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PRIMEIRA PARTE

TEMBÉ -

Tf:N:E:TÉHAR

PORTUGU:E:S

Ao Dr. Herbert Serpa,
antigo chefe e idealizador
da Secção de Estudos do Serviço de Proteção aos lndios.

"O léxico da língua é que mais nitidamente reflete o ambiente físico e social
dos falantes. O léxico completo de uma língua pode se considerar, na
verdade, como o complexo inventário de todas as idéias, interesses e ocupações .que açambarcam a atenção da comunidade: e, por isso, se houvesse
à nossa disposição um tesouro assim cabal da língua de uma dada tribo,
poderíamos daí inferir, em grande parte, o caráter do ambiente físico e as
características, culturais do povo considerado. Não é difícil encontrar exemplos de línguas cujo léxico traz assim o sinete do ambiente físico em que
se acham situados os seus falantes. É o que particularmente se verifica nas
línguas dos povos primitivos, pois entre eles ainda não atingiu a cultura um
grau de complexidade capaz de incluir interesses praticamente universais".
Edward Sapir
Lingüística como Ciência, p. 45
trad. J. Mattoso Câmara Jr.
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INTRODUÇÃO

~ste

dicionário faz parte de um plano de trabalho realizado no decurso de
dois anos de convívio entre os índios do alto e médio rio Gurupi. Tinha êle
por finalidade, o levantamento exaustivo das línguas indígenas faladas na referida área, ou seja, os dialetos tupi dos Urubus e T.e mbé-Ténêtéhar, e a língua
dos remanescentes Timbira (grupo gê), atualmente localizados nas imediações
do Pôsto Indígena «Pedro Dantas».
Os índios Tembé-Ténêtéhar vivem nas n1argens do alto e médio rio Gurupi, desde o lugar denominado Cururu até o Marajupema, logo abaixo do Pôsto Indígena «Pedro Dantas», mantido pelo Serviço de l..> roteção aos índios,
à fronteira dos Estados do Pará e do Maranhão. Outros grupos da mesma
tribo acha1n-se localizados no rio Pindaré (Maranhão), e alguns re1nanescentes no rio Mearim e na região de Ourém (Pará).
Há ten1po, o material linguístico· Kre-yé (Timbira) foi publicado en1 revista universitária do Rio de Janeiro. Entretanto a parte tupi ficou esperando
melhor oportunidade para poder ilustrar e comparar «a-posteriori» o capital
lexicológ·ico tembé co1n o tupi antigo e, esporàdicamente, co111 o guarani do
Paraguai.
f::ste dicionário tende para uma dimen são histórica, citando as etimologias de autôres setecentistas ou clássicos, como 11ontoya, Batista Caetano,
!{estivo e outros, deixando assim à mostra a possível evolução ou involução
dos dialetos do ramo tupínico.
As variações modernas, en1 têrmos de dimensão geográfica, são apontadas por . palavras correspondentes em guarani contemporâneo, permitindo
comparar o idioma falado no Paraguay em contraposição com um dialeto usado por elementos indígenas do norte do Brasil.
Apesar do exotismo aparencial do estudo ein foco, êle se justifica por
<luas razões principais, entre outras:
a) razões históricas, que, culturalmente, nos obrigam a deixar para as
gerações futuras, un1 precioso material de estudo, cujo levantan1ento tornarse-á in1possível daqui a poucos anos, devido ao desaparecin1cnto progressivo
do elemento indígena no Brasil ou a sua aculturação.
b) razões antropológicas, que nos levan1 a citar un1 dos maiores non1es
<la antropo-linguística, E. Sapir, .que justifica dêste modo tal tipo de estudo.
«A língua está se tornando um guia cada vez n1ais valioso no estudo científico de un1a cultura. Em certo sentido, a trama de padrões culturais de uma
rivilização está indicada na língua em que essa civilização se expressa. É
u1na ilu::;ão pensar que possamos entender os lineamentos significati·v os de
un1a cultura pela pura observação e sem auxílio do simbolismo linguístico,
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que torna êsses lineamentos inteligíveis à sociedade. Dia virá en1 que os es·
forços para apreender uma cultura primitiva sem a ajuda da língua, que nessa
sociedade se fala, hão de parecer tão diletânticos como os trabalhos de un1
historiador que é incapaz de manusear os documentos originais da civilização
que está descrevendo:..
.
Embora o presente trabalho seja, pura e simplesmente o levantamento
lexicológico de um determinado tipo de fala, queremos aqui definir nosso
conceito referente às palavras língua e dialeto, cujo significado parece um
tanto confuso, já que usamos um ou outro vocábulo, em sentido lato.
Na realidade, mesmo no seu sentido mais restrito, há várias interpretações
a respeito. Para o historiador existem dois tipos de línguas: umas, ditas, na·
cionais, ou seja, determinados dialetos escolhidos e impostos por um poder
central em tôda a área geográfica onde se falam dialetos da mesn1a origem,
área ou território controlado ou influenciado por êste poder, a exemplo do
toscano na Itália, do castelhano na Espanha, da «língua» de oil na França.
Além destas, sobrevivem línguas de minorias étnicas como o basco ( euzkarra), o bretão (gaélico), e dialetos que giran1 etn tôrno da língua nacional: o
catalão, o asturiano, o galego português na península ibérica, o provençal, o
ucitano e gascão no sul da França, entre outros. Assistimos aqui a um processo de convergência, já que a aceitação do dialeto-padrão torna-se cada dia
n1ais acelerada.
Para o línguista, un1 dialeto é um conjunto de idioletos, segundo Raymond
Gagné, cuja estrutura difere muito pouco e que tem mais de intelegibilidade
relativa entre SÍ do que com qualquer outro gTUpü de idioletos. rl'radicionalmente os dialetos são considerados como o resultado das mudanças de uma
entidade mais ou menos homogênea - uma língua - mudanças que se fazem
por divergência. Consequentemente os linguistas vêen1 un1a relação genética
entre os dialetos.
·
O antropólogo, por sua vez, pouca importância dá a essas denominações,
cuja sutileza não influi na vida da cultura. Quer seja língua, dialeto, patois
ou gíria, a linguag'em hun1ana é un1 meio de compreender, expressar e transmitir sua cultura.
Assim sendo, pensamos que seja lícito qualificar indiferentemente as falas indígenas de língua ou dialeto, até o dia en1 que estudos de dialetologia
diacrônica nos permitam !obrigar a fonte real, e não suposta, de tôdas as
línguas ou dialetos da família tupi-guarani .
Explica-se a escolha da língua tembé por ser ela muito clara, foneticamente falando, e de fácil transcrição tipográfica, sem porisso, ter que fugir
aos imperativos científicos que regem a transcrição das línguas ou dialetos de
povos ágrafos. Outrossim a língua urubu apresenta apenas variações fonéticas relativamente ao tembé-ténêtéhar e poucas mudanças no tocante ao vo.
cabulário.
Para melhor compreender o espírito da língua tupi, foi idealizada .u ma
espécie de trilogia que pretende obedecer a uma sequê·ncia aparentemente
lógica;
a) a primeira parte, publicada pela Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Presidente Pru.d ente, visa analisar uma língua tupi em
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b)
c)

função do simbolismo primitivo da linguagem, e pode ser considerarada como introdução geral ao estudo dêste gênero de línguas.
o segundo e presente trabalho é o levantamento do capital linguístico dos Tembé-'l'énêtébar, permitindo assim descortinar tôdas as possibilidades ideacionais de que o grupo dispõe.
já que não se pode traduzir, em têrmos culturais nossos, palavras
cuja fonte original é diferente da nossa, finalizaremos êste tríptico
por uma interpretação linguística da cultura tupi, numa síntese intitulada; Palavras e Coisas tupi-guarani do Brasil.

Devo aqui agradecer a todos aquêles que, de longe ou de perto, souberam
incentivar nossa pesquisa, a todos os índios que conosco colaboraram: mais
ainda, ressaltar os nomes dos Drs. Hygino Aliandro e Sylvio Fernando Paes
de Barros, antigo e atual diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Presidente Prudente, que, graças à sua compreensão dos problemas culturais universitários, levaran1 avante a publicação dêste trabalho, enobrecendo
assim o estudo etno-linguístico no Brasil.
Consigno ainda meus agradecimentos ao sr. Antonio Estanislau Iankauskas que, eficientemente, encarregou-se da revisão das provas, destacando o sr.
Antônio Cesar Amora Aliandro, que, gentilmente, tomou a si a responsabilidade da parte do português.

Presidente Prudente, 12 de novembro de 1966
Max Henri Boudin
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ALFABETO FONÉTICO
Transcrevemos aqui o alfabeto fonético usado no ''Simbolismo Verbal Primitivo'' considerando ser êste o que melhor traduz as possibilidades fonéticas da
língua Tembé-Ténêtéhar.

VOGAIS
• •

•

\ti

aae11ou

SEM! VOGAIS
w

•

Vogais

Exemplo português

1 - a
2 -a
..
3 - e

Amapá
õ alemão (schõn) /
receber
bemtevi
entre u e i francês
motivo, .
murmur10
breu (serni-vogal)
atalaia (semi-vogal)

4-i
5 - 1
6-o
7- u
8- w
9~y

y

Exemplo tupi
awa
••
nupa
ténêtéhar
zane-rup1•
hê-h1
amo
é-zur(i)
"
pew
tapwly
A

Tradução
homem
bater
índio tembé
conosco
minha mãe
outro
venha
chato
casa

r

As vogais ''e'' e ''o'' podem ser neutras (sem acento), ~bertas (com acento circunflexo) ou fechadas (acento agudo).
Consideram.se t6das as outras vogais entre parênteses também como f;emi-vogais, caindo o acento tônico sôbre a sílaba anterior.
O til nasaliza levemente a vogal f3ôbre a qual incide.

CONSOANTES
hkmnprtz

1- h

2-k

jota espanhol
.
cacareJar

3-m

mar

hê
kanê'o
témirêko
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eu
cansado
espôsa

4-n

ne\~e

5 6 7 -

pat ibulo
para
tiritar
fazer

p
r
t

8-z

••
nupa
pétêk
hê-ra' h
tu(w)
zuka

bater
bater
meu filho
•
pn.18
matar

O a cento agudo no corpo da palavra indica um ''glottal-stop'' de tipo suave,
comparável ao ''hamza'' árabe.
O ''z'', seg11ndo \1m proces'3o de agh1tinação proprio, q11c será e&Studado numa
Gr!l.mática de Tupi Moderno, na parte reaervada à Fonética, muda, às vêzes, em ''y''
qttando entre duas vogais, pronunciando--sc como um jota portuguê 3: Ex.; i-z-wi =
dêlc (dela).
As q1ta tro conr;oante3 seguinteB:
knpt
;

podem ser duplas ou bem acentuada.e:;; elas se pronuncipm com bastante ênfase
como nas palavraH italiann.H: ccco, madonna, trad11tto1·e, Beppo.

Ex.;

a-rêko
• •
a-1n1
ténêtéhar
• •
p1p1r

=
=
=

eu tenho
eu esto11 (imóvel)
índio témbé
levantar um pano

M esmo neste caso o acento tônico costuma cair auton1àticamente sôbre a última
eilaba da palavra.
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ABREVIAÇÕES

I

>?.

e'

V~ i ~

B.C.

Batista Caetano

L.A.

Lucien

Rest.

Restivo

Mont.

Montoya

guar.

guarani moderno

reg.

regular

.

~.\dam

1rreg.

irregular

H.F.

homem falando

M.F.

mulher falando

H.M.F.

homem ou mulher falando

(

l

N.B. A tel'ntinologiu. port;uguêsa foi tiradf.t do Pe(1ue110 Dicio11ário Brasileiro da
Língua Portuguêsa de Aurelio B11arque de Hollanda Ferreira, editado
pela EDITORA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA, Rio de Janeiro, 1961.
/. ~

••

•

...

..

'A interj. indicando censura ou surprêsa
criticando um gesto desajustado; errado! (urubu; ta?).
A (Mont. I p. 505 - ahechag = yo
veo: B.C. 13 - a = grão, semente
em geral): et1 (pron. sujeito): nas
palavra,s compostas; grão, semente,
esfera, bola, excrescência, inchação, o
que nasce: ma'ê-l'.wa = fruta, o que
,
,
k = eu veJo:
.
nasce d a arvore: a-etza
i-apiruru = que tem a pele inchada
ou esticada (guar.; a-hechA).
'A (Mont. I p. 286 - iA = tener fruto):
dar frutas (falando de árvores), frutificar, fruto (nas palavras compostas):
ko-l'.wlra i-'a=esta árvore dá (produz)
frutos (guar.; 'a= fruta): 1'.wl'.ra'a =
= fruto da árvore (Mont. I p. 286
- ihira íáhae = fructuoso árbol): 'a·tlai:o = fruta madura (Mont. II p .
3 - y-yátiaro = fruto sazonado: cf.
= fruto, fruta: guar.; l'bl'.ra'a = a
fruta
da árvore): i' a-ma'ê = frutifero .
••
- A (sufixo refor.Çando os pron. pessoais:
l\1ont. II p. 123 - ee aé = digo que
si): sim: ihê-ii ! = eu, sim!
'Ã (idem; 'ãng; Mont. I p. 53 - ang=
= alma), coração: hê-(ii)'ii = meu coração (Mont.; cheiíeâng = mi coraçon): i-z-(ii)'ii = o coração dêle.
Ã (idem; ãng; Mont. II p. 35 - ang =
= estos, estas): êste, esta, isto, o mais
(guar.; ã).
'A'ãng (Mont. I p. 320 - ahaâ yyap6bo = imitar haziendo lo que otro
haze): copiar, in1itar: ihê ii'ãng a' ê
= eu imito a êle (guar.; a'ãng = marcar, imitar).

A'ãngaw (reg.: Mont. IIp.135-·hãA== prueva, sefial, medida, imitacion):
provar, experimentar, medir, provocar
alguém: ti-a'ãngaw ! = experimentemos! (guar.; ha'ãng).
a'ãnga-haw (Mont. II p. 135 - (hãA)
cherâângába = mi imagen, retrato,
medida y prueva): prova, experiência,
teste, me<Hçâo: ti-ai'º a'ãnga-haw!=
= façamoo a prova! (guar.; ha'ãngahá).
A'ãngaw-ha-pé; para pro\"ar, experiment.ar, brincar: a'ifnga""·-l,a-pê a·zapo = t::u fiz aquilo para pro·Jar,
Aê (sufixo: Mont. Il p. 17 ·· - ue= mismo.
próprio, própria, sozinho, separadamente: kwey ihê-aê a-zapo =eu
mesmo fiz aquilo: ihê-aê a-ha = eu
mel3mo fui: a' ê-aê = êle em pessoa.
(Mont. I p. 234 - hae aê = el mismo): ihê-aê uru-ayhu = só eu tenhopena de vocês: ihê-aê a-ha-néhé
mamay, nê-ra'ikwê-rupi ! = eu mesmo vou atrás de ti, mamãe! ihê ko-aê = tenho roça própria (guar.; aê).
•.\.ê (B.C. 24 - aé = outro, diferente):
outro, diferente, diverso, estranho, solitário, à toa: ma'ê-aê = coi'3a diversa,
estranha: awa-aê = homem solitário,
diferente dos outros: kuza-aê = mu·
lher solitária.
A'êt (B.C. 24 - aê; v. ê = dizer): sim!
(eu di&o, afirmo): a'ê-pa! = sim, senhor!
Â'ê (Mont. I p. 234 - hae: ae = el):
êle, ela (pron. sujeito ou complemento):
usa-se também como paradigma do
verbo "ser": a'ê a-étzak = eu o vejo:
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a e-1•hAe ne-rem1-ruzar =eu sou aqu êle êm quem acreditas (guar.; a'ê).
A'ê-aê-tê'i (B. C. p. 504 - têi = sen1
razão): é assim mesmo! (M.F.).
A'ê- aê-tê tzê; é a.ssim mesmo! H.F.).
A' ê-a'ê-(wa); cada ttm dêles: a ' ê a 'ê
oho-(wa) = cada um dêles foi embora.
A'ê-méhé kwéhé; (a,dv. tempo), uma
vez: a' ê-méhé kwéhé a ' ar katziwêr(i)-rél1é = uma ,.ez cai na ca··
choeira.
A'ê-no (Mont. I p. 480 - nô = tambien) : êle tan1bém, o segundo.
A'ê-pa-rupi; (pron. indeterminado), todos êles, tudo.
A'ê-pé (adv. lugar: B .C. p. 150 - cf.
hape); lá me8mo: a 'é-pé i-ho-ni=
= êle foi lá (cf. ma'ê-pé i-ho-ni? =
= aonde foi êle ?).
A'ê-ramo (l\tlont. II p. 336/330 - (rami)-cherâmi = de m i taniaiío, qualidad y quantida.d) : como êle, i:,emelhante a êle.
A' ê-ramo (B.C. p. 150 - haeramo =
= então, portanto, logo, por conse :
guinte) : logo, então, por coneeguinte
a ' ê-ramo i-ho-ni = então êle foi: a ' ê-ramo a-zapo = logo eu faço.
A'ê i-(z)-1p1 (1\1ont. p. 428 - yyip1
cuê = primero· , antigo.~ ): o primeiro
(êle) guar.; J'.pJ'.).
A'é-ré méhé-wê; enquanto isso.
A' é-rupi (com gerunctio: R estivo p.
429 aete = pero : B.C. p. 150
- haerupi = por isso, com i~so: por
ai, pot êsse lugar): porém, então (restrit ivo): por ~i.i, por êsse lttgar: u-p1ta,
a 'ê-rupi t1w1r i-ho-ni = êle ficou,
poré:.11 o ir~não foi-se embora: a-zé-ukayu héhé i-katu-ha-rupi zêpé,
a' ê-rupi u-mano-ni = embora tratasRe dêle co1n muito cuidado, (poré1n)
morreu : a' ê-rupi a-ha = então eu
vou: idem; vou por êsse lugar: a' ê-rupi i'i-ni = então ê1e d1sse (guar.;
aê'-té).
'

A

A.

'

•

A~-rupi

twê! (Mont. II p . 137 - haé=
= el, esse, esso): é isso me mo!
A'ê-(wa); êles, os (elas, as): a ' ê-(wa)a-étzak = etl os vejo.
A'ê-(wa) amo; um dêle.,: a'ê-(wii) amo
u-p1ta-ram hê-plr(i) hê-p1t1wa == um dêles tem que ficar comigo para
me ajudar.
A'ê- (wa)-eo; êlec;, elas também.
A' ê-wê; a. êle (ela), nêle (nela).
...
A-êwi (B.C. p . 104 - êgui in ebui
= ês3es, es3a5, isso): êsse, e5sa, is;Jo
(imóvel).
A'ê-zo! (Mont. I p. 472
aíiõ, nõ,
iíote = t;o)amente): só isto! (guar.;
aiio).
,
Ahaw (B.C. p. 471 - taç.a h, abs. de
açab = pa=Jsar, etravessar): atrave3sar, passar, fazer listras de através: a
-haw kwéhé ko 1 = ~traves$ei aquêlrio (guar.; hasé).
Ahêm (irreg.: B.C. p. 471 - tacê =
= gritar, clamar): latir, gritar, grunhir, queixar-se, gemer (guar.; tasêm.)
AhJ'. (irreg.: Mont . I p. 245 - mbaé
açJ'. = enfermedad: B.C. p. 23- açi =
= doer, ser doente) : doente (estar),
doer, padecer: hê--rahJ'. = ec;tou doente (Mont. II p. 3491343 - cheraçi=
= eqtoy enfermo): nê•rah~ = e~táti
doente: hahl = está doente: zanê-rahl = e5tamos doentes: pé-nahl =
= e~t2is doeri tes: wa-nahl = êler:: estão doente:;: hê-akãng-ah1 = tenho
dor de cabeça. (Mont. II p. 350/344
- cheacângaci = dueleme la cabeça):
hê-ra-z-ahl = t.enho dor de dente'3:
hê-r1yê-ahl'. = tenho dor de barriga:
hah'í hê-r1yê-p1pê = dói minha barriga, (guar .; tas1).
Ahl (f:iuf ixo usado para ciar uma noção
de intenc::ido.de: lVIon t. II p. 23 - aí;
B.C. p. 23 - açi = mal, penosamente,
muito, c1n cxce3so): muito, em excesso,
exccs.:;iv8.mente: pêw = chato (Mont.
II p. 266 - · peb =- cosa llana e chata):
pêw-ahl = muito chato: pan pu'i-
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:1:s

-ahl=um pano muito fino, (guar.;
asl ).
Ah1-ah1 (B.C. p. 23 açii = mal,
dificilmente): com raiva, com dificuldade, penoso, custoso, com pena, a
custo: a-za-po ahl-ah'í = eu faço
(aquilo) com raiva, com dificuldade:
a-iko ahl-ahl _: estou com raiva.
Ahl.k .(B.C. p. 23 - aclg = pedaço,
cortado, separado) : pedaço, resto, sobra: reduzido, aleijado (estar): i-ahlk=
= um resto de, (guar.; asl).
Ahlkaw; o que sobra.
Ahlm (vide hlm; B.C. p. 94 - cim=
=liso, alisado): liso, plano (ser), (~uar.;
sim).
Ahlr (B.C. p . 94 - cir = pontudo, aguçado): pontudo, aguçado: tamata-z-ahlr = esp&ie de cascudo.
Ahly (idem; ahl: B.C. p. 27 - · ahii =
= desejoso): desejoso: tl-ahly= desejo de uriI1ar.
Ahôk (irreg., vide rahôk; Mont. II
350/344 - ihira raçóg = gu.sano de
palo podrido): bichos, vermes, parasitas, gorgulho, (guar.; tasô).
Ahur (Mont. I p. 17 - açú=izquierdo):
o lado esquerdo: hê-ahur = meu lado
esquerd~ hê·p~ahur = minha mão
esquerda (Mont. idem; chepóaçú);
awa-hur = cánhoto: hê-ahu-réhé =
a meu lado esquerdo, (guar.; as(1)
Ahur-kutlr (Mont. I ·p. 17 - cheaç1í
coti = a mi lado izqu ierdo): do lado
esquerdo: hê-ahur-kutlr = no meu
lado esquerdo.
Ahur-ma'ê; canhoto (ser): awa i-ahur
ma'ê-(wa)ma'ê i-ap·l-har katu-(wa)·wa = os canhoto3 são bons atiradore3: awa-hur = canhoto.
Ahur réhé-har; esquerdo, esquerda (o
que está no Jado esquerdo): hê·po
hê-ahur réhé-har =a minha mão
do lado esquerdo.

A'i (B.C. p. 27 - Ai = preguiça "Bradypus"): preguiça (esp. de macaco).
A-i (a-i) (B.C. p. 27 - ai = por si,
mesmo): como, mesmo: 1,arumé a-1
nê-ata= tu vais como um carumb~
(devagar): ihê-nê a-i = eu sou como
tu: ko a-i a-zapo-ra1n = eu vou
fazer como êst~.
A'i (Mont. II p. 22 - aí = chico: ahA
aí = hombre pequeno): sufixo do diminutivo (subs.) ou partícula restritiva
(verbo); pequeno, pouco, apena s: sofrjvelmente (com verbo3): a-kêr-a'i=eu
mal durmo) : a-rêkwa'i {a-rêko-a'i) = tenho pouco: u-mur-a'i ihê-wê = êle me deu pouco.
A'i-a'i, aos poucos, por inter·1n itência,
intermitenteme~te, por intervalos: a-kêr-a'i a'i = eu durmo por jntermitência: a'11 a'i-a'i = eu como aos
poucos.
A'1-a'1r (vide ra'l-ra'lr): filhotes de:
zawar-a'I a'1r = cachorrinhos, filhotes de cachorro.
A-iko a-ha itêko?~ (expressão idiomá·
tica) adeus! (eu vou indo!)
A-iko ti!: toma! H.F.).
A-iko zakwa!; toma! (M.F.).
A-i kwêy (idem; a-i-kwêz); isto, aquilo
ali: afirmando; é isto, é aqui1o!
A-inwi !; (interj .), olá! (chamando).
Aipo (Mont. II p. 24 - aypó = esrie,
esso, essas co;:;as): isso, isto (usa-se
êste demonstrativo com o verbo ou a
frase na forma itnpesi:ioal): a.quêle,
a.quilo (invisível): aipo u'ê-ré i-ho-ni = dito isto, êle foi embora (B.C ..
p. 123 - aypo o é riré he = logo depois de ter elle d.icto isso) - (guar.;
aipo): aipo (cf. B.C. p. 55 - aypo
ramo = em consequência.): por acaso,
então, mas: a-wéhêm i-tu-aipo=oheguei por aca;:;o: êré-wéhém é-zu·aipo=chegaste por acaso: u-wéhêm·
u-aipo = chegou por acaso: urê uru·wéhêm.. uru-zu-aipo = chegamos
por acaso: péé-wéhêm pé-zu-aipo-=
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= chegastes por acaso: u-wéhêm
u-aipo-wa = êles chegaram por acaso:
aipo i'i-zê = então êJe disse (locução
corriqueira): n1a' ê-pê hini-aipo? =
= mas, onde está? (francês; m ais ou
donc est-il ?): aipo..... ? (B.C. p. 55
- aypo = sendo isso, assim sendo):
será quP .... ? o-ho aipo? = ~erá que
êlc foi? - érê'u pitôm aipo? =
=será qnc você come pi tomba? aipo-kwêy? = 8C'1'á ê.;se (que foi)? aipo!
(L.A. p. 33 - ai pó = ainsi): é assim!
- aipo pê-iko tzê? = é assim que
vocês e;;tão aqui? - aipo a'ê nazawê!
= é como eu digo! - aipo-kuri ! =
= agora, agora mesmo!
aipo
ma'ê! = é aquilo! - aipo pa! = é
isto mesmo! - aipo-pê = lá mesmo:
aipo-pé-no (9ipo-pê(pé)-no) = lá outra vez: aipo-pêp(é)! =aí está: aipo ...
réhé (B. C. p. 447 - in; récéhé - aypo rehé = por isso): porisso, a (por)
causa disto, consequentemente, por
causa de: aipo-réhé a-ha! = por causa disto, vou-me embora! aipo-zé'eng-réhé awa u-zuka u-apihar=
= consequentemente a essa conversa,
o homem matot1 seu semelhante. - aipo-réhé-wê, com mais isso, junto
com isso. - aipo-rupi, a call5a disto,
consequentemente, por causa disto:
aipo-rupi o-ho = por causa disto êle
foi embora. - aipo-rupi-zé! parece
que foi assim! - aipo tlvê-kuri ! agora
mesmo! - aipo-wéé-kuri ! parece que:
é agora! - aipo-zawê (B.C. p. 425
- poyabê = asc;im como aqlüllo lá)
acertou ! est.v. igual! (à igualdade),
- aipo-ziiw(~ ruku 1>a! foi assim!
••
A-lwa ném (vide ma'ê-í\\·a ném) 4 cebola (fru ta. f e<lorenta).
.A.-isupé {B.C~ . p. 125 - eup~ ~ êsses,
essa::i, i$~O - pron. e a.dv.) · êsEes.
essc-1s, iss0 ai, lá está.
A-1·uwa: êste a.i.
A-i-uwi (pron. ayu,·i; cf. B.C. p. 113
eyhi =:: êsses, essas;) êt:1se, essa: lá
está'

•. '"iy e·1rreg.: L .A . p . 8 - s-ay1. = la
A
graine de lui): semente, grão: awati-a' ly = o milho está germinado: a""'ªti-ra'ylngwêr = grão de n1ilho.

Aiy! ai (dor).
••

Aiyu <idem; aiyu, ou aíw; 11ont. II
p. 24 - ayhy = lo nlismo que aíha,
ruin: B.C. p . 27 - aih = mau, ruim):
não prestar, ser m::i.u, ruün, danificado:
ãng i-aiyu ! = isto não prestDJ - ã-awa i-aiyu = êste homem é .cuim:
pê i-z-aiyu = o caminho eRtá jntrnnsitável .(não presta.) (cf. ko pé i-ay =
= aquêle caminho é ruim), (guar.;
ai vi).
,,
Aiyu-été (pron.; aiyu-wété), nojento,
feio (ser): i-aiyu-été = êle é nojento
(i-z-aiyu-été :e iden1).
Aiyu-été-haw; miséria CmiseraciJidade,
imprestabilldade).
Aiyu-été-haw m.a'ê; miserável.
Aiyu-mlr; pio.c (ser): i-aiyu-m1r = o
.
p1or.
A'i-zêpe (sufixo), bastante: a-rêko-a'i-zêpe! = tenho bastante! (pron.; a-rêkwa'i).
1
Ak (B.C. p. 44 - áca = Gorno, in áqu::i.):
chifre, corno: tapi'ir-awa' âk = chifre de boi: 'âk-purêr = corna,da, chifrada.
'Ak (B.C. p. 25 - ay = amargo, amar12,oso, acre, fermcntHdo): fermentar,
mofar, depositar-se: amargo, acre, fermentado (ser): mani'ôk i'àk = o veneno, o amargo da mandioca: tl'.p'í'âk=
= tapioca .
Akii-hêm; emergir à tõna d 'água: zakaré i-aka-hêm = o jacaré está à
tona d'água: hê-aka-hêm = estou
emerso.
'Ak-ah1, mofado (estar): que fede muito
r. môfo, que tem cheiro de fermentado: péti-piar 'ak-ah'i'.= fumo mofado.
t\.ka i-kiwaw, crista.
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Akam (vide kam; B.C. p. 19- acam=
= saliente, como peito, teta): arredondado em forma de peito, turgescente
feito peito.
Aka mutãng (vide infra; akãng; B.
C.p. 19 - acã mbotay); dar-se g.oJpe
na cabeça: ihê hê-aka mutãng =
= dei-me uni golpe na cabeça.
Akãng (Mont. II p. 12 - acâng = cabeça): cabeça, crâneo (guar.; akãng).
Akãng-ahl; dor de cabeça (ter): hê-akãng-ahl = tenho dor de cabeça
(guar.; akãn-asl).
Akºã ng-aiyu (vide kãng-aiyu; Mont:
II p. 12 - acângáy = mal8 cabeça).
louco, maluco, besta, doido, estúpido
(guar.; akãn-aivi).
Akãng-aiyu-été, safado (ser): i-akãng-aiyu-été! = êle é um safado!
Akãng-akwa (Mont. I p. 434 -· haquâ = punta): cabeça pontuda (ter a),
dolicocéfalo (ser).
Akãng-amo; de cabeça, sôbre a cabeça, u'ar u-akãng-amo = ê]e caiu
sôbre a cabeça.
Akãng-ao-haw (Mont. II p. 12- acânga6 = sombrero: B.C. p. 20 - aang
ao = chapéu, touca, capuz): chapéu,
qualquer ornato de cabeça (couvre··chef), (gu!ir.; akãnga6).
·
Akãng-apé (Mont. II p. 12 - acângâ
yápé = casco . de la cabeça: B.C. p.
20 - acang apé = o chato da cabeça):
crâneo (guar.;" akãng-apé).
Akãng-apékwêr; casco da cabeça.
Akãng-apin; careca (ser).
Akãng-apltêr (Mont. II p. 13 - · acâng
apitéra = coronilla): o vértex (~uar.;
akãng-pitéré).
Akãng-aplw-haw (B.C. P· 400
-· piu = molle, brancto, mací@): vertéx (por onde sai a alma).
Akãng-ata (Mont. I p. 230 - tã tã =
= dura cos8,): inteligente (ser).
Akãng-ata(i)'lm (pron.; akãng-atay'im); ininteligente (ser).
Akãng atlay; ter o cabelo .arrepiado:

i-akãng atlay = êle tem o cabeJo (a
cabe~a) arrepiado.
Akãngatu (Mont. II p. 13 - acângatu = buena cabeça para aprender o
tomar de memória): ter compreensão,
memória: hê-akãngatu = tenho memória.
Akãnga'u (akãng-ka'u; Mont. II p.
95 - cáú = bever vino): aturdido
(estar): hê-akãnga'11 = estou aturdido (de cabeça tonta).
Akãng kutlr (akãngutlr; Mont. II p.
100 - coti = puesto, lugar donde la
•• persona está): à cabeceira de alguém.
A.kãng-mirêr (vide apir; Mont. II p.
50 - apir = el cuero de la cabeça):
.. o couro cabeludo.
Akãng-mo-awawak (reg.: Restivo, p.
382 - mbobaha = menear: B.C. p.
19 - acâ mhobag =mover a. cabeça,
cabecear): menear a cabeça: hê-akãng a-mo-awawak = eu meneio
a cabeça.
Akãng nunuk-ahl fMont. II p. 13
- acâng mundú =latidos de cabeça): ter latejos na cabeça: hê-akãng
nunuk-ahl = tenho latejos na cabeça.
Akãng-ôk; decapitar, degolar, podar
.• (guar.; akãngó).
Akãng-ôk plrêr (Mont. II p. 13 -· aiíâcângóg = descabeça.r: idem, p. 196
- yiíacângó piré = degollado): decapitado, degol&.do.
Akãng-plpé; de cabeça (com a cabeça):
a-zapo hê-akãng-plpé = eu fiz (aquilo) de cabeça: akãng-réhar-wlra-raw = cocar de penas.
.t\kãng-rénaw (Mont. I p. 105 - tendá = banco: akãng = cabeça): n.lmofada.
Akãng-rupaw (Mont. II p. 13 - acân•. gupába = almofada): almofada.
Akãng(a)-tar (B.C. p. 20 - acangita=
=capacete, pennacho); cocar de penas.
Akãng-uhu 'Mont. II p. 13 - acânguçu=cabeça grande): cabeçudo (ser).
A'kãng-upaw (B.C. p. 20 - acangu• bâ = o que forra a. cabeçu: idem, p.
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544 - tupab abs. de upáh = leito,
cama, rêde): al mofada.
Akãngwêr (l\font. II p. 13 - acânguêra = calabera): crânio, caveira
(guar.; akã-kangwêr).
Akãngwêr-1>1'.pé (l\1ont. I p. 239 - pipé = en): crânio (parte interna).
Akãug-zé-aywil\. (vide aywlk) ; cabisbaixo (estar).
Al{ãn-l'.tlk; esp. de mutum peqt1eno.
Akãn-mêw (l\!Iont. II p. 13 - acâng
hé = cabeça chata): cabeça chata (ter
a) - (bra.quicéfalo).
Akãn ... mlk (reg.: B.C. p. 19 - acâ-mbi = apertar a cabeça): apertar a
cabeça, imprensar a cabeça.
Akãn-mitâng -B.C. p. 19 - acamitã=
= cabeça ver1nelhp,, crista) : crista (cab eça vermelh~i.).
Akãn-puku (l\íont. II p. 323/317 - pucú = larg,o): cabeça comprid2
(ter~): hê-akãn-puku = tenho a cabeça comprida.
Aka-nunuk (B.C. p. 20 - aca nun:
nu = febricitar, zunir a cabeça): ter
Iatejos na cabeça: he-aka-nunuk =
= tenho latejos de cabeça.
Akã-pin (vide a-pin; B.C. p. 39- api =
= tosquiar): cabeça pelada, careca,
pipira (esp. de pássaro).
Akara (B.C. p. 20 - acará = nome de
vários peixes) : esp. de peixinho - acará: akara-tlmuku = esp. de acará
de nariz co1nprido: akara-pêw = esp.
de acará de narjz achatado: akara-ru(w)a-pu' a = csp. de acará de cabeça redonda.
Akara-whu (vide supra) : acar aú-açu
(peixe de água salga da).
Aka-réhé..• uplr (teg.), carregar na cabeça: hê-aka-réhé a-uph = carrego
na cabeça.
••
Akari (B.C. p. 131 - guacari = nome
de peixes), acari, esp. de peixe.
Akaté'lm (irreg.: vide tékaté'lm; B.C.
p. 20 - acatêy = mesquinho, parco):

mesquinho, parco, ava.cento (sei-): akaté'l'm'l'm = genero~o, liberal, desleixado.

_4.-katl'ng; ter o cabelo branco, hê-a-katlng = tenho o cabelo branco: a wa
. .. kº'
i-aatl'ng-ma'Ae hAc-ru ( w ) a'eA -- o
homem de cabelos brancos é meu pai.
A-katu (etim.; á = frutn, katu = ser
bom ou boa): ser boB p2.ra comer
(fruta.s) : ko ma'ê-'i'.wa i-a-katu! =
= esta fruta está boP.. !
Akatwa-katu (B.C. p. 21 - acatuáb=
=bom sucesso, opportunidade, ven·tura): oportunidaàe, ventura, sorte
(francês; chance): ko i-akatwa-katu ! = isto é uma., sorte! akatwa'lm ! = não convém, não serve!
não tem jeito!
Akatwapaw (a-katu-apaw; B.C. p.
21 - acatuâb = conveniência): do
agrado de, do jeito de, da conveniência
de: hê-akatwapaw u-zapo-(wa) =
= êles fazem coisas do meu aigr2.do.
Aka'u (neol.): cacau.
Aka'u 'lw (Mont. II p. 165 - ibá =
= significa fruto de; ib = árbol): pé
de cacau.
Aka'u-ra'yngwêr (Restivo, p. 491
- mandiyu' rayingue = semilla de
algodon): carôço, semente de ca,ca,u.
Akaz.a (B.C. p. 21 - akaya = fructo
de caroço grande): crescer, falc.,ndo de
um conjunto de plantas ou árvores
sem galhos (bananeiras, palmeiras):
i-akaza = está crescendo.
Akazl'm (Restivo p. 235 - chepiacaií.y = desfallecer, desmayar: B.C. p.
20 - acafiy = perder a cabeça., desatinar, delirar): desmai"'r (perder a cabeça), delirar, desatinar: hê-akazlm=
= estou delirando: i-akaz1m = êle
desmaia (guar.; akãn-kafiim) .
Akail-ma'ê (vide supra), sem sentidos
(estar): kuza i-iikazJ'...ma'ê = a. mulher está sem sentidos.
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Akazu (B.C. p. 21 - acayu = nome
genérico dos anacárdios): caju (guar.;
akayu).
Akazu 'í-kwêr (1-kwêr = sumo de), vinho de cn.ju.
Akazu'l'.w, cajueiro.
Akazu-kawl (Mont. I p. 507 - cAguy=
= virho): ca1lim de caju.
Akazu-t'íw (Mont. II p. 387/81- ti.h=
= lugar de las cosas): cajual.
'Ak-ha
w (vide 'ak), môfo.
••
Ak'ím (B.C. p. 46 - aquim = molhado,
cn~op}l,do , hnmido): molhado (estar):
hê-iikl'.m = cRtou molhado (guar.:
ak'í1n).
A(w)-kl-p'ír(i)'J'.m, virgem, não trabalhado kuza i-awkl'.-plr(i)'lm =mulher virgem: lwl i-awkl-plr(i)'lm =
= terra não trabalhada.
A-kina é-ma'ê-zo mia! olha Já, não
mexa! (M.F.).
Aklr (Mont. II p. 64 - aquir: yyaqui
eté uhá = Ja uva está muy verde:
B.C. p. 46 - aquir = broto, tenro,
molle): estar verde, mole, tenro: frutn.R
não maduras: medroso, mole, covarde:
pako i-aklr=a s bananas estão verdes:
i-p'í' a-k1r = êle é medroso (B.C. p.
384 - pia aquir) - (guar.; ak'í).
Aklr-ah1 (B.C. p. 46 - aquir = fraco:
debil, franzino): chorão, manhoso (ser)
kwaharêr aklr-ahl = n1enino chorão,
Aklr-ah'í-haw; manha.
Ak1r-ah1-ma'ê; .. chorão (ser), manhoso :
kwaharêr aklr-ahl'.-ma' ê = menino
chorão: (i)-aklr-a'i = franzino.
Akita (B.C. p. 46 - aquitA = nõ, pedaço, torrão): torrão, pequena bola,
nó, caroço: zukl'.r-akltãngwêr=torrão de sal: zukl'.r hé-akl'.tãngwêr =
= coagulou o sal: 'íw'í-ak'ítãngwêr=
= torrão, bolinhas de terra (guar.;
ak1tã).
(1)-aklta-klta (vjde supra - forma de
intensidade), aglomerar-se (açúcar, sal
etc:.).
1)-' ak-ma'ê (B.C. p. 44 - áca = corno
( in áqua); cornudo, chifrudo (ser).

