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Apresentação

A Gramática Krahô representa a concretização de mais uma etapa de acompanhamento 
linguístico, construído ao longo dos últimos oito anos junto ao povo Krahô, sob a Coordenação 
do Professor Francisco Edviges Albuquerque, do Laboratório de Línguas Indígenas, da 
Universidade Federal do Tocantins-LALI-UFT, do Núcleo de Pesquisas dos Povos Indígenas-
NEPPI e do Observatório de Educação desta mesma universidade-OBEDUC/CAPES/INEP/
UFT, Campus de Araguaína, de cuja produção de materiais didáticos encerra a parceria entre a 
pesquisa desenvolvida no âmbito da universidade e o ensino bilíngue desenvolvido nas aldeias 
Krahô.

Nessa perspectiva, a presente obra inaugura uma produção a partir de uma série de 
experiências de pesquisa e ensino voltados para o trabalho nas escolas Krahô, com vistas a 
interligar juntamente com os materiais de alfabetização e das disciplinas Geografia, História, 
Matemática e Ciências um acervo didático a partir das vivências do povo Krahô, as quais foram 
desenvolvidas sob os olhares dos professores indígenas.

A seleção dos conteúdos da Língua Krahô na gramática segue uma orientação de cunho 
normativo com base descritiva, em razão de os professores Krahô se sentirem mais seguros com a 
disposição de formas da língua em uma abordagem que parta das estruturas mais simples para as 
mais complexas, além disso, esses professores se sentem mais aptos a estabelecer comparações 
entre os construtos da língua krahô com os do português pela sequência de temas que já costumam 
tratar nos cursos de formação de professores e nas atividades cotidianas na escola.

Os assuntos referentes à linguagem contemplam nessa publicação o primeiro trabalho 
de descrição da língua Krahô em consonância com o material de ensino dessa língua pelos 
professores Krahô, pois apresentam o material escrito da língua para que esses educadores o 
utilizem sob diversas formas junto à comunidade escolar. Portanto, os conteúdos apresentados 
podem conduzir o estudante da Língua Krahô a seguir desde a estrutura dos sons da língua, por 
meio do inventário desses sons e suas representações na escrita, seguindo para as propriedades 
das formas da língua, das palavras, até a construção sintática, da organização das frases. 
Essa disposição mostra as formas relacionadas aos usos da língua e orienta o professor ao 
reconhecimento das formas gramaticais do Krahô por meio da descrição dessas formas em 
português.



O objetivo deste modelo de gramática é possibilitar a compreensão dos fenômenos 
linguísticos pelas explicações teóricas que porventura auxiliem no modo de observar a língua 
nos seus diversos níveis, porém de modo a integrar o conhecimento acerca da língua a partir de 
léxicos e formas gramaticais representativos no universo Krahô.

Raimunda Benedita Cristina Caldas/UFPA
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Aspectos Fonéticos e Fonológicos da Língua Krahô

Fonética e Fonologia Krahô 

O Fonema é a realidade sonora da língua; ao passo que a letra é a representação gráfica 
do fonema, Albuquerque (2011). De modo geral, não há uma perfeita correspondência entre as 
letras usadas na escrita e os fonemas que elas representam. A língua Krahô apresenta também 
essas incoerências, segundo podemos observa a seguir: 

a) Uma letra pode representar fonemas diferentes. É o que acontece com o “j” e “x” 
que em ambiente intervocálico ou em meio de frases passa para “h”em palavras como: japrôr - 
haprôr (comprar), xũmre - hũmre (macho).

Observação.: conforme o que explicitamos anteriormente, não se deve confundir letra e fonema. 

Alfabeto Krahô: 

O alfabeto da língua Krahô é constituído de 29 letras, sendo 16 vogais e 13 consoantes. 

Vogais Krahô: 

Maiúsculas: A, Ã, À, E, Ẽ, Ê, I, Ĩ, O, Ô, Õ, U, Ũ, Y, Ỹ, Ỳ. 

Minúsculas: a, ã, à, e, ẽ, ê, i, ĩ, o, ô, õ, u, ũ, y, ỹ, ỳ. 

Consoantes Krahô: 

Maiúsculas: C, G, H, J, K, M, N, P, Q, R, T, W, X 

Minúsculas: c, g, h, j, k, m, n, p, q, r, t, w, x. 

Como as letras da escrita ortográfica não representam fielmente os fonemas, segundo 
Albuquerque (2011), houve a necessidade de criar símbolos convencionais, que possibilitassem 
uma representação aproximada dos fonemas que constituem as palavras das línguas. Esses 
símbolos formam o alfabeto fonético, que é utilizado na transcrição fonético-fonológica dos 
sons das línguas.
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Símbolos utilizados na transcrição fonológica da língua Krahô, segundo 
Albuquerque (2012).

 Consoantes
Consoantes 

Símbolos Exemplos Transcrição fonológica 
/ ŋ / cagã / kaŋã / 
/ ʔ / cuhtoj / kuʔtɔj / 
/ɦ / cahãj /kaɦãj/
/ k / cra / kɾa / 
/ kʱ / Kôtyc / kʱotɨk / 
/ ʧ / xoore / ʧo:ɾɛ/

Consoantes 
Símbolos Exemplos Transcrição fonológica 

/ ɲ / jỹ / ɲɨ ̃/ 
/ p / pyt / pɨt / 
/ ɾ / rop / ɾɔp / 
/ t / tyj / tɨj / 
/ v / wewere / vɛwɛɾɛ / 
/m/ mããti /mã:ti/ 
/n/ nare /naɾɛ/ 

Vogais
Vogais Krahô

Vogais Orais Semivogais 

Símbolos Exemplos 
Transcrição 
fonológica 

Símbolos Exemplos 
Transcrição 
fonológica 

/ a / cra / kɾa / / j / jàt / jʌt / 
/ʌ/ carà / kaɾʌ / / w / wakõ / wakʱõ / 
/ e /                          pjê /pje/
/ Ɛ /                           tep /tƐp/
/ o /                   prôtii /pɾoti/
/ ɔ /                         po /pɔ/
/ i /                   pahhi /paʔɦi/
/ ɨ /            pry / pɾɨ /
/ ɤ /          pỳp / pɤp /  /
/ u /       apu /apu /

Vogais nasais Krahô
Símbolos Exemplos Trasncrição fonológica 

/ ã / krã / kʱɾã / 
/ ẽ / cupẽ / kupẽ / 
/ ĩ / pĩ / pĩ / 
/ õ / rõhti /ɾõʔti / 
/ ɨ ̃ / Jỹ / ɲɨ ̃ / 
/ ũ /  hũkjê / ɦũkʱje/ 
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Classificação dos fonemas Krahô

Em Krahô os fonemas são classificados em vogais, consoantes e semivogais. 

Vogais: 

As vogais são fonemas produzidos pela passagem da corrente de ar vibrante, vinda 
dos pulmões, que passam livremente pela boca, sem interrupção na linha central, não havendo, 
portanto, obstrução ou fricção no trato vocal. A vibração da corrente de ar é obtida pela vibração 
das cordas vocais, o que faz de todas as vogais fonemas sonoros. Desta forma, levamos em 
consideração os seguintes aspectos: a posição da língua em relação à altura, a posição da língua 
em termos anterior/posterior, arredondamento ou não dos lábios. Assim temos: 

a) Pela modificação em relação ao véu palatino: 

Vogais orais: a corrente de ar vibrante passa livremente pela cavidade bucal. São dez 
(10) as vogais orais na língua Krahô: /a/, /ʌ/, /e/, /ɛ/, /o/, /ɔ/, /ɤ/, /i/, /ɨ/, /u/. 

Vogais nasais: na produção de vogal nasal, há o abaixamento do véu palatino, e parte 
do fluxo da corrente de ar penetrará na cavidade nasal, sendo expelida pelas narinas, produzindo, 
desta forma, uma qualidade nasalizada, utilizando um “til” acima de segmento vocálico para 
marcar a nasalidade. Em Krahô existem seis (6) vogais nasais: /ã/, /ẽ/, /ĩ/, /õ/, /ɨ ̃/, /ũ/. 

b) Pela região do véu palatino onde ocorre a maior elevação da língua: 

Vogais anteriores: /i/, /ĩ/, /e/, /ẽ/, /ɛ/ são produzidas com os lábios estendidos. 

Vogais centrais: /a/, /ã/ produzidas com os lábios abertos. 

Vogais centrais não-arredondadas: / ɨ /, / ɨ ̃/ produzidas com os lábios estendidos. 

Posteriores-arredondados: /o/, /ɔ/, /õ/, /u/, /ũ/ produzidas com arredondamento dos 
lábios.

Vogais posteriores não-arredondadas: /ʌ/ e /ɤ/ produzidas com os lábios estendidos.

c) Pela altura da língua na articulação dos segmentos vocálicos: 

Vogais altas: / i /, / ĩ /, / u /, / ũ/ , / ɨ /, / ɨ ̃/ ocorrem com a máxima elevação da língua 
em direção ao véu palatino. 

Vogais médias-altas: / e /, / o /, / ɤ /, / ẽ /, / õ /, ocorrem com a elevação média da língua. 

Vogais médias-baixas: /ɛ /, /ɔ/, /ʌ/, ocorrem com a elevação média da língua 

Vogais baixas: /a/, /ã/, ocorrem com a elevação mínima da língua, ficando quase em 
posição de repouso.

Observação:. As vogais médias em Krahô são classificadas em abertas: /ɛ /, /ɔ/, /ʌ/ e 
fechadas: / e /, / o /, /ɤ/, / ẽ /, / õ /.
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Quadro das vogais Krahô, segundo os critérios articulatórios. 

Anteriores Centrais Posteriores
Não arredondas Não arredonda Arredondadas Não arredondadas
Orais Nasais Oral Nasal Oral Nasal Orais Nasais Orais

Alta /i/ /ĩ/ /ɨ/ /ɨ ̃/ /u/ /ũ/
Média alta /e/ /ẽ/ /o/ /õ/ /ɤ/
Média baixa /ɛ/ /ɔ/  /ʌ/
Baixa /a/ /ã/

Quadro fonético das vogais Krahô 
posteriores

vogais anteriores centrais Não 
arredondadas arredondadas

orais

fechadas i ɨ u
Semi -fechadas e ə ɤ o
Semi - abertas ʌ ɔ

baixas a

nasais

fechadas ĩ ɨ ̃ ũ
Semi-fechadas ẽ õ
Semi - abertas ǝ̃

baixa ã

Descrição das Vogais Krahô

Nesta seção, passamos a descrever as vogais da língua Krahô, começando por exemplificar 
suas realizações, conforme consta no quadro fonético anterior. 

Exemplos de vogais orais Krahô, segundo Albuquerque (2007), seguindo o mesmo 
critério para classificação das vogais Apinayé. 

[a] wapo [wapɔ] “faca” 
[ǝ] acwa [akwə] “pegar”
[e] apjê [apje] “puxar” 
[ɛ] tep [tɛp] “peixe” 
[i] irom [iɾɔm] “mata” 
[ɨ] pry [pɾɨ] “estrada” 
[o] kôpo [kʱopɔ] “lança” 
[ɔ] rop [rɔp] “cachorro” 
[ʌ] cààhà [kʌɦʌ ] “cofo”
[ɤ] pỳp [pɤp] “peixe elétrico”
[u] tutre [tutɾɛ] “rolinha”
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Exemplos de vogais nasais Krahô 

De acordo com os dados analisados, durante esses anos de trabalhos de pesquisa junto 
ao povo Krahô, concluímos que, na língua  desse povo, há vogais puramente nasais (sem 
condicionamento ambiental, isto é, sem proximidade de qualquer segmento nasal) e há vogais 
que são nasalizadas, por estarem em ambiente contíguo a outros segmentos nasais, conforme 
ilustraremos a seguir: 

Vogais puramente nasais 
pĩ [pĩ] “árvore” 

cupẽ [kupẽ] “não-indígena” 
rõhti [rõʔti] “tucano” 
mããti [mã:ti] “ema” 

Vogais nasalizadas pelo ambiente contíguo 
pɾãm [pɾãm] “querer/fome” 

kẽn  re [kʱẽn ɾɛ] “miçanga” 
kãm mrõ [kʱãm mɾõ] “merguhar”
cũmtũm [kũmtũm] “capivara”

amjĩ [amɲĩ] “a mim”

Contudo, observamos também que a nasalização da vogal que vem antes de um fonema 
nasal, na mesma sílaba, não é obrigatória. O mesmo não se dá com a vogal que segue um 
segmento nasal, como podemos observar nos exemplos abaixo: 

Vogal antecedendo segmento nasal 
caprãnre [kapɾãnɾɛ] “tartaruguinha” 

 imã [imã] “a mim”
cuprõ [Kupɾõ] “juntar”
ipipẽn [ipipẽn] “igual”
 tôn [ton] “tatu” 

Vogal sucedendo segmento nasal 
ramã [ɾamã ] “já” 
hanẽ [ɦanẽ] “assim” 
cumã [kumã] “tem” 
imã  [amã] “ a mim” 
mõ [mõ] “caminhar” 

Consoantes 

Os segmentos consonantais são fonemas em cuja produção a corrente de ar vinda dos 
pulmões enfrenta obstáculos ao passar pela cavidade bucal. Esses obstáculos podem ser totais ou 
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parciais, dependendo da posição da língua e dos lábios (ALBUQUERQUE, 2011). 

Para classificação das consoantes em Krahô, levamos em consideração os seguintes 
critérios: 

a) Modo de Articulação: 

Com base na natureza da estrutura, classificamos os segmentos consonantais, em Krahô, 
quanto ao modo de articulação. 

Nesse critério, é verificado se o obstáculo encontrado pela corrente de ar, ao passar 
pela cavidade bucal, é total ou parcial. Se for total, a consoante será oclusiva (de oclusão ou 
fechamento), porém se for parcial, a consoante será fricativa. Será fricativa (quando ocorre 
uma fricção da passagem de ar pela cavidade bucal),

Oclusivas: os articuladores produzem uma completa obstrução da passagem da corrente 
de ar através da cavidade bucal. O véu palatino encontra-se levantado, e o ar que vem dos 
pulmões passa para cavidade oral. As consoantes oclusivas Krahô: /p/, /t/, /k/, /kʱ/, /h/.

Exemplos: pacti (escorpião), tep (peixe), cahãj (mulher), kôpo (lança), 

Fricativas: os articuladores se aproximam, produzindo fricção quando ocorre a passagem 
central da corrente de ar. A aproximação dos articuladores não chega a causar uma obstrução 
total, mas parcial, ocasionando uma fricção. Em Krahô ocorre apenas uma fricativa, como em 
/w/: wewere (borboletinha), wej (velho/avô). 

Vibrantes: ocorre quando o ar passa, provocando uma vibração da língua: /ɾ/, a língua 
Krahô possui apenas a vibrante simples ou flepe 

Exemplos: rop (cachorro) crow (buriti)

Nasais: para realização das nasais, os articuladores produzem uma obstrução completa 
da passagem da corrente de ar através da boca. O véu palatino encontra-se abaixado, e o ar que 
vem dos pulmões direciona-se para as cavidades nasal e oral. As nasais são consoantes idênticas 
às oclusivas, diferenciando-se pelo abaixamento do véu palatino para a realização das nasais. As 
consoantes nasais do Krahô são: /m/, /n/, /ŋ/. 

Exemplos:  mããti (ema), nõ  (deitar), cagã ( cobra).

b) Ponto de Articulação: 

Esse critério é baseado no ponto da cavidade bucal onde se localiza o obstáculo da 
passagem da corrente de ar. 

Partindo desse critério, as consoantes são classificadas em : bilabiais( contato dos lábios 
inferiores com os superiores), labiodentais ( os lábios inferiores encostam nos dentes incisivos 
superiores), linguodentais( a língua toca os dentes incisivos superiores), alveolares( a língua toca 
os alvéolos, próximo dos dentes incisivos superiores), palatais( o dorso da língua toca o palato 
duro, ou véu palatino), velares( a parte superior da língua encosta no palato mole ou véu palatino). 
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A seguir, apresentamos os lugares de articulação que são relevantes para a descrição das 
consoantes Krahô. 

Bilabiais: ocorrem através do contato dos lábios inferiores com os superiores: /p/, /m/. 

Exemplos: prykàc  ( gado), pàtre ( mambira), mããti (ema), mrõ ( mergulho). 

Labiodentais: ocorre quando os lábios inferiores encostam nos dentes incisivos 
superiores: /w/. 

Fonema/v/, na língua Krahô, é representado graficamente pelo grafema <w>, que 
também serve de grafia para o glide [w]. Assim, temos nesta língua as situações ilustradas no 
quadro abaixo:

labiodentais /w/ e /ʋ/ 
Escrita Transcrição fonética 

wewere “borboletinha” [vɛvɛɾɛ] 
wej [vɛj] 

Wetrêr “nome próprio” [vetɾeɾ
  

Nos dados atuais, a realização como [w] constitui um glide no estágio atual da língua 
Krahô. 

O Fonema /w/ é uma aproximante que se realiza como [w]; ocorre em encontros 
vocálicos, precedendo ou sucedendo por vogal: 

wakõ [wakõ] “quati” 
crow [kɾɔw] “buriti” 

wa xwa [wa ʧwa “eu tomo banho”

Exemplos: wa(dente), wewere(borboleta), wakõ (quati)

Linguodentais: ocorrerem quando a língua toca os dentes incisivos superiores: /t/, /n/ 

Exemplos: tep (peixe), tutre (rolinha), tôn(tatu),  nõ (deitar), nẽ ( não), nare (não) 

Alveolares: ocorrem quando a língua toca os alvéolos próximos aos dentes incisivos 
superiores: /ɾ/. 

Exemplos: rop (cachorro),  rõhti(tucano) , crow  (buriti).

Nasal velar: ocorre quando o dorso da língua toca o palato duro ou véu palatino: /ŋ / 

Exemplos: cagã (cobra), gõr (deitar/dormir). 

Velares: ocorrem quando a parte superior da língua encosta no palato mole ou véu 
palatino /k/, / kʱ/, /ŋ/. 
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Exemplos: cupyt (guariba), quêtti  (tio), kàjre  (machadinho), cagã (cobra). 

Glotal: os músculos da glote comportam-se como articuladores. Na língua Krahô, 
existem duas glotais: uma oclusiva: ihkà (pele), rõhti (tucano) e uma fricativa: cahãj (mulher), 
hũmre( homem); em pahhi (homem) existem as duas glotais.

Africada : na produção inicial de uma africada, os articuladores produzem uma 
completa obstrução na passagem da corrente de ar pela cavidade oral e o véu palatino encontra-
se levantado. Já na fase final dessa obstrução ocorre, assim, uma fricção decorrente da passagem 
central da corrente de ar. Desta forma, a oclusiva e a fricativa que formam a consoante africada 
devem ter o mesmo lugar de articulação. Em Krahô ocorre apenas uma consoante africada: /ʧ/, 
que é representado pelo grafema X. 

Exemplos: xoore (raposa), xêpre (morcego), xàj (pica-pau),  xwacô (espécie de peixe), 
xwakre (cárie dentária)

Tepe ou vibrante simples: o articulador ativo toca rapidamente no articulador passivo, 
ocorrendo uma rápida obstrução da passagem da corrente de ar através da cavidade bucal. O tepe 
ocorre em Krahô: r /ɾ /. 

Exemplos: rop (cachorro),  rõr pàr (pé de coco), crow (biriti),  py pàr (pé de urucum)

c) Papel das cordas vocais: para esse critério, levamos em consideração a ocorrência 
ou não da vibração das cordas vocais(Albuquerque,2011). Se as cordas vocais vibram com a 
passagem de ar, que vem dos pulmões, temos um som vozeado (sonoro); caso as cordas vocais 
não vibrem, temos um som desvozeado (surdo). Em Krahô as consoantes surdos e sonoros são: 

a. Surdos: / p /,/ t /, / k /,/kʱ / ʧ /. 

b. Sonoros: /m/, / n /, / ŋ /, /ɾ /, / ? /, /ɦ/, / j /, / w /.

Quadro fonêmico das consoantes Krahô 

Bilabial Labiodental Alveolar Alveopalatal Velar Glotal
Oclusivas p t k Ɂ
Aspirada kʱ
Africadas ʧ
Fricativas ɦ

Nasais m n ŋ
Vibrante ɾ

Aproximantes w j
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Quando as consoantes / c, t, p, r, m, n/ ocorrem em final de sílaba, em posição pós-
vocálica, pode observar-se também o fenômeno do eco-vocálico, conforme os exemplos abaixo: 

kràc [kʱɾʌk] “nome prórprio” 
pàr { pʌɾ] “árvore”
pỳp [pɤp] “puraquê” 
nõ [nõ] “deitar” 

prãm [pɾãm] “fome” 
tôn [ton] “tatu” 

awcapàt [awkpʌt] “noite”

Semivogais 

As semivogais são fonemas produzidos de forma semelhante às vogais altas /e/ e /u/, 
mas diferentes por não assumirem o papel de núcleo da sílaba. Daí serem interpretados como 
vogais assilábicas. Na escrita Krahô são representados pelas letras “j” e “w”. 

Exemplos: xàj (pica-pau), cuhtoj (maracá), jàt (bata doce), wakõ (quati), awxêt (peba).

Sílaba 

A sílaba é interpretada como um movimento de força muscular que se intensifica atingindo 
um limite máximo e, em seguida, ocorre a redução progressiva dessa força (ALBUQUERQUE, 
2011). Desta forma, a sílaba é formada por um ou mais fonemas realizadas numa só emissão de 
voz. Em Krahô, a sílaba é sempre centrada numa vogal. 

Exemplos: rop (cão), nõ( deitar), cra(paca). 

As palavras em Krahô também  são classificadas de acordo com o número de sílaba que 
as compõem, conforme veremos a seguir: 

a) Monossílabos: vocábulos formados por apenas uma sílaba: kẽn (pedra), tep (peixe), 
cô (água). 

b) Dissílabos: vocábulos formados por duas sílabas: pacti (escorpião), kôpo (lança), 
caprãn (tartaruga). 

c) Trissílabos: vocábulos formados por três sílabas: awcapàt( noite), incrêre (pouca), 
ĩntore (filhote de pássaro). 

d) Polissílabos: vocábulos formados por mais de três sílabas: incrinaare (bastante), 
ihpeacre( fraco), intuwajê( jovens)  

Encontros vocálicos 

Denomina-se encontro vocálico o agrupamento de vogais e semivogais, na mesma 
sílaba, sem que haja consoantes intermediárias (ALBUQUERQUE, 2011). 
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Na língua Krahô, os encontros vocálicos são classificados em ditongos, tritongo e 
hiatos: 

Ditongo 

O ditongo é a sequência de segmento, em que um desses segmentos da sequência e 
interpretado como semivogal, na mesma sílaba. 

Se esse segmento for constituído de uma semivogal com uma vogal, temos um ditongo 
crescente, porém, se a ordem for o encontro de vogal com uma semivogal, temos um ditongo 
decrescente, como podemos observar a seguir: 

Ditongo crescente:  xwacô (espécie de peixe), jàt (batata doce), twỳn (caramujo)

Ditongo decrescente: crow( buriti), cukôj (macaco).

Tritongo:  caxwỳj( moça), pĩnxwỳj (comadre), Caxêkwỳj ( nome próprio feminino)

Hiato 

Ocorre quando a articulação de duas vogais se dá em sequência, e cada vogal ocorre em 
sílaba diferente, apresentando qualidade vocálica específica (ALBUQUERQUE, 2011). 

Exemplos: cu-u-hê (arco) hê-ê-ti  (aranha),  xo-o-re (raposa). 

Encontros consonantais 

Os encontros consonantais são segmentos de consoantes sem vogal intermediária. Em 
Krahô existem dois tipos de encontros consonantais

a) Formados por duas consoantes na mesma sílaba: crow (buriti), ca-prãn (tartaruga), 
tu-tre (rolinha). 

b) Formados por duas consoantes pertencentes a sílabas diferentes: pah-hi  (cacique), 
rop-ti (cachorro grande),  kwỳr-cu-pu (paparuto).

     
Dígrafos 

De modo geral, não há uma correspondência perfeita entre fonema e grafia que os 
representam. Desta forma, o dígrafo é um fenômeno que comprova essa imperfeição do sistema 
de grafia, uma vez que ocorre quando duas letras representam um só fonema. 

Na língua Krahô esse fenômeno é evidenciado como grafema qu, conforme exemplos: 
quiire  (uma espécie de pássaro), quêtti(padrinho), pyqueere (uma espécie de animal)
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Divisão Silábica 

Usa-se, hífen para marcar a separação da sílaba. Para a separação da sílaba na língua 
Krahô, adotamos os seguintes critérios: 

a) Não se separam as vogais dos ditongos: 
Exemplos: cuxwa (cheiroso), crow (buriti), krãmpej (cará / peixe).

b) Separam-se as vogais dos hiatos: 
Exemplos: Hô-ô-kwa (nome próprio feminino), quê-êt-ti (padrinho),  mĩ-ĩ-ti ( jacaré), 

mã-ã-ti ( ema). 

c) Não se separa qu em Krahô. 
Exemplos: quiire  (uma espécie de pássaro), quêtti(padrinho), pyqueere (uma espécie 

de animal).

d) Separam-se os encontros consonantais que ocorrem em sílabas diferentes, conforme 
exemplos a seguir: am-xô-re  (rato), in-to (olho), rop-ti (onça)

Sílaba Tônica 

Na língua Krahô, cada palavra de mais de uma sílaba possui um acento de liberdade 
limitada, que podendo sempre recair na penúltima ou na última sílaba da palavra. Ressaltamos, 
entretanto, que na maioria das palavras da língua Krahô, o acento recai na última sílaba, sendo, 
portanto, mais produtivas, nessa língua, as palavras oxítonas, segundo Albuquerque (2011).  
Vejamos os exemplos a seguir: 

Oxítonas: quando o acento tônico recai na última sílaba da palavra.
apa                          [apa] “seu braço” 

cahãj [kahãj]  “mulher” 
wewe [vɛvɛ] “borboleta” 
kôpo [kʱo’pɔ] “lança” 
cààhà [kʌʌhʌ] “cofo” 

cũmtũm                   [kũmtũm] “capivara” 
carĩre [kaɾĩɾɛ] “galinha” 
tutre [tutɾɛ] “rolinha” 
hõhhi  [hõ Ɂhi]                          “buzina” 
maco [makɔ] “bolsa” 

Paroxítonas: quando o acento tônico recai na penúltima sílaba da palavra. 
pahhi [paɁhi]] “cacique” 

jãmprôre [jãmpɾoɾɛ] “espuminha” 
ijũrkwa [iƞũɾkwa] “minha casa” 
xoore [tʃo:ɾɛ] “raposa” 

xũmxwỳ [tʃũmtʃwɤ] “pai morto” 
krãhkõn [kʱɾãɁkʱõn] “nome próprio feminino” 
krỳjre [kʱɾɤɾɛ] “papagaio” 

prôprôpxô [pɾo’pɾoptʃo] “gravatá” 
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Duração na Língua  Krahô

A duração de um determinado segmento, segundo Silva (2001) só pode ser medida 
comparativamente em relação a outros segmentos. Assim, segundo essa autora, é uma medida 
relativa entre segmentos. 

Na Língua Krahô há dois tipos de duração, um que não ocasiona a mudança de significado  
e outro que provoca oposição fonológica entre segmentos, conforme descreveremos a seguir:

Vogais Longas Krahô que não marcam o contraste fonológico.

Na língua Krahô, as vogais podem ser longas ou curtas, dependendo do tempo que elas 
são pronunciadas em relação à maioria das outras vogais. Nesta língua existem dois tipos de 
vogais longas, aquelas que ocorrem em fronteiras silábicas; e, nesse caso, a duração não se faz 
relevante. Marcada na escrita pela repetição da vogal, conforme exemplos a seguir:

Põõhy -  /ʻpõ:ɦɨ/ (milho); 

Cuukên - /ku:kʱen/ (cutia)

Caprêêprêc - /kaʻpɾe:pɾek/ ( bater com flecha ou cinto)

Cagããgã - /kaŋã:ŋã/ ( gemer)

Vogais Longas Krahô que marcam o contraste fonológico

Embora com ocorrência menos produtiva, há também, nessa Língua, vogais longas que 
são extremamente importantes na produção dos segmentos vocálicos, visto que representam a 
oposição fonológica entre dois fonemas. Nesse caso, as palavras possuem significados diferentes, 
se a vogal for longa ou curta. Exemplos:

Haahê - / ʻɦa: ɦe/ (ninho)
Hahê - /ɦaʻɦe/ ( correr atrás)
Cuuxê - / ʻku:ʧe/ ( nom e próprio)
Cuxê - / kuʻʧe/ ( beliscar)
Cuuhê - /ku:ɦe/ (arco)
Cuhê – /kuʻhe/ ( furúnculo)
kẽẽnre - /ʻkʱẽ:ɾɛ/ ( miçanga)
kẽnre - /kʱẽʻɾɛ/ ( morro pequeno)
caapêr -/ ʻka:peɾ/ ( bacaba)
Capêr -/ kaʻpeɾ/ ( nome próprio)
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Padrão Silábico Krahô 

A noção de sílaba não é tão nova em fonologia, porém, só recentemente foi incorporada 
na fonologia gerativa. Segundo Collischon (1996, p. 95), nos anos 70, a discussão em torno 
da sílaba era se possuía ou não “status fonológico”. Para essa autora, foi a partir dos trabalhos 
de Hooper (1976) e Kahn (1976), que a sílaba foi gradativamente sendo aceita como unidade 
fonológica, e rapidamente aumentou o número de pesquisas em torno de sua natureza e do papel 
por ela desempenhado na fonologia das línguas. 

Para Macambira (1985, p. 157), cada língua tem as suas regras próprias para agrupar 
os fonemas em sílaba. O mesmo grupo que numa se pronuncia com somente uma sílaba, noutra 
pode pronunciar-se com duas. Portanto, cada língua tem os seus padrões silábicos, ou seja, os 
seus tipos de sílaba.

Em consonância com Silva (2001), adotamos a noção de sílaba descrita em Abercrombie 
(1967), que explica a sílaba em termos de mecanismo de corrente de ar pulmonar: 

Na produção do mecanismo de corrente de ar pulmonar, o ar não é expelido dos pulmões 
com uma pressão regular constante. De fato, os movimentos de contração e relaxamento dos 
músculos respiratórios expelem sucessivamente pequenos jatos de ar. Cada contração e cada jato 
de ar expelido dos pulmões constitui a base de uma sílaba. A sílaba é então interpretada como 
um movimento de força muscular que se intensifica atingindo um limite máximo, após o qual 
ocorrerá a redução progressiva desta força.(p.78).

