a. Sibödöwe se cortou. 
[s ibF dF�we� ♯ �må�s isi�z F] 

/s i. bF. dF . we�  bå �  ø    s i. s i. zF/ 
  Nome                       PAS  3SG  cortar 

Sibödöwe masisizö. 
 
259b. Eu me cortei. 
[�wa hå� ♯ �wa /i�s is i�zF] 

/wa . hå�  wa   i�     . s i. s i. z F/ 
  1SG           1SG    1SG    cortar 

Wahã wa`isisizö. 
 
259c. Você se cortou. 
[�/a hå� ♯ �må�/a s is i�zF] 

/a . hå�  bå �  a     s i. s i.zF/ 
  2SG       PAS  2SG  cortar 
Ahã ma`asisizö. 
 
259d. Ele (ela) se cortou. 
[�/o�hå� ♯ �må�s is i�z F] 

/o�. hå�  bå �   ø    s i. s i.z F/ 
 2SG        PAS   2SG   cortar 
Õhã ma`sisizö. 
 
259e. Nós (inclusivo) nos cortamos. 
[wa no��Ri�hå� ♯ wa was is ihF Ri��ni�] 

/wa . do�. Ri�. hå�  wa . wa  s i. s i. hF  Ri�. di�/ 
  1PL                         1PL             cortar          1PL   REF  ?? 
Wanorihã wawasisihörini. 
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259f. Nós (exclusivo) nos cortamos. 
[wa no�Ri�z a�/Ra hå� ♯ wa wa s is ihF/Riza /Rå���ni�] 

/wa . do�. Ri�. z a. Ra. hå�  wa . wa   s i.s i. hF  Ri.za . Rå �. di�/ 
  1PL                                       1PL            cortar           1PL 
Wanoriza`rahã wawasisihö`riza`rani. 
 
259g. Você vai dar flecha para mim. 
[�/a hå� ♯ �tite�z a /i��må � ♯ /i��s o�] 

/a . hå�  ti     te    z a    i�    . bå�  i�    . s o�/ 
  2SG      flecha   2SG  FUT    1SG  POS   REL  dar 

Ahã ti teza imã isõ. 
 
259h. Você já deu esta flecha para ela. 
[�/a hå� ♯ �ti�/å�hå� ♯ må ��to ♯ tå��må� ♯ /i��s o�] 

/a . hå�  ti     å �. hå �  bå�  to  tå �   bå�   i�   . s o�/ 
  2SG      flecha   2SG       PAS ir      3SG  POS   REL  dar 

Ahã ti ãhã mato tãma isõ.    
 
259i. Dê flecha para nós! 
[�ti ♯ må��tis o��wa må�] 

/ti    bå�    ti   . s o� wa  bå �/ 
 Flecha PAS    flecha dar  1PL   POS 

Ti matisõ wama. 
 
259j. Você quer dar flecha para eles? 
[�/a hå� ♯ /e te /a�s imå� ♯ /i�we�titå �må ��s o�mRi� ♯ za hu�REda  ♯ /o�no��Ri�må �] 

/a . hå� e     te    a     s i  bå �  i�   . we�   ti    . tå �. bå�. s o�. bRi�  za . hu. RE da    o�. do�. Ri�  bå �/ 
 2SG      INT   2SG   3PL  só    PAS  REL querer  flecha  POS       ????          ambos            POS   3PL            POS 

Ahã e te`asima iwe ti tãma sõmri zahuréda õnorima.  
 
259k. Ele roubou flecha de mim. 
[�/o�hå� ♯ �ti ♯ må�s imi��/u�/i�wi] 

/o�. hå�  ti     bå � s i. bi�. u  i�    . wi/ 
  3SG       flecha PAS roubar         1SG  POS 

Õhã ti masimi`u iwi. 
 
259l. Ele roubou flecha de você. 
[�/o�hå� ♯ �ti ♯ må�s imi��/u�/a jwi] 

/o�. hå�  ti     bå �  s i. bi�. u a j   wi/ 
  3SG       flecha  PAS  roubar       2SG  POS 
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Õhã ti masimi`u `aiwi. 
 
259m. Ele roubou flecha dele. 
[�/o�hå� ♯ �ti ♯ må�s imi��/u ♯ /o�hå��te hå�] 

/o�. hå�  ti    bå �   s i. bi�. u  o�. hå � te     hå�/ 
  3SG      flecha PAS   roubar          3SG    POSS ENF   

Õhã ti masimi`u õhã tehã. 
 
259n. Ele roubou flecha de nós (inclusivo). 
[�/o�hå� ♯ �ti ♯ må�s imi��/u ♯ wa�te hå�]            [wa�wihå�] 

/o�. hå�  ti     bå � . s i. bi�. u wa  te     hå�/                  /wa  wi  hå �/ 
  3SG       flecha  PAS  roubar       1PL  POSS ENF                           1PL  POS  ENF 

Õhã ti masimi`u watehã.                                    Wawihã. 
 
259o. Ele roubou flecha de nós (exclusivo). 
[�/o�hå� ♯ timå �s imi��/u ♯ wa�teza�Ra hå�]          [wa�te wa�wihå�] 

/o�. hå�  ti     bå �  s i. bi�. u wa   te    za . Ra  hå�/        /wa  te     wa  wi  hå �/ 
  3SG       flecha  PAS  roubar       1PL   POSS 1PL       ENF            1PL  POSS  1PL  POS  ENF 

Õhã ti masimi`u wateza`rahã.                            Watewawihã. 
 
259p. Ele roubou flecha de vocês. 
[�/o�hå� ♯ timå �s imi��/u ♯ /a�teza�/Ra wa�/wa hå�] 

/o�. hå�  ti     bå �  s i. bi�. u a     te     za . Ra . wa  wa  hå�/ 
  3SG       flecha  PAS  roubar       2PL  POSS  2PL                POS  ENF 
Õhã ti masimi`u ateza`rawa`wahã. 
 
259q. Ele roubou flecha deles (delas). 
[�/o�hå� ♯ timå ��s imi��/u ♯ /o�ho�no�Ri��te hå �] 

/o�. hå�   ti     bå �   s i. bi�. u  o�. ho�. do�. Ri� te     hå �/ 
  3SG         flecha  PAS   roubar         3PL                  POSS  ENF 
Õhã ti masimi`u õhõnoritehã. 
 
259r. Nós (inclusivo) plantamos roça para ele (ela). 
[wa no��Ri�hå� ♯ wa Rçb/Re�ni� ♯ bu�Ru�nå � ♯ /o��ho�må �] 

/wa . do�. Ri�. hå�  wa  RçP. Re  di�  bu. Ru då �  o�. ho� bå �/ 
  1PL                         1PL  plantar     POS  roça        POS 3SG     POS 

Wanorihã warób`reni buruna õhõma. 
 
259s. Nós (inclusivo) plantamos roça para eles (elas). 
[wa no�Ri�hå � ♯ wa Rçb/Re�ni� ♯ bu�Ru�nå� ♯ /o�no��Ri�må �] 
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/wa . do�. Ri�. hå�  wa   RçP. Re  di�  bu. Ru då �  o�. do�. Ri� bå �/ 
   1PL                        1PL   plantar      POS  roça       POS  3PL           POS 

Wanorihã warob`reni buruna õnõrima. 
 
259t. Nós (inclusivo) plantamos roça para nós mesmos. 
[wa no��Ri�hå� ♯ wa Rçb/Re�ni� ♯ bu�Ru�nå � ♯ wa�s imå�] 

/wa . do�. Ri�. hå�  wa  RçP.Re  ni� bu. Ru nå �  wa s i bå�/ 
  1PL                         1PL   ????               roça       POS    1PL só POS 

Wanorihã warób`reni buruna wasima. 
 
259u. Nós (exclusivo) vamos costurar para você. 
[wa no�Ri�z a�/Ra hå� ♯ hF jba ba Ri��ni� ♯ /a j�må�] 

/wa . do�. Ri�. z a. Ra. hå�  hF j. ba . ba . Ri�. di�  a j  bå �/ 
  1PL                                       costurar                         2SG POS 

Wanoriza’rahã höibabarini aima. 
 
260a. O cachorro mordeu Parasé. 
[wa p�så � ♯ må�ti�s a  ♯ pa Ra�s E] 

/waP.s å�  bå�  ti. s a    pa . Ra . s E/ 
 Cachorro      PAS   morder   nome           

Wapsã matisa Parasé. 
 
260b. O cachorro mordeu a cobra e o macaco. 
[wa p�så � ♯ �wa himå�ti�s a  ♯ du�RERç�/çRe] 

/waP.så�  wa . hi bå �  ti. s a    du. RE Rç. ç. Re/ 
  Cachorro      cobra      PAS  morder     mais      macaco 

Wapsã wahi matisa duré ró`ore. 
 
260c. O cachorro me mordeu. 
[wa p�så � ♯ �må�/i��s a] 

/waP.så� bå �  i�    s a/ 
 Cachorro    PAS  1SG  morder  

Wapsã ma isa. 
 
260d. O cachorro te mordeu. 
[wa p�så � ♯ �må�ti�s a] 

/waP.s å�  bå�  ti. s a/ 
  Cachorro     PAS   morder   ??? 

Wapsã ma tisa.  
 
260e. O cachorro mordeu ele (ela). 
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[wa p�så � ♯ �må�ti�s a  ♯ �/o�hå �] 

/waP.så�  bå �  ti. s a  o�. hå �/ 
 Cachorro      PAS  moder   3SG 

Wapsã matisa õhã. 
 
260f. O cachorro mordeu nós (inclusivo). 
[wa p�så � ♯ �må�/wa�sa  ♯ wa no��Ri�hå�] 

/waP.så� bå �  wa  sa      wa . do�. Ri�. hå �/ 
  Cachorro   PAS  1PL   morder  1PL  

Wapsã ma`wasa wanorihã. 
 
260g. O cachorro mordeu nós (exclusivo). 
[wa p�så � ♯ �må�/wa s a�Ri�z a /Ra] 

/waP.så�  bå �  wa  sa      Ri z a . Ra/ 
  Cachorro     PAS  1PL  morder        1PL 

Wapsã ma `wasariza`ra. 
 
260h. O cachorro mordeu vocês? 
[�/e wa p�s å� ♯ �må�/a sa�Riza /Ra�wa /wa  ♯ /o�no�Ri�wa�/wa hå�] 

/e     waP. så� bå � a     s a . Ri  z a . Ra . wa . wa  o�. do�. Ri�. wa . wa . hå�/ 
 INT   cachorro     PAS  2PL  morder  2PL  

E wapsã ma asariza`ra wa`wa õnoriwa`wahã.  
 
260i. O cachorro mordeu eles (elas). 
[wa p�så � ♯ må�s a�Ri ♯ z a hu�RE ♯ /o�no��Ri�hå �] 

/waP.så�  bå �  s a . Ri  za . hu. RE o�. do�. Ri�. hå �/ 
 Cachorro      PAS  morder   ambos           3PL 

Wapsã masari zahuré õnorihã.  
 
261a. Darú deu flecha para Serenhiãsiwe. 
[da�Ru ♯ timå�ti�s o� ♯ s e Re ¯i�/å�s iwe ��he�må �] 

/da .Ru  ti     bå �  ti. s o� s e . Re . di�. å�. s i. we� he � må�/ 
 Nome       flecha  PAS  dar        nome                              ??   POS 

Darú ti matisõ Serenhiãsiwehe ma. 
 
261b. Eu vou dar flecha para você. 
[�wa hå� ♯ �ti ♯ wa�za/a j�må�ti�s o�] 

/wa . hå�  ti     wa  z a    a j  bå� ti. s o�/ 
  1SG           flecha  1SG  FUT   2SG  ??   dar 

Wahã ti waza aima tisõ. 
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261c. Eu vou dar flecha para você e para Suwewari. 
[�wa hå� ♯ �ti ♯ wa�za/a j�må�ti�s o� ♯ du�RE ♯ s uwe wa�Rimå�] 

/wa . hå� ti     wa  z a    a j bå�  ti. s o� du. RE s u. we . wa . Ri bå�/ 
  1SG         flecha  1SG  FUT    2SG ??   dar       mais       nome                      POS 

Wahã ti waza aima tisõ dure Suwewari ma. 
 
261d. Eu não quero dar flecha para ela. 
[�wa hå� ♯ �te /i�s imå��we �/o��di ♯ �tite tå��må� ♯ /i�s o�mRi���da hå � ♯ /o��ho�må �] 

/wa . hå�  te   i�    . s i. bå �. we� o�  .�di   ti    te   tå �. bå� i�   . s o�. bRi�  da  hå � o�. ho� bå�/ 
  1SG           3SG REL querer             NEG EST  flecha 3SG dar         REL  dar             ??          3SG    POS 

Wahã te isi ma we`õdi ti te tãmã isõmridahã õhõ ma. 
 
261e. Eu vou dar flecha só para vocês. 
[�wa hå� ♯ �tiwa�z a  ♯ /a jmå�s i�s o�mRi� za /Ra�wa /wa] 

/wa . hå� ti     wa   z a   a j  bå� s i s o�. bRi� z a .Ra . wa  wa/ 
  1SG         flecha  1SG   FUT  2PL  ??   só   dar           2PL                POS    

Wahã ti waza aimasi sõmriza`rawa`wa. 
 
261f. Eu dei duas flechas para elas. 
[�wa hå� ♯ �tiwa tå��ma�ti�s o� ♯ må�pa Ra�nE ♯ /o�no��Ri�må �] 

/wa . hå�  ti     wa  tå �  ba �  ti. s o� bå�. pa . Ra. nE o�. do�. Ri� bå �/ 
  1SG           flecha  1SG  ir     PAS  dar        dois                       3PL          POS 

Wahã ti watãma tisõ maparané õnorima. 
 
261g. Nós (exclusivo) empurramos eles (elas). 
[wa no��Ri�hå� ♯ wa wabz uRini� ♯ /o�no��Ri�hå �] 

/wa . do�. Ri�. hå�  wa  waP. z u. Ri di�   o�. do�. Ri�. hå �/ 
  1PL                         1PL  empurrar          POS  3PL 
Wanorihã wawabzurini õnorihã. 
 
261h. Eles (elas) empurraram eu. 
[/o�no��Ri�hå � ♯ må �/i��me � ♯ z a hu�RE] 

/o�. do�. Ri�. hå �  bå �  i�    . be � za . hu. RE/ 
  3PL                    PAS   1SG ????  ambos 

Õnorihã ma`ime zahuré.   
   
  Eles (elas) empurraram você. 
[/o�no��Ri�hå � ♯ må �/a j�me� ♯ z a hu�RE] 

/o�. do�. Ri�. hå � bå �   a j   be � za . hu. RE/ 
  3PL                   PAS    2SG  ???  ambos 

Õnorihã ma`aime zahuré.   
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  Eles (elas) empurraram ele (ela). 
[/o�no��Ri�hå � ♯ må ��me� ♯ za hu�RE ♯ �/o�hå �] 

/o�. do�. Ri�. hå �  bå �  be� za . hu. RE o�. hå �/ 
  3PL                     PAS  ??    ambos           3SG 

Õnorihã ma me zahuré õhã.   
 
  Eles (elas) empurraram nós (inclusivo). 
[/o�no��Ri�hå � ♯ �må�wawa b�z u] 

/o�. do�. Ri�. hå �   bå �  wa   waP.z u/ 
  3PL                      PAS  1PL    empurrar  
Õnorihã ma wawabzu.   
 
  Eles (elas) empurraram nós (exclusivo). 
[/o�no�Ri�z a�/Ra hå� ♯ �må�wa m�hå�mRå �] 

/o�. do�. Ri�. z a . Ra . hå� bå�  waP.hå� bRå �/      
  3PL                                 PAS  empurrar   1PL 

Õnoriza`rahã ma wamhãmra.   
 
  Eles (elas) empurraram vocês. 
[/o�no��Ri�hå � ♯ �må�/a jwa bz uRi/�wa] 

/o�. do�. Ri�. hå �   bå �  a j  waP.z u. Ri wa/ 
  3PL                       PAS 2PL  empurrar          ?? 

Õnorihã ma `aiwabzuri`wa.   
 
  Eles (elas) empurraram eles (elas). 
[/o�no��Ri�hå � ♯ �må �wab�z uRiza hu�RE] 

/o�. do�. Ri�. hå �  bå �  waP.z u. Ri  za . hu. RE/ 
  3PL                     PAS empurrar            ambos 

Õnorihã ma wabzuri zahuré.   
 
262a. Eu gosto de você. 
[�wa hå� ♯ /i��må �/a j�we �di ♯ �/a hå�] 

/wa . hå�   i�.    bå �  a j  we �  . di  a . hå�/ 
  1SG             1SG PAS  2SG gostar  EST  2SG 

Wahã ima `aiwedi ahã. 
 
  Eu gosto dele (dela). 
[�wa hå� ♯ /i��må ��we�di  ♯ /o�hå �] 

/wa . hå�  i�    bå �  we �  . di  o�. hå �/ 
  1SG           1SG PAS  gostar  EST  2SG 
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Wahã ima wedi õhã. 
 
  Eu gosto de vocês. 
[�wa hå� ♯ /i��må �/a j�we �/a ba�di] 

/wa . hå�  i�    bå �  a j   we �   a . ba  . di/ 
  1SG           1SG PAS  2PL   gostar   caçada  EST ????????? 

Wahã ima `aiwe`abadi. 
  Eu gosto deles (delas). 
[�wa hå� ♯ /i��må ��we�di�] 

/wa . hå�  i�    bå �  ø    we �   di�/ 
1SG             1SG PAS  2PL   gostar   EST 
Wahã imã wedi. 
 
262b. Você gosta de mim? 
[�/a hå� ♯ /e /a�må�/i�we ��di] 

/a . hå�   e      a    bå�  i�    we �  di/ 
  1SG         INT    2PL PAS  1SG gostar EST 
Ahã e `ama iwedi? 
 
  Você gosta dele (dela)? 
[�/a hå� ♯ /e /amå���we �di] 

/a . hå�  e     a     bå�   ø    we �   di/ 
  2SG       INT   2SG  PAS   2PL   gostar  EST 
Ahã e ama wedi? 
 
  Você gosta de nós? 
[�/a hå� ♯ /e /a�må��wa�we �di] 

/a . hå�  e     a     bå�   wa   we�  . di/ 
  2SG       INT   2SG  PAS   1PL   gostar    EST 
Ahã e ama wawedi? 
 
  Você gosta deles (delas)? 
[�/a hå� ♯ /e /a�må�we�z a hu�REdi] 

/a . hå�  e     a     bå�  we �   za . hu. RE  di/ 
  3SG       INT  3SG   PAS  gostar  ambos             EST 
Ahã e ama wezahurédi? 
 
262c. Ele (ela) gosta de mim.  
[�/o�hå� ♯ tå��må �/i��we �di] 

/o�. hå�   tå �. bå�  i�    we �   di/ 
 3SG         POS        1SG gostar   EST 
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Õhã tãma iwedi. 
 
  Ele (ela) gosta de você. 
[�/o�hå� ♯ tå��må �/a j�we �di ♯ �/a hå�] 

/o�. hå�  tå �. bå�  a j   we�   di  a . hå�/ 
  3SG       POS       2SG   gostar  EST  2SG 
Õhã tãma aiwedi ahã. 
 
  Ele (ela) gosta de nós (inclusivo). 
[�/o�hå� ♯ tå��må �wa�we �di ♯ wa no��Ri�hå �] 

/o�. hå�  tå . �bå�  wa   we�   . di  wa . do�. Ri�. hå�/ 
   3SG      POS       1PL    gostar   EST  1PL 
Õhã tãma wawedi wanõrihã. 
 
  Ele (ela) gosta de nós (exclusivo). 
[�/o�hå� ♯ tå��må �wa we�z a /Ra�di ♯ wa no��Ri�hå � ♯ z a�/Ra hå�] 

/o�. hå�  tå �. bå�  wa   we�   z a .Ra . di  wa . do�. Ri�. hå �. za . Ra . hå�/ 
  3SG       POS       1PL    gostar   1PL               1PL                         

Õhã tãma waweza`radi wanõrihã zarahã. 
 
  Ele (ela) gosta de vocês. 
[�/o�hå� ♯ må�tå ��må� ♯ /a j�we�/a ba�di] 

/o�. hå�  bå �   tå�. bå �  a j   we �    a . ba   di/ 
  3SG       PAS   POS         2PL  gostar      ???     EST 
Õhã ma tãma aiwe abadi. 
 
  Ele (ela) gosta deles (delas). 
[�/o�hå� ♯ tå�må ��we�z ahu�REdi] 

/o�. hå�   tå �. bå�  we �   za . hu. RE di/ 
 2SG         POS      gostar  ambos            EST 

Õhã tãma wezahurédi. 
 
  Ele (ela) gosta dele (dela). 
[�o�hå � ♯ tå�må��we �di ♯ /o�ho��må �hå�] 

/o�. hå�  tå �. bå�  we �  . di  o�. ho� bå �. hå�/ 
   3SG     POS        gostar  EST   3SG    alguem  

Õhã tãma wedi õhõmahã. 
 
262d1. Nós (inclusivo) gostamos dele (dela). 
[wa no��Ri�hå� ♯ wa�we�wa /Rå�mi��ni� ♯ �/o�hå�] 
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/wa . do�. Ri�. hå�  wa  we �   wa . Rå�. bi�  di�   o�. hå �/ 
  1PL                         1PL   gostar  1PL                 POS 3SG          

Wanorihã wawe wa`rãmini õhã. 
 
  Nós (inclusivo) gostamos deles (delas). 
[wa no��Ri�hå� ♯ wa�we�wa /Rå�mi��ni� ♯ �/o�no�Ri�hå �] 

/wa . do�. Ri�. hå�  wa   we �   wa . Rå�. bi�. di� o�. do�. Ri�. hå �/ 
  1PL                         1PL    gostar   1PL                      3PL 

Wanorihã wawe wa`rãmini õnorihã. 
 
  Nós (exclusivo) gostamos de você. 
[wa no�Ri�z a�/Ra hå� ♯ wa wa�s imå� ♯ /a jwe��ni��/a hå�] 

/wa . do�. Ri�. z a. Ra. hå�  wa . wa  s i bå�  a j   we �  . di�   a . hå�/ 
 1PL                                       1PL            só  POS 2SG  gostar   EST   2SG 

Wanoriza`rahã wawasima aiweni ahã. 
 
  Nós (exclusivo) gostamos dele (dela). 
[wa no�Ri�z a�/Ra hå� ♯ wa wa�s imå� ♯ we�wa /Rå�mi��ni� ♯ �/o�hå �] 

/wa . do�. Ri�. z a. Ra. hå�  wa . wa   s i bå�   we �   wa . Rå�. bi�. di�  o�. hå �/ 
  1PL                                      1PL             só  POS   gostar   1PL                        3SG 

Wanoriza`rahã wawasima wewarãmini õhã. 
 
  Nós (exclusivo) gostamos de vocês. 
[wa no�Ri�z a�/Ra hå� ♯ wa wa�s imå� ♯ /a jwe�wa Rå�mi��ni� ♯ /o�no�Ri�wa�/wa hå�] 

/wa . do�. Ri�. z a. Ra. hå� wa . wa  s i  bå�   a j  we �    wa . Rå�. bi�. di�  o�. d o�. Ri�. wa . wa . hå�/ 
   1PL                                    1PL           só    POS    2PL gostar   1PL                         2PL 

Wanoriza`rahã wawasima aiwe wa`ramini õnoriwa`wahã. 
 
  Nós (exclusivo) gostamos deles (delas) 
[wa no�Ri�z a�/Ra hå� ♯ wa wa�s imå� ♯ we�/wa /Rå ��mi�z a�/Ra ni� ♯ /o�no��Ri�hå �] 

/wa . do�. Ri�. z a. Ra. hå�  wa . wa   s i bå�  we �    wa . Rå�. bi�. z a. Ra. di�  o�. do�. Ri�. hå �/ 
   1PL                                      1PL            só  POS   gostar   1PL                                       3PL 

Wanoriza`rahã wawasima we`wa`rãmiza`rani õnorihã. 
 
262d. Vocês gostam de mim? 
[/a no�Ri�wa�/wa hå� ♯ /e /a jmå� ♯ /i��we�/a ba�di] 

/a . do�. Ri�. wa . wa. hå� e     a j  bå�   i�    we �   a .ba  . di/ 
 2PL                                     INT   2PL POS    1SG gostar    ???      EST 

Anoriwa`wahã e aima iwe abadi? 
 
  Vocês gostam dele (dela)? 
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[/a no�Ri�wa�/wa hå� ♯ /e /a må���we �/a ba�di] 

/a . do�. Ri�. wa . wa. hå�  e    a    bå��  ø we�   a . ba  . di/ 
  2PL                                      INT   2PL POS       gostar    ???      EST 

Anoriwa`wahã e ama we abadi? 
 
  Vocês gostam de vocês? 
[/a no�Ri�wa�/wa hå� ♯ /e /a s i�må�� ♯ /a j�we�/a ba�di] 

/a . do�. Ri�. wa . wa. hå�   e     a     s i bå��  a j   we �   a . ba  . di/ 
  2PL                                        INT   2PL  só   POS  2PL  gostar    ???       EST 

Anoriwa`wahã e asima aiwe abadi? 
 
  Vocês gostam deles (delas)? 
[/a no�Ri�wa�/wa hå� ♯ /e /a må���we �/a ba�di ♯ o�no��Ri�hå �] 

/a . do�. Ri�. wa . wa. hå�   e     a    bå�  we �   a . ba. di   o�. do�. Ri�. hå �/   ??? ø 
  2PL                                        INT   2PL POS  gostar    ???    EST    3PL 

Anoriwa`wahã e ama we abadi õnorihã? 
 
262e. Eles (elas) gostam de mim.  
[/o�no��Ri�må � ♯ /i��we �za hu�REdi] 

/o�. do�. Ri�  bå �   i�    we �   z a . hu. RE . di/ 
  3PL             POS    1SG  gostar  ambos            EST  

Õnorima iwe zahurédi. 
 
  Eles (elas) gostam de você. 
[/o�no��Ri�må � ♯ /a j�we�z a hu�REdi] 

/o�. do�. Ri�  bå �  a j   we�   z a . hu. RE . di/ 
  3PL             POS  2SG  gostar   ambos             EST  

Õnorima aiwe zahurédi. 
 
  Eles (elas) gostam de nós (inclusivo). 
[/o�no��Ri�må � ♯ wa�we�z a hu�REdi] 

/o�. do�. Ri�  bå �   wa   we �  za . hu. RE . di/ 
  3PL             POS    1PL   gostar  ambos            EST  

Õnorima wawe zahurédi. 
 
  Eles (elas) gostam de nós (exclusivo). 
[/o�no��Ri�z a /Ra må� ♯ wa�we�z a /Ra�di] 

/o�. do�. Ri�. z a . Ra   bå�  wa   we�   z a . Ra   . di/ 
  3PL                           POS  1PL   gostar   ambos       EST  

Õnoriza`rama wawe za`radi. 
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  Eles (elas) gostam de vocês. 
[/o�no��Ri�må � ♯ /a j�we�/a ba�di] 

/o�. do�. Ri�  bå �  a j  we�   a . ba   . di/ 
  3PL             POS  2PL gostar   ????       EST  

Õnorima aiwe abadi. 
 
  Eles (elas) gostam dela (dele). 
[/o�no��Ri�må � ♯ we �za hu�REdi ♯ �/o�hå �] 

/o�. do�. Ri�  bå �  ø   we�   z a . hu. RE. di   o�. hå�/  ???? 
  3PL             POS  1PL gostar  ambos            EST   3SG 

Õnorima we zahurédi  õhã. 
 
  Eles (elas) gostam deles (delas). 
[/o�no��Ri�må � ♯ we �za hu�REdi ♯ �/o�no��Ri�hå �] 

/o�. do�. Ri�  bå �   we �   za . hu. RE . di  o�. do�. Ri�. hå �/ 
  3PL             POS    gostar  ambos            EST   3PL 

Õnorima we zahurédi  õnorihã. 
 
263a. Eu empurrei eles. 
[�wa hå� ♯ wa�me�z a hu�RE ♯ /o�no��Ri�hå �] 

/wa . hå �  wa   be�       z a . hu. RE o�. do�. Ri�. hå�/ 
  1SG           1SG   empurrar   ambos            3PL 

Wahã wame zahuré õnõrihã. 
 
  Você empurrou eu. 
[�/a hå� ♯ må��/i�me � ♯ �wa hå�] 

/a . hå� bå �   i�   be �       wa . hå�/ 
 2SG     PAS   1SG empurrar  1SG 

Ahã ma ime wahã. 
 
  Você empurrou ele. 
[�/a hå� ♯ må��/i�me � ♯ z a hu�RE]              [�må�/i�wa b�z uRi ♯ z a hu�RE ♯ /o�no��Ri�hå �] 

/a . hå�  bå �   i�    be �      z a . hu. RE/            /bå �  i�    . waP.z u. Ri za . hu. RE o�. do�. Ri�. hå�/ 
 2SG       PAS    REL empurrar  ambos                             PAS  REL empurrar            ambos           3SG                                 

Ahã ma ime zahuré.                                     Ma iwabzuri zahuré õnorihã. 
   