Akôk (B.C. p. 21 - ac6g = arritnado,
appoiado, encostado): apoiado, encos,
tado: zé-akãngôk = encostar a cabeça.
Ak-pt1rêr; cornada, chifrada.
Ak-ramo (reg.: vide rwak); tornar-se,
•
v1rar:
awa u-a k 111a/Ac-pwllJ.1-ramo=
= o homem virou "bicho": awa u-ak
n1a' ê-azãng-ramo = o homen1 virou
"bicho": a'\va u-ak 111a'ê-ta'uwê-ramo =idem
Aku (irreg,.: Yide Lal<u; ~1ont. II p.
349/43 tacu.h = calor): quente
(estar) (gunr.; haku): aku-wôr (idem;
akwôr; B.C. ac1í-hór = que tem calor,
cálido): ardente .
••
Aku-ita; clavíc11Ja.
Akuru; esp. de pásRh.ro.
Akuti (Mont. I p. 156 - act1li = conejo:
B.C. p. 22 -· acuti = cotia): cutia
(gu9r.; akuti).
Akuti-kwar (Mont. I p. 156 - acutic111ara = conejera): coelhejra (guar.;
akuti-kwára).
Akuti-t1r1wa; tiribi, eu pá (fru La de
cu tia).
Akwa (lden1; nkwa; itrcg.: ResLivo p.
456 - haqua = pnnta: B.C. p. 44
aqua = saJiência, proeminência,
ponta): parte saliente, proeminente,
avançada, proeminência, focinho: hê-rakwa = o meu lábio superior (parte
saliente): ka1n-nkwa = bico do seio:
tapi'i-rakwa = o focinho da anta:
pira-ti akwa'i = peixe agulha (de focinho pontudo) (g11ar.; tak,vã).
Akwa-minaw (reg.): despontar, quebrar
a ponta.
\.kwa'ôk (B.C. p. 45 - aqua 6g =
= quebrar n.s pontas): despontar, tirar
a ponta, quebrar os galhos, despedaçar:
ihê-akwa'ôk = eu desponto: w1ra
rakwa(a)-so' ôk = quebro os galhos da
árvore: ita-puwa (a)-so'ôk = tiro a
ponta do prego.
.\k~,a-rata (irreg. : B.C. p. 45 - aquarantâ = de ponta dura, áspero, duro
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intractáveJ): de ponta dura (sob influência urubu no Jararaca; membrum
turgescens).
••
Akwên (B.C. p. 45 - aqtiân = ligeiro,
veloz, rapido): ligeiro, apressado (ser):
veloz, rápido: i-akwên-m1r-a'u=êle
é muito mais lig,eiro (gtlar.; akwã).
Akwên-ahl (Restivo p. 408 - heaquâ =
= oler): cheiroso: i-akwên-ah1=está
eheiroBo (guar.; tale w ã).
••
Akwên-haw (vide supra): rapidez, velocidade, Jigeireza.
'A-kwêr (vide' a): fruta colhida ou caf da,
raiz comestive] (batata, cará etc.).
Akwêy (Restivo p. 95 - acoi = aquele,
aquella: B.C. p. 21 - acói = aquelle,
aquella, aquillo: aJli, lá): ~quêJe, aquela, aquilo (qve foi embora): ali, lá
(invisível) akwêy' ar-1néhé = naquele
tempo: akwêy'ar-p1pé= naquele te1npo: akwêy taw a'ê-wi a-zur(i) k'vati-p11ru rêkwahaw = aquêle lugar do
qual eu vim é a nldeia de l{wati-puru:
akwêy tap'íy K~nindê-réhé-har na
i-katu-a'u-i= nqneln casa do Canindé
não é muito boa, não! - wél1ên1(u)
akwêy! = lá chega êle! -· akwêy'ar
méhé néhé = até aqnêle dia: ko-akwêy (idem; skak,vêy) = aquilo
(indeterminado) -· (guar.; akôy).
Akwêy ma'ê (vide Sllpra: B.C. p. 21
- acói mhâe = aquilo que, o que):
aquilo, aquela coisa lá: akwêy-méhé
(adv. tempo) = naquele tempo: akwêy-y-pé (B.C. p. 21 - acóipe=láJ
nisso) = naquele ponto, em algum lt1·
gar determinado: akwêy-pé-har (vide
supra) = a gente daquele lugar: akwêy-1·amo (B.C. p. 21 - acóiramo=
= como isso seja ou fôt) = como aquilo
(fôr): ak'wêy(i)-rê e: desde então: akwêy•.wê (B.C. p. 21 -· acoihé = desde
então)= desde então: akwêy-wériiwê
(Restivo p. 280 - acoi bague rahe =
desde entonces) = desde então, desde
aquêle tempo.
·
Akwêz (var. fonética de akwêy); aquêle,

aquela, aquilo (invisível): akwêz(u)-wi= de lá, daquilo: akwêz(a)-zôt)é) !
= é aquêle mesmo!
'Am (reg.: Mont. II p. 3 v. - â.m =
= estada en pié: B.C. p. 14 - â :e:
= estar em pé): estar em pé (sem
andar), ereto, erguido (formf-l,s pessoais;
té'am, i'am, u'am, za'a1n, pê'am,
u'am); a'am = estou em pé: a-wi
a-wi,vi'a1n = estou cambaleando (no
lugar mesmo): a'am wlra'ãng mwl'.pé = estou à son1brD, da á.rvore: a' a111·tzê ! = estou aqui! - érê-mu-1>inim
i'am = escrcve8 e1n pé: a-pu'am
i' am = ergo-~ne1 : u-mono u' am =
= êle dá (em pé): tzê é'a1n! = fique
lá em pé! (gtui.r.; 'i).
'A-ma'ê; frutifero: 1w1ra i'a-ma'ê==
= árvore frutífera.
Ama'l'.,v (B.C. p. 31 -· amhaih = nome
generico das cecropias) : imbaúba:
ama'l'.w-apo rJ:k·w êr = água da raiz
de imbaúb~t : ama''í-whu (vide supra)= imbaúba (guar.; amha'lhusu).
Amakl'.r (cf. aman u-kl'.r), inverno
(guar.; a1nand1lc1).
Amamay (1\1ont. I p. 308 -- amâmhí);
esp. de erv 2 aquática, alga (guar.;
amamhay).
Aman (Mont. I p. 356 -· amã); chuva
(guar.; amá); am,an-anõng (B.C. p.
310 - nã = estrepito: idem p. 30
- an'lan sunã = trovão, trovoada) :
trovão, trovoada (guar.; amá-sunã);
aman'ar = dia chu·voso, tempo chuvoso (guar.; amá' ar); aman' ar(a)lm
= dia sem chuva : a1nan héha-J'.wliko= está chuviscando: aman héhay
J'.w'l'.r (Restivo p. 48 - heçaiçai =
=hacer n.gt1a): está chuviscando (guar.;
amanda'ív1); aman-1 (Mant. II p.
29 - âmãdi = agua llovediça) =água
de chuva: aman 1-kwêr (mais empregado do que supra (B.C. p. 30 - amangi = agua de chuva)= água
de chuva~ chuva (guar.; amandlk1'.ré);
aman l-tiklr = água de chuva, ohuva
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(guar.; atnan tÍkíré); am.an-1wltu
B.C. p. 30 - amã bitu = vento de
chuva,, furacão, tempestade) = vento
anunciando a chuva, fura.cão, tempestade.
Ainanizu (Mont. II p. 30 - amândi
yú = aJgodon): amanizu (u)-zaw =
= abre (flora) o algodão (Mont. II p.
30 - amândi yuyâ = a1godon abierto) (guar.; amandiyu); amanizu-apu'a = bola de algodão (guar.;
amandiyú-apu' a); amanizu-inimô
= fio de algodão (guar.; amandiyú-inimbó); amanizu-mu-pu'a (reg.)
:s: fazer bolas de algodão (não fiado):
ama1l.izu-pitãng= esp. de algodão
marron: amanizu. . . piinga (reti·.) =
= fiar (M.F.): amanizu-tlw = algodoal.
Aman korahl;..méhé-har (vide aman),
chuva fina. de verão: aman-p~
(reg.) = serenar, estiar, parar: aman
u-plk = parou a chuva: aman p1tun (lV.Iont. II p. 29 - amã pytu =
= nublados) = está escurescendo (vai
chover): aman p1tun-uhu (aumentativo), vide Sl1pra = tempestade:
aman réha-1wlr (idem; aman-réhaywlr; Mont. II p. 29 - âmãda
ihi ihi = continua garúa: B.C. p.
157 - haibi = chuva fina) = garoa,
chuvisco contínuo, estar chuviscando
(guar.; 'halvl); aman rlapu (Mont.
II p. 388/382 r - amã ria pu = ruido
de lluvia y trueno: B.C. p. 30- aman
riapú = trovoada, chuva com tro
vões) = trovoada, chuva com trovão
(guar.; hlapu); aman-uhu = chuva
grossa: aman-uhu-rupi= debaixo da
chuva: a-plta aman-uhu-rupi k.wéhé = fiquei (tempo) debaixo da chuva:
aman u-klr (Mont. II p. 29 - amã
oqui = descargan las nubes) = está
chovendo: aman-wêrarw (Mont. II
29 - amâberá = relámpa~o: B.C.
p. 545- amamberá in tupãherah=
= ráio, reJ'ámpago) = raio, relâmpago,
trovoada com relâmpago: aman-wé-:

raw w1ra-réhé u'ar = caiu o raio
sôbre a árvore .(guar.; amá-herá):
ama11 'vêraw-ah1 (vide supra - forma de intensidade) = forte trovoada
com muitos relâmpagoB>: aman-z·wltu; B.C. p. 30 - ainan bito =
= vento de chuva, furacão) = vento
ele) chuva, furacão, tempestade.
'Am-aw \Vide supra; 'ain; B .C. p.
30 - ambab = log,ar, tempo, modo
de estar en1 pé): lugar onde a gente
c~:rLaciona.

Amê (idem; amêw; B.C. p. 32 - amé=
= à so1nbra): vertente (lado da sombra): 1w1t1r-amê = vertente da serra
(guar.; mhê).
.
Ame,, a; esp. d e cur1ca.
Améréhik (idem; amêrihik); esp . de
teiú, esp. de calango.
Amêw (B.C. p. 365 - pêh = plano,
chato): flanco, meio, vertente: lwltlr-amêw = os contrafortes da serra: a
vertente da serra (guar.; apé).
Aml-aml'aw (reg.: Rcstivo p. 52-ayuhi = ahorcar), afogar (guar.; yuhl).
Amlk (Restivo p. 52 - ayubi = ahorcar):
enforca.do (ser) 1 morrer asfixiado: ihê-aml'.k = eu sot1 enforcado.
Amiklr (B.C. p. 66 - caã ambiquir
in cambiquir = grelos de hervas, brotos de· folhas): grelos, brotos (idem
ka'a-rô(w) amikJ:r).
Amlr (Mont. I p. 378 - amyri = el
muerto: . B.C. p. 32 - · amiri = defuncto, fallecido, extincto, pobre, coitado): finado, falecido, morto, defunto:
coitado de ... : pobre de ... : hê-mên-amlr =meu finado marido: hê-rémirêko-amlr = finada minha mulher:
hê-ru(w)-átnlr=fil1ado meu pai papa-z-amlr =finado papai (guar.; aml•
ri).
.i \.mlran (por; amlw-ran); escarro.
.\.mirikur (Restivo p. 363 - mbire a:s
= lombrigas de la tierra): vermes em
geral: hê-amirikur = tenho vermes:
pur-amirikur - vermes intestinais,
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lombrigas: amirikur-uhu (vide supra) = cobra de dllas cv.beças.
Am1'.w (Mont. II p. 31 - âmhiu =
= mocos: B.C. p. 31 - · amhi = estar
endefluxado): resfriado (estar), catarro,
muco (ter), defluxo (ter): hê-am1'.w =
tenho um resfriado (idem; cheâmhiu
= tengo mucos) : a-rêko amlw=eu
tenho llm catarro: hê-am1w u-1'.rik'=
= eu tenho um C2.tarro (escorre o meu
muco) (guar.; amh1w); am'í~vêr (idc1n
supra)=muco, runho do nariz: amlw·haw = resfriado: amlw ...• mt.1-z'íwlr = renifJer: hê-amlw a-mu-zlwlr = je rcnifle.
Amo (l\íont. II p. 32 -· an1õ = alguno,
alguien, algunos, algo): quem (nas
frases positivas): aquêle qlte: amo
u-zapo kã11g(ii)tar ihê-wê méhé,
a-mono tak1hé i-zu-pé néhé = pa.r8,
quem me fizer um capacete, eu darei um
facão (guar.; amo); amo (!l\ifont. II
p. 31 - amhoaé = diferente, otro) =
= outro: a-putar(é) amo-zawar =
= eu qttero outro cachorro: ko-awa
amo awa-rêhê u-nupa=êste homem
bateu no outro: amo-wa-méhé= nos
outros: amo z·anê-wi = um outro
(entre nós): amo pé-'wi = um
(entre vós) : amo - wa-11u-wi = um outro (entre êles): u-ur(ii)-ra·m
amo pé-wi zanê-rupi=virá um outro
(entre vós) conosco: amo-aê! vel
amo-ii'ê) = é outro! (guar.; amho·a'ê); amo (B.C. p. 32 - amó =
= alguem, algo, algum, alguma)= alguém, algum, alguma, algltns, algumas,
um, uma, ltns, umas (nas frases interrogativas ou positivas) : ninguém, nenhum, nenhume. (nas frases negativas):
como, considerado como: ihê a-rêko
amo-miar hê-rap1y-mê = et1 tenho
alguma caça em c2.sa: a-rêko zapukay-amo = tenho algumas galinhas:
amo u-éhêm k'wêtéri? =alguém chegou hoje? zwã u-iko tw1ha'iw-amo=
= João é considerado como chefe:

naãni! n-wéhêm an10 tzé! = nãot
(não) chegou ninguém nqui!
Amo (Mont. II p. 32-(4) - · amõ (subillnct ivo) = hiziera, viera): si, se, quem
dera, oxalá: awa-amo = ~e eu fôsse
homen1: ihê-amo a-ha = se eu pudesse ir: a ' u-amo pira-m1hl'r i-kutuk-plrêr I = oxalá Cll (pudesse) comer
uin peixe assado no e8pêto ! (guar.;
tamo).
Amo (B.C. p. 441 - amo in ran10 =
= compará,rel e equivale ao ger. ho)
Com dicçõcs nasais, ramo torna-se
namo, e em alguns CDisos cai o r ou
o n e fict~ amo; e1nprcga-se também
depois de frases ou advérbios): zé-mu-araytaw-amo =de l5rincadeira (brincando).
Amo-aipo (idem; 1no-nipo), quem (frase relativa): na-kwaw amo-aipo u-mano =não sei quem morreu: amo....
... amo =um ... o outro: amo p'lta,
amo -ho = um ficou, o outro foi
embora: amo-amo-méhé (B.C. p.
33 - amõme = às vêzes): às vêzes,
algumas vêzes, poucas vêzes, de quando
em vez: amo-amo-méhé i-ho-ni nê-raply-mé = de quando em vez êle
vai à casa: kwêz é-zapo amo-amo-méhé ! = faça aqnilo algumas vêzes!
(guar.; amo-mé); amo-amo-méhé
zêpé = algumas vêzes, às vêzes: amo-amo-réhé = algumas vêzes, às vêzes:
amo' ar! = outro dia! amo'ar-méhé
(B.C. p. 4S - aramone = em algum
dia) = em outro dia (em outros tempos): amo'ar-pi'.ahu = o (tempo) futuro: amo-awa? = quem? (especificando o gênero - masc.) . amo ..•é
(pref. subst. : ~1ont. II p. 31 - amhoaé = diferente, otro) = outro, mais
um: amo-awa.- é ihê = eu sou outro
homem: amo•'é awa wéhêm u-w(ii)=
= mais um homem vem chegando:
amo-kuzii? = quem? (especificando
o gênero - fem.): amo-ma'ê (B.C.
p . 33 - amobae = aquelle lá, o tal,
o que é lá) = aquel.a coisa, aquilo lá;
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a-putar(é)amo-ma'ê=eu quero aquela coisa: amo-méhé (vide mu-amo-réhé; B.C. p. 33 - amõ.mee= por
vêzes, de cada vez): intermitentemente:
de quando em vez, às vêzes, algumas
vêzes: amo-méhé a-zé-pina-1'.t~ i-ho = às vêzes et1 vou pescar: awa
a-étzak amo-méhé = vi o homem
algumas vêzes (guar.; amo-mé); amo-méhé zêpi (zêpé) - (B.C. p. 33
- amomê yepi =ora. sim, ora não),
ora sim, or9. nao: a~ vezes: amo-mukui(y)-wê = mais dois: ko amo-mukui(y)-wê! = toma mais doist
- a'mõ11gutlr (Mont. II p. 33 - amõgoti = por un lado, más a1lá) = alhures, do outro lado, para lá, para longe:
a-ha amõngutl'.r = cu vou alhures,
longe: amõngutl'.r-har (B.C. p. 33
- amongotinguar = o de lá, os de
lá) = o (a) de lá, os (as) de lá, exótico:
amõngwêr (Mont. II p. 33 - amõnguêr=demás)=os outros: amo-pé?=
= para quem (é)? - amo-péé= alguns de vós: amo-péé o-ho putar(é) = algnns de vós' qtterem ir
embora.
Amo-pihawê (vide pihaw), depois de
amanhã.
Amoplwa (B.C. p. 392 - piguá = de
fundo furado): achatado e fundo.
••
••
Amo-ra'ê (suf. verb. - vide A1no),
oxalá .. : (com subj. pas8ado): a-zapo-amo ra' ê ! ~ oxalá et1 tivesse feito
(aqtlilo)! - amo-rêhê = com quem
(frase relativa): na-kwaw amo-rêhé
kwêy kuzii-waza u-ménar=não sei
com quem aquela moça casou: amo-rupi = de outra maneira, de outro
modo: u-zapo amo-rupi = êle fêz de
outra maneira: amo-rupi-êê = ser diferente, transfigurado, transformado,
ihê amo-rupi-êê nê-wi = eu sou diferente de você: a'ê amo-rupi-êê nê-wi= êle é diferente de você: hê-ruwa
amo-rupi-êê = o meu rosto é diferente: amo-rupi héhé.•. wi = ser
diferente de alguém: ihê amo-rupi
•

-

'

A

héhé i-z-wi = eu sou diferente d~le:
amo-taipo (mo-té aipo) = alguém,
quem (interrogativo): amo-taipo u-éhêm? = chegou alguém ? - amo-taipo wéhêm u ( wa)? = quem chegou? - amo-té'ê11-ahl'.=qualquerum
serve! - amo(u)-amo(a) = qualquer
um: amo-(wa) = os outros: amo(wii) vide mõngwêr (a)-wii=vários,
várias: a-étzak awa-an10-( wii) 1-way-r~hé = eu vi vários Indios Urubus
do outro lado do rio: ~mo- (wii) •••
••. amo-(wa) = alguns (uns) ... os outros: a-rnr(i) an10-(wa), amo-plta-(.wii) = trouxe alguns, os outros ficaram: amo-wê (idem; mo-wê; B.C.
p. 33 - amohé = algum mais, algo
mais) = mais, algo mais: amo-w:ê
(é)-mono! =dá mais! - amo-wé
pité'i! =mais um! - amo-2íanê =
= um de nós, alguns entré nós: amo-zanê o-ho putar(é) = alguns de nós
querem ir embora.
Amo-zôte (idem; amo-azôte; B.C. p.
33 - amofiote = algum só, um úni·
co): só êle, um único.
Amu (Mont. II p. 32 - amhú = ruído,
ronquido, bufido, gruõir): bufar, grunhir, roncar, ter dificttldades para respitar, ofegar: hê-amu= estot1 bufap.do:
tazahu ·i-amu = o queixada grunhe
(Mont. idem; taiaçú amhú); a-kêr-amu = eu durmo roncando (idem;
chequerâmhú) (guar.; ambu).
Amu'a (Mont. II p. 32 - ambuá =
= ciento piés: B.C. p. 478 - tambu' a = centopéia), esp. de centopéia
não venenosa (idem; tamu'a) (guar.;
ambu'a).
Amu' ar-méhé (vide aino'ar-méhé),
outro dia: ~~êy a-zapo néhé amu'ar-méhé = eu farei aquilo outro dia.
Amuêk, depois!
Amu-haw (vide amu), bufada, grunhido.
Amutar(é)'lm (Mont. II p. 32 - amotarey-héra = enemigo), ofender, inimizar: ko-awa hê-amutar(é)'lm-
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-étété ruku = êste homem muíto me
ofendet1: amutar(é)'1m-har (vide
Mont. supra) (idem; amutarté)'1m-haw (B.C. p. 31 - ambotareymbáb = inimizade, ódio, antipatia) =
= ofensa, inimizade, ódio, antipatia
(ato de).
Amutâw (Mont. I p. 113 - ambotá::E
= bigote), bigode, barba (guar.; ambota).
An (reg.: vide; zu-zan), encher: 1-tlpJ'.
u-an mê wê-mêwê-rupi = o rio está
enchendo aos poucos (guar.; yo-ya).
Aniíka, anacã (esp. de papagaio): anaka
ha t J'.ra = a anàcã arrepia.
Anam (Mont. II p. 34 - anã= pariente), amigo, parente, da mesma tribo:
hê-anam =meu parente (idem; chanã); u-zânê-anam (a)-wií = êles são
os nossos patrícios (falando dos outros
grupos tembé-ténêtêhar) (guar.;
anam); anam-été = parente verdadeiro (B.C. p. 33 - anam été);
hê-anam-pa w = meu parentesco
(afins) : hê-ruwJ'.-paw = meus consanguíneos: tuwl'.-anam-paw = o
grupo, a tribo (a totalidade dos aliados
e consanguíneos).
An~m (Mont. II p. 33 - âli.ã = gruessa
cosa), grosso, denso, espêsso (ser):
'a w-ana1n = cabelo espêsso: ka' a-nam = mata (idem: caá ânã); wJ'.ra-pêw i-anam = tábua espêssa (guar.;
anam).
Anam'J'.m (B. C. p. 33 - anami = não
parente, selvagem, barbaro, bruto,
grosseiro), i:;elvagem, sem parentesco:
(i)-anam(é)'1-ma'ê = órfão (ser).
Anawir (B.C. p. 34 - andagui = a
curva do joelho, a parte inferior do
que é e.tn pé), a parte posterior da
curva do joelho: a parte inferior (gua.r.;
andagwi).
Anawirá, esp. de árvore: anawira'a =
= fruta da referida árvore.
Ãng (vide ã; Mont. II p . 35 - ang =

= estos,

estas), êste, esta, !sto: visfvel, sentado (o mais perto de mim):
a-putar(i) ãng-plhJ'.k-a'i, ko-a-zo = eu quero êste pedacinho (pouquinho), nada mais! ãng-awa = êste
homem: ãng a-putar(é) = eu quero
isto: mo-té ãng? = quem é êle (êste)?
ma'ê-té ãng? = que é isso? ãng-m.a' ê = esta coisa lá, esta tal coisa
(B.C. p. 15 âhae) (guar.; ã).
Ãng (Mont. I p. 474 - âng = sombra:
idem II p. 35 - ang = alma, espírito,
consciencia: B.C. p. 34- ãng = o que
faz sombra), alma, sombra, coração:
hê'ang = minha alma, minha sombra
(idem; cheãnga); korahJ'.'ãng-apé =
= à sombra, na sombra: a'am wlra'ãng-m wlpé = estou à sombra da
árvore: ko tawti) 'ãng purãng-été e:
= a sombra dêste lugar é agradável:
'angwêr=vulto, alma, espírito (guar.;
'ãng).
'Ãng (reg.), imitar: imitar o canto ou
grito de pássaro ou caça determinada
para atraí-la mais fàcilmente: tapi'ir
ií'ãng = imito a anta: uru-a'ãng cm
= eu te imito: hê-rií'ãng = êle me
imita.
Angai-har (B.C. p. 35 - angái :e: minguado, descaído), ruim de saúde: an•
gai-haw = lugar onde a gente não
tem saúde: angai-par (B.C. p. 35
- angaíbâr = magro, desfeito, consumido) = ruim de saúde (estar): kara-iw a'ê angaí-par =o Branco está
ruim de saúde: angaíw (idem; angayu; Mont. II p. 39 - ângaíba :.:
= flaco) = magro, fraco (ser): hê-angaíw=eu sou magro: angaiw-ahl
(cf. B.C.; angaib6r) = fraco (estar),
magro.
Anganar (neol. port.; enganar), enganar.
'Ãnga-paw (irreg.: idem; 'ãnga-haw;
Mont. I p. 366 - hâângába =medida), medida: korah1 mu'ãnga-paw = relógio (medida do sol) (guar.;
a' anga-ha).
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Angaw (B.C. p. 36 - angaú = falso,
erroneo, illu~ório: idem p. 34 - angáh = apparência), sufixo indicando
substituição ou o falso (sem ter porisso
o sentido pejorativo): tu(w)-ãngaw =
= padrasto: ta'1r-ãngaw = filho de
criação: têr-ãnga w = alcunha: témirêko-ãnga'v = concubina: h'í-ãngaw = madrasta: taz-ãngaw= dente
falso, dentadura: hê-ma'ê ãngaw =
= é meu por e1npréstimo (guar.; ãngá).
.
'Angaw (reg.: Mont. I p. 366 - ahâã:
ngá = medir), medir, experin1entar,
provn.r: a'ãngaw = eu experimento:
'ãnga-paw = :i:nedida (guar.; ã).
Angay i-têko (B.C. p. 35 - angái =
= fraqueza, magreza, carência), emagrecer: hê-angay i-têko=estou emagrecendo: angayu (idem; angai-yu;
B.C. p. 35 angái = minguado,
descaído, fraqueza, magreza, carencia) = emagrecer, enfraquecer, decair:
minguar (fisicamente): hê-angayu- é te't'e ri'hº1 hAe-ma /Ae-ah"1-h aw-re'h'e=
= emagreci muito por causa da minha
doença: angayu-har =ruim de saúde,
angayu-haw (vide angaí-haw)=lugar onde a gente e1nagrece, não tem
saúde: angayu-paw (idem; angaí-paw) = lugar onde a g~nte emagrece
(onde não tem caça nem pesca):
angaywôr (B.C. p. 35 - angáihor =
=magro, macilento, desfeito)= mngrelo
(ser), magro, desfeito.
Angl'rêr (Mont. II p. 385/379 - tyngira = ternilla de nariz), cartilagem:
ting1rêr = cartilagem do nariz (guar.;
tingira).
' Ang-rihi, por enquanto, no momento:
a-inê-wê 'ãng-rihi ! = por enquanto
estou em cnsa!
Anguza (Mont. I p. 443 - anguya =
= raton), rato d'água (gnar.; anguya);
anguza-hu (aum.) = ratão: anguza'i
(dim.) = camondongo (guar.; anguya'i); anguza-kwar (idem; Moilt.;
anguyâquâ)= buraco feito pelos ratos
(guar.; anguya-kwá); anguza pétii-

-

-

-hu = preá.
' Angwar (B.C. p. 37 - anguá=tambor,
timbal<', caixa de guerrn. (êmq = ôco,
puá = bater), cavidades laterais da
úvula, fossas nasais.
Angwêr (B.C. p . 37 - anguér = a]ma
Qlte foi, já ida), espírito mau, vu1to,
alma (guar.; ângwé).
' Ang-wl'.pê (B.C. p. 32 - amê; angme = son1bra); à ::;ombra de.
Ani' a, bodô (esp. de acari) peixe · do
Gurupi.
Anipo, esp. de sarapó.
A11ira (R~s1i\·o, p. 39·1 - anirá = murciélP.go), morcêgo (guar.; andira); anira-hu = vampiro.
Anõng (reg.: B.C. p. 310 - nut:::estrepito), estrondo (fazer), trovejar, zum
bido: rumorejar, resmungar, soar, fazer
ruído: aman·: u-anõng = está trovejando (Mont. II p. 29 - âmâçun.u==
= t rueno): wamangaw (u )..;anõng cc
= o besouro zumbe: aman-anõng-=
= trovão: lwltu-anõng = estrondo
do vento: méru-anõng = o zumbido
da môsca: érê-anõng =fazes barulho,
roncas: zé'eng-anõng' =ruído da voz:
ano-anõng (reg.) = estrepitar, trepidar: tazahu(a)-wa u-ano-anõng=os
qucixn.dns fazem trepidar a terra (guar.;
nu).
Anu (Mont. II p . 42 - anu = paxarillo
conocido: B.C. p. 37 - anu=nome
genérico dos crotophagos), nome genérico dos crotófago~, anu (guar.; anó).
Aô (vide zaô: B.C. p. 38 - a6 = roupa,
vestido, veste), roupa, indumentária:
aô .•.. putuka = bater, lavar roupa.
(A)pa (após ttma vogal - pa, após
consoante),
sufixo
de
refôrço
(H.F.): vide pa; ihê-(a )pa? = eu?
naani ihê-(a) pa ! = não sou eu (ql1em
fiz isto)!
1
Apak wa-haw (B.C. p. 38 - apacuá ==
= rol, feixe, trança), rôlo, molho, feixe,
trança: tépiar apakwa-kaw = molho
de fumo: lwlpo-apakwa-haw=feixe
de cipó.

-

-
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Apakwi (B.C. p. 38 - apacui= desmoronar, cair de tudo), desmoronar, des.... "'t"'ir 1-apa
.
k w1. =
·moronament o: 1w1
= desmoronan1ento de terra (serra):
1w'1'am i-apakwi = desmoronamento
de terra (barranco).
Apar (Mont. II p. 44 - apá = cosa
torcida, tuerto), torto, envergado, dobrado (ser): i-apar = êle é torto:
kazu-apar = caju torto (localidade do
alto rio Gurupi = Cajuapara): wlr-apar = arco (pau torto) (guar.; apá).
Aparar (B.C. p. 38 - - aparár = o que
verga), cair rolando, perdeL
· o equilíbrio:
i-aparar= êlc cai roln.ndo: aparar.•.
• • . ho (vide supra) = ir declinando,
vergando korah'í i-aparar o-ho = o
sol vai declinando.
Apar-ata'l'.w, cumeeira (tapl-z-apar...
-ata' lw).
Ap-a'u (contr. por; a-pê-a'u), roais
para cá.
Apaw (vide paw), Jugar para se deitar.
Apaw1-paw1w (irteg.), oscilar (forma de
intensidade): i-apaw1-paw1w = está
oscilando: apawl'.w (B.C. p. 38
- apáh =vergar)= balançar voltando
à posição vertical por si mesmo:
i-apawJ'.w = eHtú. balançando. Apa-zllc (B.C. p. 38 - apáh = vergar:
ylk = rijo), flexível (RC'r).
Apê (1\1ont . II p 4 -- apé = cascara
de frt1tas de dura cascara, httevos etc.),
casco, casca (dura), superfície: zawti-apê = o casco do jabuti (vivo): zawti-apêkwêr= um casco de jabtiti (sô1to):
'" i'.r - apê = a casca da árvore:
pakuri-apêkwêr = casca de bacuri:
(cf. pirêr = ca1:;ca mole: pako-pirêr=
= casca de banana) (guar.; apê).
Apê (Mont. II p. 3 - a = corporea
cosa, pê = cosa llana), costas: hê-apê = minhas costas: hê-z'íw-apê-kãng = minhas omoplatas.
Apê (Mont.; âpê), unhas: pu-apê =
= unhas da mão (Mont. I p. 499
· poâpê = unhas de las manos):

pl-apê = unhas do pé (idem; p. 500
- piçâpe = unas de los piés) (guar .~
apê).
Apé (Mont. II p. 48/6 - ape = cosa
tuerta: B.C. p. 39 - apé = casca),
redondo, convexo (ser) - como as
cascas duras, por ex.; coco, bacuri,
cuia, etc.: i-apé = êle é redondo:
maraka i-apé = o maracá é redondo
(guar.; apê = concha).
\pê (Mont. II p. 47 ape = alli,
adverbio de lugar), para lá (nas costas
ou nos lado~), aqui, ali: a-ha-apê = au
vou para 16. (guar.: apé = vqni. apé·té = aqui mesmo).
Apé-apêk (vide apêk), c)la1nuscar (forma
de intensidade), sabrecar: (guar.; sapéka).
·
Apê 'a-ramo (B.C. p. 183 - iapé = a
superfície da agua), à superfície de:
.. 1-apê 'a-ramo = à superfície da água,
Apêhé (vide supra; apê = redondo, convexo), quase redondo (ser).
Apêhlm (B.C. p. 366 - · peci = liso)
liso (ser), ter a superfície lisa: maraka
i-apêhingatu = o maracá é bem liso.
Apêk (reg.: B.C. p. 39 - apég = chamuscar), queimar os cabelos pal'a encurtá-los e igualá-lo5, chamuscar, tostar
(guar.; sapéka).
Apê-kãng (z~w-apê-kãng), omoplatasApêko (reg.: Mont. I p. 507 - ahape.,
có = visitar a menudo: B.C. p. 39,
- apecó = frequent~r), visitar, frequentar: a-apêko = ett visito: hê·rapêko = êle me frequenta (guar.;
hapeko).
Apêku (Mont. II p. 49.- apecu=lengua
y paladar), língua: hê-apêku=minha
língua (guar.; ku = lingua/apéku:::ic:
= paladar): apêk11-ham (Mont. II
p. 49 apecuçã = frenillo de la
lengua) = freio da língua.
Apêkwêr (vide apê; B.C. p. 39 - apecuer = casca, cascão, crosta), casco,
casca destacada, sôlta: m.inu'~-uhu
apê-kwêr = a casca do caramujo.
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Apengôk (reg.: B.C. p. 39- apengog=
= endireitar), endireitar.
A1>énõng (guar.; iíap~ngô; ·vide,
anõng = ruído, rumorejar), ondear
fazer maresia (estrondar a superfície):
1-apénõng = onda, maresia (guar.;
apen-0).
Apé'ôk (reg.; B.C. p. 39 - apeog=tirar
a casca, descascar), descascar, tirar a
casca quando dura (cf. apirôk, quando
mole) (guar.; apé'o).
Apêp (idem; apêp(é) ; B.C. p . 39
- apéh = achatado, baxo), as partes
superiores, os lados (do teto): (vide
tapl-z-apêp = o teto da casa: 1w1t1r-apêp =os contrafortes da serra (Mont.
II p. 170 - ihiatuâpê = repecho
de monte): hê-rukaz-ap~p = os fundos do meu terreiro.
Apépõng, inclinado (estar): i-apépõng =
= êle está inclinado.
Apépu (Mont. II p. 49 - apepú (superficie) y pu (sonido de cosa hueca)),
a parte compreendida entre as omoplatas.
Apépu-w (vide supra), sôbre o ombro,
de costas: a'ar hê-apépu-w = caí
sôbre o ombro (de costas).
Apéré' a, aluado, inatento,. voluntário
(ser), levado: kwaharêr apéré'a =
= menino leva.do.
· Apê-rém.u, esp. de barata aqu.ática:
apé-rému-hu
.
.
,. = esp. de barata a.quát1ca 1 maior.
Apêréra (B.C. p. 39 -. apérerá = gre_nho, crespo), estar desgrenhado, emaranhado, arrepiado, esparramado:
hê'a w i-apêréra = meus cabelos estão
desgrenhados, arrepiados: ka'a-pi i·apêréra = o capim está .emaranhado
(guar.; aperá).
Apérêw (a = fruta, e B.C. p. 371 - pereh = furo, buraco, covas, marcas),
ser roída pelos pássaros (fruta): i-apé~
rêw = -ela foi roída.
Apê-un (vide supra; apê), de casca
preta.

Apét1ng,vêr (vide apé), clara de. ôvo:
,
zapuk ay-rup1IJ/ a apet1ngwer
= c1ara
de ôvo.
Apêw-ahl'. (verb. adjetival: Mont. II p.
266 - peh = cosa lhJ,n a y chata),
baixinho, a.cha.tado, pequeno (ser), curto, breve: hê-apêw-ahl'. = et1 sou bai. ho: k o-awa 1-apew-a
'
h"1 = este hox1n
rnem é baixinho: apêw katu-ma'ê =
=bem b aixinho (ser): ko-kuza i-apêw
katu-ma' ê = esta mulher é b aixinha.
Apézu (B.C. p. 39 - apeyuh= amarello,
. maduro), quase madu.ro (guar.; apeyú).
Api (reg.: Restivo p. 461 - ahapi =
= quem8,r), queimar, tostar: hê-rapi=
= estou queimaido, tostado por ... :
érê-api nê-kô? = qtteimaste tua roça?
(gu.ar.; hapi).
Api (Mont. II p. 205 - mandió piu =
= mandioca podrido., curtida), estar
mole, apodrecendo, falando de frutas
(guar.; api).
Api (Mont. II p. 49 -· api = tirar dando
con el golpe, apedrear), ser atingido
(por flecha, pedra): hê-api = eu fui
atingido (Mont. idem; cheapí = dió
me con piedra, flecha): . ti-a pi! = atiremos! (cf. a-zapi = eu jogo) (guar .;
api).
Api'âm (B.C. p. 41 - api â = inclinar-se, pender), inclinar-se: hê-api'âm =
= inclino-me.
Apía' ôk (Mont. I p. 136 - ahapíaog =
=> Capar sacando), castrar, capar (guar.;
tapia'ô); apia'ôk-pirêr = castrado,.
capado.
(U)-apJ'... apl'.k ma'ê (B.C. p. 42 - api..
pig = calcar, pisar), que arrasta os
pés no chão.
••
Api-apin (reg.: Mont. II p. 279/273
- aiíâpi = tresquilar la cabeça), cortar
os cabelos: a(ê) hê-api-apin = êle
me corta o cabelo (guar.; api-api.)
.-\ .piaw (B.C. p. 482 - tapiá de apiá=os
testículos), fulano, rapaz, jovem, macho: o! apiawI = o! fulano! -· apiaw
'1-ma'ê = emasculado, castrado, ca-
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pado: i:mpúbero(meninos) (guar.; apia);
apiaw-ahl (vide supra) = môço de
uns dez anos.
Apiha (Mont. I p. 392 - · apiçaquâ= ),
ouvido (parte interna) (guar.; apisa);
apiha = fêcho de mola (vide muka-apiha); apiha(i)-'iln
= surdez
(guar.; apisa'im); apiha(i)'1-ma'ê=
= surdo: apihaka (B.C. p. 41 - apisacá = mandar o ouvido) = esta.c ensurdecido: hê-apihaka =estou ensurdecido : apihak-ahl =ensurdecido (tiro
etc.): hê-apihak-ahl'. = estou ensu1·decido : apiha-katu (Restivo p. 407
- cheapiça katu = oir atentamente)=
= ouvir bem (contrário de surdo):
hê-apiha katu = eu ouço bem (gu.ar.;
apisa-katu); apiha-kwa-ahl = dor
de ouvido: apiha-kwar (Mont. I p.
392 - apiçaquâ = oido, el organo) =
= ouvido (canal auditivo): a-zu-p~
hê-apiha-kwar = eu me tapo os ouvidos (guar.; apisa-kwá); apiha-kwar 1-haw (1-haw=liquido: apihakwar = do canal auditivo)=cerúmen
(guar.; apisakwi-há).
Apihar (irreg. ; tapihar; Mont. I p.
431 - cherapichára = proxi:mo : B.C.
p. 40 - apichár = semelhante, parecido), o semelhante, o })róximo, o
parecido : u'ur(i) u-zuka-ram u-apihar(a)-wa = êle vem para matar os
seus semelhantes: nê-rapihar(é)'1m !
não és ( meu próximo ) ! (diz-se a
alguém que não quer ajudar) (guar;
tapisá).
Api-har (vide zapi; B.C. p. 40 - api-har = aquelle que fere Olt toca),
destro, hábil, que tem boa pontaria
(ser ou ter): ihê api-har = eu sou
destro.
(U)-apihar ra'ãng-har <de apihar =
= semelhante, e a'ãng = imitar), imitador.
Api-haw (vide za-pi; de api - Mont.
p. 49 = tirar dando con el golpe: B.C.
p. 40 - api-hab = loga1» modo de

ferir ou tocar), tiro de espingarda
impacto.
Api-hêm, vale, thalweg.
Aplk (reg.: Mont. I p. 338 - cambi
tipi ag = leche quaxada): coalhar:
kaml'. u-ap1k = o leite coalhou (guar.;
wap1).
Aplk (reg.: l\!Iont. II p. 51 - apig =
= sentar-se: B.C. p. 42 - apig =
= assentar-se): sentar-se, assentar-se,
acocorar-se: u-aplk = êle sentou·se:
é-aplk! = sente! - (wap1); aplkaw
(Mont. II p. 51 - apicá = banco e
apicáh = banco, assento) banco, assento (guar.; aplká); aplk .•. ho (de aplk = sentar-se,
e ho = ir) = afundar: u-aplk o-ho =
= êle afundou: aplk .... ho 1-plpé
(vide Mont. p. 291 - -1-plpé = no
fundo da água) = ir a pique: lar-uhu
u-ap1k o-ho 1-plpé = o batelão foi
•
a pique.
'A-pi-katu (de 'aw = cabelo: piw =
= brando, macio: katu = bem), cabelo macio (ter o).
Api-ku'i (Mont. II p. 50 - apicuí =
= caspa), caspa (poeira da pele do
crâneo - i a-pir-ku'i) (guar.; api-ku'i); api-ku'i-~wêr=a caspa (quando cai).
Apikwa-haw (B.C. p. 43 - apicuá=o
amarrilho das pontas, os punhos da
rêdê), punhos da rêde (guar.; apilcwá).
Apim (B.C. p. 268 - mimbi = flauta,
gaita, instrumento de sôpro), flauta
(guar.; mimbi).
Apim (reg.: B .C. p. 343 - pim = ir
e vir), ir e vir, estar presente: u-apim
ini = êle está (presente em casa):
nu-ini u-apimI = êle não está!
Apin (idem; 'aw-pin; . Mont. II p.
279/273 - aíiâpi = tresquilar la cabeça), ter os cabelos cortados, careca,
(ser): hê-apin = cortam-me os cabeIçs: awa-pin = careca (masc.): awa-kãng-apin = careca (masc.) (guar.;
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que passa por cima: hê-ap'írahaw =
apin); a(w)-pinaw=cortar o cabelo:
= fui pisado.
zé-pinaw = tesoura.
Apir(é)'J'.m (vide supra: B.C. p. 43
Apingwar (B.C. p. 42 - apinguar =
- apirey = sem fim, 8E'm cume), sem
= as fossas nasai8), as fossas nasais,
fim, infinito: 1'.wl'tlr i-z-apir(é)'J'm =
as ventas: apingwar 1-kwer = mucos
= a serra é alta demais (guar.; api(guar.; apingwa-kwar); apingwara'l'.m).
-ruw'í = hemorragia nasal, epistaxe.
••
Api-ramo (B.C. p. 31 - ·· ambii ãpii=o
Apipê (B.C. p. 42 - · api pé = na ponta,
lado, o costado), debru~~~.do, de bruçoi.:;,
no .extremo, no ápice), no fim, na ponta,
para o chão, para baixo: a-kêr hêna extremidade, enfj.m: o avêsso, a
-api-ran10 =eu durmo debruçado: a' ar
parte oposta: wlra-pêw apipê = o
hê-api-ramo = ca.í de bruços: a-wâk
avêsso da mesa.
hê-api-ramo = virei-me de cara para
Apipêm, sapt1pema.
baixo: u'ar u-api-ramo = êle caiu
Api-pêw (idem; api-pê katu; B.C.
de bruços (guar.; apirá).
p. 42 - api péb = achatado, abaApirar (reg.: B.C. p. 571 - yapirá =
xado), baixada: plano, liso, assentado:
= ruir, desa.bar,
derrocv.r), tombar,
1
iwitir api-pêw = o pé da serra (a
cair, cair de bruços: ruir, desaba,r:
vertente): pê api-pê katu = caminho
a-kêr a-pirar = estou caindo de sono.
plano (guar.; apipé).
Apirati (B.C. p. 42 - apichái = crista,
Aplplk (vide ap~; B.C. p. 42 - apio que oscila no ápice), crista: ml'.tupig =assentado: premer, calcar, pisar,
apirati = crista do mutum: zapukaz8pertar, acamar, comprimir), calcar,
-apirati = crista da galinha.
premer, apertar: aplraha w = pisar
Apirêr (idem; apir..iwêr; vide apiru),
passando por cima: aplrõng = pisar
que cria nata (leite, papas).
pondo o pé.
Apiri-kwar (etim.; apir = couro cabeApir (Mont. II p. 50 - de à = cabeça,
ludo: kwar = buraco), lesão no couro
e pir = pellejo del cuer ode Ia ca;beça),
C8.beludo.
o couro cabeludo (guar.; apíra).
Apiripê (de apir = couro cabeludo: pê=
Apir (Mont. I p. 433 - api.r = punta:
= casca), a sujeira da cabeça (guar.;
idem, p. 280 api, apira = fin:
apiripê).
B.C. p. 43 - -apir .:... elevado cres••
c.ido, Ievantad~), ponta, cume,' pico,
Apiro (reg.: B.C. p. 40 -· apirõ = pranf1rn, extremo, erguido, ápice, extremitear), lamentar muito, deplorar, prandade, saliência, quina, turgescênciâ a
tear, chorar sôbre E'Jguém, lastima r:
parte mais elevada: l'wl'tlr-apir ' o
a' ê-apiro u-émirêko mano-haw =
cume da serra: pé-apir ..:_ o fim dà
= êle la1nentou muito a morte da
estrada: têkohaw-apir = o fim da
espôsa: f-mano-hawêr (a)-apiro =
vida: na i-apir = sem fim: hê'ar= lamento a morte dêle (guar.; apirõ).
- a pi r = .o f i m dos meus d ias : Apirôk (reg.: B.C. p. 41 - apiróg =
apir-uhu = ter abcesso, ter incha= tirar a pele da cabeçs,, esfolar),
ção: hê-razl'w i-apir-uhu = tenho
descascar (casca mole), esfolar, tirar
um abcesso, tenho a mandíbula inchaa casca ou a pele (cf. apé' ôk = tirar
da (idem; hê-ra-z-i-apiruru) (gu~r.;
casca dura) (guar.; apiró).
apira).
Aplrõng (Mont. I p. 417 - apy ru =
Aplraha~ (cf. ~ont. I p. 417 - apy
= pisar), pisar.
ru = pisar), pisado (ser) por alguém
Apir(u)-pê-kwêr, caspa.
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Apir(u)-pêréw (vide pêréw), ferida na
cabeça.
Apiru (B.C. p. 41 - apiru = de pelle
fina com superfície delgada, de leve,
de manso), coisa leve, fina, formar
na ta, produzir-se película etc., estar
fôfo (guar.; apirú).
Apiru'a (vide piru'a), calos (guar.;
apiru'a).
Apl-ruhêy (B.C. p. 43 - apir), além
de: a-ha Kamirãng apl-ruhêy = eu
fui além de Camiranga.
Apiruru (B.C. p. 41 - apirú = cheio,
inchado, indigesto, entupido), ter a
barriga inchada de ar, ter a barriga
cheia de ventos: o roncar das tripas:
hê-apiruru = estou com a barriga
entupida, rumorejante (guar.; apiru);
apiruru-haw (vide supra), constipação, entupimento: (i)-apiruru-ma'ê
(vide supra) = a barriga cheia de
ventos (ter).
·
(I)-apitãng (B.C. p. 41 - apita =
= fructo de pelle tenra), amadurecendo
(estar) (guar.; apitãng).
Apita (irreg.: B.C. p . 43 - apitâ =
= feixe, amarrado, monte), feixe, monte, ramalhete: zépé'a-rapita = monte
de lenha: ma'ê-putl-rapita = ramalhete de flôres. •
Apitaw, urubu comum.
Apl'.tê-pé (B.C. p. 43 - apité pe = no
centro, no meio), no meio, no centro:
tapl'.-z-apltê-pé = no meio da casa
(guar.; apl'.tê-pé).
Ap1têr (Mont. I p. 179 __. ibi apité =
= centro de la tierra: B.C. p. 43
- apiter = o centro), o centro, o
• o âmago: tap1-z-ap1ter = o
meio,
centro da casa: akãng-apl'.têr = o
vértex: apl'.têr 'aramo-bar = cumeeira (guar.; apitê).
Apltêrakwa (B.C. p. 43 - apiterâqua = ponta do meio, o cimo, cume,
cúpola), ponta do meio, cume, cúpula:
lwlth apltêrakwa = o cume da serra.
~

~

A

l

ApYtérêr (B.C. p. 43 - apitéré= coroa,
vértice), coroa, vértice.
Apitérêw (Mont. I p. 131 -· yyapiteré = calvo), careca (ser): a'ê i-apitérêw = êle é careca (guar.; akãngapitérê).
Apl'.têru' am (B.C. p. 43 - apiteruâ =
= elevar-se do centro, estar eminente),
estar eminente, elevado.
Apltézu (apltêr = o vertex, o centro:
zu = amarelo), gema do ôvo: zapu~
kay-rupi'a apltêz,vêr= gema do ôvo.
Ap:l'.tl'. (vide zapité; Mont. I p. 60
- aiíapyti (mô) = amarrar: B.C. p.
44 - apiti = amarrar as pontas, estar
de volta), amarra do (estar): hê-apltl=
= estou amarrado J(guar.; apl'.tl'.); apltl'.-haw = atadura, nó (guar.; apltl-há).
Apito' ôm (Mont . I p. 468 - apytuu =
= secos de la cabeça : B.C. p. 40 - apl
tu'U = miollos), cérebro, miolo: pl'.to'ôm = tutano (guar.; apl'.tu'u).
Aplw (B.C. p . 44 - apiú = abrandado,
amolhecido): amolecido, abrandado
(estar), fruta mole para comer : i-apX.w = está mole (a fruta está representada pelo a inicial): cf. zuru-pl1w=
= de bôca mole: zurumo-aplw =
= melancia madura (guar.; aplw).
Aply (Mont. I p. 154 - enpi = côncavo:
B .C. p. 42 apyi = argola,, aro,
extremo redondo): côncavo, fundo, redondo (ser): argola, aro, punho: klha,~-aply = punho da rêde (guar.;
pi).
Apo (idem; apu; Mont. Arte, p. 36
- opo = os), vos (acusativo): ihê-apo-ayhu = eu vos amo (guar.; po).
Apo (raiz verbal simples: vide zapo);
o que é feito: apo-pl'.rêr =·O que foi
feito: taply ita i-apo-plrêr = casa
que foi feita de pedra (casa de alvenaria).
.
Apo-har (Mont. I p. 305 - apohára =
= hazedor): fabricante, artesão, fazedor de, culpado, autor: pina (a)po-
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-har=fabricante de anzóis: ihê i-apo·har = eu sou artesão: nê- i-apo-har = tu és artesão, tu és o culpado
(tu fizeste aquilo): a'ê i-apo-har= êle
é artesão: zuk1r-apo-har = salineiro
(guar.; apo-há); apo-haram=aquêle
qt1e vai fazer: apo-harêr = aquêle
que fêz.
Apo-haw (B.C. p. 44 - apoháh =
= tempo, lugar, modo de fazer), feitio,
obra, o lugar onde se faz, ou fabrica:
zuklr-apo;.haw = salina, lugar onde
se faz sal: apo-ha-wam = projeto,
ideação (futura obra) (guar.; apo-há).
Apo(i)'1m (ir1·eg.: B.C. p. 483 - apoéy=
= sem raiz, que não radica): estél'il,
que não radica ou cria rafzes.
Apõng (idem; apõngatu; vide põng);
ovalar, oval, convexo, boleado (ser):
kôk i-apõng = o côco é oval (guar.;
apunga).
Apo'ôk (reg.: idem; zap1-po'ôk), desenraizar (guar.; hapo'ôg).

r

-Apo-p1r (vide zapo-kar), o que está
sendo feito, súdito, o que recebe (executa) ordens: -apo-p!rêr = feito de:
h e mafAe-rook wer 1-apo-p1rer ma'êkãngwêr(ê)-no=eu sou feito de carne
e de ossos: (ma'ê) apo-wi-wi-har
- obstinado. perseverante: (ma'ê) apowi-'Wi-J:a.ay . obstinação,· perseve,..
rância: apôhu-p!rêr (por; apo-i=
uhu-p!rêr -:- 'tlassável (que foi malfeito ou executado dum modo grosseiro): ma'ê i-apôyhu-p-lrêr= coisa passável: apôywêté-haw=perfeito: ma'ê
i-apôywêté-haw = coisa perfeita.
A

A

•

\J

A

Apu (idem; apo - 'vide supra), vos:
ihê apu-mtt'ê = eu vos ensino (guar.;
po).
Apu (ide:m; amu; vide -tl'apu; B.C.
p. 31 - ambú - der. de pú com
o pref. a, sonante, sonoro, zoante, que
faz bulha, ruído, rumor): ruído, rumor,
estrondo: ingu'a rlapu = estrondo do
pilão.