Numa perspectiva estrutural, a língua Krahô, segundo os dados analisados por 
Albuquerque(2013), caracteriza-se por ter a forma canônica (C) V (C). Em posição pós-vocálica 
é característico encontrarem-se os segmentos consonantais /c, p, t,  m, n, j, r, w/, conforme os 
exemplos seguintes: 

rop [rɔp] “cachorro” 
jàt [jʌt] “bata doce” 

   hapac    [hapak] “orelha” 
   irom [ i ɾɔm] “mata” 

kẽn [kɛ ̃n] “pedra” 
cahãj [ka´hãj] “mulher”
ixwỳr [iʧwɤɾ] “banhei”
crow [´kɾɔw] “buriti)
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Em posição inicial de sílaba, além das consoantes, podem ocorrer todas as vogais orais. 
Porém, em relação às nasais, identificamos apenas as ocorrências de  / ĩ/, conforme exemplos:

ĩnxũ [ ĩnʧũ] pai

Na língua Krahô, em posição medial, ocorrem tanto as vogais orais como as nasais, 
conforme exemplos abaixo:

ihcuupà [iʔkuupʌ] “roer” 
mããti [mããti] “ema”
cààhà [kʌʌɦʌ] “cofo” 
mĩĩti [mĩĩti] “jacaré” 

põõhy põõɦɨ] “milho”
 waapa [waapa] “nome próprio feminino” 
pêêkê_ [peekʱe]  nome própiro feminino
wôôcô [vooko] “nome próprio masculino”
xooprà [ʧɔɔpɾʌ] “nome próprio masculino” 

Na sequência, ilustraremos os padrões silábicos do Krahô, em posição inicial, medial 
e final: 

a) Iniciais 

V 

ate [atɛ] “tua pena” 

ijõh [iɲõʔ] “minha comida” 
ite [itɛ] “minha perna” 

ỹɦỹ [ɨɦ̃ɨ]̃ “sim”

VC 

acto [aktɔ] “sumir”
ampo [ampɔ] “ o que?” 
impjê [impje] “esposo dela” 
incrà [inkɾa] “seco”
into [intɔ] “olho” 

CV 

capô [kapo] “abrir/esticar” 
pyty [pɨtɨ] “esteira” 

wewere [vɛvɛrɛ] “borboleta pequena” 
carĩre [kaɾĩɾɛ] “galinha” 
mããti [mã:ti] “ema”
nare [naɾɛ] “não”
cagã [kaŋã] “cobra”
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CCV 

cra [kɾa] “paca”
pryre [pɾɨɾɛ] “animais” 
prôtti [pɾoti] “sapo” 

krĩ [kʱɾĩ] “aldeia” 
crinare [kɾinaɾɛ] “muitos”
praxi [pɾaʧi] “melancia” 
krẽẽre [kʱɾẽẽɾɛ] “periquito”

CCVC 

krãnre [ kʱɾãnɾɛ] “carazinho”
prãm [pɾãm] “fome” 
krẽr [kɾẽɾ] “comeu” 
krên [kɾen] “quieta” 

krẽm re [kʱɾẽm ɾɛ ] “espécie de planta medicinal” 

b) Mediais 

V 

caapêr [kaapeɾ] “bacaba”
cààhà [kʌʌɦʌ] “cofo” 
mããti [mããti] “ema” 
wôôcô [vooko] “nome próprio masculino” 
craato [kɾaatɔ “nome próprio masculino” 
cuupà [kuupʌ] “roer” 
Põõhy [põõɦɨ] “milho” 
mĩĩti [mĩĩti] “jacaré” 
pêêkê [peekʱe] “nome próprio feminino” 

VC 
Kẽẽnre [kʱẽẽnɾɛ] “miçanga”

cuõnti [kuõnti] “maribondo de areia”

CV 

amxôre [amʧoɾɛ] “rato”

wewere [vɛvɛrɛ] “borboleta pequena” 

ihhaac [iɁhaak] “estalar” 

cukôj [ku kʱoj] “macaco” 

CVC 
cuhkõnre [kuɁ kʱõɾɛ] “apito/cabacinha”

axũnre [aʧũnɾɛ ] “formigão pequeno ” 

CCV 
ihhaac [iʔɦaak] “fazer barulho/estralar” 

ihhããc [iʔɦããk] “engolir”
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c) Finais 

V 

hirôpea [ɦiɾoʻpɛa] “acima de”
cunẽa [kunẽa  ] “todos”
jirôa [dʲiɾao] “acima de” 
catea [katɛa] “muito grande” 
pea [pɛa] “confirmando o final” 

VC 
 Hajỹar [hɲɨãɾ] “modo/tamanho”
Ipeac re [ipɛak ɾɛ] “cansativo” 
cahôr [kahoɾ] “chupado”

CV 
cupẽ [kupẽ] “não-indígena”
xoore [ʧɔ:ɾɛ] “raposa” 
ihhi [iɁɦi] “osso” 

CVC 
catõtõc [katõtõk] “trovão”
ihkĩn [iɁkʱĩn] “gostar” 

prykac [pɾɨkʱak] “gado” 

CCV 

hũmre [ɦũmɾɛ] “homem”
cukre [kukʱɾɛ “coceira
cukrẽ [kukʱɾẽ] “comer

hõmpry [ɦõmpɾɨ] “caçar/caça

CCVC 
increr [inkɾɛɾ “cantar

ajohcukren [ajɔɁkukʱɾɛn “ você corre

O padrão silábico VC ocorre em todas as posições da sílaba, sendo, contudo, menos 
produtivo na posição medial. Já os grupos /ãm/, /ẽm/, /õm/, /ũm ocorrem apenas nas posições 
iniciais e finais, visto que em posição final, o segmento nasal é seguido de eco-vocálico 
homorgânico à vogal precedente. 

O padrão silábico CV ocorre em todas as posições na língua Krahô. Assim podemos 
afirmar que, nesta língua, a sílaba simples constituída apenas por vogal é menos produtiva. 

De acordo com a descrição e análise de nossos dados, podemos  confirmar, que na 
margem ascendente da sílaba Krahô, encontram-se no máximo dois segmentos consonantais, já 
na margem descendente, de modo geral, ocorrem apenas um segmento consonantal.

Portanto os padrões silábicos na Língua Krahô são os seguintes: em posição inicial: V, 
VC, CV, CCV, CCVC; em posição medial: V, VC, CV, CVC, CCV; já em posição final: V, VC, 
CV, CVC, CCV, CCVC.
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Morfossintaxe Krahô

A morfologia é o estudo  das formas das palavras(flexão e derivação) em oposição ao 
estudo das funções sintáticas. Daí, segundo Borba ( 2003), a morfologia ocupa-se das condições 
de estruturação da parte significativa dos signos e as possíveis variações dos significantes. Já para 
Nicola e Infante(1991), a morfologia é estudada a partir da análise da estrutura dos vocábulos, 
seguida da investigação dos processos utilizados pela língua na criação de suas palavras.

Processos Morfológicos Krahô

Todas as línguas variam bastante quanto às possibilidades de combinatória mórfica, uma 
vez que ela não é nem casual nem arbitrária; portanto é possível estabelecer em número limitado 
de processos capazes de determinar  o alcance do jogo morfemático.

Para Borba (2003), o processo morfológico é entendido como o mecanismo pelo qual 
dois elementos mórficos separados ou inseparáveis se unem numa ligação. Assim, os nomes 
Krahô, de modo geral,  fazem o plural pelo acréscimo de  -mẽ antecedendo ao radical da palavra, 
para nomes de pessoa e hohkêat para animais, conforme os exemplos  a seguir: krare – mẽ 
ihkyjre (as crianças ),  rop – johkeat ( os cachorros). Também não é difícil perceber que dous 
elementos se justapõem com em: cacôtycre -  cacô +tycre (suco preto)

Portanto, segundo Nicola & Infante ( 1991), conhecer a estrutura de uma palavra não 
é saber apenas decompô-la. É saber, também, como compor uma nova palavra; realizar, desta 
forma, um trabalho criativo e dinâmico com a língua.

A Estrutura das Palavras em Krahô

Nesta seção, direcionamos nossa atenção para a significação do signo linguístico, ou seja, 
para o elemento inteligível de cada palavra (conceito). Portanto para que passamos compreender 
o significado de um vocábulo, segundo Nicola & Infante(idem), é necessário conhecer a estrutura 
das palavras da língua em estudo.

Por exemplo, a palavra ropti johkêat, podemos separá-la em três unidades significativas:

a) rop- é a unidade básica que fornece o significado da palavra (cachorro),   isto é, o 
radical. Com o radical, podemos formar uma família de palavras como: ropti, rop cahãj, rop 
xũmre/rop krare, hohkeat, rop johkeat
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b)-ti- é a unidade que indica grau aumentativo;

c) – johkeat é a unidade que indica número(plural).

No caso, do exemplo acima, -ti, - johkeat indicam grau (aumentativo) e número (plural). 
Esses morfermas só possuem uma significação se levar em consideração  a estrutura da língua 
Krahô; daí serem classificados como morfemas gramaticais.

Para Albuquerque (2002), os nomes em Krahô ocupam a posição nuclear de sujeito, 
objeto direto, indireto e complemento de posposição. Para o autor, nessa língua, os nomes 
possuem traços semânticos [ + marcado], admitindo a flexão de plural e dual.

Elementos Mórficos da Língua Krahô

A palavra não é a menor unidade constituída de significado; ela própria, segundo Savioli 
(1990), é formada de outras unidades que também são portadoras de algum significado. Essas 
formas mínimas portadoras de significado, chamamos de elementos mórficos ou morfemas.

A palavra tôn re johkeat, por exemplo,  é constituída de três elementos mórficos, 
conforme observaremos no esquema abaixo.

tôn -re/incrinare Incrinaare/hohkêat
  Segmento que é a base do 

significado
   Segmento que indica o grau 

diminutivo
   Segmento que indica o 

número plural

Classificação dos Elementos Mórficos da Língua Krahô

A palavra não é a menor unidade significativa, visto que ela mesma e formada de outras 
unidades mínimas que possuem algum significado. Essas unidades mínimas portadoras de 
significados são chamadas de elementos mórficos ou morfemas.

Partindo desse princípio, os elementos mórficos da língua Krahô são classificados de 
acordo com a sua função na palavra. São classificados da seguinte forma:

Radical é  o morfema que contém a significação lexical da palavra e pertencente a uma 
família de palavras da língua. 

Com base nesses pressupostos, afirmamos que  o conjunto de todas as palavras que se 
agrupam em torno de um mesmo radical é chamado de família de palavras, conforme podemos 
constatar nos exemplos abaixo:

Rop –  rop tyc   –  rop kror –  rop caprêc

Cacô - cacôtycre – cacôtycti.

Tôn– tônre - tônti
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a) Afixos  são morfemas gramaticais que se acrescentam ao radical ou à palavra, 
modificando seu sentido. São eles prefixos e sufixos.

b) Prefixo é o elemento colocado antes do radical da palavra.

Na língua Krahô, as palavras relacionais, de modo geral, assumem função de prefixo, 
representados por um pronome pessoal ou possessivo (relacional).

Ih+par  –  ihpar

Ih+nõ  –  ihnõ

Ih+te  –  ihte

Ih+pêj  -  ihpêj

A +to - ato

Prefixos – relacionais:

Imã (para mim),  amã( para você), cumã (para ele).

 Ta -  (ele/ela).

I+te – ite - minha perna.

A+te – ate – sua perna .

A+ to – ato – seu olho.

Os Prefixos pessoais em Krahô também podem ser exclusivos ou inclusivos. Os prefixos 
pessoais exclusivo são : i, a, ic, ih, in.

Exemplos:

I+ te =ite – minha perna.

I+par = ipar – meu pé.

I+to = ito – meus olhos (meus olhos).

A+ krã - sua cabeça

A+to – seu olho

c) Sufixo é o elemento colocado depois do radical da palavra:

Em Krahô, os sufixos são representados por palavras, que assumem essa função:

Rop + crinare , quêt  hohkêat (o cahcorro)

hamak + re –  hamakre - queixo furado

hõkre +xê  -hõkre +xê      (colar) 

cupẽ + xê     -   cupẽ xê (tecido)

mããti + ata  -  mããti ata (aquela ema)
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tôn +ata – tôn ata  (aquele tatu)

d) Desinências:

São segmentos que se agregam ao final da palavra para indicar classificações acessórias 
da mesma palavra.

e) Desinências nominais – na língua Krahô existem apenas desinência de número, visto 
que esta língua não possui os elementos marcadores de gênero. 

Exemplos: 

Rop – johkeat

Tôn- johkeat

Cahãj  pyjê – as mulheres 

Hũmre mẽ hũmre – os homens 

f) Desinências verbais – em Krahô não há desinências verbais, visto que os verbos 
são conjugados através de partículas que indicam flexão de tempo (presente, futuro,  passado e 
passado remoto).

Exemplos:

Wa wajĩ ku – eu como carne (presente)

wa ha wajĩ krẽ – eu comerei carne (futuro)

ite  wajĩ krẽr – eu comi carne ( passado)

Pê wa mac jĩ krẽ - eu comi carne (passado remoto)

Os elementos que indicam flexão verbal em Krahõ são: ha indicando o futuro do verbo; 
o te passado recente;  o pê indica o passado remoto; já o presente é não marcado. 

Processos de formação de palavras na língua Krahô

Em Krahô os processos mais utilizados para formar palavras são a derivação e a 
composição. Além desses dois processos, são empregados outros como hibridismo, anomatopéia, 
redução, abreviação vocabular e reduplicação.

Derivação – é o processo pelo qual se forma uma palavra a partir de outra já existente 
na língua, como é o caso das palavras abaixo:

crô – primitiva  porco

Derivadas  = crôôti – porco doméstico

        = crôôre –  porco do mato
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Os tipos de derivação em Krahô são:

a) Derivação prefixal – quando acrescenta-se um prefixo à palavra primitiva. Ocorre 
com prefixos relacionais:

Exemplos:

i +pa – ipa     -  meu braço  ih + caca – ihcaca  - deixa

a + pa – apa    -     seu braço  a + mẽ - amẽ  - jogou

a + pê – apê    -  trabalhe                 a+pẽ  - apẽ  - mostre

b) Derivação sufixal – ocorre pelo acréscimo de um sufixo ao radical da palavra 
primitiva.

Exemplos:

crô – crôôre – crôôti

cacô – cacôhtycre - café

cacôxỳỳre - cachaça

Rop – ropti (onça  grande)

Ihprà – brilhar

Ihprààti – brilhante

Ampo twỳm crà cuxwaare  -  brilhantina

c) Derivação parassintética – ocorre pela junção simultânea de um prefixo e de um 
sufixo ao radical.

Exemplos:

mẽ + hõkre+xê  – mẽ hõkrexê  (colar)

mẽ +ihpahkà/ mẽ +ihpa+ xê +xà - (pulseira)  

 mẽih +te +xê + xà - mẽ ihte xê xà (adorno / efeite da perna)

 d) Derivação imprópria – é um caso especial de derivação, segundo Nicola & Infante, 
a palavra primitiva não sofre alteração em sua estrutura, isto é, não sofre acréscimo nem redução. 
O que ocorre na derivação imprópria é uma mudança na função que a palavra exerce quando 
muda de classe gramatical.

Em Krahô esse processo é mais produtivo na formação dos nomes próprios personativos, 
mas ocorrem também com algumas classes de palavras como nos exemplos que seguem:
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Substantivo a adjetivo
 ihhi (osso )  ihhire  (magro)

Adjetivo genitivo a substantivo
 Caapu krã ( cabeça de jaó)   Mẽ haprỳ (nome próprio)

Substantivo comum a substantivo próprio
 Caapêr (fruta)   Caapêr kô ( nome próprio)

Pronome pessoal a pronome possessivo
 wa  eu (pronome pessoal)  itakjê  (minha possessivo)

Adjetivo a advérbio
 Impej ( bonito)   ipej (eu sou bonito)

Verbo passa para substantivo
 ahcukre (correr)                hohcukren xà (corrida)
 Advérbio passa para preposição.
 Itar (aqui),  ihkracri (embaixo)
 Interjeição passa para substantivo   
 hàpà (olá!, oi! )       tahnã impej (obrigado)

Composição

O processo de composição acontece sempre que uma palavra é formada pela junção de 
dois ou  mais radicais. Nesse caso as palavras possuem, necessariamente, mais de um radical, 
são, portanto, palavras compostas.

Em Krahô, ocorre apenas o processo de composição por justaposição, que  é o mais 
produtivo.

a) Composição por justaposição: ocorre quando cada elemento que compõe a nova 
palavra mantém sua pronúncia, conforme os Exemplos, a seguir:

ihkrãh + totoc – ihkrãhtotoc – dor de cabeça

Côjre +xô + côjre xô  – sapucaia

turhô +kô - turhôkô – folha de bananeira/plantação de bananeira

cupẽ + xê – cupẽ xê  -tecido / pano.

b) Composição por aglutinação: ocorre quando pelo menos um dos elementos que 
compõe a nova palavra tem sua forma de pronúncia alterada. Esse processo de formação de 
palavras não existe na língua Krahô.
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Outros processos de formação de palavras em Krahô

Além do processo de formação de palavras,  citado anteriormente, existem outros 
processos, que produzem um número significativos de palavras na língua Krahô. Dentre estes, 
destacamos a Onomatopeia, o hibridismo, abreviação vocabular ou redução e a reduplicação.

a) Onomatopeia – a palavra se forma por onomatopeia quando reproduz ou procura 
reproduzir certos sons ou ruídos.

Exemplos:

catõtõc – trovão

 ihtatac– bater 

rãrãjre– bem-te-vi

tẽctẽcre – quero-quero

b) Hibridismo – consiste em formar palavras novas, utilizando elementos de línguas 
diferentes. Em Krahô, esse processo é menos produtivo. Ocorre através do empréstimos do 
português ou de outras línguas indígenas do Tocantins, através do contatos esporádicos.

Português e Krahô

Carĩ + ti – carĩti (galinha grande)

Pa + nẽr +re -  panẽr re (panela pequena)

panan+ xô  -   panan xô (banana)

 Rap+ re - rap re (lápis pequeno)

Rap+ ti -  rapti (lápis grande)

Krahô + Apinayé

Pjê – terra + krã cura – bater na cabeça – festa da chuva

c) Abreviação vocabular ou redução – consiste redução fonética de uma palavra ou 
expressão. A língua Krahô apresenta também esse processo, embora menos produtivo.

Exemplos:

Nare ( não), quê (na), aã (não

hô (jàm hô) maconha  

pore (ihpoore) dinheiro

d) Reduplicação – também chamada de duplicação silábica, que segundo Bechara 
(2003), consiste na repetição de vogal ou consoante, acompanhada quase sempre de alternância 
vocálica, para formar uma palavra imitativa. Em Krahô, como nas demais línguas, esse processo 
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geralmente é usado para formar as onomatopeias.

Exemplos:

Ihtootoc – coração

wewe – borboleta pequena

ihtatap – amarela

catõtõc – trovão

ihtatac  - latejar

As classes de palavras em Krahô

A classificação das palavras em Krahô depende fundamentalmente das funções por elas 
exercidas nas orações da língua.

Em Krahô existem palavras que designam seres e fatos do mundo real ou imaginário:

Seres de mundo real: ropti, tôn, xoore, wapo, krĩ, ampo rã, cô, cagã, cô cati.

Seres do imaginário: mẽcarõ (alma),   Pahpãm ( Deus), ampo caro (dono da caverna).

Fatos do mundo real ou imaginários: ty (morrer),  ahcukre (correr), kãm tẽ( atacar), 
apy ( receber), apjê ( arrastar), kjê ( puxar).

Existem ainda, em Krahô, palavras que não designam fatos nem seres, mas servem para 
estabelecer ligações entre dois ou mais termos de uma orações, determinando ou identificando 
outras palavras, indicando posse,  jõ,  ijõ, ‘ajõ, nã nẽ, kãm.

Exemplos:

O veado morreu sob um pequizeiro.

 caràre  prĩn katnã ihtyc nẽ nõ. 

As palavras (-re)  sob, um (kat nẽ nõ) só adquirem sentido quando estão numa oração. 
Partindo desses pressupostos, as palavras da língua Krahô se distribuem nas seguintes classes 
gramaticais.

a) Substantivo – palavra que dá nome aos seres: ahkrajre, rop, ampo xô, wapo, xoore, 
cô, cupẽ carõ, wajĩ, tôn. 

b) Adjetivo – palavra que caracteriza os seres: impej (bonito), ihkeanre (ruim), intuw 
(novo), ihwej/ihkààre ( velho), incrà (seco),  ihkàà/ihtery (alto),  ihte krãn (baixo), hicot (gordo), 
ihtetet(pele branca), ihtyc re (negro).

c) Verbo – palavra que indica ação, estado ou fenômeno: gõr, (dormir), ahcukre (correr), 
apà (comer), ikõ (beber), cre (cantar), wrỳ (chover), ihcuxê (reampejar/relampiar), hakry (esfriar), 
kôc apê  (ventar),  catõõtõc (trovejar.
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Observação:  Hũpa (ter medo) é usado somente quando se refere a espíritos ou entidade 
do mundo imaginário; cumã pa (ele tem medo), cumã hũpa( ele tem mede dele)  é usado 
quando se refere a pessoa animal ou fatos do mundo real.

d) Pronome palavra que representa ou acompanha o substantivo, considerando-o como 
pessoa do discurso. A língua Krahô, de modo geral, possui os pronomes relacionais. i- in-, ih, e  
os pessoas retos  Wa, Ca, Quê (mẽ) Cu, (mẽ )Ca, (mẽ) Quê.

Na língua Krahô posse há duas maneiras de indicação de posse:

O pronome possessivo (relacional) é usado antes de substantivos:

Exemplos: 

Ijõ pananxô – minha banana.

Ijõ rop – meu cachorro.

Ikra – meu filho.

Ijõh crô – meu porco.

Cahxêt jõ cuuhê – o arco de Cahxêt.

e) Os substantivos que indicam parte do corpo ou pertences feitos por alguém ou termos 
de parentesco, que  exigem prefixo possessivo e não pronome possessivo.

Exemplo:

Ipa – meu braço.

Apa – seu braço.   

Ijarkwa – minha boca.

Ito – meu olho.

e) Numeral  palavras que indica quantidade ou ordem dos seres. Na língua Krahô, 
existem apenas três numerais, puxit, ipijakrut, incrê, os demais são emprestados do Português.

f) Artigo  é a palavra que acompanha o substantivo, determinando ou indeterminando-o. 
De modo geral, não existe artigo na língua Krahô, mas existem duas palavras, que dependendo 
do contexto assumem função de artigo indefinido nõ (um) e  quando vem depois do substantivo 
e –johkêat (o), quando vem no final de palavra, junto ao radical, conforme exemplos a seguir:  
rap nõ py ( pegue um lápis), rap kwỳ japỳ( pegue alguns lapis) panẽr nõ pỳ  (pegue uma 
panela), tôn nõ py ( pegue um tatu)  tôn kwỳ japỳ ( pegue alguns tatus), tep kwỳ japỳ ( pegue 
alguns peixes), rop nõ  pỳ ( pegue um cachorro), rop kwỳ japỳ ( pegue alguns cachorros).

Observação: Nõ é usado para o singular e kwỳ usado para plural.

g) Advérbio é a palavra que modifica um adjetivo, verbo ou o próprio advérbio, 
acrescentando uma circunstância, determinando um fato, ampliando a informação contida nele, 
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como: jõrĩ ( onde ), ỹhỹ (sim), hipêr (mais), catea (grande),  incrire (pequeno), incrêre (pouco),  
johkêat (muito), awcapàt ( noite ), ihnõh kãm (ontem  ).

 Pac toan – mais uma vez.

Hiper - mais

Exemplos: quê ha nẽ hipêr ajpên mõ nare - mais uma vez ele não vem.

Apehnã – amanhã.

Exemplos: apehnã wa ha mã cupẽ jôhkĩ mã mõ -  amanhã, irei à cidade.

Ita kãm – hoje.

Exemplos: Ita kãm iwrỳc crinare –  hoje choveu muito

Awcapàt kãm – de / à noite.

Exemplos: awcapàt kãm wa ha cà pê cre – à noite vou cantar no pátio.

Hõtkêt  nã– de manhã (cedo).

Exemplos: hõtkêt nã wa ma  cô cati nã mõ  -  foi ao rio de manhã.

Pyt kãm à tarde.

Exemplos: pyt kãm wa ha apu ahkre -  à tarde vou plantar.

Hamrẽare – nada.

Exemplos:  ikre ri hamrẽare –  não tenho nada em casa.

Itar – aqui.

Exemplos: Itar mã impej  - aqui é bom.

Exemplos: ahhi jaxwỳ itar -  põe o lixo aqui.

 anẽ-  não (feminino).

Exemplos: wa ha nẽ icatar nare – não vou sair.

Nare – não (masculino). 

Naare – não (feminino)

Nẽẽ hipêr– jamais.

Exemplos: 

Wa ha nẽẽ hiper juhnã caxuw ijujaher nare - jamais irei caçar de novo.

ỹhỹ- sim.

Exemplos: ỹhỹ, wa ha ma pur mã tẽ – sim, vou à roça.

Nare – não.
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Exemplos: wa nẽ  arỳjhy krẽr nare - não como arroz.

Kôt mã – realmente.

Exemplos:  kôt mã, ma pur mã mõ - realmente, ele foi para roça.

h) Preposição é a palavra que serve para ligar dois ou mais termos da oração: kãm 
(para), amã (para você), catutri (atrás de), cumã (para ele/ela ), ihkracri (embaixo de), cunãmã 
(diante de). 

i) Conjunção é a palavra que serve para relacionar duas orações ou termos semelhantes 
de uma mesma oração. nẽ (e), nẽẽ (e).

j) Interjeição é a palavra que expressa sentimento ou emoção. impej! (bom! / Bonito!),  
nare! (não), ỹhỹ ! (sim) , ampo ! (o que !), ankrên apu mõ! (fique quieto !).

Mecanismo de Flexão das palavras em Krahô

As palavras variáveis são aquelas que podem ser flexionadas. Flexionar uma palavra é 
mudar sua terminação para exprimir a variação de significado.  Exemplos: hũmre (masculino), 
cahãj (feminino), atõ (irmão), atõj (irmã), mẽ ikjêjê(irmãos), ku(comer/presente), krẽr(comer/
passado). Portanto, essas variações são chamadas de flexão. Em Krahô, as palavras podem 
apresentar flexão de gênero, número, grau e tempo.

Flexão de Gênero

Como a língua Krahô não possui marcador de gênero, quando se quer realçar ou marcar o 
gênero nessa língua, usam-se, após o substantivo, as palavras hũmre/xũmti (masculino/macho) 
e kwỳj/cahãj (feminino/fêmea)

Segundo Faraco & Moura (1991), não se deve confundir gênero com sexo, pois a noção 
de gênero se aplica não só a seres providos de sexo, mas também a coisas ou seres desprovidos 
de sexo.

Palavras do gênero masculino em Krahô:
a) Seres animados (que possuem vida): pahhi (cacique), wej xũm (avô/velho), mẽ 

ikjêjê (irmão), ihwej (velho).
b) Coisa: côh cati (rio), rap (lápis), pĩ (árvore/madeira), càhà (cofo), côhpip (esteira), 

kôjkwa ( céu).

Palavras do Gênero feminino em Krahô:
a) Seres animados - com vida: mẽ cuprỳre (meninas) pyjê kàre (mulher idosa), cahãj 

(mulher), inxê(mãe),  ihtyc tuj (tia dele (a)).
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b) coisas: kà (gritar), krĩ (aldeia), cahuw  krãhkô ( mão-de –pilão), kôhpip (esteira). 

Flexão de Número

As palavras em Krahô podem mudar sua terminação para indicar singular ou plural. 
Apresentam a flexão de número os substantivos e adjetivos 

Exemplos:     Prykàc xũmti – boi                     

                    Impej crinããre – muito bom

                    Prykàc cuneã cahãj –todos os gados são fêmas(vacas)

Obs.: Em Krahô existe uma partícula marcadora de número que é representada por mẽ 
prefixada ao nome. Como nos seguintes  exemplos:

mẽ + pa+into - mẽ pa into - nossos olhos 

mẽ +pa +jama -  pa jama  - nossos queixos 

mẽ + pa +par - mẽ pahpar  -  nossos pés 

Flexão de Grau

São as mudanças efetuadas na terminação da palavra para indicar tamanho (nos 
substantivos) e intensidade (nos adjetivos), conforme exemplos abaixo:

Cukôjti  catea  -  macacão

Cukôjre  incrire -  macaquinho

Impej re -   bonzinho/bonitinho

Impej ti  -  bonzão/bonitão

Em Krahô, quando o gênero do substantivo vem especificado, a flexão de grau se dá 
junto ao nome indicador de gênero cahãj ou  hũmti  e não junto ao substantivo principal, como 
no exemplos: 

tep cahãj ti   -   peixe fêmea grande, 

tep cahãj re  -  peixe fêmea pequeno,

tep xũm ti  -  peixe macho grande

tep xũm re   -  peixe macho pequeno
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Flexão de tempo

Na língua Krahô, há quatro tempos verbais, sendo apenas três  marcados pelas palavras 
ha, te, pê.

a) presente: expressa um fato que ocorre no momento em que se fala, portanto não 
marcado nessa língua:

Exemplo: wa pananxô ku  -  eu como banana

b) Pretérito (passado recente): expressa um fato ocorrido num momento anterior 
àquele em que se fala, marcado pela partícula te:  

Exemplo: ite pananxô krẽr   -   eu comi banana

c) pretérito( passado remoto), expressa um fato ocorrido num momento muito  anterior 
àquele em que se fala, marcado pela partícula pê.

Exemplo: Pê wa ajco ipa – eu andava (antigamente)

d) Futuro: expressa um fato que poderá ocorrer após o momento em que se fala, marcado 
pela partícula ha.

 Exemplo: wa ha pananxô krẽ   -   eu comerei banana.

Flexão de Modo

É a mudança da forma para expressar as diferentes atitudes do emissor em relação ao 
fato que quer expressar.

Em Krahô existem os modos indicativo, subjuntivo e imperativo.  

a) Modo indicativo: a atitude do falante é de certeza, o fato é ou foi uma realidade.

 Exemplo: wa pananxô ku   -  eu como banana  

b) Modo subjuntivo: é o modo da realidade subjetiva, baseado na dúvida, exprimindo 
uma condição ou uma possibilidade.

Exemplos:      Ca ma krĩ cati nã mõ  - que ele vá à cidade (presente).

                      Quê jamam ma krĩ cati nã mõ -  se ele fosse à cidade(Pretérito imperfeito).

                      Juhcaxuw quê krĩ cati nã tẽ  - quando ele for à cidade( futuro).

c) Modo Imperativo: é o modo em que o emissor expressa uma ordem, conselho, 
convite ou pedido, ou seja, ele quer que o fato ocorra(imperativo afirmativo) ou não ocorra( 
imperativo negativo). Exemplos:
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* Imperativo afirmativo:

  Exemplos:

 To   Ihpen tu-  beba tudo

 imã ihcuxô  - descasque para mim

 cumã capa  -  tire para ele

 amẽ  -  jogue

 quê ta - deixe

 apẽ  -  mostre

 krẽ   -  coma

 hapac kêt  -  esqueça  

* Imperativo Negativo:

Akõm nõ - não beba 

Panan xô krẽr nõ  - não coma banana

Nẽ cumã ipẽr nõ   -   não mostre

Nẽ cà pê pjê rẽn nõ  -  não corra no pátio

Nẽ ita pupun nõ   - não vejo isto.