  Você empurrou nós (inclusivo). 
[�/a hå� ♯ �må�/i�wa wa b�z u ♯ wa no��Ri�hå�] 

/a . hå�  bå �  i�     wa   waP.z u wa . do�. Ri�. hå�/ 
 2SG        PAS  REL  1PL    empurrar   1PL 

Ahã ma iwawabzu wanorihã.  
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  Você empurrou eles. 
[�/a hå� ♯ �må�/i�wa b�zuRi ♯ za hu�RE ♯ /o�no��Ri�hå �] 

/a . hå�  bå �  i�    waP. zu. Ri  z a . hu. RE  o�. do�. Ri�. hå �/ 
  2SG      PAS  REL empurrar             ambos             3PL                           ???? 
Ahã ma iwabzuri zahuré õnorihã. 
 
263b. Ele empurrou eu. 
[�/o�hå� ♯ må��/i�me � ♯ �wa hå�] 

/o�. hå� bå �   i�   be�       wa . hå�/ 
  3SG     PAS   1SG empurrar  1SG 

Õhã ma ime wahã. 
 
  Ele empurrou você. 
[�/o�hå� ♯ må��/a jme� ♯ �/a hå�] 

/o�. hå�   bå �   a j  be�       a . hå�/ 
  3SG         PAS   2SG empurrar   2SG 

Õhã ma aime ahã. 
 
  Ele empurrou nós (inclusivo). 
[�/o�hå� ♯ �må�wa wa b�z u ♯ wa no��Ri�hå�] 

/o�. hå� bå �  wa  waP.zu wa . do�. Ri�. hå�/ 
  3SG     PAS   1PL  empurrar    1PL 

Õhã ma wawabzu wanorihã. 
 
  Ele empurrou nós (exclusivo). 
[�/o�hå� ♯ �må�wa m�¯å�mRå� ♯ wa no��Ri�hå �] 

/o�. hå�   bå �  waP.då�. bRå� wa . do�. Ri�. hå�/ 
 3SG         PAS  empurrar              1PL 

Õhã ma wamnhamra wanorihã. 
 
  Ele empurrou ela  (ele, eles, elas). 
[�/o�hå� ♯ �må�ti�me � ♯ �/o�hå �] 

/o�. hå�  bå �  ø    ti   be�       o�. hå �/ 
  3SG      PAS  3SG   3SG empurrou  3SG 

Õhã ma time õhã. 
 
263c. Nós (inclusivo) empurramos ela (ele, eles, elas). 
[wa no��Ri�hå� ♯ wa wabz uRi��ni� ♯ �/o�hå �] 

/wa . do�. Ri�. hå�  wa   waP.z u. Ri�  di�   o�. hå �/   ????? 
  1PL                         1PL    empurrar            POS   3SG 
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Wanorihã wawabzurini õhã. 
 
  Nós (exclusivo) empurramos você. 
[wa no��Ri�hå� ♯ �wa /a jwa b�z uRi��ni� ♯ �/a hå�] 

/wa . do�. Ri�. hå�  wa   a j  waP.z u. Ri�  . di�   a . hå �/  
  1PL                         1PL    2SG empurrar            POS    3SG 

Wanorihã wa`aiwabzurini ahã. 
 
  Nós (exclusivo) empurramos vocês. 
[wa no��Ri�hå� ♯ �wa /a jwa b�z uRi ♯ /a ba�ni�] 

/wa . do�. Ri. �hå� wa   a j  waP. z u.Ri  a . ba  . di�/ 
 1PL                        1PL    2PL  empurrar           ????       POS   

Wanorihã wa`aiwabzuri abani. 
 
  Nós (exclusivo) empurramos ele (ela). 
[wa no��Ri�hå� ♯ �wa wab�z uRi��ni� ♯ �/o�hå �] 

/wa . do�. Ri�. hå�  wa   waP.z u. Ri� di�   o�. hå �/ 
  1PL                        1PL     empurrar          POS   3SG   

Wanorihã wawabzurini õhã. 
 
263d. Vocês se cortaram. 
[/a no��Ri�wa�/wa hå� ♯ �må�/a s i�s izF�Ri�/wa] 

/a . do�. Ri�. wa . wa. hå�  bå �  a    s i.s i. zF  Ri. wa/ 
 2PL                                      PAS  2PL  cortar          2PL 

Anoriwa`wahã ma`asisizöri`wa. 
 
  Eles (elas) se cortaram. 
[/o�no��Ri�hå � ♯ �må �s i�si�hF Ri ♯ z a hu�RE] 

/o�. do�. Ri�. hå �   bå �   ø   s i. s i. hF . Ri  z a . hu. RE/ 
  3PL                       PAS  3PL  cortar                  ambos 

Õnorihã masisihöri zahuré. 
 
 264a. Sahutuwe brigou com Sibödöwe. 
[s a hutu�we� ♯ må��/az F  ♯ s ibF dF�we�] 

/s a. hu. tu. we�  bå �   a .z F   s i. bF . dF . we �/ 
  Nome                      PAS    brigar    nome 

Sahutuwe ma azö Sibödöwe. 
 
264b. Baroti brigou com Sere`ubuhi e Uwaramawe. 
[ba Ro�ti ♯ må��/a zF  ♯ s e Re�/ubu�hi ♯ du�RE ♯ /uwa Rå�må ��we�] 
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/ba .Ro. ti   bå�   a . zF   s e . Re . u. bu. hi  du. RE u. wa . Rå�. bå�. we �/ 
  Nome             PAS    brigar    nome                          mais       nome 

Baroti ma azö Sere`ubuhi duré Uwaramawe. 
 
264c. Eles brigaram. 
[/o�no��Ri�hå � ♯ må ��s ihF�za /Ra] 

/o�. do�. Ri�. hå �  bå �  s i. hF  za . Ra/ 
  3PL                     PAS  brigar    3PL    

Õnorihã masihö za`ra. 
 
264d. Eu vou brigar com você. 
[�wa hå� ♯ wa�z a/a j�/a zF  ♯ �/a hå�] 

/wa . hå�   wa  z a    a j  a . zF  a . hå�/ 
  1SG             1PL  FUT  2SG  brigar   2SG 

Wahã waza`ai`azö ahã. 
 
264e. Eu vou brigar com eles (elas). 
[�wa hå� ♯ wa�z a/a�hF Ri ♯ z a hu˘�RE ♯ /o�no��Ri�hå �] 

/wa . hå�   wa   z a    a .hF . Ri     za . hu. RE    o�. do�. Ri�. hå �/ 
  1SG            1SG    FUT   brigar 

Wahã waza ahöri zahuré õnorihã. 
 
265a. Você está brava (zangada) comigo? 
[�/a hå� ♯ /e�må �/a b�/Ru ♯ �/i�z a�da] 

/a . hå�  e     bå�  aP.Ru   i�   . z a    da/ 
 2SG       INT   PAS  bravo        1SG bravo  POS 

Ahã e ma ab`ru izada? 
 
  Ele está bravo com você? 
[�/a hå� ♯ /e�må �/a b�/Ru ♯ �/a s a�da] 

/a . hå�   e    bå�  aP. Ru a     s a     da/ 
  2SG       INT  PAS  bravo      2SG  bravo  POS 

Ahã e ma ab`ru asada? 
 
  Nós estamos bravos com você.  
[wa no��Ri�hå� ♯ �wa /ab/Ru�ni� ♯ �/as a�da] 

/wa . do�. Ri�. hå�  wa   aP. Ru  ni�  a    s a     da/ 
  1PL                         1PL    bravo      POS  2SG bravo  POS 

Wanorihã wa`ab`runi asada. 
 
  Eles estão bravos com nós? 
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[/o�no��Ri�hå � ♯ /e�må�wa�za da  ♯ /a b�/Ru ♯ z a hu�RE] 

/o�. do�. Ri�. hå �  e    bå�  wa  za    da   a b. Ru z a. hu. RE/ 
  3PL                    INT  PAS  1PL  bravo POS  bravo      ambos 

Õnorihã e ma wazada ab`ru zahuré? 
 
  Eles não estão bravos comigo? 
[/o�no��Ri�hå � ♯ /e�/i��zada  ♯ s ib�/Ru ♯ z a hu�RE/o��di] 

/o�. do�. Ri�. hå �    e    i�    z a    da   s iP.Ru  za . hu. RE  o�   . di/ 
  3PL                        INT 1SG  bravo POS  bravo        ambos             NEG  EST 

Õnorihã e izada sib`ru zahuré õdi? 
 
 266a. Eles brigaram comigo. 
[/o�no��Ri�hå � ♯ må �/i�/a�z FRi ♯ z a hu˘�RE] 

/o�. do�. Ri�. hå �  bå �  i�    a . zF . Ri z a . hu. RE/ 
  3PL                     PAS  1SG brigar         ambos     

Õnorihã ma `i`azöri zahuré. 
 
  Eles brigaram com você? 
[/o�no��Ri�hå � ♯ /e�må��/a j/a�z FRi ♯ z a hu˘�RE] 

/o�. do�. Ri�. hå �  e     bå�  a j   a .z F. Ri za . hu. RE/ 
  3PL                     INT   PAS  2SG  brigar         ambos 

Õnorihã e ma `ai`azöri zahuré? 
 
  Eles brigaram com ela? 
[/o�no��Ri�hå � ♯ /e�må�/a�zF Ri ♯ za�huRE�/o�hå �] 

/o�. do�. Ri�. hå �  e     bå�  a . zF . Ri z a . hu. RE  o�. hå �/ 
 3PL                      INT  PAS  brigar         ambos             3SG  
Õnorihã e ma `azöri zahuré õhã? 
 
267. Segura esta parada! 
[tEtE�/å�hå � ♯ da ¯i��mi�z a hF�Rihå�] 

/tE. tE å�. hå � da  di�. bi�. z a . hF .Ri hå�/ 
Firme      DEM  POS???????? 

Tété ãhã danhimizahörihã! 
 
268. Pode segurar que não está quente. 
[mo�/ç�tç ♯ tE�tEwa�/Rç/o��Re di] 

/bo�. ç. tç  tE. tE  wa . Rç  o�. Re . di/ 
  IMP ir         firme     quente       NEG   EST 

Mo`ótó tété wa`ró`õredi.  
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269. Vamos levantar a panela! (duas pessoas) 
[�tç ♯ wa�tes a�Ro�to� ♯ pi�z a ˘ hå�] 

/�tç      wa  te   sa . Ro�. to� pi. z a  hå�/ 
   Vamos   1PL   3SG levantar       panela   ENF 

Tó wate sarõtõ pizahã!  
 
269. Vamos levantar a panela! (três ou mais pessoas) 
[�tç ♯ wa�tes a�Ro�to� ♯ z a�/Rå��nå� ♯ pi�z a ˘ hå�] 

/�tç      wa  te   sa . Ro�. to� z a . Rå�. då �  pi. z a   hå �/ 
   Vamos   1PL   3SG levantar       1PL                 panela    ENF 
 

Tó wate sarõtõ za`rãna pizahã! 
 
270. Vamos dançar! 
[�tç ♯ wa s i�/Re�ne �]                 [�tç ♯ wa s i�/Re�ne � ♯ za�/Rå��nå �] 

/�tç     wa . s i. Re�. de �/                    /tç     wa . s i. Re�. de � za . Rå �  då�/ 
  Vamos  dançar                                                Vamos  dançar                  PLU        POS 

Tó wasi`rene.                             Tó wasi`rene za`rana! 
 
271. Estica o arco! 
[/i��wa ni� ♯ /um¯i��/å�s i ♯ ¯o��Ro�hå �] 

/i�   . wa . di�  uP.di�. å �  s i  do�. Ro�  hå �/ 
  REL esticar       arco             só    corda       ENF 

Iwani umnhi `ãsi nhorõhã. 
 
272. Não estica! 
[ �̀/wa ni�/o��di ♯ /i�s o��Ro�̆ �hå �] 

/wa . di� o�   . di  i�    . s o�. Ro� hå �/ 
  Estica     NEG EST   REL  corda     ENF 

`Wani õdi isõrõhã. 
 
273. Não pode esticar muito senão ele rebenta. 
[ `/wa ni�pe�se�/å �̆nå � ♯ s a /e ��te�hå � ♯ te�z a�/a ta] 

/wa . di�  pe . s e   å�. då�  s a .e �. te� hå �  te    za  a.ta/ 
  Esticar     ADV        POS      rápido       ENF  3SG  FUT ??    

`Wanipese ãna sa`etehã teza `ata. 
 
274. Cuidado que vai rebentar. 
[s i�mi�m�¯å�s i�di ♯ te�z a�/a ta] 

/s i. bi�P.zå�. s i. di te   za   a . ta/ 
  Cuidado    ???            2SG FUT  rebentar               
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Simimnhasidi teza ata. 
 
275. Puxa a canoa! 
[ `/wa ni��nå� ♯ /uba�/Re hå�] 

/wa . di�. då�   u. ba . Re  hå �/ 
 Puxe                    canoa         ENF  

`Wanina ubá`rehã! 
 
276. Não puxa a canoa agora! 
[/å�hå ��nå�hå � ♯ wa�ni�t o� ♯ /uba�/Re hå �] 

/å�. hå�. då �. hå� wa . di�  to�   u. ba . Re   hå�/ 
 Hoje                    puxar       NEG  canoa           ENF 

Ãhãnahã `wanitõ ubá`rehã! 
 
277. Não pode puxar senão vai bater na pedra. 
[ `wa ni��da hå� ♯ må��Re ˘di ♯ te�z a ta/a�/e�ne � ♯ ta�ha wa m�hå�] 

/wa . di� da   hå�   bå �. Re  . di   te    z a   ta . a   e �. de�  ta . ha . waP. hå�/ 
 Puxe        POS ENF    NEG        EST  3SG  FUT   bater    pedra    por isso 

`Wanidahã maredi teza ta`a ene taha wamhã. 
 
278. Cuidado que vai bater! 
[s i�mi�m�¯å�s i�di ♯ te�z a�/az F] 

/s i. bi�P. då�. s i . di   te    z a   a .z F/ 
  Cuidado                EST    3SG  FUT  bater      

Simimnhasidi teza azö.  

 
279. Se você quer pode puxar. 
[/a�s imå� ♯ �we�wa m�hå � ♯ må�/å �pE�s a Ri] 

/a .s i bå�   we � waP.hå�  bå �. å�. pE s a . Ri/ 
           PAS     vir                         Vai             puxar       ????? 

Asima wewamhã ma`ãpé sári. 
 
280. Meu pé. 
[/i��pa Ra] 

/i�    pa . Ra/ 
  Meu pé 

Ipara. 
 
  Teu pé. 
[/a j�paRa] 
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/a j   pa . Ra/ 
 2SG    pé 

Aipara. 
 
  Nosso (inclusivo) pé. 
[wa�pa Ra] 
/wa  pa . Ra/ 
  1PL  pé 

Wapara. 
   
  Nosso (exclusivo) pé. 
[�wa pa Ra�z a/Ra] 
/wa  pa . Ra  za . Ra/ 
  1PL  pé           1PL 

Waparaza`ra. 
 
  Vosso (de vocês) pé. 
[/a j�paRa�/wa] 
/a j pa . Ra  wa/ 
 2PL pé           2PL 

Aipara`wa. 
 
   
  Pé dele (dela). 
[�o�ho��pa Ra] 

/o�. ho� pa . Ra/ 
  2 SG    pé 

Õhõpara. 
 
  Pé deles (delas). 
[/o�no�Ri��pa Ra] 

/o�. do�. Ri� pa . Ra/ 
  3PL            pé 

Õnoripara. 
 
281. Meu piolho. 
[/i��/u] 

/i�.    u/ 
 1SG  piolho  

I`u. 
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  Teu piolho. 
[/a j�/u] 
/a j   u/ 
  2SG   piolho  

Ai`u. 
 
  Nosso (inclusivo) piolho. 
[wa�/u] 
/wa   u/ 
  1PL    piolho  

Wa`u. 
 
  Nosso (exclusivo) piolho. 
[wa�/uza�Ra] 
/wa   u     za . Ra/ 
  1PL    piolho 1PL 

Wa`uzara. 
 
  Vosso (de vocês) piolhos. 
[/a j�/u�/wa /wa] 
/a j    u      wa . wa/ 
  2PL     piolho   2PL 

Ai`u wa`wa. 
 
 
  Piolho dele (dela). 
[/o�ho��/u] 

/o�. ho�  u/ 
  2SG        piolho 

Õhõ`u. 
 
  Piolho deles (delas). 
[/o�ho��/u] 

/o�. ho�     u/ 
Õhõ`u. 
 
282. Meu pai. 
[/i��må�må �] 

/i�    bå�. bå �/ 
 1SG  pai 

Imama. 
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  Teu pai. 
[�aj�må �må�] 

/aj   bå�. bå �/ 
  2SG  pai 

Aimama. 
 
  Nosso (inclusivo) pai. 
[wa�må�må�] 

/wa   bå�. bå �/ 
  1PL    pai 

 
Wamama. 
 
  Nosso (exclusivo) pai.  
[wa må��må��z a /Ra] 

/wa   bå�. bå �  z a. Ra/ 
  1SG    pai            1SG 

Wamamaza`ra. 
 
  Vosso (de vocês) pai. 
[�aj�må �må��/wa /wa] 

/aj   bå�. bå�   wa . wa/ 
 2PL  pai              2PL    

Aimama`wa`wa. 
 
  Pai deles (delas). 
[/o�no�Ri�må�må �] 

/o�. do�. Ri bå �. bå�/ 
  3PL            pai 

Õnorimama. 
 
  Pai dele (dela). 
[/o�no�Ri��må �må�] 

/o�. do�. Ri�  bå �. bå�/ 
Õnorimama. 
 
283. Minha casa. 
[/i�̄ o��Ro��wa] 

/i�    do�. Ro�. wa/  ???? 
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 1SG   casa 

Inhorõwa. 
 
  Tua casa. 
[/a s o��Ro��wa] 

/a     s o�. Ro�. wa/ 
 2SG   casa  

Asõrõwa. 
 
  Nossa (inclusivo) casa. 
[wa ¯o��Ro��wa] 

/wa   do�. Ro�. wa/ 
   1PL    casa 

Wanhorowa. 
    
  Nossa (exclusivo) casa. 
[wa ¯o��Ro�wa�z a /Ra] 

/wa  do�. Ro�. wa  za . Ra/ 
  1PL  casa                 1PL 

Wanhorowaza`ra. 
 
  Vossa (de vocês) casa. 
[/a s o��Ro�wa�/wa/wa] 

/a     s o�. Ro�. wa  wa . wa/ 
 2PL    casa                2PL          

Asorowa`wa`wa. 
 
 
  Casa dele (dela). 
[/o�no��Ri� ♯ ¯o��Ro�wa] 

/o�. do�. Ri�  do�. Ro�. wa/ 
  3SG             casa 

Õnori nhorowa. 
 
  Casa deles (delas). 
[/o�no��Ri� ♯ ¯o��Ro�wa] 

/o�. do�. Ri�  do�. Ro�. wa/ 
  3PL              casa 

Õnori nhorowa. 
 
284. Minha canoa. 
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[/i�̄ i�/u�ba /Re ]              [/i��te hå� ♯ /u�ba /Re] 

/i�   . di�  u. ba . Re/               /i�    te        hå �   u. ba . Re/  
 1SG POS  canoa                                1SG pertencer ENF    canoa 

Inhi `uba`re.                     Itehã `ubá`re. 
 
  Tua canoa. 
[/a s i/u�ba /Re ]              [/a�te hå� ♯ /u�ba /Re] 

/a  s i u. ba . Re/                    /a     te       hå�   u. ba . Re/ 
 2SG      canoa                                     2SG  pertencer ENF   canoa 

Asi`ubá`re.                        Atehã `ubá`re. 
 
  Nossa (inclusivo) canoa. 
[wa�¯i�/u�ba Re ]              [wa�te hå� ♯ /u�ba /Re] 

/wa   di�  u. ba . Re/                 /wa  te         hå�   u. ba . Re/ 
  1PL    POS  canoa                                  1PL   pertencer  ENF   canoa    ???? 

Wanhi`ubá`re.                     Watehã `ubá`re. 
 
  Nossa (exclusivo) canoa. 
[wa ¯i�/u�ba Re  ♯ �za /Ra ]             [wa te za�Ra hå� ♯ /u�ba /Re] 

/wa . di�  u. ba . Re  za . Ra/                   /wa  te         z a .Ra  hå �   u. ba .Re/ 
  1PL           canoa         1PL                                    1PL  pertencer  1PL        ENF   canoa 

Wanhi`ubá`re za`ra.                       Watezarahã `ubá`re. 
 
  Vossa (de vocês) canoa. 
[/a�s i/u�ba Re�/wa /wa ]              [/a�tez a�/Ra�/wa�/wa hå� ♯ /u�ba Re] 

/a .s i  u. ba . Re   wa. wa/                   /a     te        z a .Ra . wa . wa. hå�  u. ba . Re/ 
  2PL      canoa           2PL                                       2PL  pertencer   2PL                                 canoa 

Asi`ubá`re wa`wa.                          Ateza`ra wa`wahã `ubá`re. 
 
  Canoa dele (dela). 
[/o�hå ��te hå� ♯ /u�ba Re] 

/o�. hå� te        hå�  u. ba . Re/ 
 2SG      pertencer ENF  canoa 

Õhã tehã `ubá`re.  
 
  Canoa deles (delas). 
[/o�no�Ri���te hå � ♯ /u�baRe] 

/o�. do�. Ri�   te         hå �  u. ba . Re/ 
 3PL                pertencer  ENF   canoa 

Õnori tehã `uba`re. 
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285. Meu arco. 
[/i��¯i�/um�¯i��/å �]                    [/i��te hå� ♯ /um�¯i��/å �] 

/i�. di�  uP.di�. å �/                            /i�    te        hå �  uP.di�. å�/ 
 1SG      arco                                                     1SG pertencer ENF  arco 

Inhi `umnhi`ã.                            Itehã umnhi`ã. 
 
  Teu arco. 
[/a�s i/um�¯i��/å �]                          [/a�tehå � ♯ /um�¯i��/å �] 

/a   .s i uP.di�. å�/                                  /a    te        hå �  uP.di�. å�/ 
 2SG  arco                                                      2SG   pertencer ENF  arco 

Asi `umnhi`ã.                                    Atehã umnhi`ã. 
 
  Nosso (inclusivo) arco. 
[wa ¯i� um¯i�å �]             [wa te hå� um¯i�å �] 

/wa . di� uP.di�. å�/                  /wa   te         hå�  uP.di�. å�/ 
  1PL         arco        1PL     pertencer  ENF  arco 

Wanhi umnhi`ã.                   Watehã umnhi`ã. 
 
  Nosso (exclusivo) arco. 
[wa�¯i�/um�¯i��/å�s i ♯ �z a /Ra ]           [wa tez a�/Ra hå� ♯ /um�¯i��/å �] 

/wa . di�  uP.di�. å�  s i z a . Ra/                    /wa   te         za . Ra. hå� uP.di�. å�/ 
  1PL          arco              só  1PL              1PL   pertencer   1PL               arco                          

Wanhi umnhi`ãsi za`ra.     Wateza`rahã umnhi`ã. 
 
  Vosso (de vocês) arco. 
[/a�s i/um¯i��/å �s i�/wa ]                   [/a�te /wa�/wa hå�] 

/a .s i  uP.di�. å�  s i wa/                          /a    te         wa . wa . hå�/  ???? 
  2PL      arco             só   ??      2PL pertencer  2PL  

Asi umnhi`ãsi`wa.                               Ate wa`wahã. 
 
  Arco dele (dela). 
[�/o�hå��te hå � ♯ /um�¯i��/å�] 

/o�. hå� te        hå�   uP.di�. å�/ 
  2SG      pertencer ENF   arco 

Õhã tehã umnhi`ã. 
 
  Arco deles (delas). 
[�/o�hå��te hå � ♯ /um�¯i��/å�] 

/o�. hå�   te         hå�  uP.di�. å �/ 
  2PL          pertencer  ENF  arco 

Õhã tehã umnhi`ã. 
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286. O mel é doce. 
[/a�me�Re  ♯ /i�pini��z E] 

/a . be�. Re    i�    . pi. di�. z E/ 
  Mel                REL  doce 

Amere ipinizé. 
 
287. A água do mar é salgada. 
[/i��/F  ♯ wa Ri��Ri� ♯ /FpçRE�nå �hå�] 

/i�   . F    wa . Ri�. Ri� F    . pç. RE då�  hå �/ 
  REL água sal                água  mar        POS  ENF 

I`ö wariri öpórénahã. 
 
288. Eu gosto de comer carne com sal. 
[�wa hå� ♯ /i��må �/i��s e  ♯ Rçm�¯i� ♯ sa jwa Ri��Ri� ♯ z Em�nå �hå�] 

/wa . hå�  i� bå �  i�. s e  RçP.di�    s a j. wa . Ri�. Ri�  z EP.då� hå �/ 
 1PL            1SG  POS  REL gostoso carne  comer  

Wahã ima ise rómnhi saiwariri zémnahã. 
 
289. Como é o nome dele? 
[/e�ni�ha  ♯ /i�s i�s ihå� ♯ �/o�hå �] 

/e    di�. ha  i�    ø    s i.s i. hå� o�. hå �/ 
 INT  QU        REl   2SG  chamar-se   3SG 

E niha isisihã õhã? 
 
290. Teu nome é bonito. 
[/a s i�s ihå� ♯ /i�we �] 

/a     s i.s i. hå�  i�   . we �/ 
  2SG   chamar-se    REL bonito 

Asisihã iwe. 
 
291. Cachorro é bicho de caça, é bicho doméstico (criação). 
[wa p�så �hå� ♯ /a ba�zE�da hå� ♯ du�RE/i��pREdu] 

/waP.så� hå �  a . ba   z E da   hå�  du. RE  i�    . pRE    . du/ 
  Cachorro   ENF   caçada  ??   POS  ENF  mais         REL  vermelho caçada de fogo 

Wapsãhã abazé dahã, dure iprédu. 
 
292. Gente respira pelo nariz. 
[da�pe�/e�z a�ni��z Ehå� ♯ da ¯i��s i�/Re nå�] 

/da . pe�. e � za . di� z E. hå� da . di�. s i. Re  nå�/ 
   Respirar                   3PL        nariz                 POS  
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Dape`ezani zéhã danhisi `rena. 
 
293. Gente não pode respirar debaixo d`água. 
[¯i��wa hå� ♯ pe�/e �z a�ni��da hå� ♯ ma��Re di] 

/di�. wa . hå�  ø    pe�. e � z a . di� da   hå�  ba �. Re  .di/ 
  Alguém            3SG  respirar             POS  ENF  NEG        EST 

Niwahã pe`ezani dahã maredi. 
 
294. Menino pequeno não sabe nadar direito. 
[wa tEbRE�mi��/REhå � ♯ z F Ri�bi ♯ wa j�hu�/u/o��/Re di] 

/wa . tE. bRE. bi� RE hå�  z F .Ri. bi wa j. hu. u  o�. Re   . di/ 
  Criança                   ??  ENF   ??    nadar    saber                NEG      EST  

 
Watébrémi réhã zöribi waihu`u `õredi. 
 
295. Menino grande sabe nadar direito. 
[wa tEbREmi� ♯ /i�s a /e ��nEhå � ♯ /i�Rå �j�hF hå� ♯ z F Ri�bi ♯ wa j�hu/u ♯ pe�s e�di] 

/wa . tE. bRE. bi�  i�. s a .e�. dE. hå�  i�. Rå �j. hF  hå� z F . Ri. bi wa j. hu. u pe.s e  . di/ 
  Criança                     REL  grande ENF  REL  ???   ENF   ??   nadar    saber              INTEN    EST  

Watébrémi isa`enéhã (i`raihö) hã zöribi waihu`u pesedi. 
 
296. Menino pequeno não pode andar sozinho no mato. 
[wa tEbREmi��/REhå� ♯ �s iwa p�s i ♯ ne�b�da hå� ♯ må��Re di ♯ /Rçwa�hutu�nå �hå �] 

/wa . tE. bRE. bi� RE  hå� s i waP   s i  de�P    da   hå�  bå �. Re  . di   Rç.wa . hu. tu då�   hå �/ 
 Criança                   PLU ENF só reunirem  só  parecidos  POS ENF  NEG        EST   bagunça                POS  ENF     

Watébrémi réhã siwapsi nebdahã maredi ró`wa`rutu nahã. 
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ANEXO II 
 

LÉXICO PARA ESTUDOS COMPARATIVOS 
 
 
(232 itens de Rowe Standart Comparative Vocabulary + 140 itens do léxico de M. 

Swadesh) 
 
Língua Indígena: Xavante (Jê), variedade falada em Pimentel Barbosa e Etenhiritipá 
Consultores nativos: Cacique Tsuptó Buprewen Wa`iri Xavante  
                                  Cacique Paulo Suprétaprã Xavante 
Orientador: Marília Facó Soares 
Orientando: Wellington Pedrosa Quintino 
Data: Janeiro de 2008 
 
1. língua  
[�daj /ç�t ç] 
/daj .ç.t ç/ 
daiótó 
 
2. boca   
[da�zada�wa] 
/da.za.da.wa/ 
dazadawa 
 
3. lábio   
[dazaj�hF] 
/da.zaj .hF/ 
dazaihö 
 
4. dente   
[da�wa] 
/da.wa/ 
dawa 
 
5. nariz   
[da¯i ��s i Re] 

/da.di �.s i .Re/ 
danhisire 
 
6. olho  
[da�t ç] 
/da.t ç/ 
dató 
 
7. orelha  
[da�pçRe] 
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/da.pç.Re/ 
Dapóre 
 
8. cabeça  
[da�Rå�] 

/da.Rå�/ 
darã 
 
9. frente  
[i�s o �Re¯i ��wi �] 

/i �.s o�.Re.di �.wi �/ 
isõrenhiwi 
 
10. cabelo  
[da�zERe] 
/da.zE.Re/ 
dazére 
 
11. queixo   
Este dado não existe na língua 
 
12. barba   
[da�t çbRa�t a¯o ��s u] 

/da.t ç.bRa.t a.do �.s u/ 
datóbratanhosu 
 
13. pescoço  
[da�¯o �ReRE¯o ��s u] 

/da.do �.Re.RE.do �.s u/ 
danhõre rénhõsu 
 
14. peito  
[da¯i ��/udu] 

/da.di �.u.du/ 
danhi`udu 
 
 
15. seio   
[pi�/o �j �hFj wa�/u] 

/pi .o �  hFj .wa   u/ 
pi`õihöiwa`u 
 
16. ventre, obdome   
[da�di] 
/da.di/ 
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dadi 
 
17. costas  
[da�bç] 
/da.bç/ 
dabó 
 
18. ombro  
[da¯i ��s E] 

/da.di �.s E/ 
danhisé 
 
19. braço  
[dapaj�hi] 
/da.paj .hi/ 
dapaihi 
 
20. braço superior  
???? 
 