Apu'a (Mont. I p. 447 - mbae apué =
= cosa redonda: B.C. p. 44- apuã =
= redondo, bola), redondo, esférico,
circular
(ser): bola, esfera:
i:..
-apu'a= (isto) é redondo: i'.w1-apu'a=
= bolas de barro para bodoque: amanizu apu'a = bola de algodão: inimõ-apu'a = bola de fio (linha):
kunainl-apu' a = bolinhos feitos com
cunambi misturado com pirão de farinha, serve de isca para embriagar o
peixe, (guar.; apu'a).
Apu'a pu'a'i (vide supra), redondinho.
Apunga (B.C. p. 426 - pungá = contusão, golpe, ferida, inchação), podre
(frutas), machucado (estar): i-apunga
kuri marakuza = já o maracujá está
podre, (guar.; pungá).
-Ar (sufixo indicando adaptabilidade):
.iplar = trilha (pi = pé): lar= canoa
(i = água).
('Ar Mont. II p. 6 - a.r = sobre): a
superfície, a parte de cima: l''ar = a
superfície d'ágt1a: 'a-ran10 = acima,
(guar.; 'ar).
'Ar .(B.C. p. 46 - ar = cair, nascer,
ocorrer): cair, nascer: a' ai;- hê-akãng-amo = cai sôbre a cabeça: u'ar
u-é-i-kwa-ramo = êle caiu sentado:
u' ar u-pl-amo = êle caiu de pé:
u'ar u-pénérãng-amo = êle caiu de
joelhos: u'ar u-pl'-w = caiu de pé
(class. w = bo); u'ar u-putia-w =
= caiu de peito: a' ar hê-ku'a w =cai
do lado: a'ar hê-apépu-w = cai sôbre
o ombro: a'ar hê-pi'a-w = cai de
bruços, (guar.; 'a).
'Ar (B.C. p. 47 __,... -ara = dia, tempo,
mundo, claridade, epocha, edade), dia,
tempo, vida (os dias): 'a-ramo = de
dia: korahl'ar = idade: áman'ar =
= dia chuvoso: awa'ar i-aykwêr-ah1 = a vida do homem é curta:
I ar-panêm = dia Sem Caça nem pesca
(guar.; 'ar-panêm); kwêhe'ar(a)-wa =antigamente: 'ar -i-purAng=o
tempo é bom: ko'ar-puku-rupi = o
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dia todo: ko'ar(i)-rupi = por dia, du·
ranta o dja.: m.aran-té pêtim êré-p1tt>.r kn'ar(i)-rupi? = quantos cigarros você fuma por dia ? zanê' ar =
= nossa vida: akwêy' ar-mébé =naquele dia, tempo: akwêy'ar-p1pé =
= idem (B.C. p. 47 - acoi ara pipe =
= naquelle dia), (guar.; ára).
'Ar-abl'.-baw, vida.
'Ar-ablkaw (vide ablk), tempo (matemático).
'
'Ar-aiyu (B.C. p. 47 - aráib =mau
tempo): tempo ruim, calamitoso, que
não presta, (guar. 'ar-ar;ái).
'Ar-aku, tempo quente.
••
Arakwa (de; ara =papagaio: Mont.
II p. 66 - araquâ = ave conocida),
aracuã. (guar. ararakã).
Aram (idem; aram; ibidem; -ram),
precedido de ma'ê interrogativo dá a
noção de; para: ma'êram? = para
que? para que fim?
'A-ram (vide tami), os cabelos das
têmporas.
Ara-manay, espécie de bezouro.
'A-ramo (B.C. p. 47 - aráho = de
de dia): wébêm 'a-ramo= chegou de
dia: k;wêz u-za-po 'a-ramo = êle
fêz aquilo de dia, (guar.; 'ar-apé/'á-ramo-vé).
'A-ramo (B.C. p. 48 - áramo = por
sobre, de sobre), acima de, por cima
de, o aspecto exterior, aparência, sôbre:
bê'a-ra-mo = acima de mim: bê-rupaw 'a-ramo= em cima d9. minha
cama: o-pôr i'a-ramo = pulou por
cima dêle: tapl'.y'a-ramo = acima da
casa: Durik-rhnaw u-kêr(i)-wa u-zê'a-ramo = os cachorros da Durica
dormem uns em cima dos outros:
ko-wlra'a-r~mo u-jko-(wii) bly·pibu-pibun a'l-a'rr = acima daquela árvore tem uma ninhada de curicas
pretas: i'ramo = à tona d'água:
a-k ãng' a-ramo = acima da cabeça,

téna'a-ramo = em cima do banco.
(guar.; 'ari).
'A-ramo-bar (B.C. p. 48 - áramogua = superior): superior, o de cima.
'A-ramo-bar; diurno.
'A-ramo pltun-uhu; dia escuro.
'Ar. . • ángaw (B.C. p. 48
ára
raâ = medir o dia): dividir o dia.
Arapapa (Mont. II p. 66 - arapachá =
= esp. de papagayos): arapapá (eRp.
de soío) (guar.; sarapapa).
A:rapari (Mont. II - pg. 66 - arapareá = cosa labrB,da de m~,dera con
puntas instriadas): e~p. de árvore (arapari): arapari'l'.w (idem; rapari'i~v) =
= pé de arapari.
'Ar-aplr (vide aplr = o fim): a morte,
o fim dos dias.
Arap6, sarapó (peixe do Gurupi).
Arapuba, veado: arapuba-n1aba w =
=veado branco: arapuba-môy (cobra de veado) = jibóia: arapuhapirãng = veado vermelho, pi'nt9,do:
arapuha-ran (parecido, falso veado)=
= cabra: arapuba-ra'aw-ata (falso
veado de pelos duros) = carneiro:
arapuha-ra wêr (pelos cortados de
carneiro - etim.; arapuba-ra-rawêr)
= lã: arapuha-rénungupi-kwêr =
quarto de veado: arapuba-whu (aument. de arapuha) = esp. de veado: arapuba-zãng (arapuba-azãng)
= o "Bicho" dos veados cDi:mpeiros:
veado "imbaúba": arapuba-zãng
ka' a-pôr= o "Bicho" dos veados mateiros, (guar. :-ta wasu).
'Ar-ar (etim.; 'ar-bar; vide 'ar); quotidiano.
A.rar (B.C. p. 48 --- ararã = arára):
arara (arar-tl = bico da arara) (guar.;
arárakãng).
Ararakãng (B.C. p. 48 - araracã =
= arara retincta): esp. de grande papa•
ga10.
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Arari; esp. de arara azul claro.
Ararlw; arariba (guar.; arari).
Araruha-pêw; esp. de caranguejo de
água doce.
Arar-uhu; (arara grande), araracanga.
Ararun (arara preta); araruna.
Aratak (B.C. p. 48 - aratag = que
estralla caindo): esp. de gafanhoto
arborícola.
Aratay-iri (idem; kiha-kay); esp. de
jejú pequeno (peixe).
Aratiku (B.C. p . 48 - araticu = nome
genérico das anosas): jaca brava, (guar.
Aratiku-ran (vide supra): esp. de jaca
brava.
Arawi (B.C. p. 47 ~ arambi = enfeite
para a cabeça): capacete tembé enfeitado com três penas testeiras que se
ergue1n acilna do cocar (etim.; a = cabeça: e raw = penas: iw = erguidas).
Arawi po-pé-har (idem; po-pé-har =
= para a mão): cetro de chefes tembé.
Arawira (B.C. p. 47 - araguira=passaro do dia: nome dado a f ringillas
e a psittacus): esp. de pássaro vermelho, coryphospingus e. cucullatu:::,
(guar.; aragwira).
Arawôy (cf. von Ihering p. 105 - ararambóia = corallus): cobra coral, encarnação do pagé.
Araza (B.C. p. 49 - araya = sempre,
de contínu.o): ·esp. de fruta do mato
esp. de goiaba~ :;i.raça (guar.; arasá):
Arêw (reg.) ~ (B.C. p. 148 - aberêb
in haverá = chamuscar): chamuscar:
uruma é-érê'lv! = chamusca o pato.
'Arêw (reg.) - (B.C. p. 49 - aréb =
= tardar, demorar-se): de:morar, tardar: a'arêw a-ha-putar = eu vou
para me dernorar, (guar.; arê).
••
'Arê-a'u (reg. - dimint1tivo), demorar
pouco: a'arêw-a'u = eu demoro pouco: a'iirêw-a'u néhé, a-zu,r(i)néhé!=
pouco me demorarei, volto já!
'Arêw-a' u-méhé, logo mais, daqui a
pouco, mais tarde: 'arê·w -a'u-méhé
a-ha-néhé = irei logo mais.

Arêw-a'u-ré, daqui a pouco: arêw·a'u-ré i-katu-néhé!=de..qui a pouco
vai melhorar! arêw-a'u-rê a-ha-néhé = irei daqui a pouco.
'Arêw-été (reg.: B.C. p. 49 - areb
eté = mui tardio, demorado ou retardado): demorar muito: lerdo, demorado .
••
'Arêw-été-haw (B.C. p. 49 - aréb
eté = mui tardio): demora, espera
(aumentativo).
Arêw-l1aw (B.C. pag. 49 - areháb =
= Jogar, tempo, modo de demorar-se):
demora, espera.
'Ar-katu kwêtéri, hoje está quente,
(guar.; 'araku).
'Ar-haw (vide; ·'ar= cair): queda, .(guar.;
yé'a).
'Ar...•• hlk (reg. - vide.; hlk = chegar, bastar): ter tempo: hê'ar u-hl'.k =
= tenho tempo. .
'Ar'l-ma'ê (B.C. p. 49 - arimhae ==
= sem tempo, fora do tempo): eterno
(ser).
'Ar-l'.pl (B.C. p . 49 - arl'.pl'. = o princípio do mundo, o prjmeiro dia): o
primeiro dia: ko'ar-lpl inéhé = o
primeiro dia da Criação, (guar.; 'ar-1pl'.).
'Ar i-raku (vide; haku); dia quente
(o dia está quente), (guar.; 'a-raku).
Arirâm, martim-pescador.
Ar1w (irreg.: B.C. p. 49- arlb=nascer,
avultar: Mont.. II pag. 67 - ariba == frut?. fuera de tiempo): brotar,
fruta precoce: awati harlw = o milho
está brotando, (guar.; bar!) . .
Ariwé (B.C. p. 49 - aribê = passado,
ido, robustecido): aliviado (estar).
Arlwôk (reg. - etim.; arJ'.w = cacho:
'ôk = tirar): tirar o cacho, (guar.;
harl'.b6).
'Ar-kângatu (B.C. p. 66 - ará = dia,
e; cang = enxuto, secco idem;
pag. 47 - arácangatu = verão, a
estação secca): tempo, dia sêco, época
da sêca: kwêtéri 'ar-kãngatu =hoje
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não chove, temos um dia sêco, (guar.;
'ar-kãngatu).
'Ar kwahaw héhé (reg.): ser enfeitiçado,
jogar uma caruara (má sorte): kwahaw
u'ar-réhé = êle joga uma caruara.
'Ar-kwêtéri-haw; o (tempo) presente.
'Ar ma'ê kwaw(i)'l'.m (reg.) - (cair
sem saber): cair sem sentidos.
'Ar-méhé (sufixo), no tempo de, na
época de: tzaramp'ar-méhé héta
mano-haw-étété tzé =devido ao sarampo houve grande mortandade lá.
'Ar-méhé-har; diurno (excl.).
. 'Ar-mu-har; diurno.
'Ar-murawkl-haw (Restivo, p. 246
- ara porahiqui = dia de trabajo):
semana (dias de traba1ho).
••
Aro (irreg.: Restivo, p. 291 - ahaárõ =
= esperar: L.A. p. 82 - aa\rôn =
=attendre, espérer): esperar, aguardar:
ã-ro=eu espero: érê-iiro=tu esperas:
bê-raro pê-rihi ! = me espere um pouco! (guar.; aarõ); aro-haw (B.C.
p. 14 - aaroháb = espera - logar,
tempo e modo), espera, demora, (guar.
aarõ-há).
••
Aro pé-rupi (reg.): esperar no caminho.
'Ar-paw (B.C. p. 48 - ara-pau = espaço de tempo), o dia todo: a-pl'.ta'ar-paw ka' a-pê i-zémim-p(ii) =fiquei o
dia inteito escondido no m8to.
'Ar-paw-haw (vide supra): vida (o ciclo
da).
'Ar-paw-haw(i)'lm (vide; 'ar'l-ma'ê);
eterno, imortal.
'Ar(i)-paw-rupi; o dia todo (guar.;
'ara-mavi) ..
'Ar(u)-piahu (piahu = nôvo): ano nôvo, (guar.; 'ar-piahu = nôvo dia).
'Ar-plhãwé-har; o dia de amanhã,
(guar.; plharévé).
'Ar-puku-haw (o comprimento do dia:
B.C. p. 48 - ara-pucu = dia comprido): o dia todo, (guAr .. ; 'ara-puku).
'Ar-puku-rupi; o dia inteiro, todo o
dia.
'Ar-purãng (purãng = bonito): tempo

bom, dia aproveitável, (guar.; 'ara·porãng).
'Ar-pu'ruru (pu'ruru = úmido): tempo
úmido.
'Ar(i)-ran (ran = qt1e não presta): dia
nefasto, desfavorável.
Aray (cf. Mont. II p. 342/336 - · tara
in; ririi = temblor): medroso, sem
vontade, pa$sivo, sem energia (~er):
hê-aray=eu sou medroso: aw-aray=
homem medroso.
'Ar-té'ên-ahJ'. (vide; té'ên-ahY); dias
à toa, nos quais se fazem os trabalhos
rotineiros.
'Ar-tlmôr (Mont. ' rapor. = tymhó
- p. 501): dia c0m neblina, (guar.;
'ara-timbo).
'Ar-tlmorêr; neblina da manhã .
~Ar-tining (Mont. I p. 464 ty11gatú
ára = seco tiempo): época sêca, (guar.;
'ara-tini).
'Ar-turl-paw (B.C. p. 48 - ara ori =
= dia alegre): dia de festa (aJcgria),
(guar. ; 'ara-rori).
Aru (mais usado; ru; B. C. p. 50
- aru = adverso, contrário, prejudicial): comer coisas danosas, não seguir
dieta ou resguardo, (guar.; arua).
Aru, esp. de sapo aquático de for1na achatada.
Aruá (B.C. p. 50 - aruai = gracejador,
nome dado a um psittacus): maracanã.
Aru-aiyu (B.C. p. 50 - aru = adverso,
contrário, contrariar): caçoar de alguém, rir de alguém: hê-aru-aiyu
hélÍé = caçôo dêle, (guar.; aru-aí).
Aru-aiyu-ahl-haw (vide supra): ca~oa
da, burla.
Aruan (idem; aru(w)an; Mont. II p.
345/339 - ruã = por ventura): talvez
(responde a; tanéhéra); aruan u-ur
kwêtéri néhé = talvez êle venlL::i hoje:
aruan a-ha pê-pê néhé = talvez
vá lá: érê-ho tiinéhéra? aru(w)an
a-ha-néhé ! =será que tu vais ? talvez'
eu vá!
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Aruãngatu (B.C. p. 50 - aruan=parecer bem, assentar): assentar bem (vestido por exemplo): ser digno de,
conveniente: i-aruãngatu héhé= asBenta bem nêle! 11.a i-aruan héhé! =
= não assenta, não dá certo! hê-aruãngatt1 kapitan-ramo=eu soll digno
de ser capitão, (guar. ; aruãngatu).
Arua11(é)'lm (cf. B.C. p. 50 - arua11·ey); de repente.
Arukãng (B.C. p. 314-ií.arucang = as
costclJ as, o thorax): costelas, tóra.x,
ripn.8, (guar.; fiarukãng).
'Ar-upnw, o dia todo: a-purawkl'arupaw = trabalhei o dia todo.
'Ar-upaw 111.a'ê-lcwêr, o (tempo) passado.
'Ar-upi (idem; 'ar(i)-rupi), diàriamcnte
(vide; ko' a-rupi).
'A-rupi (vide; 'ar), a superfície, a parte
de fora.
Aruru (B.C. p. 50 - arurú = fofo,
movediço, ensopado, molhado): engrossar, encher com o calor ou a. humidade, f ôfo (falando de papas fervendo,
tapioca, mingau, etc ... ), ensopado, molhado: hê-tirur i-aruru = tenho a
calça ensopada, (guar.; arurú).
Aruwai-wai ma'ê (B.C. p. 50-arual'.=
= gracejador): otimista, alegre (ser).
'Ar-war (idem; 'ar-ar), quotidiano.
'Ar(i)-wê rihi I ainda é dia!
'Ar-zawê (B.C. p. 49 - ár yahé = conforme o dia):'" conforme o dia.
'Ar zé-ko-aku-haw (Mont. II p. 190
yecoacú = esconder-se, ayunar):
dia de resguardo (jejum).
'Ar-zé-kwa (Mont. II p. 194 yequaá = descubrires): amanhecer (dia):
a-kêr (i)-néhé tê' ar u-zé-kwa
méhé = dormirei até o dia amanhecer.
Ata :(com gerúndio: Mont. II p . 70
- ata, guatá=andar, caminar): andar,
caminhar: a-ta i-ho = eu vou indo:
êré ata é-ho = tu vais indo: u-ata
o-ho = êle vai indo: urê-ata oro-ho =
= nós vamos indo: péé-ata pé-ho =

= vocês vão indo: u-ata o-ho-wii =

-

= êles vão indo: ka' a-rupi a-ta
hétzakatu-p(a) = na mata eu ando
com cuidado: ka' a-rupi érê-ata hétzakatu-p(a) = na mata tu andas com
Cltidado: 1-rupi a-ta = eu vou de
canoa, (guar.; ata).

Atã (irreg.: Mont. I p. 229 -

tã tã =
= dura cosa): duro: u'i-ãtã=farinha
dura, (guar.; tatã).

••

A til (sufixo verba.]: Monl;. II p. 71} H.tã =
= medio, semi - R.<~. p. 51 - ata =
= meio, semi), meio (nstar)· u-mauoatii = êle está meio morto (J\.1ont.;
amanô atã ' == P,S\oy medio muerto)·
a-kêr-ata = estou meio dormindo
(Mont.; aquerãtã = estoy medio dormindo): a-mé' é ata = estou meio
acordado: ka'u-ata = meio aturdido,
(guar.; atã).
Ata-har (idem; wata-har) (Mont. II
p. 70 - atahára = caminante), que
caminha muito, (guar.; ata-har).
Ata-haw (Mont. idem; atahába = andamio): viagem, caminhada: hê-kané'õnga tu hê-ataha w-réhé =cansei
muito durante a minha viagem, (guar.
ata-há).
••

•

Ataho (reg.), arrastar-se no chão: môy
u-ataho = a cobra arrasta-se no chão.
Ata-ma'ê (idem; ata-bar); viajante.
Atan1ari; esp. de macaquinho prêto.
Atãngara (B.C. p. 478 - tangara=
= nome genérico de tanagras): esp.
de pássaro, tanagra (Pirpridaé), (guar.;
tãngara).
Atãngatu (vide; ãtã = duro), firme,
muito duro: a-zu-kwar(i)atãngatu=
= eu amarro firme, (guar.; katangatu).
•

Ata pawi-pawiw, ir coxeando: u-ata
pawi-pawiw = êle vai coxeando.
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Ata pawi-pawiw-ahl; ir cambaleando,
titubeando: u-ata pawi-pawiw-ahl=
= êle anda ...
Ata pl'ii-pl'am; andar cambaleando,
titubeando: u-ata pi'ii-pi'am = êle
anda ....
Ata pl-aplw (B.C. p. 387 - pi-apiho =
= na ponta dos pés), ir sôbre a ponta
dos pés: a-ta hê-pl-ap·rw = euvou
na ponta dos pés.
Ata pl'i-pl'iy (reg.: B.C. p. 51 - atapii = andar miúdo, accelerado ou depressa): ir depressa (trote), ligeiro,
fazendo pequenos passos.
Atar (reg.: B.C. p. 51 - atár = faltar),
faltar, ter falta: mo-té u-atar? =
= quem falta? u-atar pité'i-zo!=só
falta um! tiram u-atar zané-wê =
= temos falta de farinha: u-atar 1
kamuti-plpê = está faltando água no
pote.
(Ma'ê)-atar-haw, carência, necessidade,
falta: 'u-atar-haw = carência de alimentos, famina .
••
Ata-ta (sufixo verbal), meio (estar), forma aumentativa de iitii.
Ata wi-wi w-ahl, andar cambaleando,
titubeando: u-ata wiwiw-ahl = êle
anda cambaleando.
Ata zêko-zêko, andar titubeando, cambaleando: u-ata zêko-zeko=ê]e anda ..
••
Até'é (Mont. II p. 71 - Atee = cojera):
coxear, ser coxo: hê-iité'é = eu coxeio
(Mont. idem; che Atee = estoy cojo):
Alcid rémirêko i-iité)-é = a espôsa
de Alcides está coxeando.
Ati' a 1 (expr. excl. para dirigir-se a homens ou meninos - H.M.F.), olha lá!
cuidado! ati'a! é-zapo-zo naziiwé?=
=olha lá! não faça assim! a-ti'a?
é-ma'é-zo pa? = olha lá, não mexa!
(H.F.).
Atliiro (Mont. II p. 388/382 - yá tyarõ = fruta sazonada): maduro (estar):
n1a'êywa i-iitlaro = a fruta está madura: pako i-atlaro = as bananas
P-Stão maduras, (guar.; atiarõ).

Atl'l, tumor, inchação, abcesso; caroço:
atl'l'. u-zé-atzaw = o abcesso furou
(por si mesmo): hê-atl'.'1 = tenho caroços.
Atl'i'.-kãng (osso do ombro: vide; atl'lw);
clavícula.
Atl'I u'aran10-har, paus laterais superiores da casa, sôbre os ql1ais pousam
os "cachorros".
Atl'lw (B.C. p. 52 - ati'ih = ombros):
ombro: a-uplr hê-atl'J'.w-réhé=carrego no ombro, (guar.; ati'i).
Atika (reg.: B.C. pg. 52 - aticá);
enterrar batendo, fincar.
'A-ting (idem; 'aw-ting; Mont. I pg.
71 - ati = canas): cabelo branco:
hê'aw-ti11g = tenho o c~~belo pintado.
Atipêr (irreg.: Re~tivo p. 499 - cheyetipé = dice el Indjo à la hija de su
hermana, Robrina): sobrinha, filha da
irmã (I-I.F.) (guar.; yétipê).
Atlr (Restivo p. 390 - ati = montón):
amontoado (estar), acumulado, atêrro:
i-atlr = está amontoado: moatlr =
amontoar. (guar.; atlra).
Atlra, topete.
Atora (idem; atura); eRp. de rato ore•. lhudo, esp. de gambá.
Atôy (Restivo p. 518 - anãtoi=tocar
blandamente - B.C. p. 53 - atôi =
= tocar), tocado com a mão (ser),
apalpado: hê-iitôy=sou tocado, upal.. pado, (guar.; atõy).
Atôy-haw (vide supra): o tato, o apalpar.
Atua (reg.: B.C. p. 53 - atuã = toutiço, occiput, cogote): occipicio, cogote,
parte posterior do crâneo, (guar.; atuha).
Atua-raw; penas de cocar que caem na
nuca.
Atua-upaw (vide supra): almofada.
Atinga-hu (B. C. p. I44 - guirating
=pássaro branco): nome dado às
Ardéidas e outras, esp. de coruja.
Atuka (reg.), pregar, fincar: émê-atuka -= pregas (jamaxim de cipó imbé).
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Atzaw (rcg.: B.C. p. 22 - açáb = atravessar, traspassar): furar, fazer um
buraco, atravessar, traspassar: u-atzaw = êle ftira: hê-rémê a-tzaw=
= furei meu lábio: ita a-tzaw putar(i) = eu quero furar a pedra:
hê-ratzaw = eu sou furado (por êle),
êle lne furou.
Atza-haw; furo, buraco.
Atzôm (onomat.: L.A. p. 96 - atiâ-m-a = éternuer): espirrar: bê-a tzôm = estou espirrando, (guar.;
atiâ).
A'u (B.C. p. 53 - áuh = muito usado
como sufixo de verbos: sonhar ima.
.
'
g1nar,
conJecturar,
suppor, conceber
advinhar): vide; a'u-a'u. 1) sufix~
verbal sentido de; imaginar, supor:
a-étzak-a'u = tenho saudades, imagino ver. 2) mais usado como comparativo dos adjetivos, substantivos, ver-

~:ih~r,ªd~=r~i~% :~~o:ªi~~:é_::~
iirew-a'u = demoro-me mais um
pouco: a-putar-a'u=desejo, gostaria
de ... : mêwê-a'u = mais devagar:
tu( w )-a' u = idoso (aquêle que passou
da idade para procriar, mais do que
genitor, do que pai): hly-a'u = idosa
(mais do que mãe, do que genitora):
tzê-a'u. = (um pouco) mais para cá:
pêp-a'u = (um pouco) mais para lá:
katu-a'u = 'bastante bom, melhor:
muytê-a'u = bastante longe, mais
longe: a.kwêy taply Kanindé-réhé-har na i-katu-a'u-iI = esta casa do
Canindé não é muito boa, não! (não
é muito melhor).
A'u a'u (idem; a'u-wa'u - sufixo verbal indicando simulação: B.C. p. 53
- aúb = vão, phantastico, illusório):
fingir de, supor: u-kêr-a'u a'u
...p(lí) = êle está fingindo que dorme.
••

A-uku (aw-uku; B.C. p. 551 - ucu=
= longe, comprido: ábucú = cabellos
compridos): t.er os cabelos compridos-

hê'li-uku = tenho os cabelos compridos.
\ w (reg.: Mont. II p. 3 -. a = torcer,
volver, tronchar - B.C. p. 15 - ah =
= quebrar,
torcer, virar): quebrar ,
.
t orcer, virar, entortar: u-aw = êle
quebra entortando (vide; zé-aw).
Aw (irreg. - vide; taw - B.C. p.
15 - ah = pelo do corpo): pêlos do
corpo: hê-raw = meus pêlos: hê-réha-raw=meus cílios: (gu3r.; áva).
'A w (Mont. II p. 7 - a.b. = cabello
de la cabeça): cabelo : aw-puhu =
= cabelo grosso: hê' a w = meus cabelos (Mont. idem; che á = mi cabello): awa'aw = os cabelos do homem: i'aw=os cabelos dêle: hê'aw =
= tenho cabelo: na-hê'aw-i ç= não
te°:ho cabelo (Mont. idem; nache
áh1 = no tengo cabello): 'aw-aykwêr = cabelo curto: 'aw-zu = cabelo
louro (Mont. idem; abayu = rubio):
'aw-tjita = cabelo crespo (duro): 'aw·ahl'. (estarem os cabelos doentes) =
= cabelos brancos espalhados: 'aw•anam = cabelo espêsso, cabeludo
QMont. I p. 266 - Cl\á ânã = espeso,
bosque ~ B.C. p. 16 - ah anã=
= cabello grosso): hê' a w apé'a= tenho
os cabelos partidos em dois (B.C. p.
péa = arredar, separar-se),
364 (guar.; áva); 'aw-apakwar=trança de
cabelos: 'awa-hingatu= cabelos lisos:
-aw-pirê _ cabelos crespos: 'aw-pikê = cabelos ondulados:.. é-mur(i) aw
ihê-wé!=me dá isto! aw hê-ma'ê! =
= isto_é meu!
'Aw )reg.: B.C. p. 15 - ah = abrir ou
abrir-se): deitar-se (na rêde): u'aw
nê-plpé = êle· deitou contigo - cf.
ru'aw; a'aw kl'.haw-pl'.pé =deito-me
na rêde: a'aw putar a-ha! é'awého! = quero deitar, vai (deitar-se)!
Aw (idem; a); coisa redonda, achatada.
••
Aw'ii; proeminente, proeminência: kupê-aw'ii = corcunda.
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Awa( irreg.: B.C. p. 53 - aubô =
= augurar, prophetizar, addivinhar):
augurar, deitar sortes: vide; purawa;
(puru)-awa-haw = adivinhação, predição.
Awii (vide supra,), 1ndios Urubus assim
denominados pelos Tembé: a-étzak
awa amo-(wa) 1-way-réhé = eu. vi
vários fndios Urubus do ot1tro lado
do rio.
Awa (B.C. p. 15 abá = homem,
gente, pessoa): homem, pessoa., (guar;.
avá); awa-aê (B.C. p. 15 -- abá
aé = pessoa ou home1n diferente), homem diferente: awa-aiyu (B.C. p.
15 - abá aib = homem mau)= homem ruim, canalha: awa'ar = a Yida,
os dias do homem: a 'lva-a wa (itert:i.tivo) =uma multidão de homens: awa-ê (B.C. p. 15 - abaé = ex"Lrn.nho,
diverso, outro) = solitário, isolado, estúpido: awa-été (B.C. p. 15 -· abá
eté = home1n de bem, honrado, digno,
sério) = homem direito, de valor, sério,
digno: awa-hur (Mont. I p. 329
- abá yaçú = izquierdo) = canhoto:
awa'i (B.C. p. 15 - abai = homem
pequeno) = homenzinho, c:iue parece
homem: awa i-awk1-plr(i)'1'.m (vide;
purawkl) = môço virgem, casto: awa
ita-pôr (que mora nas cavernas) =
= troglodita: awa lwl'. kaparêr =
= esp. de anões moradores d'um lugar
mítico (o fim do mt1ndo: vide; lwl·ahl kaparêr), no qual homens e
•
•
•
an1ma1s
nascem mais
pequenos: a wa-kakwa'aw-ma e- k wer
v1cl e;
kwa'aw) = · homem adulto (já crescido, que conhece mt1itas coisas): awa-kurêr(i)-wa (Mont. II p. 109 - curé = o resto) = restos humanos, cadáver, esqueleto: awa kuzi-putar
(homem que deseja mulheres) = mulherengo: awa-kwêr(a)-w ii(idem;
U\\.n-kwêr-étété; cf. L.A. p. 21
-- kwêr-a) = os homens (coletivo,
un1a inultidão de gente, a humanidade):
/ A

A

(

•

awa ma'ê-purãng = homem de sorte:
awa-manêm (vide; panêm) = azarento, que não tem sorte: awa-mly =
= homem impudente, que se mete em
tu.do: awa ml'-z(i)'lm = homem retraído, 2.canhado: a wa o-ho-été-ma' ê
(homem que ca1ninha muito) = nômadc (masc.): alva pêw-a'i (B.C.
p. 365 - péh = plano, chato) = anão,
homem baixinho: awa-pl',v= (vide;
plw) = homem mole, inedroso: awa-poru'u ma'ê (B.C. p. 422 - porú =
= co1ne gente - Mont. II p. 8 - abá
porú = iden1) = antropófago: awa
puru-amutar(é)-har u-aply-rné-homem que aceita ou gosta de gente na
própria cast~.) = hospitaleiro: a 'va puru-am u tar( é)' lm-har u-nply-mé
(idem, negativo) = inospitn.leiro: awa
puru-1n11-kl'z~-n1a'ê (Restivo, p. 385
- akl'hlye = miedo) = medonho (horoem ) : a'l\·a p11ru-mu-k we>hAem-mafAe
(que espP.nta a gente) = espantoso_:,
awa p11ta-har (que deseja homens) =
= libidinosa (m.), pedcrt:fsta (h.): awa
puta-haw (o futo de querer homens) =
= desejo sexual (M.F.), desejos pederásticos (II.F.): awa-puzérãng-étété = barulhenta (gente) : a w a
ra'Yr(i)'l'n1 (homem se1n filhos)= impotente a 'lva-ra11 = homem que não
presta (ko-awa awa-1·an = êste homem não presta): alva-rãngwêr (por;
awa-ran1-k,vêr = quo tinha de ser
homem e não foi) = inulher que trabalha como homem: awa ranaywêr.!
(palavrão) = home1n besta! estúpido!
a wa-ranôt = idem: a wa réha-popõr
ma'ê = que te1n a doe11i;a de Basedow,
os olhos fora cla.s órbitas: awa-réhaytê
(vide; téhaytê) = homem ativo, diligente: awa-réhayté-ité (B.C. p. 500
- teçá ité = de olhos errados, diversos, arisco, medroso) = diligente demais, nervoso: awa-rêko; B.C. p.
16 - abá rec6 =o ser de homem)=
= existência, vida, condição humana:
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awa rêko liiyu-élê (vide; aiyu) =
= homem viciado (cuja vida não
presta): awa-rêko-é = solteiro, à-toa:
a'\va-rêkwêr(i)'lm - neurastênico:
awa-rêkwêr katu = enérgico, c~per
to: awa-rêk·wêr-ahi'lm = homein
sem vontade, fraco, sem e11ergia, n1ole:
awa-rêmô (B.C. p. 507 - tembó =
=verga, virga, vara, canudo, ca~o)=os
órgãos genitais do homem: a wa-rookwêr' u-har =antropófago: awa té'é-har = homem errado, à-toa, (cf. B.C.
p. 503- tée = por êrro, por engano)=
solteiros, homens à-toa, aquêles que não
têm as regalias de capitão: awa-tiru=
= qualquer um, um qualquer: awa
-tu-a'u = homem velho, idoso, que
passou a idade de poder ser pai:
awa tu-a'u-katu (B. C. p. 547
- tuyá = velho) = homem maduro:
awa tu-a'u-wérot = homem adulto:
awa'u = que parece homem porém não
é: awa u-zé-ikwa-méno ma'ê-(wa)=
= pederastas: a wa zé-m u-kuza = homem efeminado, andrógino: awa zéruzar katu-ma' ê = homem de confiança.
Awapê (B.C. p. 25 -- aguapé = nome
de várias n:ymphaeae), neu·u far: awapê'i = qualidade mi1ída, (guar.; agwa1•é).
Awapê-ahôk (vide; rahôk), quen1-qnen1,
parasita da planta supra, jaçanã.
'Aw api-api (vide; a-pin), ter os cabelos
enct1rtados com um tição: hê' a'" a pi-api = tenho os cabelos "cortados"
com t1n1 tição.
Awara (Restivo p. 464 - aguará =
= raposa - B.C. p. 25 - aguará =
= raposa e cachorros do mato), cachorro do mato, esp. de raposa, (guar.;
agwara).
Awa-rapê (vide; rapê), caminho.
Awati (B.C. p. 16 - abati = milho):
. nlilho, (guar.f\abati); awati-amuta·wêr (Mont.'-II p. 10 - abatí ambotá :e: cabello de maiz) = barba de
('
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milho: awati-apo (de; 11hatí=milho,
e B.C. p. 401 - correspondendo a) =
=arroz: awati-apo-ran=trigo (idem;
awati-ran); awati-apo rarl'.w (B.C.
p. 487 -- tarih = cacho, penca, sabugo, espiga) = espiga de arroz: awati-apo-tl'.lv (B.C. p. 523 - tl'.b= cópia,
abundância) = urrozal: awati'awêr
(vide; 'a'v = cabelo) = cabelo de milho: awati'i (form:;i, dimint1tiva de;
abati = milho - inais usado pelos
l Trubus) = n,rroz: awati'lw (Mont. II
p. 10 - abatíi = caifia de maiz) = pé
de milho: awati-klr = milho verde
(guar.; ahati-kl); awati-ku'i (l\1ont.
II p. 10 - abatí cuí = ha.rina de
maiz) = farinha de milho: awati·kurêr (l\1ont. idem; abatf curé =
=frangollo)=farelo: awati mémêk-ata=mingau de milho: awati-mlhlr
(Restivo p. 521 - amombichi =
= tostar) = milho tostado (guar.; abati-mb l'.s l); a wati-min1ôy (Mont.
idem; abati qui mimôy = maiz tierno
cocido) = milho cozido: awati-popôk
(B.C. p. 411 - abachi popoca =
= milho que rebenta ao fogo) = pipoca: awati-purãng (B.C. p. 414
pora11g = bello, lindo, formoso,
agradável - awati = milho) = trigo:
awati-putl'.r (Mont. idem; abatí potl = flor de maiz) = flor de milho:
awati-rahôk (vide; tahôk) = milho
gorgulhado: awati-rii' ly (B.C. p. 441
- raii = sernente) = caroço, grão de
milho: ª'vati-rii'1y phêr = fubá de
milho: awati-1·a11 = trigo (falso milho): awati-rapl'.ta = pé de espiga do
inilho: awati-rarlw (B.C. p. 486
- tarih = cacho, penca, sabugo) =
= sabugo de milho (com carroços):
awati-rar1wêr= sabugo de milho (sem
os caroços): awati-rupaw (B.C. p.
544 - tupáb = lugar, tempo, modo
de estar deitado, pousado) = lugar
oride tem n1ilho: awati-tlw (Mont.
idem; abatl tiba = maizal) = mi-

lheiral, (guar.; abati t~): awati-zlk=
= pamonha: awati-zu (Mont. idem;
abatí yu = maiz amarillo) = esp. de
milho amarelo (guar.; abati yu);
awati...zu-haw (reg.)= colhêr (quebrar) o milho.
Awatza (vide; atzaw), amante (Hll\1.F.):
t. pejorativo:
••
Aw'ii-u'ii, altibaixos: iwl iiw'ii-u'ii =
= terreno com a1tibaixos, cucurutos.
Awaytê-katu (B.C. p . 180 - aháité
in ité'=feio, repulsivo), feio, repulsivo,
nojento: ko aplaw i-awaytê-katu =
= êste rapaz é repulsivo.
••
Awê (in; naziíwê - B.C. p.17-abé =
= dêste modo, desta maneira, dêste
tamanho, conforme isto), assim.
Awêr (irreg.: - B.C. p. 15 - ah= cabello, pello, lã, pennugens, plumas),
as penas: azuru u-érêko u-a wêr
tiru-tiru-ahi-haw = o papagaio tem
as penas (de côres) diferentes: awêr·a'i = pêlos do corpo (hê-i:awêr-a'i).
A wêr-été (com gerúndio - vide; ha W-été), antigamente, onde, o lugar onde
tinha costume de: hê-ho awêr-été
kwêhé pêpé = antigamente eu ia
sempre lá naquele lugar: hê-may'u
awêr-été Kaml'rang-pé= antigamente eu comia em Camiranga.
'Aw.•.érêw (reg.: vide; 'aw; B.C. p.
17 - abereb = chamuscar, queimar
de leve, tostar), chamuscar, queimar
o cabelo.
'Aw...hatha (B.C. p . 52 - atka = topete, cabelo em monte, topetudo),
ter um topete de cabelos: aniikii
hatka = a anacã arrepia: hê'aw-hatka = tenho um topete de cabelos,
(guar.; atka).
'Awi (B.C. p. 17 - abi = cabellinho,
pequeno cabelo), cabelinho, penugem:
'awi-pu'i =cabelo fininho: 'awi-zu =
= penugem, felpa (idem; p. 17 - ahiyu).