Na língua Krahô, a partícula negativa nõ sempre ocorrerá no final da frase, após o verbo.

Flexão de Pessoa

Esse tipo de flexão permite que o verbo se relacione com as três pessoas gramaticais:

Primeira Pessoa: o emissor     –    wa (singular),  mẽ pa  (plural)

Segunda Pessoa: o receptor        -   ca (singular), mẽ  ca (plural)  

Terceira Pessoa: de que ou de quem se fala – ta mã (singular), mẽ  ta mã (plural).

A língua Krahô possui as chamadas pessoas exclusivas e inclusivas.

Para as primeiras pessoas, a língua Krahô utiliza pronomes, que se classificam em 
exclusivas e inclusivas em relação ao ouvinte. 

Exemplos:

 Ite impar – eu o vi.  

 Pahte mẽ impar – nós o vimos. 

Nessa língua há duas palavras que modificam a frase, dando ideia de dualidade ou 
pluralidade. Portanto, pa indica dual e mẽ, plural.
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Exemplos:

Ite mẽ hõmpun – nós o vimos (dual exclusivo).

Pahte mẽ hõmpun – nós  o vimos (plural exclusivo).

pahte impar – nós o ouvimos (dual inclusivo).

a) Desta forma, quando a partícula pa é usada, geralmente indica duas pessoas. Já o dual 
também pode ser usado com pa, antecedido de  mẽ indicando um sentido mais claro a frase. 

Exemplos:

 Ramã pahte mẽ hõmpun – nós o vimos (dual inclusivo).

 Ramã pahte mẽ impar – nós o ouvimos (plural inclusivo).

b) Com substantivos, a primeira pessoa inclusiva o ouvinte é Pa.

Exemplos:

 Panto– nossos olhos (dual).

 Pa jaama– nossos queixos (dual).

c) Porém, ao adicionar mẽ, a frase perde a forma de dual e passa a ser plural.

Exemplos:
 Mẽ pa into – nossos olhos.
 Mẽ pa jaama – nossos queixos.

Substantivo
Em Krahô, qualquer ser que existe ou imaginamos existir é classificado com substantivo, 

portanto: cra (paca), intoore (filhote de pássaro), ahkrajre quêt ihkrare (criança ou filhote de 
animal), xinre(tatu china), krĩ (aldeia),  ihpore(dinheiro), pyt (sol), Pahpãm (Deus), mẽ carõ 
(alma/espírito/fada).

Classificação
Em Krahô os substantivos podem ser classificados em próprios, comuns, concretos, 

abstratos, simples, compostos, primitivos e derivados.

Substantivos ita kre kãm ahpãn harkwa jakrã pihho pom quê:

a) Substantivo comum:     quando se refere a todos os seres de uma mesma espécie: 
hũmre (homem), cahãj (mulher),  pyt (sol), mĩĩti ( jacaré), prôtti (sapo), cagã (cobra), cô 
(água), wewe (borboleta), intoore (filhote de pássaro), Ahkrajre quêt ihkrare(criança/filhote 
de animal).
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Substantivo Comum:

Ampo cunea jakràj pej nare itajê jáprỳ, quêt ampo pupun peaj itajê kwỳ 

Pom quê:

Pĩ (madeira), cahãj (mulher), rop(cachorro),Ikre(casa), catõc (espingarda), carĩre 
(galinha), ihcapõn xà (vassoura).

Observação: em Krahô a palavra ahkrajre (criança), ihkraare (filhote de animal) é 
utilizada para designar criança ou filhote de animal; já a palavra intoore é utilizada apenas para 
designar filhote de pássaro.

Substantivo próprio:

É utilizado quando se refere a um único ser de uma mesma espécie. De modo geral, os 
substantivos próprios, em Krahô, se referem a nomes de pessoas ou entidades mitológicas.

Exemplos: Capêr, Ahkôxêt, Xooco, Krããry,Tupẽn, Cahxêt, Pahpãm   

Substantivo próprio: Ampo japrỳ quêt, mẽ haprỳ itajê. Ihkrãri ihkàhhôc xaakat nã ihhôc 
cati itajê pitti.

Mẽ hõmpu:

Conceito - Ampo japrỳ xaakat na ihkrããri ihkàhhôc cati itajê

Pom quê: Aldeia Manoel Alves Pequeno

Cahxêt, Pêphà, Jahhe

Substantivo concreto:

Quando designa um ser de existência independente, real ou não.

Exemplos: capuhti,(jaó), cô (água), mẽ carõ (foto), wajaca(pajé), hapac (ouvido), 
amxô (rato) pĩ  (árvore), krĩ (aldeia).

Concreto:

Pom ca atỳj ampo cunẽa cupê itajê:

Pom ca atỳj ampo cupê, nẽ hõm pu, itajê.

Pom quê/ Ihkrẽ xà, rop, pĩ, tep, cuhtoj, caprãm ihpore.

Ikre, cuhkõn

Kàj, pyt, kẽn, rop, rãj, tôn, cra

Ihkrĩ xà, 



49Gramática Pedagógica Krahô

Substantivo Abstrato:

É aquele que designa ação,  sensação, estado ou qualidade do ser. Como em português, 
os seres designados pelos substantivos abstratos, em Krahô, possuem existência dependente de 
outros seres.

Pom ca ampo pupu nare, ihcuupên nare, ne nee ipyr nare, ca kãm, kãm amjĩ kãmpa itajê.

Pom quê:

- Amcro, Kôc, ajakry xà , ihpec xà, mẽ carõ, ate amjĩ kãm ajapac xà. .

atàr

awcapàt kô

cuxwa

ihkro

caxà

cô-jamprô

ampo cacô

ihtu

Exemplos:  

Impej (beleza,), ihpeacre( tristeza), hakry ( alegria), incryc (raiva), inxi( querida)  
hũm ( querido) 

 Substantivo simples:

É aquele formado de um só radical.

Exemplos: pananxô (banana), cô (água), ihkra (cabeça), crow(buriti), crô (porco), rop 
(cachoro), krĩ (aldeia).

Simples: ampo japrỳ pyxit, nẽ ehcuhtac itajê:

Pom quê:

Kàj, kẽn, crat, xy, kwỳc, Irã, wapo, ihhô, ihhê, ikre, cuhkõn, ihpoore, crowti, cahty, 
cààhà, xy, kenre
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Substantivo composto:

É aquele formado por dois ou mais radicais.

Exemplos: côhcahti (rio), krĩ cati (cidade), xũmenre(jumento), turhô (bananeira), 
cacô tycre(café)

Composto: ampo japrỳ pyxit kãm ipicokjêr

Ampo japrỳ pyxit kãm hokêat itajê

Pom quê/ ampo – rã,  krãh krokrac, tep – krit

Pry carã,  kẽn – kuc,  pry – jara

Ampo hy, kwỳc-hy

Ampo Kôt?/ ampo nã? Pom quê?

Ampo Kôt ca amrã?

Ampo nã ca apu amrã?

Ampo kôt ca apu hanẽ?

Pean indireto te mã hajỹr he!

Hõmpu he!

Ita Kãm ijõh cacuw, ampo kôt marhã?

Acrer nõ, ampo kôt ca apu hanẽ?

Acryc nõ, ampo kôt ca apu acryc ita?

Substantivo primitivo:

É aquele que não se deriva de nenhuma outra palavra dentro da própria língua.

Exemplos: krĩ(aldeia), cô(água), rop(cachorro), crô(porco).

Substantivo derivado:

É aquele que se deriva de outra palavra da língua.

Exemplos: krĩ cati (cidade), côhcahti (rio), ropti(onça), crôôre (porco)

Derivado:

Ampo japry cunea xaakat pin hapôj itajê:

Pom quê:

Cuhkõn  (cabaça)
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Crat (cuia)

Kẽn (serra)

kẽn kuc (pedra)

Crow pàr (pé de buriti)

Crow (tora)

Substantivo coletivo:

É o substantivo comum que, no singular, designa um conjunto de seres.

Exemplos: 

Pananxô cahkô nã- cacho de banana

tep pihhoa kãm         - cardume de peixe

xaw rôt    - molho de chave

mẽ incrinare – multidão de pessoas

carĩre intoore pipôt  - ninhada de pintos

prykàc krã nã kwỳc – rebanho de gado

ihkàhhôc cahyt catêjê – turma de estudantes

crô jõpĩ -    vara de porco

Pom ampo hohkeat nẽ, catia kãm apu ipa itajê japrỳ.

Pom quê:

Amxy (jurkà)

Crôôre jakrã

Cukôj jakrã

Wakõ jakrã

Pen coocooti

Amxy

Me ihhêmpej catêjê

Me hohkij pej catêjê ( me hohkija pej catêjê)

Me hohkêat

Awxêt kritti

Peetuure
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Xwarêt

Primitivo:

Pom ampo japrỳ  cunẽa  ihcuhtàc nẽ hakat pit itajê.

Pomquê:

Cratre

Cuhkõn cahàc

Crow xô

Kẽn kuc

Flexão

Gênero: os substantivos, na língua Krahô, podem variar em gênero, número e grau.

a) Masculino: em Krahô pertencem ao genro masculino as palavras que vierem 
acompanhadas da palavra hũmre/ xũmre(masculino/macho), bem como os nomes próprios de 
pessoas, Capêr, Ahtorkrã, Ahkoxêt.

Exemplos:  rop xũmre (cachorro macho), cagã xũmti(cobra macho) tep xũm ti (peixe 
macho).

b)Feminino: pertencem ao gênero feminino em Krahô, os substantivos que vierem 
acompanhados da palavra kwỳj/cahãj( feminino/fêmea), bem como os nomes personativos.

Exemplos : Rop cahãj  (cachorra), cagã cahãj (cobra fêmea), pó cahãj (veado fêmea), 
crô cahãj (porca), Ahkrôhkwỳj, Pànprỳ.

Número

Com relação à flexão de número, os substantivos podem estar no singular ou plural

a)Singular:  estão no singular, os substantivos que indicarem um só ser.

Exemplos: pyt (sol), crô(porco), ite (perna) incwỳn (pena), ipar (pé), cra(paca)

b) Plural: estão no plural os substantivos que indicarem mais de um ser:

Exemplos: Rop crinare, (cachorros) mẽ ihte (pernas dele), tep crinare (muitos peixes), 
mẽ ito ( nossos olhos), Ito itajê (meus olhos) ahkrajre (meninos) mẽ ihkryjre (as criancinhas).
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Formação do Plural

Regra geral:  o plural na língua Krahô é feito da seguinte forma:

Partícula – johkêat:  para formação do plural dos substantivos simples em Krahô, 
acrescenta-se a partícula –johkêat, conforme exemplos seguintes: tôn johkêat (tatus), xoore 
johkêat  (raposas), cukôj johkêat (macacos), kôp johkêat (moscas), kôpo johkeat (bordunas).

b) Partículas  pa e mẽ: A partícula pa é um prefixo pessoal inclusivo, para indicar o 
dual, conforme exemplos a seguir:  

Exemplos: pa into  ( nossos olhos – dual)

  mẽ pah par  (nossos pés –dual)        

Já a partícula mẽ indica apenas plural, vindo prefixada ao substantivo.                     

Exemplos: mẽ pahpar  (nossos pés – plural)

  mẽ pa into  (nossos olhos – plural)

Grau

Além do grau normal, em Krahô, os substantivos admitem os graus aumentativos e 
diminutivos;

Exemplo: grau normal:  rop (cachorro)

                grau aumentativo:  Rop catea (cachorrão)

                grau diminutivo: Rop criire  (cachorrinho)

Formação do grau

  O grau nos substantivos pode ser expresso de duas formas:

a) Forma analítica:  em Krahô são utilizadas as seguintes formas para indicar diminutivo  
ou aumentativo:  catea, cati e ti, para aumentativo; criire e re para diminutivo.

Aumentativo analítico:   côh cati   água grande (rio)                                    
Diminutivo analítico:     côh pare  água pequena(riacho).
b) Forma sintética: quando são utilizados os sufixos –ti e –re, para aumentativo e 

diminutivo:
Aumentativo sintético:   tepti        (peixe grande)
                                      ropti  (cachorro grande/onça)
Diminutivo sintético: tepre  (peixe pequeno)    
                                     ropre  ( cachorro pequeno)
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Aumentativo sintético: rop kror ti ( onça grande pintada)

Diminutivo sintético: rop kror re ( onça pintadinha)

 Adjetivo

É a palavra variável que expressa característica, qualidade, aparência ou estados dos 
seres. Portanto está sempre relacionado a um substantivo.

Exemplos: hakry (frio)                          cô  jakry  (água fria)

  impej (bonito, bom)            cahãj pej (mulher bonita)

  ihkên (ruim, feio)            hũmre kên ( homem feio)

  incrà (seco)                           wajĩ crà ( carne seca)

Observação: Em Krahô, os adjetivos simples vêm sempre pospostos ao substantivo, 
conforme exemplos acima.

Locução Adjetiva

Em Krahô, existem expressões que equivalem a adjetivo(genitivo); termos que dão ideia 
de posse. Assim, as locuções adjetivas se apresentam na ordem indireta, conforme exemplos 
abaixo:

Prykàc krã  - de boi cabeça   (cabeça de boi/vaca)

kwỳr pàr  - mandioca pé (pé de mandioca)

mããti te   - de ema perna(perna de ema)

Classificação do Adjetivo

Na língua Krahô, o adjetivo pode ser classificado em primitivo, derivado e simples.

a) Adjetivo primitivo: é aquele que não se deriva de outra palavra da língua.

Exemplos: hakry (frio), impej(bonito/bom), ihkeanre (feio/ruim), incrà (seco), ihhire 
(magro), hakrit (frouxo), ihkro (podre).

b) Adjetivo derivado: é aquele que se deriva de um substantivo, de um verbo ou adjetivo:

Exemplos:   ihtỳj (forte)

  Impej re  (bonitinho/bonzinho)

  Impej ti   (bonitão/bonzão)

  hicot ti  (gorduroso)
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  cuxwa  re (cheiroso) 

  hà           ( doente)

  hõtxwa ti ( dorminhoca)

  into kre       ( cego)

c) Adjetivo simples: é aquele formado por um só elemento.

Exemplos: intuw            (novo)

  incot        (verde)

  ihte krãn          (baixo)

  irerec         (mole)

  incrire      (pequeno)

Flexão

O adjetivo pode variar em gênero, número e grau:

a) Gênero

  Quanto ao gênero, em Krahô, os adjetivos podem ser classificados em uniformes.

Exemplos: ihkêanre (feio/a)

  impej (bonito/a)

  hakry    (frio/a)

Formação do masculino: em Krahô a formação do adjetivo masculino se dá do mesmo 
modo que os substantivos, através da partícula hũmre/ xũmre (masculino), como nos exemplos 
seguinte: rop xũm hi impej (cachorro bonito),  cukôj  xumti kêanre ( macaco macho feinho)            

Formação do feminino: a formação do adjetivo feminino se dá da mesmo forma que o 
masculino, acrescentando-se a partícula cahãj (feminino). 

Exemplos: rop cahãj kẽanre (cachorra feia)

b) Número: na língua Krahô, o adjetivo simples fica no singular ou plural, concordando 
com o substantivo ao qual se refere. 

Exemplos: cahãj pej (mulher bonita)

  pỳjê impej ( mulheres bonitas)

  hũmre kêan   (homem feio)

  mẽ hũmre kên ( homens feios)

c) Grau: A qualidade expressa pelo adjetivo, pode variar em intensidade, segundo 
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Savioli( 1990), ao expressar essa variação, o falante pode colocar o adjetivo no grau comparativo 
ou superlativo.

Grau comparativo: resulta da comparação de duas qualidades do mesmo ser:

Exemplos: Capêr jicot quêt ihtwỳm     (Capêr é gordo) 

  Capêr mã huphê     ( Capêr é esperto)

  Assim, o adjetivo apresenta as seguintes categorias de grau.

Grau comparativo: designa a intensidade maior ou menor com que uma qualidade 
ocorre em um dos elementos postos em confronto. Subdivide-se em:

 a) Comparativo de igualdade:

Exemplos: jũm cahãj ita weej  impjê cuxà maa mã.           

  A mulher é tão velha quanto o marido.

b) Comparativo de superioridade:  

Exemplos: cahãj ita mã hũmre ita jirôapê ihwej.

  A mulher  é mais velha do que o marido

c) Comparativo de inferioridades:

 Exemplos: Cahãj ita hũmre ita japy rimã ihwej

  A mulher é menos velha do que o marido

Grau Superlativo: designa que uma qualidade é atribuída em grau intenso a um 
substantivo.

Superlativo absoluto: quando a qualidade é intensificada sem comparação explícita 
com outros seres e  pode ser formado pelos processos: sintético e analítico

Exemplos: Ampo pry ita peaj crinaare.

  O pássaro é lindíssimo

  Ampo pry ita pej

  O pássaro é muito lindo

a) Sintético: formado através da partícula riimã antes do adjetivo, que vem, na maioria 
das vezes, acompanhado do sufixo – re.

Exemplos: tapii riimã – pertíssimo

  Ampaa mã – longíssimo

  Incrêê re - pouquíssimo

  Impej ti pitti  (belíssimo)
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  Ihte ryy ti (altíssimo)

  Hakaa ti (branquíssimo)

  Cute hajỹr peej ti  (espertíssimo)

  Cateaa mã ( grandíssimo)

  Ihte Krããnre (baixíssimo)

  ikeaanre  (feíssimo)   

b) Analítico: é usado através do advérbio de intensidade cati ou ti, posposto ao adjetivo 
ou ao advérbio. O advérbio cati é usado quando se refere a pessoa, coisa ou  animal, ou seja, 
vem sempre ao lada de um substantivo; já  ti vem sempre ao lado de um adjetivo ou advérbio, 
conforme exemplos a seguir: tapi capehnã ( muito perto), ampaa  mã to ampa mã( muito longe), 
hujarean to hujarên ( extremamente rápido), ihprĩan to ihprĩn ( bastante devagar).

Hõ exemplos:

Caxê, tapi ajõhkrĩ capeh nã amẽ ipa.

Eles moram muito perto da sua aldeia, Caxê.

Mẽ pah kwỳ pê kẽn jakati  catêjê mã mẽ pa pê, ampaa mã to ma amẽ ipa, cô jĩ kjê rumpê.

Nossos parentes da aldeia pedra Branca moram longissimo da gente, do outro lado do 
rio.

Xakryj mã hũhkra jujarean to huiaren/ hũhkra  pêr prêt.

Xakryj é extremente rápido no trabalho.

Ijõh wej cahãj mã ihprĩan to ihprĩn ipa.

Minha avó anda bastante devagar (devagaríssimo).

 Ihkàhhêc  kãm  advérbio de intensidade itajê.

Incrire (menos), catea (muito), incrêêre (pouco), hiper(mais), incrinare(demais) 
incrinããre(bastante), japyri mã(menos).

Hõ exemplos:

ate atõ kĩn te amjĩ jahkrepej criire.

Você é menos inteligente do que seu irmão

imã cacô tyc re catea nẽ ihkwỳ.

Dê-me muito café.

imã tep crêêre nẽ ihkĩn

eu quero poucos  peixes
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imã hipêr arỳjhy xàn.

Eu quero mais arroz.

ate hajỹr pej crinare.

Você é demais

Tupẽn te ampo xô mã incrinaare nẽ ma to mõ.

Tupẽn levou bastante frutas

Capeehnã- ampaamã to ampa mã- hujarean to hujarên-ampej pê mã- ihprĩĩn- hakrya to 
hakry-cacroa to cacro

Pom quê itajê, mẽ hompu!

Capeenhnã ( pertíssimo), ampaa mã (longíssimo), hujarêên (rápido), ampeej pêê mã 
(davagarissímo) hakryy (geladíssimo), cacroo (quentíssimo).

a) ajũrkwa capeehnã hũrkwa xà.

A casa dele fica pertíssimo da sua casa.

b) itõj mã ampaa mã apu ipa.

A minha irmã mora longíssimo.

c) Caprãn mã ihkõm wỳr ampeej pêê mã mõ.

O  Jabuti anda devagaríssimo para beber água.

d) Hõtkêt nã mã cô jakryy.

De manhã a água é geladíssima.

e) ita kãm mã amcro ita cacroo.

Hoje o dia está quentíssimo.

f) cute cyt nẽ to kwỳr cakrỳn, hũhkra jujarên.

g) howrya pĩn mã mẽ ipôj, ampaa mã mẽ hõhkrĩ xà.

h) Jũm kààre ita jũrkwa jcapeeh nã cô iroroc

Jũm kààre ita  jõh pur capeeh nã côhpa re hikwa.

j) ra kratihwỳj peac to ihpec nẽ ihprĩĩn mõ.

Pean superlativo kãm mã mẽ harkwa coloquial kãm mã ampo to ihkryj re, pom hihôt 
kãm re hõ sufixo.

Pom quê:

Ahtũmcrire, hõtkêt rehnã

tapir re mã      amja rê rehnã
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awjarê re         aprĩn rehnã

impejre            ampej pê re mã

hupare

hoprêre 

incryc xi re

Pryyre cati ( caça grande)

Krĩ cati (aldeia grande - cidade)

Cahãj cati ( mulher grande)

Hicotti ( muito gordo)

Impeaj to impej (muito bem)

Cormã intuw( muito novo)

Inxôôti( muito doce)

Hakryti ( muito frio)

Cacrohti (muito quente)

Artigo

É a palavra que serve para determinar ou indeterminar  o substantivo.

Na língua krahô, existem duas palavras que podem exercer a função de artigo.

a) Artigo definido: jê exerce função de artigo definido plural quando vier após o radical 
da palavra.

Exemplos:

Rop itajê  ( os cachorros)

Tôn itajê  ( os tatus)

Hũmre ita  jỹ nẽ apu apà (O homem está comendo sentado)

b) Artigo indefinido: em Krahô, nõ  em certos contextos, assume a função de artigo 
indefinido  singular, conforme exemplos a seguir:

Exemplos:

Rap nõ py  ( pegue um lápis)

Panẽr nõ py ( pegue uma panela)
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Numeral

É a palavra que quantifica numericamente os seres ou ainda indica  a ordem que os 
mesmos ocupam numa série.

Na língua Krahô, existem apenas três numerais. A partir do número quatro, são usados 
empréstimos do português adaptados fonologicamente à língua Krahô, como podemos observar 
a seguir. O numeral, na língua Krahô, pode ser classificado em:

a) cardinal: indica a quantidade determinada de seres.

pyxit (um)

ipijakrut (dois)

incrê (três)

 cwat (quatro)

xĩc  (cinco)

xêj (seis)

ôjtô (oito)

õõji (onze)

b) Ordinal: indica a ordem dos seres numa determinada sequência:

Exemplos: Ihkrãri (primeiro)

  Ihcahtiri (segundo/no meio)

  hapuhnã (terceiro/último)

c)  Numeral fracionário: indica uma fração ou divisão.

 Exemplos: Hipôcri (meio).

  Hakep crê  ( terço).

  Hakepte tr cwat (quarto)

d) Numeral multiplicativo: indica multiplicação.

 Exemplos: ipihpo/ipijakrut ( duplo)

  ajkrut nẽ ahpo (dobro)

  Incrê nẽ ahpo (triplo)
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Pronome

É a apalavra que representa ou se refere ao ser, indicando-o como pessoa do discurso. 
Na língua Krahô, os pronomes se classificam em: pessoais, possessivos, demonstrativos, 
indefinidos e interrogativos:

Ao falarmos em pessoas do discurso, referimo-nos a uma das três pessoas gramaticais 
que podem ocorrer num ato de fala ( ou discurso).

a) Primeira pessoa: aquela que se refere à pessoa que fala: pa (eu, me, mim, comigo, ) 

Exemplo: Wa apà (eu como)

b) Segunda pessoa: aquela com quem se fala. (teu, te, te, contigo) ca 

Exemplo: Ca apà (tu comes)

c) Terceira pessoa: aquela que se fala refere à pessoa de quem se fala( ele, ela, se, lhe) ta

Exemplo: Quê apà (ele come)

Subdivisão dos pronomes pessoais em Krahô:

a) do caso reto: são aqueles que, numa oração, exercem função de sujeito.

Exemplo: Wa mõ  - eu ando 

Ca mõ – você anda

b)do caso oblíquo: são aqueles que, na oração, exercem a função de complementos.

 Exemplo:  Imã cààhà hõ.  (dê-me o cofo)

Pronomes pessoais retos:
Pronomes retos

singular
1ª pessoa
2ª pessoa
3ª pessoa

Pa - eu
Ca - tu
Ta - ele/ela

plural
1ª pessoa
2ª pessoa
3ª pessoa

mẽ pa - nós
mẽ ca  - vós
mẽ ta - eles/elas
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Pronomes Oblíquos Átonos Krahô
Pronomes Oblíquos

singular 1ª pessoa
2ª pessoa
3ª pessoa

ikãm (me/mim) ikãm (comigo)
akãm (te/ti), akãm (contigo)
kãm (se/si,), akãm (consigo), akãm (ele/ela), 
ca(lhe), kãm (o/a)

plural 1ª pessoa
2ª pessoa
3ª pessoa

mẽ pa (nós/nos), mẽ pah kãm ( conosco)
mẽ akãm (vós/vos), mẽ ikãm (convosco)
mẽ kãm (se/si), mẽ ta (lhes), mẽ ta (os/as), mẽ ta 
(consigo), mẽ ta (eles/elas)

Pronomes Possessivos em Krahô

Em Krahô, os pronomes possessivos, em princípio, indicam  a que pessoa do 
discurso pertence o elemento ao qual se refere.

a) primeira pessoa do singular: itakjê (meu), ijũhtakjê (minha), mẽ jũhtakjê 
(meus minhas)

b) Segunda pessoa do singular: atekjê (teu), ajũhtakjê (tua), mẽ ajũhtakjê 
(teus, tuas)

c) Segunda pessoa do singular: atakjê (seu, sua), ajũhtakjê (seus, suas)

d) Primeira pessoa do plural: (nosso), patackjê (nossa), pa jũhtackjê (nossos), 
patackjê (nossas)

e) Segunda pessoa do plural: ca (vosso), ca (vossa), mẽ ca (vossos), mẽ ca 
(vossas).

f) Terceira pessoa do plural: atackjê (seu), atackjê (sua), mẽ ajũhtackjê (seus), 
mẽ ajũhtackjê (suas)

Hõh  – dele / dela. Exemplo: hõh panãn xô – a banana dele / dela.

ijõ – meu / minha. Pode ser uado tanto para objeto como para coisa que pertence a 
alguém.

 Exemplo: ijõ rop – meu cachorro.

apjên – seu / sua. Exemplo: apjên – seu marido.

Cahxêt jõ livro - de Cahxêt . Exemplo: Cahxêt jõ livro - o livro de Cahxêt .

Jum jũhtackjê mã livros?  – de quem (plural) este livro? 
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Pronomes demonstrativos

São aqueles que indicam o local ou a posição dos seres em relação às três pessoas do 
discurso.

Pronomes Demonstrativos
1ª pessoa

2ª pessoa

3ª pessoa

Ita (este/esta) itajê (estes/estas), tamã (isto)

ita (esse/essa) itajê(estes/estas), tamã (isso)

ata(aquele), ata (aquela), atajê (aqueles), atajê (aquelas), 
ata (aquilo)

Emprego dos pronomes demonstrativos em Krahô

Os pronomes demonstrativos este, esta, isto indicam que o ser está perto do falante:
Exemplos:
 Hũmre ita -  este homem
 Krĩ ita -  esta aldeia
 Ta mã -   isto aí
Esse, essa, isso: indicam que o ser está perto do ouvinte.
Exemplos:
 Kaj ita - esse machado
 Ikre ita - essa casa
 ita mã - isso aí
Os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo indicam que o ser está afastado do 

falante e do ouvinte, conforme exemplos a seguir:
 Ahkraj re nõ ata  -   aquele menino
 mẽ cuprỳre atajê -    aquelas meninas        
 Pori ata -      aquilo lá
Observação: o pronome demonstrativo ata é usado para indicar que a posição do ser 

está afastada do falante e do ouvinte, em ralação ao tempo passado remoto e ao espaço. 
Exemplos:
 Mam cukôj ata -    aquele macaco, antigo
 Pry kàc xũmti ata mẽ cahãj ita - aquele boi/vaca 
 Mẽhi nare ata -    aquele não-indígena 
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Pronomes indefinidos Krahô:

São os pronomes que se referem à terceira pessoa do discurso, apontando-a de modo 
vago ou expressando quantidade indeterminada.

Pronomes Indefinidos Krahô 
Jũm (alguém), nẽ jũm (ningém), ihcuneã (tudo), ihnõ (outro), ihnõ (outro/outra), 
ihhwỳ (outros/outras), ahpan (cada), hamrẽare (nada/algum), ihnõ (alguns/algumas), 
ihkwỳ, (alguma), nenhuns), nẽ ihnõ (nenhuma), nẽ ihnõ (nenhumas), ihcunẽa (tudo) 
ihcunẽa (todos), ihcunẽa (toda), ihcunẽa (todas), hohkeat(muito/muita) ihkwỳ  (outros/
outras), ihnõ (outra), hohkeat (muito/muita), incrinããre  (muitos/muitas), tahnãa 
(certo/certa), tahnãa (certos/certas) incrêêre/incriire (pouco/pouca), incrêêre (poucos/
poucas), hohkeat/incrinããre(vários/várias),crinare (tanto/tanta),incrinaare(tantos/
tantas) pomquê (quanto/quanta),  jumã cute(quantos/quantas).

Observação:  pronome indefinido nõ (outro) é usado após o substantivo.

Ihpar nõ – outro pé.

Ropti nõ – outra onça.

Tôn nõ – outro tatu.

Pronomes Interrogativos Krahô

São pronomes interogativos que, o que, quem, qual, quais quanto, quantos, quanta, 
e quantas, usados na formulação de perguntas. 

Exemplos:

 Amcro jũ?   -  Que dia ?

 Jũm mã itar mõ?   - Quem veio aqui ? 

 Jũmã mã ajaprỳ?  -  Qual seu nome ?

 Jũmã mã tep te?   -  Quantos peixes ?

 Jũmã mã ikre te?  -  Quantas casas ?

Verbo

É a apalvra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. 

Exemplos: ahõ (dar), gõr (dormir), wrỳ (chover), cô catõõtõc (trovejar), ihcuxê 
(relampejar), kôc apêt (ventar), hakry (alegrar), apẽintuw (amanhecer), mõ (andar), capa 
(arrancar), acakôc (falar), cumãkry ( estar com firo), ihpec xà (estar com preguiça).
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Segundo Albuquerque (2004), os verbos em Krahô ocorrem sempre no final de frases, 
seguidos por uma partícula de tempo e não podem ocorrer com os sufixos -ti e -re.

 Os verbos em Krahô apresentam duas formas: uma longa que ocorre quando o verbo é 
seguido por outras palavras na mesma frase; já na forma curta, o verbo sempre aparece no final 
da frase.