21. cotovelo  
[da¯i �m i��¯o ��/o �no �] 

/da.di �.bi �.do �.o �.do �/ 
danhiminho`õno 
 
22. mão   
[da¯i �bRçdç] 

/da.di �.bRç.dç/ 
danhibródó 
 
 
23. dedo da mão   
[da¯i �t o �m o �hi] 

/da.di �.t o �.bo �.hi/ 
danhitõmohi 
 
24. unha   
[da¯i ��pç] 

/da.di �.pç/ 
danhipó 
 
25. coxa  
[da�zadas up�t e] 
/da.za.da.s uP.t e/ 
dazadasute 
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26. perna  
[da�t e] 
/da.t e/ 
date 
 
27. joelho   
[da�hi Rå��t i] 

/da.hi .Rå�.t i/ 
POSS osso cabeça EST 

dahirãti 
 
28. canela da perna  
[da�hi] 
/da.hi/ 
dahi 
 
29. pé  
[da�paRa] 
dapara 
 
30. dedo do pé   
[da�paRa�dum Rå�] 

/da.pa.Ra.du.bRå�/ 
daparadumrã 
 
31. pele   
[da�hF] 
/da.hF/ 
dahö 
 
32. osso   
[da�hi] 
/da.hi/ 
dahi 
 
33. sangue   
[da�wapRu] 
/da.wa.pRu/ 
dawapru 
 
34. coração   
[da�s i Re] 
/da.s i .Re/ 
dasire 
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35. pulmões   
[da�pawa�pu] 
/da.pa.wa.pu/ 
dapawapu 
 
36. pênis  
[da�bF] 
/ da.bF / 
dabö 
 
37. vagina  
[pi o�j ��Re] 

/ pi .o � Re / 
pi`õire 
 
38. homem  
[aj�bF] 
/aj .bF/ 
aibö 
39. varão  
[aj�bF] 
/aj .bF/ 
aibö 
 
40. mulher  
[pi /o�] 

/pi .o �/ 
pi`õ 
 
41. povo, gente   
[�a/uwe�] 

/a.u.we�/ 
a`uwe 
 
42. esposo, marido   
[aj�bF/i ��m Ro �] 

/aj .bF  i �.bRo �/ 
aiböimrõ 
 
43. espasa, mulher    
[pi�/o �/i ��m Ro �] 

/pi .o �  i �.bRo �/ 
pi`õ imrõ 
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44. pai  
[��i �m å�/i ��m å�m å�] 

/ i �.bå�  i �.bå�.bå� / 
ima  imama 
 
45. mãe   
[�a�m e�] 

/a.be�/ 
ame 
 
46. criança, bebê  
[�aj /u�t ERE] 
/aj .u.t E.RE/ 
aiutéré 
 
47. velho  
[�i�hi�Re] 

/i �.hi .Re/ 
ihire 
 
48. água  
[��F] 
/F/ 
Ö 
 
49. rio  
[��Fwa�we�] 

/F.wa.we�/ 
öwawe 
 
50. ilha  
[/Fwa�/o �no �] 

/F.wa.o �.do �/ 
öwa`õno 
 
51. lago  
[�/F/u�zE] 
/F.u.zE/ 
ö`uzé 
 
52. pântano   
[�/FRep�t o �] 

/F.Rep.t o �/ 
öréptõ 
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53. cascata, cachoeira  
[�/F/a�/a] 
/F.a.a/ 
ö`a`a 
 
54. corredeira  
[�/Fs i pt et e�di] 
/F.s iP.t e.t e.di/ 
ösiptetedi 
55. fogo  
[�u�zF] 
/u.zF/ 
uzö 
 
56. cinza  
[�i�waza�Ri s i�pRE]      [ /Ru�/a] 

/i �.wa.za.Ri .s i .pRE/     /Ru.a / 
iwazarisipré  / ru`a 
 
57. carvão  
[wede�pRç] 
/we.de.pRç/ 
wedepró 
 
58. fumo  
[�waRi] 
/wa.Ri/ 
wari 
 
59. lenha  
[�m i�] 

/bi �/ 
mi 
 
60. céu  
[hFj�wa] 
/hFj .wa/ 
höiwa 
 
61. chuva  
[�t å�] 

/t å�/ 
Tã 
 
62. vento  
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[Rçwa�/u] 
/Rç.wa.u/ 
rówa`u 
63. sol  
[�bFdF] 
/bF.dF/ 
bödö 
 
64. lua  
[�a�a�m o �] 

/a.a.bo �/ 
a`amõ 
 
65. estrela  
[�was i] 
/wa.s i/ 
wasi 
 
66. dia  
[pFt Fza�Rada] 
/pF.t F za.Ra da/ 
pötözarada 
 
67. noite  
[baRa�nå�]        [ RçbRa�nå�]        [�/aj m å��Rawe�] 

/baRa˘�då�/        /Rç.bRa.�d å�/        /aj .bå�.Ra.�we�/ 
Baranã             Róbrana             Aimãrawe 
 
68. trovão  
[�t å�/i �wap�s a] 

/ t å�  i �  .wap.s a/ 
tã iwapsa 
 
69. relâmpago  
[�t å�/i ��/Rå�Rå�] 

/t å�   i �.Rå�.Rå�/ 
tã irãrã 
70. arco-iris  
[�t å�/i �waj�pç] 

/t å�  i �.waj .pç/ 
Tãiwaipó 
 
71. terra   
[t i�/a] 
/t i .a/ 
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ti`a 
 
72. pedra  
[�e��ne�] 

/e�.de/ 
ene 
 
73. areia  
[s u�paRa] 
/s u.pa.Ra/ 
supara 
 
74. casa   
[�Ri] 
/Ri/ 
ri 
 
75. teto  
??? 
 
76. porta  
[�Ri da�wa] 
/Ri   da.wa/ 
ri`dawa 
 
77. banco  
[wede˘�za] 
/we.de.za/ 
wedeza 
 
78. viga  
[�i�s i�hF] 

/ i �  .s i .hF/ 
isihö 
 
 
79. esteira  
[wet e�¯å�m Ri �] 

/we.t e.då�.bRi �/ 
wetenhamri 
 
80. rede de dormir  
[�aba¯i ��paRa] 

/a.ba.di �.pa.Ra/ 
abanhipara 
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81. cama  
[wa�/Ra] 
/wa.Ra/ 
wa`ra 
 
82. panela de barro  
[pi�za/a] 
/pi .za.a/ 
piza`a 
 
83. roçar  
[Rom�huRi] 
/RoP.hu.Ri/ 
romhuri 
 
84. povoado, aldeia   
[da�Rç] 
/da.Rç/ 
daró 
 
85. caminho, trilha  
[bFdF�di Rå�] 

/bF.dF di .Rå�/ 
bödödirã 
 
86. rede de pescar   
[/aba¯i ��paRa] 

/a.ba.di �.pa.Ra/ 
abanhipara 
87. anzol  
[/i��s o �Ro �] 

/ i �.  s o�.Ro �/ 
isõrõ 
 
88. machado  
[Rçm ¯i�hFRi zE] 

/RçP.�di �.hF.Ri .�zE/ 
rómnhihörizé 
 
89. faca, facão  
[s i bE�zEwa�we�] 

/s i .bE.zE   wa.we�/ 
sibézé wawe 
 
90. canoa  
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[�u�baRe] 
/u.ba.Re/ 
ubare 
 
91. remo   
[�i�wa�s i�zE] 

/i �.wa.s i .zE/ 
iwasizé 
 
92. cacete; borduna  
[�uj�bRç] 
/uj .bRç/ 
uibró  
 
93. lança  
[�t i wa�we�] 
/t i    wa.we/ 
Tiwawe 
 
94. arco  
[/i��hFzE] 

/i �.hF.zE/ 
Ihözé 
 
95. flecha  
[�t i] 
/t i/ 
ti 
  
96. zarabatana   
Este dado não existe na língua 
 
97. porco do mato (javali)  
[�zFhuRu�Re] 
/zF.hu.Ru.Re/ 
zöhurure 
 
98. anta  
[�u�hF˘ dF] 
/u.hF.dF/ 
uhödö 
 
99. capivara  
[�ub�dF] 
/uP.dF/ 
ubdö 
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100. jaguar, onça pintada  
[�hu/up�t ç] 
/hu  uP.t ç/ 
hu uptó 
 
101. leão  
??? 
 
102. veado   
[pçnE/e�wa�we�    pçnE�/ ERe] 

/pç.dE.e� wa.we�    pç.dE .e�.Re/ 
póné`e wawe  póné ere 
 
103. cachorro  
[wap�s å�] 

/waP.s å�/ 
Wapsã 
 
104. cadela  
[wap�s å�pi�/o �] 

/waP.s å�   pi .o �/ 
wapsã pi`õ 
 
105. tatu  
[wå�Rå��hF˘ pç] 

/wå�.Rå�.hF.pç/ 
wãrãhöpó 
 
106. morcego   
[�aRç�bçwa�we�] 

/a.Rç.bç  wa.we�/ 
aróbówawe 
 
107. lontra, irara  
[s i ¯o�Reza�/a] 

/s i .do�.Re.za.a/ 
sinhoreza`a 
 
108. macaco-prego  
[�Rç�/ç/Re] 
/Rç.ç.Re/ 
ró`ó`re 
 
109. macaco-preto  
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[Rç/çs i�på�Ri] 

/Rç.ç.s i .på�.Ri/ 
ró`ósipãri 
 
110. macaco-cuatá  
??? 
 
111. macaco-aranha  
??? 
 
112. macaco-vermelho  
???? 
 
113. capivara  
[/ub�dF] 
/uP.dF/ 
ubdö 
 
114. bicho-preguiça  
???? 
 
115. tamanduá  
[�padi] 
/pa.di/ 
padi 
 
116. paca  
???? 
117. lagarto  
???? 
 
118. jacaré  
[�aj hFj�RE] 
/aj .hFj .RE/ 
aihöiré 
 
119. cágado   
[ �̀/u�/å�] 

/u.å�/ 
`u`ã 
 
120. tartaruga   
[/u�/å�hF�pç] 

/u.å�.hF.pç/ 
u`ãhöpó 
 
121. caititu  
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[/u�hF�e] 

/u.hF.�e/ 
uhöre 
 
 
 
122. queixada  
[/u�hF] 
/u.hF/ 
uhö 
 
123. quati  
[/u�hF¯i �s i RE�t i] 

/u.hF.di �.s i .RE.t i/ 
uhönhisiréti 
 
124. gato  
[¯o��Ro �ni �] 

/do �.Ro �.di �/ 
nhorõni 
 
125. rato  
[ �̀/RubF] 
/Ru.bF/ 
`rubö 
 
126. camundongo  
[�/RuRe] 
/Ru.Re/ 
`rure 
 
127. rabo, calda  
[�RubF�pa] 
/Ru.bF.pa/ 
`ruböpa 
 
128. cobra  
[�wa˘ hi] 
/wa.hi/ 
wahi 
 
129. sucuri  
[wå�̄ å��/u] 

/wå�.då�.u/ 
wãnhã`u 
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130. jibóia  
[wa�hi hFj�Rå�] 

/wa.hi   hFj .Rå�/ 
wahihöirã 
 
131. cascavel  
[s i�zF] 
/s i .zF/ 
sizö 
 
132. jararaca  
[/uj bRç�/wa] 
/uj .bRç.wa/ 
uibrówa 
 
133. sapo  
[/u�t i] 

/u�t i/ 
uti 
 
134. pássaro  
[�s i Re] 
/s i .Re/ 
sire 
 
135. beija-flor  
[Rçm ¯i��Rå�Rå�] 

/RçP.di �.Rå�.Rå�/ 
rómnhirãrã 
 
136. papagaio  
[�/RE/Re] 
/RE.Re/ 
ré`re 
 
137. tucano   
[waj�hF˘ RF] 
/waj .hF.RF/ 
waihörö 
 
138. arara  
[s o��t E] 

/s o�.t E/ 
sõté 
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139. periquito  
[�/RE/Re�/Ra˘ /Re] 
ré`re`ra`re 
 
140. urubu  
[s i pa�hudu] 
/s i .pa.hu.du/ 
sipahudu 
 
141. peru  
???? 
 
142. coruja   
[pRçt ç�pRE]  
/pRç.t ç.pRE/ 
prótópré 
 
143. gaivota  
[s o�Re�ho �] 

/s o�.Re.ho �/ 
sõrehõ 
 
144. jacu  
[s i ba/a�Re] 
/s i .ba.a.Re/ 
siba`are 
 
145. galinha  
[�s i /a] 
/s i .a/ 
si`a 
 
 
146. mutum  
[s i ba�/aRå�] 

/s i .ba.a.Rå�/ 
siba`arã 
 
147. peixe  
[�t e˘ be]                  [ pe�/a] 
/t e.be/                       /pe.a/ 
tebe;                         pe`a 
 
148. piranha  
[�wa�/wa] 

/wa�/wa/ 
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wa`wa 
 
149. abelha   
??? 
150. mosca    
[Rç�pe] 
/Rç.pe/ 
rópe 
 
151. pulga  
da`upse 
 
152. piolho  
[daRå��/wa˘ /Re] 

/da.Rå�.�wa.Re/ 
darã`wa`re 
 
153. pernilongo, carapanã  
[da�hF/a�/ahF] 
/da.hF.a.a.hF/ 
dahö`a`ahö 
 
154. cupim  
[��i] 
/i/ 
i 
155. formiga  
[zFm�hupRE] 
/zFP.hu.pRE/ 
zömhupré 
 
156. aranha  
[�s i bi] 
/s i .bi/ 
sibi 
 
157. mato  
[Rçm Rå�j�hF] 

/RçP.Rå�j .hF/ 
rómrãihö 
 
158. grama, capim  
[Rçm Rå�j a�pç] 

/Rç.bRå�  a.pç/ 
rómrãiapó 
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159. morro  
[da�hFj m å�nå��zE]  

/da.hFj .bå�.då�.zE/ 
dahöimanazé 
 
160. árvore  
[Rç�wede] 
/Rç.we.de/ 
rówede 
 
161. folha  
[wes uj�Rå�]                [ pa/a/�pE]  

/we.s uj .Rå�/                  /pa/a/�pE/ 
wesuirã                       pa`a`pé 
 
162. folha da árvore  
[we�des uj�Rå�] 

/we.de.s uj .Rå�/ 
wede suirã 
 
163. flor  
[/i�s i�/Rå�̆ Rå�] 

/ i �.s i .Rå�.Rå�/ 
isirãrã 
 
164. fruto  
[Rç�m Rå�] 

/Rç�bRå�/ 
rómrã 
 
165. seiva  
[/i�s i p�t i] 

/i �.s iP.t i/ 
isipti 
 
166. raiz  
[wede�zaRa] 
/we.de  za.Ra/ 
wedezara 
 
167. semente  
[Rçm i��/å�m å�] 

/Rç  bi � å�.bå�/ 
rómiãma 
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168. pau  
[wede�hu] 
/we.de  hu/ 
wedehu 
 
169. erva  
[du¯o��/u] 

/du.do �.u/ 
dunhõ`u 
170. milho  
[�no �zF] 

/do �.zF/ 
nozö 
171. mandioca  
[�u�pa] 
/u.pa/ 
upa 
 
172. farofa  
[/u�pazu�bRE] 
/u.pa.zu.bRE/ 
upazubré 
 
173. tabaco  
[waRi�¯å�nå�] 

/wa.Ri   då�.då�/ 
warinhãna 
 
174. algodão   
[/aba�/zi] 
/a.ba.zi/ 
aba`zi 
 
175. cabaça  
[/aba�/ze] 
/a.ba.ze/ 
aba`ze 
 
176. inhame  
[m o��/o �ni �] 

/bo �.o �.di �/ 
mo`õni 
 
177. batata doce  
[ba.ta.�ta] 
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/ba.ta.�ta/ 
batata 
 
178. urucum  
[�bF] 
/bF/ 
bö 
 
179. pimenta  
[Rçm Rå��zE] 

/Rç.bRå�.zE/ 
rómrãzé 
 
180. coca   
??? 
 
181. timbó  
[/abawa�/zi] 
/a.ba.wa.zi/ 
abawa`zi 
 
182. banana  
[pa�/ç] 
/pa.ç/ 
pa`ó 
 
183. palmeira  
[�uj�wede] 
/uj .we.de/ 
uiwede 
 
184. açaí   
??? 
 
185. murici  
[daba/a�zE] 
/da.ba.a.zE/ 
daba`a`zé 
 
186. cana-brava    
??? 
 
187. sal 
[Rçwa¯i �m i ��zE] 

/Rç.wa.di �.bi �.zE/ 
rówanhimizé 
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188. chicha (bebida de milho, mandioca)  
[no�j am å�zu] 

/do �.a.bå�.zu/ 
noiamazu 
 
189. um  
[m i�s i] 
/bi   s i/ 
misi 
 
190. dois  
[m å�paRa�nE] 

/bå�.pa.Ra.dE/ 
maparané 
 
191. três  
[t s i�/ubda�t o�] 

/t s i ./ub.da.t o�/ 
tsiubdatõ 
 
192. quatro  
[/i��m Ro �pF] 

/i �.bRo �.pF/   ?????? 
imrõpö    
 
193. cinco  
[/i��m Ro �t o �] 

/i �.bRo �.t o �/ 
imrõtõ 
194. seis  
[/i��m Ro �pF] 

/i �.bRo �.pF/ 
Imrõpö 
 
195. sete  
[/i�m Ro �t o ��nå�] 

/i �.bRo �.t o �.då�/ 
imrõtõna   
 
196. oito  
[/i�m Ro �/a�hFnå�] 

/i �.bRo �.a.hF.då�/ 
imrõahöna 
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197. nove  
[/i�t çm å��/a] 

/i �.t ç.bå�.a/ 
itóma`a 
 
198. dez  
[/i�m Ro ���ahF] 

/i �.bRo �.a.hF/ 
imrõahö 
 
199. primeiro  
[ /i �m o �Ri�Rada] 

/i �.bo �.Ri .Ra.da/ 
imõrirada 
 
200. último   
[daRå�s ut u�/wa] 

/da.Rå�.s u.t u.wa/ 
darãsutu`wa 
 
201. matraca      
??????? 
202. tambor      
??????? 
203. roupa  
[ da�/uza] 

/da�/uza/ 
da`uza 
 
204. brinco   
[dapçRej a�Ru] 
/da.pç.Re.a.Ru/ 
dapóreiaru 
205. máscara   
[da/ubu�hF]  
/da./u.bu.hF/ 
daubuhö 
 
206. curandeiro  
[dawede�wa] 
/da we.de wa/ 
dawedewa 
 
207. chefe, cacique  
[Rç�t i wa] 
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/Rç.t i .wa/ 
rótiwa 
 
208. eu  
[�wahå�] 

/wa.hå�/ 
wahã 
 
209. você, tu   
[��ahå�] 

/a.hå�/ 
ahã 
 
210. ele  
[�/o �hå�] 

/o �.hå�/ 
Õhã 
 
211. ela  
[�/o �hå�pi�/o �] 

/o �.hå�.pi .o �/ 
õhã pi`õ 
212. isso  
[�/o �hå�] 

/o �.hå�/ 
õhã 
213. nós (eu + você)   
[wano ��Ri �] 

/wa.do �.Ri �/ 
wanõri 
 
214. nós (eu + eles)    
[wano �Ri �za�Ra] 

/wa.do �.Ri �.za.Ra/ 
wanõrizara 
 
215. vocês  
[/ano �Ri �hå�] 

/a.do �.Ri �.hå�/ 
anorihã 
 
216. eles  
[ /o �no �Ri ��hå�] 

/o �.do �.Ri �.hå�/ 
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õnorihã 
 
217. elas  
[ /o �no �Ri �hå�pi�/o �] 

/o �.do �.Ri �.hå�.pi .o �/ 
õnorihãpi`õ 
 
218. minha mão  
[�i�ni ��bRada] 

/i �.di �.bRa.da/    ???? 
ini`brada 
 
219. tua mão   
[/as a�bRada] 
/a.s a.bRa.da/ 
asa`brada 
220. a mão dele / dela  
[/o�ho �ni ��bRada] 

/o �.ho �.di �.bRa.da/  ??????? 
õhõnibrada 
221. nossa mão    
[/i�̄ i �bRat a�t e] 

/i �.di �.bRa.t a.t e/ 
inhibratate 
 
222. vossa mão (de vocês)  
[/i��̄ i �bRadaj�t e] 

/i ��.di �.bRa.da.t e/  ???? 
inhibradaite 
 
223. mão deles / delas  
[/o�ho �̄ i ��bRada] 

/o �.ho �.di �.bRa.da/ 

o�hõnhibrada 
 
224. meu arco  
[�t i /um ¯i��/å�] 

/t i .uP.di�.å�/ 
tiumnhiã 
 
225. grande  
[�i�s a�/e�ne�] 

/i �.s a.e�.de�/ 
isa`ene 
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226. pequeno  
[/i�s uRu�Re] 

/i �.s u.Ru.Re/ 
isuru`re 
 
227. frio  
[�hFdi] 
/hF˘ .di / 
hödi 
228. quente  
[wa�Rçdi] 
/wa.Rç.di/ 
waródi 
229. bom  
[�we�di] 

/we�.di/ 
wedi 
 
230. mau  
[was Et E�Redi] 
/wa.s E.t E.Re.di / 
wasétéredi 
 
231. branco  
[�i�/a] 
/i .a/ 
i`a 
 
232. preto   
[�i��Rå�dF] 

/i �.Rå�.dF/ 
i`rãdö 
 
233. vai!  
[m å�/a�t o] 

/bå�.a.t o/ 
ma`ato 
 
234. vem!  
[�we/aj�m o �Ri ��] 

/we.aj .bo �.Ri ��/      ??? 
we`aimori 
 
235. coma!  
[��Re�ne�]             [�Re�ne��d a] 
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/Re�.de�/               /Re�.de�.da/ 
rene; reneda 
236. beba!  
[�hF�Re�ne�] 

/hF.�Re�.de�/ 
hö`rene 
237. durma!  
[/as o�t o ��da] 
/a.sõ.tõ.da/ 
asõtõda 
 
238. cocar  
[waj�Rç] 
/waj .Rç/ 
wairó 
 
239. dentes  
[da�wa] 
/da.wa/ 
da`wa 
 
240. ponta da língua   
[da�/i ç�t ç] 
/da.i .ç.t ç/ 
da`iótó 
 
241. cabelo comprido   
[/i��s ERERå��RuRe] 

/i �.s E.RE Rå�.Ru.Re/ 
iséré rãrure  
 
242. pescoço  
[/i��s o �Re] 

/i �.s o�.Re/ 
isõre 
 
243. pomo-de-adão  
[da�paRanå��Rada] 

/da.pa.Ra.då�.Ra.da/ 
daparanarada 
 
244. nuca  
[da�Rå��Rada] 

/da.Rå�.Ra.da/ 
darãrada 
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245. braço inferior  
[dapaj�hi] 
/da.pa.hi/ 
dapaihi 
 
246. pulso  
[da¯i �m i��zu] 

/da.di �.bi �.zu/ 
danhimizu 
 
247. pelo  
[dapajhi�su] 
/da.pa.hi.su/ 
dapaihisu 
 
248. pelos do corpo  
[dapajhi�su] 
/da.pa.hi.su/ 
dapaihisu 
 
249. cílio  
[da�t çp�s u] 
/da.t çP.s u/ 
datópsu 
 
250. sobrancelha  
[da/uj hFj�wadu] 
/da.uj .hFj .wa.du/ 
da`uihöiwadu 
 
251. axila     
[daj a�Re] 
/da.j a.Re/ 
daiare 
 
252. estômago  
[da�j o �wa] 

/da.j o �.wa/ 
daiõwa 
 
253. intestinos  
[da.waj .�ho �] 

/da.waj .�ho �/ 
dawaihõ 
 
254. velha (coisa velha, estragada) 
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[/i�Rat a�Re] 

/i �.Ra.t a.Re/ 
iratare     
 
255. neblina  
[hFni �zE] 

/hF.di �.zE/ 
hönizé 
 
256. nuvem  
[hFj wa�/a] 
/hF.wa.a/   ????? 
höiwa`a 
 
257. nublado  
[hFj wa�/we�di] 

/hFj wa /we� di / 
höiwa`wedi 
 
258. nuvens pretas (tormenta)  
[hFj wa�Rå�dF] 

/hFj .wa.Rå�.dF/ 
höiwa`rãdö 
 
259. riacho, arroio    
[/F�RaRe] 
/F.Ra.Re/ 
örare 
 
260. pântano  
???? 
 
261. chácara  (aldeia pequena)  
[daRç�m Rå�Re] 

/da.Rç.bRå�.Re/ 
darómrãre  
 
262. pedras  
[�/e�ne�] 

/e�.de�/ 
ene 
 
263. rochas   
[�/e�ne�] 

/e�.de�/ 
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ene 
 
264. trilha   
[bFdFdi�¯i �ç�t ç]  

/bF.dF.di .di �.ç.t ç/ 
bödödinhiótó 
 
265. esteira  
[wet e¯å�m Ri �] 

/we.t e.då�.bRi �/ 
wetenhãmri 
 
266. refúgio  
[Rçm�hFnå�wa�m o �] 

/RçP.hF.då�.wa.bo �/ 
rómhönawamõ 
 
267. este    
[�o�hå�] 

/o �.hå�/ 
õhã 
268. aquele   
[�o�hå�] 

/o �.hå�/ 
õhã 
269. quem?   
[�/e�/wahå�] 

/e.wa.hå�/ 
E`wahã 
 
270. que?  
[/e�m å�Ri �] 

/e.bå�.Ri �/ 
E`mari 
 
271. não  
[må��Redi] 

/bå�.Re.di/ 
maredi 
 
272. todos  
[�ubu�RE] 
/u.bu.RE/ 
uburé 
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273. muitos  
[/a�hFdi] 
/a.hF.di/ 
ahödi 
 
274. longo  
[/i�s aRi] 

/i �.s a.Ri/ 
isari 
 
275. casca de árvore  
[Rçwede�zaRi] 
/Rç.we.de.za.Ri/ 
Rówedezari 
 
276. carne  
[Rçm�¯i �] 

/RçP.di �/ 
Rómnhi 
 
277. sangue  
[da�wapRu] 
/da.wa.pRu/ 
dawapru 
 
278. gordura     
[�s ebRe] 
/s e.bRe/ 
sebre 
 
279. ovo    
[s i�/a/Re]        [ /i ��/Re] 
/s i .a.Re/            /i .Re / 
si`are; i`re 
 
280. chifre  
[ /i ��/u] 

/i �.u/ 
i`u 
 
281. penas  
[/i�s a�Ri pi] 

/i �.s a.Ri .pi/ 
isaripi 
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282. unhas   
[da�¯i �pç] 

/da.di �.pç/ 
danhipó 
 
283. barriga  
[dadu�pu/a] 
/da.du.pu.a/ 
dadupu`a 
 
284. fígado  
[da�hF��e�ne�] 

/da.hF.e�.de�/ 
dahö`ene 
 
285. beber  
[�hF��Re�ne�] 

/hF.Re�.de�/ 
hö`rene 
 
286. comer  
[�Re�ne�] 

/Re�.de�/ 
rene 
 
287. morder  
[�s aRi] 
/s a.Ri/ 
sari 
 
288. ver  
[m å��dF/F] 

/bå�.dF.F/ 
madö`ö 
 
289. ouvir  
[wa�t Fm å��dF] 

/wa.t F.bå�.dF/ 
watömadö 
 
290. saber  
[waj hup�s edi] 
/waj .huP.s e.di/ 
waihupsedi 
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291. dormir  
[�a�s o�t o �] 

/a.s o �.t o �/ 
asõtõ 
292. morrer  
[m a�dF˘ RF] 
/m a.dF.RF/ 
madörö 
293. matar  
[m å�t e��we�] 

/bå�.t e�.we�/ 
matewe 
 
294. nadar    
???? 
 
295. voar      
???? 
 