.\. wi (B.C. p. 18 - abi = conchegar-se,
encolher-se), aconchegado: a-kêr i-tu·p(ii) awi = estou dormindo aconchegsdo.
Awl (B.C. p. 17 - abl = errar, não
chegar ao alvo, não acertar), errar,
não acertar (pontaria): hê-awi=errou-me, não me acertou. (guar.; yavl).
(Ma'ê)-awi'-har (B.C. p. 18- ahihar =
= o que erra, não acerta), ter má
pontaria, ser péssimo atirador (flecha,
pedra, etc ... ): hê...ma'ê-awi-har=eu
tenho má pontaria.
Awl-har (idem supra), desajeitado, inábil: ihê i-awl-har = eu sou desajeitado.
~
Awl-haw (B.C. p. 18 - abiháh=modo
de errar), êrro (de pontaria), errado
(estar): i-a wl-haw pa ! = está errado 1
nazii wê i-awiha w? assim está errado 1
'Aw' lm (B.C. p. 17 - ahey = sem
cabello, calvo), careca, calvo, pelado
(ser).
'Aw(i)-' l ... ma' ê, calvo, careca (ser): i'aw(i)-'l-ma'ê = êle é careca.
Awi-pingwar (B.C. p. 17 - abi =
= agulha), ôlho, fundo da agulha
(awiw-apingwar); inêmu'i a-mono
awiw-apingwar...rupi=enfiei a linha
no fundo da agulha.
Awiw (vide supra), agulha, (guar.; yi).
A wiza, sabiá.
Awizê f (B.C. p. 26 - aguiyé = basta,
suficiente), basta! chega! chegar, bastar, sossegar-se, acalmar-se: awizê
k wêteri I basta (para hoje) t
hê-awizê paI = estou farto (disto)
- francês; j'en ai assez!...... hê-awiz~
tiram apo-p(ii) t = chega de fazer farinha! awizê aipo? = agora é bastante! awizê-a'u (B.C. p. 26 - aguiyé = saudável, 'salutar, util) = sentir-se aliviado, senti1·-se melhor: hê-awizê-a'u = eu me sinto aliviado:
awizê-har (o lado útil, vide supra)= o
lado direito, direito : hê-awizê-réhé =
- no meu lado direito: hê-po awizê-
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-bar= minha mão direita: hê-awizê·har(i)-réhé = à minha direita: hê•awizê-har kuf1r(i)-réhé = a meu
lado direito: awizê naziiwê? assim
basta! (guar.; aguiyé).
A wizê-katu (idem, p. 26 - aguiyê =
= cabido, conveniente, cabível), no
rumo certo, conveniente: a-ha (a)wizê-katu = eu vou no rumo certo:
awizê(i)'lm = no rumo errado: a-ha
(a)wizê(i)'1m = eu vou no rumo errado: awizê-tamo (vide; azê-tamo),
oxalá, quem dera que, muito bom
para que.

Awizê wé-ramo, felizmente: awizê wé-ramo érê-wéhêm é-zu-aipo?=feli.zmente ql1e chegaste por acaso.
Awi-zu (vide; awiw; B.C. p. 596
- yu = espinho, poncta, agulha), alfinête.
Awkl (reg.: B.C. p. 18 - abiquih =
= alimpar, tornar limpo, cat ar, investigar, remexer), mexer, remexer, catar.
Awkl-haw (Mont. II p. 11 - abiqui =
= tratar cosas - B.C. p. 18 - ahiquib = mexer, catar): mexido,_tocado
com as mãos (ser), o fato de mexer,
apalpar com as mãos: ma'ê-1.wa i·awkl-kaw i-punga =fruta mexida
apodrece: awkl-plr = dissoluto, debochado (ser): hê-awk1-plr = êle me
debocha: ku~ii i-awk1-p1r = mulher
debochada: awk1-plr(i)'lm (vide supra)= virgem (não"dissoluto): kuzii
i-awkl-pll-(i)'J'm=môça virgem, séria:
awa· i-awk1-pll-(i)'lm=môço virgem,
sério.
'Aw-mõngôy (vide; mõngôy), pentear-se o cabelo partindo-o: hê'aw a-mõngôy = eu penteio o cabelo.
'A w ••••. mono' ók (reg. - - vide; mono'ôk), cortar, aparar o cabelo: 'aw
a-mono'ôk = eu corto o cabelo.
'A~·-mutlk (reg.), puxar os cabelos
(idem; 'aw'ô\)

A.w'ô (reg. -

etim, 'aw ;,=. cabelo,
pena: 'ôk = tirar, arrancar), depenar,
tirar as penas: a'àw'ô = eu depeno.
(guar.; hagwé'ôy).
'~.\.w ...• péka (reg.), apartar o cabelo:
hê'aw a-péka = aparto o cabelo.
'Aw-pémlrêr, trança de cabelos. (guar.;
pembl).
' Aw-pitérêw (B.C. p. 43 - apiteré=a
coroa, o vértice, e p. 123 - ereb =
= raspar, chamuscar): careca (ser).
'Aw-po'o (reg.: B .C. p. 409 - poóg =
= colher, apanhar): arrancar-se os
cabelos : hê' a w a-po' o = eu arranco os cab elos : ne aw eré-poI o -tu arrancas os cabelos.
'Aw-puklran, sujo pregado no cabelo·
'Aw pupé-pupé-ha w, trança de cabelos.
'Aw-ting (B.C. p . 519 - ting= branco,
alvo, claro): cabelo branco (ter): hê'aw-ting = tenho o cabelo branco.
Aw-twi, isto: i'u-plr aw-twi? = (seria)
isto para comer ?
Aw-zé-po'ôy (B.C. p. 409 - poói =
= enredado, emmaranhado), ter os
cabelos despenteados: hê-a w u-zê·po' ôy = tenho os cabelos despenteados .
.<\w-zu (B.C. p. 596 - yub = amarello:
'aw=cabelo), louro: l{araíw'aw-zu =
= o branco de cabelos louros.
Aw(i)..zu (B.C. p. 17 - abiyu = pellos
finos, pennugem), penugem.
.<\w-zu(w)é (B.C. p. 596 - yubé=ficar,
permanecer), estar cochilando na rêde
a'aw a-zu(w)-é-zêpé=eu ainda estou
cocl)ilando na rêde.
' Ay 1 (interjeição), oláf respondendo à
chamada; o!
\y (idem; a-z-ahl'.; B.C. p. 27 - al =
= azedo, acido, acre, azedado, pôdre,
corrupto, desfeito): azêdo, ácido, acre
(ser). (guar.; hay).
Ay (B.C. p. 27 - ái = pendente, papo,
appendice), papo (ter), papo, parte
externa da garganta: 'ay-klta = saliência da garganta (fr.; pomme
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d'Adam): o nó da garganta. (guar.;
ay).
Ay! (ái interj.: B.C. p. 27 - aí=interj .
de dor), exprime a dor. (guar.; ãy?).
'Ay (irreg.), estar (em pé ou caminhando):
pêp-i'ay ! = lá está êle (em pé)! ayukwêy = aquêle lá: ayukwêy tur(u)-kwêy! = lá vem aquêle!
Ayha (B.C. p. 175- aháb =separar-se,
destacar-se), comprimento, altura, alto,
comprido (ser): ihê hê-ayha = eu sou
alto. (guar.; isá); ko-awa i-ayha =
= êste homem é alto: ayha-haw =
= altura, comprimento, altitude, estatura, tamanho: lwltlr ayha-haw=n.
altitude da serra: ayha-haw zawé =
=ao alcance de: hê-ayha-haw za-wé = ao meu alcance: ayha-haw
zawé'lm = fora do alcance: hê-ayhahaw zawé'lm = fora do meu alcance.
Ayha-hu (vide supra), destacar-se, ser
maior: ko wka i-ayha-hu = esta
árvore é a maior.
Ayha-katu • . • ·w i (verbo adjetival),
maior do que, mais alto que (ser):
zwã i-ayha-katu Pawl-wi = João é
maior do que Paulo: hê-rapl'y nê-rapl'..z-wi i-ayha~'katu = minha casa
é mais alta do qt1e a tua.
Ayha-rupi, a pulso, a fôrça: a'ê a-raha
ayha-rupi = levo-o a pulso.
Ayho (irreg.: vide; tayho; L.A. p.
85 - ayso = belle-mére de l'homme):
sogra (H.F.), (guar.; tayso).
Ayhu (reg.: B.C. p. 29 - aihu = amar,
querer bem), amar, ter pena de, ter
compaixão, ser querido, amado: ihê-aê uru-ayhu = só eu tenho pena de
vocês: hê-~ayhu = êle me ama (guar.;
Corrientes; ayhú; guar.; aysub);
ayhu-har (B.C. p. 29 - aihu-har=
= amante, amigo, amador) = que tem
compaixão (puru-ayhu-har = para
pessoas: ma'ê-ayhu-har = para animais - guar.; aysu-há); ayhu-haw
(B.C. p. 29 - aihu-há = modo de
amar)= amor, compaixão: ayhu-ka-

tu = gostar de, amar, querer bem :
a-yhu katu ko-kuza-waza = eu gosto daquela môça. (guar.; aysu-katu);
ayhu-pa-pé = pelo amor de: ayhu·par (B.C. p. 29 - ihu = amante) =
= querido, amado, amante: ayhu-paw = amor, carinho: ayhu-pl'.r (B.
e. p. 29 - aihu plr = amado,
.. amável) = amado, querido. amável.
Ayi (sufixo subst.: B.C. p. 29 - ai =
= bastante, assaz, algum tanto), parecido, semelhante à (ser): ko-awa
ka'i-ayi = êste homem é parecido com
um macaco.
Ayklr (vide; 'ay), gargantH (parte externa): 'ay-k1ta = o nó da garganta,
gogó.
Aykwêr (irreg.: Rcstivo, p. _423 - acigue = pedaço): curto (ser), pedaço
de coisa comprida, rasto, batida: 'ar
i-aykwêr-ah1 = o tempo é curto:
mono'ôk aykwêr=encurtar: w1-raykwêr = pedaço de pau, tora: arapuha-raykwêr a-mu-kazl'.m =perdi
a batida do veado.
Aykwê-ramo (irreg.: ...- idem; aykwêr; Restivo p. 116 - taquicue =
= atrás): atrás de; é-ho aykwê-ramo! = vai atrás dêle! hê-raykwê-ramo = atrás de mim: o-ho hê·raykwê-ramo = êle vai atrás de
mim: aykwêr é-aro? = espere atrás!
Aymê'ê (irreg.: Mont. I p. 62 - ahaymbee = amolar: B.C. p. 28 - aimbé = aspero, duro ao tacto, afiado):
afiar, amolar, afiado, amolado: u'lw-rakwa :a-ymê'ê = afiei a ponta da
flecha: aymê'ê-plrêr = amolado: aymê-katu = amolado, afiado (bem),
(guar.; haymbé'é); ayméhlw (reg.).
afiar alisando: taklhê é-aymêhlw
é-raha? = vai afiar a faca!
'Aymlk (reg.): (etim; 'ay =papo: mu-mlk =apertar): estrangular, 9sganar.
Aypo ré-ini? (idem; aipo), ainda
estás? (saudação daquele que entra
numa casa alheia): a-inã a-inê? =
estou 1 (resposta.).

Aypo rikwê-zêpé? (idem; aipo), como
vai? a-iko a-ikwê-zêpé-pa! =tudo
bem! (resposta).
Ayrupl (B.C. p. 56- ayurupi = a base
do pescoço), cangote, nuca. (guar.;
ayurupi); ayrupl-kãng (Mont. II
p. 29 - ayrupi cãng = el huesso
del cuello) = vértebras do pescoço
- guar.; ayurupi-kãng); ayrupl-kawãng = torqicolo (ter): hê-ayrupl'-kawãng = tenho torcicolo.
Aytl (irreg.: - vide; tayt1) (L.A. p.
86 - ayty = nid), ninho: wlra-miri
raytl = idem, (guar.; taytl).
Ayu (B.C. p. 29 - aibu = murmurar,
sussurar, rumorejar): estar ofegante,
respirar com pena: ihê-ayu = estou
ofegante.
Aywa-nêm (vide; ma'ê-lwa nêm);
slho.
'Aywêr, laringe, gogó: hê'aywêr= meu
laringe.
Aywl (B.C. p. 54 - aybl = coitado,
infeliz, pobre dêle): coitado, infeliz.
Aywl:r (idem; - réhaywlr; B.C. p.
29 aibi = que vem em gottas,
chuviscar), chuviscar: aman réhay:..
wl'.r = está chuviscando.

Azãng (B.C. p. 37 - afiang=demónio):
visagem, fantasma, espirito mau, maléfico, demônio, espírito feito gente, aparece sob a forma de uma velha, "mati ta
perê".
(guar.; anãng);
azãng~
-kJ'.wa'lw (C.v.M. p. 385 - anhang
kybaba = pente de macaco) =pente
de macaco: azãng-klzê-haw (vide;
klzê-.haw) = amuleto (espa'n talhó dos
aspiritos maus): azãng ..• mu-mi'.w=
= ter pesadelo: a-kêr i-rµku i-tu·p( fi) u-ur(i) azãng :hê-mu-mJ'.w"'lwo
= dormindo tive um pesad€lo: azãng-rétôtn = moradia dos espíritos maus,
visagens ou fantasmas, en1 geral identifica-se com os tlplku'ê ;= formigueiros çlo mato: azãng wlraparêr =
= esp. doe cobra que açoitaria a gente,
de côr escur:\, poderia medir uns dois ·
metros (idem; môy tata-na).
'A-z-,iit:í (vide; ay), nó da garganta;
•• ..,
• h
h e- J a-z-at1
= min a garganta.
.A

Azawakak (idem;

zawakak), lontra.

...

Azayu, velho, usado: a-zo'o-zo'o hê·tirur azayu = estou remendando a
minha calça velha.

Ayzwl'k :(reg.: B.C. p. 55 - ayubig =
= apettar o pescoço, enforcar): estrangular alguém. (gua.r.; yubi).

Azê (B.C. p. 54 - ayê = .cumprir-se,
ser feito, acontecer): se, acontecer (f.
idiomática = acontecendo): quando:
azê Pêdr(o) hurl'.w(i), hê-rurl'.w i-zê-no = se Pedro fôr cont ente, eu me
alegrarei também: azê têko nu-mono-kar(i), no-ho-kwaw(i)=se a
gente não mandá-lo embora, êle não
irá: azê a-ha pêp(é), a-plta-néhé =
= se eu fôr lá, ficarei: azê a-ha-néhé,
a-pl'.ta-néhé pêp(é) = seu eu fôr, ficarei lá (acontecendo eu ir lá, fico).
(g:uar.; ayê).

Azahi'. (B.C. p. 54 - áya = a~êdo, e;
-ahi'. = forma de intensidade): azêdo.
(guar.; hay); a-z-ahl-haw = azedume.
A-z-ahu (vide; 'ay; ahu = uhu), papudo (ser): i'a-z-ahu = êle é papudo.

Azé-akwêy-ti! foi isso mesmo! (.aconteceu mesmo).
Azê-azê (sufixo verbal), sempre: é-ho
azê-azê-zo? não vai sempre (lá)f
- f aça seme-zapo aze-aze-zo I = nao
pre (a mesma coisa)!

Aywl'.k (L.A. p. 85 - aybyg = baisser,
incliner): baixar, inclinar. (guar.; aybl).
'Ayzôk (reg.: L~A. p. 8 - a-s-ay-j6g =
= je l'égréne): debulhar, descaroçar,
cardar: amanizu a1 iíyzôk = cardo o
algodão. (guar.; sa'y-n-6).

,
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Azéha-ramo (-wê) (Mont. II p. 26
- afie =verdad-· B.C. p. 54 - aye)
= sim, é certo, assim (é), é verdade,
de fato, está certo, certamente, ter
certeza, estar ::;eguro: azéha-ramo
a-ha ! = de fato eu vou! azél1a-ramo,
a-étzak néhé pJ'.ha wé = certamente
o verei amanhã: azéha-ramo? = Rerá
possível? (será verdade?): ihê-wê
azéha-ramo o-ho = tenho certeza de
que êle foi: azéha-ramo-été?= será
mesmo? azéha-ramo-été nã? = será
mesmo assim ? azéha-ramo aipo-pa ! = está certo! obrigado! (H.F.):
azéha-ramo-aipo-mia ! = obrigada
(M.F.): azéha-ramo-har (vide supra), justamente, certo, direito (ser),
de verdade, realmente sem dúvida:
azé-ha-rttmo-har a-ha-ram pêp(é) =
= justamente eu tenciono ir lá: ko-àwa azéha-ramo-har = êste homem
é direito: a-mu-mê' u kwêz azéha·ramo-har = eu digo aquilo de verdade: a-ha azéha-ra;mo-har = realmente eu vou (lá): azé-ha-ram.o-har
u-111ano-néhé = sem dúvida êle vai
morrer: azéha-ramo-ha-rupi = verdadeiramente, co1n franqueza. com
certeza: ko-awa u-zé'êng-twêê azéha-ramo-ha-rupi = êste homem fala
com franqueza: azéha-ramo-har têko
(irreg.), ter certeza: azéha-ramo-har
ihê a-rê,ko = eu tenho certeza: azéha-ramo mia! = é verdade! (M.F.):
azéha-ramo pa? = é, será verdade ?
(H.F.) (guar.; ayé pa); azé'ba-ramo ....
... pà! = está certo! (H.F.), pois não,
obrigado! azeha-r-mu-kui (por; azéha-ramo kui) =idem (M.~·.): azéhal..r
mu-ti! (por; azéha-ra1no ti) = s• m
senhor! (H.F.) : azéha-r muziikwa!
(por; azéha-ramo zak wa) = sim senhora (M.F.)! (guar.; ayé).
Azêmo ~B .C. p. 54 - ayê = cumprir-se,
executar-se, acontecer -emo = oxalá),
oxalá, se, oxalá acontecesse (optativo
simples): azêmo a-ha tzê-wi'I=oxalá

eu saísse daqui! azêmo érê-zur l1é-plr é-p11ra'"·kl-p(a ) twé'ar, a-mono
n10-tak1hê nê-wê, a-rêlco-kat11 zêpê
nê-,t""ê = se vier traba.lhar comigo c2.da
dia., eu lhe darei um outro facão qu.e
tenho gua1 dado pn.ra Yocê (oxalá vjesses
trabalhn.r . .. pois lhe daria ... ): azêm-amo... amo (idom; azêmo . .. amo),
se (cond icionD.l pD.ssado, indic~r.do não
realização .9-!t ação principal), se acon·
tecesse, acontece~~º (optativo condicionaqo): azêm-amo ihê a-ha rãngê-lpl, zawar-uhu amo hê-zuka = se
eu tivesse sido o primeiro (na fila),
a onça me teria matado: azêmo a-ha
"'ko-pe,
, a-wayt1.':i
ne-rayk we-ramo neamo zwã = se elf fôsse atrás de ti
na tua roça, teria encontrado o João:
azêmo a-rêko mukaw purãng-été
a-zu.ka-mo tapi' ir-(a)wa = se eu
tivesse uma boa espingarda, mataria
muitas antas: azêmo a-iko témétarêr-zar(a)-mo a-pirupan amo muka w = seu eu fôsse rico, compraria
outra espingarda: azêmo • . . twêk wêhê •.. t wê = se (condicional passado): azêmo a-rêko-twê kwêê
mukaw purãng-été nazawé, a-zu.ka-twê-mo miar(a)-wa ! = se eu
tivesse tido uma boa espingarda, teria
matado (muitas) caças! azêmo.•.
•.• wê-ramo (cf. B .C. p. 54- aye ..
herami que é certo parece),
(condicional passado): azêmo a-zuka
ko-api'.aw, 11u-éraha-i wê-ramo bê
-rémirêko hê-wi = se etl t ivesse m a- ·
tado êste rapaz, êle não teria levadominha mulher (de mim).
.\zê-pa! (B.C. p. 54 - aye = sim, é
certo, assim é, deveras), é mesmo r é
certo, assim, sem dúvida.! (H .F.) :
azê-mia? = idetn (M.F.).
Azéru'u (adv. de modo, confunde-se
infra), se: na-kwaw azéru'u u-ur(i)
zanê-rupi néhé =eu não sei se êle
vir.á conosco.
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Azé-ru'u (neologismo), que tal? como
vai? que está acontecendo? que tal?
como é? azé-ru'u Pawl(o)? = que
tal o Paulo ? azé-ru'u kwêy-wê-ramo(har)? = qtle há de nôvo? azé-ru'u? = como está? como vai você?
azé-ru'u za-ha? =como é? vamos
ou não?
Azê-tamo! (B.C. p. 478 - tamo =
= qtlem dera: ibidem; 55 - ayetamo = oxalá), oxalá, quem dera que
fôsse (de verdade)! muito bom fora,
(guar.; tamo).
Azé-té (B.C. p. 55
ayeté = certamente, em verdade!), certo, verdadeiro,
certamente, em verdade! (gtiar.; ayé-té); azé-té-ra! = certamente! azé-té-ra'ê tzê! = está certo! em verdade! azé-té .tzé!=idem: azé Tupan
p1'a-rupi? (neologismo) = se Deus
quiser!
Azlk (irreg. - vide; zlk; B.C. p. 55
- ayig = forte, rijo, resistente), consistente, rijo e redondo, duro, fibroso:
ma'ê-az1k = coisa consistente (bola
de borracha por, exemplo), (guar.;
ayl); azlk-ahl = duro, fibroso, nervudo (ser).
Azlkãng (irreg. - vide; tazlkãng- de;
ay=dente: kãng=osso), mandíbula,
(guar.; l\fíikang).
Azim, ema.
Azu (a = fruta: ,zu = amarela _, B.C.
p. 55 - ayub = amarellar a fructa),
bem madura, amarela, boa para comer
(fruta): pako i-azu z:: as bananas
estão bem maduras, (guar.; ayú).
1
A-z-uhu . (vide; 'a-z-ahu), papudo
-<

(ser): i' a-z-uhu= êle é papudo, (guar.;
'ay).
Azu'lw (vide; azur = pescoço, e; lb =
= elevar-se, erguer-se - B.C. p. 184),
pescoço, (guar.; ayúra'i).
Azu'lwa'1w (pirang): louro abacate
(Nectandra). (guar.; ay11'I).
Azu'lw-ata (pescoço duro), torcicolo (ter
o).
Azu'lwa-ting'1w, louro táxi (esp . . de
árvore, tachia guianensis, AubJ.).
Azukwên-ahl, n1uito depressa: azukwên-ah1 a-ha = eu passo depressa.
Azu-paw (de; azur = pescoço, e; pa =
= fim - B.C. p. 357), papo, garganta:
tukan-azu-paw = papo de tucano.
Azur (Restivo p. 198 - ayur = cuello),
pescoço (parte externa): hê-azu-ramo = pelo pescoço (meu), (guar.;
ayúra).
·
Azur-ap1t1 (reg.), amarrar pelo pescoço,
laçar, (guar.; ayurapltl).
Azuru (B.C. p . 56 -· ayurú = nome
genérico do papagaio), papagaio: (guar.:
ayuru); azuru hêymaw (vide; têymaw) = papagaio manso: azuru-tawa = esp. de papagaio amarelo (ararajuba): azuru-tzô =papagaio urubu;
azuraway = cobra papagaio: azuru-zu = esp. de pap!l,gaio amarelo.
Azurup1 (B.C. p. 56 - ayuripi = a
base do pescoço, o collo): colo, a base
dô pescoço.
Azwan (vide; zaz'wan - B.C. p. 33
- anã = unido, pegado, ligado), abraçar: a'ê hê-azwan = êle me abraça,
(guar.; aiíuvã).
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E :(irreg. - B.C. p. 101 - é = saber,
ter sabor), saber, ter sabor (vide;
hé-té katu), (gilar.; hé).
-É (sufixo - B.C. p. 102 - e = às vêzes,
por vezes), às vêzes, sem motivo algum, à-toa: a-zapo-é = eu faço a-toa:
apuka-ê = rio a-toa.
-Ê (sufixo - Mont. II p. 121 - n. 0 2
-- e = cosa distinta), e, só, a parte,
em particular: ihê-nêê za-ha Karutapê-rupi = eu e você iremos a Carutapéra: a-zapo-ê = eu faço à parte,
eu faço só.
'Ê (irreg. - Mont. II p. 120 - e=dezir),
dizer, afirmar: a'ê = eu digo (guar.;
ha'ê); ér-ê = você diz (guar.; ér-ê):
i'i = êle diz (guar.; he'i); zanê
za'ê = nós dizemos (guar.; ya'ê);
uru-ê = nós dizemos (guar.; ro'ê);
pé-zê= vocês dizem (guar.; pé-yê);
i'i-(wa)= êles dizem (guar.; hé'i ha'ê-kwêr); hê'é-l1a-p(ii) = dizendo eu
(idem; che é kápe = diziendo yo)
(guar.; 'é); ma'ê-rê-té? = que estás
dizendo? na... ma' ê a' ê-i (pron.;
a' êy) I = não disse nada!
.
E- (prefixo - Mont. Arte p. 14 - emboe = ensefia tu), imperativo da 2.ª
pessoa singtllar: é-zur(i) tzê ! = venha
cá (gu~r.; é-yu); é'u é-ho! = vai
comer! é-zo' ôk ! = tira-o 1 é-ho ! =vai
embora! (guar.; é-).
'É (reg. _. Mont. II p. 121 - n. 0 10
- e = salirse, reçumarse), escorrer,
filtrar, vasar, exsudar, derramar, evacuar: l u'é = a água está escorrend~:
ko-kawaw u'é =esta cuia está va;

sando: ko-ka1nuti u'ê, na i-katu-i!:::s
= êste pote está vasando (está rachado)!, não presta! (guar.; 'é).
-Ê (sufixo verbal - B.C. p. 446 - reco-bê = ter mais), ainda, mais: a-rêkwê = ainda tenho.
'É azéha-ramo (irrQg. - vide; azéha-ramo), dizer a verdade: êr-ê ihê-wé
azéha-ramo! = diga-me a verdade!
hê'ê-w~r katu = tenho vontade de
dizer.
-Êê (sufixo verbal), sem nada, de graça,
sem retribuição: a-zur-êê = vim sem
nada: a-putar-êê = quero de graça!
u-iko-êê = êle vive sem nada (miserà velmente): é-mur-êê ihé-wê = me
dê de graça!
Éha-pi'a (irreg. - B.C. p. 111 - eça
piá=surprender, apanhar de repente),
surpreender alguém, apanhar de repente, em flagrante.
Ehê-mia! (cf. B.C. p. 113 - êê = hêê
adv. affirm. de mulher), sim! ~M.F.):
êhê-pa? = sim! (H.F.).
Eir (B.C. p. 115 - eir = mel, açucar
líquido, doce, abelha), mel (guar.;
eíra); a wa-z-êir = o mel do homem:
hê-êir=o meu mel: êir(i)-akwênêr=
= cheiro, sabor de mel: êir-katingwêr = idem: êir-apu'am (vide supra) = abelha (guar.; eíra-ap'ua);
êirar = papa-mel: êi-réwara (B.C. p.
493), mel amargo: êi-rétôm (B.C. p.
116 - eirétam = colmea) = colmeia
(guar.; aíra tamã); êi-rêtõng wêr
(irreg. - Restivo p. 206 - eyretangue = cera) = cêra de abelha (idem;
A

A
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êi-rêtãng); hê-rêtõngwêr = minha
cêra (ex.): êir-pihun (pihun = de
pele negra) = cant1do (esp. de abelha):
êir(é)-rakway = ferrão de abelha
(guar.; êi-rakwa); êir(i)-réwara =
= pólen (cf. êi-rêsara); êir(é)-ting
(ting = brc.nca, alva) = esp. de abelha
uruçu : êir wa-namuy = abelha "rainha": êir-(u)wêr (Mont. II p. 124
- eir=miel y 9,bejas)=abelha (guar.;
eirú); êi-tzu = enchu, inchu (esp.
de abelha) (guar.; êisu); B.C. p.
126 - eychú = abelha inestre.
tkar (reg. - B.C. p. 104 - ecár =
= buscar, procurar), procurar, buscar:
ihê uru-êkar i-têko = estou te procurando: a-ékar i-têko hê-réimaw
za war = estou procurando o meu cachorro. (guar.; eká).
tkar-katu (idem; êka-katu; -· B.C.
p. 104 -· ecá catu = buscar bem),
CB.tar, investigar, pesquisar.

t

Êkly (reg.: - B.C. p. 122 - equii =
= arrancar, tirar à f ôrça), arrebatar
da mão, puxar, arrancar, tirar à fôrça,
arrastar tirando. (guar .; hékl'.y =arrebatar).

:tko-haw p11rãng (irreg. - vide; rêko-haw), boas inaneiras, bons modos
(ter): ko-awa u-êko-haw purãng =
= êste ·homem tern boas maneiras.
(guar.; hêko-porãng).
A

Ekwi (rrg.: vide; kuy; -- cf. B.C. p122), desfolhn.r-sc: ko l'.wlra u-êkwi =
= esta árvore está-se desfolhando.
(guar.; kwi).
É-ma'é-zo! (vide; ma'ê = olhar), deixa! não mexa! (não olhes).
Émê-atzaw (reg.: eti:m.; témê=lábio)
furar o beiço de alguém: a'ê a-émê~
-atzaw = furo o beiço dêle.
Émi'u-rõng (reg.: etiln.; temi'u=ali1nentação), sustentar, dar alimentos.
Énarõng (idem; énawrõng reg..

- B.C. p. 117 - endáb - lugar de
se estar), fazer lugar.
Énatarõng (rcg.: etim.; té11ata = estar
na frente), dirigir, conduzir.
Eni (B.C. p . 118 - endi = lu.zir, fulgir,
brilhar) 1 luzir, brilhar, resplandecer.
(guar.; endi).
Énu (reg. - Restivo p. 407- ahendu= oir - -B.C. p . 118 - endu=ouvir),
ouvir, escutar, perceber: a-énu= ouço.
(guar.; hendú); énu-a'u=ouvir mal:
a-énu-a'u-wêm(o) I = não estou ouvindo i1a.da! énu-a'u-werôt = fingir
de ouvir.
Énunê (irreg. -· B.C. p. 119 - enandê = sair adiante, sair primeiro, preceder), s~.ir aq.iante, preceder: hê-rénunê (é)-ho? = vai na frente
(1ninha)I énunê'ôk = cercar, acuar:
,
"''o k = eu cerco: t ap11-renu.,. >
a-enune
nê'ô-haw = cêrca, cercado para o
gado.
Énuy (reg. - Restivo p. 367 - ahenoi = llamar - irlem p. 424 - ahenôi = Je pido lo que necessito - B.C.
p. 119 - enôi = appellidar), chamar
alguém, dizer, enunciar, mencionar,
pedir, solicitar, perguntar: é-nuy ! =
= chama (êle)! u-énuy u-êr = êle
mencionou o próprio nome dêle: a-énuy l i-zu-pé = }Jeço água para
êle: énu-énuy (reg. forma de intensidade) = pedir com insiRt.ência: énu-énuy .•. po-pé (reg.) = fazer sinal,
chamar com a n1ão: u-énu-énuy
o-popé = êle faz sinal com a mão.
(guar .; hénôy).
Énunê-piro (reg.), tomai a dianteira,
passar pela frente.
·
Enu tiro tiro (reg.: etim.; tiru-ahi
ou tirwahi = besteiras, indecências),
.
'Âe a-enu
,
•
•
.
xingar:
a
t1ro-t1ro
=
x1n.
gue1-o.
tnu-z-ukar (reg.), encomendar, mandar
mandar chamar: ma'ê u-énu-za•
~
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-ukar ihê-wê = êle me encomendou
alguma coisa.
,,.
Epézân (reg.: - B.C. p. 212 - apeiían = correr ao caminho, ir sobre
ou para, procurar), visitar, pistar, investir, procurar, seguir: a-épézân =
= eu visito: hê-répézAn = êle me
visita.
Épézãngatu (reg. - vide supra), gostar
de frequentar, visitar: ihê a-épézãngatu a'ê = gosto de visitá-lo: hê-répézãngatu = êle gosta de me visitar.
•
Épik (reg. - B.C. p. 121 - ep1g
=
= cobrar, pagar, vingar), vingar, de.
.
fender: a-épik hê-ru(w) = v1ngue1
rneu pai. (guar.; épi).

t-pitu'u? (vide; pitu'u - de; 'u =
= comer: e; B.C. p. 399 - pitub =
= bafo, hálito, sôpro, respirBção), calma! acalma-te! sossega! (guar.; pitu'u).
Épiwatzu-été, está muito caro!
Êr (após vogal - vide; wêr katu),
1. 0 ) ter vontade de: hê-ho-êr katu =
= tenho vontade de ir: ko-réhé nahê-puru-apo-êr = não tenho vontadt
de fazer aquilo: 2. 0 ) dever, merecer:
ko-awa i-mano-êr iko= êste homem
deve morrer: ko-awa i-muripaw" .. t e merece uma recompensa.
er=es
Érê (B.C. p. 123 - ere = tu), tu (pron.
pessoal sujeito): érê-tzak = ttt vês.
(guar.; rê).
,,.
Erê (interjeição; disseste!), afirmação
ou confirmação enfática: resposta à
despedida; a-ha putar! •• érê =quero
ir! ... vai! (responde o interlocutor).
É-rêko-katu! (vide; rêko), repara bem!
,.

Erêm, arrotar fétidamente: hê-érêm =
= eu arroto. (guar.; urêm).
Êrêw (reg. - B.C. p. 1.23 - ereb =
= lamber, roçar de leve), lamber:
;
zawar k an 1-k wer k u f•1 u-erew
=o
cachorro lambe o açúcar. (guar.; érê).
IJ

A

A

"'
l·:r6k
(reg. - B.C. p. 124 - eróg = mudar o nome), muda.r o nome, ser iniciado, ser batizado, apelidar, dar nome
(pessoas), pôr nome: a-érôk = en
,. mudo de nome.
}'rur (rcg. - B.C. p. J 62 - hf'rnr =
-:~ traz(>lo), trazer
hér11r(i')-rê t.1mano = depois de trazê-lo, morrcH.
,. (guar.; rú).
l:ruwii! (vide; héruwii ·-· l\!Iont. II
p. 154 - heruguâ = no f-lÓ ?), sei
lá! talvez, pode ser! (guar.; heru,. gwa).
l~ruzan (reg.), soltar-se pira u-ért1zan héraha o peixe Rolto'l.l-~
,. (vai embora com 0 anzol).
l~ruzar (Mont. I p. 390 -. - arobiâ =
= obedecer), obedecer: ta'lr u-éruzar uw(ii) = o filho obedece :.:i. seu
pai. (guar.; roviá); éruzar'l-ma'ê =
= desobediente, levado: ér.11zar(i),. ·ma' ê = obediente, comportado.
Eru-zé'eng (reg. -· Mont. II p. 345/339
- ruí = quietud, pBcifico) f ah'.l.r para
aquietar, aconselhar: ihê uru-éru-zé'êng = eu te aconselho: ur11-éruzé'êng ni(ií)-ram érê-zapo naza'\\'ê !
= eu te aconselho a não inais fH.zer
assim!
•
- Eta, sufixo do plural:
-Été (sufixo), 1. 0 ) estar prestes a., esta.r
para, estar pronto para (sufixo verbal):
u-mano-été = êle está prestes a n1orrer: u-éhêm-été = êle está para chegar. (B.C. p. 125 - etê = muito,
bastante): 2'. 0 ) muito: hurl(w)-été =
= êle está inuito alegre. (guar.; été);
3. 0 ) (B.C. p. 125 - été = real, positivo, verdadeiro), verdadeiro, positivo,
ilustre, autêntico, bom, grande (moralmente). (guar.; été).
,,.
E-té (reg. - vide; é), saber bem, ter
bom gôsto: kwêz u-êréko u-été
katu-haw = aquilo tem bom gôsto.
Été-ha-pé (sufixo verbal), a ponto de
(estar); quase na hora de: u-mano-été-ha-pé = êle está a ponto de
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tnorrer: hê-wéhêm-~té-ha-pé a: estou
quase na hora de chegar.
tté-1 ma'ê (com o verbo na forma negativa), nadinha: na-rêkô êté-l ma'ê=
eu não tenho nadinha.
Été-mh (B. C. p. 396 - pir :a: suf. em
muitos casos para fazer uma espécie
de superlativo): o mais, a mais (super.
absoluto): ko-lwlra i-purãng-été·mlr = esta árvore é a mais bonita.
-Été-ré, ex, o que foi: purãng-êté-ré =
= o que foi bonito.
-tteri (sufixo verbal - vide; téri),
quase que: awa u'ar-êtéri = quase
(que) o homem caiu: a-rêko-êtéri =
quase que et1 tenho (compro).
Étét (partícula verbal), mesmo (reforçando o sentido do verbo) - cf. étété
érê-putar? a-putar-étét ! = você
quer? eu quero mesmo! étété (B.C.
p. 125 - eté atay = em extremo)=
-= demais, muito mesmo: u'u-étété::x
-== êle
come demais: étété-(wii)
(idem; forma do plural) = muitos,
muitas: a'u-étété-('wa) = eu como
muitos (francês; j'en mange beaucoup).
ttlaro (por; iitlaro), amadurecer: ko
ma'êywa u-ziplrõng u-étlaro-ramo = esta fruta começa a amadurecer.
Étun (reg; - B·.C. p. 163 - hetú =
= cheirar, far~jar), cheirar, farejar
(s. ativo): ma'ê purãng a-étun = eu
cheiro algo bom: ma' ê-:rêtun-ha w =
= olfato em relação às coisas: puru-étun-haw = idem, em relação às
pessoas. (guar.; étu); étu-étun (reg.
- vide supra) = farejar (forma de
intensidade).
Étzak (Restivo p. 536- ahecha = ver),
ver, olhar, vigiar, achar: f. absoluta;
tetzak; a-étzak = eu vejo: erê-tzak = tu vês: u-étzak = êle vê:
uru-étzak = nós vemos: zanê-tzi·tzak = nós vemos: pé-tzak :z vós
vêdes: u-étzak(i)-wii = êles vêem:
icr

1

'

J

r

akwêy ré-tzak(i)-ré a-ha ruku -= depois de ter visto aquilo, fui embora.
(guar.; hesá); étza-étzak (reg.)=escolher: étza-étzak-haw = escolha:
étzakatu (reg.) = ir prevenido, precavido, atento, com cuidado: a-étzakatu a-ha i-têko ka' a-rupi = eu
vou prevenido (atento) na mata: é-tzakat11! == cuidado! olha bem! é-tzakatu pa! z:: idem (H.F.): é-tzakatu!
nê-pétêk-wa-néhé! z::: cuidado! você
vai apanhar! étzakatu ... hêhê (reg.),
cuidar de: a-êtza-katu = eu cuido:
tzakatu •.. hérêko-p(a) - (reg.) =
= amparar: a-étzakatu zwã-ra'lrêr
hérêko-p(ii) = amparei o filho do
João (que morreu).
Étzak-a'u (reg. - de; étzak = ver,
e; aú = sonhar, phantasiar, imaginar
- B.C. p. 113 - echagau = ansioao
ser): ter saudades (idem; purêtza-katu-:wêr), gostar (condicional), sentir falta de, estranhar, desejar ser, ter
nostalgia de, 9,nsiar: a-étzak-a'u hé-hl'. = eu tenho saudades de minha
mãe: kôni a-iko-nêhé mwl'.té né-wi-néhé uru-étzak-a'u néhé =quando
eu ficar longe de você, terei mllitas saudades: hê-rémi-rêko a-étzak-a'u =
= tenho sa.11dades de minha espôsa:
pétirn a-étzak-a'u aipo pa? = gostaria muito de (tabaco) fltma.r. (guar.;
hésangà'u).
Étzakaw (rêko), semelhança (ter): ihê-na-rêko-i hê-ruw hêtzakaw =eu
não tenho semelhança com met1 pai.
Étzaki (reg.), olhar com indiferença,
sem interêsse. (guar.; tésagi).
É-tzak(i) no-kin! está vendo! (mulheres entre si).
É-tzak(i) no-ti! está vendo! (homens
entre si).
ttzaknungar (reg.. ), entrever, (guar.;
hésa-nunga).
Étzak-ukar (reg..), mostrar, exibir, fazer
ver: é-tzak-ukarné-kihawihê-wê? =
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= me mostra a tua r~det

(guar.;

hesa-uká) •
.'ttza-kwaw (reg.), dar-se conta, reco·
nhecer, notar, perceber: a-étza-kwa~
a-ha! = vou (lá) ver! (guar.; tesi·
kwa'a).
Étzak-wéri (reg.), entrever, perceber.
Étzakwérat ( reg. ), entrever, perceber
(visualmente).
Étza-nungar (reg.), reconhecer (por jtí
ter visto). (guar.; tesa-nungá).Étzak-ramo (reg.), admirar, yer pell1.
primeira vez. (guar.; tésa-ramo).
Étza-rwêy (reg. - etim.; étzak = ver:
ruái = por ventura, acaso - B.C. p .
462), achar, encontrar (ver por acaso).
Êw (B.C. p. 103 - eh = ouco, vazio):
arrotar, eructar: hê'êw = eu arroto.
(guar.; gwe'ê).
'Êw(a) (B.C. p. 103 - êb = ouco, vazio,
envolvente: vide; plterêw-ahl), convexo (ser), ôco, vazio: i'êw(ii) = êle é
convexo.
'E-wêr katu (vide; 'é), ter vontade de
dizer: hê' é-wêr katu = eu tenho vontade de dizer.
Éwê-rihi (idem; wéwê-rihi), ainda:
Pêdr(o) u-ikwéwê-rihi (u-iko-éwê-rihi)? = ainda está vivo o Pedro ?
érê-ikwéwê Kamirang-pé-rihi? =
= você está ainda em Camiranga?
a'ê pêp-(é)wê-rihi = êle está ainda

lá.
Éwété (vide; iiiyu-été - Mont. I p .
279 - abaeté = fea cosa), feio (ser:)
i-éwété = êle é feio (pron.; yéwété).
Éwi (idem; a-éwi; B.C. p. 113 - egui=

= êsses, essas, isso), êsse, essa, isso
(imóvel). .
Éivir (irreg.: - B.C. p. 103 -· ehi =
= nádegas, fundo, posterior): nádeg::i,s :
éwi-kwar (irreg. - B.C. p. 103 - ébiquar = o ano, o rectum) = ânus, reto.
'É-w1. n'hi-no
.. (v1'de; 'é = d'1zer), confirmar, repetir, dizer outra vez.
'Êy! olá!
Êy, lavar, em composição como ilustram
os seguintes exe1nplos; zé-pirêy =
= lavar a pele, banhar-se: zé-pr-êy =
:e: lavar os pés: zé-po-êy
= lavar
as mãos: zé-wa-hêy = lavar o rosto.
Êy'ir (H.F.), irmã da mãe: hê-y'ir = minha tia. (gúar.; si'i).
Éyiw (vide; iiiyu-été), medonho.
.'tyrê! (idem; érê!), anda! vamoR!
Ézar (i1Teg. - Restivo p. 220 -· aheya =
= dejar: B.C. p. 126 - ·· eyar= deixar!
largar), deixar, largar, deixar de, abandonar, soltar: a-ézar = eu deixo:
k1wêz apo-haw a-ézar(i) = eu deixo
de fazer aquilo (eu deixo aquêle artef ato): té-wézar = ser deixado: hê-ré-wézar = êle me deixa: a-ézar hê·rapê = perdi o caminho: a-ézar
hê-mukaw zararak-rupi = deixei
minha espingarda no Jararaca: ézar ..••
• • • po-pé = soltar: hê-po-pé a-ézar = solt~i-(o). (guar. heyá).
Êzwi (irreg. - B.C. p. 120 - enoi =
=brotar, grelar), brotar, grelar: hêzwi = está grelando: J'.w)ra-rêzwi =
= brotos da árvore: êzwi-pôk = ger•
minar.
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•

Ha, alto (ser): awa i-ha = homem
alto.
Hii'ãng (reg. - Restivo, p. 450 - ahaA =
=probar), provar, testeml1nhar, provar comida: a-hii'ãng = eu provo.
(guar.; ha'ã); (i)-hii'ãng-har = o
que prova, testemunha: hii'ing-haw
(Restivo - p. 454 - haAngaha =
= prueba, experiência) = prova, comprovante, testemunho (guar.; ha'ãngá).
Hii-hiiy (reg. - B.C. p. 86 - ça çAi =
= esparzir-se, espalhar-se, esparramar-se), espalhar-se por todos os cantos, esparramar-se.
Hahêm (irreg. - B.C. p. 22 - acem =
= gritar - idem; p. 86 - çacem =
= gritar, clamar), ladrar, gritar, clamar. (g.uar.; tasêm); za war hahêm =
= o cachorro ladra: za wa-rahêm = o
latido d~ cachorro. (guar.; tasêm);
hahêm-haw ~= latido: hê-rahêm =
= eu grito: (idem pron. hiihêm);
hiihé-hiihêm (irreg. forma iterativa) =
palrar, gemer, gritar,
bradar: u-pitu'u u-iihé-iihêm(i)-ré=
= depois de muito gritar parou:
azuru hiihê-hiihêm = o papagaio
palra.
Hahl'. (irreg. - vide; ahl - B.C. p.
149 - ha~i = o que dóe, elle dóe),
doer: hahl!=dói: hahl-haw (irreg.)=
= dor, pena, padecimento.
í

Ha"ím (irreg.), reto (estar): hê-rii'lm =
= estou reto.