Flexão verbal

Em Krahô, o verbo apresenta as seguintes flexões: número, pessoa, tempo, modo e 
voz. Graças a esses aspectos, uma forma verbal pode trazer, em si, diversas informações.  Assim 
em:  wa ha ma amẽ awjahê (nós iremos caçar)  

 Wa ma côhpare wỳr mẽ mõ (nós fomos para o córrego) indica:

a) ação de andar

b) a pessoa gramatical que pratica a ação – mẽ pa, cu mẽ (nos, nós)  

c) o número gramatical (plural)

d) o tempo em que tal ação corre (futuro)

e) o modo como é realizada a ação (um fato que ocorreu realmente no futuro-indicativo).

f) o sujeito que pratica a ação (voz ativa).

Desta forma, constatamos que, em Krahô, o verbo se flexiona em número, pessoa, 
tempo, modo e voz. 

a) Número: o verbo em Krahô admite a flexão de número e pessoa, embora  a flexão 
ocorra através dos prefixos relacionais, sufixos e das palavras indicadoras de tempo ou pela 
mudança do radical do verbo. 

Exemplos:    ijopàn - eu comi – singular

                   mẽ ijopàn   -   nós comemos – plural

b) Pessoa

As pessoas verbais servem de sujeito  ao verbo e  se classificam em três, sendo singular 
e plural:

1) Primeira pessoa: aquela que fala.

a) do singular: corresponde pronome pessoal:  wa  - eu

Exemplo: wa mõ -  eu ando 

b) do plural: corresponde ao pronome pessoal: cu mẽ -  nós 

Exemplo: cu mẽ mõ - nós  andamos 
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2) Segunda pessoa:   aquela que ouve:

a) do singular:  corresponde ao pronome pessoal:  ca -  tu 

Exemplo: ca mõ  - tu andas 

b) do plural: corresponde ao pronome pessoal:  ca mẽ -  vós 

Exemplos: ca mẽ amõ -  vós andeis

3) Terceira pessoa: aquela de que se fala.

a)  do singular: corresponde aos pronomes: Quê/ta -   ele/ela; 

    Exemplo: Quê mõ -  ele/ela anda 

b) do plural: corresponde aos pronomes pessoais: Quê mẽ -   eles/elas

Exemplos: Quê mẽ mõ (eles/elas andam)

c) Modo

É a propriedade que possui o verbo de indicar a atitude do falante em relação ao ouvinte.  
De modo geral, em Krahô, há dois modos indicativo e imperativo. 

a) indicativo: expressa uma atitude de certeza em relação ao fato.

 Exemplos: Wa apà -   eu como(presente)

  Wa ha apà - eu comerei(futuro)

  Wa ijopàn- eu comi (passado)

  Pê wa apà - eu comi (passado remoto

b) subjuntivo:  exprime um fato possível, hipotético ou duvidoso. Assim, a localização  
expressa pelos tempos do  subjuntivo é menos nítida que a dos tempos do indicativo.

Exemplos: Wa  mõ – que eu vá à cidade (presente)

  Wa jaman ma krĩ mã mõ – se eu fosse à cidade( pretérito imperfeito)

  Juhnã caxuw wa ha mõ krĩ mã - quando eu for à cidade ( futuro)

 c) imperativo: O fato é anunciado, expressando uma ordem, um pedido ou um conselho.

Exemplos: Apẽ -  Mostre

  Are -  Deixe

  Apà - Coma    

  Awrẽc - corra 

  Ropti curan nõ - não mate a onça

  Cumã ipẽr nõ - não mostre

  Pananxô Krẽr nõ - não coma a banana
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Nas formas imperativas de 3ª pessoa do singular, a preposição mã faz parte do radical 
do pronome de 3ª pessoa cu.

Exemplos: Cumã to ihcuxô – descasque para ele / ela.

  Cumã ihkwỳ ta– tire para ele / ela.

  Cumã cahy – costure para ele / ela.  

  Cupê ite ihkwỳ hyr – tirei dele / dela.

  Ipuhnã  – entorno dele / dela.

d) Tempo

É a característica que tem o verbo de localizar o fato ocorrido no tempo, em relação ao 
momento em que se fala. Em Krahô os quatro tempos básicos são: presente, passado, passado 
remoto e  futuro.

a) Presente:  a ação ocorre no momento em que se fala:

Exemplo: wa pananxô krẽ   -    eu como banana

b) Passado: a ação ocorreu num momento anterior àquele em que se fala:

Exemplo: ite panonxô krẽr  -   eu comi banana

c) Passado Remoto: a ação ocorreu num momento muito anterior àquele em que se fala.

Exemplo: Pê wa panonxô krẽ  -   eu comi banana

d) Futuro: a ação poderá ocorrer depois do momento em que se fala.

Exemplo: Wa ha pananxô krẽ  -  eu comerei banana

Formas Nominais do verbo

Há em Krahô três formais nominais do verbo que não expressam exatamente o tempo 
em que se dá a ação expressa.

a) Infinitivo: corresponde ao nome do verbo: ihcakôc (falar), ihcapĩ (derramar), capi 
(escolher).

b) Gerúndio: Em krahô, o gerúndio corresponde às formas longas do verbo. Cumã 
hahkwỳ (remando), hagã ( apertando), hõmpu (vendo), hakep (cortando) ihcaahy (batendo), 
ihcapõ (varrendo) akjêj (entrando).

c) Partícipio: corresponde ao nome adjetivo:  ty (morto), ihcaakôc  (falado), hahkwỳ 
( remado), mẽ hõh ( comido), incwỳr (chorado), ihcajpre (amarrado), mẽ incjêj xà (entrado), 
hakep (cortado) , hatê (espremer).  
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Voz do Verbo

Na língua Krahô, o verbo  se distribui em três vozes:

a) Voz ativa: quando o sujeito é agente, isto é, ele realiza a ação verbal.

          Exemplos: hujahêr pej te po curan -  o caçador matou o veado

                          Ropti te xoore curan -  a onça matou a raposa

                          hujahêr catê te ropti kwỳ jipej - o caçador matou muitas onças

                          ropti kwỳ te xoore jipej – o bando de  onças matou as raposas.

b) Voz passiva: quando o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. O sujeito é paciente.

Exemplos:  Hujahêr pej te mã pó  pir -  o veado foi morto pelo caçador

              Xoore mã ropti te ipĩr-  a raposa foi morta pela onça

c) Voz reflexiva: quando o sujeito é agente e paciente, ou seja, ele pratica e recebe a 
ação verbal.  

Exemplos: Cahxêt te amjĩ xec - Cahxêt se feriu

              Tupẽn te amjĩ xec  - Tupẽn se feriu

              Xôôco te amjĩ jà kep  - Xôôco se cortou

Modelo da Conjugação verbal em Krahô

Verbo Sorrir  - Acxa
Presente Futuro Passado Passado Remoto

Wa  Acxa

Ca  Acxa

Quê  Acxa

Cu mẽ acxa

Ca mẽ acxa

Quê mẽ acxa

Wa ha acxa

Ca ha acxa

Quê ha acxa

Cu ha mẽ acxa

Ca ha mẽ acxa

Quê ha mẽ acxa

Ixy

Axy

Inxy

Mẽ pan xy

Mẽ axy

Mẽ inxy

Pê wa ajco acxa

Pê ca ajco acxa

Pê acjo acxa

Pê cu ajco mẽ acxa

Pê ca ajco mẽ acxa 

Pê cu ajco mẽ acxa
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Verbo Comer - Apà

Presente Futuro Passado Passado Remoto
Wa apà

Ca apà

Quê apà

Cu mẽ apà

Ca mẽ apà

Quê mẽ apà

Wa ha apà

Ca ha apà

Quê ha apà

Cu ha mẽ apà

Ca ha mẽ apà

Quê ha mẽ apà

Ijopàn

Ajopàn

Hopàn

Mẽ pa jopàn

Mẽ ajopàn

Mẽ hopàn

Pê wa ajco mẽ apà

Pê ca ajco mẽ apà

Pê ajco mẽ apà

Pê cu ajco mẽ apà

Pê ca ajco mẽ apà

Pê ajo mẽ apà

Verbo Andar  - Mõ
Presente Futuro Passado Passado Remoto

Wa mõ

Ca mõ

Quê mõ

Cu mẽ mõ

Ca mẽ mõ

Quê mẽ mõ 

Wa ha mõ 

Ca ha mõ

Quê ha mõ

Cu ha mẽ mõ

Ca ha mẽ mõ

Quê ha mẽ mõ

Imõr

Amõr 

Mõr

Mẽ pa mõr

Mẽ amõr

Mẽ mõr

Pê wa ajco ipa

Pê ca ajco apa

Pê ajco ipa

Pê cu ajco mẽ paapa

Pê ca ajco mẽ apa

Pê ajco mẽ ipa 

 
Verbo Mentir – Ihhêj

Presente Futuro Passado Passado Remoto
 Wa ihêj

Ca ahêj

Quê ihhêj

Cu mẽ pahhêj

Ca mẽ ahhêj

Quê mẽ ihhêj

Wa ha ihêj

Ca ha ahêj

Quê ha ihhêj

Cu ha mẽ pahhêj

Ca ha mẽ ahhêj

Quê ha mẽ ihhêj

Ihêj

Ahêj

Ihhêj

Mẽ pahhẽj

Mẽ ahêj

Mẽ ihhêj

Pê wa ajco ihêj

Pê ca ajco ahêj

Pê ajco ihhêj

Pê cu ajco mẽ pahhêj

Pê ca ajco mẽ ahêj

Pê ajca mẽ ihhêj
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Verbo Banhar - Xwa

Presente Futuro Passado Passado Remoto

Wa xwa

Ca xwa

Quê xwa

Cu mẽ xwa

Ca mẽ xwa

Quê mẽ xwa

Wa ha xwa

Ca ha xwa

Quê ha xwa

Cu ha mẽ xwa

Ca ha mẽ xwa

Quê ha mẽ xwa

Ixwỳr

Axwỳr

Wỳr

Mẽ pa xwỳr

Mẽ axwỳr

Mẽ wỳr

Pê wa ajco xwa

Pê ca ajco xwa

Pê ajco xwa

Pê cu ajco mẽ xwa

Pê ca ajco mẽ xwa

Pê ajco mẽ xwa

Verbo Beber - Ikõ

Presente Futuro Passado Passado Remoto

Wa ikõ

Ca ikõ

Quê ikõ

Cu mẽ ikõ

Ca mẽ ikõ

Quê mẽ ikõ

Wa ha ikõ

Ca ha ikõ

Quê ha ikõ

Cu ha mẽ ikõ

Ca ha mẽ ikõ

Quê a mẽ ikõ

Ikõm

Akõm

Ihkõm

Mẽ pahkõm

Mẽ akõm

Mẽ ihkõm

Pê wa ajco ikõ

Pê ca ajco ikõ

Pê ajco ikõ

Pê cu ajco mẽ ikõ 

Pê ca ajco mẽ ikõ

Pê ajco mẽ ikõ

Verbo Pular  - Itoj

Presente Futuro Passado Passado Remoto

Wa itoj

Ca atoj

Quê intoj

Cu mẽ pantoj

Ca mẽ atoj

Quê mẽ intoj 

Wa ha itoj

Ca ha atoj

Quê ha intoj

Cu ha mẽ pantoj

Ca ha mẽ atoj

Quê ha mẽ intoj

Itoj

Atoj

Intoj

Mẽ pantoj

Mẽ atoj

Mẽ intoj

Pê wa ajco itoj

Pê ca ajco atoj

Pê ajco intoj

Pê cu ajco mẽ pantoj

Pê ca ajco mẽ atoj

Pê ajco mẽ intoj
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Advérbio em Krahô

É a palavra que modifica um verbo, adjetivo ou  outro advérbio.

a) Advérbio modificando um verbo:

Exemplos: ihnõ kãm ijõt -   eu dormi ontem

  ijõt crinare -   eu dormi muito

 b) Advérbio modificando adjetivo:

Exemplos: Awcapàt kô crinare - noite muito escura

  Amcro cacro crinare - dia muito quente

  Cô jakry crinare - água muito fria

c) Advérbio modificando advérbio:

Exemplos: hũmre ata cakôc pej -  o homem falava muito bem 

  Ampo pryre ata kàr pej -  o pássaro cantava muito bonito

Classificação do Advérbios em Krahô

Os advérbios são classificados de acordo com a circunstância que expressam.

Circunstância Advérbio
De afirmação ỹhỹ,(sim),  hôw, (ta bom), maa (está bem) , ihprãn nare (sem dívida), 

impeaj to (com certeza), cute hajỹr (realmente).
De dúvida Quê jaman (talvez), quê jaman ihtỳj (provavelmente), quê jaman 

hanẽan (possivelmente).
De intensidade Hokeat(Muito), incrêêre(pouco), hoheeat (bastante), hiper (mais), 

incriire (menos).
De lugar Ampaa mã (longe), capehnã/tapiiri mã (perto), itar (aqui), curea( ali/ 

lá), ihkôt (atrás), ihkrac ri(em baixo), incwỳr pê (em cima), ma curi 
(acolá),  caxwam pê/ihkre kãm(dentro),  pó rumpê (fora), ampaa mã 
(longe).

De modo Impej (Bem),ihkeanre (mal),  ihkean to ihkeanre(pior), impeaj 
(melhor),  cute hajỳr (assim),  kyyjre pê (suavemente),  ihtỳj crenaare 
( fortemente), ihpeac to ipec (cansadamente).

De negação Nare (não), nẽ jỹhcaxuw (nunca), nẽ jỹhnã caxuw (jamais), cute hajỹr 
nare (de jeito algum), nẽ tahnã cute hajỹr nare (de modo nenhum).

De tempo  Ita kãm (hoje),  ihnõh kãm (ontem), apẽh nã (amanhã), hot kêt 
nã (cedo), pyt kãm (tarde), amcro (dia),ihtỳj hẽtpê (sempre), mam 
(antes),  ihkôt (depois), amcrà nõh nã (no ano passado),  hamũn te 
ite não (na semana passada).
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Advérbio Interrogativo

Em Krahô, há advérbios que são usados nas interrogativas. São os chamados de advérbios 
interrogativos de causa, lugar, modo e tempo:

Advérbio Itajê mã hõ cute hajỹr, ihkrac ri mã cute ajpẽn ry:

Pomquê itajê, hompu he!!

a) Causa:  ampo kôt? ( Por que?). 

Exemplos: ampo kôt ca pur mã amõr nare?   - Por que não foi à roça ? 

 Ampo kôt ma acator?     -  Por que você saiu? 

b) Lugar:   Jũ rĩ ?    -   Onde?

Jũ rĩ mã xà? –

Jũ rĩ mã nõ ita?

Jũ rĩ mã ajũrkwa?

Jũ rĩ wa apu ajpã ita?

Jũ rĩ pê ca càhà ita xãm?

Jũ rĩ pê ca ajco mẽ akrĩ?

jũhwỳr?/jũhpĩn? - Para onde? / De onde?

 Exemplos: jũrĩ mã ajõt ?  - Onde você dormiu?

  Jũrĩ mã ajũrkwa?    -  Onde é sua casa?

 Jũrĩ ca apu apa?   -  Onde você mora?

c) Modo: jũ mã mã -  Como ?

Ju mã mã ate imãn ita ton?

Ju mã mã ate nẽ hahkrepej?

Ju mã ca ha atẽm ita to?

Jũ mã mã cute nẽ irêr, hĩkjê mã?

Ju mã mã ate?

Exemplos: jũ mã mã nẽ acator?  -  Como você saiu?

  Jũmã mã ate?   -       Como você está?) 

d) Tempo: Jũhnã caxuw?  (quando ?)  

Mẽ ihcukij xà nã:
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Jũh nã caxuw? ( Quando?)

Jũh nã caxuw mã apôj? (Quando foi que você chegou?)

Jũh nã caxuw mã mẽ mõ? (Quando foi que eles vieram?)

Jũh nã caxuw quê ha ajpên mõ? (Quando é que ele virá?)

Jũh nã caxuw pê ca ipupu ita? (Quando é que você me viu?)

juhcaxuw mã apôj?    (quando você chegou)

juhcaxuw mã ipôj? ( quando ele chegou?)

juhcaxuw que ha apẽn mõ? ( quando ele virá?)

Expressões Adverbiais Krahô

Pactoan Hipêr – mais uma vez.

Exemplos: Hipêr to imã  - faça mais uma vez para mim.

Apẽahnã– amanhã.
Exemplos: apẽ ha mõ - vou só amanhã.
Ita kãm – hoje.
Exemplos: ita kãm wa ha ma awjahê - hoje vou para caçada.
Awcapàt kãm– de / à noite.
Exemplos: Awcapàt kãm wa ha gõr - só vou dormir à noite.
Hotkêt nã – de manhã (cedo).
Exemplos: Hotkêt nã wa ha apà - comerei de manhã bem cedo
Pyt Kãm: de / à tarde.
Exemplos: pyt kãm wa cre - cantarei só à tarde
Hamrẽare – nada.
Exemplos: nẽ ampo nã imã ihprãm nare – nada me interessa
Itar– aqui.
Exemplos: itar mã? - Está aqui, é aqui?
Curea – aí. 
Exemplos: Curea ahhi jaxwỳ - põe o lixo aí
Nare  – não (feminino). 
Exemplos: nare ita mã ihkêanre – não, este é muito ruim

Nareh  – não (masculino).

Exemplos: waha icator nare – não vou sair



74 Gramática Pedagógica Krahô

Nẽ hipêr – jamais. 

Exemplos:  wa ha nẽ hipêr ijujahêr nare - jamais irei caçar

ỹhỹ - sim.

Exemplos: ỹhỹ ijohcukren – Sim, eu corri

Nare  – não.

Exemplos: arỳjhy kur kêt nẽ

Jãmãn  – talvez.

Exemplos: Quê jamãn pur mã mõ  - talvez ele vá à roça.

Graus do Advérbio

O advérbio, assim, como o adjetivo, não é flexionado no grau comparativo. Para indicar 
esse grau, utilizam as formas: catea/ pomquê(tão... quanto), hiroa pê (mais... que),  hapy rimã 
(menos... que) 

1) O grau camparativo:

Quê ihtỳj comparativo:

a) de igualdade:  ajpẽan kôt quêt ajpẽan kajrehnã

  Pom quê:

Kôttỳj ampaamã apu ipa, hajêhi cuxà mãa mã.

kratihkwỳj jõ krĩ ampaa mã, cutàkre cuhtàkre cuxà maa rimã.

Exemplo: hũmre ita paa xà pê pomquê rop -   O homem anda tão devagar quanto o 
cachorro.

Cupê inxũ nẽ cati –   Ele é tão grande quanto o pai.

b) de superioridade:  hirôpea - catea to cati

kottỳj mã hajehi jirôpea ampaa mã apu ipa

kratihkwỳj jõh krĩ mã, cuhtàkre jõh krĩ jirôpea ampaa mã ihcuhhê.

Exemplo: hũmre ita rop jirôpea ihprĩn ipa. -   O homem anda mais devagar do que o 
cachorro.

Ahkrajre nõ ita ajirôa pê cumã amjĩ jahkrepej. – Este menino é mais esperto do que 
você.    

c) de inferioridade: hapyrimã quêt incrire

pom quê: 
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ahkrãhkwỳj tapitimã apu tehtihkwỳj kin te ipa.

Hômjῖkwỳj Hatênkwỳj kĩnte tapi apu ipa.

ita kãm mã cỳt nẽ ihnõ kãm kin te pyt.

Exemplo: hũmre rop jirôa pê rop kĩn te ihprin ipa  -  O  homem anda menos devagar  
que o cachorro.

Mẽ cuprỳre nõ ita ajapya ri mã cumã amjĩ jahkrepej –       Esta menina é menos 
esperta do que você.

2) Grau Superlativo: o grau superlativo se classifica em:

Grau superlativo  - quêt ihtỳj

a) absoluto sintético: ita quê ihtỳj:

Absoluto sintético 

incriire to incriire: (Pequeníssimo) 

Incrêêre to incrêêre: (Pouquíssimo)

Tapia to tapiiri mã ( Pertíssimo)

ampaa mã to ampa mã: (Longíssimo)

ihprĩan to ihprĩn: ( Devagarinho/Devagaríssimo)

ihpeac to ihpeac re: (Cansadíssimo)

impeaj to impej: (Muito bom/ Muitíssimo bom)

incryac to incryc: ( Zangadíssimo) 

ihcaakôc peaj to impej: ( Ele falou muitíssimo bem/bom) 

pê wa ajco tapirimã pur capeh nã amẽ ipa : ( Nós moravámos pertíssimo da roça.

jũm kààre ita ampej pêê mã ajcamẽ: ( Uma senhora bem idosa anda devagaríssimo) 

 Mẽ ikãmpa -  Pom absoluto sintético ita kre kãm, mẽ pa caakôc xà to cumẽ amjã kjê 
itajiê.  Pean ahpãn hirõn xá.  

O grau do absoluto sintético em Krahô é realizado através da partícula  iryah, antes do 
advérbio. 

Exemplos: tapiiri mã  (pertíssimo)

  ampaamã ( longíssimo)

  hohkêat to hohkêt   ( muitíssimo)

  capeahnã ( juntíssimo)

   Hompu: absoluto sintético mã to cati xá, quêt kàj  mã to camẽn xà.
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Pomquê: Impeaj to impej, impej amjĩ mã impej pêê mã incrêêre, haa na,  capehnã, 
ampaa mã, kyy re pê, 

Mẽ hõmpu, ampo jarẽn xà krãnre itajê kãm mẽ pahcakôc xà itajê:

Ikre ita mã impeaj to impej. – esta casa é lindíssima

Wa amjĩ mã ampej pêê mã pur mã mõ. Estou andando degagaríssimo.

Amcro ita kãm mã ra, pryre incrêêre to mõ mẽ pajõ pjê kre kãm. –hoje os animais estão 
pouquíssimos

j) Mẽ pajõ krĩ xaa, nã côhcati ajpjê. Pertíssimo de nossa aldeia, corre o rio

k) Wa ocapẽẽh nã xà, ma nẽ tẽ nẽ apupun nare. Estava pertíssimo de você e não o vi.

m) Ampaa ma ajõ krĩ xà.- É longíssima sua aldeia.

n) Kyyre pê acakôc. – Está falando baixíssimo.

b) absoluto analítico: a advérbio aparece modificado por outro advérbio que, 
normalmente, é usado com o auxílio do advérbio de intensidade to. 

Exemplos: ihte rya to ihtery (muito alto)
  Ampaa mã to ampa ma (muito longe)
  Impeaj to impej (muito bonito)
  Catea to cati (muito grande)
  Ihte kran re (muito baixo)
  rakrya to hakry (muito feliz)

Absoluto analítico, itajê mã cute hajỹr

Hõmpu he!

Tapiiri mã, ampaa mã hujarên to hujarên,  ihprĩĩn mõ , cati, kyre pê, kryah to kry, cocroa 
to cacro.

Pom quê: itajê

Tapiiri mã pàrti hikwa. – pertíssimo está a tora de Parti

Ampaa mã wỳhtỳ jõ pĩ hikwa.- longíssimo está a tora do Wỳhtỳ

Pàrtem mã hũhcuprêrprêat to huhcuprêrprêt.

Wej cahãj mã ra ihprĩĩn mõ.

Nẽ hanean superlativo ita kãm quê ihtỳj, mẽ pa caakôc xà kãm ampo to mẽ ihkryj re to 
hanẽ, mã linguagem coloquial kãm.

Pom quê:

Amjĩ mã impej pêê re mã,  awjarẽ rehnã  tapi re mã, ihtem  tỳj rehnã.
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Preposição

É uma palavra invariável que relaciona dois termos. Assim, um termo completa ou  
explicita o sentido do outro.

Preposição ita mã mẽ pa jarkwa to ajpencwa, ampo jarẽn xà nã, pom quê:

ipa xà( lugar), hakat(origem), hoh wrỳc xà ( movimento)  (hompun xà) (hakat) (ham xà).

Haneãn itajê

cunã mã                -ha

Cumã                   -quê

Cumãm                -mã

Ihkôt                    - kãm

Nãma rimã          -ma

Nã

Preposição - kãm mẽ pa harkwa to ajpẽn cwa itajê:  antecedente: mẽ  consequente. 
Ate impar pej caxuw, hompun peaj to hanẽ  xãm antecedente ita quê ha ampo jarẽn xà to 
ihpro, peã quê ha consequente to ihkrã cura.                   

Pom que itajê: Exemplos

Wa ha ma xwa – eu vou até o banho.

Ca ha ma apê – você irá até o trabalho

Ca Cukre kwỳj mã apê – você trabalha para Cukre kwỳj.

Quê ha carro kãm tẽ - ele irá de carro

Hompu! Ampo jarẽn xà itajê:

curia quê xa

ihkrã ri mã xa

wa ixwỳjê mã apê

wa ha acakwĩ

ite kãm mẽn

wa ha ma são Paulo

Nã tẽ.

Ante - cumam quêt mam

wa ha acumam pôj, krĩ mã,
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wa ha mam ipôj nã, wa há ajikaj.

Após - ihkôt quêt hapoahnã ihkôt mãri mã

ca ihkôt mãri mã tẽ

ajpên hapoahnã mẽ ihkôt mõ.

Até - nẽ ma cúria/ ihtỳj nõõ

cô jakryre ita ihtỳj nõõ, nẽ ma pur kãm hamrẽ.

ihtỳj kwỳ, nẽ ma cúria cator, ipôj xaakãm.

 Em Krahô existem três preposições  kãm,  pê, com sentido de sobre e em, significando 
elevação física ou lugar. Equivalente a acima de; ocorre após o substantivo ao qual se refere, 
indicando:

incwỳr pê – sobre 

Exemplos: ihkri xà incwỳr pê – sobre a cadeira.

  kwỳr pê– sobre a mesa.

Kãm – sobre / em

Exemplos: cahty kãm – sobre a esteira.

  kwỳc kãm  - na cama.

Pê – sobre / em

Exemplos: pjê kãm – no chão.

  Cà pê – no pátio.

A  preposição kãm, que significa dentro, é uma palavra relacional, que geralmente vem 
após o substantivo.

Exemplos: cajpo kre kãm  – dentro do cesto.  

A preposição kãm também pode ocorrer da seguinte forma:

Entre o sujeito e o objeto:

Exemplos: ite càhà kãm pananxô pupun – Eu vi bananas dentro do cofo. 

                  Ite càhà kãm wajῖ pupun. – Eu vi carne dentro do cofo.

Entre o objeto e o verbo:

Exemplos: ite pananxô pupun càhà kre kãm – eu vi bananas dentro do cofo.

Iniciar sentença enfática:

Exemplos: càhà kãm ite pananxô pupun – no cofo, eu vi bananas.

As preposições, na língua Krahô, são classificadas em essenciais e acidentais:
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Pom preposição nõ pit itajê.

a) Essenciais: são as palavras que sempre funcionam como preposição. São elas:

hirôpê (após), ma (até), cumẽ mã (com) , cunã(contra) kãm(de) nã ma   rimã( desde), ri 
(em), ipihpoh nã( entre), mã (para), tahnã( sobre) hamrẽare(sem),  hipy( sob). 

Exemplos: 

Amjĩ kĩn jirôpê ipôj – cheguei após a festa.

Pê ca ha Kwỳrti jiroapê pôj? Você chegará após Kwỳrti?

Kôttỳj mẽ mã Kôttô apu mõ  - Kôttỳj estava com  Kôttô.

Pê cumẽ ca apu mõ? Você esta com ele?

Wa ha carro kâm tẽ - eu irei de carro

Wa ha bicicleta kãm tẽ - eu irei de bicicleta.

wa icrireh na ma rima ijõkrepôj – eu canto desde pequena.

 Wa jỹrkwa ri jỹ - estou em minha casa

b) Acidentais: são as palavras que, embora, pertençam outras classes gramaticais, 
podem exercer o papel de preposição.

Hũtà (salvo) nẽ quê (senão), hõmpun (visto) põõpê (fora) 

Relações estabelecidas pelas preposições

Pom preposição ajpẽn caxuw mẽ to harkwa cwa itajê johkeat mã, pean ca ahheaj nã nẽ 
impar pej nare, jũ mã ihkrããri (antecedente mẽ consequente)

Itajê mã, ahpãn rehnã.

- mẽ hompu!

Lugar/posição

ahkrajre ma ikreri mẽ jỹ. (Os meninos estão em casa) 

ma irom jipoac ri hõhkrĩ. (A aldeia dele fica no meio da mata)

ihcah maa nã, cute imput nã cupẽ xê xôr.(Ele pôs o tecido de mal jeito no pescoço dele.

kyjre pê, cute kàj mã ihpar jarĩ.(Ele levantou os pés para cima bem devagar) 

Direção/ movimento 

ma kẽnre wỳr mã mẽ hũrkwa xa. (A casa deles fica próximo do morrinho)

wa ikràr ita kãm, mã mẽ ikwỳ johkrĩ wỳr cachoeira nã.
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cute ipupun, nẽ ahhêh nã nẽ cute ipupun nare pyràc, xa nẽ mũt wỳr apu rĩt

hamũ catut to mõ, nẽ ihtỳj kàj mã irῖt to mõ.

Tempo: 

Quê ha pyt ihcahpa, pea que mẽ crow to ahcukre.

Pê Hôhkwỳj crire itan, itar krĩ wỳr mẽ to cato.

Quê ha awcapat kôt ajpẽn pê cuta, quê ha ra mẽ ihkààre pit mẽ hõkrepôj.

Causa/motivo

mẽ ihcahpôt ti, ra mẽ hõjahĩr mẽ hahôc te mẽ ihkwỳ jipej.

mẽ hahôc mẽ, mẽ hõjahĩr te ra mẽ ihkryjre kwỳ to ipictor.

pê hũm cuprỳ ita pê intyr xwỳ acto, pea pê to hapac xàa to ihkrã apu ajpã.

mẽ hahkwa hêtxire incwỳr japê mã mẽ ipicapôn

Origem (Haakat) ( cator xà).

côkãm kjêre catêjê, quê há itar krĩ mã mẽ cato, amjĩ kĩn wỳr.

ma mẽ pahcurê kenre pĩn mã cacô xỳre ita.

Modo (Ampo ton xà) 

Tuwapeaa mã cute mẽ ihkwỳ mã harkwa, par cahàc kãm to ihtem caxuw.

cute ampo kôt hakop xàà nõhnã quê há cormã ihhêmpej pej nõ jarẽ.

pom cute ampo cunẽa nã homtên itajê kwỳ to, cute ampej pê mã mẽ hipêj.

Meio: (cukwa kãm ampo jahkrepej xà) 

Quê ajpên carro kãm ihkràr, wa há kỹr mã ihnõ kujate.

wa ite mẽ TV kãm mẽ kôôre to mẽ hohcukren nã mẽ hõmpun.

cute mẽ ihkôt harẽn xà nã ihcaakên, wỳhtỳ caxuw mẽ ihhêmpej xà, pytwrỳ nõhnã cute 
mẽ hicuw prãm xà nã, computador kãm.

Estado/qualidade ( Ampo kôt harẽn catàt) 

Pê cupẽ mẽ pa inquêtje kwỳ jipej jiroapê, pê mẽ pa inquêtjê kwỳ tῖr mã paa to ipa.



81Gramática Pedagógica Krahô

pê mẽ jũm kraare ata nã cato, pê ra cumã prãm, nẽ cumã krôô.

wajĩ capẽn ita mã cuxwa nẽ impeaj to impeaj.