296. andar    
[aj�m o �̆ Ri�] 

/aj .bo �.Ri �/ 
aimori 
 
297. vir         
[m å��t Fwe�wi] 

/bå�.t F.we.wi/ 
matöwewi 
 
298. deitar-se   
[te�¯o�no�] 

/te.do�.do�/ 
tenhono 
 
299. sentar-se   
[/a�s å�m Rå�] 

/a.s å�.bRå�/ 
asãmra 
 
300. ficar de pé  
[hFj�wi /a�s å�nå�] 
höiwiasãna 
 
301. dar  
[wat i�s o�] 
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/wa.t i .s o/ 
watisõ 
302. dizer  
[dam Re�m e�] 

/da.bRe�.be�/ 
damreme 
 
303. arder  
[m å�hF�s at a] 

/bå�.hF.s a.t a/ 
mahösata 
 
304. montanha, serra   
[/at eRaj�hF] 
/a.t e.Raj .hF/ 
ateraihö 
 
305. verde  
[/i��/uzE] 

/ i �.u.zE/ 
i’uzé 
 
306. vermelho  
[/i�pRE]                  [ /i �wam nå�Ri �/uzE] 

/i �.pRE/                       /i �.waP.då�.Ri �.u.zE/ 
Ipré                          iwamnari`uzé 
 
307. cheio  
[må�sisi�di] 

/bå�.si.si.di/ 
masisidi 
 
308. novo  
[/i��t E] 

/i �.t E/ 
ité 
309. redondo  
[/i�s a�pçdç] 

/i �.s a.pç.dç/ 
isapódó 
310. seco  
[wa�ç�t i] 
/wa.ç.t i/ 
waóti 
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311. nome  
[/a�s i s i] 
/a.s i .s i/ 
asisi 
 
312. como?  
[/e�ni �ha] 

/e  di �.ha/ 
E`niha 
 
313. quando?  
[�e�ni �wa] 

/e  di �.wa/ 
E`niwa 
 
314. onde?  
[/e�m o �m o �] 

/e   bo �.bo �/ 
E`momo 
 
315. aqui  
[/å��m E�]    ??? 

/a.be�/ 
ame 
 
316. aí, ali  
[/o��m E] 

/o �.bE/ 
õmé 
317. outro  
[/i�hFj�ba/a�m o �] 

/i �.hFj .ba   a.bo �/ 
ihöiba`amo 
318. poucos  
[s uRu˘�nå�] 

/s u.Ru.då�/ 
Suruna 
 
319. neblina   
??? 
 
320. fluir, corrente do rio   
???? 
 
321. mar  
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[�/Fwa�we�] 

/F  wa.we�/ 
öwawe 
 
322. molhado  
[/i�waj�/ç�pe] 
iwaiópe 
 
323. lavar  
[/ups o��nå�] 

/ uP.s o�.då�/ 
upsona 
 
324. verme  
[/aj /u�t E¯å��Rå�pRE] 

/aj .u.t E   då�.Rå�.pRE/ 
aiuténharãpré 
 
325. asa  
[/i��s aRç] 

/i �.s a.Rç/ 
isaró 
 
326. pele de animal  
[/abazej�hF] 
/a.ba.zej .hF/ 
abazeihö 
327. umbigo  
[da¯å�nå��hi] 

/da.då�.då�.hi/ 
danhanahi 
 
328. saliva  
[daj ada�pRç] 
/da.j a.da.pRç/ 
daiadapró 
 
329. leite  
[/i�hFj wa�/u] 
ihöiwa`u 
 
330. com; junto  
[s i m i�s u�t u] 

/s i .bi�.s u.t u/ 
simisutu 
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331. em  
[/Ri�pRa] 
/Ri   pRa/    ???? 
ripra 
 
332. num lugar X 
 
333. se 
 
334. gelo   
[wa�hF˘ di] 
/wa.hF.di/ 
wahödi 
 
335. neve  
???? 
336. gelar, congelar  
[�hF/upt abi�di] 
/hF uP.t a.bi .di/ 
hö`uptabidi 
337. menino  
[wap�t E] 
/waP.t E/ 
wapté 
 
338. escuro   
[Ro�m Radi] 
/Ro.m Ra.di/    ??? 
romradi 
 
339. cortar    
[s i�zF˘ Ri] 
/s i .zF.Ri/ 
sizöri 
 
340. amplo, espaçoso  
[ /i �s a�/e�ne�] 

/i �.s a.e�.de�/ 
isa`ene 
 
341. estreito  
[�i�s�R��Redi] 

/i �.s�.R�.Re.di/ 
isyryredi 
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342. longe   
[Rçm�hFdi] 
/RçP.hF.di/ 
rómhödi 
 
343. perto  
[Rçm�hut u�Redi] 
/RçP.hu.t u.Re.di/ 
rómhuturedi 
 
344. grosso  
[ /i �s a/e�ne�] 

/i �  s a.e�.de�/ 
isa`ene  
345. delgado, magro  
[ /i �hFj�ba�RaRe] 

/i �   hFj .ba   Ra.Re/ 
ihöibarare 
 
346. curto, pequeno  
[s apç�Redi] 
/s a.pç.Re.di/ 
sapórédi 
 
347. pesado  
[pi�Redi] 
/pi .Re.di/ 
pi`redi 
 
348. estúpido, idiota  
[/aj m å�waj�hu/o ��di] 

/aj    .bå�   .waj .hu  .o �   . di/ 
aimãwaihuõdi 
 
349. afiado                                   cego 
[m å�s i�zF]                                     [ wa/o �di] 

/bå� .s i   .zF/                                            /wa   .o �   .di/ 
masizö                                                 wa`õdi 
 
350. sujo  
[�Rç�pRu] 
/Rç.pRu/ 
rópru 
 
351. pobre  
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[s i m å��Ri ��/o �] 

/s i .bå�.Ri �.o �/ 
simari`õ 
352. liso, macio  
[ /i �hFj�haRE] 

/i �.hFj .ha.RE/ 
ihöiharé 
353. reto  
[ /i ��haRE] 

/i �.ha.RE/ 
iharé 
 
354. correto  
[ /i �s aRi�nå�] 

/i �  .s a.Ri    .då�/ 
isarina 
 
355. esquerda   
[�a�s i m i�/eni ��we�] 

/a.s i .bi�.e.di �.we�/ 
asimieniwe 
 
356. direita  
[ /as i m i�Reni �we�] 

/a.s i .bi�.Re.ni �.we�/ 
asimireniwe 
 
357. velho  
[/i�hi�Re]                    [ was Et E�Redi] 

/i �.hi .Re/                        /wa.s E.t E.Re.di / 
ihire                              wasétéredi 
 
358. esfregar, friccionar   
[waRi�nå�] 

/wa.Ri .då�/ 
warina 
 
359. puxar  
[s a�Ro�t o �] 

/s a.Ro �.t o �/ 
sarõtõ 
360. empurrar   
[ �̀/pRaba]                       [ m e��nå�] 

/pRa.ba/                             /bRe�då�/ 
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`praba                                 mena 
361. lançar  
[be��då�]                          [ pi�Reba] 

/be�.då�/                               /pi .Re.ba / 
mena                                   pireba 
 
362. bater  
[�a�zFRi] 
/a.zF.Ri/ 
azöri 
 
363. rachar, fender   
[s i�zFRi] 
/s i .zF.Ri/ 
sizöri 
 
364. cavar  
[�a�/bRenå�]     ???????????? 

/a.bRe.då�/ 
a`brena 
 
365. atar, ligar  
[wa�s i s i] 
/wa.s i .s i/ 
wasisi 
 
366. costurar  
[babaRi�nå�] 

/ba.ba.Ri .då�/ 
babarina 
 
367. cair-se  
[m å�wap�t å�Rå�] 

/bå�.waP.t å�.Rå�/ 
mawaptãrã 
368. inchar-se 
[ /i ��dupu] 

/i �.du.pu/  
idupu 
369. pensar  
[Rçs a�Rat a] 
/Rç.s a.Ra.t a/ 
rósarata 
 
370. cantar  
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[�as o��Renå�] 

/a.s o �.Re.då�/ 
asõrena 
 
371. cheirar  
[s ada�zej t i] 
/s a.da.zej .t i/ 
sadazeiti 
 
372. vomitar  
[da�/a/a/waj�/ç]  
/da.a.a.waj ./ç/ 
da`a`a`wai`ó 
 
373. chupar  
[�ups o�m Ri �] 

/uP.s o�.bRi �/ 
upsõmri 
 
374. soprar   
[s a�/uRi] 
/s a.u.Ri/ 
sauri 
 
375. temer  
[wa�s udu] 
/wa.s u.du/ 
wasudu 
 
376. apertar  
[/am aRçp�t i nå�] 

/a.m a.RçP.t i .då�/ 
amaróptina 
377. segurar  
[t E�t E] 
/t E.t E/ 
tété 
 
378. abaixo   
[pi�Reba] 
/pi .Re.ba/ 
pireba 
 
379. acima  
[hFj m o �] 
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/hFj .bo �/ 
höimo 
 
380. maduro  
[ /u�/zuRi] 
/u.zu.Ri/ 
u`zuri 
 
381. pó, poeira   
[Rçb�zapRu] 
/RçP.za.pRu/ 
róbzapru 
 
382. vivo  
[hFj�wi] 
/hFj .wi/ 
höiwi 
 
383. corda  
[m å��/udu] 

/bå�.u.du/ 
ma`udu 
 
384. ano  
[�wahu] 
/wa.hu/ 
wahu 
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ANEXO III 

 

FORMULÁRIO DOS VOCABULÁRIOS PADRÕES PARA ESTUDOS 

COMPARATIVOS PRELIMINARES NAS LÍNGUAS INDÍGENAS DO MUSEU 

NACIONAL 

 

1.cabeça  

[ da./Ra)]              <darã> 

2. a cabeça é redonda     

[ i ).' Ra)#za.' pç.dç]              <i )rã zapodo> 

3. cabelo      

[ da.' zEE.RE]                       <dazere> 

4. o cabelo é preto     

[ da.' zEE.RE#i ).' Ra).d´]          <dazere i)rãdö>  

5. orelha      

[ da.' pç.Re] 

6. ele furou a orelha     

[ ' o).ha#).t i .pç.' Re#m a).s a .' pu.u] 

7. olho      

[ da.' t ç] 

8. o olho é bom     

[ da.' t ç.ha)#i ).' we)]  

9. nariz      

[ da.¯i )' .s i ./Re] 

10. o nariz está inchado    

[ s i .'s i .Re#du.' pu.di ] 

11. boca      

[ da.zaI .' h´]   

12. língua       

[ da.No).' t ç] 

13. a língua está na boca    

[ da.No).' t ç.ha)#da.za.da. ' wa.Re] 
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14. dente      

[ da.' /wa] 

15. cinco dentes     

[ i ).m Ro).' t o).na)#da.' /wa]   

16. saliva      

[ da.za.daI .' pRç]  

17. pescoço      

[ da.' bu.du] 

18. o pescoço é comprido    

[ da.bu.' du.ha)#i ).' pa] 

19. peito      

[ da.No).' /u.du] 

20. costas      

[ da.' ba] 

21. mão      

[ da.¯i )m .' /Ra.da] 

22. ele está apertando a mão    

[ o).' Re.ha)#t e.i ).' ¯i )m ./Ra.t a.' wa.t i ] 

23. perna      

[ i ).za.da.' s up.t e] 

24. ele está coçando a perna    

[ o).' Re.ha)#t i .I a.da.' dup.t e#t e.' wa.Ri ]    Ú  [ o).' Re.ha)#t i .za.da.' dup.t e#t e. ' wa.Ri ]    

25. joelho      

[ da.' hi .Ra).t i ] 

26. o joelho está mau     

[ ' hi .Ra).t i#wa.s E.' t E.di ]  

27. pé       

[ da.' pa.Ra] 

28. ele está lavando os pés    

[ t e.' s i .pa.Ra#'up.s o)]  

29. coração      
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[ da.' s i .Ri] 

30. o coração do jacaré     

[ aI .h´I .' RE#s i .Ri ] 

31. fígado      

[ da.'pa]  

32. o fígado do macaco    

[ Rç./ç.' Re#' s i .r i] 

33. barriga      

[ da.' di ] 

34. tripas; intestinos     

[ da.Na).' na)./Ru]  

35. pele      

[ da.' h´] 

36. ele cortou a pele     

[ ' o).ha)#t i .' h´#m a).s i .' z´]  

37. osso      

[ da.' hi ] 

38. o osso é pesado    

[ da.' hi .ha)#i ).pi .' Re] 

39. sangue      

[ da.' wa.pRu] 

40. o sangue é vermelho    

[ da.wa.' pRu.ha)#i ).' pRE]  

41. a. bicho      

[ a.ba.' ze]  

     b. bicho doméstico 

[ da.¯i .m i .I a.' m o)]      Ú    [ da.¯i .m i ).za.' m o)] 

    c. réptil 

[ a.pa.' /u.zE]  

42. ele viu alguns bichos    

[ a.ba.' ze#m a).m a).' d´]  



 386 

43. jacaré      

[ aI .h´I .' RE] 

44. cachorro      

[ wap.' s a)]  

45. ele bate no cachorro    

[ wap.' s a)#m a).' /a.z´]  

46. onça      

[ ' hu] 

47. a onça está bebendo água   

[ ' hu#t e.' ´#h´.' RE] 

48. macaco      

[ Rç./ç.' Re] 

49.anta 

[ u.»h´.d´]  

50. chifre     

[ i .ho).m o).' Re] 

51. dois chifres     

[ m a).pa.Ra.' nE#/i ).' /u] 

52. rabo      

[ ' i).b´]  

53. o menino está puxando o rabo do macaco  

[ a./u.' t E#t e.m å).nå).' wa.hi#Rç./ç.' Re#'b´.hå)]  

54. pássaro      

[ ' s i .Re] 

55. os pássaros estão voando   

[ ' s i .Re#t e.' wa.Ra] 

56. papagaio      

[ waI .' h´.R´] 

57. garra, unha de bicho    

[ a.ba.ze.' ¯i .pç]  

58. as unhas do papagaio    
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[ waI .h´.R´.' ¯i .pç]  

59. asa      

[ s i .za.' Ri .bi] 

60. as asas são brancas    

[ s i .za.Ri .' bi .ha)#i ).' /a]  

61. pena, pluma     

[ i ).s i .' Rç.bç] 

62. esta pluma é pequena    

[ s i .r ç.' bç#i ).' s ´.R´] 

63. ovo      

[ ' i).Re  s i .Re]  

64. ele está contando ovos    

[ ' o).ha)#t e.s i .Re.na).t e.m Ro)]      Ú     [ ' o).ha)#s i .Re#na).t e.t e.m Ro)]  

65. peixe      

[ ' t e.be] 

66. o peixe está nadando    

[ ' t e.be#t e.' z´.Ri ] 

67. cobra      

' wa.hi  

68. ele tem medo de cobra    

' o).ha)#t a).m a).pi .' pa.di#wa.' hi .ha) 

69. piolho      

da.' pu      Ú     da.' /u 

70. poucos piolhos      

s ˆ .Rˆ .' Re.di#da.' /u 

71. verme     

a./u.' t e#I a.nå).' Nå).pRE 

      minhoca      

72. quatro vermes     

a./u.' t e#I a.na).' Na).pRE 

73. milho      
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' no).z´ 

74. o milho é amarelo    

no).' z´.ha)#.i ).' /u.zE 

75. mandioca      

u.' pa 

76. ele apanha a mandioca    

' o).ha)#u.' pa#t e.za#s a.R o).t o) 

77. fumo      

' wa.Ri ) 

78. o fumo está aqui     

' wa.Ri )#a).ha).' t a 

79. árvore      

[ ' we.de] 

80. a árvore está queimando    

[ ' we.de#m a.t i .' z´.t a#za.' Ra]  

81. pauzinho      

[ we.de.' hu] 

82. o pau é grosso     

[ we.' de.ha)#i ).wa.za.' e). nE]  

83. capim, grama     

[ ' du] 

84. o capim é verde     

[ ' du.ha)#i ).' /u.zE] 

85. flor      

[ i ).s i .' Ra).Ra)]  

86. esta flor      

[ ' a).ha)#we.s uI .' Ra)] 

87. a outra flor     

[ ' o).ha)#we.s uI .' Ra)]  

88. fruta      

[ ' Rçm .Ra)] 
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89. a fruta está estragada    

[ Rçm .' Ra).ha)#wa.s E.t E.' Re.di ]  

90. semente      

[ Rçb.' z´] 

91. muitas sementes     

[ Rçb.' z´.ha)#a.' h´#up.t ab.' di ] 

92. folha      

[ we.s uI .' Ra)]  

93. a folha é fina     

[ we.s uI .' Ra).ha)#s u.¯i .s i .t u.' hi .di ] 

94. raiz      

[ i ).' s a.Ri] 

95. três raízes      

[ s ub.da.' t o)#i ).s a.' Ri .ha)] 

96. casca      

[ i ).' h´] 

97. a casca é grossa     

[ we.de.' h´.ha)#i .h´.' s u]  

98. céu      

[ h´I .' wa] 

99. sol       

[ ' b´.d´] 

100. o sol é redondo     

[ b´.' d´.ha)#i ).t o).' m o)#za.' pç.dç]  

101. lua      

[ /a./a.' m o)] 

102. a lua é grande     

[ /a./a.' m o).hå)#i ).s a.' e).nE]  

103. estrela      

' wa.s i 

104. todas as estrelas     
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u.bu.' RE#wa.' s i .hå) 

105. dia      

' b´.d´ 

106. um dia      

b´.t ´.m i .' s i .nå) 

107. noite      

ba.Ra.' nå) 

108. a noite é curta     

m å).' Ra#hu.t u.' di  

109. ano     

wa.' hu 

110. nuvem      

hu.ni .' dzE 

111. a nuvem está no céu    

hu.ni .' dzE.hå)#h´I .wa.' nå) 

112. chuva      

' t å) 

113. a chuva é fria     

' t å).hå)#pi .ni ).wa.h´.' zE. di  

114. nevoeiro (fumaça da terra)   

hu.ni ).' zE 

115. vento      

[ Rç.' wa./u] 

116. o vento está soprando    

[ Rç.wa.' /u#t e.Rç.wa.' po)]  

117. neve 

[ t å)I ).' a.Re] 

118. gelo 

 

119. a água está gelada 

[ ' ´.hå)#wa.h´.' zE.di ]  
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120. rio 

[ ´.wa.' we)]  

121. o rio é estreito (apertado) 

[ ´.wa.' we).hå)#Re.s ¨.R¨.' Re.di ] 

122. água 

[ ' ´] 

123. a água está correndo 

[ ' ´#wa.Ra.t e.' t e.di ]  

124. a folha está boiando na água 

[ we.s uI .' Rå).hå)#.t e.' wa. Ra#' ´#i ).s i .' wi ] 

125. lagoa 

[ ´.' t o)]  

126. a lagoa é longe 

[ ´.' t o).hå)#Rçm .' h´.di ]  

127. mar 

[ »´#»pç.RE]  

128. terra 

[ t i .' /a] 

129. a terra é seca 

[ t i ./aI .' RE.di ] 

130. pó, poeira 

[ Rçm .' ¯i b.zu] 

131. tem muita poeira 

[ Rçm .¯i b.' zu#a.' h´.di ] 

132. areia 

[ s u.' pa.Ra] 

133. o mato 

 [ ' m å).Rå)]      Ú    [ m å)̆ )]  

134. o outro está no mato 

[ i ).am o)I )./u#m å)./u]  

135. monte, morro 
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[ /E.t E.Rå)I .' Rå]           Ú         [ /.t E.Rå)I .' Rå)] 

136. aquele monte 

[ o).hå)#/E.t E.Rå)I .' Rå).hå]  

137. pedra 

[ ' e).nE] 

138. ele está jogando pedras 

[ ' o).hå)#E.nE.t e.na.' s i#a .' Nå).m Rå)]  

139. caminho 

[ b´.' d´.di ] 

140. ele está andando no caminho 

 

141. o caminho é amplo (largo) 

[ b´.d´.' di .hå)#i s a.e).nE]  

142. casa 

[ ' Ri ] 

143. a casa é nova 

[ ' Ri .hå)#i ).' t E]  

144. a casa é velha 

[ Ri .hå)#i ).Ra.t a.' Re] 

145. canoa 

[ /u.' ba.Re] 

146. a canoa está cheia de areia 

[ /u.ba.Re.' Rem .ha)#s u.pa.' Ra.hå)#m å).s i .s i .' di ] 

147. arco 

[ ' um .¯i ./å)]  

148. ele esfregou o arco 

[ ' o).hå)#m a.' /wa./r i#u m .¯i ).' å).hå)]  

149. o arco é mau 

[ um .¯i .' å).hå#wa.s e.t E. ' Re.di ] 

150. flecha 

[ ' t i ] 
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151. a flecha é reta 

[ ' t i .hå)#i ).' RuI .o)]  

152. machado 

[ h´.t ´.' Ra] 

153. o machado está aí 

[ h´.t ´.' Ra.hå)#å).hå).' t a]  

154. a faca 

[ s i b.' E.zE] 

155. a faca está cega 

[ s i b.E.' zE.hå)#wa.o).' Re. di ]  

156. a faca está afiada 

[ s i b.E.' zE.hå)#»wap.s e.d i ]  

157. corda 

[ t e.' za#s i .' z´] 

158. amarrado com corda 

[ i ).t a.wa.' s i#we.de.No).Ro).' nå)]  

159. panela (de barro) 

[ zE.' /a.nå)#pi .' za]  

160. banha 

[ u.' h´#b´I .' wa] 

161. a panela cheia de banha 

[ pi .' za#r em .' hå)#)u.' h´#b´I .' wa#m å).s i .s i .' di ]           Ú  

[ pi .' za.hå)#u.' h´#b´I .' wa.hå)#m å.)s i .s i .' di ] 

162. carne 

[ a.ba.ze.' ¯i )]  

163. sal 

[ s aI .' wa.Ri#hi .' zE] 

164. fogo 

[ u.' dz´] 

165. ele está sentado perto do fogo 

[ R´.' wi#t e.' Nå).m==Rå)#wi .Nå).' m å).Ra.t a]  
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166. ele está soprando o fogo 

[ t e.s a.' po)#u.' z´.hå)]  

167. fumaça 

[ uI .å).m å).' ¯i .' dzE] 

168. fumaça na casa 

[ ' Ri#'pa.Ra#uI .å).m å).¯i . ' dzE]  

169. cinza 

[ /Ru.' /a] 

170. as cinzas são quentes 

[ /Ru.' /a.hå)#wa.' Rç.di ]  

171. pessoa, gente 

[ /a.u).' /e)] 

172. homem 

[ aI .' b´] 

173. mulher 

[ pi .' /o)]  

174. a criança 

[ a./u.' t E.Re] 

        menino 

[ wa.t E.bRE.' m i )] 

        menina 

[ ba.' /o).no)] 

175. a criança está vomitando 

[ a./u.' t E.hå)#t e.r e.' s o)./ç./ç]  

176. este menino está cantando 

[ ' o).hå)#a./u.' t E.hå)#t e.t i .No).' Re]  

177. aquele menino está ouvindo 

[ o).' Re.hå)#t e.' wa.pa]  

178. marido 

[ i ).' m Ro)]  

179. esposa 
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[ i ).' m Ro)]  

180. aquela mulher é esposa dele 

[ ' o).hå)#pi .' o).hå)#o).ho).' m Ro)]  

181. pai 

[ i ).' m å).m å)]  

182. mãe 

[ i ).' nå)] 

183. nome 

[ i ).' s i .s i ] 

184. eu 

[ ' wa.hå)] 

185. você 

[ ' o).hå)]  

186. ele 

[ o).' Re.hå)] 

187. nós 

[ wa.no).' Ri ).hå)]  

        você e eu 

[ wa.no).Ri ).za.' Ra.hå)]  

        vocês e eu 

[ o).no).Ri ).za.' Ra.hå)]  

        eu e outro 

[ wa.no).' Ri ).hå)]  

        eu e outros 

[ du.' RE##»wa.hå) ##o).no).Ri ) .za.' Ra.hå)]  

188. vocês 

[ a.no).Ri ).za.Ra.wa.' wa.h å)]  

189. eles 

[ o).no).' Ri).hå)]  

190. quem está ouvindo? 

[ e.ni .' wa#t e.weI .' m o)] 
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191. quem está empurrando? 

[ e.' wa#t e.we.s i .' s i .s i ] 

192. como costuram vocês? 

[ e.' ni .ha#t e.' Re#.i .' Rom .h´i#ba.ba.Ri#za.' /Ra#wa.a.ba.' m o)]  

193. como se racha pau? 

[ e.' ni .ha#t e.m i )#'Ri .i .' pç#.za.Ra#w a.a.ba.' m o) ]  

194. quando vai caçar? 

[ e.' ni .wa#t e.' za#'a.ba#aI .' m o)]  

195. quando vai ficar em pé? 

[ e.' ni .wa#t e.za#h´I .' wi#a.' s a] 

196. onde está brincando as crianças? 

[ e.ni .m o).' m o)#t e.a./u.t E.' hå)#t i p.t ç.za.' Ra]  

197. onde vai cavar?  

[ e.m o).' m o)#t e.' za#/i )./ a.' m Re]  

198. o que é que ele sabe?  

[ e.' m å).Ri )#aI .' m å)#i ).waI .' hu./u.pe] 

199. o que é que está cheirando? 

[ e.' m å).Ri )#t e.we.s a.da.zeI .' pu] 

200. ele está morrendo porque caiu 

[ e.' m å).Ri .wa#t e.za.a.' d´.R´#'e #w ap.' t å)#/å).' wa]  

201. ele está molhado porque nadou 

[ e.m å).Ri ).' wa#i .waI .' hi .hå)#'z´.Ri .bi .wa]  

202. ele ouvirá se cantasse 

[ ' o).hå)#m å).' wa.ba#s o).R e.' da#¯E.' RE.hå)]  

203. ele mataria o cachorro se o mordesse 

[ t e.s a.' Ri#wa.' ´.hå)#t e.E.' RE#t i ).' wi )#wap.' s å.)hå)]  

204. não 

[ m å).' Re.di ] 

205. ele não está rindo 

[ s i .' h´#o).' di ] 

206. não é o pai dele 
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[ i ).m å).' m å)#o).' di ] 

207. outro 

[ i ).a.' m o)]       [ du.' RE] 

208. ele matou jacarés 

[ aI .h´I .' RE#m å).m å)I ).' wi ]  

        ele matou antas 

[ u.' h´.d´#m å).m å)I ).' wi ] 

        ele matou antas e jacarés 

[ u.' h´.d´#m å).m å)I ).' wi#du.' RE#aI .h´I .' RE#m å).m å)I ).' wi ] 

209. ele come carne 

[ ' o).hå)#a.ba.z e.' ¯i )#t i .i .' s i ] 

        ele come sal 

[ s aI .wa.' Ri .¯i).zE#t e.i ).' s i ]  

        ele come carne com sal 

[ o).' Re.hå)#a.ba.ze.' ¯i .hå)#t e.I a.s i .m å)' wa.Ri#s aI .wa.Ri .¯i ).zEm .nå)]        Ú 

[ o).' Re.hå)#t e.za.s i .m å)' wa.Ri#a.ba.ze.' ¯i .hå)#s aI .wa.Ri .¯i ).zEm .nå)]  

210. ele anda com a mãe 

[ ' o).hå)#t e.' Nå).m r å)]  

211. está em casa 

[ ' o).hå)#t e.' Nå).m r å)#t e.N o).' wa.a.m o)]  

        vai à casa 

[ ' o).hå)#t e.Nå).m r å)#t e. za .a.m o)]  

212. ele está na canoa 

[ ' o).hå)#u.ba.Re.' Re#t e.' Nå).m Rå)]  

213. um 

[ m i .' si ] 

214. dois 

[ m å).pa.Ra.' nE]  

215. três 

[ s i ./ub.da.' t o)] 

216. quatro 
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[ m å).pa.Ra.' nE.s i .uI .wa.no)]  

217. cinco 

[ i ).' m Ro).t o)]  

218. nós contamos (enumerar) 

[ wa.no).Ri ).za.' Ra.hå)#wa .t e.m o).m Ro).za.Ra]     Ú 

[ wa.no).Ri ).za.»Ra.hå)#wa .t e.m o).»m Ro)]  

219. ele está em pé  

[ »o).hå)#h´I .wi .t e.za]  

220. ele está sentado 

[ »o).hå)#t e.»Nå).m Rå)]  

221. ele está deitado 

[ »o).hå)#t e.»no).m Ro)]  

222. ele dorme 

[ »o).hå)#t e.»No).no)]  

223. ele deitou-se para dormir 

[ m å).å).t ç.»no).m Ro)#s a.t o) .»da]  

224. ele vê 

[ »o).hå)#t e.m å).»d´]  

225. ele ouve 

[ »o).hå)#t e.»wa.ba]  

226. nós (eu e você) sopramos 

[ wa.no).»Ri ).hå)#wa.»w a.p o).Ri ).«wi ]  

227. ele respira 

[ »o).hå)#t e.nå).»s i .t e.Re.za .«¯i )]  

228. ele cheira 

[ »o).hå)#t e.s a.da.»m i )]  

229. ele come 

[ »o).hå)#t e.i ).»s i ] 

230. ele bebe 

[ »o).hå)#t e.i ).h´.«s i .i .»RE.h å)]  

231. ele chupa 
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[ »o).hå)#t e.up.»s o)]  

232. ele está vomitando 

[ »o).hå)#t e.»No).«Rç.«R ç]  

233. ele morde 

[ »o).hå)#i ).s i .s a.Ri .»RE.hå)]  

234. ele está inchado 

[ »o).hå)#m å).t i .du.»pu]  

235. ele sabe 

[ »o).hå)#t e.waI .»hup.s e.d i ] ] 

236. ele está pensando 

[ »o).hå)#t e.Rç.s a.»Ra.t a]  

237. ele pensa bem 

[ »o).hå)#t e.Rç.s a.«Ra.t a.»p e.s i ] 

238. ele tem medo 

[ »o).hå)#pa.«hi .»t i ] 

239. ele está falando 

[ »o).hå)#t e.»m RE.m E]  