Hii' ingwêr (irreg. - vide infra), caroço,
semente (solto): ma'êywa-rii'ingwêr=
=caroço de fruta. (guar.; ba'lngwé).
Haiwêr (irreg. - Mont. II p. 351/345
- taib = astillas - ihira raicue = astillas), destruído, despedaçado,
haste: wl-raiwêr (idem; wlra-rai..
wêr) = haste de madeira. (guar.;
aikwer).
Hii'iy (irreg. - B.C. p . 441 - raii = semente), semente, caroço, grão.
(gu~r.; ha'yi).
Hiikii (irreg. - vide; wi-riikii), galho.
Hakaml'. (irreg. - L.A. p. 86 - akam..
hy = fourche, aine), ingua, forquilha:
wl'.-rakaml'. = forquilha de árvore.
(guar.; hakambl'.). ·
Hakã-tik, esp. de passarinho não identificado.
Haku (irreg. - vide; -raku - B.C. p.
149 - hacú = ser quente), estar
quente: tata haku = o fogo está
quente. (guar.; haku); haku-haw
(irreg. - idem; haku-kwêr) = a
quentura, febre: tata raku-haw = a
quentura do fogo: haku-ir (irreg.
- vide; raku..ir) = resfriado (ter):
haku-1!6r = ardente.
Hakwa (irreg. -B.C. p. 154 -haqua=
= o que tem ponta), agudo, pontudo
(ser), ter ponta: ma'ê-rakwa = coisa
aguda: takl'.hê hakwa = a faca é
pontuda: takl'.hê rakwa = a ponta
da faca. (guar.; hakwa).
Hakwa (irreg. - Restivo p. 456 - haqua = punta), púbis: hê-rakwaw e:::
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= os (meus) pelos do púbis (rakwa

+

+

aw). (guar.; hakwa).
Hakwka-hlk (irreg. - de; hakwa :a:
= ponta, e; cig =z aparar - B.C. p.
13), agudo: ma'ê-rakwa-hlk = i coisa
pontuda.
Hakwa'ôk (reg. - etim.; hakwa =
= ponta 'õk a::: tirar), despontar,
truncar. (guar.; hakw'é 'õg).
Hakwa-puku (irreg.), de ponta comprida.
Ha(i)-kwêr (de; ha = ir), trilha (o que
foi caminhado).
Hak,vay (irreg. - de; aquAi =pontudo,
saliente, prolongado, alongado - B.C.
p. 44), ferrão, cf. urubu; hã-rãkwãy =
e:
o membro viril:
êir(i)-ra·k wãy = ferrão de abelha. (guar.;
akwa).
Ham (Restivo - p. 200 - çâ =- cuerda),
linha: wlrapii-ham = corda do arco
(idem; cheguirapaçli = la cuerda
de mi arco): klha w-ham = a corda
da rêde: pina- ham = linha para
pescar. (guar.; sã).
Ham(a)'l'.w (B.C. p. 87 - camaib),
imbaúba, samaúma.
Hamê (irreg. - L.A. p. 89 - ambê =
= pubis, bas-ventre), púbis. (guar.;
amhê).
llam(i) mu'i-rê"wé-rêkwên (reg.), afinar (inst1umento).
Hanõng (reg.) - (etim; ham = corda:
rõ - B.C. p. 451 = por, tornar, fazer,
dar: não é usado simples e sim em
comp. do qtte é suffixo), amarrar (com
corda), armar: hê-klhaw é-hanõng=
cc arma a n1inha rêde: ha11t>k (reg.) z::
= tirar a corda, n. alça: lar a ...ha·
nõng = amarro a canoa.
Ha't> (irreg. - - B.C. p. 133 - guaó =
= rl1,nçoso, apodrecido), rançoso, fedorento, em est ado de putrefação (estar)
ma'ê-rookwêr(i) ra'ô = carne cor
rupta: ma'ê-rookwê-l'a'ô = idem
ko-zanl lia' t> e: êste azeite está rançoso, (guar.; ta'o).

Hapé (irreg. - Mont. II p. 264~- pé = camino), caminho: bê-rapé e: meu
caminho: nê-rapé = teu caminho;
hapé == o caminho dêle: awa-rap6 = o caminho do homem: u-apé = o
caminho dêle próprio: ·zanê...rapé = o
nosso caminho: pé-napé =o caminho
vosso: wa-napé = o caminho dêles:
hapé-whu = estrada, (guar.; pé).
Hapêk(reg. - B.C. p. 443 - rapég =-= chamuscar), chamuscar: a-hapêk:: eu chamusco: hê-rapêk = êle
me chamuscou, (guar.; sapêka).
Hapêko (reg. - B.C. o. 443- rapec6 o::11
= f'reqüentat"), visitar, freqüentar, visitar com freqüência: a ...hapêko
eu
visito: hê-rapêko ~ êle me visita,
(guar.; hapêko).
Hapi'a (vide; téha-pi'a), surpreender:
ay hapi'a = eu surpreendo: érê-hapi' a = tu surpreendes.
Hapi'a (vide; rapi'a), testículos.
Hapi'a-ra'J'.(y)'lm (irreg.), emasculado.
Hapipêm (irreg. - B.C. p. 42 - apipên = de ponta quebrada, esquinado,
anguloso), quina, ângulo, canto, esqvina, (guar.; apipã).
Hapipê-pipêm (irreg.), .retangular (ser).
· Happiê-pipêm na·zua wl-katu, quadrado (ser, ter as quinas iguais).
Hapipo'o (irreg.), entre-perna, periné:
hê-rapipo'o = minha entre-perna,
(guar.; ta pipa' u).
Hapo (irreg. - B.C. p. 443 - rap6 ;:a
= raiz), raiz: l'vlra-rapo = as raízes
da árvore: mani'ôk-rapo = a raiz
da mandioca: hapok·w êr = raiz já
extraída, raiz por excelência, mandioca:
hapo(i)'l-ma'ê = (irreg. - B.C. p.
483 - tapoy = sem raiz, que não
se radica), que não cria raiz, que não
cresce bem, que não se radica. (guar.;
hapo); hapo-kh (irreg. - vide rapo
- B.C. p. 412 - poquir = aind~ não
desenvolvido, mui tenro) =-= brotar,
germinar: mani' 6 hapo-klr-kuri ! •
- já está a mandioca brotando l
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:ai:

;

•

Hapukay (.ccg. - B.C. p. 89 - çapucái = gritar, chamar), gritar, responde.e
(gritando): a-bapukay = eu grito:
é-bapukayI = responda! (guar.; sapukay); bapukay-bahé-babêm(i)-n1a'ê (etim.; bapukay = gritar:
bahên1 = gritar, vide esta palavra) =
= xingão, zangão: hapukay-ma'ê
(idem; hapukay-bar) = id~m, aquêle
que levanta a voz, que fala gritando,
(cf. vide; zapukay = galinha).
Hapuka-pukay (vidê supra - forma
iterativa), chamar aos brados: zapukay bapuka-pukay u-mémlr-upé =
= a galinha chruna os pintinhos.
Hapupêm, sapupema (esp. de árvore).
Bar (B.C. p. 154 - bâr = suff. de part.
nom. que exprime o agente de ação
do verbo: aquelle que faz o que diz),
sufixo verbal indicando o agente, o
fator: zuka-har = aquêle que matou,
o assassino: i-apo-bar = aquêle que
fêz, o artesão: bar(a)-wa = aquêles
que: i-plr(i)-bar(a)-wa = aquêles que
estão com êle.
-Ha-ramo (B.C. p. 154 - bâramo =
== aquelJe que é posto como factor),
para, como: em tanto que fator ou
agente do verbo sufixado: aquêle que
deve ser ou vai ser: zawar é-raba
pak zuka-baramo ! = leva o cachorro
para êle matar pacas.
-Barãngwêr (B.C. p. 154 - baranguar = fut. comp. de bar), aquêlc
que devia ou ia ser (suf. verbal).
Harê (idem; bérê), fórmula de despedida que diz aquêle que fica àquele
que vai: a-ba-putar ! barê? = eu
vou (até lovo)! vai (até lo~o)!
Barlw (irreg. - B.C. p. 155 - barih =
= cacho,penca),espiga,sabugo,cacho,
penca: awati-rarlw = sabugo de
milho: pako-rarlw cacho de
bananas, (guar.; barlha).
Bariwê (teg. - B.C. p. 49 - aribé =
- passado, ido), descansado, parado,

melhor: hê-bari wê = estou descansado.
HarJ'.w-pôr (irreg.), germinar: awati
barlw-pôr = o milho germina.
Biiro (irreg. - B.C. p. 155 - harõ =
= guardá-lo), aguardar alguém, esperar
por alguém: ihê-baro = eu a.guardo
êle. (guar.; baarõ).
Bati (irreg. - B.C. p. 155 - bati = o
que é de cabeça pontuda, o que nasce
pontudo, corno), ponta, ângulo dum
canto, ter ponta, ser pontudo, extremidade: wlra hati = a árvore é
pontuda: wlra na-hati-i = idem,
negativo: wlra-rati = as pontas da
árvore. (gu.a.r.; ta ti).
Batl-kwêr (irreg. - B.C. p. 156 - - bati = amontoado, sedimento, fezes,
borra), bagaço, resíduo: kan-ratl-kwêr = bagaço de cana. (guar.;
tat11'-kwé).
Batlra (irreg. vide; 'aw-batlra
- B.C. p. 52 - atira = topete, cabello em monte), ter o cabelo arrepiado, ter wn topete de cabelos: bê-akãng batJ'.ra = tenho os cabelos
arrepiados (guar.; batlra.).
Ha'u (reg. - etim.; bo = ir: suf.';
-a'u = um pouco mais), ir um pouco
. 1onge: na-b a /u-ram 1-mu-ma-e
.
"'
maIB
-paw = aquilo custa para acabar (não
está se adiantando para acabar).
Haw (reg. - B.C. p. 148 - bab = cortar, partir, quebrar), quebrar, cortar,
partir: u-ay u-baw = quebrou o
próprio dente: haw-plrêr = derrubada (têrmo de agricultura).
Haw (reg. - vide; abaw = B.C. p.
22 - açah = atravessar), atravessar:
a-baw ibo = eu estou (indo) atr~
vessando. (guar.; hasá).
-Haw (B.C. p. 147 - -bah = suff. de
part. de exprime o logar, o tempo,
o modo), sufixo verbal substantivando
o verbo: mu'ê = ensinar: aybu =
::e: gostar: mu'ê-haw = ensino, lição,
escoJa: aybu-haw = amor.
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Hawa (irreg.), esp. de grude gelatinoso
sôb as escamas do peixe: pira-ra wa-k wêr = grude de peixe.

Haw(ê)'a (reg.), dentes molares.
Hawa-kwêr (irreg. Mont. II p.
335/329 - ra,b = desatar), polpa
(falando de frutas; assai, bacuri, etc.):
pakuri rawa-kwêr = a polpa do
bacuri.
-Hawam (B.C. p. 150 - haguâ =
= hagua1n fut. de hab = tempo,
modo como há de ser, logar), suf.
verbal indicando o modo coTJlo haverá
de ser.
-Ha-wamo (B.C. p. 148 - haban10 =
= sutf. de part. seguido da. posp.
mo exprimindo o modo, o costume),
f:lufixo verbal expritnindo o modo,
i-m11'ê-ha-\\ amo
como, o jeito:
. i-katu o modo (o jeito) dêle
ensinar é bom.
1

Haw(~)'a-p~rêr

(reg.), dentes de ciso.

Hiiwê (irreg. - Mont. II p. 136 - hâbe = moho, yá está mohoso), mofado
(estar), desbotado, môfo: hê-pl-réhé-har hiiwê = os meus sapatos estão
mofados: wlra-pêw hawé = a mesa
está mofada: péti-pia rawé = môfo
do fumo. (guar.; ta vê).
-Hawêr (B.C. p. 151 -· haguer = suff.
do pret. do part. logar, tempo, modo
com que, e1n que se deu o que diz o
verbo), sufixo verbal - lugar, ternpo,
modo com que se deu o que exprime o
verbo: hê-ho-hawêr = corno, qt1ando
et1 sai.
Hawêr (irrep... -· Restivo p. 425 .- a.b =
= pelo ha.b = vello, pelo), pêlos
(cortados); hê-rawêr =os meus,pêlos:
hawêr = os pêlos dêle: awa-rawêr =
pêlos do homem.
Hawêr-pôr (irreg.), que come~a a ter
(criar) penas.

-Haw-été (de; hab - B.C. p. 147 ==
= exprime o lugar: eté = verdadeiro,
bom), o lugar onde costumo (lugar
por excelência): hê-zé-pina-1'.t'ík-haw·été = o lugar onde costumo pescar.
Ha witu (irre~. - vide; rawitu - B.C.
p. 17 - abi = pequeno cabello, cabellinho para coser), fio, as penugens
mais finas.
Hawiza (B.C. p. 149 - habiá = ter
mau cheiro), sabiá (esp. de pássaro).
Hawizu (irreg. - B.C. p. 17 - abiyu =
= pelos finos, pennuge11s), penugem,
o qu.e tem penugens: hawizu-kwêr =
= fibra da polpa da fruta. (guar.;
habiyu).
;
-Haw-réhé (sufixo nominal), segundo,
conforme: i-zé'e11g.;,.haw-réhé = segundo as palavras dêle.
Hay (irreg. - vide; tay kwêr), atrás
de.
Hay (reg. - B. O. p. 86 - çâi = distender-se, passar, ir 9lém), espalh::ir-se,
esparzir-se, esparramar-se.
Hay (irreg. - vide; ha-z-ahl'.; B.C.
p. 156 - hái = azedar-se, decompor-se), estar azêdo, azedar-se, decompor-se.
Hayha-rupi, à fôrça, a pulso: a-raha
hayha-rupi= levo-o· à fôrça.
Hay-hay (B.C. p. 86 - çaí = vivo,
esperto, espreitador, curioso), càchorro
do mato.
Hayhu-har (irreg. - vide; ayhu ==
= amar, querer bem), ser benquisto
por todos: hê-rayhu-har(ii)-wa = eu
sou benquisto por todos.
Hayhupar (1rreg.), amigo, a1nante: hê·rayhupar = meti amigo.

HAy'i (B.C. p. 86 - ça'i = nome de
várias aves de gênero Tanagra), esp.
de pequeno pássaro azul (Coerebidae
e Tanag.ridae). (guar.; sa'i); hay'i-hu wi = variante de sai (guar.;
sa'i-hovi); hay'i-pitã11g = iden1 de
côr avermelhada.
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Haykwêr (irreg. - B.C. p. 166 - h6i =
= o ir delle: kwêr = o que resta),
trilha.
Haykwê-ramo (irreg. - Mont. II p.
355/349 - taquicuê = por detrás),
atrás de: hê-raykwê-ramo=atrás de
mim: tapi'ir a-zuka-ram a-ha haykwê-r8imo = vou atrás da anta (para)
matá-la. (guar.; taklkwê).
Haymê (icreg. -B.C. p. 474-Aimbé=
=afiado), gume, fio. (guar.; haymbê);
taklliê-raymê = o gume da faca, o
fio: haymê-kwêr = idem.
Hay-mizay (irreg. B.C. p. 474
- taimbitiyái = arreganhar os dentes, ameaçar), mostrar, arreganhar os
dentes.
Hiiyngiri (irreg .), ranger os dentes: hê-rayngiri = estou rangendo os dentes.
Haytê (irreg. - de; hay = ser áspe.;:o,
aguçado - B.C. p. 156 - été = aumentativo), esperto, avexado (ser):
hê rê-raytê = eu sou esperto: miar
héhaytê = a caça é arisca. (guar.;
bá-été).
Haytl'. (irreg. - Restivo p. 399 - guira
raiti = nido de pájaros), ninho:
ina'ê-raytl'. = idem: pira u-za-po-(wa) u-aytl 1-pé = os peixes fazem
seus ninhos na água. (guar.; taytl'.).
Haywlr (mais usado; téhaywJ'.r - B.C.
p. 157 .- haibl = chuva fina, garoa,
chuvisco), chuva fina, garoa, chuvisco.
Hay-zê-111amán (irreg.), rôsca.
Ha-z-ahl (irreg. B . C. p. 237 - mo'ai = tornar azêdo, azedar),
azêdo (estar), azedar, decompor-se: ·
tiram ra-z-ah1 = a farinha azedou:
ko ha-z-ahl = aquilo está azêdo.
Hazê (irreg. -- B.C. p. 156 -- hayé =
= de travez, pelo meio), atalho, vereda: a-ha hazê = eu vou encurtando
o caminho, vou atalhando: é-ho
hazê! = vai atalhando! pé-razê =
= atalho. (guar.; hayê).
Ha-zêpé (irreg. - Mont. II p. 192
- yepé = aµnque, dexa), ir (e voltar):

o-ho-z~pé =

êle foi (e voltou), não
terminou a ação.
Hii-z(i)'l ma'ê (irreg. - B.C. p. 474
- taiey = sem dentes, desdentado),
desdentado (ser).
Hazlw.•• tatak (irreg. - B.C. p. 487
- tatag = estalar, bater), bater o
queixo: hê-razl(w) u-tata.k = eu
bato o qt1eixo.
Hazu (irreg. - B.C. p. 381 - pira
yú = espinha de peixe), espinha:
pira-razu = espinha de peixe. (guar.;
pira-yú).
Hê (Restivo p. 544 - che = yo), eu
(pron. sujeito do verbo adjetiv..-1),
hê-katu = eu sou bom. (guar.; hê).
Hê (prefixo - Restivo p. 385 - che =
= mi, mis), meu, minha, meus, minhas:
hê-iruramo = comigo (B.C. p. 100
- che irunamo); hê-réhé = por
mini, por minha causa.
Hé (irreg. - Restivo p. 484- hecatu =
= sabe bien), gôsto, sabor (ter), saber
bem: na-hê-i! = não sabe, não tem
gôsto! pira-ré = gôsto, sabor de
.
'
peixe.
Hé-ahl (irreg. - B.C. p. 157 - heai ==
= saber mal), insípido, que não tem
gôsto nenhum.
·
Hé(a)'ãng (reg.), provar (gustativamente
falando): a-hé(a)'ãng = eu provo:
é-hé(a)'ãng! = prova!
llé'é-ahl (irreg.), saboroso, gostoso:
ma' ê-ré' é-ah1 = coisa sabor·osa.
Hê'ê-pa ! (B .C. p. 91 - he in cer =
= convir, concordar, estar de acôrdo),
está bem! está certo! de a.côrdo!
(alemão; gut! - H.F.): zaha? hê'ê-pa! = vamos? de acôrdo! hê'ê-mia! = idem (M.F.): hê'ê-kin! = idem (M.F.). (guar.; mo-hê'ê =
== dizer que sim).
Hé'êtékwar (irreg. cf. B.C. p. 92 - cé
eté in cete = gostar muito de),
namorado (hé'ê-têko-har); hê-ré'êtékwar= meu na.moradp.
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Héha-pi'a! depressa! héha-pi1a é-ho!=
vai depressa!
Héha-pihãngatu (irreg. - idem: héha
pihãngatu), ter vista boa, excelente,
(guar.: tésa-pisãngatu).
Héha-pôr ma'ê (irreg.), qne tem a
doença de BRsedow.
Héhapukay (irreg.), voz, grito; hê-réhapukay-wêr u-zén11 = ouve-se
a minha voz (faz éco).
Héharay-ma'ê (vide : téharay), Gf.!quecido.
Héha-wãng (vide: téha-wãng - irreg.
- B.C. p. 158 - l1eça = os olhoR
dêle; bang = t orto, idem p. 57),
zarolho (ser).
Héhaywlr (irreg.) - (B.C. p. 29 - aibir = chuvis(!ar), chuviscar; aman
héhaywir = está chuviscando, (guar.:
haivi).
Héhé (irreg. - B.C. p. 447 - recé=com,
e1n, sôbre, por), a, com, por, de (êle),
ela), nêle; hê-pl'a héhé = tenho
pena dêle, penso nêle.
Héhé-war (irreg. - B.C. p . 158 - heceguar = delle, della, pertencente a
elle, attinente a elle), informação, notícia (em relação àS3 pessoas), o que
está relacionado com êle, ela, isto,
aquilo; hê-réhé-war = minhas notíciàs; héhé-war = as notícias dêle;
u-zé'eng hê-réhé-war = êles estão
informados de mim; a-énu héhéwar
i-ma'ê ahl iko = ouvi a notícia de
que êle estava (sendo) doente.
Hé-i-kwar (irreg. - B.C. p. 103 - ebiquar = o ano, o rectum), fundo,
ânus; kawii-rlru rê-i-kwar = o fundo da garrafa, (guar.: tevi-k wá).
Hê(i)'lm, insípido (ser), - comida, alimentos: témi'u-rê(i)'lm = comida
insipida, (guar.; hê'y).

Hé-ltdi.-pkêr (irreg.), o que foi desper..
<!içado, jogado fora.
Hé-katu (B.C. p. 158- hecatu = saber
bem), saber bem, ter bom gôsto: ma'ê-rook\wêr hé-kaiu = a carne sabe
bem: ,hé-katu-kaw (irreg. - Restivo
.p. 484- hecatu = sabe bien) = sabor
(agradável), (guar.; hé-katu).
Hêko-haw purãng (irreg.), ter boas
maneiras, bons modos, (guar.; hêko·porãng).
Hêkó-n(i) (irreg. - B.C. p. 107 - econi = ficar, permanecer), estar, ficar,
permanecer, perdurar, conservar-se:
pêp-hêko-n(i) ! = lá está êle! k,w êr
hêkó-n(i) r = lá está êle! hê-rê;kó..n(i) = estou (permanecendo): hêrêkó-n(i) = fico, éstou : · nê-rêko·n(i) = ficas, estás: u-êkó-n(i) = fica,
-n(i) = fica, estás; hêko-r1(i) = idem,
está: têko-n(i) = o fato de permanecer.
Hêkô-wam naziiwê-twê ! devia ser
. assim!
Hêm (reg. - Restivo p. 486 - ace =
= s-alir), sail·, br_o tar, nascer, emergir,
crescer, ir para fora: a-hêm = eu
saio: hê' aw u-hêm = cresce o meu
cabelo: hêm-haw = saida: hé•••
••. hêm = sair um por um (B.C.
p. 90 - cf. cece); 1.l~hê u-hêm(ii)-wii êles saí~·am um por tiro, (guar.;
se).
Hêm-al1l••• wi (reg. - etim.; ahl r::::
= idéia de intensidade: ••. wi = de,
ex), escapar, fugir de: a-hêm-ahl,
wanu-wi :..... fugi dêles; u-hêm-ahl
hê-pô-wi = escP.pou-me das mãos.
Hémê'lw (irreg. - B.C. p. 506 - rembeib = erguido do beiço ou da borda),
forno.
Hémê-uhu (irreg. -- B .C. p. 505
- tembê = o lábio inferior: uhu =
= grosso), beiçudo.
Hêmê-w6k (irreg. - ethn.; témê =
= lábio: b6g = fencier-se, rachar-se
B.C. p. 60), de beiço rachado.
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Hémlk (irreg.), estar salgado, o salgado,
o suor: témi'u hém'ík-ahJ'. == a comida está salgada demais, (Urubu:
hêmhik? = muito bom, excelente;
- guar.); hé'êmhi).
Hémi-rêko'l-ma'ê (irreg. - · vide; témi-rêko), solteiro (aquêle que não
possui espôsa).
Hêmo (irreg. - Mont. I p. 150 - hemh6 = verga, membrum genitale), org.
genitais masculinos: hêmo-ti = prepúcio: hêmo-tlngwa-haw (irreg.)
- pequenn. corda de embira para
amarrar o prepúcio: hê...rêmo-tfn...
gwa-ha w = minha corda de embira,
{guar.; temho).
Hêmõngatu (reg. neol.), sair be1n,
acertar: hê-rémimutar u-hêmõngatu = saiu bem o que desejava.
Hé-mu'êm(ê).:.ma'ê (reg. - B.C. p.
507 - te moo = novideiro, mexeriqueiro, palrador, tagarella), mentiroso,
mexeriqueiro: ihêhé-mu'êm(ê)-ma'ê
= eu sou mentiroso: ko awa hé·mu'êm(ê)-ma'ê = êste homem é
mentiroso.
Hémurlpaw (irreg.), presente, brinde:
hémurlpaw-haw = idem.
Hêm-zêpé (reg. - B.C. p. 92 - céyêpe = safar-se), chegar sem demorar:
wéhêm-zêpé ukwêy = chegou porém
foi emb.ora.
Hêm-zêpé (reg; - de; hêm ~ sair:
zêpé = fato de não finalizar uma
determinada ação), ser prêso de nôvo,
regressar: a-hêm-zêpé = eu fui prêsc
de nôvo.
Hénata-ramo (irreg.), na frente de: é-ho
hénata...ramoI = vai na frente dêle!
Hénêm, escarabeu, (guar.; enê).
Hên (vide; zu-hên), derramar: hên...ha w :a: derrama, derramamento :
tu(.w)l-kwêr hên...haw == hemorragia, (guar.; no-bê-há).
Hênl (irreg. - vide; têni - B.C.
508 - tendi = luzir, fulgir, accender11:a

•

-se), resplandescente (estar),

a.c~o,

(guar.; tendi); hêni kunê-kunêw =
:::a
es.t ar chamejando, lampeja~do:
hêni-zaw = idem: tata-êni = chama, labareda. ·
Hêni (irreg. -· Restivo p. 486 - tendi :ar
z= saliva), saliva, baba: salivar, babar:
héni-apaz.wa hê...réni = eu babo
grosso: héni'é (etirn.; tendi = saliva:
hêm - sair) s:: babar: hê-réni'é :a: eu
babo: héni-kwêr = cuspo.
Hénu (irreg. - vide; énu - Restivo
p. 407 - ahendu == oir), ouvir,
(guar.; hendu); hénu-haw (irreg.) :a
= audível (estar): ko hénu-haw =
= isto está audível: hê-rénu-háw = eu sou ouvido (por todos).
Hénuy (irreg. - de; énuy, vide esta
palavra), chamar, gritar: hénuy-tar== aquêle que chama.
Hê'o (irreg. - de; reá = tu entendes,
tu percebes: ôk = tirar (o que tu
eºte!fdes - · B.C. p. 444), maluco,
doido, tonto (estar): ter ataques,
sincopes, epilepsia: ihê hê-rê'o = eu
sou doido, tenho sincopes: hê'o-êté
(pron.; hê'wêté) = muito maluco
(ser); louco: u-ata ré'o.. ré'o = êle
vai às tontas: hé'o ...ha w = doideira,
epilepsia: hé'o-ma'ê = louco, doido,
tonto, epilético, maluco: hé'oI = está
louco! wéhêm hé' o-haw i-zu-pé ac
= êle teve uma crise de epilepsia, (guar.;
té'o)
I
Hé'õngw~r (irreg.), morto (de cansaço):
wéhêm hé'õngwêr...aê :::z: chegou morto mesmo (de cansaço).
Hépézãng (irreg. -· B.C. p. 121 - epeíiA = correr ao caminho, ir s6bre,
atacar, investir, procurar), visitar, in.vestir, procurar: hê-répézãng = êle
me visita: hépézãngatu e: idem .
supra super~ativo .
Hê-pl'a héhé-zôt(é)! (vide; pl'a), eu
lastimo muito (aquilo)!
Héplk (reg. - B.C. p. 161 - hepi ==
xingalo), vingar alguém, (guar.; épii).
Héplkar (B.C. p. 122 - épicar - vin-
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gador), vingador: puru-ép~-ma'~ =
= idem: puru-éprkar = idem.
Hépi-watzu (irreg. - vide; tépi._watJ.
zu), ser valioso, custar caro, ser custoso: ko-pan hépi-watzu "7"" êste
pano custa caro, (guar.; tépi).
Hépiwatzu-haw (irreg.), valor, custo:
maran-té hépiwatzu-haw? = quanto custou? (qual foi o séu valor?).
Héputi (irreg. - vide; téputi), obras,
fezes, excrementos, escória: ferrugens:
estar enferrujado: héputi = está
enferrujado: ita-réputi-kwêr = musgo, o que se deposita sôbre as pedras:
itazlk-réputi-kwêr = ferrugens.
Hêr (irr·eg. - B.C. p. 161 - her = o
nome delle): nome, (guar.; têra;
hêr-ángaw (irreg. - de; hêr = o
nome, B.C. p. 161 - angaú = falso,
errôneo: idem p. 36) = primeiro nome,
apelido, alcunha: hêr-a'u = apelido:
hêr-été (etim.; hêr = nome: été =
= verdadeiro) = nome definitivo:
hêr-apl'.r(i)-har (irre~..) = nome verdadeiro: hêr-akwên ~irreg. - B.C. p.
278 - mo-eraquã = tornar célebre,
dar nome) = afamado, célebre, conhecido (ser), (guar.; hêr-akwãngatu);
hêrôk (irreg. - B.C. p. 514- teróg =
= por nome) = mudar de nome, pôr
nome definitivo, batizar, (guar.; héró);
hêrôk-haw (irreg.) = iniciação (mudança de · nome): hêr-lpl (irreg.) =
= primeiro nome (guar.; têra).
Hêra-katu (reg. - B.C. p. 139 - guerá = sarar), acertar, sair -se bem duma
dificuldade: a-hêra-katu = eu me
sai bem daquilo: hêra katu'lm = sair-se mal duma dificuldade, estar atrapalhado: hêra katu'lm-haw = atrapalhação.
Hêrê! sim! (H.M.F.).
Hê-réhé-har (vide; réhé), os meus ha•
veres pessoais.
Hêrêko (invariável), intermitentemente,
aos poucos: a-zapo lar hêrêko = eu
fa.ço a canoa aos poucos: érê-zapo

lar h~rêko = tu fazes a canoa a.os
poucos: u-zapo lar hêrêko s:::: êle
faz a canoa aos poucos.
Hérêko-plr, da comunidade: ko hérêkoplr ! = isto é da comunidade!
Hérêkwar (irreg. - L.A. p. 79 - xe
he gwára = étant à moi, ce qu i
m'appartient), dono, possuidor de (emprega-se só a 3.• pessoa): ihê taply·hêrêkwar = eu sou dono de uma
casa (de uma casa sou dono), (guar.;
hêbê-gwar).
Hé-ruhêm (reg. - B.C. p. 91 - ru =
= em companhia de: cem = sair),
sair junto com: uru-hé-ruhêm =
= saímos juntos uns com os outros.
Hé-rupl-pa-p(ii) (vide; tur'lw), de brincadeira, por brincadeira. ·
Héruwa! (vide; éruwa; B.C. p. 161
- herugua = não sei), sei lá! não
seif pod'.e ser! talvez!
Hêta (irreg. - B.C. p. 162- hetá = ser
muito), muitos (ser), há, tem (alemão;
es gibt): urê-rêta = somos muitos:
pê-nêta = sois muitos: hêta-(wa) =
= êles são muitos: urfo na-urê rêta-i
katu = somos poucos: na-hêta-i =
= não tem (alemão; es gibt nicht):
hêta miar ko-ka' a-p.lpê = há caça
nesta mata: taply-rukên-rupi hêta
zawar = há um cachorro na porta
da casa: hêta-kwéhé pira ko 1-rupi = houve peixe neste rio: hê-ra'lr
êta = tenho muitos filhos: pê-na'l'.r
êta - vós tendes muitos filhos:
a-rê.ko tapw1y hêta = tenho muitas
casas: hêta-êta (forma iterativa) =
.
, ,
.,. o
= muitos mesmo: ...~ta-ete-r1 1 r =
= tinha muito? hêta'i \(forma diminutiva) = medianamente muitos, mais
ou menos: hêta-ha w (irreg.) = quantidade grande, fartura, volume,r_mul_tiplicidade, abundânci8: 1-réta-haw: =
= uma grande quantidade de água:
a-i.ko pira-réta-ha-pé = eu moro
onde te1n fartura de peixe: hêta mlr(i)·wa = aumentar (tornar-se muitos):
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hêta-rií-ran (vide; ran) = tem, (há)
hêtza-katu (irreg.) = transparente
mais ou menos: hêta ••• tété (vide;
límpido: l-r1pl rêtza-katu = água
été) = tem, (há) muito, demais (ser),
transparente: hétzakatu-p(ii) (reg.) =
de sobra, muito mesmo: · ko hêta= com cuidado (vide; étzakatu);
tété = isto é demajs: tiram hêtaka' a-rupi a-ta hétzakatu-p(ii) = na
tét = farinha de sobra: urê-rêta·
mata eu ando com cuidado: hétzaka-tété = somos demais': hêta-tété
-wamo (irreg.)= parecido, semelhante,
awa-kwêr-(ií)wií taw-a'i-pé = tem
sósia: hê-rétzaka-wamo = meu semuitos homens mesmo na aldeia: hêta
melhante.
a-rêko tété = tenho muito mesmo:
Héwara (irreg. - B. C. p. 443 - tehêta-wê = ainda tem (há), ainda.
horá = âmago de colmeia, mel a1narmais: hêta-wê-wê = tem pouco (mai:go), mel amargo: héwara-kwêr =
ou menos): hêta-wi-wi (Reativo p.
= itlem: éir(i )-réwara = ihid•••
538 - heta yehi = muchas vezes) =
Héwl'ro (irreg. - B.C. p . 493 - tehiró=
= muitas vêzes: puru-êta = sei
= vil, corrupto, infame): invejoso,
muito, em grande número (pessoas):
ciumento (ser): hê-réwlro = eu sou
puru-rêta-ha w = uma multidão de
•
•
InVeJOSO.
gen~e, (guar.; beta).
Hêy (suf. - B.C. p. 91 - cér = gostar
Hêta-l''ií'ly (irreg. - · vide; rií'l-ra-ly),
de, ser amigo de): indica inclinação,
músculos.
desejo, (guar.; sê); hé-may'u-hêy =
Hété i-maran(é)'l'm (irreg.), virgem de
= estou com fome (idem.; a-may'ucorpo, (guar.; hété-maran(é)'lm).
-hêy); hê-lwêy = estou com sêde:
Hé-té katu (irreg. - B.C. p. 157 - hé=
a-zu-hêy = quero comer, estou com
= ter sabor), doce, gostoso, saboroso,
fome.
delicioso (ser), saber bem: ko-ma'ê
Hêy'lm (irreg. -· B.C. p. 505 -· teim =
lwa hêtékatu = esta fruta é doce:
= fuso): cabo de fuso: hê-rêy'bn = o
ma'ê rêté-katu = coisa gostosa:
cabo de meu fuso.
temi u rete-k atu = a comi'da sabe
bem: hé-té ahl' katu (verbo impes- Hêytlk lÍITeg. - B.C. p. 505 - teitig =
= lançar, arrojar, atirar): ser atingido:
soal) = está bem doce: hété-katuhê-rêytlk = êle me atingiu.
·haw = sabor, (guar.; hé-té).
Hêyzun (etim.; rei = frívolo, inútil:
Hétlwlr (irreg.), barbela: pina-rétlwlr=
B.C. p. 447 - hun = preto); curica
= a barbela edo anzol.
preta.
Hétzak (irreg. - B.C. p. 158 - hechág = ve-lo), o jeito, a aparência Hézar-haw (irreg. - com caso possessivo - B.C. p. 572 - yar = pegar:
o parecer, ser visto: hê-rétzak =
haw = a coi8a que): armadilha:
meu jeito, êle me vê: hétzak-haw
hê-ka' a-mono-ha w ihê-mukaw-hé(idem; hétzakaw; irreg.: Restivo p.
zar-ha w'iru-ramo = eu caço de
106 - hechaca ahaete = tener aspecarmadilha annada com espingarda:
to fiero) = côr, aparência, aspecto,
hézar-plrêr = armadilha armada:
parecer, semelhança: ziipun u-érêko
w1ra-hézar-p1rêr = armadilha com
p1• tel'f•1 pepo h'etzak - h a w = a graúna
pau: u'lw-hézar-pl'rêr = armadilha
tem as asas de uma côr só: ihê nacom flecha: mukaw-hézar-pirêr =
-rêko-i hê-ruw hétzak-haw = eu
= idem coUl espingarda taklhênão me pareço com meu psi: pité'i
hétzak-haw =unicolor: ihê nazawé
·hézar-plrêr = idem com faca: pinanê-rétzaka w == tu te pareces comigo:
-hézar-plrêr = idem coln anzol:
I'

• '

I'

I'

A
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pari-hézar-pll-êr -= idem com "cacuri".
Hézun (irreg. - B.C. p. 161 - hefiu =
= inchar delle): inchado, machucado,
ter sinais de equimose: hê-p1 hézun =
= tenho o pé inchado: hê-riiy hézun = ten.ho um abcesso dentário:
hê-rézun = tenho uma inchação.
Hézunir (irreg.), desinchar: hê-riiy hézunir = meu abcesso (dente) está
desinchando.
Hêzwi (irreg. - B.C. p. 120 - éiíoi =
= brotar, grelar): estar grelando,
brotando, dar rebentos: awati-hêzwi
=o milho está gtelando: ma'ê-rêzwi=
= brôto: ko-lwlra hêzwi = esta
árvore está brotando, (guar.; hêiíoi).
Hl(idem; hly-B.C. p.92-ci =mãe,
fonte, origem, manancial): mãe,
progenitora (H.M.F.), (guar.; si); hl·angaw (B.C. p. 36 - angaú = falso,
erroneo) = madrasta (H.M.F.), madrinha (neol.) - (guar.; sl-angá);
hly-a'u = idosa, velha, que passou
da época de poder ser mãe, de poder
procriar (kuza hly-a'u = mulher
idosa): hly-a'u katu = mulher adulta: hly-a'u-worôk = mulher madura:
hl(y)-kJ'.y = tia, irmã menor da mãe
do homem (B.C. p. 92 - ciiquir).
Hiiikwên (Mont. I p. 393 - teâquân =
= olor - Restivo p. 408 - heaquã =
= oler): cheiro, cheirar: hiakwên-aiyu = cheiro mau: hiakwên-katu
(idem; hi'akwengatu - · Mont. I p.
393 -· teâquângatú = olor bueno
-· Restivo p. 408- heaquãngatu =
= tiene buen olor) = de cheiro bom,
cheirar bem, (guar.; hiaquã); hêriakwengatu = tenho cheiro bom,
(gl1.ar.; heakwãngatu).
Hiapé (reg. - Restivo p. 476 - rembi1>ê = resplandecer): lumiar, acender,
alujniar (corr.; hézapé); a-hiapé =
= eu acendo, faço luz, clareio : hiapê-ha w (irreg.) = iluminação, clarão,
hiapê-haw-pé-har = a parte exposta

à luz: hiapé-katu (idem supra) = brilhar, iluminar (sol, lua): korahl(zahl)u-hiapé-katu = o sol (a lua)
está brilhando, (guar.; hembipé).
Hiapu (irrep.: vide; tiapu); soa,r, zoar,
produzir barulho, (guar.; hiapu).
H~' ay

(irreg. - vide; t~'ay - B .C. p.
164 - hiay = elle sua, elle te:m suor):
suar, transpirar.
Hlk (reg. - B.C. p. 93 - çig = separar,
desligai·): chegar (quantidade), caber:
u-hlk!
chega! basta.! ko a-hlk(i)-plpê eu caibo lá dentro: (i)-hlkatu-ha w = aquilo que faz a medida
justa: hlk-ha w = coisa ou lugar no
qual pode caber um objeto qualquer,
abrigo para pessoas ou animais.
Hlk.•. héhé (reg. -- B.C. p. 93- çig =
= chegar-se, approximar-se): encostar-se, chegar-se a: a-hlk héhé = eu
me encosto nêle.
Hlk hu<w)akê = aproximar-se de,
chegar-se a: é-hlk hê-ru(w)akê! = aproxima-te de mjm
Hlk(i)'ar (etim.; hlk = caber: 'ar =
= te~npo): dar tempo: u-hlk'ar!=dá
tempo! (neol.): nu'ur(i) nu-hlk(i)'ar
tur(i)haw = êle não veio por falta
de tempo.
Hl-kipi'ir (Mont. II p. 114 - che ci
quipii = mi tia, hermanB. menor de
:mi madre): tia, irmã menor da mãe
(!1\1.F.), (guar.; s~-ki1>i'i).
Hlkwêr, pé de (plantas): pako hlkwêr
- bananeira: (cf. pako-ra'uêr).
Hlm (B.C. p. 94 - ci1n = liso, aJisado,
brunido), liso, plano, horizont~tl, (estar)
alisado, reto (ser): i-hl'.m = êle está
liso: i-hlm-ahl'. = êle está muito
liso: i-hlm-katu = êle está bem
liso: kupé-him = superfície · lisa:
hlngatu (idem; hlm-katu) = bem
liso: ma'ê hlngatu = coisa bem
lisa, bem plana: bê' a-hl'.ngatu =
= tenho os cabelos lisos, (guar.; syi).
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H1-mên (Restivo p. 413 - checimê =
= padrastro), padrasto (H.M.F.), marido da mãe, (guar.; si-mêna).
Hin(i) (irreg. - L.A. p. 76 - in = se
tenir, être posé), estar, permanecer,
morar, ficar (em pé) - alemão; stehen:
(usa-se só para o singular - cf. vide;
zu); ko-awa muyté hin(i) taw-hu-wi = êste homem mor9, longe da
cidade: ihê pêpé a-in(i) = ett estou
lá: nê pêpé ré-in(i) = tu estás lá:
pêpé hin(i) ! = cá está! (respondendo)
à perguntatf. mi-pê? = onde está?
a'ê pêpé hin(i)? = lá e8tá êlef hin,-haw (irreg.): (hê-réinaw - B.C.
p. 163 -· hinab = lugar, modo de
etitar) = o lugar (dêle), o ponto:
hê-réin-l&w = meu lugar (acostu1nado), meu ponto (de pesca, de caça).
Hl";.rikêr (de; hi = mãe - Restivo p.
328 - cherique =mi hermana1naior),
tia, irmã maior de mãe (H.M.F.).
H1ru (irreg. - B.C. p. 451 - · riru = .
= vaso, vasilha, em geral, "continente:
guar.; rlru), recipiente, vasilhame,
estar engarrafado: hê-rlru = meu
recipiente: kawa-rlru = garrafa, vidro: u-hu = o próprio vidro dêle.
Hlw (vicl~; zu-hlw B.C. p. 93
-· cib ~ = "esfregar, alisar, limpar),
esfregar, limpar.
H1'.wa . (irreg. -· B.C. p. 164 - bihá =
= elle fructif-ica), fructificar (impessoal): ma'ê-lwa = fruta.
Hlwl-kiiy (reg. - Restivo p. 163 - ahibicoy = cavar la tierra), cavar,
escavar (guar.; hlwl-kóy), J'.wl-kwar
a-hiwlkiiy = eu cavo um buraco:
hlwl'.-kiiy-har = cavador: hl'.wl-kiiy-haw = escavação.
Hiw-ku (B.C. p. 198 -· ici = fileira, fila:
- irreg.), fila, fileira, fazer fila, caminhar em fila:
tahl w u-hi w-ku( wii) = as formigas caminham
em fila: awa-kwêr(ii) hiw-ku('wa) =
= a gente faz fila (os homens): u-ata-

-w(a) u-hé hiw-ku-p(ii)-wa -= éles
caminham (saindo) um atrás do outro.
II'íy (B.C. p. 93 - cii = nome de um
pequeno papagaio), curica: h1y-zun =
= cu rica preta (vide; hêyzun); hly·pihu-pihun = esp. de curica preta.
Illy (reg. - B.C. p. 164 - hii = tremer,
opprimir, premer, incommodar), oprimir, premer, incomodar: h1y-ah1 =
= à pulso, à fôrça: hly (irreg. de
hly = velha, idosa: confunde-se com;
hly-a'u = que passou da idade de
ser mãe (cf. tu-a'u = velho, que
passou d8, idade de ser pai): hly-a'u-été = velha mesmo, que treme muito:
hly-a'u-katu = mulher já- madura,
idosa: hiy-a'u-wérôt = já de idade
avançada (mulher): zé-hly - ter
câimbra (guar.; sly).
IIJ'.yê'ôk (reg. - B.C. p. 525
tie-mbobog = destripar), destripar.
llizwi (irreg. - B.C. p. 530 - tiyui =
= espuma, espumar), espuma, espumar, (guar.; tiywi), 1-rizwi = a
espuma da água: 1-hizwi = a água
está espumando.
1io (irreg. - Restivo p. 349 - aha = eu
voy), ir, (guar.; ho); ho-~wam =
= saída, ida ftttura: za-ha-wi r =
= vamos adiante! a-ha putar(é)-rihi ! = até logo! (eu quero ir logo):
é-ho purãng-néhé! - vai bem!
(resposta à saudação precedente): é-ho
katu iko néhé! = frase de despedida;
tenha sorte! a-ha pJ'.'i-pl'i i-têko =
a-ha = eu vou troteando lar-plpé
a-ha = eu vou de canoa: 1 wl-wi
a-ha = eu vou a pé (no chão): zawar-uhu o-ho hé-rapwly-kutlr(i) = a
onça foi do lado da minha casa:
ho-été (ho = ir: été = muito) =
= nomadizar: ho-l1aw (B.C. p. 166
- hohah = lugar, tempo, modo de
ir) = ida, saída, passagem, viagem,
rumo, direção: kwêtéri hê-ho-haw =
= saio hoje: 1-ho-haw = "talweg"
(por onde as águas escoam): (i)-ho-
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-haw

= a morte (a ida.): mo-rupi-té

h~haw Piahu-rêkwa-ha-pé?