Instrumento ( Pom cu ampo to mẽ apê itajê) 

cute mẽ arỳjhy nã xãc kôt mẽ kô to harkwa poc.

jũm tuw ita te catõac kãm to ropti curan.

Crepew te cuuhê to tep kwỳ inxexec.

Finalidade ( Ampo nã ihprãm) 

jũm xũmre itahõ bicicleta jõ pneu to ihtic caxuw to hõhhuc.

cute amẽ pa pê, mẽ pa jõ kêetuwajê jicuw xà to ihkên caxuw, quê hamẽ cupẽ jõ amjĩ kĩn 
ita to.

incryc caxuw mã mã arac ri jỹ. 

Posse (Ampo cuhhê xà quêt hikwa xà) 

Ajyr jõ xãnre ma hõt xaa kãm nõ.

mẽ ijõh wej jõh pur mã hitir capeh nã mã.

ihkoat mã hohpry nõ, hawên cajpuw.

Parentesco ( Mẽ ihkwỳ quêt mẽ akwỳ).

Harêkwỳj mẽ ipẽa jê mẽ, ihkra ma pur mã mẽ hàr.

mẽ ikjêjê kra te, mẽ ipê jàt jirõt jarêt par tu.

mẽ aputxwỳjê itajê, anã mẽa mã amẽ ato ihkeanre.

Companhia: (Pom ampo caxuw mẽ aykrut)

ahkrajre mã mẽ hũmjê kôt mẽ cutor tu, mẽ hujahêr to.

ahpan mẽ intuwajê te mẽ cuprỳ to mẽ amji tỳj, nẽ amẽ to awjahê.

itacaxuw mẽ ihkwaah kôt mõ nẽ ipôj.

Oposição (Hahpan xàh nã) 

nẽ acurêh catê nõh taj kãm atem nõ, ca nẽ to cô nare.

kỳj catêjê te pàrti to harãhcatêjê rer, pea mã mẽ incryc nẽ amẽ ajpẽn cahhyy.
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Ausência ( Mẽ cumã ahtô nããre quêt ampeaj kãm) 

mẽ cumã hõõ jamrẽare, ampo quê mẽ cukrẽ, mẽ ihtỳj caxuw.

nẽ cute amjĩ nã ihkàj xà nõ impar nare kãm, ipictor pea. 

Locuções prepositivas

São chamadas de locução prepositiva duas ou mais palavras que exercem o valor de uma 
preposição.  Ihkrac ri ( abaixo de), incwỳr pê (acima de), hicuxà ( a fim de ), ihkôt ( atrás de ), 
hicunẽa  ( junto de) cumam mõ (em frente de), incwỳr pê nẽ ampa mã ( em cima de, longe de), 
amjĩ xô ( de acordo com), incwỳr japê ( por causa de).

Itajê mã ahpan hakrã; pom quê itajê he, ahpanreh nã ihhêmpej xà, mẽr hõmpu:

 (Sobre) Ampo nã 

Acima de - incwaarpê / incwỳrpê / herôpea

A resposta de - tapan xàh nã

Embaixo de - ihkrac ri, ma ihkraac ri

Junto de - Capehnã / capehnã ri, capeahnã

Junto a - Capehnã / capehnã mã

Atrás de - catut ri – hapuah nã / ihkôt

Dentro de - Caxwãmpê – caxwãmpê ré

Atrás - hapoah nã 

Junto com - Cumẽ xà – cumẽ ihcuhhê – cumẽa nõ

De baixo de - ma ihkrac ri / ihkrac ri mã   

Mẽ hõ exemplo itajê pupu – veja os exemplos:

Ampo itajê jerôpea imã ajakràj

Cute to hãm xà ita jakren tu, ma incwaar pê to tẽ

Cute hũrkwa ita jarẽn xàa to, mã hamũ to mãc pàr rẽn, cô incwỳrpê.

Embaixo ( ihkrac ri) 

Ihkrac ri, ri xà, kwỳc krac ri

ma têêcrê pàr krac ri ri, kên jitô ihpêj

Kẽn pê kuj ti ri mã amẽ, ma ihkrac ri mã mẽ hũrkwa xa
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Capehnã - perto de 

Ma irom ti capeh nã ri, côh cati ata nõ

Hawên jacot ata capeh nã ri côhhiire ata iroroc nõ

Mẽr capeah nã ri hỹr nõ, jumã mã cute ton

Junto de - Capehnã

Mẽr rõrti pàr mẽ ri crow pàr xàjnõ

Mããjatôti mẽ ri caapôc re pàr pihpror nẽ ham nõ

atrás - Hapuahnã

Ajpên Caaxôô mẽ Mããhi hapuah nã mẽ mõ

Ma ikre catut ri mã pypar crinããre

Ma hamũ ahte mẽ ihkôt kwỳ

Dentro de - Caxwampê

 Ma ikre caxwỳn kãm ri nõr nõ, caxwampe ri nõ nẽ gõr

Tôn ita ma ihkre mã hàr nẽ  caxwampê nõ

Junto a - Copehnã

Awcapàt kãm ri ahkrãhkwỳj apu tehtihkwỳj mẽ mõr nõ

Ihhô jawêm mẽ  ihkra xũmre nõ amẽ ihtõj kôt mẽ ipa

Embaixo de - Ihkrac ri 

Cuhkõm te crat ata kraac ri ri nõr nõ

Ma mac pàr jomkrã krac ri ri cratre  xa

Conjunção

É a palavra invariável que liga duas orações ou termos semelhantes de uma mesma 
oração.

Classificação das conjunções Krahô

  Os autores Faraco & Moura (1991), Savioli (1991), André( 1991), Nicola & 
Infante(1991) e Sacconi(1991) consideram dois processos básicos de construção de frase: a 
coordenação e a subordinação.

 A coordenação: é o tipo de construção em que os termos se ordenam numa mesma 
sequência. Na coordenação, cada termo, tem valor por si, não dependendo, pois, de outro termo.  
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Daí ser chamada de coordenada ou independente.

Na língua krahô, há três conjunções coordenativas aditivas nẽ, mã e mẽ.

a) A conjunção nẽ é usada quando o sujeito é o mesmo para as duas orações.

Exemplos:

Ite hõmpun nẽ haprôr -     Eu o vi e comprei.

Wa côhcati nã mõ, pean nẽ ixwỳr nare – Eu fui para o rio, mas não tomei banho.

Rop mẽ xoore - Cachorro e raposa.

b) A conjunção mã é usada quando o sujeito da primeira oração for  diferente do  da 
segunda oração.

Exemplos: 

Ite hõmpun mã cute pjêmẽn.  Eu  o vi e ele correu.

Rop ti tôn curan mã ropti te poo cahàc curan - o cachorro matou o tatu e a onça matou 
o veado 

 Ite cupẽ xê japròr mã Xahy ma apu ihcaca. – eu comprei o tecido e a Xahy não gostou

c)  A conjunção mẽ é usada entre palavras ou termos que exerçam a mesma função 
sintática na oração, quer seja sujeito quer seja objeto. 

Exemplos: Tupẽn mẽ Põcuhtô te tôn krẽr - Tupẽn e Põcuhtô comeram tatu.

Po Cahàc mẽ xoore irom kãm apu ipa . – O veado e a raposa moram na mata.

Pátre ampo hô mẽ rôrôtre ku. – o Tamanduá come cupim e formiga

Conjunções Coordenativas:

a) Aditivas: estabelecem uma relação de soma: nẽ, mã e nẽẽ quêt nare.     Exemplos: 
ihkàhhôc mẽ hõpên oxà – estudo e trabalho

Hũmre cre mã cahãj ajkẽ – o homem canta e a mulher dança.

mẽ (nem) nẽẽ( mas também ) = nẽ hanẽan

Pããre mẽ tutre ajpẽn capehnã gõr.

harêkwỳj mẽ carà apu ajpu, crat kôt

Nẽẽ hanẽan amẽ ipupun nare.

Rỳ inõr naare, nẽ nẽẽikôt pej nare.

Ca ha amjia kôt mẽ cre, nẽ hanẽan mẽ ahcukre kôôre to.

Jũmjê itajê te mẽ arỳjhy caxwỳn to hõhkῖ, nẽ hanẽan mẽ ipê kwỳr xôm nã cããha pỳn.
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b) Alternativas: estabelecem uma relação de alternância entre dois termos ou duas 
orações. São elas: Ou, já, quer, ora, nem ( quêt, ra) 

Exemplos: Kããm wrỳ nẽ kãm kôc apêt – ora chove ora venta

  Ihkàhhôc cahyt quêt apê -  ou estuda ou trabalha

 Seja  quer que   -   Quêt/ nare  - Tahnã ihprãn.

Wa ha ahte ijõkrepoj, quêt cuha mẽ pah cunῖ pê mã mẽ pa jõkrepôj.

Pê ajarkwa pej, quêt acaakôc pej?

Ca atoj quêt ca apỳm.

Ca xa quêt ca jỹ.

Mõ quêt tẽ.

Pê amã aprõ mã ihpahkà japrôr prãm?

Pê ate hajỹr xà ita nã, awej prãm?                    

Pê amã hajỹr prãm, gapac xà nõõ ti ita nã?

Pê amã mẽ ihkẽm tahnaa, mẽ hupar nõ ita nã?

c) Adversativas: estabelecem uma relação de oposição entre dois termos ou duas 
orações. São elas: Mas, porém, senão, ( pean, que nare ha nean)

Exemplos: apê nẽ nẽẽ  hõt nare . – Ele trabalha, mas não dorme

  Ma hujahêr to mõ , nẽ nẽẽ cute ampo curan nare  - ele foi caçar, mas não 
matou nada

d Explicativas: estabelecem uma relação de explicação. A segunda oração explica ou 
justifica a ideia expressa num período. São elas: Pea = pois ( antes do verbo), que ( = porque) = 
ampo kôt

Exemplos: cà pê acato, xãm ra pahhi te aman  – Saia do pátio porque o cacique 
mandou.

  Ahkri ikre mã mõ, xãm acracro ti – vá para casa porque você está com 
febre

e) Conclusivas: estabelecem uma relação de conclusão ou consequência entre dois 
termos ou duas orações. Logo, pois, assim, por isso ( huren, pea, tahnaa, nẽ ita kot).

 Exemplos: ma apu awjahê nẽ cute ampo prykrãn kwỳ jimpej  – ele foi caçar, pois 
matou muitas caças.

   Ma pur mã mõ nẽ põõhy kwỳ to mẽ   – ele foi para roça, pois trouxe muito 
milho
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Conjunções Subordinativas

As conjunções subordinativas ligam orações dependentes, ou seja, subordinam uma 
à outra. Pode ser classificadas em: causais, comparativas, condicionais, conformativas, 
consecutivas, concessivas, finais, proporcionais, temporais e integrantes.

a) Causais: iniciam oração que indicam circunstância de causa.

Ampo kôt - porque

Cormã - porquanto, (espere) 

Jũhcaxuw quê  - uma vez que (quando)

Ampo? – como? ( O que?)

Exemplos: apu ikõ kôt mã apu amjῖ cajpre prãm  – ele estava bêbado por isso queria 
se amarrar

b) Comparativas: estabelecem uma relação de comparação.

Ampo? – o que?,

Ampo nã  - do que (Por que?)

Juma quê– quanto (quando) 

Jũ mã quê- assim como, (como)

Hõ to hanẽ - bem como (faz assim)

Exemplos: apu ihprõ jirôa pê apà -  ele come mais do que a mulher

c) Concessivas: estabelecem uma relação de concessão. Indicam uma  contradição 
a outra oração, mas essa contradição, no entanto, não impede que o fato se realize.

hêtpê - ainda que 

ma tẽ - embora, 

tamã ri - mesmo que, 

Pac toan  - por mais que, 

ahheaj to  - por pouco que.

Exemplos: quê wrỳ, wa ha ma pur mã mõ  – mesmo que chova, irei para roça

d) Condicionais: estabelecem uma relação de condição.

 Quê - se, 

Jãman  - caso, 

Quê jãman  - sem que/talvez
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Pom tahnã - contanto que, 

Pê ajco  - desde que, 

Quê jãmãn - a não ser que

Exemplos: quê ha iwrỳc nare, wa ha ma pur mã mõ.  - Se não chover, irei à roça.

e) Conformativas: estabelecem uma relação de conformidade, adequação ou 
acordo.

 Tahnã ihkôt hakop - conforme,

 Tahnã hõmpun xà - segundo, 

 jũma quê - como

Exemplos: wajaca pupun xà kôt, ca rama apu axà – Segundo o pajé, você está doente.

f) Consecutivas: Iniciam uma oração que indica uma consequência do fato expresso na 
oração anterior. Tão, de modo que, de forma que, de maneira que. (Ampo catea, ampo pupun xà, 
ampo kôt hakop xà, ampo jaren xà.)

Exemplos: tahmã ihpỳm taj nẽ ihtyc cahàc. – Tamanho foi a queda que ele desmaiou.

g) Finais : iniciam uma oração que indica circunstância de finalidade.

ampo caxuw - para que, 

ampo cwỳr japê - a fim de que, 

mã - que , 

cormã cute -  por enquanto

juh caxuw - quando

Exemplos: ihtỳj ihkàhhôc  cahyt ihnõ mã irêr prãm te . – Ele estuda a fim de passar

h)Proporcionais: iniciam uma oração que indica um fato que foi realizado ao mesmo 
tempo que outro ou que vai se realizar ao mesmo tempo que outro.

Hahkrepej xà itãn  - À medida que, 

Hahkrepej xà itãn  - à proporção que, 

 Hitep xà itãn - ao passo que, 

Ca hipêr to  - quanto mais, 

Ca hipêr ton nare -quanto menos, 

 Ca hipêr ton to mo   - quanto maior, 

 Ca hipêr ton nare - quanto menor,

Hipêr - quanto mais. 
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Exemplos: ite hahkrepej xà itãn wa cahyt, wa hahkrepej. – À medida que estudo, 
aprendo.

i) Temporais: iniciam uma oração que indica uma circunstância de tempo

jũhcaxuw - quando,

cormã - enquanto

cumam  - antes que

ihkôt  - depois que

 huren caxuw - logo que

 kôt mã caxuw - assim que

 hipy - até que

hẽt pê - sempre que

hajỹr piti - tanto que

Exemplo: pahhi ma tẽ nẽ amjῖ kῖn wỳr cator, mã rama amjῖ kῖn jamrẽare. – quando 
o cacique chegou, a festa tinha acabado.

j) Integrante: introduzem oração que completa o sentido da outra.

 ra –que  Obs: tỳj pode ser negação na resposta = Não

 tỳj - se

Exemplos: hõmpu pê ihtỳj wrỳ  - veja se está chovendo.

  Hikaj xãm ca ha ma ita kãm apu awjahê - espero que você vá caçar hoje.

Interjeição

É a palavra invariável usada para expressar estados emotivos e sentimentos. Para Nicola 
& Infante (1991), de todas as classes de palavras, a interjeição é a que mais depende da entonação 
e do contexto. Assim, uma mesma interjeição pode ser usada para expressar as mais diversas 
emoções e sentimentos.

Classificação: 

As interjeições são classificadas de acordo com o sentimento ou apelo que expressam. 
Desta forma, o significado de cada interjeição depende sempre do contexto em que ela aparece 
e da entonação com que é proferida. A seguir relacionamos as principais conjunções da língua 
Krahô e os estados emocionais correspondentes. Essa classificação não pode ser rigorosa.
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Significado Interjeição Krahô
De alegria pỳ! (oba! ),xãmte! (ah! / oh !) 
De animação Cumã pa nare !( coragem!), hacumẽ!( vamos ! )
De aplauso mẽ kà! (viva!), hũhkra cahhy! (bravo!)
De desejo  Jamãn (Tomara), Quẽ jamãn ( espero)
De espanto Hekwyj! (puxa!), Kraã (opa!), Quê jamãn (quê!), Mẽ pa!(nossa!)
De invocação  Mẽ kêt ! (silêncio !), 
De dor Akỳ! (ai !), Wỳj ! (ui !), pỳ jare (que pena)
De medo, terror Wỳỳjhe! (ui !), Wỳj! (cruzes!), pỳj mã xi! ( credo)
De impaciência Co! (hem! ),  ỹỹ! (hum!), hõ (puxa! )

Sintaxe

A sintaxe é a parte da gramática que descreve as regras pelas quais se combinam as 
unidades significativas em frase ou oração. Segundo Nicola & Infante (1991), a sintaxe estuda 
as relações que as orações estabelecem entre si, formando períodos, ou seja, a sintaxe procura 
detectar a maneira de as partes da linguagem se estruturarem para formar os enunciados 
comunicativos.

Frase, Oração e Período

a) Frase: são unidades comunicativas que exprimem ideias, emoções, ordens, apelos, 
enfim, estabelecem comunicação.

Exemplos: Cuhy! (Fogo! )

  Kêêt ! (Calma! )

  Ankrê ! (Para !)

  Mẽ kêt !  (Silêncio!)

  Kampa ! (Escuta) 

  Pjê mẽn nõ! (Não Corra! )

  Atẽm nõh kãm mã! (Não Vá Embora! )

                  Capêr ra apu apê . ( Kamêr Trabalha Hoje)

  Ramã  pur kãm apu mõ.  Mĩkũm Está Na Roça
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Tipos de frase

As frases podem ser classificadas de acordo com seu sentido global, sendo elas:

a) Declarativa: declara alguma coisa a respeito de alguém.

Exemplo: Tupẽn apu crow to ahcukre.  -  Tupẽn corre com a tora 

b) Interrogativa: ocorre quando o emissor da mensagem faz uma pergunta.

Exemplos: Pê apu wrỳ ?  -  Está chovendo? 

  Pê ra Põcuhtô pôj ?  -  Põcuhtô já chegou?

c) Exclamativa: o emissor expressa uma admiração, surpresa, espanto pelo fato de 
alguém fazer alguma coisa.

Exemplos: Awcapàt kô ita jakry!  - Que noite fria!  

  Crow ita pytῖ crinare !  -  que tora pesada ! 

d) Imperativa: o emissor da mensagem expressa uma ordem ou pedido.

Exemplos: Amjῖ carῖ xà to ikõ!.      (Beba o remédio !)

  Arãc ri xa !. (Fique calado ! )

  ihcunẽa to ikõ !.  (Beba tudo ! ) 

As frases também podem ser divididas em nominais e verbais:

a) Nominais: possuem como núcleo um nome e podem apresentar um verbo de ligação.

Exemplos: Amjῖ ton xà tỳaj to ihtỳj.  (A luta é grande )

  Ahpãn cukôj apu pῖ nã ihkrĩ.   - Cada macaco no seu galho. 

b) Frases verbais: possuem como  base os verbos, que nunca poderão ser verbos de 
ligação. 

Exemplos: iwrỳc crinare.  -  Chove muito 

  ihtỳj wrỳ.  - Chove direto 

  ihnõ kãm apu catõtõc.      -   Trovejou ontem 

  Mẽ hũmre ma pur mã mẽ mõ.   - Os homens foram para roça

Oração

É a frase ou parte da frase que se organiza em torno de um verbo.

Exemplos: Imã pananxô nõ hõ.   (Me dê uma banana )

  Imã xoore cupa. ( Eu tenho medo de raposa).
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  Ramã imã prãm( eu já estou com fome). 

  Ramã imã ijo pàn prãm. ( Eu já tenho vontade de comer).

Na língua Krahô existem dois tipos de oração, classificadas como: diretas e oblíquas.

a) As orações diretas referem-se, geralmente as atividades, voltadas para as ações 
específicas do dia-a-dia, tais como:

Exemplos: Wa ha ma pur mã mõ - eu vou à roça.

  Mẽhῖ amẽ apê – os índios estão trabalhando.

  Ite pananxô krer – eu comi banana.

b) As orações oblíquas se referem a um costume, condição, ou estado. Porém não a 
uma ação específica, conforme exemplos a seguir.

Exemplos: Mẽ ikra mã amjĩ kĩn – meus filhos estão felizes.

  Ramã ipec xà – eu já estou com preguiça.

  Wa panan xô japrô – eu compro banana.

  Atõ cormã apu gõr – teu irmão está dormindo.

c) As orações transitivas oblíquas sempre exigem um prefixo relacional obrigatórias, 
com a função de sujeito.

Exemplos: Imã panãn xô xàn – eu gosto de banana.

  Cumã inxôrê xàn – ele / ela gosta de balinha.

  Pa wa apu pjê capõ– eu varro a terra.  

  Ca apu pjê capõ – você varre a terra.

  Toa apu pjê capõ – ele / ela varre a terra

d) As orações que possuem o sujeito inclusivo, expressam uma intenção ou pedido.

Exemplos: Cu mõ  - Vamos (dual).

  ỹhỹ, hacumẽ  -   Sim, vamos.

  Cu jỹ_   Vamos sentar (dual).

  ỹhỹ hacujỹ-  Sim, vamos sentar

  hacumẽ mẽ cukrẽ? -  Vamos comer (plural).

  ỹhỹ, hacumẽ mẽ cukrẽ-  Sim, vamos comer

Na língua Krahô as orações imperativas possuem livre escolha de objeto, mas nunca  se 
apresentam com um sujeito explícito.
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Exemplos:

Pjê mẽ – corra!

Panãn xô- cuxô – descasque – banana.

Imã rãj  cuxô – descasque a laranja para mim.

Assim, a oração imperativa afirmativa em Krahô pode ocorrer:

a) Apenas com verbo transitivo:

Apy! – pegue!

krẽ! – coma.

Jỹ! - sente!

Ikãmpa – escute.

b) Com verbo transitivo, acompanhado da palavra relacional imã, significado para.

Imã-haprô – compre – o/a para.

Imã- ihcuxô– descasque – o/a para.

Neste caso a preposição imã referem-se ao objeto indireto.

Período

O período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo, com sentido 
completo.

Exemplos: Imã panãn xô xàn.  - Eu gosto de banana. 
  Ite  cukôj pupun mã ma tẽ.  -  Eu vi o macaco e ele correu.
a) Simples: é aquele constituído por apenas  uma  oração. 
Exemplos: Cahãj apu hõh carã capõ.  - A Mulher varre o terreiro.
  mehῖ te tôn curan.   - O índio matou o tatu.
b) Composto: é aquele constituído por duas ou mais orações.
Exemplos: imã rãj xàn nẽ imã panan xô xàn. -  Eu gosto de laranja e gosto de banana 
  Wa cà pê icrer nẽ itoj.  -  eu cantei e dancei no pátio.
  Wa cà pê icrer, pean nẽ itoj nare.  - Cantei no pátio, mas não dancei.

Termos Essenciais da Oração:

São aqueles que sustentam a mensagem transmitida por meio de uma oração. São eles: 
sujeito e predicado.

a) Sujeito: é o termo que denota o ser a respeito de quem ou do que se faz uma declaração.
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Exemplo: wa panan xô japrô -  Sujeito: wa. ( Eu compro banana).

b) Predicado: é tudo aquilo que se declara a respeito do sujeito.

 Exemplo: Rap nõ py. Predicado: Rap nõ py.  ( pegue um lápis).

Observação: Embora o sujeito e o predicado sejam considerados termos essenciais, 
existem em Krahô, orações que apresentam somente predicado, visto que o verbo não se refere 
a nenhum sujeito gramatical. 

Isso se dá com verbos que indicam fenômeno da natureza, com verbos na  wrỳ (chover), 
catõtõc ( trovejar), ihcuxê. (relampejar) kôc apêt (ventar)   

Exemplos: Apu wrỳ ( está chovendo)

  Wryah to wrỳ.  (Chove muito)

  Iwrỳc ita kãm.  (Chove direto )

  Ihnõ kãm cô apu catõtõc.  (Trovejou ontem)

Classificação do Sujeito

a) Sujeito Simples: é o sujeito determinado, que possui apenas um núcleo, ligado 
diretamente ao verbo. Esse núcleo pode estar no singular ou plural, pode, também, ser representado 
por um substantivo ou pronome.

Exemplos:  Cukôj mã pananxô ku    -  O macaco come banana.

                   Mããti ampo hi ku   -  A ema come osso.

                    Ite hõmpun -   eu o vi.

b) Sujeito Composto: é o sujeito determinado, que possui mais de um núcleo, ou seja, 
mais de uma palavra relacionada diretamente ao verbo.

Exemplos: wa ma cumẽ pur mã mõ.  -  Ela e eu fomos para roça.

  Capêr mẽ Ahkoxêt crow to amẽ ahcukre.  -    Capêr e Ahkohxêt    correm 
com a tora.

 c) Sujeito Indeterminado: ocorre quando o sujeito não pode ser identificado claramente 
nem pelo contexto nem pela terminação do verbo. 

Exemplos: Wa arỳjhy na ihprãm  ( precisa –se de arroz).

  Mẽ hopên crinaare.  ( Trabalham muito).

  Cà pê mẽ cre (Cantam no pátio)

  Krĩ kãm ipa.      ( Vive-se na ladeia)

d) Sujeito Inexistente: ocorre sempre que a oração for formada apenas por predicado, 
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articulando-se a partir de um verbo impessoal.

Exemplos: Apu catõtõc.     ( Está trovejando).

  Apu ihcuxê.      ( Está relampejando).

  Apu wrỳ.      (Está chovendo).

  Ra (Já é tarde)    

  Krĩ kãm kry .  ( Faz frio na aldeia).

Predicado.

Para classificar o predicado de uma oração, deve-se levar em consideração a predicação 
verbal.

 Classificação do Predicado: 

O predicado de uma oração pode possuir um ou dois núcleos. 

     De acordo com os núcleos, o predicado classifica-se em: verbal, nominal e verbo-
nominal.

a) Predicado Verbal:

 É aquele que tem como núcleo significativo um verbo transitivo ou intransitivo.

Exemplos: Awcapàt kãm iwrỳc crinare te hajỹr  -  Choveu muito à noite.

  Ra mã apẽ.   -  O dia amanheceu/ já é dia. 

  Cute crow to hõhcukren. -  Ele correu com a tora.

  Ca pê hõkrepôj.  -  Ela canta no pátio.

Em Krahô os prefixos que se referem à primeira ou à segunda pessoa, podem figurar 
como objeto nos verbos transitivos e como sujeito nos verbos intransitivos.

1) Verbos transitivos – nessa língua, os verbos transitivos podem vir acompanhados de 
um prefixo de primeira ou segunda pessoa, junto ao verbo, com função de objeto direto.

Exemplos: Wa apupu – eu vejo você.

 Ca apu ijapê – você me procura. 

2) Verbos intransitivos – os verbos intransitivo sempre exigem o sujeito representado 
por um prefixo pronominal, além de requerem um pronome pessoal.

Em Krahô, a forma verbal de terceira pessoa será usada com a glotal junto ao verbo, 
quer o sujeito venha explícito ou implícito.

Exemplos: Cute haprôr– ele comprou.
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 Ca atoj– você pula.

b) Predicado Nominal: é aquele que tem como núcleo um nome, esse nome atribui uma 
qualidade ou estado do sujeito. É formado sempre por um verbo de ligação ou estativo.

 Exemplos: Cahãj ita mã impejti.   -  A mulher é bonita. 

  Jũm kra ita, hà ita nã.  - A criança continua doente.

  Cukryt ti tyc.   -  A anta está morta .

  Ihkàhhôc hõr catê apu hà. -  A professora está doente.

c) Predicado verbal: é aquele que tem como núcleo significativo um verbo, que serve 
para indicar o estado do sujeito como para indicar  processos.

Exemplos: Ra apẽ-  o dia amanheceu.

  Hũmre pôj  – O homem chegou

  An ita nã iwrỳc crinaare  - Chove muito nesta época do ano.

  Pahhi te tôn japrôr - O cacique comprou o tatu

d) Predicado Verbo-nominal: é aquele que apresenta dois núcleos significativos, sendo 
um verbo, que indica ação e um nome, que indica qualidade ou estado do sujeito ou do objeto.

Exemplos: Hààh nã cator.  -  Ela chegou doente.

  Apẽ pê kôjkwa tetet.  -  O dia amanheceu ensolarado

   Hũmre ita mã hapuah nã mõ.  - O  homem chegou atrasado

         
Verbos estativos.

Os verbos estativos em Krahô possuem a forma simples e não são conjugadas. São 
regidas por palavras relacional, que funciona como preposição, omitindo um sujeito prefixado 
ou representado. Os chamados verbos intransitivos que requerem a preposição mã, indicando 
sentido de estado habitual ou temporal.

Exemplos:

Imã kry – estou com frio.

 Ipec xà– estou com preguiça.

Imã prãm– estou com fome.

Imã krô– estou com sede.

Pê amã kry?– você está com frio?  

Pê amã krô?– você está com sede?

Ahkôxêt mã ra kry– Ahkôxêt  está com frio.
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  Jõhi  mã ra ihpec xà– Jõhi está com preguiça.

  Capêr mã ra krô– Capêr está com sede.

Nas formas imperativas de 3ª pessoa do singular, a preposição mã faz parte do radical 
do pronome de 3ª pessoa cu – cumã e o verbo, que está no imperativo é usado com a consoante 
glotal.

Exemplos: Cumã ihkàh cuxô– descasque para ele / ela.

  Cumã ta– tire para ele / ela.

  Cumã cahy– costure para ele / ela.  

  Cupê ite ihhyr– tire dele / dela.

  Neste caso, a preposição mã refere-se ao sujeito.

Verbos transitivos estativos

Esta é uma forma especial de verbo transitivo, ligado a oração estativa. Possui 
as características das orações transitivas, incluindo a mesma ordem de palavras. O objeto é 
preenchido por uma frase nominal ou prefixo no verbo. Neste caso, o sujeito será prefixado e 
acompanhado da preposição mã.

Exemplos:

Imã ihkĩn– eu gosto dele / dela.

Imã akẽan te hajỹr – eu gosto de você.

 Imã hupa- eu tenho medo.

Imã prykac jupa– eu tenho medo de vaca.

Imã rop jupa– eu tenho medo de cachorro.

Imã pananxô xàn– eu gosto de banana.

Observação: Os verbos kĩn – gostar – é usado com significado de afeto, amar; já o 
verbo xàn – gostar – é usado quando se refere à comida, alimento. 

Na língua Krahô, os verbos transitivos classificam-se de duas formas, 
dependendo, do modo como indicam o objeto, vindo implícito ou explícito. 
Assim, nessa língua, os verbos apresentam duas formas de raiz. Uma forma longa, que ocorre 
apenas quando o verbo vier seguido de outras palavras na oração, e uma forma curta, em que o 
verbo ocorre na posição final da oração.

Assim, os verbos que ocorrem na forma longa, indicam, através do prefixo, que o objeto 
está implícito. Já na forma curta ocorre tanto com objeto implícito como explícito, conforme 
constamos abaixo:
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Exemplos:

Wa xoore cura– eu mato a raposa.

Wa ha xoore cura– matarei a raposa. 

Nê ihcuran nõ- não matas.

Wa nẽ ihpro- não pego.

Os verbos que apresentam a forma curta indicam muitas vezes que o objeto está explicito 
através de um prefíxo ou pela mudança na raiz, como podemos constatar abaixo.

a) Forma curta – ocorre quando o verbo aparece no final da oração.