240. ele fala certo (não erradamente) 

[ »o).hå)#i ).s a.Ri .»nå)#t e.»t i . Nå)]  

241. ele diz “não” 

[ »o).hå)#)t e.t i .»Nå)#m å). »Re. nå)]  

242. ele está cantando 

[ »o).hå)#t e.»t i .«Nå).Re]  

243. ele está rindo 

[ »o).hå)#t e.aI .»h´]  

244. ele está esfregando 

[ »o).hå)#t e.»/u.RE]  

245. ele raspa, coça 

[ »o).hå)#t e.»wa.Ri ]  

246. ele aperta 

[ »o).hå)#t e.za.»wa.t i ]  
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247. ele está furando 

[ »o).hå)#t e.s a.»pu./u]  

248. ele está limpando (com pano) 

[ »o).hå)#pe.»/u.o)]  

249. ele corta 

[ »o).hå)#t e.«s i .»z´]  

250. ele está costurando 

[ »o).hå)#t e.h´I .ba.ba.»Ri ]  

251. ele está amarrando 

[ »o).hå)#t e.wa.»s i .s i ]  

252. ele está lavando 

[ »o).hå)#t e.»h´.up.«s o)]  

253. ele está rachando 

[ »o).hå)#t e.za.aI .»pç. /ç]  

254. ele está cavando aqui 

[ »o).hå)#t e.a.«m Re.»å ).m E]  

255. ele está jogando (coisas) 

[ »o).hå)#t e.nå).s i .a.»Nå).m R å] ) 

256. ele está batendo (alguma coisa) 

[ »o).hå)#t e.»/a.z´]  

257. ele dá 

[ »o).hå)#t e.za.da.m å).t i .»s o)]  

258. ele está andando 

[ »o).hå)#t e.»m o)]  

259. ele está dando volta 

[ »o).hå)#t e.t e.r e.s a.»/ç.t ç ]  

260. eles estão ouvindo 

[ o).no).»Ri ).hå)#t e.we.aI ./a .ba.»RE]  

261. ele está puxando 

[ »o).hå)#t e.nå).«s i .»wa.ni )]  

262. ele está empurrando 
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[ »o).hå)#t e.nå).«s i .da./a.ni ) .»s i .s i ] 

263. ele cai 

[ »o).hå)#m å).wap.»t å).R å)]  

264. ele está brigando 

[ »o).hå)#t e.da./a.»h´. za.r a]  

265. ele está brincando 

[ »o).hå)#t e.»t i p.t ç]  

266. ele está caçando 

[ »o).hå)#»/a.ba#t e.R e.»m o) ]  

267. ele mata 

[ »o).hå)#t e.za.t i .»wi ]  

268. ele está voando 

[ »o).hå)#t e.»wa.Ra]  

269. o homem está nadando 

[ aI .»b´#t e.»z´.Ri ]  

270. ele está vivo 

[ »o).hå)#h´I .ba.»RE]  

271. ele está morrendo 

[ »o).hå)#t e.za.»d´.R ´]  

272. bom 

[ »we).di ]            [ pe.s e.»di ]  

273. mau 

[ wa.s E.t E.»Re.di ] 

274. novo 

[ i ).»t E] 

275. velho 

[ i ).hi .»Re]  

276. estragada 

[ wa.s E.t E.»Re.di ] 

277. redondo 

[ i )/.»t ç.«m å)I )./å)]  
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278. reto 

[ »a.wa.a.«wi ]  

279. frio 

[ »h´.di ]  

280. quente 

[ wa.»Rç.di ]  

281. amarelo 

[ i ).»/u.zE]  

282. verde 

[ i ).»/u.zE]  

283. vermelho 

[ i ).»pRE]  

284. preto 

[ i ).»Rå).d´]  

285. branco 

[ i ).»/a]  

286. sujo 

[ »up.t çb.di ] 

        a água está suja 

[ »´#wa.s E.t E.»di ]  

        a panela está suja 

[ pi .»za.hå)#Re.»up.t çb.di ]  

287. molhado 

[ waI .»hi .di ] 

288. seco 

[ »/RE.di ] 

289. liso 

[ u.»RE.di ] 

290. pesado 

[ pi .»Re.di ] 

291. é certo (não errado) 
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[ i ).s a.Ri .»nå)] 

292. todos 

[ u.bu.»RE]  

293. muito 

[ a.»h´.di ]  

294. poucos 

[ s ˆ .Rˆ .»Re.di ] 

295. alguns 

[ ¯i ).»m å).hå)]  

296. espesso, grosso 

[ i ).s a.»E).nE)]  

297. fino 

[ s ˆ .Rˆ .»Re.di ] 

298. comprido 

[ »pa˘ .di ] 

299. curto 

[ Ru./t u.»Re.di ] 

300. largo, amplo 

[ »pa˘ .di ] 

301. estreito, apertado 

[ Re.s ˆ .Rˆ .»Re.di ]     Ú   [ Rçb.Re.s ˆ .Rˆ .»Re.di ] 

302. grande 

[ i ).s a.»E).nE)]   Ú   [  i).Sa.»E).n E)]  

303. pequeno 

[ s ˆ .Rˆ .»di ] 

304. aqui 

[ »å).m E]  

305. aí 

[ å).»hå).t a]  

306. mão direita 

[ i )).¯i ).m i .»/Re]  
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307. mão esquerda 

[ i )).¯i ).m i .»/e]  

308. longe 

[ Rçm .»h´.di ]  

309. perto 

[ Rçm .hu.t u.»di ] 

310. meu nariz 

[ i ).¯i ).s i .»/Re] 

        teu nariz 

[ a.s i .s i .»/Re] 

        seu nariz (dele) 

[ o).»ho).Ni ).s i .«/Re] 

        nossos narizes (de mim e você) 

[ wa.Ni ).s i .»/Re] 

        nossos narizes (de mim e outros) 

[ wa.Ni ).s i .»/Re.za.«/Ra]  

        seus narizes (de vocês) 

[ a.s i .s i ./Re.za./Ra.wa./wa]  

        seus narizes (deles) 

[ o).no).Ri ).¯i ).»s i .Re.za.«Ra]  

311. meu pé 

[ i ).»pa.Ra]  

        teu pé 

[ aI .»pa.Ra]  

        seu pé (dele) 

[ o).ho).»pa.Ra]  

        nossos pés (de mim e você) 

[ wa.»pa.Ra]  

        nossos pés (de mim e outros) 

[ wa.pa.Ra.za.»Ra]  

        seus pés ( de vocês) 
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[ o).no).Ri .)pa.Ra.za.»Ra]  

        seus pés (deles) 

[ o).no).Ri .)pa.Ra.za.»Ra]  

312. a minha boca 

[ »i ).zaI .«h´]  

        sua boca (de você) 

[ a.s aI .»h´] 

        sua boca (dele) 

[ o).»ho).zaI .«h´]  

        nossas bocas (de mim e você) 

[ wa.zaI .»h´]  

        nossas bocas (de mim e outros) 

[ wa.zaI .h´.z4a.»Ra]  

        suas bocas (de vocês) 

[ a.s aI .h´.za.Ra.»wa.wa]  

        suas bocas (deles 

[ o).no).»Ri ).zaI .«h´]  

313. minha mãe 

[ »i ).nå)]  

        sua mãe (de você)  

[ »a.nå)]  

        sua mãe (dele) 

[ »o).ho).nå)]  

        nossas mães 

[ »wa.nå).za.«Ra]  

        sua mãe (de vocês) 

[ a.»nå).za.Ra.«wa. wa]  

        sua mãe (deles) 

[ o).no).Ri ).»nå).za.«Ra]  

314. meu pai 

[ i ).»m å).m å)]  
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        seu pai (de você) 

[ aI .»m å).m å)]  

        seu pai (dele) 

[ o).ho).»m å).m å)]  

        nossos pais 

[ wa.m å).m å).za.»Ra]  

        seu pai (de vocês) 

[ o).no).Ri ).m å).m å).za.»Ra]  

        seu pai (deles) 

[ o).no).Ri ).m å).m å).za.»Ra]  

315. meu peixe 

[ i ).»t e.hå)#»t e.be]  

        seu peixe (de você) 

[ a.»t e.hå)#»t e.be]  

        seu peixe (dele) 

[ o).ho).»t e.hå)#»t e.be]  

        nosso peixe (de mim e você) 

[ wa.»t e.hå)#»t e.be]  

        nosso peixe (de mim e outros) 

[ wa.t e.za.»Ra.hå)#»t e.be]  

        seu peixe (de vocês) 

[ a.t e.za.Ra.wa.»wa.h å)#» t e.be]  

        seu peixe (deles) 

[ o).no).Ri ).»t e.hå)#»t e.be]  

316. minha casa 

[ »i ).No).Ro).«wa]  

        sua casa (de você) 

[ »a.s o).Ro).«wa]  

        sua casa (dele) 

[ »o).ho).No).r o).«wa]  

        nossa casa (de mim e vocês) 
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[ »wa.˜o).r o).«wa]  

        nossa casa (de mim e outros) 

[ wa.No).»Ro)./wa.za.«/Ra] 

        sua casa (de vocês) 

[ a.t e.za.Ra.wa.»wa.h å).a. s o).Ro).«wa]  

        sua casa (deles) 

[ o).no).»Ri ).No).Ro).«wa]  

317. minha canoa 

[ i ).»t e.hå)#u.»ba.Re]  

        sua canoa (de você) 

[ a.»t e.hå)#u.»ba.Re]  

        sua canoa (dele) 

[ o).hå).»t e.hå)#u.»ba.R e]  

        nossas canoas (de mim e você) 

[ wa.»t e.hå)#u.»ba.Re]  

        nossas canoas (de mim e outros) 

[ wa.t e.za.»Ra.hå)#u. »ba.R e]  

        suas canoas (de vocês) 

[ a.t e.za.Ra.wa.»wa.h å)#u.»ba.Re]  

        suas canoas (deles) 

[ o).no).Ri ).»t e.hå)#u.»ba.Re. za.Ra]  

318. meu arco 

[ i ).»t e.hå)#um .¯i ).»/å)]  

        seu arco (de você) 

[ i ).»t e.hå)#um .¯i ).»/å)]  

        seu arco (dele) 

[ o).ho).»t e.hå)#um .¯i ).»/å)]  

        nossos arcos (de mim e você) 

[ wa.»t e.hå)#um .¯i ).»/å)]  

        nossos arcos (de mim e outros) 

[ wa.t e.za.»Ra.hå)#um .¯i ). »/å)]  
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        seus arcos (de vocês) 

[ a.t e.za.Ra.wa.»wa.h å)#um .¯i ).»/å)]  

        seus arcos (deles) 

[ um .¯i ).»/å)#/i ).t e.za.»/Ra .hå)]  

319. eu sou grande 

[ »wa.hå)#/i ).za.»/e ).nE]  

        você é grande 

[ »a.hå)#/a.s a.»/e).nE]  

        ele é grande 

[ »o).hå)#/i ).s a.»/e).nE]  

        nós (eu e você) somos grandes 

[ wa.no).»Ri ).hå)#/i ).wa.z a. »/e).nE]  

        nós (eu e outros) somos grandes 

 

[wa.no).Ri ).za.»Ra.hå)#/i ). wa.za.»/e).nE] 

        vocês são grandes 

[ a.no).Ri ).za.Ra.wa.»wa.h å)#/i )./a.s a.»/e).nE]  

        eles são grandes 

[ o).no).»Ri ).hå)#/i ).s a./e).»t e) .za.Ra]  

320. eu estou sujo 

[ »wa.hå)#/i ).»up.t çb.«di ]  

        você está sujo 

[ »a.hå)#aI .»up.t çb.«di ]  

        ele está sujo 

[ »o).hå)#»up.t çb.di ]  

        nós (eu e você) estamos sujo 

[ wa.no).»Ri ).hå)#wa.»up.t ç b.di ]  

        nós (eu e outros) estamos sujos 

[ wa.no).Ri ).za.»Ra.hå)#wa .»up.t çb.di ]  

        vocês estão sujos 

[ a.no).Ri ).za.Ra.wa.»wa.h å)#aI .»up.t çb.di ]  
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        eles estão sujos 

[ o).no).»Ri ).hå)#up.t çb.za.» Ra.di ]  

321. eu sou bom 

[ »wa.hå)#i ).»we).di ]  

        você é bom 

[ »a.hå)#aI .»we).di ]  

        ele é bom 

[ »o).hå)#»we).di ]  

        nós (eu e você) somos bons 

[ wa.no).»Ri ).hå)#wa.»w e).d i ]  

        nós (eu e outros) somos bons 

[ wa.no).Ri .za.»Ra.hå).wa. » we).di ]  

        vocês são bons 

[ a.no).Ri .za.Ra.wa.»wa.h å)#aI .»i )we)#za.Ra.wa. a.b a.»di ]  

        eles são bons 

[ o).no).»Ri ).hå)#we).za. »Ra. di ]  

322. eu sou velho 

[ »wa.hå)#i ).»pRE.du]  

        você é velho 

[ »a.hå)#i ).»pRE.du]  

        ele é velho 

[ »o).hå)#i ).»pRE.du] 

        nós (eu é você) somos velhos 

[ wa.no).»Ri ).hå)#i ).»pRE.du]  

        nós (eu e outros) somos velhos 

[ wa.no).Ri ).za.»Ra.hå)#i ). w a.»pRE.du]  

        vocês são velhos 

[ a.no).Ri ).za.Ra.wa.»wa.h å)#i ).»pRE.du]  

        eles são velhos 

[ o).no).»Ri ).hå)#i ).»pRE.du]  

323. eu estou vermelho (com urucu) 
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[ »wa.hå)#i ).»pRE.di ]  

        você está vermelho 

[ »a.hå)#aI .»pRE.di ]  

        ele está vermelho 

[ »o).hå)#»pRE.di ]  

        nós (eu e você) estamos vermelhos 

[ wa.no).»Ri ).hå)#wa.»pRE. di ]  

        nós (eu e outros) estamos vermelhos 

[ wa.no).Ri ).za.»Ra.hå)#wa .«pRE.za.»Ra.di ]  

        vocês estão vermelhos 

[ a.no).Ri ).za.Ra.wa.»wa.h å)#aI .«pRE.za.R a.»wa./a.b a.di ]  

        eles estão vermelhos 

[ o).no).»Ri ).hå)#i ).»pRE]  

324. eu lavo 

[ »wa.hå)#wa.za. »up.s o)]  

        você lava 

[ »a.hå)#t e.za.i ).up.»s o)]  

        ele lava 

[ »o).hå)#t e.za.up.»s o)]  

        nós (eu e você) lavamos 

[ wa.no).»Ri ).hå)#wa.z a.»u p.s o).«¯i )] 

        nós (eu e outros) lavamos 

[ wa.no).Ri ).za.»Ra.hå)#wa .za.up.s o).I a.»Ra.¯i )]  

        vocês lavam 

[ a.no).Ri ).za.Ra.wa.»wa.h å)#t e.za.i ).up.s o).I a.Ra.»w a.wa]  

        eles lavam 

[ o).no).»Ri ).hå)#t e.za.up.s o) .I a.»Ra]  

325. eu caço 

[ »wa.hå)#t e./i ).»/a.ba]  

        você caça 

[ »a.hå)#t e.za./i ).»/a. ba]  
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        ele caça 

[ »o).hå)#t e./i )./a.ba.»RE.h å)]  

        nós (eu e você) caçamos 

[ wa.no).»Ri ).hå)#a.ba.w a. za.Re.wa.nEm .»ni )]  

        nós (eu e outros) caçamos 

[ wa.no).Ri ).za.»Ra.hå)#a.b a.wa.za.Re.wa. »no).m Ro)]  

        vocês caçam 

[ a.no).Ri ).za.Ra.wa.»wa.h å)#»a.ba#t e.za.Re.a.no). m Ro).a.ba.m o)]  

[ a.no).Ri ).za.Ra.wa.»wa.h å)#t e.za.a.ba.R e.a.ba.RE. za.Ra.wa.a.ba.m o)]  

        eles caçam 

[ o).no).»Ri ).hå)#»a.ba#t e.za .Re.»no).m Ro)]  

326. eu caio 

[ »wa.hå)#wa.wap.»t å).Rå)]  

        você cai 

[ »a.hå)#t e.za.aI .wap .»t å)]  

        ele cai 

[ »o).hå)#wa.wap.»t å) .Rå)]  

        nós (eu e você) caímos 

[ wa.no).»Ri ).hå)#wa.«w a. wap.»t å).Rå).¯i )]  

        nós (eu e outros) caímos 

[ wa.no).Ri ).za.»Ra.hå)#wa .wa.wap.t å).å).z a.»Ra.¯i )]       Ú 

[ wa.no).»Ri ).hå)#wa.wa. w ap.t å).å).za.»R a.¯i )]  

        vocês caem 

[ a.no).Ri ).za.Ra.wa.»wa.h å)#t e.za.aI .Re.R e.za.Ra.» wa.wa] ] ] 

        eles caem 

[ o).no).»Ri ).hå)#t e.za.wap. » t å).Rå)]  

327. eu tenho medo 

[ »wa.hå)#i ).pa.hi .»t i ]  

        você tem medo 

[ »a.hå)#aI .pa.hi .»t i ]  

        ele tem medo 



 412 

[ »o).hå)#pa.hi .»t i ]  

        nós (eu e você) temos medo 

[ wa.no).»Ri ).hå)#wa.pa.hi .»t i ]  

        nós ( eu e outros) temos medo 

[ wa.no).Ri ).za.»Ra.hå)#wa .pa.hi .»t i ]  

        vocês tem medo 

[ a.no).Ri ).wa.»wa.hå)#aI .pa.hi .»t i ]  

        eles tem medo 

[ o).no).»Ri ).hå)#pa.hi .»t i ]  

328. eu puxo 

[ »wa.hå)#wa.za. »wa.¯i )]  

        você puxa 

[ »a.hå)#t e.za.i ).»w a.¯i )]  

 ele puxa 

[ »o).hå)#t e.za).»w a.¯i )]  

 nós (eu e você) puxamos  

[ wa.no).»Ri ).hå)#wa.« za.w a.ni ).»ni )]  

        nós  (eu e outros) puxamos 

[ wa.no).Ri ).za.»Ra.hå)#wa .za.wa.ni ).za.Ra.ni )]  

        vocês puxam 

[ a.no).Ri ).za.Ra.wa.»wa.h å)#t e.za.i ).wa.ni ). za.Ra.» wa.wa]  

        eles puxam 

[ o).no).»Ri ).hå)#t e.za.wa.n i ).za.Ra]  

329. eu estou em pé 

[ »wa.hå)#h´I .«wi .wa. »za]  

        você está em pé 

[ »a.hå)#h´I .«wi .t e.a.»s a]  

        ele está em pé 

[ »o).hå)#h´I .«wi .t e.»z a]  

        nós (eu e você) estamos em pé 

[ wa.no).»Ri ).hå)#h´I .»wi#wa.aI .«m å).wa.Ra. »ni )]  
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        nós (eu e outros) estamos em pé 

[ wa.no).Ri ).za.»Ra.hå)#h ´I .»wi#wa.aI .m å).»s am .ni )]  

        vocês estão em pé 

[ a.no).Ri ).wa.»wa.hå)#h ´I .»wi#t e.aI .m å).wa.»R a.wa ]  

        eles estão em pé 

[ o).no).»Ri ).hå)#h´I .»wi#t e. aI .m å).»wa]  

330. eu ando 

[ »wa.hå)#wa.»z a.m o)]  

        você anda 

[ »a.hå)#t e.»za.aI .m o)]  

        ele anda 

[ »o).hå)#t e.»zaa.m o)]  

        nós (eu e você) andamos 

[ wa.no).»Ri ).hå)#wa.» za.w a.«nEm .ni )]  

        nós (eu e outros) andamos 

[ wa.no).Ri ).za.»Ra.hå)#wa .»za.Re#wa. «no).m Ro)]  

        vocês andam 

[ a.no).Ri ).wa.»wa.hå)#t e. » za.Re#a.no).»m Ro)#a.ba.» m o)]  

        eles andam 

[ o).no).»Ri ).hå)#t e.»za.R e#» no).m Ro)]  

331. o cachorro mordeu a mim 

[ wap.»s å).m å)#»i ).s a]  

        o cachorro mordeu a você 

[ wap.»s å).m å)#a.»s a]  

        o cachorro mordeu a ele 

[ wap.s å).»m å)#»t i .s a]  

        o cachorro mordeu à cobra 

[ wap.»s å)#»wa.hi .m å)#»t i .s a] 

        o cachorro mordeu a nós (eu e você) 

[ wap.»s å).m å)#»wa.s a]  

        o cachorro mordeu a nós (eu e outros) 
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[ wap.»s å).m o)#»wa.s a.Ri .za.«Ra]  

        o cachorro mordeu a vocês 

[ wap.»s å).m å)#a.s a.Ri .za. Ra.»wa.wa]  

        o cachorro mordeu a eles 

[ wap.»s å).m å)#s a.Ri .za.»R a]  

332. ele dá flechas a mim 

[ »t i .m å)#»i ).m å).t i .s o)]  

        ele dá flechas a você 

[ »o).hå)#»t i .m å)#a.m å).t i .»s o)]  

        ele dá flechas ao outro 

[ »o).hå)#t i#t e.»I a#da.m å). t i .»s o)] 
        ele dá flechas a nós ( a mim e você) 

[ »o).hå)#t i#t e.za#wa.m å). t i .»s o)] 

        ele dá flechas a nós (a mim e outros) 

»wa.hå)#m å).t i .t e.z a#s o).m o).Ri ).za.»Ra 

        ele dá flechas a vocês 

»o).hå)#t i#t e.»z a#s o).m o).R i ).za.»Ra 

        ele dá flechas a eles 

[ »o).hå)#t i#t e.za#t å ).m å).s o).m o).Ri ).za.»Ra]  

333. eu queimei o pau 

[ »wa.hå)#»we.de#wa.»z a .t a]  

        você queimou o pau 

[ »a.hå)#»we.de#m å).i ).»za ]  

        ele queimou o pau 

[ »o).hå)#»we.de#m å).»za.t a]  

        nós (eu e você) queimamos o pau 

[ wa.no).»Ri ).hå)#»we.d e#wa.za.t a.»ni )]  

        nós (eu e outros) queimamos o pau 

[ wa.no).Ri ).za.»Ra.hå)#»we .de#wa.za.t a.z a.»Ra.ni )]  

        vocês queimaram o pau 

[ a.no).Ri ).za.Ra.wa.»wa.h å)#»we.de#m å).i ).za.t a.z a .Ra.»wa.wa]  
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        eles queimaram o pau 

[ o).no).»Ri ).hå)#»we.de#m å) .za.t a.za.»Ra]  

334. eu bato em você 

[ wa.za.aI .»/a.z´]  

        eu bato nele 

[ wa.za.aI .»/a.z´]  

        eu bato em vocês 

[ »wa.hå)#wa.za. aI .h´.za .Ra.wa.wa]  

        eu bato neles 

[ wa.za.»h´.za.«R a.Re] - 

        você bate em mim 

[ »a.ha~�#t e.za.i �.»/a. z´]  

        você bate nele 

[ »a.hå~#t e.za.i .»/a. z�]  

        você bate em nós (em mim e em outros) 

[ a.no �.Ri �.za.Ra.wa.»wa.h��#»wa.a.«h�.Ri ]  

        você bate neles 

[ »a.hå)#t e.za.i ).h´.z a.»Ra]  

        ele bate em mim 

[ »o).hå)#t e.za.i ).»/a. z´]  

        ele bate em você 

[ »o).hå)#t e.za.aI .»/a. z´]  

        ele bate no outro 

[ »o).hå)#t e.za.1»/a. z´]  

        ele bate em nós (em mim e você) 

[ »o).hå)#t e.za.wa.»/ a.hå)]  

        ele bate em nós (em mim e em outros) 

[ »o).hå)#t e.za.wa.»h ´.za.« Ra]  

        ele bate em vocês 

[ »o).hå)#t e.za.aI .h´. za.Ra .»wa.wa]  

        ele bate nos outros 
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[ »o).hå)#t e.za.da./a. »h´.z a.«/Ra]  

        nós (eu e você) batemos nele 

[ wa.no).»Ri ).hå)#wa.z a.h´ .za.»Ra.ni )]  

        nós (eu e você) batemos neles 

[ wa.no).Ri ).za.»Ra.hå)#wa .za.h´.za.Ra.»R e.ni )]  

[ wa.no).»Ri ).hå)#wa.z a.h´ .za.Ra.Re.ni )]  

        nós ( eu e outro) batemos em você 

[ wa.no).Ri ).za.»Ra.hå)#wa .za.aI .h´.za.»R a#a.ba.»ni ) ]  

        nós (eu e outro) batemos nele 

[ wa.no).Ri ).za.»Ra.hå)#wa .za.h´.za.«Ra. »Re.ni )]  

        nós (eu e outro) batemos em vocês 

[ wa.no).Ri ).za.»Ra.hå)#wa .za.h´.za.«Ra. »Re.ni )]  

        nós (eu e outro) batemos neles 

[ wa.no).Ri ).za.»Ra.hå)#wa .za.»h´.za.«/R a.ni )]  

        vocês batem em mim 

[ a.no)^.Ri ).za.Ra.wa.»wa.h å)#m å).å).»pE#a.s i .wi .»i ).a. z´.Ri .a.ba]  

        vocês batem nele 

[ m å).å).»pE#a.no)^.Ri ).z a.Ra .wa.»wa.hå)#a.s i .wi .a.z´.Ri .a.ba]  

        vocês batem em nós (em mim e em outros) 

[ m å).å).»pE#wa.»h´. za.Ra. wa#/a.»ba]  

        vocês batem neles 

[ m å).å).»pE#»h´.za.R a.wa#/a.»ba]  

        eles batem em mim 

[ »o).hå)#t e.za.i ).»/a. z´]  

        eles batem em você 

[ o).no).»Ri ).hå)#t e.za.aI .»/ a .z´]  

        eles batem no outro 

[ o).no).»Ri ).hå)#t e.za.da. »h ´.za.Ra]  

        eles batem em nós (em mim e você) 

[ o).no).Ri ).hå).t e.za.da.h´. za.Ra]  

        eles batem em nós (em mim e em outros) 
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        eles batem em vocês 

 

        eles batem nos outros 

 

335. eu me cortei 

[ »wa.hå)#wa.»i ).s i .s i .«z´]  

        você se cortou 

[ »a.hå)#m å).»/a.s i .s i .«z´]  

        ele se cortou 

[ »o).hå)#m å).s i .s i .»z´]  

        nós nos cortamos 

[ wa.no).»Ri ).hå)#wa.wa.s i .s i .h´.Ri .»ni )] 

        vocês se cortaram 

[ a.no).Ri^.za.Ra.wa.»wa.h å)#a.s i .s i .h´.Ri .za.Ra.»w a.wa]  

        eles se cortaram 

[ o).no).»Ri^.hå)#m å).s i .»s i .h´.Ri .za./Ra]  

336. eles brigaram (um com o outro) 

[ o).no).»Ri^.hå)#m å).s i .a.h´ .Ri .za.hu.»RE]  

337. eles brincaram (um com outro) 

[ o).no).»Ri^.hå)#t e.t i p.t ç.za .hu.»RE]  

338. eles bateram (um com outro) 

[ o).no).»Ri^.hå)#m å).da.a.h´ .za.»/Ra]  

339. ele está matando o jacaré 

[ »o).hå)#t e.aI .»h´I .RE#m å ). »på)]  

        ele vai matar o macaco 

[ »o).hå)#Rç./ç.»Re#t e.»za#t i ).»wi )]  

        ele já matou a cobra 

[ »o).hå)#m å).t o.t i ).»wi )#wa .»hi .hå)]       Ú      [ »o).hå)#» wa.hi#m å).t o.t i ).»wi )]  

        ele sempre mata peixe 
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[ »o).hå)#o).nE.u.´.t i .t e.pe. på).Ri )]       Ú    [ »o).hå)#o).n E./u.»/´#t e.i ).t e.pe.»p å).R i )]                                             

ele matava peixe (quando era menino) 

[ »o).hå)#wa.t E.bRE.m i ).»RE .hå)#t e.be#t e.i ).»p å).Ri )]   

        o menino vai matar jacaré (quando for homem) 

[ »o).hå)#pRE.»du.wam .hå)#aI .h´I .»RE#t e.z a.t e.t e. m å).»på).Ri )]  

        ele não matou passarinho 

[ »o).hå)#»s i .RE#t e.wi .»Ri )#o).»di ]  

        ele não mata gente 

[ »o).hå)#a./we)#t e.p å).»Ri )#o).»di ]    

        mate a cobra 

 [ »wa.hi#»wi .wi ))]  

        não mate, não 

[ wi ).Ri ).»t o)]  

340. ele está dormindo 

[ t e.»No).no)]  

        ele vai dormir (agora mesmo) 

[ t e.za.»No).no) 

        ele vai dormir (amanhã) 

[ »o).hå)#t e.za.»No).no)#»a. we)p.«s i ]  

        ele dormiu (há pouco tempo) 

[ »o).hå)#¯i ).»m o).s i#m o).No).no)]  

        ele dormiu (quando era menino) 

[ »o).hå).#m å).«t ´.»No).no)]  

        ele dorme (muito, sempre) 

[ »o).hå)#i ).s o).t o)^.»RE.hå)]  

        ele não dorme nunca 

[ »o).hå)#i ).s o).t o)^.»o)]  

        ele não dormiu hoje 

[ »/o).hå)#/i ).s o).t o)^.o).»di#å) .hå).nå).hå)]  

        durma! 