= qual
é (por onde) o rumo da aldeiv. do I'iahu ',
mukwi'ar ho-haw = un1a vifl,gem.
d.e doi~ dia~: pitzik hê-ho-haw =
= f aJta pollCO p:.tra cu ir emborr.:
·h o hazê (Yidc; hazê - - B.C. p. 150
- hayé = trtl.vcz, pelo incio, à meio)=
= encurtar o caminho, atalh~r: a-ha
hazê = et1 encurto o caminpo, atalho:
ho héhé = ir ao encontt·o de, avançar,
ir na frente de, dirigir-se a: a-ha
héhé = eu vou na frente dêle: ho-hôk (B.C. p. 95 - çoçog = f requent.
de çog = partir-se em pedaços) = despedaçar-se: o-ho iko = êle está se
tornando bom: ho••• i-kupê kuth
(Restivo p. 350 - aycupeóg = ir
por detrás de alguno) = passar por
trás de; a-ha i-kupê-kutlr = vou
atrás dêle: ho i-pl'a-ramo (irreg.
- Restivo p. 143 - ypiporerupi =
= por el rastro) = ir nas pegadas d~.'
seguir: a'ê a-ha i-pi'a-ramo = eu
fui nas pegadas dêle: ho. . • mê
(irreg.) = ir a: a-ha hapiy-mê = eu
vou à casa dêle: ho mu-mê (B.C.
p. 296 - mude mii = mover-se) =
= seguir o rumo: a-ha mu-mê :::s eu
sigo o rumo: ho pê-razê = ir atalhando: a-ha pê-razê = eu vou
atalhando: ho ... rupi (rupi = com,
a, para) = acompanhar, ir a (para):
a-ha hupi = eu o acompanho: a-ha
Karutapê-rupi = eu vou para Carutapera: ho ..• ruwaké (irreg. - ho=
= ir - B.C. p. 165 - hobaque =
= diante delle) = aproximar-se de:
h o ••• we, = n.1canç.ar.. o-h o 1ºh"e-we, =
= êle me 2,lcançou: ho-wêr (Mont.
II p. 156 - cheh6 = mi ida) = ida:
hê-ho-wêr = a minha ida: ho •.•
• . . wi = evitar, fugir de: a-ha
i-z-wi = eu o evito: ho-wi = ir
adiante: a-ha-wi = vou mais para
diante: ho-zêpé (de; ho = ir: B.C.
p. 383 - yepe = segundo me dizem) =

voltar (ir sem· terminar a ação):
a-ha-zêpé = voltei (não chegt1ei lá).
Ho-hôk (reg.), secar: .J'arapê o-ho-hôk = o igarapê secou (ficando só
poços).
Hôk (reg. - B.C. p. 95 - çog = partir-se, quebrar-:-;e), quebrar-se, :soltar,
libertar-se, soltar-r-;e, arrebentar-!3e: inêino-hôk = o fio quebrou-se: o-hôk =
= arrebentou.
Ht>k (reg. - B.C. p. 165 - cf. hoo6 =
= ir batendo, ir soccando ou manquejando), levar uma queda (r~de, etc.):
a-hôk akwa-p(a) = levei uma queda.
Hôkô, rêde para pescar, de forma cilín)
driça.
Hôkô (B.C. p. 165 - hoc6 = nome
dado a diversos pernalta's e também
no interior do Brasil à Rhea Americana), socó: hôkô'i = esp. de socó
pequeno: hôkô-pirãng = guará :
hôkôy = socof: kôku-hu = sóco-boi.
Ho-kwi (irreg. -·idem; hu-kwi - B.C.
p. 344 - 6bongui = fazer caírem as
fôlhas, desfolhar), desfolhar-se: iwrra
· bo-kwi = desfolhou a árvore.
Ho-pitãng (irreg. - B.C. p. 344 - obitã = fôlhas vermelhas), fôlhas mur ..
chas: wlra ho-pitãng = idem.
-Hu (sufixo apocopado, forma os a.uxnentativos - Mont .. II p. 128 - guaçu =
= grande, grueso, ancho): kunumi-hu = meninão: kuza-hu = mulherona.: awa-uhu = homenzarrão.
Hu(w) (idem; how - irreg. - Restivo
p. 332 - hob = hoja), fôlha, folhage1n: hu(w)êr = fôJha caída, húmus,
(guar.; ho-gwá); wlra-ru(w)êr =
= idem: ka'a-ru(w)êr = húmus,
(guar.; ho); hu(w)-uhu = fôlha
grande, (guar.; hob-uzú).
Hu( w )a (irreg. Mont. II p. 254
- oba = la cara, la haz), o rosto, a
cara (a parte externa, a superfície),
(guar.; hová); hu(w)a-ké (irreg.
- B.C. p. 165 - hohaque = diante
de1le) = a vista de, nas imediações de,
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acidente): huhãng(i)'.J'.m = que não
perto de: hu(w)a-ké-ii'u = mais
perto: u-iko wizê-ru(w)a-ké = êle
viveu muito tempo: u-mano-étété
mora perto de Vizeu: hu(w)ii-k1rêr
kwaharêr(ii)-wii huhãng(i)'l'.-ma'ê(irreg.) = palmito: hu(w)a-kutlr
-k'wêr(ii)-wii = muitas crianças me(Mont. II p. 254 - oha = la cara:
nores morreram (não aguentaram).
kutlr = lo lado de) = na frente de,
Huk (reg. ~ Restivo p. 542 -- chehu =
na cara de, à vista de: kwêz u-zapo
= tengo gana de vomitar - B.C. p.
hê-ru(w)a-kutlr = êle fêz aquilo na
167 - hu = ter vomitos), vomitar,
minha frente: hu(w)a-mano-ma'ê =
ter enjôo, sentir mal-estar: a-huk
= de cara fechada, sério: hu(w)a-pi
putar(é) = eu quero vomitar: hu(irreg. - Mont. II p. 394/388 - tokaw = vômito: hu-huk = vomitar
bapi = cara de la cosa, superfície) =
(forma de intensidade): hu-hu~
= crosta, superfície: pérêw-ru(w)a-haw=vômito (forte), (guar.; mho'u).
·pi = crosta da ferida: hu(w)a pi'a- Hu'tw (irreg. - vide; u'lw), flecha,
-pi'a (irreg.) = ter a cara inchada:
(guar.; hu'I).
hê-ru( w )a pi' a-pi' a = tenho a cara Hukên (irreg. - Restivo p. 455 - oquêinchada: hu(w)a-pitim = cobrir,
na = puerta), porta: taply-rukên =
tapar a superfície, (guar.; hobapiti);
= a porta da casa, (guar.; oke).
hu(w)a pitumlk (irreg.) = ter ton- Hukuri (vide; mô-z-uhu - B.C. p.
teiras: hê-ru(w)a pitumlk = tenho
84 - hucuriyú in curiyú), sucuri,
tonteiras : hu(w)a ••• pétêk (reg.) =
(guar.; sukurl).
= esbofetear, dar bofetão: hê-ruwa Humêy, calango, esp. de teiú.
u-pétêk = êle me esbofeteou, (guar.; Humlk (irreg,. - hun
pík), estar
hoha-pétêg); hu(w)a-wi-pé (irreg.)=
machucado com marcas pretas, ter
= além de: hu(w)a-wi-pa'u = mais
escoriações: hê-rum lk = estou maalém de: hê-rêkwa-haw wizê-ru(wa)chucado: hê-riiy hum'lk = tenho os
-wi-pa'u = eu moro mais além de
dentes cariados: hê-zJ'.wa humlk =
Vizeu.
= tenho escoriações no braço: hêHua-miri piaba. .
-ruml rumlk = tenho todo o corpo
Hu'ãngwêr (irreg. B.C. p. 167
roxo, (guar.; humhl).
- huA = o talo delle, a espinha dorsal Hun (B.C. p. 555 - un = preto), ser
delle), ôlho, tal9, palmito: kók-ru'ãr1prêto (côr): ko-papêr hun-ahl =
g wêr ~ ôlho do coqueiro, (~uar.;
= êste papel é muito prêto, (guar.;
liu'll).
'
hu).
Huawl (irreg.), a parte de baixo: huaHu-p(ii) (Irreg. - B.C. p . 544-- túpa =
wl'.-pé!= (lá) em baixo! ténaw-ruawl'.= estando deitado), sufixo para formar
·pé = debaixo do banco.
um particípio presente ativo, indicando
Hu(w)êr-katu (irreg.), reduzido a cinzas
que o sujeito está deitado (alemão;
(estar).
liegend): u-kêr kuzii u-hu-p(ii), u·zukii u-mimlr = dormindo a mulher
Huhãng' (irreg.: vide; ruhãng), viver
(estando ela deitada), êla matou o
muito tempo: hê-ruhãng itêko =
próprio filho u-kêr u-hu(ii)-wii
= estou vivendo desde muito tempo,
= enqua~to êles dormiam.
(guar.; hozá); huhãng = ser custoso
para morrer: hê-ruhãng = eu custo
Hupar (irreg. -B.C. p. 545- tupára=
para morrer: huhãngatu = agüentar,
= aquelle que está pousado), perder-se,
t.er paciência, (guar .; hozãngatu);
desaparecer: hê-rupar(i)-ruku ka' ahê-ruhãngatu
eu agüento (doenca,
•rupi = perdi-me na mata: hupar•

+

=
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-haw = desaparecimento, perda: têko-rupar-haw = o desaparecimento
de alguém: hupar Dla'ê = perdido,
desaparecido.
Hupê (irrep. - B.C. p. 166 - hopé = o
que é vagem, baínha, etc.), bainha,
pele, casca dos grãos, envóJucro, vagem:
kuDlana'i-rupê = a pele (envólucro)
do feijão, (guar.; hopê).
Hupi (irreg. - vide; rupi - B.C. p.
168 - hupi = com elle, com isto),
com êle, ela, isto consigo, (guar.;
hupi).
Hupi (B.C. p. 168 - hupi, adj. =
= exacto, certo, verda~eiro, averiguado, conforme o facto ou a cousa):
certo, ex~to, verdadeiro, justo, direito:
no-ho-i hupi? = não dá certo!
hupi-har = certo, exato ,verdadeiro
(subs.): hupi-har(é)'rm = erróneo,
falso, incerto: hupi-haw = exatidão,
justeza, certeza: hupi-haw(é)'lm =
= incerteza.
Hupi'a (irreg. - vide; rupi'a - Restivo p. 335 - hupia = huevos): ôvo:
hapukay-rupi'a = o ôvo da gaJinha:
hupi'a-Dla'ê =ovado: paku hupi'a•Dla'ê = um pacu ovado, (guar.;
hupi'a).
Hupi-har (irreg. - B.C. p. 464 - ru
pibéguar = aqueJle que é com):
companheiro de viajem (aquêle que
vai com... ): hê-rupi-har = o meu
companheiro.
Hupi hêkon(i)I (B.C. p. 168 - hupi =
= exacto, certo, verdadeiro): está
certo! hupi-katu (B.C. p. 168 - hupicatú =muito certo, muito exacto) =
e:: muito direito, com a razão, certo:
ko awa u-zé'eng hupi-katu = êste
homem fala muito direito: hupi·katu'lm = sem razão, errado.
Hupi-katu (B.C. p. 168 - hupicatú =
= adj. e adv.; muito certo, muito
exacto, muito verdadeiro): exato, certo,
verdadeiro, justo, direito: i-hupi·katu !
exato! certo! hupi-katu

=

i-ho-ni ! = está (vai) certo! está
direito r hupi-katu-har = justo, exato, certo (subs.): hupi-katu-haw =
= certeza, exatidão, justeza.
Hupiwar (irreg. - B.C. p. 546 - tupi•
chuár = feticeiro ou demónio f amiJiar, o payé da família): enfeitiçado,
encantado (ser), visagem de: ihê zawahak-rupi war a-rêko = eu virei
lontra: hupiwar-Dla'ê = feiticeiro
em geral.
Hurlw (irreg. - vide; turlw - B.C.
p. 166 - hori = ser alegre): ser
alegre, (guar.; horl); hurlw-ahl
ahl. . . hélié = divertir-se à custa
de alguém ou de algum animal.
Huruku'a (B.C. p. '169 - hurucua =
= nome dado a um pássaro): surucuá
(esp. de pássaro), (guar.; suruku'a).
Huwam ikh (irreg.): fôlhas recém..
-formadas, brôto.
H ·u wa-pétêk (reg. vide; ruwa);
e~bofetear, (guar.; hoha-pétêy).
Huwa-pitim, esconder-se o rosto, (guar.;
hoha-pitim).
Huwayti (r3g. - B.C. p. 165 - ho·
baiti = f routea-Jo, topa-lo), encontrar-se com alguém, (guar.; hohaiti).
Huwl (irreg. - vide; ruwl - L.A.
p. 22 - abá rugy = le sang de
l'homme): sangue, (guar.; hugwl);
huwl-kwêr••• mu-muka -= ter he·
morragia: huwl.•• mo-Dluka = ter
hemorragia: miar uwl-kwêr u-mu·mU:~ª :z: a caça morre de perda de
sangue.
Huwl (irreg. - vide; ruwl - B.C. p.
165 - hobi = azul, verde): azul (ser):
huwl-ahl = muito azul (ser): huwl-katu = azul claro (ser): huwi-wê
rot = azul escuro (ser), (guar.; hohl).
Huw1-kãng (irreg. - de; tuhi =quedo,
firme - B.C. p. 539 - hãng = a
parte dura): talo: pino ruwl-kãng =
= talo da palha.
Huwl-kh (irreg.), verde (ser), (guar.;
hohi).
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•
1 (vide; a'i - B.C. p. 27 - ai = pequeno, pouco): sttfixo diminutivo (forma apocopada ae; a'i, quando o
substantivo é tennin9.do por; - a;
awa'i = homenzinho.
-1 (sufixo verbal - B.C. p. 170 - i =
= suffixo de verbo que lhe dá o sentido de duração, permanência, conservação, insistência): sempre, durante
indeterminado prazo: a-rêkw-i (idem;
a-rêko-i) = sempre terei: hêko-ni
de iko = estar sendo, durar: ini de
in = perdurar' conservar-se.
1 - (B.C. p. 170 - i), êle, ela (sujeito
do adje.t ivo verbal): i-katu = êle
é bom, (guar.; i-); i + adjetivo +
+ (ii}wa (idem supra) = êJes, elas:
i-katu-(wii) = êles são bons.
-1 (B.C. p . 104 - i = rey. do ind.):
suf. do verbo à forma negativa, cujo·
prefixo é n-; na-katu-i I = não
presta! nu,-kwaw-i = êle não sabe.
1- (prefixo - B.C. p. 169 - i = delle,
della, delles, dellas): seu, sua, seus,
suas (cf. u-), ~
1 ~reg. - idecn; l(y)- B.C. p. 182- y =
e::
manar, fluir, água): água, rio:
hê-l(y) = a minha água: nê-l(y) = a
tua água: i-z"'!l'.(y) = a água dêle:
uré-l(y) = a nossa água: pé-i(y) =
a vossa água: wa-1'.(y) = a água
dêles: awa-z-l(y) = a água do
homem: r-pé = na água (à beira)
- (B.C. p. 204 - ipe = na água,
no rio): é-rur 1-1-wi! = traga
água do rio: l-rlpl rêtza-katu =
= água transparente: r-rupi = na

'

água (no meio do rio - B.C. p. 210
lrupi = pela água ,pelo rio):
1-whu = rio grande (B.C. p. 201
- lguaçu = rio grande), (gu9.r.; 1).
l'a (B.C. p. 183 --. ia :x cabaça, cúia,
vaso): cabaça (para a água), jamaru,
(guar.; hl'.'a); l' a i-akãng-apar = o
pescoço do jamaru: l'a zuru-~war
= boca do jamaru: l'a rêtékwêr = o
corpo do jamaru.
1••• ahaw (re,. - B.C. p. 199 - rgahab = atravessar rio ou água), atravessar rio ou água: wl'.ra 1-ahaw
= ponte.
1-aha-paw (Restivo p. 532 - yraçapaba = vado, lugar por onde se passa
el rjo): vau: 1-aha-paw rl'.phêr-ahl = o vau está raso, (gua.r.;
1-hasa-há).
1-ahaw (reg. - Resti'Vo p. 532 - aygaha = vadear el rio, pasarlo - B.C.
p. 22- açab = atravessar), atravessar
um
. rio,a-1-ahaw = eu atravesso o
rio.
l'a'i, cabacinh9: l'a'i paku zuka-haw=
= esp. de cabacinha - bóia para
pescar pacu.
I'ai w (Restivo p. 129 - ayú = beber
água - cf. 1-a'l'u = beber um pouquinho d'água), um gole d'água.
1-iiiyu (Mont. II p. 163 - i gai = água
mala - B.C. p. 184 - - iaib = água
ruim), água ruim, que não presta,
insalubre: 1-iüyu-êté = idem: i-aiyu-êté ko! = que água ruim!
1-akãng, corrego, riacho, (guar.; ~
·akãng).

=

=

"Í' maidsculo será representado como se fosse comum. :f;1e aparece, entre·
tanto, na sua forma normal, nos exemplos apresenta.dos.

{11) - Devido a dificuldades tipográficas, o
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1-aku (B.C. p. 183 - iacu = agua
quente), água quente. (guar.; 1-takú).
1-iikwa (B.C. p. 183 - iacua = cabaça,
porongo), cabaça para água, moringa.
guar.; hu-akwa).
liikwênêr (irreg. - vide; hiiikwên),
cheiro, sabor, fragrância: éir-iiikwênêr = cheiro, sabor de mel.
1-a-kwêr (B.C. p. 182 - ia = fruto,
fruta), raiz comestível (batata, cará,
etc.), excepto mandioca (vide; hapõ-kwêr); xétlk-a-kwêr batata.
1-a-ma'ê (B.C. p. 183 - iabaé = frutifera), frutífera (árvore): i-a'l-ma'ê
B.C. p. 184 - aiómbae = infrutifero, estéril) = infrutífera, estéril
(árvore).
1-amõ'õm, esp. de árvore muito grossa
não identificada.
1-apé'a-ramõ (B.C. p. 183 - iapéaramõ = à superfície da agua), à
superfície da água.
1-apéílõng (Restivo p. 409 - óii.apenu
y = ondearse el agua - B.C. p. 183
- iapenu = onda, vaga), onda,
vaga, fazer ondas (falando da água),
marezia, onda superficial: i-apénong·ha w (B.C. p. 183 - iapenu = onda,
vaga) = idem (guar.; apénu).
1-apl (de; l -= água: aplg = sentar-se,
depositar-se - B.C. p. 198 - içapi =
= orvalho), orvalho, a água que pinga
das fõlhaa: l-apl u-kwi = cai o
orvalho (confunde-se com; lhapl).
1-apia 'lw, mulher solteira, rapariga,
liamba, maconha.
1-apl-hêm (etim.; aplr = a parte
extrema: hêm = sair: l = água),
lugar onde nasce o igarapé.
1-api po'o (B.C. p. 363 - pau = o
que está no meio, ibipau = ilha),
ilha (etim.; aplr = cume, topo: 1 =
= rio: põ'õm = estar no meio).
guar.; lpa'u).
1-apl-rupi (B.C. p. 184- laph = cabeceira do rio), rio acima, rumo às cabeceiras.

lapo (B.C. p. 184 - lapõ = pantano),
pântano, igap6: lapõ-parêr 1 = água
de pântano, (guar.; lgapy); lapõ·pé-har (de; lapõ = pântano: peguar = atinente ou pertencente a
- B.C. p. 366), lac~tre.
1-apo-plr(êr) (vide; xapõ), feito (o que
está sendo feito): kwêx hê-rémirêkõ
pó-pé i-apõ-plrêr = aquilo foi feito
manualmente por minha mulher.
lapu (B.C. p. 184 - iapu = sonante),
ruído produzido por golpe, pancada,
etc. (guar.; iapu).
I'ar (de; l = água: 'aram.õ = por cima,
encima - B.C. P· 48, à superffcie
d'água.
lar (reg. - B.C. p. 184 - i-ar = colher
água), boiar: wha u-lar ikõ = o
pau está boiando: wlra u-lar l-pé =
= está boian)o a madeira no rio.
lar (Restivo p. 153 - óga.r = canoa),
cascom canoa: bê-lar = meu casco:
i-x-lar = o casco dêle: lar-a'i =
= casco pequeno: lar-pêw = canoa
chata, tartaruga: lar-uhu = batelão:
lar-aó kwêr-a'i = casco. (guar.; iga) •
.I'aramõ (de; l = agua: aramõ = por
cima, encima - B.C. p. 48), à tona
d'águ·a .
1-ii-ran (idem; lwa-ran
por: l'a
= fruta: ran = suf. pejorativo),
fruta mal conformada, homem que
não gosta de trabalhar.
lar apar-haw (de; l-ar = canoa: apa•
rab = logar de vergar - B.C. p. 38),
o fundo da canoa (parte cm-va).
larapê (etim.; lar
rapé = passagem
de canoa - B.C. p. 200 - igarapé =
= caminho de canoa, canal), igarapé:
larapé i-tining = o igarapé está sêco,
(guar.; igarapé); larapê ahaw (de;
lgarape; e; ahab = Jogar, modo de
abrir - B.C. p. 26) = foz do igarapé:
larapé-miri (vide; miri) = igarapé
pequeno: larapê-ran-a'i = riacho,
córrego: larapê l-rlaplr = às cabeceiras do igarapé: larapê l-rlaplr-pê
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h~rêko-haw

= moro nas cabeceiras

do igarapé.
lar apo-har (de; l'.gar = canoa: apohár = aquelle que faz - B.C. p.
44), fazedor de canoas.
Iar-apu'a, casco, canoa redonda e chata
(denom. gurupiense; tartaruga).
laraykwêr, casco, pequena canoa: iarsykwêr-a'i = cgsquinho.
la-ré-i-kwar
a parte posterior), popa,
idem; lar(i)ré-i-kwa-rupi-har, ibidem; la-rêkwar.
1-r~apu (B.C. p. 184 - iapú -· golpe,
panced~), pancada d'água: 1-tlapu =
= estronda a água.
lar-ikwak6k (B.C. p. 73 - cocar =
= aquele que sustenti, ajudti., chefe,
guia, piloto), pilôto (de canoa): 1ar·k6k-har = ibidem.
lar. • • iko-k6k (reg. - idem; ikwa·k6k), pilot9.r a canoa: lar a-iko·kôk = estou pilotando a canoa: lar
iko-kôk-har = pilôto.
lar lwaté-har (etim.; lar = ranoa:
rwaté-har = celeste), avião.
lar••• mu-zar lwlr (reg.), aportar, atracar.
lar-pé-bar (de; lar; péhar = a.ttinente, pertencente a, existente em
- B.C. p. 366), companherro de canoa,
(p. 177), mastro.
far-pêw (B.C. p. 200 - iga péh =
= canoa chata, jang_ada), canoa chata,
tartaruga: lar-a'i-pêw = idem de
formato mais reduzido.
lar pikwitaw (Restivo p. 472 - ygapicuita = remo), remo.
lar. • • • • pl'ôk (reg. -- B.C. p. 394
- piog =tirar de dentro ou do fundo),
cavoucar casco, canoa .
•
lar rupi (de; lar; e; popi = raspar,
aJisar), os cabos do fundo da canoaJ
as estivss.
lar(i)..rapé (vide: larapê), canal do rio
]:;ara passar nas cachoeiras, (~uar-.;
lgarapé).

=

lar rê-ikwa-kôkar (vide; ikwa-kôk
Reativo p. 434 yga ropita
cocara = piloto: lar rê-ikwar =
= parte traseira eia canoa), pilôt0 (da
canoa).
'
Iar-rêrné'l'.w (de; lar = canoa: e; rembei = margen - Restivo p. 378), as
bordas da cano·:t.
Ia-rémêtar (de; lar = canoa: e; tembeté = b Etoque - B.C. p. 506),
rodela de madeira semi-elitica pregada
na popa e às vêzes na proa das canoas.
lar-ti (idem; ia-ti B.C. p. 201
- igarti = a proa da canoa), a proa
d~ canoa, o nariz da canoa (idem;
iar(i)-ti), (guar.; iga-ti).
lar taplkaw (de; lar = canoa: e;
ti = ponta: plkaw = assento), o
banco traseiro ou diE nteiro da canoa.
lar-uhu (Restivo p. 153 - ygaruçu =
= canoa grande), batelão, (guar.;
igarusú).
Ia-rupaw (Restivo p. 455- ygarupa =
= puerto, en que se guardan las canoas)~ pôrto, ancoradouro, (guar.; lgarupá).
la-rupi, de, em canoa.
Iar-wi. • . . hêm (reg.), desembarcar.
Ia-ti-aplr, a ponta da proa da canoa.
l'aw (B.C. p. 197 - içaú = M. dá
içáu = la rabadilla que se come de
esta formiga), mãe de saúva.
!-awêr (B.C. p. 189 - lapé = a superfície da água), a superfície da água:
1-awê-ramo = à tona d'água, à superfície d'água.
I'ay (B.C. p. 381 - in pir iâi = de
pelle suada, aquelle que sua), suar;
hê-pir 1' ay = estou suado.
I-êê, rio à-toa, onde não se encontra
peixe.
Iemi (B.C. p. 201 - igemhi = cerca
ou tapume), cêrca ou tapum3 para
pescar.
.
l-été (ele; l = água· ('l; été = boa.,
V9l'dadeira - B.(~. p. 28 -i été =
- cheia, enchente, inundação), água
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boa, límpida, pura, doce: cheia, enchente.
lha (B.C. p. 197 - iça = tronco, haste,
fuste: moirão, esteio, pil9.r), erguido,
alto, em forma de coluna: esteio,
pilar, talhe, tamanho, altura: itaiha = coluna: wlra-iha = pau aJto:
w1ra ihãng = cacête.
lha-paw (ethn.; lhaw = at1avessar
água: paw = lugar - vide; iahapaw), vau (lugar de travessia do rio);
lhap1 (B.C. p. 198- içapi = orvalho),
orvalho (idem; r.,apl); ·l liapl u-ku(w)i = cai o orvalho.
Ih'aw (reg. - de; 1 = rio: hab = cortar
- B.C. p. ·148), atravessar (água):
a-lhaw = eu atravesso (o rio).
lha-yha (B.C. p. 197 - iça = formiga
que se come), esp. de formiga- comestivel, mãe de saúva..
Ihê (pron. pessoal suj. isolado - Mon1t.
1 p. 330 - yché = yo), eu: ihê
a-zap6 kwêy = eu fiz ·a.quilo: ihênê =eu e você (tu)- idem; ihê-nêê;
é-rur ihê-wê! = me traz! ihê naani
tzé-har = eu não sou daqui: ihê• wê = para mim: ihê-wé-har = os
meus pertences.
1-hêmaw (hêma w = a saida: l = do
rio), a bôca do rio: l-hêm,a-pé =
= confluência de rios.
lhJ'.k (B.C. p. 198 --- icig = resina,
breu, gomma), resina, almécega, goma:
~w1ra-lh1k = pau resinoso, (guar.;
hl); llilk-atii (de; icig = resina:
ata = forte duro, rijo - B.C. p.
51) = breu.
1-ho-haw (de; ho-haw = rumo: 1 = da
água), "talweg", passagem de águ,a
rêgo.
Ih6k (B.C. p. 198 - içog = o que fura
árvore, gusano: idem p. 197 - icog =
caruncho de pau), lagarta, coró, car11ncho de pau, (guar.; iz6 = Corrientes):
iho-purupi = esp. de lagarta peçonhenta que fere a gente com o pêlo.

1 ~apo-pé-har (de; 1 = água): 1apo·pé-har = pant&noso), água do pâ.ntano (pantanosa).
l'lm-été, medroso (ser).
l'ir (Mont. II p. 174 - yi.r), sobrinho
(H.F.), filho do irmão: hê-i'ir = meu
sobrinho, (guar.; ri'i).
l'iy'iw, listrado (ser): i-yi'yu
êle
é listrado.
l'i-zé (Mont. II p. 120- de; e = dizer).
então êle disse (locução corriqueira),
1-kãng, braço do rio.
1-katu, água boa, salubre, doce.
1-katu akwê'y •••• ram (cf. B.C. p.
p. 21 - acoiramo = com isso seja
ou for), bem que: i-katu akwêy
a-ha-ram, a-pltu-ram ruku = bem
que eu quisesse ir embóra, fiquei.
1-katu-p(a) I (cf. B.C. p. 71 - catu
= pois sim!), aceito, de a.côrdot
i-katu-paw I = está bem!
1-katupé (B.C. p. 71 - catupe = em
público, às claras, perante todos), fora,
fora de: em público, à.s claras, publicamente, perante todos: kwaharêr
u-zé-mutzaray i,katupé = o menino
está brincando fora: é-hêm ikatupé l = sai (cai) fora! tapiz-.wi k~
tupé! = sai de casa! fora de casal
Ikê (Reg. - por; itzê - B.C. p. 175
- iqué = entrar), entrar.
Ikê (B.C. p. 175 - iqué = lado: Mont
I p. 336 ique), lado, cos-.
tado: é-aplk hê-ikê-réhé! = senta-te
a meu lado! i-zi-kê = o lado dêle:
ikê-awbê-har (de; ikê = lado:
yabi = desejado) = o lado direito:
ikê-,ahu-réhé-har (vide; ahur)
= lado esquerdo: hê-ikê hé-ahu·
-réhé-hra = meu lado esquerdo: ikê
-kutlr = em direção a, do lado de:
u-ur hê-ikê-kutlr = êle vem do meu
lado: ikê-réhé-har = lateral, (guar.;
ikerehegwá), (guar.; ikê).
Ikêr (irreg. - B.C. p. 207 - iqué =
:e ermã mais velha), irmã mais velha
(M.F.), (guar.; tiké).
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1-kr'a (B.C. p. 207 - iquia = água suja,
poça, charco), água suja, poça, charco.
(I)kipi (B.C. p. 437 - quipi = esquina
da casa: Mont. II p. 333/327 - quipi = rincón), quarto de casa, canto,
(guar.; e>-ltipi).
(1)-klta (de; kltã = nó), esteio.
lkizu (Restivo p. 319- quiyu
grilo, (guar.; kiyu).

= grillo),

Iko (reg. - Mont. II p. 171 - ycó =
= estar, morar, vivir, andar: Restivo
p. 294 - ape aico = aqui estoy),
morar, viver, ser, estar (verbo locativo
e de estado): a-iko nê-ph = eu moro
contigo: é-iko tzé pihawê néhé! =
= esteja aqui amanhã! a-iko kwêy·kuza-nhé = eu moro com aquela
mulher: a-iko hê-ko-plpé = eu moro
na minha roça: u-iko pê-p(é)? = êle
está lá? nu-ika-i ! = êle não está,
êle não está. presente! mo-té nu·ik&-i? = quem está. faltando, quem
não está. ? u-iko ! térê-mu' ê ! =
= ei-lo aqui, ensina-o! iko (Mont.
II p. 171 - ycó = el gerundo sirve
por presente; acurú guitecóbo =
= estoy comiendo) = sufixo verbal
para formar os tempos "durati vos":
mukuy'ar(ii)-pipê hê-ruw u-ziki
awati iko = f desde dois dias o meu
pai está debulhando milho: iko-nhl =
= estar triste, desanima.de.•'. iko ahl·ahl (B.C. p. 23 - açi = mal, ~m
excesso, excessivamente), estar com
raiva: a-iko ahl-ahl = estou com
raiva: iko aiyu (vide; aiyu =mal)=
= passar mal, sofrer, sentir-se mal:
a-iko aiyu = estou passando mal
(psicologicamente): iko••.• aiyu-été
(aiyu-été = muito mal) = passar
mal, viver mal: a-iko aiyu-été ==- eu
passo mal: iko aiyu-étété-katu =
= está. encrencado: a-iko aiyu-étété·katu = estou bem encrencado: iko
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iiiyu. • • wé (ser mal para com alguém) assaltar, atacar: a-iko
aiyu i-zu-pé = eu o ataquei: u-iko
aiyu ma'ê = assaltador, guerreiro:
iko-é (B.C. p. 171 - iee>-é = ser dife·
rente, diverso, divergir), viver, existir,
ser diferente: iko-ê ma'ê = viver
ocioso: iko-êê ma'ê(i)'bn (reg.) =
= pobre (ser): viver sem nada: iko
hupi = estar certo, direito: u-iko
hupi? = está certo f está justo! está
direito! nu-iko-y hupi ! = não está
certo! está errado! iko. • • • hupi
(irreg.) = estar com, morar: u-iko
hê-rupi = êle está morando comigo:
(u)-iko ma'ê•.. rupi (vide; rupi) =
= morador de . .. : Tiri wêr ú-iko-ma' ê Kurupi-rupi = o Silvério é
morador do (tjo) Gurupi: iko-iwêtê
(idem; iko aiyu-été) = viver, passar
mal: iko-katu (B.C. p. 496 - teco
katu = ser ou estar bom) = esta.
bem, sentir-.se bem, conduzir-se bem
a-iko-katu = eu vou bem: ike>·katu-é = estar passàvelmente bem:
iko-katu-été = passar muito bem:
iko-katu héhé = aproveitar-se bem
de: a-iko-katu héhé =aproveitei-me
bem dêle: iko-katu-wêwê = passar
mais ou menos bem (pelejar): iko ko
(forma de intensidade) = ficar, permanecer: uré-rur1w uru-iko ko uré·purawkl-zanuné = nós ficamos alegres antes de nós trabalharmos: (u)·iko-ma'ê = ser vivo (humano, animal): (u)-iko-ma'ê = morador: ih~
Wizêw-pé u-iko-ma'ê = eu sou
morador de Vizeu: iko mane>-plpé
(vide; plpé - mano = morrer) =
= estar em perigo de morte: iko-mu·zlwlr = reanimar: iko-puku = viver
muito: iko purãng(katu) = ter a
boa vida, viver bem: ihê a-iko puring katu = tenho boa vida: iko-ramo = não se poder adaptar num
determinado lugar por ter sido a mudança ainda recente: a-iko-ramo na·zé-pa-kwaw rihi;
iko tênata•

-ramo (de; tendotára = delantero:
Mont. I p. 196) = estar na frente,
guar: iko-wé (B.C. p. 7o -, cohe =
= persistir, perdurar), persistir ap6s
falhar, perdurar, remanescer: u-iko-wé = êle está insistindo (fazendo):
(u)-iko-wé-ma'ê = sobrevivente: iko-zarõng
substituir, recolocar :
(u)iko zêkwéhé = naquele tempo,
era uma vez (inglês: once upon a time):
iko-zêpê (íko = estar: B.C. p. 583
- yepe = livre, claro, desimpedido,
solto) = estar vivo ainda, sobreviver:
estar ileso: a-iko-zépé = sobrevivi,
sai ileso.
Iko-réhé (reg.), precisar, necessitar.
1-kôtôk :(B.C. p. 77 --. cotog = o que
sacode, balança, joga), marezia, ondas
(haver): 1-kôtôk-haw = ond2s: 1-kôtôk-haw-uhu (forma aumentativa) =
= ondas grandes.
Ikowê (reg. - ide; ikwê - B.C. p.
105 - a icobê = eu vivo in ecobê);
viver, existir: têkowê-haw = vida,
existência: ikowê-purãng= ter saúde,
ter boa existência.
lku-kwêy (iko-ukwêy; - irreg.}riorma
de. gerúndio: u-zay'ô o-ho iku-k~êy = êle foi embora chorando:
a-zay'ô i-ho i-téku-kw~y = eu fui
embora chorando.
(1)-kurêr (Mont. II p. 109 ~ curé = lo
gruesso que queaa despues de aver
cernido la harina), resto Çde): (i)·kuré-kurêr = farelo (de): (i)-kurê·ra'i (forma diminutiva de; i-kurêr) =
= farelo (de).
l~kutuk (reg. Mont. II p. 111
- cutúg = herir, barrenar, punçar,
sangrar), puxar 9. canoa com a vara:
a-i-kutuk = eu puxo a canoa.
lkwakôk (idem; iko-kôk; reg. ~ Restivo p. 434 - yga ropita cocara =
= piloto): governar, pilotar: lar a·Íko-kôk = estou pilotando a canoa:
ikwakôk-har = pilôto: lar kôk·har = idem.