Objeto implícito:

Wa ihxêt– eu (o) asso.

Wa haprô– eu (o) compro.

Wa hõmpu– eu (o) vejo.

Objeto explícito:

Wa itỳj ihxêt– eu consigo assar.

Wa itỳj haprô– eu consigo comprar/ eu posso comprar.

Wa itỳj hõmpu– eu consigo vê-las.

b) Forma longa – a forma longa ocorre, quando o verbo vem seguido por outras palavras 
na oração, geralmente por uma palavra de sentido negativo.

Objeto implícito:

Wa nẽ ihxêt nare- eu não (asso).

Wa nẽ haprôr nare- eu não (o) compro.

Wa nẽ hompun nare- eu não (o) vejo.

Objeto explícito:

Wa nẽ ihxêt nare - não asso isto.

Wa nẽ haprôr nare- não compro isto.

Wa nẽ hompun nare- não vejo isto.

Termos Integrantes da Oração

São aqueles que completam o sentido dos verbos e dos nomes. Por isso são indispensáveis 
na oração. Os complementos verbais são classificados em quatro: objeto direto, objeto indireto, 
complemento nominal e agente da passiva.
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a) Objeto direto: é o termo da oração que completa o sentido de um verbo transitivo 
direto.

  Exemplos: Rop te xoore curan.    -   O cachorro matou a raposa.

  Jũm  xũmre ata te cukryt curan.    -  O homem matou a anta .

  Jũm kraare wajĩ ku    -  A criança come carne.

  Wa rop pupu.     -   Veja o cachorro.

b) Objeto indireto: é o termo que completa o sentido do verbo transitivo indireto.

Exemplos: Imã wajĩ xàn  -  eu gosto de carne.

  Mẽhĩ ihtỳj mẽ caj kãmpa.   -  O índio confia no pajé.

  Pyjê ihtỳj mẽ hũmre kãmpa.   -  A mulher confia no marido.

  Jũm xũmre quê nẽ ihprô  kãm homjĩ nare -  O homem não desconfia da esposa.

c) Complemento Nominal: é o termo da oração que completa o sentido de um nome.

Exemplos: Ropti cupa.  -  Medo de onça.

  Imã cagã cupa.   -  Eu tenho medo de cobra.

  arỳjhy japrôr xà.  -  a venda do arroz.

d) Agente da Passiva: é o termo da oração que pratica a ação do verbo na voz  passiva.

Exemplos: Mẽ hujahêr pej nõ te cukryt curãn. -  A anta foi morta pelo caçador.

  Jũm krare xũmre te kô cajõc, -  A vara foi quebrada pelo menino.

  Cagã  te jũm jĩ  xar  -   A cobra mordeu esse índio.

  Pen xy te cahãj ita kãm ihtẽm.  -  A mulher foi atacada pelas abelhas

Termos Acessórios da oração: 

São aqueles cuja função é secundária, podendo ser também dispensáveis ao sentido da 
oração. São três: adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto.

a) Adjunto adnominal: é o termo da oração que determina e caracteriza o substantivo.

Exemplos: Ato itajê mã ihcuron.  -  teus olhos são verde.

  Ma ahkrajre atajê japôj.    - aqueles meninos saíram.

  Ahkarajre pijakryt nẽ amẽ xwa.   -  dois meninos tomam banho.

  Hũmre tery.    -   Homem alto.

  Cahãj tekrãn.    -  Mulher baixa.
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Em Krahô o objeto possessivo, isto é, o genitivo se configura na ordem inversa, segundo 
os exemplos abaixo:

Apar  hi– osso do pé.

Prykac  krã– cabeça da vaca.

Tôn hi– osso de tatu.

Tep hi – osso de peixe.

b) Adjunto Adverbial: é o termo da oração que modifica o sentido do verbo, do adjetivo 
ou do próprio advérbio.

Exemplos: quê ha ma apẽhnã tẽ.  -  Viajará amanhã    

  Ia apu hahto hà.   -  Ele está muito doente.

  Ia mã increr peaj to increr pej.   -  Ele canta muito bem.

Classificação dos adjuntos adverbiais

São inúmeras as circunstâncias que o adjunto adverbial pode expressar. Portanto, deve-
se aceitar qualquer classificação que demonstre compreensão clara da circunstância expressa 
pelo adjunto adverbial.

a) causa:  Ampo pryre mã pram te ihcuran.   -  O pássaro morreu de fome.

b) campanhia: Inã ankrê -  Fique comigo.

                         Ma ikôt mõ  -  vá comigo.

c) condição: acator nõ ite aman naare kãm  -  Não saia sem eu mandar.

d) dúvida:  Quê jamãm ita kãm amjã xà - Talvez ela volte hoje.

e)finalidade: Cute cà carã amjĩ kĩn caxuw  - Limpou o pátio para  a festa.

f) instrumento: Jũm jĩ ita hõhhi cakô -  O índio toca com o pífano.

g) intensidade Ite tep catea nõ curan  -   Eu matei um peixe muito grande.

              Ite tep catece no pro - Eu peguei um peixe muito grande.

h) lugar:  Mẽhĩ krĩ kãm mẽ ipa.   - Os índios moram na aldeia.

i) meio: Wa pàrkre kãm pra  -  Eu ando de barco.

              Pàrkre kãm irêr cô jĩkjê mã  -  Atravessou o rio de canoa.

              Carro kãm tẽ  - Andou de carro.

j) modo:  Jũm jĩ ihtỳj jỹ -  O índio ficou à vontade.

Hujahêr catê jêt pryre jahkah nã - O caçador esperou a caça pacientemente.
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k) Negação: Nẽ rỳ cute mẽ hõh ton nare.  -  A índia não fez comida.

        Nẽ mẽ ihkryjre  xwỳr nare.   -  A criança não tomou banho.

l) Afirmação: ỹhỹ,ỳw - sim

 ỹhỹ, ra cute ton  -  Sim,  já fez..

 m) tempo: amcro,  awcapot, ehnõh kãm, apên na, tuwapea mã.

 Quê ha ra  itacaxuw  ra xwa  -  Agora ela vai tomar banho.

 Apẽhnã wa ha ma pur ma mõ -  Amanhã, irei à roça.

 Ihnõh kãm mẽ ihkryjre amẽ hà   -    Ontem a criança estava doente.

n) Palavras relacionais com valor adverbial

 Ma tẽ/mõ –  embora.

Exemplo: Wa ha ma ra mõ – eu já vou embora.

MÃ (a) , RI (até) -  significa em direção:  

Exemplos: Wa ha ma ijõh pur ri mõ- eu vou até a minha roça.

  Wa ha ma mẽ ikjêjê jỹrkwa ri mõ – eu vou até a casa dos meus irmãos,

  Wa ha ma cô mã mõ. Wu vou ao rio(fonte).

Aposto

É uma palavra ou expressão que explica um termo da oração. Essa palavra ou expressão 
apresenta um caráter substantivo.

Exemplos: Pahhi Dodanin, krĩ jõ pahhi ma cidade nã tẽ - Dodanin , o cacique da aldeia, 
foi para cidade. 

                  Cahxêt mẽ Tupẽn ajwar amẽ awjahê. Os dois, Cahxêt e Tupẽn, foram caçar.

    Ihpoore, hopên xà mẽ ampo kĩn, nẽ imã ihnõ kĩn nare ( Dinheiro, amor, trabalho, nada 
eu quero).

                 
Vocativo

 É o termo isolado dentro da oração que serve para indicar o elemento a quem nos 
dirigimos.

Exemplos: Pahhi, ajpên mõ. ( Cacique, venha cá).

  Jũm cahãj jĩ pej ti pê cahty kãm nõ. ( Esta, linda índia, deitada na esteira).

  Ita wỳr tẽ, pĩhpo ita kaj nã. ( Menino, sai do banco).
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Algumas Sentenças transitivas em Krahô

a) Oração estativa: nesse tipo de oração,  o objeto é preenchido por uma frase nominal 
ou  verbo prefixado, como  também por um sujeito  prefixado. Assim, a posposição será mã, que 
indica estado temporário

Exemplos: imã akĩn -   eu gosto de você ( estado temporário)

             imã rop kĩn -eu gosto de cachorro (estado temporário)

b) Oração transitiva: é formada por um sujeito e um verbo. O sujeito pode ser um 
pronome,  uma frase nominal ou um marcador de pessoa prefixado ao verbo.

Exemplos:   ite hõmpun- eu vi 

                 ra ajõt   - você dormiu

                 Ihnoh kãm ca ma tẽ  para roça  -  ontem você foi

                   Wa crer - eu cantei

                   mẽ ajõt   nare - você não dormiu

c) Oração estativa simples: é formada por um verbo que tem a forma simples, não-
conjugada. O sujeito e a posposição ocorre junto e é o mesmo da oração transitiva,  mã.

Exemplos:  ra imã prãm  -  estou com fome  - estado temporário

                Imã kryhti  - estou com frio  -  estado temporário 

d) Oração adjetiva: a característica que distingue a oração adjetiva é a classe de verbo. 
Nas frase nominais, todos os membros dessa classe ocorrem com adjetivos e como modificadores 
adverbiais nas frases verbais.

Exemplos: Rop ita pej   -  o cachorro é bonito
  Ma ata -  Aquilo/
  Ikre pihpoore - ele é estreito//afunilado
  Ipa hàm ti - Eu estou com vergonha

Orações não-verbais em Krahô

Estas orações se distinguem pela presença ou ausência de sujeito

a) oração equacional: este tipo de oração é composta de um sujeito e de um complemento. 
Nesse caso o sujeito é representado por uma frase nominal ou por um pronome demonstrativo.

Exemplos:  ita mã rop mã - Isto é um cachorro
Atajê mã ahkrajre  -  Aquelas são crianças
Ita mã ijũrkwa -  Esta é minha casa
Ikre mã itac kjê mã-  A casa é minha.
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b) Oração identificativa: é constituída de um sujeito e um complemento, mas nesse 
caso, há um relator posposicional pê, que funciona como cópula (verbo ser). O sujeito pode ser 
representado por uma locução nominal ou por prefixo  ligado ao pê.

Exemplos: Ipê mẽhi  -  Eu sou índio

 Ipê Tupẽn  -  Eu sou Tupẽn

c) Oração temporal:  é constituída por uma só palavra não-conjugada.

  Exemplos: awcapàt mã - é noite

  Ra cacrohti- está quente

  Ra hakry- está frio 

  Ra kãm cwcapàt kô -  está escuro

  Ra pyt - é tarde

  Ra pyt - está tarde

Orações Imperativas

As orações imperativas, em Krahô, são marcadas pela  ausência de sujeito. A forma 
imperativa ocorre somente na segunda pessoa do singular. Assim, as formas afirmativas e 
negativas do imperativo são basicamente as mesmas. A forma negativa  nõ vem após o verbo 
para efetuar a negação da frase ou sentença, contribuindo  para  que o verbo não apareça  no final 
da oração, nesse caso, de modo geral, ocorre a forma longa do verbo.

Exemplos: Ropti cura - mate a onça

  ihcunẽa pen pa -  beba tudo

  cre -  cante

  Acrer nõ - não cante

  cre - canta

  ihcunea pe - bebei tudo

  po curan nõ- não mate o veado

  Ropti curan nõ - não mate a onça

  Akyrkyt nõ - não corra

a) Resposta para o imperativo negativo

Exemplos: Nare, wa nẽ ton nare -  não, eu não faço

  Nare, wa ho nẽ ton nare  - não, eu não farei

  Nare, wa nẽ ihcuram nare  - não, eu não o mato
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  Nare, wa nẽ ikcrẽr nare - não, eu não o como.

  Nare, nẽ ite hõmpun nare - não eu não o vi

  Nare, wa nẽ to ikam nare- não, eu não bebo

  Nare, wa nẽ ijot nare  - não eu não dormi

b) Resposta para imperativo Afirmativo.

Exemplos: Ỹhỹ, hacu mẽ - Sim, vamos

  Hacu mẽ mẽ rẽ - Então, vamos

  Ỹhỹ, imã panan xô-  Sim,  tenho banana

  Ỹhỹ, imã wajĩ- Sim, tenho carne

  Ỹhỹ, imã ihpore - Sim, tenho dinheiro

  Ỹhỹ, imã põõhy- Sim, tenho milho

A Negação em Krahô

A negação em Krahô, de modo geral, é representada pela palavra nare, que ocorre no 
final da oração, após o verbo.

Exemplos: Nẽ cute ropti pupun nare-  Ele não viu a onça

  Nẽ mẽhi te tôn curan nare  -  O ìndio não matou o tatu

  Mẽ ihkryjre nẽ wajĩ kur nare.-  Os meninos não comem carne.

A forma negativa afeta o verbo que só pode ser representado pela forma longa. Assim, 
todos os constituintes da oração podem ser negados, o sujeito, o objeto direto ou indireto, o 
verbo ou qualquer um dos constituintes da oração.

Exemplos: Cà pê nare  -  não no pátio

  nẽ mẽhi nare/ nẽ jũn jõ nare   -  não é índio

  nẽ ahkrajre nare – não são os meninos não

  nẽ ite tôn curan nare - eu não matei o tatu com a espingarda

  Nẽ pahhi ma amjĩ kĩn nare  -  o cacique não está feliz.

Frases Nominais Krahô

Os constituintes das orações com frases nominais apresentam uma série de posposições, 
que fazem relação com pessoas, coisas, ações e locais, conforme apresentaremos  a seguir:

 a) O sujeito dos verbos que indicam medo, fome, atração, frio, é marcado por duas 
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posposições: mã, que indica estado temporário.

Exemplos: Ra imã kryhti     -    estou com frio

  Ra imã prãm   -     estou com fome

  Imã akĩn  -    eu gosto de você

  Imã pahti   -    eu tenho medo

b)  O sujeito em oração de identificação é marcado com a posposição pê,  que funciona 
como cópula( verbo de ligação)

Exemplos: Ipê mẽhi  -  eu sou índio.

  Nẽ ipê mẽhi nare -  eu sou não-indígena.                                         

Os Genitivos  Nominais  Krahô

Em Krahô não existe posposição correspondente à preposição DE do português, que 
exprime uma relação de posse como “arco de Leonardo”, ou outras relações como “arco  de 
taboca” (relação de matéria). Basta, para exprimi-las em Krahô, juntar os dois substantivos em 
ordem inversa à do português, como faz o inglês, por exemplo, em “Peter’s house” (“casa de 
Pedro”) ou como faz o alemão em ‘‘Volkswagen’’ (“carro do povo”). Tal relação que leva, em 
português, a preposição DE e que exprime posse, pertença, origem, qualidade, atribuição de 
algo a alguém, etc., é a que chamaremos “relação genitiva”. Chamaremos o primeiro termo da 
relação genitiva, de genitivo ou determinante.

Os genitivos em Krahô se apresentam de duas formas:

a) Os  nomes obrigatoriamente possuídos ocorrem com  prefixos de pessoas possuidores  
obrigatórios, indicando partes de corpo ou termos de parentesco.

Exemplos: Ito  - meu olho

  Ipar   - meu pé

  Atõj     - sua irmã

  Iprõ  -  minha esposa

  Caprãn Kra- filho do Caprãn

b) Nos nomes obrigatoriamente possuídos, o possuidor é seguido por uma partícula 
marcadora de posse jõ, seguida pelo objeto possuído.

Exemplos: ijõ paape  - meu livro

  Capran Jõ cuuhê - o arco de Caprãn

  hõ cahty - a esteira dele/dela
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Como pudemos observar, a construção genitiva em Krahô expressa dois tipos de relação: 
uma de posse, que  acontece entre termos  de parentesco e parte do corpo e outra que é a parte-
todo, que acontece entre termos que designam elementos culturalmente  integrados a língua. 
Assim, no primeiro caso, existe uma marca morfológica de posse, já no segundo os dois termos 
são justapostos.

Exemplos: rop  krã - cahorro cabeça  -  cabeça do cachorro

  Ipãm jõh pur  - do meu pai roça  -  a roça do meu pai

  cuuhê ijõ - arco  meu -  meu arco

  Pàr pananxô pàr  - banana pé -  pé de banana

  Cukryt kà – de anta couro – couro de anta

Nominalização em Krahô

Em Krahô, os verbos podem ser nominalizados de várias formas, conforme descreveremos 
a seguir: 

a) Com o naminalizador xà:  que indica coisa, local ou evento:

Exemplos: ra ipôj -  eu cheguei

  ipôj xà -  minha chegada

  Tep rẽ - pescar

  Tep rẽn xà - pescaria

  Tep jõ arêtti -  rede de pescar ( local de pescar)

  ajo  -  anzol

  ihkat xê xà - cinto

b) Como o nominalizador  (catê), que indica  agente(aquele que faz), de modo geral  
faz referência a um ser humano, mas pode também se referir a animal que ocupa espaço de gente.

Exemplos: ite ikre jamãr - Eu cuidei da casa

  Ikre jamãr catê -  Aquele que cuida da casa (cuidador)

  Hõhcukren catê - Corredor 

  Ihcapõn catê ata - Aquele que varre

  Ihcopõn catê - Varredor

  Hõhkre catê - Aquele que planta

  Ampo Kre catê- Plantador

  Tep mã ipẽr catê ata - Aquele que pesca
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  Tep ren catê - Pescador

  Pur jamãr catê ata– aquele que cuida da roça(cuidador)

  Amjĩ kĩn jamãr catê- aquele que cuida da festa(cuidador)

  Cô ma mrõr catê – aquele que mergulha

  Mrõr catê – mergulhador

   Ipijapu catê atô – aquele que luta

  Ipijapu catê  - lutador             

Algumas funções  dos nome e verbos em Krahô:

a) palavras que só funcionam como  verbos
hõmpu –olhar
ihcarê – roçar
Haprô, hohkà – comprar
Gõr – dormir
atoj  - pular
Apà – comer
ihcaakê – escrever
ikõ – beber

b)Palavras que só funcionam com nomes:
pry – estrada
panẽr – panela
cô – água
pur – roça
wajĩ – carne
cà – pátio
ihkur xà – comida
mẽ hê – roupa
ihparkà – sapato

c)  Verbos usados apenas para mulher:
ihcaapõ – varrer
ihtuhkãm to mõ – carregar na barriga
to hõkre xê hy – fazer colar
hõkrepôj/cre – cantar
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to ihhôc – pintar
kwỳr cupu to – fazer paparuto
ihkrã nã to mõ – carregar na cabeça

d)Verbos usados apenas para homens:
 tep mã cupẽ– pescar
awjahê – caçar
pur kam to pĩ rẽ – derrubar roça
pur caprêêprêc – brocar/roçar
kãm catõc– atirar
ajpu – lutar
ahcukre – correr
côh to mõ– carregar água
ihkĩ jakep – cortar cabelos
hikre kãm to mõ – carregar no ombro

e)  verbos usados tanto para homens como para mulheres:

hê cuhhõ – lavar roupa

ahcato – fazer comida

kij – moquear

ihcaapõ – varrer

crow to ahcukre – correr com tora

akru - brincar

f) Particularidade do verbo carregar:
 catut nã to mõ – carregar nas costas
 ihpaa kãm to mõ  - carregar nos braços
ihkrã na to mõ – carregar na cabeça
ihtu kãm kãm to ipa - carregar na barriga
hikre kãm to mõ – carregar no ombro

g) Palavras que funcionam como nome e verbo:

ahcukre – correr – corrida

ty – morrer – morte

caprô – menstruar – menstruação- sangue

awjahê – caçar – caça
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h) Formas longas do verbos Krahõ:

apu hõmpu – vendo

apu hõmpu – olhando

apu ajxwỳ – caindo

apu ihcaapõ – varrendo

apu ihkĩn– gostando

apu cre – cantando

apu ahcukre – correndo

apu ajkẽ – dançando

apu apà – comendo

apu ahcukre – correndo

apu ĩntoj – pulando

apu ihcaakôc – falando

i) verbos que indicam lugar ou posição do objeto ou pessoa

jỹ - sentado  - mesa nã jỹ  - sentado na mesa

Xa  - em pé – mesa nã xà       - em pé na mesa

Nõ  - deitado – mesa kôt nõ – deitado na mesa

j) Nominalizador xê:

A partícula nominalizadora xê indica coisa ou objeto de uso:

Ihpahkà/ ihpa xè – enfeite do braço

Hõkre xê – enfeite do pescoço

Ihte xê – enfeite da perna

k) Partícula interrogativa xà/xô e pê:

 Exemplo: pê pypyp xô ? Tem banana?

  Pê rãj? Tem laranja?

  Pê ajỹr xà mã ita?

  É seu acento?
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Ordem de Palavras em Krahô

A língua Krahô apresenta o seguinte padrão: sujeito - objeto - verbo, SOV. Assim, o 
verbo nessa língua aparece à direita dos argumentos da sentença.

Nessa língua, existem dez tipos de oração, sendo seis verbais e quatro não verbais. A 
distinção de cada tipo de oração é feita através dos constituintes específicos para cada tipo de 
oração.

a) Orações transitivas

A forma que marca a diferença entre a oração transitiva Krahô dos outros tipos de oração, 
é a forma de tempo passado. Então a oração transitiva apresenta a seguinte estrutura:  o núcleo 
da oração é formado pelo sujeito mais o marcador de tempo passado, o objeto direto e o verbo. 
Assim, o sujeito pode ser representado por um pronome, uma frase nominal ou um prefixo junto 
do marcador de tempo passado, que é a partícula TE.

Em Krahô quando o sujeito for representado por um nome, o marcador de tempo TE 
ocorre após o nome, sem o prefixo. Assim, o objeto também pode ser representado por um nome 
ou o prefixo de pessoa junto do verbo. Há também verbos transitivos nessa língua, cujo objeto 
da terceira pessoa não é marcado por prefixo. Nesse caso, o verbo ocorre no passado, na forma 
comprida.

a) Wapo te hakep.

    Faca passado 3a cortou

b) ropti te cupẽ caran

a onça  (passado) o homem matou

c)  carà te hõxô crẽr

o veado  (passado) a fruta comeu

Formas em que acontecem com o objeto não marcado.

a) i - te hõhkàr

eu  pass  comprar

eu a comprei

b) i-te ihcuran
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eu  o matei

c) cute mẽ ton

eles o fizeram

d) Cahãj te kwĩn

Mulher pass bater

A mulher bateu nele

e) Tupẽn pĩ jakep

Tupẽn     madeira      cortar

Tupẽn cortou lenha

f) I – te pananxô jũhkàr

1ª  pass   banana      comprar

Eu comprei banana

g) I –   te     a – pupun

1ª    pass  2ª   ver

Eu vi você

h) você viu ele

i-te hõmpũn

eu o vi

i) você a perdeu

ate mẽn

você a perdeu

j) você a plantou

ate ihkre

você a plantou

b) Orações transitivas estativas

As orações transitivas estativas se assemelham à mesma ordem das orações transitivas. 
Nestas orações, o prefixo do sujeito pode ser afixado pela posposição TE ou MÃ. Assim, quando 
ocorre a posposição TE com o sentido de estado habitual, mas não com a marca de tempo 
passado. Já a ocorrência do MÃ com sentido temporário.

Na língua Krahô, os sujeitos pronominais não ocorrem, ao mesmo tempo, com as 
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posposições TE e MÃ, quando vierem prefixadas com a pessoa do sujeito. 

a) I – te hũpa

1ª  hab. 3ª  ter medo

Eu costumo ter medo.

b) A – te amjĩ kĩn

2ª  hab. Sempre gostar

Eu sempre gosto de você 

c) cute hohcukren prãm

ele gosta de correr

d) cute ton prãm

ele costuma de fazer alguma coisa

e) cute  hoopên prâm

ele costuma trabalhar

f) I – mã a – kĩn

2ª   temp. 2ª   gostar

Eu gosto de você

g) I –  mã rop kĩn

1ª   tem   cachorro    gostar

Eu gosto de cachorro

h) cu-mã kwỳr xàn

ele gosta de mandioca

c) Orações  transitiva/intransitiva

Esse tipo de oração da língua Krahô apresenta algumas características das orações 
transitivas e outras de orações intransitivas. Assim, os elementos marcadores de sujeito e o 
marcador de tempo passado TE ocorrem com as orações transitivas, com a forma longa dos 
verbos; já o prefixo de pessoa do verbo concorda com o sujeito da oração. O objeto direto, 
nessas orações, é por meio de uma frase nominal ou pelo prefixo de pessoa, acompanhado pelas 
partículas: to, mã, kãm.

Observação: os verbos que são regidos pelo relator “mã” são designados de seres 
humanos, tais como ensinar, brincar, outros. Já os verbos que são regidos por “to” são aqueles 
que apresentam um objeto não humano: roubar, trocar, rasgar, arranhar.
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As posposições “mã e to” ocorrem nas orações para indicar beneficio e instrumento.

a) a – te po kãm  a – catõc

2ª  pass veado   em   2ª    atirar

Você atirou no veado

b) ca ha   cukôj     kãm     a – catõc

2ª      fut    macaco  em       2ª   atirar

Você irá atirar no macaco

c) ca ha to pĩh cookjê

você irá cortar lenha

d) wa ha to impej

eu irei consertar alguma coisa

e) i – te      a – mã     i – cator

1ª   pass.  2ª  em    1ª   

Eu consegui te identificar

f) cu-te i-mã haprôr

ele comprou para mim

g) i-te a-mã  hompũn

eu vi algo para você

h) a – te      cukôj        to    a – pijapar

   2ª  pass    macaco   inst.  2ª     criar

Você criou o macaco

j) a-te prycàc to a-pijapar

você criou gado

d) Oração intransitiva Krahô

A oração intransitiva Krahô é formada por um sujeito e um verbo. O sujeito pode ser 
representado por pronome livre ou por um marcador de pessoa prefixado ao verbo.

a)  i-rĩt

1ª   ver

Eu vejo
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b) Tupẽn   jopir

Tupẽn subiu

c) Pê Cahxêt aapi

Pas Rem.   -    Cahxêt  subiu há muito tempo.

d) a – jõt

2ª   dormir

Você dormiu

e) ihnõ kãm ca mõ

ontem, você foi

e) Oração Estativa Krahô

A oração estativa na língua Krahô ocorre com verbo na forma simples não conjugada. 
O sujeito e as posposições são as mesmas da oração estativa transitiva. Cada membro da oração 
pode ocorrer com TE (habitual) ou com MÃ (temporal).

a) cu – te      kry

3ª    hab    frio

Ele costuma estar com frio.

b) I –  te     pa

1ª   hab  medo

Estou sempre com medo

c) I – mã  pa

1ª   tem medo

Eu estou com medo

d) I – mã      prãm

1ª   temp.  fome

Eu estou com fome

e) A – mã      kry

2ª  temp.   frio 

Você está com frio.
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f) Oração Adjetiva Krahô

A oração adjetiva na língua Krahô é classificada de acordo com a classe de verbo, uma 
vez que os verbos da oração adjetiva são sempre conjugados através do prefixo relacionado ao 
sujeito. Nestas orações, às vezes, pode ocorrer também o sujeito na forma livre.

a) In – tyt

3ª   estreito

aquilo é estreito

b) Cahãj    impej

mulher    3ª  bonita

a mulher é bonita

c) estou com medo

i-mã pa

d) aquilo é feio

ampo ata kẽanre

e) o cachorro é valente

rop joprê

g) Oração na língua Krahô

As orações na língua Krahô são classificados como coordenadas e subordinadas.

1. orações coordenadas ligam orações independentes. 

a) comi e sai

ijopàn nẽ icator

b) não ganhamos a corrida, mas corremos muito

nẽ ite mẽ irer nare, pea nẽ mẽ ijõhcukren tỳj.

c) você fica ou vai caçar.

Caha ankrê quêt caha awjahê.

d) choveu muito, portanto a terra está molhada.

iwrỳc catea nẽ pjê inco.

e) não chore, porque você apanha.

acwỳr nõ, nẽ wa acaprêc

2. orações subordinadas
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a) não fui caçar porque estava doente

wa  nẽ ijujahêr nare, xãm apu ixà

b) aquela mulher fala como um papagaio.

Jũm cahãj ata pê krỳjre pyràc, harkwa johtô

c) vou tomar banho embora esteja chovendo.

Wa ha xwa, cô wrỳc krac ri

d) se chover, não irei para a roça.

Quê wrỳ, wa ha  nẽ pur mã imõr nare

e) cada pessoa falou, conforme o cacique mandou.

Ahpan mẽ ihcaakôc, pahhi jarkwa kôt

f) ele correu tanto, que cansou.

Hõ cukren rya nẽ ihpec.

g) logo que chegamos à roça, começou a chuva.

Pur mã mẽ ipôj kôt mã, cô pỳm.

i) derrubou a mata para que as mulheres plantem

cute pur xir, quê kãm pyjê hohkre caxuw

j) quanto mais o homem corre, mais cansado fica.

Quê jũm xũm re ahcukre, que ihpec crinare.

Uso do reflexivo nas orações coordenadas e subordinadas Krahô

Eu vou ao rio e vou me banhar.

Wa ha ma cô mã mõ nẽ wa ha xwa

bati a faca no osso e me cortei

wa ite wapo to waahi cakwĩn nẽ ite to amjĩ jakep

a mulher trouxe a carne que comprou para si (para ela)

cahãj  wajĩ to mõ, cute amjĩ mã hapôr ata

a criança ficou admirada quando se viu no espelho.

Ahkrajre te amjĩ carõ pupun nẽ cumã amjĩ kĩn

Nessa língua, o reflexivo é sempre acompanhado pelo sujeito, mas pode exercer função 
de objeto direto ou objeto oblíquo.
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eu me defendi da onça

ite ropti pê amjĩ pytàr

Tupẽn fala a si mesmo

Tupẽn  apu amjĩa mã 

Matei a cutia e coloquei atrás de mim.

Ite cukên curan nẽ amjĩ catut nã men.

Reciprocidade 

A partícula invariável ajpẽn, quando indica reciprocidade, aparece sempre junta da 
conjunção aditiva mẽ, com sentido de “um ou outro”.

Tupẽn e Yahe cortaram os cipós e bateram um no outro.

Tupẽn mẽ Yahe te mẽ ahkrôhti jakep nẽ mẽ ajpẽn caprêprêc

Cahxêt e Tupẽn pescaram um para o outro.

Cahxêt mẽ  Tupẽn te  mẽ ajpẽn mã tep rẽn.

Caxêêkwỳj  e Tupẽn compraram miçanga um para o outro.

Caxêêkwỳj  mẽ Tupẽn mẽ ajpẽn mã kẽnre japrôr

Verbos Causativos

Todo verbo nessa língua pode se tornar causativo através do uso do verbo to/ton (fazer). 
Assim, o verbo causativo acontece na oração subordinada, marcado pela partícula “na”, que 
precede o verbo.

Tupẽn me fez sorrir.

Tupẽn te ito,  wa ixy.

Eu fiz a mulher trabalhar.

Wa ite cahãj to hopên

O cacique nos fez capinar o pátio

Pahhi te mẽ pa to càà carêr

Cahxêt me fez sentir bem.

Cahxêt te ito impej
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Orações Comparativas

A oração comparativa é expressa por duas posposições, que expressam comparação: 
Hirô (mais que) e hapyyre mã (menos que).