[ /a.»s o).t o)] 
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        não durma, não! 

[ /a.s o).t o).»t o)]  

341. ele está comendo 

[ »/o).hå)#t e.»t i .s a]  

        ele vai comer (agora mesmo) 

[ »/o).hå)#t e.za.»t i .s a]  

        ele vai comer (amanhã) 

[ »/o).hå)#»a.we)p.s i#t e.za .»t i .s a] 

        ele comeu (há pouco tempo) 

[ »/o).hå)#¯i .»m o).s i#t e.za .t i .s a] 

        ele comeu (quando era menino) 

[ »/o).hå)#wa.t E.bRE.m i ).»R E.hå)#m å).t ´.»t i .s a]  

        ele come (muito, sempre) 

[ »/o).hå)#t e.»/i ).m Rå)]  

        ele não come nunca 

[ »/o).hå)#»¯i ).wam .hå)#»s aI ./o).di ]  

        ele não comeu hoje 

[ »/o).hå)#å).hå).nå).h å)#»s aI ./o).di ]  

        coma! 

[ /a.»s a.nå)]  

        não coma, não!. 

[ /a.s a.»t o)] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 420 

ANEXOS IV 

 

 Relação dos 100 itens selecionados para os cálculos, segundo Holman et alii (2008) com 

suas correspondências nas línguas jê meridionais. Os itens estão ordenados numericamente 

segundo o índice de estabilidade obtido por Holman et alii (Op.cit), acrescentamos os dados do 

Xavante para comparação: 

   Xo   Ka   Kp   In  Xa 

1. piolho   ɡɔ   ɡɑ   ɡɑ   ɡɑ   
2. dois    lɛɡle   ɾɛɡɾe   ɾɛɡ̃ ɾe ~ ɾɛɡ̃  ɾi ɾi  må�p ar an E 

3. água   ɡoj   ɡoj   ɡoj   (kɾɑ̃d)  	 

4. orelha   dẽɡlɑ̃ɡ   dĩɡɾɛɡ̃   dĩɡɾɛ{ ̃ ɟ}  dẽɡɾɛd̃  d apR e 
5. morrer   tel   teɾ   teɾ   dɛɾ 
6. 1.SG   ẽɟ  iɟ   iɟ   i  i� 
7. fígado   tɔb̃ ɑ̃   tɘb̃ ɛ̃   tɑbɛ̃   tɤ̃pɛd̃  d ap a 

8. olho    kɔdɑ̃   kɑdɛ̃   kɑdɛ   kɑdɑ  dat 
9. mão    dẽɡɑ   dĩɡɛ ~ dĩɡɑ̃  dĩɡɛ   dɛɡ̃ ɔ  d aN imR ad a 
10. ouvir   bɑ̃ (-ɡ)   bɛ ̃ (-ɡ)   bɛ ̃ɛ  b̃ ɑd   
11. árvore   kɔ   kɑ   kɑ   kɑ  wede 
12. peixe   kɑklo   kɑ̃kɾo   koɸɤɾ   (dEɟɅ)  teb e 
13. nome   jɯjɯ   jɯjɯ   jɯjɯ   – 
14. pedra   (kɔθɯ)   pɔ   pɔ   (kidẽ)  en E 
15. dente   jɑ   jɑ̃   jɛ ̃   jɔ ̃  d a/w a 
16. mama, seio   dũ{ɡ}  je dũ(ɡ)  je du(ɡ)  je dõɟɛ   
17. 2.SG   ɑ   ɑ̃   ɛ̃   ɑ  aj 
18. caminho   jɔbẽd   jɑbĩd   jɑbĩ(d)   jebẽd  b	d	d i 
19. osso   kukɔ   kukɑ   kukɑ   kukwɑ  d ah i 

20. língua   dũdɑ̃   dũdɛ̃   dũdɛ̃   dõ{b}dɑ d aN o�t 

21. pele   θɤl   ɸɤɾ   ɸɤɾ   lɤɾ  d ah	  

22. noite   kutɯ   kutɯ   kutɯ   kudɤ̃  b aR an å� 

23. folha   θɛj   ɸɛj   ɸɛj   pɛɾ  wesuj�å� 

24. chuva   tɔ   tɑ   –   dɑ  tå� 
25. matar   tɛd   tɛd   ted   ɾɛd̃ 
26. sangue   kɤvɛɟ   kɯwɛɟ   kɯɸɛɟ   ɡʷɑɟ  d aw apR u 
27. chifre   dẽkɔ   dĩkɑ   dĩkɑ   dẽkɑ 
28. gente  kɔɟɡɤɡ   kɑɟɡɤɡ   kɑɟɡɤɡ   ẽɡɤ̃ɟ  a/w e� 

29. joelho  jɔklẽ   jɑkɾĩ   jɑkɾĩ   jɑ(d)kɾẽ(d) d ah iR å�ti 

30. um    pil   piɾ   piɾ   biɾ  mi�si 

31. nariz   dẽjɑ̃   dĩjɛ̃   dĩjɛ̃   dẽjɑ  d aN i�siR e 
32. cheio   θul   ɸɔɾ   ɸɔɾ   – 
33. vir    kɑtẽ   kɑ̃tĩɡ   kɛt ̃ĩɡ   kɯti 
34. estrela   krẽɡ{ θɑ̃l}  k ɾĩɡ   kɾĩɡ ~ kɾĩɟ  (pɾE)  w asi 
35. montanha   klẽ   kɾĩ   –   kɾi(ɾ) 
36. fogo   pẽ   pĩ   pĩ ~ pĩɟ   pẽɟ ~ pẽd /u d z	 
37. 1.PL   ɑ̃ɡ   ɛɡ̃   ɛɡ̃   ɑ̃ɡ 
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38. beber   kɑklɑd  (kɾod) kɾod  (kɾod) kɾod   kɾɑd 
39. ver    ve (-ɛ, -ɛɡ)  we (-ɛ, -ɛɡ)  we ~ wi  – 
40. novo   tɑɡ   tɑ̃ɡ   tɛɡ̃   – 
41. casca   θɤl   ɸɤɾ   ɸɤɾ   lɤɾ 
42. cachorro   ɦoɡ  ɦoɡ   ɦoɡ  ɦoɡ ɦoɡɦoɡ (bɑ{d}) w ap så� 

43. sol    lɑ   ɾɑ̃   ɾɛ̃   ɾɑ{ɡ} ~ ɾɔ b	d	 
44. voar   tɑ̃{d ɡe}  tɛ̃   tɛ̃   – 
45. gordura   tɑɡ   tɑ̃ɡ  tɛɡ̃   dɑ̃(d) 
46. lua    kɤcɑ   kɯʃɑ̃   kɯʧɛ ̃   (pƜɾ)  /a/amo � 
47. dar    dẽb   dĩb   dĩb   dẽb 
48. coração   θe   ɸe  ɸe ~ ɸi   le 
49. pena   kɤki ‘pêlo’  kɯki   kɯki ‘cabelo’  kɤki 
50. branco   kupli   kupɾi   kupɾi   kupɾi 
51. amarelo   –   –   –   – 
52. pássaro   cɑ̃cẽ   ʃɛʃ ̃  ĩ ʧɛʧ ̃ĩ   – 
53. cabeça   klẽ   kɾĩ   kɾĩ{ ɟ}   kɾẽ{ ɟ} 
54. terra   ɡɔ   ɡɑ   ɡɑ   (tɔ̃) 
55. pé    pɑ̃d   pɛd̃   pɛd̃   bɑd 
56. preto   cɤ   ʃɤ (ʧɤ)  ʧɤ   cɯ 
57. boca   jɑ̃dkɯ   jɛd̃ kɯ   jɛd̃ kɯ   jɛd̃ kɔ 
58. verde   tɤɟ   tɤɟ   tɤɟ   dɤɟ 
59. dormir   dũl   dũɾ   dũɾ   dõɾ 
60. o que?   de   de   de   – 
61. raiz   jɑ̃le   jɑ̃ɾe   jɛɾ ̃e   (kɤbɑ) 
62. unha   klẽɟɡlu   dĩɡɾu   dĩɡɾu   dẽɾu{j} 
63. morder   plɔ   pɾɑ   pɾɑ   pɾɑ̃d 
64. cinzas   blɑ̃   bɾɛ{ ̃ j}   bɾɛ{ ̃ j}   bɾɛ{ ̃ w} 
65. vermelho   kucũɡ   kuʃũɡ   kuʧũɡ {ku} cɔ 
66. comer   ko (-u)   ko (-ɔ)   ko (-u)   ko (-u) 
67. ovo   ɡlɛ   kɾɛ̃   ɡɾɛ{ɸɯ}{ ẽ} ɡɾɑ ‘chocar’ 
68. quem?   ũ dũ   ũ dɘ̃   –   – 
69. seco   tuɡ   tɔɡ   tɔɡ   – 
70. cabelo   ɡɑɟ ‘crida’  ɡɑ̃ɟ   ɡɛɟ ̃~ɡɛɡ̃  kɑ̃ɟ ~ ɡɑ̃ɟ 
71. fumaça   dẽjɔ   dĩjɑ   (ɸudɸuɾ)  dẽjɑ 
72. NEGAÇÃO  tũ (-ɡ)   tũ (-ɡ)   tũ (-ɡ)   to  o � (to�) 
73. dêitico proximal tɔki   tɑ ki   tɑ ki   – 
74. semente   θɯ   ɸɯ {dɛ} ̃  ɸɤ ~ɸɯ  lɯ 
75. mulher   tɤ {ũd}  tɑ̃tɤ   tɛt ̃ɤ   (dÃkɔɾE) pi`o� 
76. redondo   lol   ɾoɾ   ɾoɾ   – 
77. comprido   tɛj   tɛj   tɛj   (ɾƜ) 
78. ficar em pé   jɑ̃ɡ   jɛɡ̃   –  – 
79. bom   ɦɤ   ɦɤ   ɦɤ   (bɾE)  we�di 

80. homem   (kɔɟɡɤɡ)  ɡɾɛ {ũd}  ɡɾɛ   ɡɾɛ ̃  ajb	 

81. frio   kucɔ   kuʃɑ   kuʧɑ   kucɑ  h	di 
82. carne   dẽ   dĩ   dĩ   dẽ 
83. pescoço   duɟ   duɟ   duɟ ~ dũɟ  duɟ 
84. falar   vẽ   wĩ   wɛ̃   ɡʷE 
85. queimar (SG)  pũd   pũd   pũd   (ɑlɑɡ) 
86. rabo  bɯ   bɯ   bɯ   bɯ 
87. areia   lɔ̃ɟlɔ̃j   ɾɤ̃ɟɾɤ̃j   (ɡɑ kupɾi)  wɯɾɤj 
88. dêitico distal  ɑ̃d   ẽd   ɛd̃   – 
89. ir.SG.IMPERF  tẽ   tĩ   tĩ   ti 
90. sentar-se   dẽ   dĩ   dĩ   dẽ 
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91. muito (qualidade)  tɑvẽ   tɑ̃wĩ   tɑwĩ   (dẼ) 
92. tudo   dɑ̃li   dɛɾ ̃i  –   – 
93. saber   (bɑ̃)   kɑɟɾɔ   kɑj{ ɑ} ɾɔ  – 
94. nuvem   ɡuɡ   ɡɔɡ   ɡɔɡ   – 
95. nadar   blo   bɾo   bɾo   bɾo ‘molhar’ 
96. barriga   duɡ   duɡ   duɡ   dɔ 
97. grande   bɤɡ   bɤɡ   bɤɡ ~ bɯɡ  (bɾɅ) i �sae�ne� 

98. quente   lɔ̃   ɾɤ̃   ɾɤ̃   dɔ wa�di 
99. deitar   dɔ̃   dɤ̃   dɤ̃   dɤ̃ 
100. pequeno   kɑcid   ʃĩ ʧĩ   ci ~ cẽ  {d} /i �s����di 
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ANEXO  V 

 

 LISTA VOCABULAR.  MCLEOD, RUTH. Fonemas Xavante.  

 
 
Português   Fonêmica    Fonética 
a, em     -�abã/-wa    -�amã/-wa 
água     �e/�u     �e/�u 
agüentar, pegar, sustentar bã t�.t�/te �re ti�e  mã Ä�.Ä�/Äe �oee Äi�e 
aí, lá     �Î.bÃ     �Î.mÃ 

amarelo    /u.j�t-ti    �u.j�Ä-Äi 
andar     te bÎ     Äe mÎ 
anta     /uhe.de    /uhe.de 
apertar    wa.ti     wa.Äi 
aquele     ta-/ta-     Äa-/Aa 
aqui     �a.b�� / �ãhã    �a.m�� / �ãhã 

arco     �ubjæ�ã    �umñæ�ã 
areia     cu.pa.ra    tš 'u.Âa.oea 
arremessar, jogar   bã tibÃ    mã ÄimÃ 
árvore     we:de     we:Àe 
asa     �æpajhi    �æ-Âayhi 
atar, amarrar    waci:ci    watš 'i:tš 'i 
ave, pássaro    ci-     tš ' 
ibarriga    da-du     Àa-Àu 
beber     te hë�rÃ    Äe hë�oeå 
boca     da-jajhë/da-jadawa   Àa-džayhë/Àa-džaÀawa 
bom     wÃ:-di    wÃ:-Ài 
bosque, mato    bãrã     mã�ã 
branco    �a:-di     �a:-Ài 
cabeça    da-�rã     Àa-�oeã 
cabelo     da-jÃ:rÆ    Àa-džÆ:oeÆ 
cachorro    wapcã    waptš 'ã 
cair     bã waptãrã    mã wapÄãoeã 
caminho    bëdë:di    bëÀë:Ài 
canoa     �u:ba:Žre    �u:ba:Žoee 
cantar     te tijÎ�re    Äe ÄiñÎ�oee 
carne     �i-jæ     �æ-ñæ 
casa     �ri/da-jÎrÎwa    �oei/Àa-ñÎoeÎwa 
casca     wede-hë    weÀe-hë 
cavar     �ap�re    �ap��e 
céu     hëjwa     hëywa 
cheio     �bãcici-di    �mãtš 'itš 'i-Ài 
cheirar    te cadabræ    Äe tš 'aÀamoeæ 
chifre     �æ-�u     �æ-�u 
chupar    te wapcÎ    Äe waptš 'Î 
chuva     tã     Äã 
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cinza     �ru     �oeu 
com     -bÃ/-dã    -mÃ/-Áã 
comer     te ti�rÃ    Äe Äi�oeÃ 

como     �e: tiha-dã/ (mulher)  �e: bãræ-dã/ (homem) 
    �e: dæha �e: Äiha-Áã/ �e: mãoeæ-Áã/ �e: Áæha 
comprido    pa:-di     Âa:Ài 
contar     te ca�ra/te cÎ:rÃ   Äe tš 'a�oea/ Äe tš ':Î:oeÃ 
coração    da-ci:ri Àa    tš 'i:oei 
corda     wede-jÎ:rÎ    weÀe-ñÎ:oeÎ 
correr (água)    te ti:pra:ba    Äe Äi:Âoea:ba 
correto, certo    -wa:rÆ    -wa:oeÆ 
cortante, afiado   wa:pece-di    wa:Âetš 'e-Ài 
cortar     te ci:jë Äe    tš 'i:džë 
coser, costurar   te hëŽre    Äe hëŽoee 
costas     da-ba     Àa-ba 
curto     Žruture:-di    ŽoeuÃuoee:-di 
dar     bã ticÎ     mã Äitš 'Î 
dente     da-Žwa    Àa-Žwa 
direito     da-jæbære    Àa-ñæmæoee 
dizer, falar    te tijã     Äe Äiñã 
dois     waparadÃ    waÂaoeaÁÃ 
dormir    te jÎ:dÎ    Äe ñÎ:ÁÎ 
e     -bÃ/du:rÆ/-jabã   -mÃ/-Àu:oeÆ/-džamã 
ele     ta-/taa-    Äa-/Äaa 
eles      taa-dÎri    Äaa-ÁÎoei 
em     -wa/-Žre    -wa/-Žoee 
embotado (faca),cega  Žwa-ŽÎ-di    Žwa-ŽÎ-Ài 
empurrar    te ticã     Äe Äitš 'ã 
entranhas, tripas,intestinos da-jã:dã    Àa-ñã:Áã 
erva, capim, grama   du     Àu 
esfregar    te Žu:ŽrÆ    Äe Žu:ŽoeÆ 
espesso, grosso   caŽÆtÃ-di    tš 'aŽÆÄÃ-Ài 
esposa     da-brÎ     Àa-moeÎ 
esquerda    d a-j Êb Êée     a-Ò ÊmÊée 
estar deitado    te dÎ:brÎ    Äe ÁÎ :moeÎ 
estar em pé, ficar em pe  te ja     Äe dža 
estar sentado    te jã:brã    Äe ñã:moeã 
este     Žãhã-     Žãhã 
estreito, apertado   cipti:re:-di (córrego)  tš 'ipÄi:oee:Ài 
estrela     wa:ci     wa:tš 'i 
eu     wa/wa:   - wa/wa: 
falar, dizer    te brÃ/te rÍ:wacuŽu  Äe moeÃ/ Äe oeÍ:watš 'uŽu 
fígado     da-pa     Àa-Âa 
flecha     ti/wajhijæcu    Äi/wayhiñætš 'u 
flor     Žæ-cirã:rã    Žæ-tš 'ioeã:oeã 
fogo     Žujë     Žudžë 
folha     wecujrã    wetš 'uyoeã 
frio     hë:di     hë:Ài 
fruta     Žæ-Žrã    Žæ-Žoeã 
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fumaça    Žæ-ci:jÆ    Žæ-tš 'i:džÆ 
fumo, tabaco    wa:ræ     wa:oeæ 
furar     te capuŽu    Äe tš 'aÂuŽu 
garra, unha    Žæ-parajæ-pÍ   Žæ-Âaoeañæ-pÍ 
gelo     Žë:ŽuŽÃ:dÃ    Žë:ŽuŽÃ:nÃ 
golpear, bater    bã Ža:jë    mã Ža:džë 
gorduras, banha   Žæ-wa    Žæ-wa 
grande    caŽÃtÃ:-di    tš 'aŽÃÄÃ :-Ài 
homem    Žajbë     Žaybë 
inchar     te ciŽrÆ/bã duptÍ   Äe tš 'iŽoeÆ/ mã ÀupÄÍ 
jacaré     ŽajhëŽrÆ    ŽayhëŽoeÆ 
lagoa     ŽëpÍ:rÆ    ŽëÂÍ :oeÆ 
largo, amplo    wawÃ:-di    wawÃ:-Ài 
lavar     te ŽupcÎ    Äe Župtš 'Î 
limpar     te ŽuŽÎ    Äe ŽuŽÎ 
língua     da-jÎtÍ     Àa ñÎÄÍ 
liso     cuŽu-di    tš 'uŽu-Ài 
longe     rÍbhë-di    oeÍmhë:-Ài 
lua     ŽaŽabÎ    ŽaŽamÎ 
lutar, brigar    te wa:pÆ    Äe wa:ÂÆ 
macaco    ŽroŽÍre    ŽoeÍŽÍoee 
machado    hëtëra    hëÄeoea 
mãe     da-dã     Àa-Áã 
mandioca    Župa     ŽuÂa 
mão     da-jæpŽra:da   Àa-ñæpŽoea:Àa 
mar     ŽëwawÃ:-di    ŽëwawÃ:-Ài 
marido    da-brÎ     Àa-moeÎ 
mau     wÃ-ŽÎ-re:-di    wÃ-ŽÎ-oee:-Ài 
menino, criança   watÆ:brÆbæ/da-Žra  waÄÆ:boeÆmæ/Àa-Žoea 
milho     wa:Žru:prÆ    wa:Žoeu:ÂoeÆ 
montanha, monte, morro caŽa     tš 'aŽa 
morder    te ti:ca    Äe Äi:tš 'a 
morno, quente    wa:ŽrÍ:-di    wa:ŽoeÍ:-Ài 
morrer    bã dë:rë    mã dë:oeë 
muito     Žahë:-di    Žahë:-Ài 
mulher    piŽÎ     ÂiŽÎ 
nadar     te jë:ri     Äe džë:oei 
não     bã/bã:re:-di (homem)/bã:je:-di (mulher) mã/ mã:oee:-Ài/ mã:dže:-Ài 
nariz     da-jæciŽre    da-ñætš 'iŽoee 
negro, preto    Žrã:dëŽë-di    Žoeã:déŽë-di 
nevoeiro    rÍbjæjÆ    oeÍmñædžÆ 
noite     bãra     mãoea 
nome     da-jæ:ci    Àa-næ:tš 'i 
nós     wa:-dõri    wa:-ÁÎoei 
novo     tÆb-di Ä   Æm-Ài 
nuvem    hëjwa-Ža    hëywa-Ža 
olho     da-tÍ     Àa-ÄÍ 
onça     hu     hu 
onde     bÎbÎ/ bã:bÃ/ bãhata   mÎmÎ/ mã:mÃ/ mãhaÄa 
o que     Že: tiha (mulher)/Že: bãræ (homem) Že: Äiha/ Že: mãoeæ 
orelha     da-pÍŽre    Àa-ÂÍŽoee 
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osso     da-hi     Àa-hi 
outro     Žajbã:wi/-ŽabÎ   Žaymã:wi/-ŽamÎ 
ouvir     te wa:pa    Äe wa:Âa 
ovo (da galinha)   ci:Ža:Žre    tš 'i:Ža:Žoee 
pai     da-bã:bã    Àa-mã:mã 
panela (de barro)   pija     Âidža 
papagaio    wajhë:rë    wayhë:oeë 
pau, pauzinho    wede-hu    weÀe-hu 
pé     da-pa:ra    Àa-Âa:oea 
pedra     ŽÃ:dÃ    ŽÃ:ÁÃ 
peito     da-hë     Àa-hë 
peixe (para comer)   te:be     Äe:be 
pele     da-hë     Àa-hë 
pena, pluma    Žæ-cari:bi    Žæ-tš 'aoei:bi 
pensar     te co rÍpŽbãdë   Äe tš 'o oeÍpŽmãÀë 
pequeno    càràre-di    tš 'àoeàoee-Ài 
perna     da-te     Àa-Äe 
perto     ŽrëwioeÍbhëture:-di Žoeëwi/ oeÍmhëÄuoee:-Ài 
pesado    pire:-di ,   Âioee:-Ài 
pescoço    da-bu:du    Àa-,bu:Àu 
pessoa, gente    da-/da-hëjba    Àa-/Àa-hëyba 
piolho     da-Žu     Àa-Žu 
pó, poeira    rÍ:pru     oeÍ:Âoeu 
podre, estragado   ŽrÍjre-di    Žoeoyoee-Ài 
porque    -te/-wa    -Äe/-wa 
poucos    ŽubrÎ:re:-di    ŽumrÎ:oee:-Ài 
puxar     te ticã     Äe Äitš 'ã 
quando    Že: dæ:wa    Že: Áæ:wa 
quatro    waparadÃ    waÂaoeaÁÃ  
    ciŽujwadã    tš 'iŽuywaÁã 
queimar    rÍ:ŽÍ     oeÍ:ŽÍ 
quem     Že: Žwa    Že: Žwa 
rabo     Žæbë/Žæbã:dã   Žæbë/Žæmã:Áã 
rachar     pÍ:ŽÍ     ÂÍ:ŽÍ 
raiz (de árvore)   wede-pa    weÀe-Âa 
raspar, roçar    wa:Žri     wa:Žoei 
redondo    capÍtÍ-di    tš 'aÂÍÄÍ -Ài 
respirar    dãci tipÃŽÃ -jadæ   Áãtš 'i ÄiÂÃŽÃ -džaÁæ 
reto     wahut-ti    wahuÃ-Äi 
rio     Žë     Žë 
rir     te Žajhë    Äe Žayhë 
saber     te wajhuŽu    Äe wayhuŽu 
sal     ŽæŽwawa:hë   ŽæŽwawa:hë 
saliva     da-jadajprÍ    Àa-džaÀaypoeÍ 
sangue    da wa:pru    Àa wa:Âoeu 
se     -wabhã/-ŽwaŽë:hã   -wamhã/-ŽwaŽë:hã 
seco     ŽrÆ:-di    ŽoeÆ:-Ài 
semente    Žæ-jë     Žæ-džë 
sol     bë:dë     bë':Àë 
soprar     caŽu     tš 'aŽu 
sujo     ra:-di     oea:-Ài 
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temer, ter medo   te pi:pa    Äe Âi:Âa 
terra     rÍ     oeÍ 
todos     Žajhidæ/Žubu:rÆ   Žayhinæ/Žubu:oeÆ 
três     ciŽubdatÎ    tš 'iŽumÀaÄÎ 
tu (você)    Ža-/Ža:-    Ža-/Ža:- 
um     bæci     mætš 'i 
úmido, molhado   waptiŽi-di    wapÄiŽi-Ài 
velho     -Žra:da    -Žoea:Àa 
vento     rÍ:wa:Žu    oeÍ:wa:Žu 
ver     te ca:bu    Äe tš 'a:bu 
verde     Žu:jet-ti    Žu:džeÄ-Äi 
vermelho    prÆ:-di    ÂoeÆ:-Ài 
vir     te we: bÍ    Ãe we: mõ 
viver     te Žre bõ    Äe Žoee mÎ 
voar     te wa:ra    Äe wa:oea 
voltar, dar volta   te ŽapiŽra    Äe Žap iŽoea 
vomitar    te cÎŽÍ :rÍ    Äe tš 'ÎŽÍ :oeÍ 
vós (vocês)    Ža-dÎri    Žã-ÁÎoei 
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ANEXO V 

39. (a)  Lista de adjetivos regidos pela posposição –te (por causa de): 

A1. I-sib`ru / dañib`ru                         Zangado, irado, corajoso 

A2. I-sé / dazé                                     Dolorido  

B3. I-se / daze                                     Gostoso 

C4. I-hö                                              Frio 

A5. I-hö`ö / dahö`ö                             Zangado mal-humorado 

B6. I-madö`özé ? da`madö`öze          Bonito 

A7. I-simihöze / dañimihöze              Valente, briguento  

A8. I-pahi / dapahi                              Medroso 

A9. I-pe`ezé / dape`aze                       Triste, saudoso 

A10. I-pipa / dapipa                            Perigoso 

A11. I-`ru                                            Irado, zangado 

A12. I-`rubu                                        Sedento, com sede 

A13. I-sawi / dazawi                           Amigável, amoroso 

A14. I-sisé / dañisé                              Vergonhoso, respeitoso 

A15. I-wa`a / dawa`a                           Preguiçoso 

B16. I-we / dawe                                  Bom, belo 

B17. I-pire / dapire                               Pesado, complicado 

A18. I-wazé / dawazé                          Acanhado, retraído 

B19. I-sipa / dañipa                              Superior 

A20. I-`ubuni / da`ubuni                      Virgem 

21. I-`umro / da`umro                         Pouco 

22. I-wadi / dawadi                             Vários 

23. I-siwapto / dasiwapto                   Alguns, muitos 

 

ANEXO III  

 (b) Lista de adjetivos regidos pela posposição wa (por causa de):   

24. I-`ahö / da`ahö                             Muito,bastante 

D25. I-`a                                                Branco 

A25. I-`awã                                           Triste, sombreado 

A26. Apto`ö                                         Cansado, com sono 
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E27. I-sa`ene /daza`ene                         Grande 

B28. I-sahi / dazahi                                Valente, selvagem 

E29. I-sapo / dazapo                              Curto, pequeno 

E30. I-pa / dapa                                     Comprido 

D31. I-`uzé                                             Azul 

E32. I-höpa                                            Comprido(para tecidos, roupas) 

D33. I-pré                                               Vermelho    

D34. I-höpré                                           Vermelho (pele vermelha) 

F35. I-höté                                              Jovem, novo, recém- nascido 

B36. I-mari`ahö                                       Rico 

C37. I-masisi / damasisi                          Cheio 

C38. I-sib`uwa / dañib`uwa                    Fraco, delicado 

39. I-simi`e / dañimi`e                           Esquerdo 

A40. I-simi`e / dañimi`e                          Dedicado, aplicado 

41. I-simire / dañimire                          Direito, à direita 

A42. I-sõpru / dañopru                            Generoso 

A43. I-sõti / dañoti                                  Avarento, mesquinho 

A45. I-po`repe / dapo`repe                      Obediente 

D46. I-pré`a                                             Alaranjado 

D47. I-`uzé`a                                           Amarelo 

D48. I-pré`uzé                                         Colorido 

D49. I-rã                                                  Branco, claro, limpo 

D50. I-`ra                                                 Preto   

D51. I-`rãdö                                             Escuro, preto 

A52. I-rãtede / darãtede                           Cabeça dura 

C53. I-`ré                                                 Cheio 

A54. I-rini / darini                                    Acordado 

A55. I-ritipe                                              Curioso 

A56. I-`ro / da`ro                                      Malcheiroso 

C57. I-robaba                                           Vazio  

A58. I-robze                                              Feliz, contente 

D59. I-robra                                             Escuro 
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60. I-romhö                                             Longe 

61. I-romhudu                                        Perto 

C62. I-rudu                                              Crespo, áspero, irregular 

E63. I-`rudu /  da`rudu                             Curto, breve  

C64. I-té / daté                                         Novo, cru, não maduro 

C65. I-tede / datede                                  Duro, consistente 

C66. I-tédé / datédé                                  Firme, seguro, gravado 

A67. I-tob`a / datob`a                               Cego 

D68. I-sazu / dazazu                                 Cinzento 

A69. I-sahi / dasahi                                   Valente, corajoso, bravo 

B70. I-siptedi / dañptedi                           Forte 

C71. I-syry                                                Pequeno, breve 

D72. I-`uzé                                                Verde  

B73. I-`uwa / da`uwa                                Fraco, leve, brando 

A74. I-wihu / dawaihu                               Ciente, sabedor 

C75. I-wairo                                               Frouxo, bambo 

B76. I-wa`öbö za`ene                                 Preço caro 

B77. I-wa`öbö syry                                    Preço barato 

B78. I-wapti / dawapti                               Molhado, inexperiente 

C79. I-wapu / dawapu                                Leve 

C80. I-wa`RO / dawa`ro                            Quente 

B81. I-wasédé / dawasédé                          Mau, faltoso 

A82. I-wasudu / dawasudu                         Cansado 

A83. I-ré                                                     Agitado 

A84. I-ro                                                     Áspero, peludo, ardido 

D85. I-ró                                                     Claro, luminoso 

C86. I-te, I`rate / da`rate                             Paralítico, aleijado 

A87. I-ti / dati                                             Escolhido, eleito 

E88. I-waré / dawaré                                   Fino e longo, solto 

C89. I-warõ / dawarõ                                  Parado, calado, inanimado 

E90. I-wa`Ru / dawa`ru                              Alto 

A91. I-wa`rudu / dawa`rudo                       Bagunçado, sujo 
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E92. I-wato                                                 Robusto 

E93. I-wawe                                               Volumoso 

C94. I-sito                                                   Fechado 

C95. I-sahu / dazahu                                   Repetido 

C96. I-sapodo                                              Redondo 

A97. I-sasi                                                   Egoísta, orgulhoso 

A98. I-sé`wa / dazé`wa                               Cruel 

C99. I-sibu                                                   Cheio, lotado 

B100. I-sima`uri / dasima`uri                      Escolhido 

A101. I-simiza`re / dañimiza`re                   Esperto, inteligente. 