Ikwa-pinaw (reg. - de; ikwar = ô .
que é furado, vas~.do, varado: B.C.
p. 431 e idem p. 376 - pin = raspar,
rapar, aplainar, alisar): litnpar o traseiro: kwaharêr u-ikwa-pinaw =
= ela limpa o menino.
I-kwar (B.C. p. 520 - tiqua = furado
ou cova de líquido, poço, cisterna):
pôço, cisterna, (guar.; 1-kwá).
Ikwé (reg. - L.A. p. 42- a-ikohe = je
vis): viver, existir.
Ikwê i .•. p(a) (B.C. p. 104 cf. eboquei),
co:r;_i.tinuar, prosseguir, prosseguir fa~
zendo: u-ikwê i-purawkl-p(a) = êle
continua trabalhando.
:>
Ikwé-puku (reg.), viver muito.
1-kwêr (1 ·= água · de: Mont. II p.
103 - cúe.r = pretérito, lo que fué):
sumo, caldo~ vinho, água: aman
1-kwêr = água de chuva (Restivo p.
48 - amangi cue = águ::i llovediça):
watza 1-kwêr = vinho de jussara:
akazu 1-kwêr = vinho de caju:
1-kwêr (i)-rlp1ran-ahl = caldo ralo.
lkwê-zêpé (reg.), ter boa saúde, estar
bem: a-ikwê-zêpé = eu vou bem:
'? = como vai'
a e ta e u-ik we-zepe.
êle?
'lm (Mont. II p. 124 - eym = negacion): sufixo de negação do adj.
verbal: i-katu = êle é bom: i-katu'l'.m = êle ·é ruim (não é bom)
- mais usada entretanto é a forma;
na i-katu-i, (guar.; 1m).
(1)-'lm (Restivo p. 497 ·- ey = sin):
sem: é-ho ta,k1'.hê(i)'lin = vai sem
facão! ta"\\--a'i-pé a-ha-ram nê(i)'lln.= ·
=. eu irei a aldeia sem você: hê(i)'bn=
= sem mim: nê(i)'iln = sem ti:
a'ê(i)'l'.m = sem êle: i(i)'1m = idem:
zanê(i)''ím = sem nós: urê(i)'lm =
· sem nós: pê(i)'lm =sem vós: wa(i)'lm
= sem êles: a-ziw1r i-tu(wa) taw-a'i-wi ma'ê(i)'l'.m = voltei à aldeia
sem nada: a'u zwã'lm = como sem
o João: o-ho hêfi)'l'.m = êle foi sem
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mim: o-hoka'a-rupi mukaw(i)'lm =
= êle foi ao mato sem espingarda,
(guar.; l'.m).
lman (Mont. II p. 174 - imã ·= ya,
tiempo passado, antigt.Jamente): usado, velho, gasto, há tempo, faz tempo:
zawar-iman = cachorro ve1ho: iman
u-mano = faz tempo que êle morreu:
imanêr = muito veJho, gasto, antigo,
usado (Mont. II p. 174 - cheimandéra = soy muy viejo): ihê-imanêr = sou velho: kuza-imanêr =
= mulher velha, usada: iman-ahl'.
(reg.) = velho, u~ado (estar): i-z-iman-ahl? = está velho! iman..bar = pretérito, de outrora (B.C.
p. 202 - imâguar): iman-hérêko =
== custar, demorar (sufixo verbal indicand-0 a dificuldade, a perda de tem..
po): a-za-po iman-hérêko = custa-me fazer, eu faço com dificuldade:
iman-ma'ê = velho, antiquado (B.C.
p. 202 - imôbae); iman-mé-harêr = os antigos, os antepassados:
iman-méhé = nos tempos antigos,
antigamente, faz muito tempo, (guar.;
imá/imagwarê);
iman-méhé-harêr = atinente aos tempos passados,
(guar.; iman); i-man-plrêr (vide;
man), enrolado, môlho: pétim-piar
i-man-plrêr = môlho de fumo: ka'a
i-man-..pirêr = môlho de f ôlhas.
Imata, caitetu..assu:
imata-kamitãng = caitetu "ti1irica" (nome regional).
Imawa (Restivo p. 336 - heymbagua == rodaja dei huso): fuso, rodela
ao fuso, (guar.; hé'l'.mbagwa); 'lmawa'l'.w (ae; heymbagua = fuso:
lb = haste: B.C. p. 184) = haste,
cabo do fuso, (guar.; hé'l'mbagwa'i).
1-mlmlk (Restivo p. 137 - ybubu
guaçuha = borbollones de agua que
brota): o borbotar da água, borbulhos
de ar à tona d'água (vide; m1y =
= mexer): 1-ml-z(i)'J'.m (rio que não
borbulha: 1-mw!-z-(i)'J'.m) =rio man-

so sem correnteza, água estagnada:.
1-ml·z-hlkwakwên = água corrente,
1-ml'.y-taw(i)'lm (vide; mly), remanso.
1-ml'.z(i)'l'.m (B.C. p. 23 - imiíiey =
= rio que não se mexe): rio manso,
quieto: águas mortas, tranqüilas.
I. • • mota-motôm (reg.), Mdar, patinhar.
1-mu-kun, um gole (trago) de água.
I-mukuy, ambos: i-mukuy o-ho(wa)=
= ambos foram embora.
I-mu-ml'.ta-haw (vide; pYta-haw = espera), filtro d'água.
Imumuk, esp .. de abelha.
~Ma'ê)i-mu-pinim-pl'.rêr (Mont.• II p.
295/289 ·- pinl'. = mancha, pintura):
pintada (coisa).
I ... n1u-pl'.r.lk {reg.), aE-pergir.
fn (B.C. p. 173 - in = estar sentado,
assente, pausado): estar pousado, estar
assente, ficar, permanecer: zapêpo
katu-ru wakê u-in = a panela está
à beira do fogo: a-in = estou: érê-in = estás: u-in = está.
1namu (B.C. p. 173 - inambú =
= perdiz): na.mbu, (guar.; inamhú);
inamu u-kuaku u-p\'a = o nambu
choca os ovos (dêle): inBmu-hororo=
= esp. denambu: inamusarakaiw=
= nambu pintado: inamu-tururi =
= esp. de nambuzinho.
I na-trplnétzakatwi, água pouco transparente, turva.
Inazê (B.C. p. 173 - indayé = solitário, triste, gavião bôbo): esp. de
gavião, gavião bôbo, (guar.; indayé)J
inazê-a'i = esp. de gaviãozinho.
[na (B.C. p. 173 - inda = estar
assente) - f. pessoais; tênii, ina,
u-inii, za-ina, pê-ina, u-ina, estar
bem, sentado (vide; têna); a-ina-zêpé = estou bem, sentado: té-inaw = estada, permanência.
[nê (Reg. - B.C. p. 173 - indé =
= estar aparte ou separado): estar
de'ntro de, estar em casa, estar sossegado, quieto, tranqüilo: érê-inê nê-
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= estás em casa ? zapêpo-plpê pira u-inê = o peixe está
dentro da panela~ a-inê-wê 'ang•rihi? = por enquanto estou em casa!
u-inê? = êle está? u'~w u-atza,w
kôk u-inê = a flecha furou o côco
(e) ficou dentro ~ cf. kwa-p(ii);
tê-inê-haw = sossêgo, quietude, tranqüilidade.
1-néhé (sufixo verbal), indica que o
sujeito vai começar a ação kwêz a-zapo-i-néhé (a-zapWi-néh~) = eu
vou fazer isso.
1-nêm (B.C. p. 203 - inê = agua fetida, podre, rio fetido, pestilente)':
água, rio fétido, podre, pestilente.
lnêmo (idem; ini:mo; irreg. - Mont.
II p. 175 - · ynimb6 = hilo de
algodon): fio de algodão: hê-rênêmo
'
(he-ren1mo; h"e-r1nemo
= meus
fios de algodão: inêmo-hôk = o
fio quebrou-se: hênimo = o fio dêle:
u-ênimo = o fio dêle (absoluto),
~guar.; inimb6); inêmo apu'a =
= bola de fio, linha: inêm.o'i = fio,
linha (forma diminutiva): inêm.o •••
••• po-m.um.lk (reg.) = torcer um
fio com outro para fazê-lo mais grosso:
lnêmu'i = linha de costurar.
lnga, ingá (árvore).
lngu' a (vide; ngu'a - Mont. I p.
417 - anguá = pilon), pilão~ (guar.;
angu'a); ingu'a-rJ'.apu = zoada do
pilão: ingu'a-wazar = mão do pilão.
lni (reg. - B.C. p. 173 - in = estar
sentado, assente, pousado): estar, demorar, ficar, permanecer, estar sentado: tzé-ruku uru-ini = nós estivemos aqui: a-zur(i)-tzé ii-in-p(ii)·néhé = eu vim (aqui) para ficar:
hê-ru( w )a..ké é-ini ! = fica perto de
mim! u-ini? = êle está? n~..ini! =
e= êle não está! a ..iko a-ini = estou
sent'ido, estou em casa: Tupan u-in
lwak-plpê = Deus está no céu:
izé hê-ré-in(a)iwam. = eu vou ficar
aqui (morar): pêp(.é) hini I = lá
A

A

•

A

)

está! ma'ê-pê hini aipot a mas
onde está (pousado)?
lnim.ô (vide; inêm.o), fio.
Inir (irreg. - Restivo p. 328 - chereyndi = hermana): irmã maior
(H.F .), (guar.; lndir); lnir-a'i (forma
diminuti:va de; Inir) e: irmã menor
(H.F.).
liiongwêr (idem; inungwêr; de; no=
= concomitância: hohe = sair com
- B.C. p . 308): companheiro, um
outro, alguém: hê..inõngwêr = o meu
companheho.
1-no'õng-haw (de; l == agua: no'
õng = ajunctar-se, congregar-se, reunir-se ---. B.C. p. 309): <jsternB·, ajuntamento de águas, . ªtalweg", (guar.
r.. no'õngába); 1-no'õng-haw (B.C;
idem; inoongaba = cisterna, poço)=
= poção d'água, brejo, poço.
In'ôt (reg. - vide; ini = estar: zotê
= à-toa), ficar quieto: é-inôtI
fica
quieto!
Inu-pu'am (reg.), ficar em pé com
alguma coisa.
I ••• pa, para (com infinitivo): a-zur
i-zé'eng-pa nê-wé = eu vim para
falar contigo.
I-panêm. (B .C. p. 204-:- ipanê = água
que não presta, rio pobre), rio sem
peixe, água ruim para beber: ~-panêm·
-ahJ'. - = ágt a imprestável.
1-paw (B.C. p. 204 - ipau = nesga
d'água, lago, lagoa), lagoa, lago, (guar.~
lpá); i-paw-ran (dem.; i'.-pa-ran;
ibidem 1-paran) = pântand, poças
d'água, ajuntamento de águas, brejo:
}..paw-nêm. (cf. -lpaw= lag,oa: nem =
= enjoativo, fétido: B.C. p. 305) =
lagoa fedorenta.
Ipaw (B.C. p. 204 - ipab = seccar,
enxugar, evaporar-se a água), secar o
rio, evaporar-se a água.
Ipawa, urussu (esp. de abelha).
I-pé tB.C. p. 204 - lpé = na água,
no rio), na água, debaixo da água:

-76-

=

=

pira-(wa) u-iko-( wa) -l'.pê = os peixes
vivem na água.
lpê (B.C. p. 204 - ipé = casca de
árvore, cortiça), c9sca de árvore, cortiça, côcho para pôr a massa de m9ndioca.
1-pé-har (B.C. p. 204 - l'.pé-guar =
= que pertence à água, fluvial):
aquático, fluvial (plantas, eto.).
(1)-péhengwêr (Mont. I p. 406 - peçeguêra = pedaço): pedaço de.
lpêk (Mont. I p. 405 - ipeg = pato),
esp. de marreco (paturi): ipéki =
= idem, (guar.; ipé).
lpêku (B.C. p. 204 - lpecu = pica-pau: de; l'.b = pau: pikuy = furar):
pica-pau, (guar.; lpéku).
lpê-kwêr (B.C. p. 204 - ipecué =
= casca de árvore): casca de árvore,
cortiça.
1-pénõng (B.C. p. 205 - ipenti =
= onda da água, casca revolta ou
solta): onda, vaga.
1-pê. • • ruru (re~ .), t~rar a sujeira
"pondo-se de môlho'' n'água.
lpl'. (B.C. p. 205 - ipi = principio,
base, fundamento, começo, origem):
comêço, p.cincii: io, bt!se, fundamento,
inicio: l'.-pJ'. = fundo da água, do rio:
i-z-l'.pl'. = o comêço de, o principio,
o prim~iro, a primeira: i-z-l'.pl'.-ramo=
= em primeiro lugar: i-z-lpl-ramo
ko é-zapo? r = em· primeiro lugar
faça isto! wlra-lpl = tronco de árvore: -l'.pl'. (sufixo) = pela primerra
vez: k'wêz hê-rémi-apo-pi = eu
faço aquilo pela primeira vez: Wizé-pé a-ha-l'.pl = eu vou a Vizeu pela
primeira vez: ipi=os antepassados:
hê-lpl'.=meus antepassados: l'.pl'.-kwêr(ii)wa = os antepassados - guar .!
lpl'.-kwéra), ~guar.; l'.pl).
lpi (idem; ml'.kur-ka'a = erva da
mucura): esp. de erva medicinal.
lpl (sufixo verbal - Restivo p. 364
- amboipi = empeza.r): começar a:

=

a-zapo-ipi
eu começo a lazer:
a'u-ipi = eu começo a comer.
lpi'a {vide; pi'am; B.C. p. 204- ipia == ir ao rio, ir buscar água): ir buscar
água: é-ho lpi'a-ramo! = vai buscar
água!
lpiahaw (reg. - B.C. p. ,386 -. piahab = modo de apanhar: l = água:
idem p. 204 - ipiahab in ipia = ir
à fonte): car1egar água, ir buscar
águá: a-lpiahaw = eu carrego água.
lpl'ak (irrejt.: vide; tlpl'ak; B.C. p.
205 ~ ipiag = coalhado, coagulado): .
coalhado, coagulado.
lpi'a-ramo (vide supra; lpi'a), ir bus-car, ir procurar: é-ho l lpi'a-ramo!
= ' ;ai buscar água! (idem; ~ho
lpi'a-ramoIJ; é-ho lwha ipi'a-rarno = vai buscar o pau!
lpl'.ar (B.O. p. 188 - ibia = o caminho
do rio, ou que vai ter ao rio): trilha,
caminho do rio, que vai ter ao rio.
lplk (re~. ·-~ vide; éplk), vingar, defendf'r= a-iplk hê-ra'lr zuka-baw
= eu \lingo a JLorte dó meu filho;
a-;plk ko-kwaharêr = defendo êste
menino, (guar.: épl).
lpl--kwêr (Restivo p. 528 ybira
ypicue = tronco): tronco: lwira_
l'.pl'.-kwêr = tronco de árvore, (~ar.;
lpl'.-kwé).
lpl'.-kwêr(ii)-wii (Restivo p. 80 - ypicue =antepassados): os antepassados,
os innãos mais velhos, os primetros,
(guar.; lpl'.-kwérà).
lpikwi (re&. - .R estivo p. 471 - aypicui = remar: B.C. p. 205 - ipicui =
= remar): remar (revolver a água):
é-ipikwi-zo! = não remas! (u)·l'.pikwi-ma'ê = temaàor: (u)-l'.pikwi-ma'êté = remador profissional,
exímio: lpikwi-haw = o 1Ítmo da
remada: l'.pikwi-tar = remador: ipikwi-taw (B.C. p. 390 - picuitab =
= remo) = remo, (guar.; lpikwi).
lpino (reg. - vide; tépino).
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=

=

lp~'ôk (reg. -

B.C. p. 206 - ipiog =
= arrancar raízes, principalmer. te mandioca): arrancar raízes, colhêr.
1-pl'.-pé (B.C. p. 206 - 1 p1pe = na
água, dentro d'água): no fundo da
água: pira-0wa) u-iko-( wa) 1-pl'.-pé =
= os peixes vivem no fundo da água,
(guar.; 1-pl-pé).
lpl-pôr (B.C. p. 395 - pip6 em vez
de y-pi-p6r = haver até o ápice, ou
o interior delle haver): derrocado,
desarraigado (ser): wlra i-z-lp1-pôr =
= a árvore foi desarrajgada.
1-pirakworêr (etim.; 1 = agua: pir-acu = (pelle qt•ente), escandescência,
calor, inflamaç.ão: B.C. p. 379): suar:
u-1rl.k l-pirakworêr hu(w)a-pé =
= cai pinga~9 (corre) o suor sôbre
o rôsto d êle.
1 pira-réna w, rio piscoso.
1 pirlrlk (B.C. p. 381- piriri = tremer:
.l = água): pequenas ondas, marezia,
espuma da cascata.
lpirõng (B.C. p. 206 - ipiru = dar
princípio, pôr): ser iniciado, começado:
ipirõng-haw (B.C. p. 206 - ipirunhah = Jogar, tempo 1 modo de co~
meçar) = comêço, princípio, início:
i-z-ipirõng-ha-pé = no comêço, no
principio, no inicio:
1-pl'.têr (no meio do rio), canal (parte
navégável do rio).
lpl'.tun, escurecer: i-z·ip1tun = está
escurecendo.
lpiw (B.C. p. 382 - piu = pelle negra):
sujo (estar): hê-ipiw = estou sujo,
(ma'ê)-ipiwêr = o sujo, a sujeira.
1-p1-wi, no fundo d 'áp.uB.
lply (reg. - B.C. p. 205 - ipii =
= borrifar, molhar, arrojar água, aspergir, salpicar): aspergir, salpicar:
borrifar, molhar, arrojar água: a-lpl·ply = borrifo reiteradamente.
lpo (na frase interrogativa - B.C. p.
175 - ipo = talvez, é possível, pode '
ser): mesmo: o-ho ipo? =foi mesmo?

lpo-pa! (B.C. p. 175 - ipo = talv~z,
pode ser, é possível): obrigado (H.F.).
1-pop6r (B.C. p. 207 - 1póp6 = ferver,
borbulhar a água, turbilhar): borbotar
da água, turbilhonar.
1-p6r (B.C. p. 206 - i'por = o que há
n'água ou no rio, o que é da água ou
do rio): aquático, fluminicola, fluvial.
l-p6r-katu (B.C. p. 206 - lpocatu =
= rio piscoso, rio rico): rio piscoso
(bem cheio).
I-poro1·6k (B.C. p. 422 - pororog ::a
= estrondar, estalar, rebentDr): maresia forte, pororoca.
pupé-ham (correia para as mãos: idem;
i-popé-ham), as cor;reias do jamaxim,
alças.
1-pupl (vide; tlpl - É.C. p . .410 - popir = lado, bordo, enfiada): enseada,
baía ~ angra.
1-puplr-uhu, rio muito largo .
I-pupur (B.C. p. 207 - lpupu = ferver
da água: água que ferve): o ferver
da água, borbulho da água.
1-pur (B.C. p. 197 - lhur = fonte·,
manancial, nascente), fonte, manan..
ciaI, nsscente: 1-pupur (B.C. p. 197
- idem - forma de intensidade) =
= jorrar, esguichar d' água - cf.
l u-pur = jorra a água.
1 purãng-été, água potável, salubre:
cf. 1 tlpl-kirira = água suja, ~
potável.
1-puth (Restivo p. 307 - yhotl =
= flor): flor (idem; ma'ê l-putlr);
r-puth-rupi'a = ôvo: 1'.putlr = (da)
flor) = botão da flor, (guar.; lhotl),
(1)-puyhl katu (B.C. p. 406 - poh1 =
= mau, ruim): perverso, nojento (ser),
(guar.; pohl).
Ira-1'.tl (icem; wha-ltl - Restivo . p.
206 - yraltl = cera): cêra vegetal
e mais especialmente a cêra da árvore
conhecida sob o nome de guanambi,
breu de guanambi, ce1ol: ha-ltl'lw =
- g,uanambi, (guar.; lratl).
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1-raku <Restivo p. 48 - yracu = água
caliente): água quente: l-rak wérot
(Restivo p. 48 - ytacu hebuy =
= agua tíbia) = á~ua morna.
1-ramuy zapo-har (o criador das águas),
dilúvio.
I-ran (l = água: ran = sufixo pejorativo), ág.ua imprestável, (guar.: i'.ran).
lran-ahl ma'ê, :preguiçoso.
lranôt-ma'ê, tímido, bestificado (awa
iranôt-ma'ê); tímida, heE-tificada (ku\..
~ii iranot-ma'ê).
1-rap~ (B.C. p. 207 - hapé = caminho
da agua, canal): leito do rio, canal,
riacho, acéquia, caminho que desemboca no rio: l-rapé-ram (o que será
caminho d'água) = eórrego (idem;
la-rapé-ram).
1 ré'bn-katété (l = rio: B.C. p. 503
- tecy = linha, fio, ali1nhado: katété = muito mesmo): estirão (rio)
- idem; l'.;..réhlm-katété; l-ré'lngétété == idem.
1-rêmé'lw (l3.C. p. 208 - irembei = a
borda da agua.: Restivo p. 378 - rembei == margem): à beira do rio, à
margem: r-rémê'l-~ = à beira
d'água, praia, costa.
1-rêmlk (etim.; r 1:1 água: hémlk =
-= salgada): ~gua salgada, salmoura,
(guar.; · 1-ré'embl).
1-~naw (B.C. p. 208 - irendab =
• logar do rio ou da água): brejo,
lugar onde há muita água.
lrl-aph (vide; tl-aplr) (B.C. p.
184 - hlaplr/laplr = cabeceira do
rio, nascentes): as cabeceiras, as nascentes de uxn rio: larapé irl-aph
zE-mu-lwltlr = as cabeceiras do
igarapé vem do outeiro: a-ha larapê
lrl-apl-pê = vou às cabeceiras .do
igarapé: lri'.-apl-kutlr = rio acima,
(guar.; 1-rlapl).
1-rlapu (correnteza que soa, cf. B.C.
p. 184 - lapu); cachoeira, água que

faz estrondos, cascatas, (guar.; 1-riapú).
lrlk (rer. - B.C. p. 208 - kl = correr
d'águ.a): correr água, escolTer, pingar
muito, fluir: a-lrlk a-ha itêko = eu
vou de bubuia: hê-amlw u-lrlk =
tenho defluxo, (guar.; ski'.).
lrlkáw, córrego.
lrl(k) 1-rupi (reg. - vide infra,) descer
o rio (deixar-se levar pela correnteza):
a-h1(k) 1-rupi hupi = eu desci o
rio com êle.
1-rlkwakên (vide; ilkwên - B.C. p.
208 - iricab-aquã = corrente rápida): correnteza do rio (a), as. corredeiras, águas rápidas, corrente do rio~
l rl'.kwakên-ah1 (fortna aumentativa) = idemsupta: lrlkwakên-h~w =
= correnteza da água, (idem; 1 lrlk·akwên = a correnteza do rio:
cf. l u-lrlk-iikwên = o rio corre
muito).
lrl-nazaz, esp. de cigarra aquática.
1-rlpaw (1 =rio - Restivo p. 489- tlpa = seco rio): rio sêco, vazante (mar):
1-rlpawêr = a estiagem.
1-rlpl (B.C. p. 528 = fdndura, profundidade): rio fundo, a profundidade do
rio: l-r1p1-haw (B.C. p. 450- r,J'.pl =
= fundo, fundura) = a fundura do
rio, canal: l-tlpl = o rio está fundo:
1-rlplrêr-ahl-haw = os lugares fundos do rio: i-riphêr-ahl'. kwên-haw;
B.C. p. 44 - 1-ripkêr ..:_ do .f undo
da água.: cf. B.C. p. 528 - tlpl) =
= lugar do rio em que a gente pode
atravessar: l-rlpkêr-ahl'. raha-paw
(tahaw = passar, atravessar: B.C.
p. 473) = vau.
1-rlplnétzakatu, água limpa, clara,
transparente.
/
1-rl-pitlng, água suja, fedorenta, turva.
lrlrlk (reg. - B.C. p. 208 - lrl; vê;
chi e lclrl = correr água): correr,
escorrer com abundância, fluir, manar:
hê-pirakwo-rêr °' u-lrlrlk = estou
. suando: ulkwêr u-lr1rlk = tem he-
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morragia (B.C. p. 208 - hugui mé
lrul).
1-rlrrk-haw (B.C. p. 208 - iriçá =
= ôlho ou filete d'água): riacho,
córrego, filete d'água.
1-rlru (l = água: rhu = vaso, vasilha
em geral: B.C. p. 451): copo d'águe.,
vasilha, qualquer vasilhame para água,
caneco.
1-rlwar (que mora nas profundidades do
rio), Pai d'água, Mãe d'água (gênio
das águas: môço beneficente): l'.-rlwar·rêkwa-haw (etim.; têkwa-haw =
= moradia: l-rlwar = de quem mora
nas profundezas do rio) = céu da
"Mãe d'água" (um dos lugares dos
mortos).

1-rl-whu (a grande corrente d'água:
ef. B.C. - tl - p. 450): mar, enchente, rio grande.
1-rl-whu rah~k (idem supra: taçog =
= traça, verme, etc.: B.C. p. 472):
medusa marítima (parasita do mar).
Ir(i)-z-akãng (idem; iru-z-akãng ...:.__
- B.C. p. 463 - rui = trazido, trahente: akãng = cabeça): cesto.
1-rr zu-zan-ha w, lugar sempre alagado.
1-r~wingwêr (de; l =água: hêz.w l =
== espuma): espuma, sumo espumante.
lr6 (Mont. II p. 343/337 - rob
amargo): iro(w)-ahl (idem; yrobaci = esta muy amargo) = muito
amargo, amargoso: l-ro =água amarga (B.C. p. 208 - irob), (guar.;
ir6).
.

=

=

Iro-iro (reg. - B.C. p. 422 - poroyr6 = muito irado, teso, amargo):
não estar contente com a sua condição,
a sua sorte, queixar-se: (puru)-iro-iro-ma' ê = misAntropo: irO-iro·ahl = criticar.
'lrõng (reg. - idem; 'lGw)-rõng), pôr.
cabo ('lw) - vassoura, ·m achado, etc ..
lru (irreg. - Mont. II p. 178 - yru =
compatiero): f'lnigo, companheiro,

=

aquêle que está junto com, camarada,
(guar.; iru); hé-iru = meu amigo
(idem; cheyru = mi compaiíero):
iru = o amigo dêle: mu-iru = acompanhar, ir junto com: mu-iru-har =
=cam&r&da: iru-kwêr (vide; kwaharêr iru-kwêr) = platenta (o que
foi junto com, o que está com a
criança - guar.; membl'.r-iru); iru·ramo = com, em companhia de~
mémlr-iru = placenta.

1-ru(w)l-tzãng (B.C. p. 209- iroiça e:
= água muito fria): água fria.
Irupêm (B.C. p. 210 - irupe = vaso
ou cesto trançado, e também cesto
chato (iru-péb); peneira; crivo, (guar.;
irupê).
1-rupi (B.C. p. 210 - lrupi = pela
água, pelo rio, embarcado ou navegado): por água, pelo rio, navegar:
l-rupi a-ta = eu vou por água,
(guar.; l-rupi); l-rupi-har = fluminicola: l-rupi .•... zé-apar (reg.
- etim.; zé-apar = dobrar: l-rupi =
= pelo rio) = dobrar um estirão (rio):
r-rupi a-zé-apar iho = eu vou dobrando o estirão.
lru-ramo (reciprocidade B.C. p
177 - irunamo = juncto, junctamente, com): em companhia de, com,
mais, por causa de, junto a: a-ha
Pawl(o)-iru-ramo = eu vou na companhia de Paulo: ihê nê-iru-ramo =
= eu contigo: a-zé'eng kapitii-iru·ramo = falei com o chefe: a-zé·mtéri'hn mukuy awa-kwêr-(a)wii
wa-iru-ramo = eu briguei com dois
homens: mõngwêr-(ii)wii u-lnano-wii tzaramp-iru-ramo = vários
morreram (por causa) de sarampo:
iru-ramo-har = o que vai junto,
acompanhamento (alemão; Beilage):
tiram témi'u iru-ramo-har = a
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farinha é o acompanhamento de (qualquer) comida.
Iru-wapa'ar (reg. - de; iru = junto:
mhaba = acabamento, terminação,
fim): roçar: a-iru-wapa'ar itêko =
= estou roçando.
(Ma'ê)-iru-wapiti1n-haw, fechadura.
1-ruway (vide; tuway), a parte fronteira, fronteiras naturais, o que fica
na frente, defronte: l-l'Ujway-réhé =
= do outro lado do rio, na outra margem do rio.
1-ruwI-tzãng (Mont. II p. 344/338
- roi = frio, inverno: i roiçã =
= agua muy fria): água fria: 1-ruwI·tzãng-ahI (idém forma su.perlativa)
água gelada, (gua.r.; I rovi-sã).
lru-z-ã.kãng (vide; iri-z-aliãng), esp.
de cesta que os índios trazem nas
costas amarra.da por uma faixa na
cabeça.
lta (Mont. II p. 178 - ita = piedra,
pet'ia, campana): pedra, ferro, metal,
penedo, rochedo: téha-ita = óculos:
ita-êmo (B.C. p. 178 - ita emh6) =
= arame farpado: ita-I = rio das
pedras: ita I-apéha-ramo-har =
= arrecife, pedra (rio): ita-iha =
ooJuna tidem; it~ha); ita-ita'i
(forma aumentativa de ita = pedra:
a'i = aufixo do diminutivo) = cascalho, pedrinhas: ita-ita-(wa) (forma
de plural genérico) .= os minerais,
(guar.; itá).
Ita (B.C. p. 210 - ita
armação,
esteio): armação, esteio, estaca: klha-ita = tear: taplz-ita = esteios
de casa: zé-itarõng = fincar esteios:
i-z-itarõng = está firme: puti'a-ita
= costelas.
lta (B.C. p. 177 - ita = nome de sapos
ou rãs, vulgo intanha): esp. de sapo,
intanha (género Ceratophrys).
Ita-gwa'I (B.C. p. 137 - guay = rio
da enseada, água do porto): angra,

=

=

enseada.

Ita'i-kaw (trad.; caba de rã: B.C. p.
177 - itâ = nome dado a sapos ou
rãs, vulgo intanha): esp. de caba.
Ita-lwly (B.C. p. 179 - ita lbli = ôco
de pedra, concavjdade da pedra): concavidade da pedra, cova, ôco de pedra.
lta-kawa-pêw, prato.
ltaklhê (idem; taklhê - B.C. p. 180
- itaquicé = faca): facão: itaklliê-a'i = faca: itaklhê haymé'ê-haw =
= pedra de Pmolar: ita {ta)-klliê
raymê'ê-haw = idem: ita-kI-t1w =
= lugar das pedras moles: (guar.;
klsé).
lta-korôy (de; ita = pedra: corõi =
= assomar, b1otar, emergir): conglomerado: ita ku'i = cimento (vide;
ku'i =. farinha ou qualquer ccisa
socada).
1-taku (Restivo p. 48 - ytacu = água
caliente): água quente: 1 taku-pupur = água fervente: r taku-wérôt =
água morna, (guar.; · 1-taku).
ltaku-ahl (idem; ita taku-ah\'.), pedra
quente.
Ita-kuru(w) (B.C. p. 78 - in cuA
-curb/curubi = cascalho, seixo, pe·
dras miúdas): seixos, cascalho, pedras:
kurupl = rio das pedras, rio Gurupi
(cf. guar.; ita-kuruh1 = pedtegulho).
Ita-kuru(w)-a'i a'i, pedregt•lhos.
Ita-kuru (idem; takuru - Mont. II
p. 178 - itâcurú = pedras, o bodoque
de barro): bolinha de terra para bodoque, pedregal (montão de pedras):
ita-kuru mo-mor-haw (de; ita-kuru = vide supra: monihor = lançar, atirar, anojar: B.C. p.
284) = bodoque.
1-taku-wiwi (Restivo p. 48 - ytacu
bebuy = agua tíbia): água morna:
1-takwérot (idem; 1-taku-wérot) =
idem.
lta-kuzêr (ita = pedra: kuzêr = neol.
português: colher): conch~.
Ita-kwa (B.C. p. 178 - ita cuâ = seixo,
pedaço de pedra, cascalho); pedra
aguda; cascalho, seixos.
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lta-kwii'i, seixos, pedras pontudas: ita!"'
-kwii-kwii-tlw = pedregal de i:edras
agudfs.
lta-kwAr (Mont. II p. 179 - ytaquA =
= cueva o a~ujero de pied1 a: B.C. p.
180 - ita quár = pedr9 furada, cova
de pedra): pedra furada, gruta, furna,
(guar.; ita-kwá).
Ita-maraka (B.C. p. 179 - itambaracá = sino de metal ou de ferro):
sino, campainha: ita-maraka ri'.apu = batida, som de campainha,
(guar.; itapú).
lta-momôr-haw (de; ita = pedra:
mombor = lançar, atir9.r: B.C. p.
284): bodocp. e, tgvar.; ita-momhohá).
lta-murlw (B.C. p.179-itamhoori=
= repicar o sino): sino.
Ita-ngu'a (B.C. p. 179 - ita ngué =
= almofariz de pedra): almofariz, pilão
de pedra.
Ita-paratu (ita = pedra: paratu =
= neol. portugês prato): prato de
pedra, estanho.
lta-pari; muro, cêrca, parêde de pedra.
Ita-péhé; caco, pedregulho, cascalho,
pedaço de pedra.
lta-péhengwêr (B.C. p. 481 - tapehe = pedaço de pedra, caco, testo):
lasca de pedra.
lta-pé-hlm (B.C. p. 179 - ita pecy =
= pedra liSB, lage): ]age, pedra lisa:
ita pé-hlm-tlw = lagedo.
lta-pên (B.C. p. 179 - ita-pê = perua
esquinada): pedra esquinada, qt ina de
pedra.
lta-pêw (B.C. p. 179 - itapêh =pedra
chata, lage): pedra chata, lage.
lta-pinim (de; ita = pedra: pinim =
= pinctado: B.C. p. 377): pedra pin
tad'i.
lta-plpê •••• zapi (reg.), apedrejar.
lta-pitãng (B.C. p. 483 - tapitã =
= almagre): marrom escuro.
Ita-piwa (B.C. p. 179 - ita pigua =
= pedra - pig = fincar): panelas
~pedras esburaca.das).

Ita-põng, barra de ferro.
lta põng-aykwêr, barra de ferro.
Ita-pôr (ita = pedra: pôr = morador,
o que existe), troglodita.
Ita-pu'a, pedra redonda, (guar.; ita-pu1a).
lta-pu'am, merir (pedra erguida), pe·
nhasco: ita-pu'a-pu'am-ti'.w - pe
dregp,l (de pedras erguidas).
Ita-puku, pedra comprida.
lta-pu(w)a (B.C. p. 179 - itapigua =
= prego, cravo): prego, cravo, (guar.;
ita-pigwa); ita-pu(w)a-kãng = cabeçe, de prego: ita-pu(w)a rap~ta =
= ponta do prego:_ita-pu('w)a-kwêr=
prego (sôlto).
Ita-rapipé-pipêtn, pedrá de quatro
quinas: ita-rapupêm = qttina de
pedra.
lta-ratii-ran . (o que parece às pedras
duras; itaratã = pedra dura: ran =
= parecido a): os metais.
lta-taklhê-riiymê (ita = pedra: taklhê = faca: haymbee = amolar:
Mont. I p. 62): pedra de amolar (idem;
ita taklhê-raymê'ê-haw); ita-raymê = p~dra afiada.
lta-réputi (idem: ita-reput...ikwêr B.C. p.180-ita repoti =ferrugem);
ferrugem (metal), musgo (pedras),
líquen, (guar.: ita-poti).
Ita-rini (ita réini), pedras brilhantes,
preciosas: ita-rini-katu = idem.
ltarõng (cf. B.C. p. 396 - pltaru =
= firmar): estar firme, estar fincado
(ita = esteio): i-z-itarõng = está
firme.
Ita-ting (B.C. p. 180 - ita ti = pedra
branca, gesso, metal branco, prata):
gesso, prata, estanho: ita-ting ku'i
(B.C. idem - ita cui = cal); cal
(pouco empregado).
Ita-tlw (B.C. p. 180 - itatlb = pedrepal, monte de pedras): lugar onde
.há · muitas pedras, pedregal, pedreira.
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pedaço de oedra, cascalho): pedra
aguaa, cascalho, seixos.
ltaw (reg. - Mont. II p. 179 - ita
i = água: y; tá = cojer) = b2.dar:
B.C. p. 210 - lta = nadar): nadar:
,
a-1taw 1-pe = eu nado na agua:
1-pl'wi a-l'taw = eu nado debaixo
da água: za-ltaw za-ha I = vamos
nadar! (guar.; ltá).
Ita-wéraw (wéraw = fulgir, brilhar,
relampaguear), pedra brilhante, sílex,
vidro, diamante, pedras semi-preciosas,
(guar.; ita-berá).
Itii-whu (B.C. p. 17'8 - itaguaçú =
= pedra grande, rochedo, penedo):
rochedo, penedo.
(U)-J'.taw ma'ê (vide; l'.taw), nadador:
ihê u-ltaw ma'ê-té = eu sou um
grande nadador.
lta-wôk, pedra rachada.
ltiiy (B.C. p. 177 - vide; ita); sapo
chifrudo.
lta • • . za-mutak (reg.), bater uma
pedra contra outra.
lta zapi (reg. - B.C. p. 39 - api =
= ferir apedrejando): atirar pedras:
ita a-zapi = eu atiro pedras.
Ita-zapo-plrêr, pedra lavrada.
Ita zéka-katu, pedra quebradiça.
Ita-z.l (idem; ita-zlk; ta-zlk - B.C.
p, 180 - itayl = machado de pedra
ou de ferro, métal: B.C. p. 178 - itaçi = machado): machado, aço, ferro
(idem; tazl'.); takl'.hê-a'i ita-zlk i·apo-p'írêr = a faca. é feita de aço:
itazlk-réputi-kwêr = ferrugem.
lta-zu (idem; ta-zu - Mont. II p.
179 - ytayü = oro): ouro, cobre
(metal amarelo).
lti (B.C. p. 181- iti = cisco, folhagem):
sujo (estar), lixo, cisco, fôlhas podres
amontoadas, imundícies, folhagem caída, estêrco, varreduras: ka' a iti = a
mata está suja: iti-aplr (B.C. p. 211
- itiapJ'.r = cisqueiro) = montão de
imundícies: iti i-mono'õng-plrêr (de;
itl =- montão: mon'õng = reunir,
\J

...,

,

ajunctar: B.C. p. 290) = montão de
lixo: itipéir = varrer o cisco (B.C.
p. 211 - itipeir), (guar.; iti).
1 tl-apl-kutl'r, rio acima.
lti-apl'.r (B.C. p. 211 - itiapir = cisqueiro, monte de cisco): monte de
cisco, cisqueiro, monturo.
I_. • • ti'aply (reg. - Re..stivo p. 106
- ahipii = as perj ar): aspergir, borri..
far: l a-tl'apl'y = eu borrifo, (guar.;
tlpl'.y).
lti-aruru (B.C. p. 50 - aruru = a.
folhagens caídas: iti = cisco): peques
na elevação de terreno, moita, monte
de cisco ou f ôlhas caídas.
lti-ati (Restivo p. 390 - ati = mont..
tón): um montão de cisco, estêrco,
imundícies: iti ••. ltlk = despejar,
atirar, lançar fora o cisco.
ltlk (reg. - B.C. p. 181 - itig = atirar,
derrib2r, derrocar, lfnçar, arrojar):
derrubar no chão, colhêr frutas d'uma
árvore déixando-as cair no chãci, bater,
lançar, atirar, derribar, perder, desperdiçar, jogar, pôr: a-J'.tlk = eu derrubo:
hê-hltlk = eu sou derru.bado: ma'ê·l'.wa (a)-ltlk = eu colho frutas:
pino'a (a)-ltlk = eu colho bacabas:
hê•rata'lw a-ltlk (idem; tata'lw
a-ltrJt) = eu bato (acendo) o isqueiro:
ltlk •. •• ita = jogar pedràs: a-ltlk
ita = eu jo~o pedras: ltlk ••• mono = derrubar frutas fazendo-as cair
no chão: a-ltlk i-mQno = eu derrubo
frutas: ma:ni'ôk a-ltlk 1-pê pl'.w(a)·ram = ponho a mandioca n'água
para amolecê-la, (guar.; ltl).
1-tlkl'.r (Restivo p. 317 - y tiquire =
= gQta de agua): (reg.), gotejar,
pingar, gota de água (idem; l-tlklrêr),
pingo d'água, (guar.; tlklrê).
ltlk ••• mo-toho-tohõng 'rep. - de;
ltlk = derrubar: tuu = que se
desfaz ou e esmancha: B.C. p. 547):
colher sacudindo a árvore, fazer cair
as frutas no chão: a-ltlk ma'~
lwa'lw i-mo-toho-tohõng = eu
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colho frutas: ltlk-ukar = de.rrubar:
ucar = forçar, obrigar: B.C. p. 550) =
= derrubar, deixar, fazer cair, mandar).
ltlk mémlr-ukar 'reg.), abortar ~volun
tàriamente).
1-timor 1de; l = água, rio: timhó =
= vapor, fumo, exalação: B.C. p.
518), nevoeiro do amanhecer acima do
rio, neblinP, ~ar.; l'.-timho).
1-ting B.C. p. 211 - iting = agua
branca, turva, neve): água turva.
1-tining de; 1 = água, rio: tyni =
= sêco: Mont. II p. 391/385): rio
sêco: 1-tl-paw B.C. p. 527 - tipa
i = é se<{CO o rio) = o rio está sêco.
1-tlpaw B.C. p. 204 - tipá in ipah =
= seccar, enxugar, evaporar· se a água),
secar o rio, evaporar-se a água.
ltipéir reg. - B.C. p. 211 - tipar == vBrrer o cisco): varrer o c1sco
1-tlpl ,B.C. p. 211 - iti-pi = agua
funda, rio fundo, a profundeza da água
ou do rio): profundeza da água ou
rio, ser fundo (rio): 1-tlpl paI = olha
Já que o rio está fundo! .
1 tlpl-kirira, água suja, rião potável,
poluída: ko l tlpl-kirira = esta
água não presta! (cf. 1 purãng-été =
água boa, ootá" e1, salubre).
lti-plta (B.C. p. 211 - iti pita = folhagem do rio qt.e se amontoa nos
iemensos): cisco que se amontoa nos
remansos, fólhes caídas apodrecendo
em baixo das á1·vores.
1-tlplting, água barrevta, ttirv .1.
1-tlpuk (vide; tlpuk), ôlho d'á!?ualti-rupaw (B.C. p. 211 - iti-rupá =
= lugar do cisco): cisqueiro, luga.r
onde se junta a folhagem das enxurradas.
1 tl-uhu (B. C. p. 525 - tiguaçu = rio
cheio, enchete): o rio está cheio: l-t1-uhu ahl = repiquete (pron.; l-tl·whu-wahl).