Tupẽn é menor que Cahhxêt.

Tupẽn,  Cahhxêt japyyre mã

O homem corre mais que a mulher

mẽ hũmre mẽ cahâj jirôa pê ahcukre

A mulher corre menos que o homem

mẽ cahâj mẽ hũmre japỳare mã ahcukre

Ele arrancará mais mandioca que Yahe.

Quê ha Jahhe jirôa pê kwỳr jarê

Comparação Negativa

Observação: Em Krahô a comparação negativa é expressa pela posposição kĩn te.

Robson é menor do que Tupẽn.

Robson, Tupẽn kĩn te incrire.

A menina correu menos do que o menino.

Cahãj, hũmre  kĩn te  kyyre pê hokcukren.

Igualdade

A oração que expressa igualdade na língua Krahô é realizada através da comparação 
entre os dois nomes numa frase nominal, com função de sujeito composto, através do verbo 
ipipẽn, que significa “ser igual a”. Assim, quando ocorre com verbo ativo, o subordinador é a 
partícula “to”.

Daniel e Rômulo são igualmente grande

Daniel mẽ Rômulo  mẽ ipipẽn, ajwar  mẽ cati

Tupẽn e Jahhe correram igualmente.

Tupẽn mẽ Jahhe mẽ hohcukren 

Cahxêt e Tupẽn cortaram a tora igualmente. 

Cahxêt mẽ Tupẽn te mẽ crow jakep to ipipẽn.
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Oração Comparativa

 As orações comparativas são expressas por um verbo estativo. O item comparado 
é seguido pela cópula pê, que por sua vez é seguido pelos verbos pyràc, que significa “ser 
semelhante”. 

Tupẽn pê Cahxêt pyràc 

Tupẽn é como Cahxêt

Você é como ela (semelhante)

 apê huràc pyràc,

A vaca é tão grande como o cavalo (semelhança)

Prykàc pê  cawar pyràc nẽ catea mã

O tatu é pequeno como o peba.

Tôn pê  awxeat pyràc nẽ incrinare

A comparação também pode ser usada pelas posposições cuxà, hĩkjê, pomquê (como). 
Assim, o sujeito vem comparado no início da oração, mas seguido pela posposição, seguida pelo 
verbo.

Wa ite  ijopên to hajaãr pomquê ajopên.

Eu trabalhei da mesma maneira que você trabalhou.

O homem correu da mesma maneira que a mulher correu

Jũm xũmre johcukren te hajỹar pomquê jũm cahãj 

Eu trabalharei como você.

Wa ha acuxà apê

d) Você canta como ele.

Mẽr ca cuxà crê.

e)Ele está sonolento como a mulher.

Ihprõ jikjêhnã hotxua

Oração Coordenada

As orações coordenadas na língua Krahô são ligadas por uma ordem cronológica. 
As orações coordenadas ocorrem de três modos: com as conjunções nẽ e mã e através da 
justaposição. Assim a escolha da conjunção depende do tempo do verbo e da pessoa do sujeito 
nas duas orações. Porém se o sujeito das duas orações for o mesmo, usa-se a conjunção “nẽ”.
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Cahxêt te Pàtre curan nẽ quê ha cukrẽ

Cahxêt matou um tamanduá e vai comê-lo

O homem comprou a carne e vai assar.

Jũm xũmre te wajĩ japrôr, nẽ que ha ihxêt.

Eu matei o tatu e estou comendo

Ite tôn curan nẽ wa apu cuku.

Se o sujeito da segunda oração  for de pessoa gramatical diferente do da primeira, as 
orações serão unidas pela conjunção “mã”, conforme exemplos a seguir:

Tupẽn matou a paca e estou comendo

Tupẽn te cra curan mã wa apu cuku.

Tupẽn  matou a paca e a cutia e eu estou comendo

Tupẽn te cra mẽ cukên curan mã wa apu cuku.

Eu cortei os galhos e você está juntando-os

Ite to pĩ jũhpahtê jakep mã ca apu to cuprõ.

eu matei a ema e estou comendo

ite mããti curan nẽ apu cuku.

Em Krahô a conjunção mẽ também é usada para unir termos da oração que possuam a 
mesma função sintática. 

Tupẽn matou a paca e a cutia.

Tupẽn te cra mẽ cukên curan.

b) o veado e a raposa moram na mata

Pô cahàc mẽ xoore irom kãm apu ipa.

c) o tamanduá come cupim e formiga

Pàtre ampo hô mẽ rôrôtre ku

d) o  homem e a mulher foram pescar

Jũm xũmre mẽ jũm cahãj.

Conjunção Adversativa

Em Krahô a conjunção Caakrô possui o significado de “porém”, adversativa, ou seja 
ideia de sentido contrario do que se espera.

hopên catea caakrô, pean nẽẽ   imã homhõr nare.
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Ele trabalhou muito, mas não me pagou.

O homem correu muito, mas não chegou na frente.

Jũm  xũmre jõh cuhkren peaj caakrô,  pean nẽẽ ihkrããri ipôj nare

O caçador acertou a caça, mas não matou.

Hujahêr catê te to hompry xec caakrô,  pean  nẽẽ cute ihcuran nare

Na língua Krahô, as orações negativas com a conjunção nẽẽ.... nare, possuem o  
significado de:  “mas, nem assim”. Essa conjunção só ocorre na segunda oração e pode ser 
acompanhada das conjunções “nẽ e mã”, igual “e”. 

Ite pjê mẽn  cakrô,  nẽ nẽẽ icator nare.

Eu corri e mesmo assim não cheguei.

Tupẽn matou a caça para o cacique, mas nem assim ele a comeu.

Tupẽn te pahhi mã hõmpry hõr cakrô, mã nẽ cute ihkwỳ krẽr nare

Conjunção alternativa

Nare exerce função de conjunção alternativa quando possui sentido de “ou se não”. 
Ocorre entre as  duas orações, com entonação diferenciada, com verbo na forma longa.

a) Você irá à roça ou  se não ira à aldeia.

Caha pur mã atẽm nare, caha ma  krĩ wỳr tẽ.

b) Ela irá à cidade ou fica na aldeia

Quê ha ma cidade nã tẽ, quêt quê ha krĩa kãm apu.

c) ou trabalha ou corre no pátio

Quê apê quêt, quê ha cà pê ahcukre.

d) vai para o rio ou vai buscar lenha

Os marcadores interrogativos 

Jõrĩ = significa aonde (distinção específica)

Jũh kãm mã= significa aonde (distinção não específica)

Jũhpĩn= significa “de onde”

Jõrĩ mã  Tupẽn?

Aonde está indo Tupẽn?

Jũh kãm mã hamũ Tupẽn mõ
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Para onde está indo Tupẽn?

 Jũhpĩn ca mõ?

De onde você está vindo?

 Marcador de Tempo Jũh caxuw

Jũh caxuw ca ha tẽ

Quando você irá?

Jũh nã caxuw  mã acator?

Quando você chegou?

Quando ele chegou?

Jũh nã caxuw  mã ipôj?

Quando você irá?

Jũh na caxuw caha tẽ

Marcador de lugar

Os marcadores de lugar na língua Krahô são Jũri ri, Jũ ri mã, que significam “onde”.

Jũ ri, mã Tupẽn xa.

Tupẽn está de pé onde?

Jũ ri mã Tupẽn?

Onde está Tupẽn?

Marcadores Interrogativos

Os marcadores interrogativos na língua Krahô  são classificados da seguinte forma:

Ampo nã   “por que?”

Ampo nã mã   “por que?” (enfático)

Ampo nã ri   “por que?” (enfático)

Ampo cwỳrjapê  “por que?” (por causa de que?)

Por que razão

Ampo caxuw mã -  “por que” (intensidade)

Para que fim?
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Ampo nã mã cute to hajỹr

Por que ele fez isso?

Ampo nã mã cute to pĩ ita jakep.

Para  que ele cortou esta árvore?

É por minha causa que você caiu?

Pê icwỳrjapê mã apỳm?

Por que você estava chorando?

Ampo nã ri ca apu amrã ata?

 Por que você está assim?

Ampo na ca apu hanẽ ?

Marcador de maneira interrogação

O marcador de interrogação de modo ou jũmã mã....te: onde. Jũ mã mã ocorre no 
início da frase e a partícula TE no final.

Jumã mã hĩ nã cute ?

De que tamanho ele é?

Jumã mã ate?

Como você está?

Quanto custa isso?

Jumã mã ita   johwỳr te ?

De onde você veio?

Juhpĩ mã ca mõ?

Locuções Nominais

As locuções nominais em Krahô podem ser interrogadas pelos marcadores Jũm mã ri 
“a quem” ou Jũm nã ri “de quem “.

Jũm mã ri Cahxêt caakôc?

Cahxêt falou com quem?

b) Jũm ri Tupẽn apu harẽ ?

De que quem estava falando?

c) Jũm mã mã Tupen caakôc?
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Com quem Tupẽn falou ?

d) Ampo mã Cahxêt te harẽn?

Ampo mã Cahxêt te harẽn?

Imperativo

Na língua Krahô o imperativo ocorre apenas na segunda pessoa do singular e do plural. 
Assim, o imperativo afirmativo e negativo é bastante semelhante. A forma negativa NÕ ocorre 
após o verbo para marcar a negação da sentença. Com isso a forma negativa ocorre no final da 
sentença depois do verbo, que aparece na frente na forma comprida.

Rop cura.

Mate o cachorro.

Rop curan nõ.

Não mate o cachorro

Crow to ahcukre 

Corra com a tora.

Crow to ajohcukren nõ

Não corra com a tora.

cre

Cante.

Acrer  nõ.

Não cante.

Negação

A negação da oração na língua Krahô é expressa pela palavra NARE. Assim, as orações 
negativas, nessa língua, possuem padrões distintos de entonação. NARE ocorre após o verbo no 
final da oração.

Cute rop pupun nare

Ele não viu o cachorro.

Jũm xũmre ita te nẽ cukryt curan nare.

O homem não matou a anta.

Jũm cahãj ita nẽ crow to hohcukren nare
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A mulher não correu com tora

 Nẽ cute wajĩ krẽr nare.

Ele não comeu a carne.

A negação em Krahô afeta o verbo que somente pode ocorrer na forma comprida. Nessa 
língua todos os constituintes da oração (sujeito, obj direto, indireto) podem ser negados. O negador 
segue o constituinte a que se refere. Com isso, toda palavra também pode ser negada (verbo, 
nominalizadores, nomes pronomes, marcadores de aspecto). O negado, segue a posposição.

Po cahàc nare.

Não um veado.

Jũm jĩ nare

Não um índio.

Jũm cahãj nare.

Não uma mulher.

Krĩ kâm nare.

Não na aldeia.

Cà pê nare.

Não no pátio.

Crow to nare.

Não com a tora.

Negação Específica

Na língua Krahô existe uma forma mais especifica de usar a negação NARE junto com 
Nẽ que nega o verbo e possui o sentido de “nem”. Assim, Nẽ vem depois do sujeito. 

Tupẽn nẽ pur wỳr ihtem nare.

Tupẽn nem foi à roça.

Jũm cahâj ita nẽ crow to hohcukren nare.

A mulher nem correu com a tora.

Wa ha nẽ  ton nare.

eu não farei.

d) Quê ha nẽ hohcukren nare

Ele não irá correr.
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e)  wa ha nẽ ixwỳr nare

Eu não vou tomar banho

Ca ha nẽ to pĩh cahhêc nare

Você não vai cortar lenha.

Orações Subordinadas

As orações subordinadas em Krahô ocorrem através de posposições. As posposições 
“nã” e “to” de modo geral são mais usadas como subordinadores; já TE “por que” é usado 
acompanhado do verbo ihprãm “querer”.

Wa ma ixah nã apu   ijujahêr to mõ.

Eu fui caçar enquanto eu estava doente.

 Ma wỳr to tẽ, xãm ra tahnã côhti

Ele foi tomar banho porque estava suado.

Ma hujahêr to mõ xãm ra hatê

Ele foi caçar porque queria comer carne.

 Ma nõr to tẽ, xãm ra ihpeac re.

Ela foi deitar enquanto estava cansada.
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Sistema Pronominal Krahô

O sistema pronominal Krahô se apresenta de duas maneiras; como forma presa e 
forma livre. Além desses, existem os pronomes pessoais indefinidos, os quais fazem a 
distinção entre o específico e não específico, o negativo indeterminado e o plural.

Na língua Krahô também existem os pronomes demonstrativos, reflexivos e 
recíprocos.

Pronomes pessoais 
Os pronomes pessoais que assumem a forma presa de prefixos marcam o objeto 

e sujeito ocorrendo como possessivos. Com isso não há distinção de gênero, mas há 
distinção entre a primeira pessoa inclusiva e exclusiva.

a) Primeira pessoa inclusiva.

pa -,  wa

Pa wa jỹ/ Pa capehnã jỹ (ele está sentado entre nós)

b) Segunda pessoa inclusiva 

Ca, a 

Ca kjê -  Você puxa

c) Terceira pessoa inclusiva 

ih-, in-, cu-,

inxec- flecha ele 

into- olho dele

ihkyrkyt- Ele andou rápido

ihtỳj- Ele é forte

ihpeacre- Ele é fraco

ihpec – ele cansou

ihtic - Ele está com a barriga cheia
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cu -  cute ampo pryre nõ inxec

Ele flechou um pássaro.

d)Primeira pessoa exclusiva

i-, 

item- Eu fui

imõr- Eu andei

Na língua Krahô os prefixos dos verbos podem ser pluralizados pela particular mẽ.

i-te Cahxêt pupun

1ª pesspassCahxêt ver

Wa ite cra pupun (Eu vi a paca)

Cahxêt te i – pupun

Cahxêt me viu

mẽ pa mã (para nós)

Cahxêt te mẽ imã harẽn (Cahxêt contou  para nós) 

pass 1ª pess 3ª te contou

Cahxêt te imã harẽn 

Cahxêt me contou

Cahxêt te imẽ I – pupun

Cahxêt nos viu  (exclusiva).

Em Krahô existem também os pronomes pessoais livres, usados para indicar sujeito de 
verbo transitivo ou intransitivo.

Wa – primeira pessoa exclusiva, não marcada

Pa – primeira pessoa inclusivo 

Ca – segunda pessoa

Quê – terceira pessoa 

Ta – terceira pessoa 

Jê – segunda ou terceira pessoa. Na Língua Krahô Jê é usado para nomear ou indicar 
parentes próximos do esposo ou da esposa, tais como cunhados, sogro, genro dentre outros.

Exemplos ihkrãhtũm jê – sogro

Impà jê – cunhado;
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ipẽajê – cunhado;

hõpĩn - compadre

Jê-  ipẽajê – meu cunhado  (parente)

i - te  ipẽajê  mẽ cukôj nõ curan 

1ª - pass. cunhado e macaco um matar 

Meu cunhado matou um macaco

Em Krahô esses pronomes que assumem as formas livres não são obrigatórios, pois 
podem ser omitidos. No contexto e marcado por um prefixo de posposição de tempo verbal.

(wa) i-te tôn pupun – forma opcional

1ª pass1ª pass tatu ver 

Eu vi um tatu

Wa tôn pupu – forma obrigatória 

1ª pess tatu ver 

Eu vi um tatu

Waha tôn cura 

1ªpessfut tatu matar

Eu matarei um tatu

Pa, wa ha tôn cura

1ª fut - eu matarei o tatu

Eu matarei o tatu – forma enfática 

Wa ha pa tôn cura 

1ª fut tatu matar 

Eu mesmo matarei um tatu – forma enfática 

Pronomes Indefinidos Krahô 

Os pronomes indefinidos Krahô assumem as formas livres jũm - (alguém) e ampo – 
(alguma coisa). Estes pronomes assumem as interrogavas quando equivalem “a “quem” e o 
“que”.

Pronome Indefinido - jũm?,  ampo?

Jũm jo pên xà- Trabalho de alguém, alguém trabalha.

Jũm crer pej- Alguém cantou bem.
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i-te ampo pupun (Eu vi alguma coisa)

1ª pess. Alguma coisa vi

Ampo carõ- Fotografia de alguma coisa( espírito de algum bicho). 

Pronome interrogativo 

Jũm ? - Quem ?

Jũm mã ? (Quem é ele/ela?)

Jũm mã ca? (Quem é você?)

Jũm kra mã ita? (De quem  é esse filho?)

Jũm kra mã? (De quem é o filho)

Ampo (O que ?)

Ampo mã ita? (O que é isso?)

Ampo mar hã? (O que é isso?)

Já quando apresentar a forma não específica de indefinido, ocorre a primeira pessoa 
inclusiva “pa”.

Pa into – nossos olhos (dual)

Pa into xà- doença dos olhos 

Pa  xà-nossa doença 

Quando vier na forma negativa, ocorre a negativa indefinido da seguinte forma: 

Nẽ jũm ... nare

Nẽ jũm te tôn curan nare- Ninguém matou o tatu.

Neg alguém pass tatu matar neg

Nẽ jũm te cô to ihkõm nare- Ninguém bebeu água.

Nẽ jũm te ipupun nare- Ninguém me viu.

Nẽ mẽ ihnõ nare (nenhum deles)

Na língua Krahô a partícula de plural mẽ junto à terceira pessoa refere-se aos seres 
animados em geral, mais especificamente, aos seres humanos.

ihcunẽa-  todo

kẽn cunẽa- todas as pedras

mẽhcunẽa (mẽ ihcunẽa) todas as pessoas ou todos os indígenas.
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Pronomes demonstrativos Krahô

Ita - este

Itajê - estes

Ata – aquele/aquela

Atajê – aqueles/aquelas

Mũ ata-aquele lá

Mũ itajê- aqueles lá

Os pronomes demonstrativos também podem exercer a função de sujeito.

Ita mã cô

Isto é água. 

Ata mã cô.

Aquilo é água.

Atajê mã cagã

Aquelas são cobras.

Cagã atajẽ

Aquelas são cobras.

Observação: os pronomes demonstrativos na língua Krahô podem ser usados como 
conjunção quando indicam uma referência feita anteriormente no discurso.

Ita nã – com referência a este 

Ita cwỳr japê – por causa disso 

Ita cwỳr japê- Por causa dele/dela

Wôhôti te hopên to catia cwỳrjapê quê ha pur Kãm cumã hõa to hõ

Wôhôti trabalhou muito e fez uma roça grande para ele por causa disso ele fará muita 
comida.

Pronomes Reflexivos 

Os pronomes reflexivos e recíprocos em Krahô são representados por amjĩ (me) e ajpẽn 
(se). 

Wa amjĩ cahhy

1ª reflex. Bater

Eu me bati
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Amẽ ajpẽn cahhy

Com 3º PL reflex bater 

Eles/elas estão se batendo (em si mesmos) 

Wa amjĩ cahhy- Eu me bato

Wa ite amjĩ jakep- Eu me cortei

E) Cute  amjĩa  cakwĩn  - ele se bateu

Pronomes interrogativos 

Os pronomes abaixo são usados com função de sujeito.

Jũm quem? - Singular– para pessoa

Jũm jê ?  - quem?  Plural – para pessoa

Ampoo ? - (o que)  Para coisa 

Jũm mã ata? 

Quem é ele?

Ampo mã ata?

O que é aquilo?

Jũm te mã ata ton?

Quem fez aquilo?

Ampo to cahha ita kãm?

O que você vai fazer hoje?

Nas orações transitivas, no passado a particular mã vem posposta ao marcador de tempo 
te.

Jũm te mã ita ton (ver isso) 

Quem pass Dem fazer

Quem fez isto? 

Ampo te mã ita ton – quem fez isso ou isto?

O que passDem fazer

O que fez isto? 

Os pronomes interrogativos também são usados com função de objeto.

Jũm?  – quem?  - Para pessoa no singular 
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Jũmjê – quem? - Para pessoa no plural 

Ampo – o que?-  Para coisa

Jũm Ca atehompun?

Quem 2ª 2ª –pass ver 

Jũm mã ate hõmpun?

Quem você viu?

Wa ite tôn ata pupun, mã Cahxêt te ihcuran. (Eu vi aquele tatu, que o Cahxêt matou)

Ampoca ha krẽ

O que 2ª ª pass comer

O que você vai comer?

Pronomes Relativos 

Os pronomes relativos em Krahô assumem a forma de demonstrativos correspondentes 
ao nome principal. Os relativos são representados pelos pronomes ita, ata.

Ite –jũm xũmre te tôn curan ita pupun

1ª pass homem pass tatu matar o tatu.

Wa i-te tôn pupun, caxêt te ih-curan ata 1ª 1ª pass tatu ver Caxêtpass 3ªmatar Dem.

Eu vi o tatu que Caxêt matou.

Os modificadores em Krahô.

Os verbos adjetivados nessa língua ocorrem nas suas formas não conjugados com 
modificadores de outros verbos 

Na língua krahô os nomes podem ser modificadas da seguinte forma:

Com um adjetivo que possui um radical verbal adjetivo, ou seja, com verbos descritivos.

Hũmre pej

Homem bom/bonito

Mããti impej

Ema boa/bonita.

Mããti nõ mã impej.

Uma ema boa/bonita

Tôn nõ
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Tatu outro

Outro tatu / um tatu (em vários) 

Tôn kwỳ- outros Tatus

Com os pronomes demonstrativos: ita (este) Itajê (este) ata (aquele) 

Prôtti ita 

Sapo - este 

Este - sapo 

Hũmre ata-jê – é usado para animais e para não indígenas.

Homem aqueles – PL

Aqueles homens.

Rop ita mã hũmre.

Este cachorro é macho

Cupẽ xũmre atajê  

aqueles homens não indígenas

Jũmjê xũmre atajê 

 Aqueles homens

 Prykac xũmre atajê

Aquels gados são machos

Rop xũmre ita mãhoprê. 

Este cachorro macho é bravo.

Rop itajê mã hũmre.

Estes cachorros são machos. 

Rop xũmre itajê mã hoprê.

Estes cachorros machos são bravos. 

Jũm cahãj ata mã mõ.

Aquela mulher que veio.

Jũmjê cahãj atajê mã mẽ mõ.

Aquelas mulheres que vieram.

Observação: mẽ xũmre atajê -  é usado apenas quando se referem aos indígenas

mẽ xũmre atajê 
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Aqueles homens (indígenas) 

Com nomes especificadores, visto que tanto o especificado, como o especificador são 
nomes. Assim o nome especificador é seguido pelo elemento especificado.

Crow pàr

Buriti árvore 

Pé de buriti

Kop cahàcre par

Pé de Aroeira 

Panãnxô kô

Banana plantação

Bananeiral 

Panãnxô par

Pé de banana

Existe ainda na língua Krahô um tipo de frase nominal em que o elemento especificador 
está vinculado ao nome especificado através dá posposição “te”. O elemento especificado designa 
matéria de que o nome especificado é feito ou fabricado.

Kênre te hõkrexêhyr- Colar de miçanga

Pĩ te kôkrãhtuc- Borduna de madeira.

Ampohô te ikre- Casa de palha.

Pànjapy te ihkrãhkà- Cocá de pena de arara 

Kruw jiprô – flecha de pena

Modificadores com a partícula “xwỳ” - indica pessoa falecida.

A-quêtxwỳ - seu avô falecido avô

Apupxwỳ- sua avó falecida

atyrxwỳ- sua mãe falecida

Akritxwỳ- seu compadre falecido

Modificadores com a partícula kwỳj para nomes femininas.

Pytkwỳj- mulher do sol ( nome feminino mulher ou sol)

Amcrokwỳj- A moça do partido do verão (nome feminino ou mulher dia)
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Caxêkwỳj- Mulher estrela

Crakwỳj- Mulher paca

Pyhkwỳj- Mulher do partido vermelho

Hôkwỳj- Mulher fruta (folha)

Carákwỳj- Mulher do viado catingueiro 

Pookwỳj- Mulher do viado

Tôn Kwỳj – mulher tatu

Kẽn kwỳj – mulher pedra

Pyhkwỳj – mulher urucum

Nominalização

Na língua Krahô, os verbos são nominalizados das seguintes formas:

Com a partícula “XÀ” que indica instrumento, local ou evento:

Tep pro xá – armadilha para pegar peixe

Peixe pescar  nom

Anzol/ rede de pescar ou local de pescar.

I – cator xá =- saída

1ª chegar chegado

Ĩncjênxà- bolsa para guardar algo

Hakepxà- objeto que corta – lugar de cortar ou corte

Incjêj xà - entrada

Nõrxà- vasilha para guardar coisas como, sal e açúcar, também pode ser traduzida como 
cama ou lugar onde se deita.

Ampo jarẽn xà- história

Increrxà- instrumento para tocar, ex: maracá, também pode ser um local ex: escola ou 
pátio.

Ikrã xà- dor na cabeça ( estou com dor de cabeça)

Hokôrxà- instrumento como a cabaçinha (instrumento para apitar)

Com partícula nominalizadora de plural catê, de agente.

Ihcarã cate/ ampo to impej catê– aquele que faz a limpeza

Limpador – NOM -
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Hohcukren cate/ ihkjêhtỳj - aquele que corre

Corredor – NOM

Pur jamãr catê – aquele que cuida da roça

I-picahur cate – aquele que corre

3ª nom

Carredor. ihkêhtỳj

Prykàc jamãr catêjê atajê- Aqueles que cuidam das vacas

Mẽ cupê wajaca catêjê atajê- Aqueles são pajés

Atajê mã mẽ hujahêr catêjê - Aqueles são caçadores

Na Língua Krahô, a partícula tỳj aparece sempre no final do nome, ao invés de catê, mas 
o sentido é o mesmo ou seja aquele que faz algo (agente).

Observação: Na língua Krahô, jê em certos nomes indicam relação de parentesco.

ijaputijê- Compadre mais novo falecido

ihàjê- Pessoa mais velha falecida

apijatijê- a mulher mais velha falecida

Kwỳj para mulher falecida

ijapukwỳj- sua irmã mais nova falecida

gapukwỳj- sua irmã falecida

hapukwỳj- a irmã dele falecida 

Com os sufixos indicadores de grau. 

 Os sufixos RE diminutivo e TI aumentativo. Estes sufixos podem nominalizar todas as 
frases verbais em Krahô. 

RE: Increr pej re – ele canta bonzinho

Ihprĩn ipa rehnã – ele anda devagarinho

Hohkren tỳj ti – ele corre muito

3ª correr muito

TI: Increr pej ti – ele canta muito bem

Ropti- cachorro grande ou onça

Pytti- sol grande/espécie de besouro 
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Côhcati- rio grande

Cagãti- cobra grande

Wetti- lagartixa grande

kwỳrti- paparuto grande

RE: diminutivo (incriire)

wewere- borboleta pequena

tutre- rolinha pequena

xoore- raposa pequena

amxôre- ratinho

tomre- peba pequeno

Com a partícula nominalizadora negativa “nõ”, nominaliza certas classes de verbo, que 
indicam pessoa, negando o significado do verbo.

Hũparnõ

Pessoa desobediente

Hohcukren nõ mã

Pessoa que não corre

Hũpar nõ- teimoso

Hõhcukren nõ- aquele que não corre

Hujahêr nõ- aquele que não caça

Hõkrepôj nõ- aquela que não canta

Ihkõm nõ- aquele que não bebe

A partícula pospositiva XI  indica uma pessoa que é especialista em alguma coisa que 
habitualmente pratica a ação verbal.

a-hêj xi/ahêt xi  

2ª menti NOM

Você é mentiroso 

In-cryc xi

2ª mal NOM

Você é mal

Hũpar nõ- teimoso

Ihhêxi- mentiroso
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Incrycxi- estressado

Homxêrxi- aquele que belisca

Hohcakênxi- aquele que azunha

Hohcahêxi- aquele que põe feitiço no outro. 

Hohkrajxi- pessoa ciumenta

Há na língua Krahô duas classes de verbos nominalizadores de agente.

O verbo na forma comprida com prefixo de terceira pessoa pode ser nominalizado ou 
continua com como verbo ativo.

Exemplo: Yahe ma hopên xá wỳr tẽ- Yahe foi para seu trabalho

  Tupẽn ma hohkre xá wỳr tẽ- Tupẽn foi para sua plantação

  Apu acxa- ele está sorrindo

  Hohcukren- ele correu

  Hohcukren xá- a corrida dele

  Hopàn- ele comeu

  Hopàn xà- a comida dele

  a-hkre

3ª pass. Plantar 

Ele plantar 

Dois processos de nominalização pode o correr com o mesmo verbo. Assim o significado 
e designado pelo último elemento.

Ihhêjxi xà

A mentira dele

Ihhêxia to ihhêxi xà

Ele é mentiroso demais.

 Ihhêxi xà

 A mentira dela 

 Homxêr xà

 O beliscão dele

 Hoxôn xá

O ciscado do animal (a marca que fica no chão quando o animal ou ser humano cava o 
chão)
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Verbos Krahô

O tempo verbal na língua Krahô é marcado da seguinte forma:

O futuro é marcado pela morfema “ha”, que ocorre após o sujeito.

Quê a apê- Ele irá trabalhar

Tupẽn quê há gõr- Tupẽn irá dormir

Cahxêt quê há tep mã cupẽ- Cahxêt irá pescar peixe

O passado recente na língua Krahô ocorre nas orações transitivas através da posposição 
“te”, indicando o passado. Nesse caso, o sujeito acontece na forma livre ou com o prefixo de 
pessoa relacionada ao sujeito, tendo sempre o verbo na forma longa.

Nas orações intransitivas, o passado recente vem marcado por um verbo na forma longa, 
mesmo que o verbo não venha no final da oração. Já os verbos intransitivos nessa língua não 
possuem uma marcação morfológica de tempo.

Exemplo: Ite- rop cakwĩn

  Eu pass cachorro bater (forma longa)

  Eu bati no cachorro 

  Cahxêt jopir

  Cahxêt  subiu (forma longa)

  Tais te imã tutre jarẽn xà jarẽn- Tais me contou a história da rolinha

  Cu te ihcarêr- Ele capinou 

  Cu te imã ihhêj- Ela mentiu para mim

  incwỳr- ele chorou

  increr- ele cantou

  hopàn- ele comeu

  hopir- ele subiu

  intoj- ele pulou

O passado remoto no Mehĩ Jarkwar é marcado pela partícula pê acompanhado do ajco, 
com o verbo na forma curta.

Pê ajco cre- ele cantava

Pê wa ajco cukôj cahhy- eu batia no macaco

Pê hopên tỳj- ele era trabalhador
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Pê into capôc- ele era caçador

Pê imprar tỳj- ele era corredor

Observação: Morfologicamente o tempo presente em Krahô é não marcado.

Noções de aspecto na língua Krahô

Nessa língua o aspecto é marcado por certas formais verbais ou elementos de posposição.

O aspecto nessa língua se apresenta da seguinte forma:

Ação contínua, que ocorre com a partícula apu.

Wa apu-icaakôc

CONT. 1ª falar 

Eu estou falando 

Wa apà- eu como

Wa akru- eu brinco

Ijakry- eu sou feliz

Apê- ele trabalha

Tupẽn ahcukre- Tupẽn corre

Observação: Na língua Krahô a partícula ra significa já, tempo decorrido.