A102. I-simhö /  dañimhö                            Briguento 

A103. I-simimã/ dañimimnã                        Perigoso 

104. I-simisutu / dañimisutu                     Juntos 

C105. I-sine / dañine                                   Semelhante, parecido 

C106. I-si`odo                                             Torto, encurvado 

C107. I-si`ubuzi                                           Brilhante, precioso  

C108. I-si`uihöna / dasi`uihöna                    Sozinho 

C109. I-siwaprosi / dasiwaprosi                   Sozinho 

C110. I-si`uiwana / dasi`uiwana                   Paralelo 

111. I-siwa`ru / dasiwa`ru                            Comum, todo, qualquer um 

C112. I-sõmo`a                                            Aberto, afunilado, alargado 

B113. I-tu                                                     Abandonado 

C114. I-wab`re                                             Dentro, acertado, duro 

A115. I-wazé / dawazé                                Respeitoso      

B116. I-`wahi / da`wahi                               Magro 

B117. I-wahö / dawahö                                Frio 

C118. I-waihi / dawaihi                                Estreito, magro 

 

(c) Lista de adjetivos sufixadas por -õ, -pe e -re (partícula negativa, intensificadores, 

aumentativo e diminutivo), e regidas por -wa: 

B119. I-dö`ö`õ / dadö`ö`õ                            Imortal 

A120. I-sadawa`ahu`õ / dazadawa`ahu`õ     Chato, tagarela 
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A121. I-hirãtitõ / dahirãtitõ                         Ajoelhado 

B122. I-mari`õ                                             Pobre, sem terra 

A123. I-mro`õ / damro`õ                             Solteiro, não unido 

A124. I-mrotõ                                             Sem par, viúvo  

B125. I-sibrob`õ / dañibrob`õ                      Pobre 

A126. I-siséb`õ / dañiseb`õ                          Sem-vergonha 

A127. I-pahi`õ / dapahi`õ                            Corajoso 

A128. I-po`re `õ / dapo`re`õ                        Desobediente 

A129. I-po`reptõ / dapo`reptõ                      Surdo 

A130. I-`rãti`i`õ / da`rãti`i`õ                         Pagão, sem nome 

C131. I-rési`õ / darési`õ                               Imóvel, parado  

A132. I-robzei`õ                                          Infeliz, triste 

A133. I-`ru`õ                                               Desobrigado, livre                     

A134. I-rosõ`õ                                             Primogênito, geral 

B135. I-ti`õ / dati`õ                                      Não marcado, não eleito 

A136. I-sahi`õ / dazahi`õ                              Manso, calmo, covarde 

A137. I-séré`õ / dazéré`õ                              Calvo, careca 

B138. I-simahudo`õ / dasimahudo`õ            Demorado, não pontual 

A139. I-simizaze`õ / dañimizaze`õ               Infiel, sem fé 

A140. I-simiréme`õ / dañimiréme`õ              Quem não abandona, fiel 

C141. I-si`rei`õ / dasi`rei`õ                           Não separado, unido, parado 

C142. I-si`re`õ                                              Cheio, pleno 

C143. I-si`utõri`õ / dasi`utõri`õ                    Eterno, que não acaba 

144. I-`umro wei`õ                                      Abundante 

C145. I-`u`õ                                                  Sem água, seco 

B146. I-`upai`õ / da`upai`õ                           Sem defeito, perfeito 

B147. I-`uptabi`õ                                          Casual, não verdadeiro 

B148. I-wahu`õ / dawuhu`õ                          Não solta consistente 

B149. I-wasété wei`õ                                    Excelente 

B150. I-we`õ / dawe`õ                                  Mau, ruim 

E151. I-höipe / dahöipe /                              Gordo, pele lisa 

A152. I-simizawipe / dañimizawipe             Manso, benigno 
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A153. I-po`repe / daporepe                           Obediente 

A154. I-ritipe /daritipe                                  Olhar fixo, curioso  

B155. I-`uwape / da`uwpe                            Fraco 

A156. I-waihu`upe / dawaihu`upe                Inteligente, sabedor 

A157. I-sipe / dañipe                                    Engenhoso 

A158. I-sib`uware / dañib`uare                     Doente, fraco 

B159. I-tébre / datébre                                 Novo, cru 

160. I-`umrore / da`umrore                       Pouco 

B161. I-`waihire / da`wahire                        Magro 

B162. I-were / dawere                                 Bonito 

163. I-simire / dañimire                            Direito, a direita 

164. I-romhuture                                       Perto 

E165. I-`ruture                                            Curto, perto 

166. I-syryre                                               Pertinho 

B167. I-`uware / da`uware                          Mole, fraco 

C168. I-`wapure / da`wapure                      Leve 

A169. I-sasi ãna / dazasi ãna                       Humilde, generoso  

F170. I-hi’rada                                            Antepassados 

F171. I-’rada                                               Avô/avó 

F172. I-mama                                             Pai 

F173. I-na                                                   Mãe 

F174. I-du’mrada                                        Irmão maior (de homem) 

F175. I-du’mraada                                      Irmão maior (de mulher) 

F175. I-du’mraada                                      Irmão maior (de mulher) 

F176. I-hidiba                                             Irmã de homem 

F177. I-hitébré                                            Irmão de mulher  
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ANEXO   

 

VOCABULÁRIO BÁSICO 

 McLeod & Mitchell (2003:161), em Aspectos da língua xavante, trazem uma lista 

vocabular e de expressões, transcritas por Joan Hall do Summer Institute of Linguistics, que 

consideramos úteis para o acesso à língua Xavante e que retomamos abaixo: 

 

Aprendizagem da língua 

Aimreme waptui wamhã, te waihu'u õ di.  Quando você fala depressa eu não entendo. 

Atamare iima nhari.     Fale devagar. 

Ma'apé duré, iima nharæ, te waihu'u da.  Fale de novo, para eu aprender. 

Ãne iima aimreme wamhã, e niha wa za aima tinha asa. Quando você me diz isso (lit. quando 

suas palavras a mim são assim), como devo responder? 

E niha te za iizadanha.    Como é que você me pergunta? (para obter a forma 

da 2a pessoa do verbo) 

  

 Para averiguar o significado de novos verbos ou contextos, utilize perguntas dos tipos 

seguintes. Se, por exemplo, você acaba de ouvir o verbo ma tô pré'é, estas perguntas devem 

servir para fazer sair à tona algum significado do verbo que pode ser posteriormente verificado 

com outras pessoas: 

 

E mari da, ma tô pré'é.   Com que propósito ele fez pré'é? 

E mari zô, ma tô pré'é.   Por que ele fez pré'é? 

E mari na, ma tô pré'é.   Com que ele fez pré'é? 

E mame, ma tô pré'é.    Onde é que ele fez pré'é? 

E niwa, ma to pré'é.    Quando é que ele fez pré'é? 

Te te pré'é wamhã, e niha.   Quando ele fez pré'é, como é que fez? 

 Note-se que para utilizar a fala feminina, deve-se substituir a palavra mari por tiha nos 

exemplos acima referidos. 

 

1. Partes do corpo 

i'rã    cabeça (dele) 

iséré    cabelo 

isaihâ    boca 
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ipo're    orelha, ouvido 

ibudu    pescoço 

isõ'udu   peito 

iba    ombro, costas 

ipå    abdômen, barriga 

isiri    coração 

ite    canela 

iza    coxa 

ipano    braço 

isimizu   punho 

isipo    unha 

ihâ    mama, pele 

ipa    fígado 

isé're    bexiga 

ibâ    pênis 

iwasã    feto 

iwapru   sangue 

isé    urina 

isu    suor 

ihi    osso 

ihâiba    corpo 

ito    olho 

isisi're    nariz 

i'wa    dente 

iwada    queixo 

isisé    ombro 

iwaihi    costela 

iwã    cadeira 

idu    intestinos 

ina're    traseiro 

i'u    nádega, anca 

ipara    pé 

ipara dub'rã   dedo do pé 

ipara hi   osso do dedo do pé 
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isib'rada   mão 

isipto    dedo 

isiptõmo hi   osso do dedo 

isipo    unha do dedo 

ihânhibudu   mamilo, bico 

ipawapu   pulmão 

i'razé    útero 

i're    vagina, ânus 

isãnahi   umbigo 

i'a'awai'o   muco, catarro 

isãna    fezes, intestinos 

ipå'åzani   fôlego 

 

2. Termos de parentesco 

 

ihi'rada   antepassados (dele), avô/avó falecido/a 

i'rada    avô/avó 

imama   pai 

ina    mãe 

idub'rada   ærmão mais velho (de homem), irmã mais velha (de mulher) 

ino         irmão caçula (de homem), irmã caçula (de mulher) 

ihidiba   irmã de homem 

hitébré   irmão de mulher 

imama amo   tio paterno 

imama wapté   tio materno 

itebe    tia paterna 

ina wapté   tia materna 

imro    marido, esposa 

i'ra    filho/filha sobrinho/sobrinha (filho/a do irmão do hom.) 

isihudu   neto/neta sobrinho/sobrinha (filho/a do irmão da mulher) 

imaprewa   sogro/sogra 

isa'õmo   genro cunhado (marido da irmã do homem) 

isani'wa   nora cunhada (de mulher) 

isidaimama   cunhado (de mulher) 
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'ãrewa    cunhado (irmão da esposa do homem) 

isidana   cunhada (de homem) 

i'ra wapté   sobrinho/sobrinha (filho/a da irmã do homem ou da mulher) 

isiniwæ   membro da mesma metade tribal 

si'ré'wa   membro da outra metade tribal 

 

Nota 1 - Primos: Os filhos do tio (ou tia) paterno de uma pessoa são chamados pelo mesmo 

termo de parentesco reservado para os irmãos desta (ædub'rada, etc.). Os filhos do tio (ou tia) 

materno de uma pessoa são reconhecidos como membros da outra metade tribal (si'ré'wa). 

 

Nota 2 - Metades tribais: O marido ou esposa de uma pessoa é sempre membro da outra metade 

da tribo. Os filhos são automaticamente membros da metade tribal a que pertence o pai deles. 

 

3. Fases de desenvolvimento 

 

ai'utépré   nenê recém-nascido 

aibâ 'rare   criança (masculina) 

'watébrémi   menino 

ai'repudu   moço (adolescente) 

'ritéi'wa   rapaz (iniciado) 

aibâ    homem 

a'raté    mãe pela primeira vez 

ai'uté    criança 

pi'õ 'rare   criança (feminina) 

ba'õno    menina 

azarudu   moça (adolescente) 

adaba    moça (casada mas sem filhos) 

pi'õ    mulher 

 

4. Sistema de faixa etária 

  Segundo a tradição xavante, os meninos de 4-14 anos de idade passam vários 

meses no alojamento dos solteiros, onde recebem instruções apropriadas dos homens da tribo. 

Todos aqueles que ingressam juntos são reconhecidos como membros da mesma faixa etária. As 

meninas de idade correspondente recebem a mesma designação de grupo que os meninos. Todo 
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membro da tribo xavante pertence a um de oito grupos cronológicos e retém durante a vida 

inteira o nome do seu grupo. Cada cinco anos (aproximadamente) se realiza a cerimônia de 

iniciação num grupo. As instruções competentes são dadas pelos homens que pertencem ao 

grupo dois graus além do dos instruídos, existindo portanto uma relação especial entre os 

membros destes dois grupos. A idade de um Xavante pode ser calculada, grosso modo, à base da 

faixa etária a que ele pertence. (O ano de iniciação e os nomes dos respectivos grupos não 

coincidem, porém, em todos as aldeias xavante.) Quando o ciclo se completa, voltando ao nome 

do grupo inicial, a pessoa que pertence a este acrescenta ao seu nome grupal 'rada 'velho': e�te�pab 

'rada. 

 Faixas Etárias 

tirowa     carrapato 

hâtârã e�te�pa    peixe pedra 

ai'rere abare'u   palmeira pequi 

sada'ro nozâ'u   sol bem quente milho 

anarowa    fezes 

 As outras pessoas que pertencem à mesma faixa etária são chamadas por um membro 

deste de: wasi'usu. As pessoas que pertencem à faixa etária um grau acima são chamadas de  

wahi'wa, os membros da faixa etária dois graus acima são chamados de wanhohui'wa, os 

membros da faixa etária um grau abaixo são chamadas de sinho'ra e os membros da faixa etária 

dois graus abaixo são chamados de wanhimnhohu. 

 

5. Comidas e animais mais comuns 

(a) Comida 

dasa     comida de gente 

mra     comida 

romnhi    carne 

abaze nhi    carne de caça 

aihâ nhi    carne de veado campeiro 

utâ nhi    carne de anta 

powawå hâiwa'u   leite 

uhi     feijão 

upa     mandioca 

upazé     mandioca-brava 
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mo'õni    cará 

aro     arroz 

uzâne     abóbora 

uzapo     moranga 

ub'rézeire    melancia 

ropæ     mel 

pi'u pæ    mel de abelha piu 

tiri     semente de palmeira 

pa'o     banana 

mama     mamão 

buze     cana de açúcar 

wede'rã'uzé    frutas cítricas 

a'odo     bocaiúva 

abare     pequi 

sé     palmito 

sada'ré    bolo 

wa'rupré    milho 

nozâ     milho 

 

(b) animais 

aihâ    veado campeiro 

uhâ    queixada 

uhâre    caititu 

ma'u    pato 

si'a    frango 

uhâbâ    porco 

pozé    cervo 

pone    veado mateiro 

uhâdâ    anta 

padi    tamanduá bandeira 

patire    tamanduá mirim 

u'ã    jabuti 

wãrãhâbâ   tatu 

'rure    rato 
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'rawa    paca 

powawå   vaca 

pone'årebâ   ovelha 

awaru    cavalo 

wapsã    cachorro 

wapsã tetere   gato 

'ro'ora    bugio 

'ro'ore    macaco (pequeno) 

'rubâ    rato grande 

'rupo'rere   coelho 

tebe    peixe 

pezapodo   pacu 

pehâire   matrinchã 

pe'a    lambari 

wa'wa    piranha 

aihâi'ré   jacaré 

mohõni   abelha 

piro    borboleta 

pidu    mutuca 

da'u    piolho 

ubu    mosca 

zâmhupré   formiga 

watasé   mosquito 

ti'a    carrapato 

wapsã'u   pulga 

ma    ema 

wa'ritire   seriema 

sõté    arara 

'rada    arara vermelha 

waihârâ   papagaio 

'rånhipré   periquito 

si'u    gavião 

wahi    cobra venenosa 

ap'é    cobra inofensiva 
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sizâ    jibóia 

uibroi'wa   víbora 

 

6. Estativos 

 Os estativos marcados de * são aqueles que não levam prefixo marcador de pessoa. Os 

estativos marcados de ** são aqueles que apresentam te 'porque'. Os demais apresentam wa.  

* a di     branco 

* aptâ'â di    cansado, com sono 

** hâtâ'â di    ansioso 

* ** hâ di    frio 

** hâzé di    doente 

mreme pese di   tagarela 

* pré di    vermelho 

* pré ro'o di    rubro 

** pahi di    assustado, com medo 

rã di     limpo, branco 

rætæ pese di    pasmado 

* romhâ di    distante 

* robzei õre di   infeliz 

* ãwa ti    deprimido, sombreado 

hâ'â di    mal-humorado, escandalizado 

hâi pese di    gordo 

* ** mram di    faminto, com fome 

** pipa di    assustador, alarmante 

* pa di    longo, comprido 

** på'åzé di    triste 

* ra di     preto 

* ** rowå di    bom (inanimado) 

* romhuture di   perto 

'rãdâ'â di    escuro 

'ré di     seco 

* 'rutu di    curto 

* 'rãi pese di    cheio de frutas 

* su'u di    liso, macio 
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sib'uware di    fraco (animado) 

sõti di     mesquinho 

syryre di    pequeno 

sapore di    baixo (altura) 

sahi ti     zangado 

** sawi di    amado, querido 

* sé di     doloroso 

* tô ti     abafado, indistinto 

* uzé ti    azul, verde 

wairob di    solto 

wa'ru ti    alto 

** wå di    bom 

** wa'a di    preguiçoso 

* ** 'rubu di    sedento, com sede 

** 'ru ti    zangado, desejoso (conforme o contexto) 

'ro ti     podre 

siptete di    forte 

sõprub di    generoso 

** siséb di    embaraçado, tímido, acanhado 

sa'åtå di    grande 

simi'å ti    aplicado, diligente 

siti'ru ti    zangado, mal-humorado 

* ** se ti    delicioso, saboroso 

* tete di    firme, justo 

to ti     feliz, contente 

* uware di    fraco (inanimado) 

wa'ro di    quente 

waihu'u pese di   poderoso, sábio 

wasété di    mau, feio, ruim 

* wapti'i di    molhado, úmido 

 

7. Locacionais 

'rowi     embaixo de, debaixo (de), por baixo (de) 

'rata     perto (de) 
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nhisiwi/æsisiwi   acima (de), por cima (de) 

wa     em 

're     dentro (de) 

wa'wa     no meio (de) 

nhiti/siti    longe (de) 

zarina     atrás (de) 

nho'a     na presença (de) 

nhowa     diante, na frente (de) 

ãme     aqui 

tame     lá, ali 

e mame    onde? (com verbos) 

e mahãta    onde? (com substantivos) 

e momo    aonde? (com verbos de movimento) 

õme     lá, para lá 

ãma     em 

u     a, para 

 

8. Relacionantes dependentes 

 

 Usado com relação a ré (a) duas ou mais ações realizadas ao mesmo tempo por agentes 

Diversos sina (b) duas ou mais ações realizadas ao mesmo tempo pelo mesmo agente hâ dever, 

para poder newa indicador de eventos irrealizados zô para saber (descobrir). 

 

Exemplos: 

Moræ ré, wa to tisã.    Quando ele estava caminhando, eu o vi. 

Ba'õno moræ ré, ma tô tina tisã.  Na ida a menina viu a sua mãe. 

Moræ sina, te tiwawa.   Indo, ela chorava. 

Oto wane na, æænhipi hâ.   Vamos agora para eu poder cozinhar. 

Moræ newa, te nhamra.   Parecia que ele tinha ido, (mas) ele está aqui. 

We moræ zô, wa asadanha.   Estou perguntando para saber se ele já veio. 

 

9. Pós-posicionais verbais 

neza     desejo 

'ruza     promissório 
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bâ     obrigação ou dever não cumprido 

ate     desejo irrealizado 

 

Exemplos 

Te 'manharæ neza.   Quero fazê-lo. 

Te te âri su'u bâ.   Ele não o apanhou logo (mas devia). 

Oro ææma sõmri 'ruza.  (Por que) você não o deu a mim conforme sua promessa? 

Ææmoræ ate.    Eu quis ir (mas não pude). 

 

10. Horas e épocas 

si'a hârâ wi    ao amanhecer, na madrugada 

mararé    madrugada 

abzuma    meio-dia 

hâiwahâ    tarde 

barana     noite 

mara wa'wa    meia-noite 

ã bâtâ na    hoje (neste dia) 

ahâmhâ    ontem 

ahâmhâ amoi wa   ante ontem 

ahâmhâ amo na   ante ontem 

awå     amanhã 

awå amo na    depois de amanhã 

romhuri amo na   semana passada 

wahub 'rata    ano passado (última época da seca) 

wahub amo na   ano que vm 

a'åta'a wi    no início da época das chuvas 

tã pæni wa'wa   no meio da época das chuvas 

ãhãna     agora 

nimosi    agorinha (há pouco) 

oto     daqui em adiante (não usado isoladamente, usa-se sempre numa 

locução ou sentença) 

awa'awi    imediatamente 

aré     anteriormente 

apâsi     posteriormente, depois, mais tarde 
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a'â     por enquanto 

duréihã    há muito tempo 

apto'oré    daqui a muito tempo 

(æ)wana    antes (dele) 

(æ)sa'u    depois (dele) 

 

11. Numerais 

misi     um/uma 

maparane    dois/duas (como os pés da ema) 

si'ubdatõ    três 

danhiptõmo bâ   dez (todos os dedos da mão) 

daparahi bâ    vinte (todos os dedos do pé) 

  

 Os números empregados no sistema numérico xavante são: 1, 2, 3, 10, 20. Os números 

pares maiores que 2 são chamados mro pâ 'com esposa'. O conceito de 4 pode expressar-se como 

maparane si'uiwa na 'dois com suas esposas' ou mro pâ 'com esposa'; o segundo termo não 

especifica o número de pares, indicando somente que se trata de um número par. Os números 

ímpares acima de 1 são chamados æmro tõ 'aquele que perdeu a esposa'. O conceito de 3 pode 

expressar-se como si'ubdatõ 'três' ou æmro tõ 'aquele que perdeu a esposa'; o segundo termo não 

especifica número, indicando somente que se trata de um número ímpar. 

 

12. Interjeições 

pra     expressão de surpresa (masculina) 

pe     expressão de surpresa (feminina) 

u     resposta quando alguém lhe chama o nome 

u (com intonação subindo)  resposta à informação incrível 

té     exclamação de desprezo ou repugnância 

ma     forma resumida de 'não' (mare di 'não') 

ma     concordância simpatizante com quem fala 

me     negação de conhecimento (quem sabe? sei lá!) 

ã     Tome aí! (dando uma coisa a outra pessoa) 

ni'ã     Olhe! Cuidado! 

tô'ã     Chega! Deixe disso! Basta! 

oro     indica admiração e censura 



 446 

mere     contradição 

zapre     expressão de surpresa, ligeira repreensão 

sipi tui    surpresa pela rapidez da realização 

a'âza     concordância com uma ordem ou pedido 

âza     recusa de uma ordem ou pedido 

ma'ãpé    favor, (imperativo ligeiro) 

mo oto    Vá! 
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ANEXO VI 

DAHI'RATA NHIMIROWASU'U. Duréi Wasu'u. Histórias Antigas do Povo Xavante. 

Coleção de Histórias Antigas do Povo Xavante, contadas por Airton Pini'awå e Coronel Wi'i, 

gravadas, escritas e compiladas por Alec Harrison. A revisão do português foi verificado por 

Mary Daniels, Marcos Von Rondon e Nilce Gerke. 

 Nota: As informações em letras cursivas não fazem parte das histórias originais. São 

esclarecimentos de informação implicita e suplementar, para ajudar o leitor a acompanhar 

melhor as histórias. 

 

Aibâ Te Te Siwi Ãma Æsai'uri, Sipahutu Wasu'u 

Airton Pini'awå Xavante 

A Estória dos Urubus 

Duréihã aibâ ma tô ti'uburõ. Dazâmoræ ré, ma tô ti'uburõ. 

Há muitos anos, um homem ficou com tumores por todo o corpo.  

 

Tawamhã te te siwi 'wapé. Te te siwi 'wapéi mono wamhã, 'wapéi wa'a te, te sima nharæ za'ra, te 

te siwi råme da, 'ri'ré wa, nomro da. 

Ele adoeceu com os tumores durante uma longa viagem de caça que fazia com outras pessoas. 

Elas resolveram carregá-lo, mas cansaram e decidiram deixá-lo para trás em um abrigo. Os 

Xavante constroem abrigos provisórios de caça, uma construção de sapé relativamentesimples. O 

abandonaram. Ele ficou deitado dentro de um abrigo. Não fizeram mais que cobrí-lo com uma 

esteira. Deixaram-no para morrer e continuaram em sua viagem de caça. 

 

Tawamhã ma tô siwi tirå. Te te siwi råme wamhã, 'ripara te nomro, 'ri'ré wa. Tare ma siwi upsi. 

Viajaram por um bom tempo, estavam longe do abrigo quando fizeram um outro acampamento. 

 

Tawamhã te oto tazâmoræ ni. Dazâmoræ wamhã, te danhimizahâri oto. 

Alguns urubus pousaram no acampamento onde o enfermo estava deitado, espalharam-se e 

procuravam ossos que as pessoas tinham deixado, para tirarem a carne. Foram de abrigo em 

abrigo. 

 

Danhimizahâri mono wamhã, ma tô sina tipahâ za'ra. Sina pahâ za'ra wamhã, sipahudu ma tô 'ri'ré 

u, ana. Sina wamhã, 'ri'ré mono bâ ma tô te te ropé romhi zô, danhoihi zô, te te sazuri za'ra da. 



 448 

Um urubu entrou no abrigo onde estava o homem com tumores e o bicou no traseiro pensando 

que era defunto.Quando o urubu bicou ele, o homem se mexeu. E quando se mexeu, o urubu 

descobriu que ainda estava vivo. 

 

Tawamhã misi ma tô ãzé aibâ u, æ'uburõi u. Sébré wamhã, ma tô æna're wi hâto'o. Te te hâto'o 

wamhã, ma tô darõno. Sarõtõ wamhã, ma tô waihu'u, æhâiba ré na.  

Quando o urubu bicou ele, o homem se mexeu. E quando se mexeu, o urubu descobriu que ainda 

estava vivo. 

 

Tawamhã ma tô watobro, sipahudu hã. Romhâ na, ma tô za. Ma tô nasi sisô hã, a'uwå hârâ na. 

O urubu saiu de dentro do abrigo e ficou a uma certa distância e chamava repetidamente para os 

outros urubus virem até aonde ele estava. Chamava como os seres humanos. E o urubu chamou: 

 

— Kai! — Ãne ma tô nasi sisô hã. 

— Kai! 

 

Tawamhã te we sitåme sisa're, hâiwi hawi. Ma tô sitåme ana. Ma tô sima rowasu'u za'ra: 

Os urubus começaram a voar para aquele lugar sobrevoando por todo o céu. Pousaram todos em 

um mesmo lugar. Disseram um ao outro: 

 

— Õme te tanomro ni, dahâzé ré hã.— E niha za. — Ãne ma tô sima nharæ za'ra. Tawamhã ma tô 

sarõtõ za'ra ætåme, 'ri'ré u. Tawamhã te siwi sadanha: 

— Lá está ele, o doente. E agora? — Foi isso que disseram um ao outro. Todos pularam até o 

abrigo onde o doente estava e juntos perguntaram para ele: 

 

— E maræ dahâzé hã. 

— Que tipo de doença você tem? 

 

— Ï'uburõ. 

— Tenho tumores — ele falou. 

 

Tawamhã te tãma nharæ za'ra: 

E lhe disseram: 
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— E rowå õ di, wa te da'ãma sai'uri da, hâimo. 

— Dá licença para levarmos você ao céu? Os urubus decidiram tentar ajudá-lo. O homem disse 

ao bando de urubus: 

 

— Ma'ãpé, da te ï'ãma sai'uri. — Ãne ma tô sipahutu noræ ma, tinha. 

— Por favor, levem-me. 

 

Tawamhã ma tô ubumro. Ma ubumroi pese. Tawamhã ma tô tãma nharæ za'ra: 

Todos os urubus se ajuntaram e lhe disseram: 

 

— Hâimo si, da te rob'madâ'â mono! Ti'ai u hã, we apâ da te rob'madâ'â tõ! 

— Olhe somente para cima! Não olhe para baixo, para a terra! 

 

Tawamhã ma tô oto siwi sarõtõ. Sipahudu hã, ahâ uptabi di. Nemo te ãma si'uiræ. Te oto siwi 

ãma sai'u hâimo, tiba na, tinhisé na.  

Levantaram vôo, muitos urubus, havia centenas deles circulando e alguns carregavam o homem 

com tumores.  

 

Tawamhã æ'ra ma tô aipi'ra siwa'rãmi, 'ri'ré u. Tawamhã æ'ra te tinha: 

Eles o levavam ao céu em suas costas, nos ombros. A filha do doente olhou na direção do 

acampamento, para trás, e disse: 

 

— Té, ïmama ãma te sipahudu si'uirære. — Ãne ma tô æ'ra tinha. 

— Puxa, olhem aquilo! Aqueles urubus estão rodeando o meu pai! 

 

Tawamhã ma tô ãma rotété za'ra, hâiwa u. Hâiwa nhidânare ma tô tiwi tiwaptã'ã za'ra apâ. Ma tô 

tãma tinhiwasi, wasutu zé te. 

Percorreram uma certa distância em direção ao céu. Os urubus moravam num lugar no céu. E 

quando estavam bem perto do céu, o doente caiu. Deixaram ele cair porque estavam exaustos. 

 

Tawamhã aibâ te wara, ti'ai u. Sa'åtå sipahudu hã, ma tô æsarina ti'wamhi za'ra.  

O homem caiu rapidamente à terra, mas os urubus voaram em sua direção. Quando ele estava 

bem perto do chão, antes de chocar-se com o chão, conseguiram pegá-lo e segurálo. 
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Ma to ti'ai u sina rosahutu aré. 

Colocaram o homem no chão.  

 

Tane nherå, ma tô ti'a, ti'a nhidânare siwi sapa. Ma tô siwi tihi. Nemo te si'ãma te te 're pri'i za'ra, 

sipahutu noræ hã. Nemo te 're wasutu hãsi, wasutu zé te. Ãne sipahutu noræ hã ma tô aibâ hã, 

siwi ãma sai'u. 

Muitos urubus começaram a ralhar uns com os outros porque deixaram ele cair. Um culpava o 

outro. Todos os urubus gemiam agonizados porque estavam exaustos.  

 

Tawamhã ma tô tiwasutu zani za'ra. Wasutu zani za'ra wamhã, te ãma siwada'uri pese za'ra: 

Foi assim que os urubus carregaram o homem até perto do céu. Após, descansaram e 

recuperaram-se. Mandavam uns aos outros a respeito do homem: 

 

— Da'ãma ai'rudu 'rutu aba, wawi dawaptã'ã tõ da!  

— Cheguem perto dele e fiquem todos juntos, para ele não cair. Estavam recuperados 

completamente, totalmente descansados. Todos voaram novamente, mais uma vez, com o 

homem, carregando-o nas costas. Havia muitos urubus circulando ao redor do homem. 

 

— Ãne te ãma siwada'uri za'ra. 

Levaram-no ao céu, no lar dos urubus.  

 

Tawamhã ma tô tiwasutu zani pese za'ra oto. Tawamhã ma tô duré siwi sarõtõ, hâimo apâ. 

Levaram-no à casa deles, que tinha um cheiro terrível. Foi na casa dos urubus que o homem ficou. 

 

Tawamhã te siwi ãma sai'u duré, tiba na. Nemo te ãma si'uiræ. Ma tô oto siwi 'mazé, hâiwa u. Te 

te siwi 'mazébré wamhã, ma tô siwi ãwisi, tinhorõwa u. Æsõrõwa ãma hã, 'ri 're uzé uptabi di. 

Tame ma tô tihâimana. Abaze nhi na, uhâ nhi na, æsisõpãræ na, sipahutu sisõpãræ na, ma tô oto 

tãma tirowå, aibâ ma. Æ'uburõ ma tô tãma apa, æ'uzé na. Ãne aibâ ma tô tipese. Tawamhã te siwi 

sadanha: 

O homem melhorou comendo carne de animais que os urubus tinham matado; carne de porco 

selvagem e de outros tipos de caça. O cheiro da casa dos urubus fez com que os tumores do 

homem sarassem e ele melhorou rapidamente. Foi assim que o homem foi curado. E 

perguntaram-lhe: 
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— E ma tô tawa'a ni. 

— Está cansado de estar aqui? 

 

— Æhe, wa tô ïwa'a. 

— Sim — respondeu. 

 

— Oto, wa te da'ãma si'ra da! — Ãne ma tô tãma nharæ za'ra sipahudu hã, aibâ ma. 

— Vamos levá-lo para baixo agora! — os urubus disseram. 

 

Tawamhã ma tô ãma si'ra za'ra apâ, ti'ai u. Te siwi upari. Tawamhã hâimo si, te te rob'madâ'â.  

Levaram de volta à terra. Sustentaram-no de todos os lados enquanto desciam.  

 

Ti'ai u hã, te te rob'madâ'â õ di. Ma tô ãma siwi si'ra, te te ãma siwi æsai'urizéb u apâ, 'ri'ré u. 

Tawamhã ma siwi tisã oto. Te tãma nharæ za'ra: 

Levaram de volta à terra. Sustentaram-no de todos os lados enquanto desciam. Ele só olhou para 

cima, enquanto o carregavam para baixo. Levaram-no ao abrigo do qual o tinham carregado no 

início. O colocaram no chão e disseram a ele: 

 

— Damoræ oto. Dasi'madâ'â pese mono! 

— Vá agora! Tome cuidado! E o homem se foi. 

 

Tawamhã te oto mo, aibâ hã. Moræ wamhã, 'ri'ré te te aza're. 

Ao sair, ele passou por muitos abrigos à procura do seu grupo de caça.  

 

Tawamhã oto duré ahâmhâ amo na, 'ri'ré té oto. Oto duré ahâmhâ, 'ri'ré. Duré oto bâtâ na, ma tô 

oto da'ãma wi.  

Passou por muitos locais de acampamentos provisórios de caça. Deparou com um novo abrigo, 

onde seus companheiros estiveram há dois dias.  

 

Tawamhã æ'ra noræ, ma sima sãmri za'ra: 

Encontrou outro acampamento onde estiveram no dia anterior. Finalmente chegou onde as 

pessoas estavam durante o dia. Seus filhos disseram uns aos outros: 

 

— Té ïmama õhõta te we timorære. — Ãne te sima 'mahârâ za'ra. 
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— Puxa, lá está nosso pai, e está vindo prá cá. 

 

Tawamhã æ'ra noræ hã te sô sisa're. Ma tô siwi ti'â, tinho'utu. Ma tô ãma 're sadari za'ra. Ma tô 

ãma ti'ry'ry. 

Os seus filhos correram até a ele, agarraram-no e se abraçaram.  

 

Taha wa, oto æ'ra noræ ma, tãma rowå za'ra di. Æmama hã, rowå na ætåme wisi za'ra wå te, tãma 

rowå za'ra di.  

Choraram. As crianças ficaram felizes novamente por encontrar o seu pai sarado. 

 

Ãne aibâ ma tô tipese. Si, si æ'rãdâ'â noræ hã ma tô siwi pese, hâiwa u. 

Aquelas aves pretas (urubus) curaram ele no céu. 

 

Ãne aibâ wasu'u hã, duré sipahutu wasu'u hã. 

Esta é a estória do homem com tumores e dos urubus. 

 

Råre Nhimro, Nonhama Wasu'u 

Airton Pini'awå 

A Origem do Milho 

 

Nota: As informações em letras cursivas não fazem parte das histórias originais. São 

esclarecimentos de informação implicita e suplementar, para ajudar o leitor a acompanhar 

melhor as histórias. 

Tawamhã uzâ te oto da te 're pré za'ra. Maræ da te ãma 're sebre za'ra mono õ di. 

A partir daí, as pessoas começaram a fazer fogueiras todo dia. Esta estória é uma continuação da 

Origem do Fogo. Ao descobrir o fogo, elas encontraram novas maneiras de usá-lo. Mas ainda 

não cozinhavam com o fogo. 

 

Tawamhã oto duré, pi'õ hã wai'a sipi'õ ma tô maræ sõpåtå. E maræ ma sõpåtå. Nozâ, 

nozâ ma sõpåtå. Taha wa, ma tô sõpåtå nozâ hã, 'råre, 'råre ætede'wa. 

Uma mulher xavante que tinha ido à cerimônia ‘wai'a’, tradicionalmente vedada às mulheres, 

onde os homens recebem poderes especiais e que de algum modo ela ganhou esses poderes 

especiais normalmente só outorgados aos homens, encontrou algo. O que ela encontrou? Ela 

descobriu o milho. Nesse caso, o milho nativo de muitas cores. 
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Descobriu o milho que pertencia aos periquitos. Do mesmo modo que o homem onça possuía o 

fogo antes dos Xavante, os periquitos possuíam o milho. 

 

Tawamhã æsadawa situri u te mo. Te sima rosa'rata: 

Ela foi ao lugar donde ela podia ouvir os periquitos fazendo barulho (chalrando). Ela pensou: 

 

— E tiha na te õ hã, sadawa hatu. Wa za pé sô mo. 

— Por que estão fazendo esse barulho? Eu vou só ver o que é. 

 

Tawamhã sô moræ wamhã, ma tô sabu, nozâ. Tazahã, ætede'wa hã 'råre, ta hã ma tô sisadaihu'u 

zahuré. Ma tô sisadaihu'u zahuré. Tawamhã ta hã, pi'õ hã romhõsi'wa duréi hã, romhõsi'wa. 

Quando foi ver o que era, ela viu o milho. Mas antes, ela e o periquitos, os donos do 

milho, se encontraram e se conheceram um pouco. Eles se familiarizaram. A mulher era uma 

milagreira e possuía poderes especiais. 

 

Tawamhã ma 'maiwa. 'Ritåme ma ãwisi. Te te ãwisi wamhã, pi'uriwi te ãma tisa, timro noræ me 

si, ti'ra noræ me si. Pi'uriwi te ãma hâimana. 

Pegou um pouco de milho e levou para casa. Ao chegar em casa, comeu o milho em segredo, só 

com seu marido e seus filhos. Tudo aconteceu em segredo. 

 

Tawamhã awå sidâpâsi te nasi 'maiwa. Te nasi 'maiwa nozâ hã, 'råre nhimnozâ hã, a'õi wede na, 

nozâ hã. 

E todo dia ela ia e colhia um pouco de milho. Encontrava o milho perto de onde os periquitos 

moravam e colhia-o dos periquitos, que estava guardado nas árvores em que moravam. 

 

Tawamhã ãma hâ'â wamhã, te oto rosa'rata: 

Quando sua casa estava cheia de milho, pensou sobre o caso: 

 

— Si'õtõre ma anhidâ. 

— As cestas estão todas cheíssimas. 

 

Tawamhã oto sada'ré te a'u'åtå. Te a'u'åtå oto. 

Fez um pouco de pão de milho. O milho foi pulverizado até virar pó, feito massa, e 

assado. 
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Tawamhã æmro hã ti'ra ma, te amnhorõ, ti'ra te te u'ré da, æré. Tawamhã ti'ra te u'ré, æré. 

Quando estava assado, o seu marido fez algumas tornozeleiras e pulseiras para seu filho, para 

deixá-lo pintado para sair com o milho. Decidiram revelar o segredo aos outros na aldeia, mas de 

uma forma dram tica, vestindo seu filho de forma ceremonial para atrair atenção.Pintaram seu 

filho, que tinha o milho. Passaram nele pintura de corpo. Quando alguém chamá-lo, querendo um 

pouco, leve-o para ele. Você deve dar para ele. 

 

Tawamhã te te u'réi wamhã, te tãma tinha: 

Quando estava pintado, disse-lhe: 

 

— Ã, 're romhâ mono, ãne 'ri nho're baba. 'Ri nho're baba, 're romhâ mono. 

— Tome, leve isso e atire-o em frente de todas as casas da aldeia.  

Suas instruções eram de amarrar pedaços do pão de milho duro nas flechas e atirá-las na frente 

das casas da aldeia. Atire-os para todas as casas. E coma isto também enquanto vai. Enquanto ia 

de casa em casa atirando, era para ele parar de vez em quando e mordiscar um pedaço de pão.  

 

Ã hã, 're asi mono. 'Re asi mono pari wamhã, asisa 're nomri mono, ãne. Asisa 're nomri mono. 

Tawamhã ni'wa aiwi sô hârâ wamhã, te za æ'â za, tãma. Te za tãma æ'â. Tawamhã te te 're romhâ. 

Te te 're romhâ, 'ri nho're baba. Te te 're asi. Te te sisa 're nomri. 

Depois de dar uma mordida no milho, coloque-o no chão para que você possa 

segurar bem o arco e a flecha. Continue colocando o milho no chão para poder atirar.Atirava as 

flechas com os pedaços de milho nelas em frente às casas. E comia enquanto ia. Colocava o milho 

no chão, para poder atirar. 

 

Tawamhã 'ritéi'wa te sisô warã, sima so're da. E niha te sisô warã. Te sisô warã ãne: 

Os rapazes recentemente iniciados tiveram uma reunião no centro da aldeia, para 

cantarem uns aos outros. Como é que eles chamavam uns aos outros? Eles chamavam uns aos 

outros assim: 

 

— Kai, kai, kai, kai, kai! — Ãne te sisô warã za'ra, 'ritéi'wa hã. 

— Kai, kai, kai, kai kai! — É assim que os rapazes chamavam uns aos outros para terem uma 

reunião. 

 

Tawamhã ma siwi tisã. Æmama wapté ma, te 'mahârâ za'ra: 
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Eles o viram com o milho. Aconteceu que eles convocaram aquela reunião bem na hora em que o 

menino estava espalhando o milho, então, naturalmente, eles o viram ao saírem de suas casas. 

Gritaram ao tio do menino: 

 

— E õhõ maræ, te te 're a'råne, ai'ra wapté hã. 

— O que é aquilo que seu sobrinho está comendo? 

 

Tawamhã ma sisa tihi. Te sima nharæ za'ra: 

Ele colocou o milho no chão, na sua frente. Disseram entre si: 

 

— Sô aihârâ pé, wa te sabu za'ra da! Tawamhã te sô hâ: 

— Por que você não o chama então, para que possamos ver o que é que ele tem! Estavamfalando 

com o tio do menino, que também não sabia o que estava acontecendo. 

E ele o chamou: 

 

— Ï'rapté, e maræ te 're æ'a'råne mo. We âri pé, te sabu da! 

— Meu sobrinho, o que é que você está comendo? Traga-me para eu ver. 

 

Tawamhã te ti'â. Timama wapté ma wapa, æmama te te tãma æroti zarina. Ma tãma tisõ. 

Ele o levou. Obedeceu ao seu tio, de acordo com o que seu pai tinha lhe aconselhado a fazer. Deu 

ao tio que perguntou: 

 

— E maræ. 

— O que é? 

 

— Sada'ré. 

— É pão de milho. 

 

— E maræ tô. 

— O que é de verdade? 

 

— Nozâ. 

— Milho. 
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— E ma hawimhã. — Ãne æmama wapté te sadanha. 

— De onde veio?— Foi mamãe que o trouxe. 

 

— Ame te te æ'ãwi. 

Todos viram. Todos os recém-iniciados comeram do milho. 

 

Tawamhã te siwi sabu. Te siwi ti'rå, 'ritéi'wa hã. 

O seu irmão se levantou e foi-se embora. 

O tio do menino (o irmão de sua mãe) se levantou para ir falar com a família.  

 

Tawamhã ta hawi ma oto wahudu, æhitébré hã. Te ai'aba'ré ætåme hã, tihidiba u. Te ai'aba'ré. 

Foram todos à casa da sua irmã. Nesse meio-tempo, ela tinha dividido o pão de milho em pilhas 

para todos os seus irmãos. Ela deu um pouco a cada um deles. 

 

Tawamhã tihitébré noræ zô, ma te te upsãtã, sada'ré hã. Æhâiba mono bâ, ma tô te te tãma sõmri. 

Pessoas de todos os lugares vieram até a ela. Eles seguiram, um após o outro, até ela. 

 

Tawamhã te oto ætåme asamaræ ni. Te ætåme asamaræ ni. Tawamhã te oto sisô warã, uburé 

aihæni noræ hã, æhi hã. Te sisô warã. Tawamhã te siwi sadanha oto, pi'õ hã: 

Eles convocaram uma reunião para todos, com os velhos. Chamaram a todos para se 

encontrarem no centro da aldeia. Agora que isto tinha sido reconhecido como algo de grande 

importância, os chefes (a geração mais velha) chamaram todos para uma reunião. Eles fizeram 

perguntas à mulher: 

 

— E mamemhã, e mamemhã, nozâ, nozâ.  

— Onde está o milho, onde está o milho?  

 

— Ãne duréi hã, dasisadanharæ prédub di. 

Dasisadanharæ prédub di. 

— Foi assim que as pessoas indagaram com rigor naquela ocasião. Foi uma interrogação 

minuciosa. 

 

— Ãhãta, ãhãta, te nasi dazadawa a'a te, te dazadawa a'a te, æhawimhã, æhawimhã. — Ãne pi'õ te 

dama rowasu'u. Tawamhã te tãma nharæ za'ra: 
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— Estão cantando e chalrando de lá, de lá, bem pertinho. — Foi isto que a mulher lhes contou. E 

disseram a ela: 

 

— Ãma dazadanharæ, ãma dazadanharæ, da te sa'ré da, da te sa'ré da. 

— Pergunte a eles sobre isso, pergunte a eles sobre isso, para concederem nosso pedido. 

 

Tawamhã pi'õ hã te mo, te te ãma sadanharæ da, te te a'uwå hã siwi å da. 

A mulher foi perguntar aos periquitos sobre o pedido de permissão para as pessoas virem e 

colherem o milho. 

 

Tawamhã ma sa'réi waré za'ra, 'råre hã, tinho hã. Ma sa'réi waré za'ra. Ãne te 'råre 

nharæ za'ra: 

Os periquitos entregaram seu milho (grão) imediatamente.Renderam-se  instantaneamente. Os 

periquitos disseram uns aos outros: 

 

— Da te dasiwi å, da te dasiwi å! Rob'rã si, rob'rã si, za oto te te wazadai'ré zé te, za te te 

wazadai'ré zé te. — Ãne te 'råre hã pi'õi ma, roti za'ra. 

— Deixe as pessoas colherem o milho, deixe as pessoas colherem o milho. Agora vamos comer 

somente frutas, mesmo que fira nossas bocas, mesmo que fira nossas bocas. — Foi isso que os 

periquitos informaram à mulher e ela voltou para casa. É assim que os Xavante explicam que 

apesar de os periquitos terem bicos duros (como outros papagaios), eles comem só frutas moles. 

 

Tawamhã apâ te mo, pi'õ hã. Moræ wamhã, ma tô dama rowasu'u: 

Ao chegar na aldeia, ela falou às pessoas: 

 

— Te 'rui waré ni, te 'rui waré ni, da te dasiwi å da, da te dasiwi å da. — Ãne te pi'õ hã tãma 

rowasu'u. 

— Deram a ordem, deram a ordem para todo mundo colher o milho, para todo mundo colher o 

milho. 

 

Tawamhã uburé ma sada dasi'u'ré. Ma sada dasi'u'ré æhire noræ hã, æhire noræ hã, pohâi ré. Pohâ 

hã nemo te 're 'wasari ni, sada.Tawamhã sô dasisa'réi mono õ di. Dawaimri te sada asõré ni. 

Tawamhã te oto tãma sô tamoræ ni. Te oto tãma sô tamoræ ni, nonhama zô. 
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Então, todos se pintaram para a ocasião. Este foi mesmo um acontecimento especial, que merecia 

ser celebrado como uma festa. Todos os velhos se pintaram para a ocasião e levaram consigo 

peles de veado. Todos carregaram uma pele de veado para colher o milho. 

 

Tawamhã pi'õ hã ma duré sadaihu'u, duré. Ma duré ãma sadaihu'u. Tazahã, õne si æmreme hã, ma 

sa'réi waré. 

Não correram na ida. Todos fizeram fila com calma e foram pegar o milho. Foram atrás do milho.  

 

Tawamhã oto 'råre hã ma oto tiwahutu za'ra oto. Ma oto tiwahutu za'ra. Te oto sisa're oto. Te oto 

sisa're, æsiti. Tawamhã rob'rã te oto te te 're huri.  

A mulher cumprimentou os periquitos novamente e perguntou sobre o milho. A mulherestava 

ansiosa, pensando que talvez tivessem mudado de idéia nesse meio-tempo. Os periquitos disseram 

a mesma coisa, consentiram imediatamente. 

 

Rob'rã te za oto te te 're sadai'ré zé za'ra. Te za oto te te 're sadai'ré zé za'ra. 

Todos os periquitos saíram voando. Partiram. Foram embora. Voaram para longe deles. 

 

Tawamhã te oto siwi ti'å. Te siwi sô pahâ, a'õi wede hã. Nemo te pohâi wa, æsãna wazarimhã 

æhire te te ub'rã za'ra.  

Então os periquitos acostumaram comer frutas. Atualmente os periquitos ferem o interior da boca 

com frutas ácidas. 

 

Te te ub'rã za'ra. Taha wa, ma tô siwi ti'å. 

E todos foram onde estava o milho e colheram-no. Os velhos empilharam o milho misturado com 

excremento nas suas peles de veado. Os periquitos viviam nas árvores sobre o milho, então havia 

excremento por toda parte. Mas os velhos não se importavam. Eles colheram-no junto com o 

milho, e não se importavam de separá-lo. Colheram o milho. Fizeram grandes pilhas de milho. 

 

Ãhãta duréi hã dasai õ di. Dasai õ di. Taha wa, nozâ ma watobro. Dasi'uihâ na danho õ di.  

Nessa altura, as pessoas não tinham comida como hoje em dia. A partir daí, o milho ficou 

disponível. As pessoas não tinham seus próprios grãos para cultivarem.  

 

'Råre nho, ta hã nozâ hã. Ta hã ma tô oto da te 're zuri. Ta hã te oto da te dasiwi 're 're za'ra. Ta hã 

te oto da te 're huri. Taha wa, oto mrab õ di. Mrab õ di. 
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O milho pertencia aos periquitos. É isso que as pessoas plantam atualmente. É isso que as pessoas 

plantam, juntas, o tempo todo. É isso que as pessoas comem sempre agora. Por isso, agora, as 

pessoas não têm fome. Não há fome agora. 

 

Ãne duréi hã, romhõsi'wa hã ma tô 'råre nho hã, sõpåtå. Ma tô sõpåtå. 

Foi assim que, há muito tempo, a milagreira descobriu o milho dos periquitos.  

 

Ãne pi'õ nhimiromhõ hã, duréi hã wai'a sipi'õ hã te te æromhõ hã, maræ te te æsõpåne hã. 

Ela descobriu o milho. Foi assim o milagre da mulher; a mulher que recebeu os poderes do ‘wai'a’ 

e descobriu essa coisa. 

 

Ãne nonhama wasu'u hã. 

Esta é a estória do milho. 

 

Ã hã te oto da te 're huri, nozâ hã. 

Agora, o milho as pessoas sempre comem 
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RITUAIS XAVANTE . Relato de Paulo Francisco Supretaprã da Aldeia Etenhiritipá. 

In http://wara.nativeweb.org/rituais.html 

 

OI'Ó  

 Os meninos começam a lutar o oi'ó a partir dos dois anos de idade, continuando até 13 

ou 14 anos. Essa luta é considerada pelo povo Xavante como um primeiro teste de resistência à 

dor, tornando o menino forte e formando, assim, o seu caráter. Ou seja, o desempenho do 

menino mostra se ele será um provável bom guerreiro e caçador. Aqueles que são considerados 

bons nesta luta são respeitados pela comunidade por toda a sua vida. O oi'ó é o nome da raiz de 

uma planta do brejo utilizada no combate. A luta do oi'ó tem regras rígidas, que são ensinadas 

pelo pai à criança; se desrespeitadas, ela sofrerá vaias do público. No último combate do 

menino, toda a família fica envolvida: o avô e os tios reafirmam os ensinamentos para que ele 

não cometa nenhum ato ilegal, pois isso seria uma vergonha irreparável para toda a família. 

Essa última luta acontece antes do menino entrar no Hö, a casa dos adolescentes, e a partir de 

então ele não será visto em público desnecessariamente e aprenderá todo o necessário para ser 

um bom guerreiro e caçador. 

 

WAI'Á  

 O wai'á acontece a cada 15 anos. Este ritual é um segredo dos homens e por isso nem 

tudo sobre ele pode ser revelado. É o ritual aonde acontecem os primeiros passos para quem 

quer se destacar como curandeiro. A partir dos 5 anos os meninos podem começar a assistir o 

wai'á. Os pais levam os filhos novos ao wai'á para experimentar e saber logo se os filhos 

poderão se tornar curandeiros. Só se pode falar o que aconteceu durante o wai'á com os homens 

que participaram; nunca com as mulheres ou com quem não estava lá." 

 

DANHÕNÕ 

 A furação de orelha acontece a cada cinco anos. Os rapazes obrigatoriamente devem 

furar a orelha para participar da vida adulta na aldeia; sem isso, eles são considerados 

crianças e não podem iniciar sua vida sexual. A furação de orelha é a ultima fase de uma série 

de rituais que preparam os adolescentes para a vida de guerreiro, incentivando a coragem e a 

independência. Quando o rapaz fura a orelha, deixa de ser considerado um wapté (adolescente) 

e se torna um ritei'wa (rapaz). Então ele sai da casa dos adolescentes e pode se reintegrar na 

comunidade. A identidade Xavante está intimamente ligada aos brincos usados pelos homens. 

Os brincos vão aumentando de tamanho de acordo com a idade, porque o homem vai assumindo 
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maior responsabilidade sobre a origem do seu povo. O par de brincos representa a origem do 

povo A'uwé Uptabi: os dois primeiros Xavante que desceram do arco-íris, fizeram o primeiro 

par de brincos, que se transformaram nas duas primeiras mulheres, e, assim, começou o mundo 

do povo Xavante. 

 

UIWEDE 

 A corrida de tora é um esporte. São dois times que correm, cada um com uma tora de 

buriti, por 15 km. É para ver quem corre mais e agüenta mais. Cada membro do time corre com 

a tora quanto tempo agüentar e aí passa para o outro. O grupo fica forte e resistente. Os velhos 

e os padrinhos dos rapazes novos decidem a hora de ir cortar o buriti ou de fazer a corrida, e 

quem vai cortar o buriti ganha um bolo de milho do padrinho. Os anciões mandam realizar a 

corrida para todos ficarem alegres, pois o resto da aldeia gosta muito de ver os homens jovens 

mostrarem a sua força e a beleza da pintura. Para quem perde, os velhos falam que é preciso 

ficar mais forte. 

 
   Corredor Hotorã e corredor Tiröwa. 
    
   Desenho Owa´ú Ruri´õ 
 
 

 

DABATSA 

 Os Ritei´wa (rapazes iniciados, jovens guerreiros) quando se casam devem fazer a 

caçada. Vão com ele na caçada o seu pai, os tios, os irmãos, primos e amigos. Vão junto sofrer a 
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caçada para que o casamento seja bom, para o noivo e para a noiva. O ritei´wa carrega a cesta 

de carne para deixar na frente da casa do futuro sogro. Depois ele vai para casa do seu pai. O 

danhõ´rebdzu´wa (padrinho da noiva), muitas vezes escolhido quando ela era criança, é o 

primeiro a pegar a carne, desamarrar a cesta e distribuir para as pessoas, principalmente para 

os velhos. A tarde o danhõ´rebdzu´wa vai na casa preparar e pintar a noiva. Se acontecer de o 

noivo chegar muito tarde, o danhõ´rebdzu´wa deixa para ir à casa da noiva no dia seguinte bem 

cedo. Depois que a noiva esta preparada, o danhõ´rebdzu´wa é o primeiro a sair da casa. 

Depois sai a mãe da noiva, a mãe da noiva vai levando a ´renhãmri (esteira bandeja) que vai 

deixar na frente da casa. Em seguida vai sair a noiva e ajoelhar na ´renhãmri. Se a noiva é (do 

clã) Owawé quem vai tirar os seus enfeites é uma moça (do clã) poredza´õno. Se a noiva for 

poredza´õno é ao contrário. Depois o rapaz vai se mudando aos poucos para a casa da moça. 

Então vai começar a fazer a roça, pescar e caçar para o seu sogro. É assim o casamento dos 

A´uwé-Xavante desde antigamente até hoje, por isso a nossa cultura é muito forte. 

 

 
 
 
 A noiva ajoelha na esteira-bandeja, na frente da sua casa. O noivo carrega um grande 
cesto de caça, que deixa na frente da casa da moça. O  danhõ´rebdzu´wa (padrinho da noiva) 
pega a carne de caça e distribui para a comunidade.  
  
Obs: Desenho de Owa´u Ruri´õ 
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ANEXO VII 
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MAPAS DAS TERRAS INDÍGENAS XAVANTE 
LOCALIZAÇÃO ATUAL 
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TERRA INDÍGENA PIMENTEL BARBOSA 
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TERRA INDÍGENA AREÕES  
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TERRA INDÍGENA PARABUBURE 
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ANEXO VIII  

FOTOS HISTÓRICAS DOS XAVANTE  
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Foto: Carlos Alberto Ricardo/ André Villas-Boas 
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Mário juruna 
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FOTOS RECENTES DOS XAVANTE 

 

  Tsuptó Buprewên Wa'iri Xavante: 
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 Xavante realizam o grande rito de passagem dos adolescentes para a vida adulta, em 
algumas aldeias o ritual teve inicio no mês de março e termina no mês de agosto, variando de 
acordo com a aldeia.  
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Bolsa família Parabubure 
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 Etenhiritipá apresentaram pela primeira vez na Itália os seus rituais sagrados. Eles foram 
convidados para participar do Festival Internacional de Dança de Veneza como "expressão de 
um documento vivo de antropologia", como explicou o diretor do evento, o brasileiro Ismael Ivo.  
Fotos: Guilherme Aquino/BBC Brasil 
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A cosmologia Xavante pode ser assim representada: 

Du: caçada de fogo 

Uiwede: buriti 

Buru: roça 

Öwawe: clã 

Porezaõno: clã 

Mara: mata 

Öwawe: rio grande 

Hö: casa dos adolescentes.  
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