Pê wara to- eu já fiz

Ra icrer- já cantei

Ra intoj- ele já pulou

A expressão TO MÕ índica a duração do processo, já a posposição TO, que significa  
fazer alguma coisa, vem precedida de um verbo ativo, seguindo de verbo de movimento MÕ ir 
(andar).

Wa pĩ jakep to mõ

1ª árvore cotar subir

Eu estou indo cortar a árvore 

Outra forma de expressar a ação contínua nessa língua acontece com as posposições “to 
ipa”, que indica estar sempre realizando a ação, ou to acrà que indica continuar realizando a 
ação.

A-caakôc kãm to acrà.

2ª falar sub 2ª continuar 
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Você continua a falar 

Amõr kãm to acrà- continue andando

Gõ pên kãm to acrà- continue trabalhando

Acaakôc kãm to acrà- você continua falando, não pare.

Wa apu ahkre- eu estou plantando

Apu cre- ele está cantando

Apu ahcukre-ele está correndo

Apu gõr- ele está dormindo

Cuhêhkê apu cre- está cantando 

Wa ma pĩ jakep to mõ- estou indo cortar a árvore 

Ma cô jaxàr to mõ- ele foi buscar água 

Ma apu ihjên to mõ- ela foi colher fruto

Wa kwỳr pit kur to ipa- eu vivo comendo mandioca

Wa kãm apu icrer to ipa- eu vivo cantando

Kãm apu tep mã ipẽr to ipa- ele só vive pescando peixe

Ação completa

O aspecto relativo à ação completa na língua Krahô ocorre com as seguintes partículas: 
RAMÃ (ação completa,) cormã (ação a ser completada), - huren (apenas com verbo transitivos).

I-te ramã pĩ jakep

1ª pass já árvore cortar 

Eu já cortei a árvore 

Wa ha cormã pĩ jakep

1ª fut ainda árvore cortar 

Ainda irei cortar a árvore 

Ramã wỳr- ele já tomou banho

Ramã ipôj- eu/ele já chegou

Ramã hõt- ele já dormiu

I-te i-jõhkrẽr  tu.

1ª pass 1ª minha comer tudo 
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Eu comi todos a minha comida

Ite ijõhkrẽr par - eu comi todas as minhas comidas

Ite ihcarêr par- eu capinei tudo

Ite ihpen par- eu bebi todas

I-te i-jõ krẽr par tu

1ª pass 1ª minha comida completamente 

Eu comi toda comida completamente
Ite ihcarêr par tu- eu capinei todo o mato
Ite ijõ krẽr par tu- eu comi toda a minha comida

Ite ihpên par tu- eu bebi todas as bebidas 

Habitual

O aspecto habitual em Krahô ocorre com as partículas pê e hõtpê que significam 
“costumar” ou ter por costume ou por hábito. Hẽtpê é usado para resposta.

Hõtpê  a-mã kàj – você tem machado

INT cost 2ª a machado

Você possui machado/ costuma ter machado

Hõtpê amã kwỳrpej? Você costuma ter mandioca?

Tupẽn, pê hõtpê amã jàt? Tupẽn, você costuma ter batata doce?

Pê ra hõtpê ama ato? O seu olho melhorou?

Resp. ỹhỹ, ra hẽtpê imã – Sim, já melhorou.

Pê hõtpê ate parĩ na japrôr? – Você já comprou a farinha?

Resp. ỹhỹ, hẽtpê ite hoprôr.  Sim, eu comprei.

Aspecto iterativo 

Aspecto iterativo ocorre com a partícula hipêr com ideia de repetição 

Hipêr i-mã harẽ

Repet. 1ª a dizer

Diga-me novamente 

Hipêr imã harẽ- repete novamente

Hipêr imã ihkwỳ- me dar novamente
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Hipêr ipupu- me olhe novamente (olhe novamente para mim)

Nessa língua existem verbos que apresentam formas com o aspecto repetitivo inerente.

Ihcahhyr bateu

Incjêj entraram

Hipej  matar todos

irẽn  perder

Existem também os verbos que apresentam o aspecto repetitivo, através da reduplicação 
do radical.

Ihhãhãc   -tomar/despejar um líquido

Ihpepec    pingar

ihpỳpỳm   cair com frequência, tropeçar 

ihpỳpỳm            que vive caindo

ihpehpec             pingar/correndo devagar

ihkyrkyrt              correndo rápido

caprêprêc              dar uma surra com cinto ou flecha

Aspecto ingressivo

O aspecto ingressivo nessa língua ocorre com verbo conjugado, com as partículas kãm, 
ihtẽm, kamtẽ, que significam iniciar, começar, Kãm (subordinada) e tẽ (verbo ir).

Yahhe, quê ha i-caakôc kãm tẽ

Yahe fut 3ª falar suborno ir 

Yahe vai começar a falar 

Cute cukôj kĩn kãm ihtẽm

3ª temp. macaco gostou pass subord. 3ª ir

Ele começou a gostar do macaco

Prykàc xũmti te kãm ihtẽm

O boi atacou ele

Cute ikã ihtẽm/ ele me atacou

Ele deu uma bronca em mim
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Aspecto terminativo 

O aspecto terminativo ocorre com verbo conjugado, através da partícula pospositiva 
hicuw, que significa para/terminar, hipêj terminar, ihhi, terminar e ihkrã curan, acabar.

Cute ih-caakôc to  hicuw.

3ª pass. 3ª falar terminar. 

Ele parou de falar 

Quê ha ra pytwrỳ ita nã mẽ amjĩ kĩn hi - neste mês vai terminar a festa

Ra cute hipêj-  ele  já terminou

Ra cute pyty jipêj- ele já terminou a esteira

I-te to ih-kĩn hi

1ª pass. Mo.dbli 3ª gostar parar 

Eu parei de gostar dele/dela

Ra mã mẽ ihhi-eles já morreram 

Ra mã ampo xôhhi- já acabou (as frutas)

I-te i-jopên xá to krã hamrẽ

1ª pass. 1ª trabalhar terminar

Eu terminei o meu trabalho

Ra mã cute mẽ te ihkrã curan- eles já encerraram a reunião

Ite ijopên krã curan- eu terminei meu trabalho

Modo verbal em Krahô 

A forma condicional exige o uso do marcador de tempo futuro ha, com o uso de tempo 
te, com a forma descritiva ihtỳj e o marcador de nominalização xà.

Wa ha cumã ihtỳj xà hõ- eu irei dar uma força para ele

Cute cumã ihtỳj xà hõr- ele deu força para ele

A conjugação dos verbos Krahô que expressam algum tipo de modal.

Modo optativo

Este modo é expresso pelas partículas de posposição prãm (querer) caca (não querer 
não gostar, odiar)
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I-mã põõhy kre prãm

1ª temp. milho plantar querer 

Eu quero plantar milho

Imã prãm- estou com fome

Imã tahnã ihprãm- eu gostaria de ter

Imã   põõhy kre krinããre 

1ª milho plantar não gostar

Eu não gosto de plantar milho

Wa apu ihcaca- eu não o quero (eu recusei)

Cute icaca- ele me largou

Ma apu ihtẽm caca- ele não quer ir

Ma apu harẽn caca- ele não quer  contar

Na língua Krahô, existem as partículas mais usadas para indicar aspecto de modo, ma 
apu- usa-se tẽ de modo enfático, usada com caca, com valor de odiar não gostar.

Tahnaa, com ideia de confirmação, usado com ite ou com tahnaa.

Ajkẽ – significa divido ou possibilidade

Mãrhã – significado talvez

xwỳmã, ajkẽ, pijamã – com significado de  possivelmente(dúvida).

Nessa língua também existem as expressões exclamativas que expressam valores modais.

Co! cuidado!, Com licença?

Cohe! Olhe Cuidado!

Mã ajco! Tome cuidado!

Impeaj to! É verdade! Isto mesmo!

Tahnaa! Está certo!

Wa ma apu  põõhy kre caaca  to ihcaaca

1ª cert enf. Milho plantar odiar/ não gostar.

Eu realmente não gosto de plantar milho 

Mãrhã quê ha apê

Talvez 3ªfut trabalhar 

Talvez ela irá trabalhar

Quê ha xwỳhnã  apẽh nã apê- talvez ele irá trabalhar amanhã
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Pessoa e número Krahô

Nessa língua existem os prefixos que marcam a pessoa ou sujeito. Existem também os 
prefixos que fazem a distinção entre a primeira pessoa inclusiva e exclusiva.

i primeira pessoa exclusiva

icapehnã jỹ- sente comigo

icakwĩn nõ- não me bata

pa, pah, pa mã  - primeira pessoa inclusiva 

Pa jỹr xà- local onde nós sentamos

Pahhihtỳj- somos fortes

Pa mã arỳjhy- nós temos arroz

Pa inquêtti- nosso tio

Já os prefixos a, refere-se à segunda pessoa e ih, in, cu, refere-se à terceira pessoa. 
Todas os prefixos dos verbos podem ser pluralizado pelas partículas mẽ (meh, mem, men) para 
pessoas, para pássaros e outros animais a partícula de plural é hohkeat/johkeat.

I-te Jahhe pupun

1ª pass. Jahhe ver

Eu vi Jahhe

Ite apupun- eu vi você

Ite apupun Tupẽn- eu vi você Tupẽn

Ite ihkrã tac- eu bati a cabeça dele

Cute ipyr- ele pegou

Cute into catêc- ele machucou o olho

Cute incrê nẽ incwỳr- ele pegou três(objetos)

Cuha mẽ cre- nós iremos cantar

Cute mẽ incwỳr- eles pegaram

Xahy te mẽ pah pupun- Xahy nos viu

Os prefixos pessoais nos verbos Krahô concordam com o sujeito de verbos intransitivos, 
verbos transitivos estativos.

tupẽn apu ih-cakôc

tupẽn cont. 3ª falar 
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tupẽn está falando

Apeacre – você está triste

Apu hà- ele está doente

xĩprô te a-pupun

xĩprô viu você.

Número em Krahô

Na maioria das vezes, o número em Krahô é expresso pela particular de plural mẽ e suas 
variações. Este fato acontece quando o referente é expresso por nome de pessoa.

Mẽ ihkààre- os anciões

Cute mẽ ampo pry  jara nã mẽ ihkwỳ jipej- eles mataram os pássaros 

Mĩĩti te apu rop johkeat cãmxar- o jacaré mordeu os cachorros

Mĩĩti johkeat te apu rop camxar- os jacarés morderam o cachorro

Jũm cahãj apu cukôj johkeat caprêprêc- a mulher bateu os macacos

Pyjê amẽ cukôj caprêprêc- as mulheres bateram no macaco

Mẽ hoprê- eles são valentes

Quando a partícula mẽ precede o prefixo do sujeito nas orações intransitivas, apenas o 
contexto é capaz de informar se é o sujeito ou o objeto que está sendo pluralizado. 

Nessa língua o número também pode ser expresso pelos numerais, quantificadores e 
pelos demonstrativos, indicando com mais precisão qual o constituinte está sendo pluralizado.

Pyxit – um 

Ipijakrut – dois

Incrê – três

Ihnõ  – um de

Ihkwỳ  - algum, um grupo

O sufixo jê pluraliza certos nomes derivados bem como os demonstrativos  atajê – 
aqueles e  itajê estes.

Kẽn ita -  esta pedra

Kẽn itajê -  estas pedras 

Mẽ cahãj atajê- aquelas mulheres 
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Voz e valência

Um verbo adjetivado ou intransitivo pode derivar um verbo transitivo, através da 
posposição instrumental to.

Haka (adjetivo)

é branco

I-te  to haka

1ª pass. Inst. 3ª branco

Embranqueci  isto.

ite itaa to haka

embranqueci com isto

I-te to a-jaka – eu pintei você com o branco

1ª pass. Inst 2ª branco

Ite ita to, to ihcucràn – eu pintei com isto

Ite catõc to ityc- eu pintei a espingarda de preto

Ite ita kãm hompum- Eu vi ele hoje

Ihpar kà kãm ipa- Ele/Ela anda  de/com sapato

Estrutura das frases nominais Krahô

Na língua Krahô existem várias formas morfológicas de fazer a distinção entre as funções 
sintáticas e semânticas das frases nominais.

Assim, os constituintes das orações com elementos de posposição que marcam a distinção 
semântica. Por outro lado, certas formas de sujeito também requerem posposições específicas.

Como a língua Krahô, de certa forma, requer elementos proposicionais, que geralmente, 
não são separados da frase nominal, algumas formas não podem ocorrer como formas 
independentes.

As posposição estão sempre relacionadas a pessoas, coisas, ações ou locais. 

Cumã – para, a, que significa em beneficio

Cupê – de- para seu prejuízo (malefactivo)

Curi – ali – (locativo)

Curũm – de lá para cá (direcional) 

Cumam – antes disso
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Curia- lá

Cunã mã – em frente disso 

Cute – ele (transitivo no passado estativo habitual)

Ihkôt – depois disso 

ihpĩn – de lá (origem)

to – com isto 

kãm – dentro de, por dentro de, em 

wỳr – Ele tomou banho

Wa ha Tupẽn mã ampo hõ

1ª fut Tupẽn a algo dar

Eu darei algo para Tupẽn

Wa ha pur kãm apê

1ª fut raça em trabalhar 

Eu irei trabalhar na roça

Jũhpĩn ca tẽ

Onde de 2ª ir

De onde você está vindo

Cumã mã ita- isto é para ele

Cupê ihcyt nõ- não mexa nisso

Curi mã hohkêt- existem muitos lá

Curea mã- é lá mesmo

Curũn pê mẽ mõ- vieram de lá para cá (recente)

Curoam ajpên mẽ mõ- vieram de lá para cá (mais longe)

Cumam mã- antes dele

Icumam- antes de mim

Icunã mã tẽ- está vindo ao meu encontro

Cute ihpen nẽ ma tẽ- ele bebeu e foi embora.

O sujeito dos verbos em Krahô que indica medo, fome, frio, calor, cobiça é marcado 
por uma das seguintes posposições mã, que significa estado temporário e te que significa estado 
habitual.
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Imã kry

1ª temp. frio

Estou com frio

Cute prãm cati- ele é comilão (ele come muito)

Ele hab. Fome

Ele vive com fome/prãm na ipa

I te hũpa kãm ipyr/ eu tenho medo dele

1ª hab. Medo

 Jum ita cupahkâm ipa - Ele vive com medo de alguém

Cumã pahti- ele tem medo

Hàa nã apu ipa- ele vive doente

Ihkôt pê ihpỳm- ele nasceu depois dele

juhpĩn mã tẽ?- de onde ele veio?

Ite to ihhôc- eu pintei ele.

Cààhà kãm hikwa- alguma coisa dentro do cofo

O sujeito das orações de identificação é marcado pela posposição pê com valor de cópula 
I-pê mẽ hĩ
1ª cópula indígena 
Eu sou indígena
Ipê pahhi- eu sou cacique
Ipê wajaca- eu sou pajé
Ipê increr catê- eu sou cantor
 Cupê katàmjê- Ele é do partido do inverno

O sujeito dos verbos transitivos é marcado pela posposição te quando a ação indicar 
passado.

I-te cumã hõr
1ª pass. 3ª a dar
Eu dei isso para ele
Cu-te i-pê pananxô to hõhkĩ
3ª pass. 1ª de banana roubar 
Ele roubou a banana de mim
Cute imã hõr- ele me deu
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Genitivo 

O genitivo em Krahô está dividido em duas classes, conforme descritos a seguir:

Os nomes obrigatoriamente possuídos ocorrem com prefixos obrigatórios da pessoa 
possuidora eu com prefixos nominais possuidores. De modo geral os pronomes indicam parte 
do corpo ou termo de parentesco. Assim nas formas nominais obrigatoriamente possuídas, o 
possuidor pelo possuído.    

I-to

1ª olho

Meu olho 

Tupẽn to

Tupẽ  olho

O olho de Tupẽn

a – quêtti

2ª tio

Seu tio

ajõ wej xũm- seu avô

Tupẽn kra

tupẽn filho

o filho de Tupẽn

Rop krã- cabeça de cachorro

Po te- perna de veado

Tupẽn jõ ĩnxũ- o pai de Tupẽn

Tupẽn japarxwỳj- sobrinha de Tupẽn

Nos nomes obrigatoriamente possuídos, o possuidor é seguido pelo marcador de posse 
hõ/jõ, que é seguido pelo objeto possuído. 

I-jõh pur

1ª pass. Roça

Minha roça

Tupẽn jõ wapo

A faca de Tupẽn
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mẽ into- Os olhos deles

into xà- Doença de olhos 

mẽ ihkrare- As crianças dela ou mẽ ihkryjre - crianças

hõh rop itajê- Os cachorros dela

ihkĩ- Os cabelos dela.

Tuhhoc ma hõ pur wỳr mõ- Tuhhoc foi para roça dela

Hõ pur kãm cumã kwỳr- na roça dele  tem mandioca para ele.

Pa into (dual) - nossos olhos (meus e seus)

mẽ pa into (nossos olhos plural)

pahkra into- os olhos de nossos filhos (dual)

mẽ  pahkra into- os olhos de nossos filhos (plural)

Morfologia da língua krahô

Na língua Krahô a maioria dos verbos possui duas formas, ou seja, uma forma curta e 
uma longa.

Já nos verbos que possuem as duas formas, a forma longa ocorre sempre com verbo no 
passado recente, mas também ocorre em outros casos em que o verbo não ocupa a posição final 
da oração. Embora a forma curta ocorre em outras posições.

A seguir, apresentaremos exemplos em que ocorrem as formas longa e curta.

Forma longa

Ca a-te ton

2ª 2ª pass. Fazer

Você o fez

Quê ha ton pyrentu

3ª fut fazer imediatamente 

Ele irá fazer imediatamente.

Ijopàn nare- não comi

Hõcukren nara- ele não correu

Hõcarêr kêatre- não sabe capinar

Forma curta 
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Pê cato

Pr 2ª faz

Você fez há muito tempo.

Em Krahô existem verbos transitivos que apresentam mudanças no final do radical. 
Quando o objeto não for especificado na oração, ocorrem as formas longas e curtas, mas se o 
objeto vier especificado, ocorre outro tipo de forma longa e forma curta.

Com objeto não especificado

Forma longa                                              

Hõmpun- viu/olhou

 hũpar- ele ouviu 

hapuhnã- brigar(depois)

Forma curta

hõmpu – olhe

hũpa – ter medo de

ajpu- brigar

Objeto especificado 

Forma longa                                                                   Forma curta

Tôn jõmpuan kãm- observando sempre o tatu                 pupu – vê-lo 

Cagã jakop – seguindo/observando a cobra                   hakop – segui-la

Nessa língua existe uma regra morfológica bastante produtiva. Os grafemas J e X quando 
ocorrem no meio da frase e mudam para H no início de palavra ou início da frase.

Rop xũmre – cachorro macho- hũmre homem/macho

Cu –te ampo japrôr-   cute haprôr

Ele pass. Algo comprar   3ª pass. 3ª comprar

Ele comprou algo    Ele comprar 

Ijõh rop     hõh rop

Meu cachorro    Cachorro dele

ijopên  xà – meu trabalho   apê – ele trabalha

cute amã ampo japrôr- ele comprou alguma coisa

ite amã hoprôr- eu comprei alguma coisa para você

Na língua Krahô existem três classes de verbo.
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Verbos que são eminentemente transitivos, que não podem exercer a função de 
intransitivos 

Ihcura- matá – lo

Icakwĩ – me bate

Ihcahhy- bater nele

Verbos que são eminentemente intransitivos e não exercem função de transitivo

Irĩt- olhou – hõmpu - ver

Jỹ- sentar

Kãmpa- ouvir 

Acxa- sorrir

Ty- morrer

Verbos que possuem ambas as formas transitivos e intransitivas.

Radical Intransitivo Transitivo
Forma longa/ Forma curta

japrỳ nome ipijaprỳ ajaprỳ-seu nome haprỳ-nome dele
Jahêr perseguir hujahêr hahê hahêr-correr atrás dele
Japu brigar ipijapu ajpu-brigar hapu-você briga com alguém

  

Observação: para a formação do radical dos verbos em Krahô, devemos chamar atenção 
para as seguintes regras: para a forma longa, acrescenta-se o prefixo ipi; para a forma transitiva 
curta, inverte a primeira sílaba. O grafema i passa para h no início do verbo.

Na língua Krahô os radicais dos verbos transitivos são divididos em cinco classes, 
conforme o prefixo de terceira pessoa.

Prefixo zero para 3ª pessoa

Cakwĩ – batê – lo

Cam nã- chutá-lo

caxwỳ- furá-lo

catêc- amassá-lo

ihtàt- cutucá-lo

ihcãm xê- fazê-lo chorar

Prefixo ih para 3ª pessoa



155Gramática Pedagógica Krahô

Ih – cura- mate – o

Ih – cahhy – ocuite-o

Prefixo in/im para 3ª pessoa, mas o uso in ocorre em vários ambientes ao passo que im 
ocorre apenas antes de p.

Cu-te in-xêr

3ª pass 3ª beliscou 

Ele beliscou 

Prefixo im - pỳn

3ª carregar

Ele carregou – o

Inxec- acert-a-lo

Impar- escutou

Prefixo i – para terceira pessoa 

Cu-te i-pẽr

3ª pass 3ª estrangular

Ele o apresentou 

Cute ipyr- ele pegou

Cute ipar- ele me escutou

Ate ixêr- você me beliscou

Prefixo cu- 3ª pessoa apenas com radicais verbais com o tempo não passado (zero), já 
im,in ou ih ocorre no tempo passado.

Ca ha axi

2ª fut3ª largar

Você irá guardá-lo 

A – te hir

2ª pass. 3ª a baixar

Você guardou 

Ca ha a-pỳ

2ª fut3ª carregar 

Você irá carregá – lo
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Observação: apỳ pode ser usado com o sentido de abraçar: ipỳ (me abrace), abrace ele, 
ate impỳn (você o abraçou). Usado apenas para pessoa, seja criança ou adulto. Já para objeto, 
usa-se pỳn.

Exemplos:

Ate crow pỳn – você correu com a tora.

Cute crow pỳn – ele carregou a tora.

Cute impỳn – ele o levou

A – te impỳn

2ª pass. 3ª carrega

Você o carregou

Radicais de verbo intransitivos 

Os radicais de verbos intransitivos em Krahô são classificados em quatro classes, 
segundo o prefixo de terceira pessoa. 

Prefixo zero para terceira pessoa 

Nõr

Ele deitou-se 

Mõr- ele começou andar

Hõr- ele deu

wỳr- ele tomou banho

Alguns verbos dessa classe possuem sílaba diferente no início do radical tanto para as 
formas longas como para as formas curtas.

Ho/a

Hopên- Ele trabalhou

Apê      - trabalhar

Hoh/ah 

Hohtêp – Ele aproximou

Ahtêp – Aproximar 

Hũ/aw

Hũjahêr- Ele caçou      awjahê- caçar

hũjarẽn- ele contou      awjarẽ- contar
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As formas usadas com os prefixos hà, hàh e hũ ocorrem apenas com verbos na forma 
longo.

Prefixo ih usado para terceira pessoa

Ihprãr- sobrar

Ihnõ kãm Tupẽn tẽ

Tupẽn foi ontem

Ihprĩn mõ- ele anda devagar

ihkwỳ pôj- alguns chegaram

Prefixo de terceira pessoa in/im

Increr – Ele cantou

Intôj- ele pulou

Inxêr- ele beliscou

Inxec- ele acertou

Imprar tyj- ele corre muito

Imprar kêt- ele não corre

Prefixos de terceira pessoa i-.

Alguns desses verbos possuem sílabas diferentes no início do radical, quer seja forma 
longa, quer seja forma curta.

Irĩt – Ele olhou

Ipihpan- ele mudou

Ipupkjêr- ele tombou

Ipictor- ele sumiu

Radicais verbais adjetivos 

Os radicais verbais adjetivos ocorrem em orações adjetivas e com orações transitivas. 

Cukôj ita mã ih – kên  - aquele macaco é deficiente

Macaco Dem3ª mal

Aquele  mal é macaco 

Jũm xũmre ata pej- aquele homem é bom

Nessa língua, os radicais adjetivais são classificados de quatro formas, de acordo com a 
ocorrência de prefixo de terceira pessoa.
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a) Prefixo zero para terceira pessoa 
Catac – está rachada
Hoprê – É valente
Carêrê- pipocar
Hopên tyj- ele é trabalhador

b) Prefixo de terceira pessoa - ih 
Ihtỳj - ele é forte
Ihpeacre- ele é fraco

c) Prefixos in/im de terceira pessoa 
Incryc – ele está com raiva
Impej – ele está bem 
Into capôc- ele é caçador
Impê- está oleoso

d) Prefixo de terceira pessoa - i
Irã jarêt– ele está sujo
Irer- ir rápido i me deixou para trás
Ire- me deixe
ipỳ- me abrace/me leve no colo

Radicais estativos 

Os radicais estativos na língua Krahô ocorrem nas orações estativas e transitivas estativas.

Estes radicais apresentam uma única forma não conjugada, sem o prefixo de pessoa, nas 
orações estativas, porém com o prefixo que marca o objeto na oração transitivas, são conjugadas.

I-mã pa
1ª P. temp. ter medo
Estou com medo/ tenho medo 
I-mã hũpa
1ª temp. 3ª medo
Eu estou com medo dele. 
Icryc- estou com raiva
Kãm icryc- estou com raiva dele.
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Particularidades da língua Krahô

Expressões Krahô

Nesta seção apresentaremos as expressões mais usuais em Krahô

Ampo mã ita/ ampo mã? ......................... “ O que é isto?”(usado para longe)

Ampo mã ita/ Tapi mã?) ......................... “O que é isso?” (usado para perto

Jumà mã ajaprỳ? .....................................“ Como você se chama?”

Jumà mã haprỳ? ...................................... “ Como ele/ela se chama?”

Ijaprỳ pê....  ............................................. “ Meu nome é.......”

Jumã mã hohwỳr? ................................... “ Quanto custa”

To xwỳj nõ! ............................................. “  Não mexa! “

Ampo to mã apu? .................................... “O que está fazendo?”

Ampo to wa apu? .................................... “O que estou fazendo?”

Jũri mã tahna acotor? .............................. “ Onde achou?”

Jũri mã ajõ inxê? ..................................... “Onde está sua mãe?”

Jũri mã Cahxêt ........................................“ Onde está Cahxêt?”

Jũri mã atõ? ............................................. “Onde está seu irmão ?”

Pa mã ijõtxwa. ......................................... “ Estou com sono.”

Pa mã ipec. .............................................. “Estou cansada.”

Pa mã ica crohti. ...................................... “ Estou com calor.”

Imã kryhti. ............................................... “ Estou com frio”

Imã krô. ................................................... “ Estou com sede”

Imã prãm ................................................. “Estou com fome.”

Ipec xà. .................................................... “ Estou com preguiça”

Wa apu ixà. .............................................. “Estou doente”

Ampo? .....................................................“ O quê?”
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  Impej ..................................................... “ Bom/bonito”

Impej crinare? ......................................... “ Muito bom/bonito”

Ihkeanre .................................................. “ Ruim/feio”

Cormã nare .............................................. “ Ainda não”

Hipêr pyxit .............................................. “  Mais uma vez”

Humre/Impej ........................................... homem bonito                                                  

Hõtkêt ......................................................Amanhã

Ita kãm .................................................... “ Hoje”

Awcopàt .................................................. “ De noite/ à noite”

Hõtkêtnã .................................................. “ De manhã”

Pyt kãm ................................................... “ De tarde/ à tarde”

Hamrẽare ................................................. “ Nada”

Ampo kot? ............................................... “Por que?”

Ampo? ..................................................... “O que?”

Juhkãm? .................................................. “ Para onde?”

Juhpin? .................................................... “ De onde?”

jũrĩ? ......................................................... “Onde ?”

Jũm jê? .................................................... “ Quem? ( plural)”

apy ........................................................... “Pegue”

itar ........................................................... “ Aqui”

curia ........................................................ “ Aí”

nare .......................................................... “Não (feminino)”

nare .......................................................... “ Não( masculino)”

nẽ juhnã caxuw ....................................... “Jamais/não”

ỹhỹ .......................................................... “Sim”

Nẽ ite hahkrepej nare ..............................“Não entedo o que você diz”

Mã hahkre kêatre .................................... “ Não sei”

Ampo nã ca apu ihprãm .......................... “ O que está querendo?”

Cahxy wa hõmpu (fala feminina) ........... “Deixe-me ver”

Ahxy wa hompu (fala masculina) ........... “Deixe-me ver”
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Imã ahã ....................................................“ Dê-me”

Tam,tẽ/ mõ .............................................. “Saia/vá”

hapã nẽ .................................................... “  Devolva”

To jỹ ........................................................ “ Sente-se”

Cohtàt mã hore ........................................ “Diga à  Cohtàt”

Curea ijikaj .............................................. “ Espere aí”

Axà .......................................................... “ Entre”

Guhkra cuhhõ .......................................... “Lave as mãos”

Impej kãm/impej    to .............................. “Realmente!”                                                      

Quêt nare ................................................. “Ou não?”

Perguntas e respostas  em   Krahô

a) Perguntas e respostas afirmativas 

Cute  pananxô  japrôr? ............................ - ele comprou banana?                    

ỹhỹ, cute haprôr. ...................................... “sim, ele comprou

Cute càhà  japrôr? ...................................Ele comprou o cofo?              

 ỹhỹ, cute  haprôr .................................... “ sim, ele comprou

Cute ampo pryre pupun? ......................... -  ele viu o pássaro?

  ỹhỹ cute hõmpun. .................................. “sim, ele viu.

Cute tahti pupun? .................................... -ele viu a chuva?                      

ỹhỹ, cute hõmpun. ................................... “ sim,  ele viu.

Ca apu axà? .............................................Está doente?                      

ỹhỹ, wa apu ixà ....................................... “sim, estou” 

Caapêr te cààhà ton? ...............................“ Caapêr fez o cofo?

ỹhỹ ra  ite ton. ......................................... “sim, já fez”

Ra ate waji krẽr? .....................................“ você já comeu carne?

ỹhỹ ite a pupun. ....................................... “sim, já comi”

Ate ipupun? .............................................“você me viu ?”

ỹhỹ, ite a pupun. ......................................“sim, eu vi você”

ate ipar? ...................................................“você me ouviu?
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ỹhỹ, ite apar. ............................................“sim, eu ouvi você”

Ahkôhxêt jõh cukrẽn? .............................“Ahkôhxêt correu ? 

ỹhỹ, hõh cukrẽn. ...................................... “sim, correu.”
 

b) Perguntas positivas e respostas negativas:

Pê amã wajĩ? ........................................... “ Há/tem carne ?”

Quê, hamrẽare. ........................................ “não, não há carne”

Amã jàt? .................................................. “há batata doce?”

Quê, hamrẽare. ........................................ “ não, não há batata doce.”

Amã tôn jĩ? .............................................. “ Há carne de tatu?”

Quê, tôn jĩ jamrẽare ................................ “ não, não há carne de tatu.”

Pê ampo jĩ? .............................................. -  Há/tem carne?

Quê, ampo jĩ jamrẽa re ? .........................Não tem carne?
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