Itiy (vide; itay; de tay;

=

áspero

ouriçado, hirto: B.C. p. 474): sapo
de chifre.
1-tu (B.C. p. 212 - itu = bater d'água,
cascata, salto): casca.ta, salto: ltu-wi
(que se encontra nas cascatas) = esp.
de sarapó de pequeno tamanho.
1-tumatza-pé, rio abaixo.
I-tu-p(ii) (vide; tu-p(ii) - B .C. p.
181 - ituh = estar elle): o fato déle
estar.
Ituwi, fio sôlto, fio de teia de aranha
sôlto.
Itzê (reg.: idem; ityê - Restivo p.
280 - ayquie = entrar): entrar:
na-itzê-i ruku = não entrei: a-itz'
tapiy-mê = entrp na casa: itzê ••
• • • héhé = entrar em (absorver):
l u-itzê wlra-réhé = o · pau absorve
a água: itzê-mh:n (itzê = entrar:
mlln. = esconder, occultar: B.C. p.
268) =esconder, ocultar: itzengatu-=
entrar, caber bem, (guar.; oyké).
1-tzororôm (de; ltororõ =agua corrente: B.C. p. 537 - vide; tz6rórôm);
manancial, fonte, ôlho d'água, cascata, cachoeira, queda d'áyua, (guar.;
ltororõ).
I'u freg. - Restivo p. 129 - ayú •
= beber agua), beber água: a-l'u = eu
bebo água: l'.'u-a'i (forma diminutiva
de; l'u) = um gole d'água: l'u-haw
(de; l'u = beber água: haw == lugar) = bebedouro, ponto d'água,
caneco, cuia pequena para beber água,
copo, qualquer recipiente para beber,
(guar.; lgwaha); l'u pété'i-ha-rupi = beber de urna vez: l'u-putar e:
= querer beb~r: a-l'u-putar = quero
beber, (guar.; l'ú).
I-uhu (B.C. p. 201 - l guaçu = á&ua
grande, rio g.rande): rio grande.
'1w (sufixo - B.C. p. 184 - lb = árvore, haste, pé, tronco): tronco de
árvore, árvore, pé de, cabo (faca, etc.),
ter cabo: hê-môto'õng(i)-'lw = eu
sacudo a árvore: zuta'rw = pá de
jatobá: wha-kating'lw =- pá de
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cedro: zanlro'lw = pé de andiroba
pinua'lw = baca beiro: watza'l'.w =
-= assaizeiro: tépéhly-haw'l'.w =
-= cabo de vassoura: taklliê'J'.w =
= cabo de facão: i-'lw = tem cabo.
'lw, fundo: i-pê'iw = caminho trilhado.
'lw (reg. - B.C. p. 184 - lh = elevar-se, erguer-se, pôr-se em pé, aprumar..
-se, hastear-se): erguer-se, aprumar-se,
erguido, ereto, a prumo, perpendicular,
árvore, fuste, haste, caule, pé, tronco,
mastro: mu-l'.w = erguer, pôr em pé.
Iwa (idem; ma'ê-l'.wa; B.C. p. 184
- lbá = fruta da árvore): fruta:
lwa-apirêr (B.C. p. 185- iba apiré=
casca de fruta) = casca mloe de
fruta: lwa-apiw (B.C. p. 185 - iha·apiu = fruta de pelle molle) = fruta
mole: lwa-irupi = haste de fruta,
(guar.; lba-yurupi).
1wa(g)-pé-har (Mont. I p. 79 - ihápe
huára = celestial): celeste, aéreo:
lwa(g)-pé lar = avião (canoi. celeste).
lwii-hé-ran-lw, maparajuba (esp. de
árvore, fam. das Sapotáceas).
lwii-huwa-ran tque tem cara parecida
à de um animal de criação: bimba =
= animal, gado, criação: B.C. p.
164): onça sussuaran~: lwa-huwaran uru-zawar (nossa onça)-= onça
•
maraJoara.
1 wak (B.C. p. 185 - l'.bag = ceu):
céu: lwa(g) pirãng = céu vermelho:
lwak ahJ'.k(i)'J'.m = infinito e.o céu:
lwak aman(i)'lm (B.C. p. 30 - amãêy = sem chuva) = céu claro, sem
nuvem: lwak mltê-rupi korahl =
= meio-dia: lwak-pê (B.C. p. 186
- lhapaga-pé = no céu) = no céu:
lwak-pihun = nuvem preta l'.wak·pôr = celestial, celícola, do céu (B.C.
p. 187 - lba pôr); J'.wak purãng-été = céu limpo: 1'.wak-réhé-har
(vide; l'.wa(g)-pé-har) = celeste (sem
movimento): zahl-tata l'.wak-réhé·har - as estrêlas são celestes: lwakun = nuvem preta: l'.wak-wéraw

=

(de; lwak = céu: Restiv o p 471.
- amâberá = relampago) = relâ,m..
págo: J'.wak zahl-tata tde; 1wak ::s
= céu: Restivo p. 298 - yacltata =
= estrella) = céu estrelado, (guar.;
1há).
'lwa-kating (B.C. p. 185 - lha cati =
= budum ou fedor de fructo): fruta
muito cheirosa.
I-wakaw 'vide; wak = voltar-se), os
meandros do rio, as voltas do rio.
'I wa-kawl'. B.C. p. 185 - lha cagul =
= vinho de fructas): cauim de frutas.
Iwak huwl, céu limpo, azul, claro.
lwa-klr (idem; ma'ê-lwa klr), fruta
verde.
Iwakun fcéu preto),
nuvem.
,
1-wân, Mãe d'água: 1-wan kuzii e::
Mãe d'agua.
Iwa(g)-pé-har (B.C. p. 186 - lbagapé = no céu): celestial, aéreo: lwa(g)-har (vide; rupi) = celestial (com
movimento).
1 wa-pékwêr (B.C. p. 186 ~-- lbapé =
= casca de fruta): casca ~ura (fruta):
'lwa-pinêl' = fruta descascada: 'lwa·pinim = pintas da fruta: 'lwa-pomõng (B.C. p. 187 - llia pomong = fruta pegajosa) = fruta
pegajosa, visgo da fruta: 'lwa poro·moro-mõng = fruta mu.ito pegajosa: 'l'.wa-pt1nga = fruta podre:
'l'.wa-ra'ingwêr (idem; ma'ê lwa•
-rii'ingwêr) = caroço, semente da.s
frutas - (guar.; l'.há-ra'ingwé); 'lwa•
-rata = fruta dura: 'l'.wa-ré'é-ahl =
= fruta quase salgada: 'l'.wa-rété·katu = fruta doce: 'l'.wa-rô(w) (B.C.
p. 187 - lha ró = fructa a{narga) ==
= fruta amarga: 'l'.wa-tining =fruta
sêca: 'l'.wa-un = esp. de fruta encar·
nada azêdn., comestível: l'.wa-zu =
= esp. de fruta comestível silvestre.
lwar (suf. idem; rupi-har), morador de:
Kurupl'.war = Gurupiense: Kamirãngiwar = morador de Camiranga.
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l'war (de; l'.'u = beber agl a), bebedor
de água, abstêmio).
1wa-ra'ingwêr, caroço, semente extraída das frutas, (guar.; lba-ra'ingwé).
I watê (B.C. p. 187 - l'.haté :- alto,
no alto, encim::i, elevado): no céu,
no ar, em cima, alto, acima de,_ em
cima de, a p':trte alta, a pai te de cJ?na,
arriba: wJ'.ra-miri(a)-wa wéwêw wa-iko l'.waté = os p&ssarinbos voam
alto (var.; l'.wat-wa); taw-J'.watê =
= acima da ald ei':l.: J'.watê-har =
= celeste: lar J'.waté-har = avião
(ranoa celeste): l'.watê-haw = altura:
l'.watê-ha-pê = no alto, (guar.; l'.haté-ha-pé); l'.watê-katu (B.C. p. 187
- J'.haté = erguido muito) = alto,
grande: awa lwatê-katu = homem
alto: J'.watê kut1r(i)-l1ar (de; l'.watê = no céu: coti = do lado: B.C.
p. 77) = supzrior (do lado do céu):
hê-rémê J'.watê kut1r(i)-har = meu
lábio superior: l'.wa-tl'.ng fB.C. p. 187
- l'.hati = céu branco, encjnerado,
fumarento) = nuvem, nevoeiro, nublado (estar): J'.wa-ting-(é)tété = o
tempo está nublado, nevoeiro espesso:
lwa-ting-uhu (idem) = grande nevoeiro: l'.watê-wi = de cima: lwatê-wi a-pôr = eu pulo de cima, (guar.;
rhaté).
1wa-un, esp. de frutinba preta não jdentificada.
1-way-réhé (cf. i-ruway), do outro lado
de, além fronteira: 1 (i)-way-réhé =
do outro lado do rio.
lwa-zu (ma'é-J'.wa zu), fruta amarela,
arajuba (esp. ce fruta comestível),
fruta madura, (guar.; iha-yu).
(I)wê (B.C. p. 57 - he = mais, tambem,
ainda), ainda.
I'wéhé (idem; iwéhêm; B.C. p. 188
- ibece = ralo), ralo (instrumento),
lima, (guar.; i vésê).
Iwêy (etim.; l'.'u-êy - Restivo p. 489
- cheyuhey - tine sed: B.C. p ..
212 - iúhei = ter sede): sedento

(estar), ter sêde, querer água, sequioso:
hê-lwêy = estou sedento, tenho sêde,
(guar.; l'u-hêy ).
1 wl'. (B.C. p. 189 - ibi = terra, solo,
chão): terra, solo chão: lwl-apu'a =
= bolas de barro para bodoqt e:
a-plk llwl'.-pé = sento-me no chão:
rw1-ha1 kaparêr = o fim do mundo
(assim designam os Tembé os dois
pontos leste e oeste do horizonte, nos
quais supõe-se estarem os lugares da
saida e do pôr do sol): lwl'am (vide;
'am; B.C. p. 189 - ihiã
terra
erguida, barranco) = barranco, ladeira:
l'.w1'am-ap1r = o alto do barranco:
l'.wl'am i-apakwi = desmoronamento
de terra (barrancó): lwl'.-apé (B.C.
p. 189 - ibi-apé = a superfície da
terra, a casca da terra) = o chão, o
solo: lwl'.-apé' a-ramo = sôbre a
terra, no chão: lwl'.-aplpê (B.C. p.
190 - ihi apipé = te.cra de crista
ou cume chato, plano, chapada) =
= altiplano, taboleiro, platô: l'.~i
·apipêw (B.C. p. 192 - ibi péb
= terra plana, planície) = idem supra:
lwl'.-apipêw puku (B.C. p. 192 - ihi
pepucu = chapadão) = chapadão,
(guar.; lhl'.).
lwi (B.C. p. 189 - ihi = barriga, ventre): a barriga (parte internf ), ventre,
intestino, tripas, entranhas, (guar.;
ihiy).
lwi (B.C. p. 189 ---.. ihi = sobe desce.),
baixo; ko iwi-pé-té ahl! = isto é
btl.ixo demais! i wi-ramo = pôr debaixo.
1wl'.-anõng, desabamento de terra.
lwl'.-apaw (B.C .. p. 189 - ibiapah in
ihi-áh = cortar terra, c2var terra
fazendo barranc3 ), nascentes do i{.,arapé, cabeceirinha do igarapé, ôlho
d'água deixado pelo jôrro da ágl:a.
lwl-apl'. (r~g. - B.C. p. 189 - ibiapi =
= tropeçar cair tropeçando): cair no
chão (tropeçando): a-lwl-ap~ = cai
no chão.
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Iwl apl'a-pl'am (~.C. p. 43 -· apir =
= elevado, subido, crescido: idem p .
30- am =erguer-se: ~wl =terreno):
terreno com altib9ixos.
lwl-aplk (reg. ·- B.C. p. 189 - ibiapi = assentar, pousar.): deposjtar-se
~órra, residuo), sedimentar-se, assentar.
lwl-aplpê-haw (B.C. p . 189- ibiapi =
= assentar (pousar no chão): planicie,
cume chato, chapada, taboleiro, platô.
lwl'.-ap1r tB.C:p. 190-ibi apir = crista de terra): crista de terra, cume.
lwl-apu'a (B.C. p. 190 - ibi apuâ =
= terra redonda, globo, orbe, bola):
bola ou barra de terra.
lwl-atii (B.C. p. 190· - ibi âtâ = terra
dura, terrão): terra socada, taipa.
1wJ'.-êê (vide; êê), deserto (lugar).
1wl-été (B.C: p . 190 - ihieté = terra
firme): terra boa para lavoura.
lwl••• étzak (reg. - B.C. p. 191 - ihi
echag = aquelle que olha para o
chão, modesto, acanhado, medroso):
olhar para o chão, ser medroso, acanhado.
1wl ho-hõng (B.C. p. 192 - ibiçuçu =
= terremoto): terre~otc, desmoronamento de ba1ranco, etc ...
1wl(ii)-hu-( wii), mojta.
lwl i-a(w)kl-haw (idem; 1w1-maran);
terra trabalhada, mexida.
lwl i-mu-iita..:m!rêr (idem; plrêr),
adôbe.
e
Iwlka (reg. - B.C. p. 19Q - ibicá =
= escavar a terra, esvaravat.a.r, ratar,
fossar): escavar a terra, esgaravat!il.r,
catar, fossar.
1 wl•.• kamlk (reg. - vide; kamlk),
amassar barro.
lwl-kiiray fB.C. p. 190 - ibi carâi =
= arranhsr a terra), escaJavrar, arra.nhar o chão, raspar o chão.
1 wl'.-kaw, esp. de caba.
lwl-kay (Reg. - B.C. p. 190-ibicôi =
= cavar, excavar): cavar a terra.
1 wl - kaywêr = terra: (Restivo pa.

461 -. acai - quemarse, abrasarse)
estepe, savana.
(l wl'.) .•. lwlkôy (reg. B.C. p. 195
- ibiribicôi = cavar terr2 ):. cavar,
escBvar (terra), fossar parf: tirar as
raízes, (idem; 1w1-kay).
lwl-ku'i (B.C . p. 190 - ihicui = pó
de terfa, arei3.): pó, poeira, terra
fina, (guar.; lbl-ku'i).
lw1-kut1r(i)-har (do lado do chão),
inferior, do lado de bt ixo: hê-rémê
1wl-kut1r(i)-har = meu lábio inferior.
lwl-kwâr (B.C. p. 192 - ibiquar =
= furo de terra, cov8, buraco): buraco (no chão), esburacar, perfurar,
furo, cova (reg.): lwl-kwar kwaharêr'ar-haw (o buraco, a "c2ida" das
crianças) = buraco no chão onde nascem as crÜJ.nças com as mulheres ajoelhadas para parirem: lwl-kwar l'.pl-uhu = abismo.
lwl-maran 'v ide; maran), terra trabalhada: lwl maran(é)'lm (etim.; lwi =
= terra: maran = mexer: 'lm = '
= negação) = no man's land, t..erra
sem ninguém (mitologia tembé), terra
.
virgem.
1 wl-mltêr (vide; J'.wl-pltêr), o centro,
da terra, o centro do munoo (onc:e ficam
localizados os Tembé), (guar.; lhl-apJ'.té).
1 wl. . • n10-apl-hêm (reg.), fazef um
atêrro.
1wl'.. . . mo-aplpê (reg.), terraplanar
'a plainar o solo.
1 wl'.... mo-apltêr(é)-kwa (refi.), fazer
montículos de terra.
lwi-mon (B.C. p. 170 - ibi ·= a pelle
- mong = pinct.-:tr, envernizar --. idem
p. 288): eczema, frieiras, ter frieims
(idem; il~i-mõng); hê-iwi-mõng =
= tenho f rieiras.
lwl'.... moruru B.C. p. 191 - ibi
mboruru = amollecer a terra Ol!
barro com água), amassar terra ou
barro com água.
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lwl 'ôk B.C. p. 192 - ibi óg = casa
1

de ierra): casa de barro, taipa.
Iwl'.'ôkar rB.C. p. 192 - ibiocára =
= taipero): taipeiro.
lwlpé 1B.C. p. 192 - ibipé = no chão,
no solo): em baixo, debaixo de, no
chão, no solo: u-zérêw J'.wlpé = estendeu-se no chão: l'.wl-p-a'u = mais
abaixo: lwlpé.•• aplk = sentar-se
no chão: lwlpé-har = terrestre,
(gui r. · ll>l'.pé).
lwl'.-pê'w (B.C. p 192 - ibi péb =
=terra plana, (planície, planura), planície, vale, (guar.; l'.bl'.-pé.)
lwlpé••• zuhaw (reg.): derrubar (planta
ou árvore).
lwl'.-pl ~B.C. p. 192 - ibi pi = o fundo,
o centro, o interior da terra): o interio1, o fundo da terra.
1wl-pl'.-pê, no interior da terra.
1w1-pltêr (vide; lwl'.-mltêr); o centro
do mundo, lugar onde o sol passa
bem acima da cabeça - cada aldeia
Tembé, (guar.; lbl'.-aplté).
1wl'.-pô (B.C. p. 188 - ibi = imbira,
corda, Jiame: pô (idem p. 401) =
= fibra), cipó (g-uar.; lei-pó); l'.wl'.·po-a'i (pron. l'.wl'.-p.w a'i) = esp. df
cipó fino: lwlpô-muhu = timbó de
moçu (nome regional): 1wlpô-pazê =
= esp. de cipó: l'.jWl'.pô-pêw = cipó
"escad~ de jaboti" (nome regional):
lwl'.pô-titik = cipó titica (nome regional): lwl'.pô-titik-uhu = timbó-açu (nome regional): lwlpô-zu (idem;
l'.wl'.pu-zu) = cipó de abutre, (guar.;
"lClpO.
" )
1wl-pomõng, terra argilosa, barrenta
(B.C., p. 192 - ibi pomõ).
lw1-po'ôm, nesga de ten·a, pedaço de
solo.
lwl-pôr (B.C. p. 192 - ibipor = o
que é, o que há na terra), terrestre.
1 wlputl'.r (etim.; 'l'.b = haste, mastro
- putlr = flor): bandeira nacional
e estrangeiras.

lwir (Mont. I p. 17~ - ipirâ = cruda
cosa - B.C. p. 192 - ibi = verde,
novo, fresco), cru, verde, fresco, tenro,
nôvo (estar): pira-iwir (idem; pira-z-iwir) = peixe fresco: ina'ê-1wa
iwir=fruta verde: ma'ê-rookwêr iwir
= carne verde: J'.wl'.ra-iwir = pau
verde.
lwir (B.C. p. 195 - ibiri = ao longo
de, ao lado de, juncto de), ao lado de,
à beira de, à margem de, debaixo de:
1-z-iwir = à beira do rio: lwha-iwir=em baixo da árvore: i-z-iwir=
= ao lado de: iwi-ramo (vide; iwi
- adv. de lugar), por debaixo de,
por baixo, (guar.; iviri).
Iwir (B.C. p. 195 - ibiri = ao longo
de, ao lado de, juncto de, a par de),
emparelhado com, junto com, à beira
de, ao redor de, em tôrno de, o contôrno: o-ho hê-iwir = êle vai junto
comigo: zuru-iwir = os contórnos
da bôca: hê-i wir = ao redor de
mim: tapl-z-iwir hêta-tété tapi'ak-réputl'. = ao redor da casa há muita
"sujeira" de gado: ma'ê-rl'.ru-z-iwir
hêta-tété tahlw = ao redor do copo
há muitas formigas: iwir••• ho =
= abeirar: a-bit Wizêw-iwir (idem;
Wizê-z-iwir) = eu vou abeirando
Vizeu.
~Ir (B.C. p. 188 ---. ibir = pelle de
árvore, alburno, fibra, imbira, corda,
Jiame): casca, fibra, imbira, liame,
(gu~r.; l'.vi).
wlra (idem; wira - Restivo p. 96
- ybira = arbol), árvore, madeira,
(gu.ar.; lblra); l'.wlra'a = fruta da
árvoie: lwlra-(a)pé-kwêr = casca
de árvore: J'.wlra'arêr = pau caído:
lwlra'a-tété = árvore frutífera: l'.wlra-rahok = broca (não confundir com
lwl-rahok = verme, minhoca): l'."wlra'í = vara, pauzinho (gu'l.r.; lblra'i);
l'.wlra i'a-ma'ê = árvore frutífera:
1wlra-lhlk (Restivo p. 96 - ici =
- goma ou resina) = resina: lwlra
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lkway-kwar--plrêr = balsa: lwha'i-kwêr = pedaço, lasca ae madeira:
lwlra 1-mu-zu-ame-ame-pl.l'er balsa : lwlra-lp1 = o tronco, 2'
base da. árvore: 1w1ra-1pl-kwêr tôco de árvore: lwlra i-pl'.wêr árvore estéril, paus secos, gravetos:
lwlra i-pl-zuk = pau ou árvore
podre fB.C. p. 192 - ibira i piyu);
lwlra-iwir = pau verde: i'.w1ra-lwiy = ôco de pau, pau ôco: 1wl·riikii (viàe; wl-rakã) = galho (guar.;
lblr3-akãng); lwlra-kaml'.k (B.C. p
192 - ibiracambi) = forquilha de
pau: lwlra-kltii (Rest.ivo p. 96 - ibira quytã) = nó de pau: l w1ra••.
• • • ki ti (reg.) = serrar ma deira:
lwlra-kiti-haw=ser1a, serrote (gua.r.;
ibira-kitihá); lwlra-ku'i = carcoma,
cupim (B.C. p. 193 - ibira cui);
lwha-ku'i-kwêr =serragem: 1wlra·kuzêr = colher de madeira (kuzêr =
a: neol. português): lwlra-kwar =
= pau furado, ôco (B.C. p. 194
- ibiquar); lwlra-kwahaw = instrumento de pagé feito de dois pedacinhos de pau: lwlra mono'ôk (iwj
ra = madeira - B.C. p. 287 - mond6g = quebrar, partir, cortar) =
cortar ma.deita: 1w1ra. • • mu'i =
rachar pau: lwl'.ra-raka = galho
de pau: lwl'.ra-rêzwl' = orelha de
pau ou cogumelo {B.C. p. 193 - ibira
e:íit.i}; lwlra,rô = pau amargo, esp.
de árvore: lwlra-ru(w)i-wêr =fibra:
lwlra-ti = espinha de pau: .l'.wlra •••
• • • ti'u = usa-se quando o cachorro
acha rasto de caça: za war iwira
u-ti'u = o cachbrro morde a madeira.
1 wl!.ran (llwl = terra: ran = forma
pejorativa): solo árido.
lwlra pa-pãng (B.C. p. 360 - pãpã =
interpolado) : trêmulo da árvore
nas águas: lwlra-pên(i) (B.C. p. 368
- pen = quebrar-se, ser quebrado) .
pau quebradiço: lwlra-pênawêr =
lugar onde quebrou-se madeira :
•

=

A

A

\JA

=

lwha-piru (Restivo p; 96 - puru
= seco) = pau sêco, fôfo: lwha
pltérêr (B.C. p. 398 - pitér = o
meio, o centro) = âmago de pau:
lw1ra-plw (B.C. p. 377 - piu =
= mclle, braado, macio) = pau mo)~:
lwlra-rahôk (idem; ra'ôk - B.C.
p. 194 - ibira raçog = guSBno de
madeira ou pau) = parasitac, das
á:r:vores, esp. de verme comestiveJ que
dá nas árvores podres: lwha-rakã
(Restivo p. 96 - racâ = rama) =
g,-:tlho : !'w lra-rapo (Restivo p. 96
- rapo = raiz del) = raíres: l'.wlraheíioi
·rêzwl'. (Restivo p. 140 yhira = brotar el arbo1) = brotos de
árvore: l'.wl'.ra~ro(w)êr (B.C. p. 195
- ibiraróh = fôlhas de árvore) =
fôlha : J'.wi'.ra-uhu (B.C. p. 193
- ibiraguaçu = pau grande) = pau
grosso.
Iw1r-atza-par, esp. de sa.rapó.
1 whaykwêr <B.C. p. 444 - raycuer =
pedaços, fragmentos : ybira raycue = pedaços de pau), toro, resto
de pau: lwlra-zérêw (B.C. p. 587
- yerêb = volve.r-sd, virar-se, contornar-se) = pau caído: lwlra-zuk
(B.C. p. 597 - yug = podre, desfeito,
apodrecido) = pau podre: J'.wl'.ra-zu-zuk = pau completamente podre.
1 w1-ririy fB.C. p. 195 - ibiriri = terra
tremente, tremedal), terremoto.
lw1r1w (B.C. p. 195 - ibirib = nome
dado a aroideas e outras), tiriba (esp.
de planta) .
Iwir 1-war (B.C. p. 195- ibiri =junto
d a: 1 = rio), ribeirinho (ser): hê-iwir
1-war = eu sou ribeirinho.
1 wl-rlzuzan, terra encharcada, movediça: 1wl-rupi = por terra (J'.wl-rupi
a-iko = estou viajando por terra):
lwl-rupi-har (vide; rupi-har) = terrestre (com movimento): lwl-rwi-rwi-haw (B.C. p. 195 - ibiriri =
= terra tremente) = terremoto: lwl·ruru (B.C. p. 195 - ibi rurú

-89-

=

= terra ensopada, movediça) = terra
encharcada, movediça.
1whôk (reg .), tirar lascas, desfibrar:
lwJ'.rôk-plrêr = lascas, fibras: uruwi w-1w1rôk-p1rêr = fibra de ganercumã.
lwl-ruru (B.C. p. 195 - ihi-rurú =
= terra ensopada ou ú.mida, terra
balofa, movediça, enxarcada): terra
encharcada, movediça, balofa.
1wl-ta'i, areia g,rossa, (guar.; mhita'i =
~ranito).

1w-ita'i (Restivo p. 433 - yta = piedra: a'i = diminutivo: lwl = terra):
calhau, pedrinha lisa.
1wl-tawa, barro amarelo: lwl-tiiwating (B.C. p. 468 ·- tahating =
b~rro branco) = t~rra, barro branco.
1wl-tawan (B.C. p. 472 - tagua =
= barro vermelho): esp. de barro
avermelhado: lwl-tiiwan pirãng =
terra vermelha, barro.
Iwltê-haw (B.C. p. 187 - ihaté ou
. ibeté = elevado, erpuido): altt>ra.
lwltêr (B.C. p. 187 - ibeté = erguido
muito): pau d'arco: lwltêr-putl'.r =
flôr de pau d'arco.
1wl-timorêr (idem; J'.wl-timor; de;
lwl = solo, chão: timor = vapor,
fumo, exhalação: B.C. p. 518), neblina:
lwl u-timor iko = está neblinar do :
lwlting (B.C. p. 195 - ihiti = nevoa,
neblina) = neblin8., névoa, nevoeiro.
1w1-ting (B.C. p. 195 - ihiting =
= terra branca): areia, praia: 1w1ting-murêr = poeira, (guar.; ivJ'.-ku'i ting); lwl-ting-parêr = areia
movediça.
1 wltJ'.r :(B.C. p. x95 - ihitir = terra
erguida, serra, monte, montanha): serra, ladeira: l'.wJ'.tJ'.r apl-pêw = o pé
da serra (BC. p. 42 - apiréb = assentado, chato): l'.wJ'.tJ'.r-amêw = os
contrafortes da serra: 1wlt1r-akii·kwii = serranias: J'.·wJ'.tJ'.r-apê-p(é)
(B.C. p. 39 - apéb = achatado,
chato, baxo) = os contrafortes da

serra, o ba.ixo da serra: 1w1til-aprpêw = a vertente da serr~: J'.wltl'.
rakwii (de; J'.wJ'.tJ'.r = serra: haqua =
= pontudo: B.C. p. 154) = outeiro:
" " "
"
("1w1
"t"ir = serra: B .C.
1w1t1r-ap1r
p. 43 - apJ'.r = apice, cume, cimo,
tope) = cume da serra: ~w1t1r i-apakwi =desmoronamento de terra (serra):
lwltlr(i)-war = serrano, montanhês:
J'.wl'.tlr-J'.watê = serra alta: J'.wltJ'.r =
= serra alta: J'.wl'tl'.r-ru(w)-awir (de;
l'.wltJ'.r = serra: ruw = paj, base:
a wir = desigual: cf. B.C. p. 18
- abihar) = pé da serra: l'.wltJ'.r-uhu
(B.C. p. 195 - ibitiruçu = serr2
grande) = serra grántle: 1wl't1-w1tlr
(forma de intensidade) = · serranias,
outeiros, (guar.; 1vlt1).
1wl-to' ôm, barro: lwl-to' ôm. • . mo-zwa (reg.) = amassar a terra para
fazer panelas, amassar barro.
Iwl'.tu (B.C. p. 196 - lhltu = vento:
idem; 1 pitúb = halito, sopro d'água,
vento): ar, V·:!nto, ventar: wJ'.ra!..
-miri(ii)-wa wéwêw wa-iko .lwl'.tu-rupi = os passarinhos estão voando
no ar (var.;· lwltu-rupi-wii); i-z-J'.wltu=está ventl:lndo (guar.; lbJ'.tu);
i-z-lwltu iko = idem: J'.wltu l'.wJ'.ra
ml'.-mJ'.y = o vento sacode as árvores:
lw'J'.tu(u)-pitu'u = o vento acalmou: ·
wv
1w1tu 1wua
u-zapa-zapar =o vent o
dobra as árvores: J'.wJ'.tu-iiiyu (B.C.
p. 196 - ibitu aih = vento mau,
tempestade) = tempestade, borrasca,
furacão: J'.wJ'.tu aman u-érêkc (está
ventando e chovendo) = ventar com
chuva: lwJ'.tu-anõng (cf. Mon1. I
-p. 496 - amãçunu = trueno) = a
zoada do vento (forte), estrondo do
vento: J'.wl'.tu-étété (forma do aumentativo) = vent2nia: i-z-J'.wl'.tu-étété =
= tem ,ventania, (guar.; lvltu).
1wl-tu(w)irêr (L.A. p. 18 - tubir =
- poussiére), poeira.
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lwl'.tu i-tzãng-ahl (l'.w~tu = vento:
B.C. p. 457 - roiçã = frieza, muito
frio): vento frio (ser o): l'.witu kirim(a)katu (vento de lnuita valentia:
Mont. II p. 333/327 - quirey = valentia) = furacão: 1wl'.tu o-haw =
direção do vento.
1 wltu-rapé, traquéia, Jaringe (o caminho
do sôpro, do hálito).
1wl'.tu-rénunê, o la.do do vento.
Iwltu-rlapu tde; l'.wltu = vento:
l\tfor t. II p. 388/382 -· tlapug =
estrondo da. água) : a zoada do
vento (com chuva): lwltu-wl'.tu-a'i
{lwl'.tu-wltwa'i - forma dimiuutivs.) = ventinho, brisa.
1-wltzang (por; 1-rwltzang; (roiçã=
= frio: Restivo p. 310): a água está
fri~.

1 wl-tzing (vide; l'.wl-ting), areia.
1 wl-tzôk (reg. - B.C. p. 190 - lbl
çog = socar terra, bater no chão):
bater, pisar o chão, socrr terra, fincar
no chão: 1w1-tzorôk (lwl = terra:
B.C. p. 190 - çorõg = roto, .raspado,
dilacerado) = fenda d9. terra: lwl•••
• • • tzórôk (reg. - B.C. p. 190 - lbl
çorog = rasgar terra, furar, cava.r) =
= arar a terra: J'.wl'.-tzo-tzôk (reg.) =
= socar o chão, pilar taipa: lwl-u'a-u'a = altibaixos: lwl'u-har (fwl =
terra : · 'u-har = comedor de) =
geófago (nos casos de verminose):
.... ..,
1w1-upaw
= sepu1twa.
'lw-lwa (B.C. p. 553 -uuiba = canna
.
'
cann1ço, vara de flecha): corpo de
flecha, esp. de bambu: 1w1wa-tlw =
flechal.
1 w1-wa-ran; lambari.
1 wl-waytlk (reg. - B.C. p. 191 - 1h1-guait1 = lançar por terra, deitar no
chão): lança.r por terra, deitar no chão.
lwl-wi, no chão, a pé, por terrE:.: a-ha
lwl-wi = eu vou a pé, por terra:
lw1-wi lwaté-kutlr = de baixo para
•
cima.

1 wJ'.-wlr (B.C. p. 191 - lhigu~r •
= abysmo, precipício, ft ndura): a.bis..
mo, fundura: lwl'.-wl-pê = debaixo
da terra (B.C.; lbigul'.pé); lwl'.-wi·
-pé-bar= subte1Tâneo (B.C.; lblguipeguar).
1 w1-wôg (Restivo p. 505 - yhi mhoy
pire = sulco): terrB. rachada.

lwl'.y (B.C. p. 191 - lhl'.i = o interior,
o interno, o que é dentro): concavidade, abertura, ôco, buraco comprido,
côncavo (ser): wl'.ra-l'.wl'.y = pa.u
ôco: maraka i-z-l'.wl'.y = o maracá
está ôco: l'.wl'.y-mê = dentro de:
hê-l'.wly-mê =centro de mim.-. (ruar.;
l'.bl'.y); lwl-z-a'i = ôco de pau.

1'vlza'u (B.C. p. 196 -

lhlyar = nome
daqo aos Caprimulgos - crapaud volant): esp. de sapo - bacurau (nome
regional) (cf. guar. corr. iblyá = culebra).
lwl'.zaw (B.C. p. 196- lblya =divisas,
marco, limites): divisa, marco, limites, demarcação de terra; posse, ro·
ça, confins.
I w1-zwa (de; lbl = terra: B.C. ·p.
195 l'.blyua = contiguo, imme<. iato, pegado): tijoló, barro (cozido
ou sêco 110 so1): l'.wl-zwa tapwl'.y =
casa de tijolos : kamuti lwl-zwa
i-apo-plrêr = o pote é feito de b&rro
cozido: 1w1-zwa pl'.y lB.C. p. 393
- pii = multiplicar, aumentar e·m
número) = telh1: lwl'.-zwa-ting =
ba1ro br9.nco, gêsso, giz.
1wo tci. B.C. p. 196 - l'.hô = fl~char,
lançar setta ou flecha): cipó, vareta
flexivel: usa-se nas p l.lavras comp.o s·
tas: pira pikir-J'.wo-har - enfiada
de peixes, (guar.: ivõ).
(Ma'ê)-J'.wo-har; (Mont. II p. 171
- ybõ = flechar): ter boa ponta.ria,
ser bom atirador de flechas: ihê
ma'ê-lwo-har = tenho boa ponta.ria.
1 wlku (B.C. p. 197 ~ lbucú = haste

-91-

longa, vara, varão): haste longa, pau
comprido, va;:ejão.
lwur (B.C. p. 197 - 1bur = fonte,
manancial, nascente): fonte, manancial, nascente: jorrar, esguichar d'água.
lya'u-kãngwêr, uéua (esp. de peixe), família dos Caracidas, subfamília dos
Acestrorinquineos.
1-za'ak (B.C. p. 212 - iyeceá = confluir de rios): braço do rio, confluência
de rios.
1-zan (B.C. p. 203 - inãn = correr
agua, jorrar, esguicho d'água): esguicho d'água, água corrente.
1-za-p(a)
(de; é = dizer), dizéndo
.
assim.
1-zé-atza-paw; fu.ro (fluvial).
1-zé-mo-mor ~B.C. p'. 207 - 1popo =
= ferver ou borbotar a agua): borbotar da águ~, turbilhonar (vide;
1-pupur).
I zé-mu-a.wizê, calmaria (term. náutico).
1-zé-mu-mlk.-ahl'. rio estreito.
1-zê-no (para; ihê-no - Restivo p.
580 - no = tambien): eu também:
a-putar i-zê-no = eu também quero.
1-zê-apar-haw (etim.; zé-apar = dobrar-se: r = água): enseada, os contornos do rio, as curvas do rio
mear dros): l-zé'ar-haw (etim.; l'. =
= rio: B.C. p. 576 - yeá = abrir-se,
separar-se, dividir-se) = delta.
1-zérêw (B.C. p. 2l2 - 1yeré = volver,
girar de água, redemoinho): redemoinho, rebôjo, redemoinhár, fazer
rebôjo.
1-zéwara; redemoinho d'água.
1-zéw!r (B.C. p. 212 - l'.beyl'.r = volver
ou volta do rio): voJta do rio, remanso, repiquête, maré: l'.-zéwl'.r(a)-haw (Mort. II p. 163 - i yebi.r =
= remolino, y remanso de rio) =
= remanso, redemoinho: l'.-zéwl'.r(a)-wlr(a)-haw (forma aumentativa) idem supra.

1-zéwl-tzôk (lugar onde o remanso do
rio quebra-se): cascata, cachoeira,
pancada d'água.
1-z-lp1-méhé, no princípio, no coméço,
no inicio: i-z-1p1rõng-ha-pé = idem.
1-z-irlk (B.C. p. 208 - lrl = correr
d'água vide; lrlkwakwên); o
correr da águf', córrego, água corrente:
1-z-1rlkan (etim.; 1 = água: B.C.
p. 198 - lclrlcab = logar de correr
a agua) = lugar por onde escorre a
água, canalzinho, acequia, furo.: r-z-1rlk-'h aw = corrente, correnteza:
canal, bica d'água., (guar.; i1slrlkába)1
l-z-lrlkaw-été = inundação: 1-z-lrl•
rl'.k (forma iterativa de; lrl; B.C. p .
208) = ruído leve e continuo da ái!ua
correndo sôbre pedras,. filête .de água,
(guar.; r-slrl).
lzi'w (1eg. - B.C. p. 126 - eylb = baxar, descer): descer, baixar:
u-iz1w = êle desce.
1-z-lwêy ma'ê (por; i-z-l'u-hêy ma'ê1
B.C. p. 212 - lúhei = ter sêde,
desejar beber): sedento Çestar): ihê
i-z-lwêy ma'ê = estou sedento.
1-ziwlr (B.C. p. 212 - lyeblr = volta
do rio, remanso - idem; 1-zéwlr);
rio sujeito à maré, maré cheia (mar),
repiquêta (rios): 1 ziwl'.r-haw = a
contra-correnteza das beiras do rio:
1-ziwl-tôk = pancada d'água (idem;
1-zéwl-tzôk).
1-z-iwir (B.C. p. 195 - ibiri = ao lado
de, ao longe de): à beira do rio.
lzlw lwl'-pé (reg.): pousar, aterrar
(pássaros, aviões).
lzly c.B.C. p. 212 - iyl'.i = desviar;
resvalar, arredar, evitar, esquivar):
desviar, esquivar, evitar.
1.•. zo'ôk (reg.); tirar áiZua.
1-zuklr (B.C. p. 212 - l'yuqui = agua
salgada): água salgada, salobra, (guar.;
l'-yukl'.r).
1-zupê (B.C. p. 101 - chupé = ychupé a elle, para elle): a êle (ela), para
êle leia) - e, para êles, elas: i-zup&.-
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-har = pertencente a êle, o que é dêle,
dela, etc.
1-zur(i)-ka-pé;

escorredor da

água,

san~radouro.

1-zuru fneol.): a bôca do rio.
lzwa (B.C. p. 55 - ayua = pegar.
grudar, colar): visgo para caçar passarinhos.
1-zwaplr(i)-ha-ptê) 1.B.C. p. 592- yoaplr = reproduzir-se, reiterãr-ae): outra

vez, uma segunda vez: i-zwap~(i)
. -ha-p(é) na-ha-kwaw = eu não vou
Já outra vez: i-zwaplrfi)-ha-p'~) a-zur(i)-néhé = virei outra vez.
1-z-wi (B.C. p. 101 - chugui = ichugui d alle, della, delles, dellas, disso):
dêle, dela, d~le3, delas, disso.
lzwl'ôk (refl.), tirar a espunia, espumar
(vide; hêzwl).
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Ka (raiz verbal simples: B.C. p. 64
- cab = ferir, offender, picar, cortarpartir, quebrar): usa-se em composição: ex.; zuka = matar, quebrar
kaw = vespa (que fere, pica ou ofende).
Ka'a (B.C. p. 63 - caá = herva, fôlha,
matto), mata, floresta, fôlha, erva,
vepetal, (guar.; ka'a); ka'a-été (B.C.
caá étê = matto real ou de grande
árvores) = mata virgem (verdadeira),
(guar.; ka'a-été) ; ka'a-haw = vereda pelo mato (B.C. p. 63 - caá
aça); ka'a iha <B.C. p. 63 - caá
iça = estacas de ma.tto) = mata
alta: ka' a i-war = silvestre: ka' a
i-yé-aiyu = m9ta fechada: ka'a
na-i-yé-aiyu = mata limpa: ka'a·kating = fôlha ,erva, planta fedorenta, húmus, cheiro da mata: ka'a·katu = mata limpa (B.C. p. 63
- caá catu); ka'a-klr = mato verde,
folhagem (B.C. p. 63 - caáquir);
ka'a-klrok (reg.. - B.C. p. 63 - caaquirog = arrancar o matto verde) =
= capinar, limpar a roça: ka'a·k'írokaw = capinagem: ka' a-kurêr
(idem; ka'a-kwirêr) = fôlhas sêcas
e podres que se ajuntam em baixo
das árvores, sujeira do mato: ka' a-mono.•. réhé (reg. - von l\.1artius
p. 36- caá mondó = caçar, jagen) =
= caçar: hê-ma'u-hêy-iru-ramo,
a-ka' a-mono i-ho arapuha-réhé =
== tendo fome, fui caçar um veado
(guar.; ka'a-mondu'a); ka'a mono·haw (vide; ka'a-mono) = caça,

caçada: ka'a-mono i-ho = ir caçar:
a-ka'a-mono i-ho (com gerúndio) =
= eu vou caçar: ka'a;_nam (de;
ka'a = mata densa, espêssa, fechada:
ka'a-paw = verêda pela mata: ka'a·pé-har (B.C. p. 63 - caapeguar = o
que é do matto, silvestre) = . silvícola,
silvestre: ka' a-pên = sinal, marca
feita na ma ta por meio de galhos que,
b rados: k a I a ... pe-pen
= in d'icar,
marcar o rumo por meio de galhos quebrados: ka'a pétêk (reg.: ka'a = mato - B.C. p. 371 - petég = bater) =
= roçar: a-ka'a pétêk itêko = estou
roçando: ka'a-pl (idem; ka'a-pl'i;
von Martius p. 37 - caapyim =
= erva, grama, Krau.t, Gras) = capim:
ka'a-pl pew; ka'apl-po'ô (B.C. p.
363 - pau = mediar, o que está no
meio) = nesga de mato (cf. i-api-po'o = ilha): ka'a-pl puka (de;
ka'a-pl = ervi: B.C. p. 426- puca=
. = rebentando, abrir-se, expandir-se) =
= capim-marjm: ka' a-plr (von Martius
p. 37 - caâ pyir = alimpar o matto
por baixo, den Wald u.nten reinig,en) =
= capinar (gu'lr.; ka'a-pl); ka'a-pltêr = o centro da mata: ka'a·pltêr i-war (morador do centro da
mata) = Índio Guajá: ka'a.•• po'ô
(reg.)=arrancar fôlhas: ka'a-po'ô =
= nesy.a de mato (B.C. p. 63 - caá-pau); ka' a i-apipo'õngwêr = idem
(ilha de mato): ka'a-pôr (von Martius
p. 36 - caâpóra = habitador de
mattos, Waldbewohner) = silvícola
(caça. gente), qualificação dos índios
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Guajá: ka'a-porupi = urtiga (guar.;
árvores): a parte 1nfe1ior do rnato
ka'a-porupi); ka'a-rahl (a erva que
(francês; sous-bois): ka'a wlra rodói) = urtiga: ka'a-ran \fôlha, erva
wêr = fôlha: ka'a ..• wl'.rôk (reg.) =
à-toa, que não presta (g-ua1.; ka'a= mata fechada, cerrada: ka'a-zu-ré)= liamba, maconha: ka'arapuhahar = urtiga (Urubu; ka' a-yu-ha).
-zãng (vide; arapuha-zãng) = O
Ka'ê (reg. - B.C. p . .64 - cae = seccar,
Bicho dos Veados mateiros: ka'aenxugar, sarar): moquear, sarar (fe-ro(w) (B.C. p. 64- caa rob = herva
ou matto folhado) = fôlhas (da mata):
ridz ), secar, ficar sêco: ma'ê...ka'ê =
ka'a-rô(w) (B.C. · p. 64 - caaróh =
= carne moqueada: pira-ka'ê =
= herva amarga) = fôlha amarga:
peixe mo que fJ do : hê-pérêw uka'a-rô(w) amiklr = brotos de fô-ka' ê = minha ferida secou (salhas: ka'a-rupa (reg. - B.C. p. 64
rou): (ma'ê)-ka'ê-rupaw = moquém:
- caarupâ = derrubar mato) =
(ma'ê)-ka'ê-upaw = idem, (g·u ar.;
= derrubar mato, roçar: ka' a-rupa =
ka'ê).
= roçada, o que foi roçado, roçado:
ka'a-ro-wêr = fôlha caída: ka'aKafê (neol. vide; kavê) café: kafê•rupi-har = si1vicola (com idéia de
tl'.w = cafezal.
movimento): ka'a-ruru (B.C. p. 64
Ka'i (B.C. p. 65 - caí = nome de um
- caá ruru) = fôlha aguada, viscosa,
mono e de um macaquinho): macaco
1
A
k waesp. de grandes fôlhas verdolengas do
em geral,
traquinas, travesso:
mato, caruru: ka'a-té (B.C. p. 63
harêr-ka'i = menino traquinas: ka'i- caa eté = matto re&l ou de grandes
-apitêran = maca.co-prego: ka'i ataarvores) = mata virgem: ka'a témari = esp. de macaco prêto: ka'i·itzê-haw = entrada da mata: ka'a-êté = macaco preto: ka'i ~uti·tlmor (.B .C. p. 518 - tl'.mhor =
-uhu = esp. de macaco (cusilebe):
= vapor, fumo, exh2.lação) = neblina
ka'i-mir = lagarta "de mac~.co":
da mata: ka'a-tiningwêr = fôlhas
ka'i-pihun = macaco-preto (de pele
sêcas.
.
k a ,.1 = mapreta): ka'i-pun (et1m.;
Ka'a~w) (reg. von Martius p. 37
caco-prego (de mão pr3ta): ka'i- caáo = zu Stuhl gehen) = defecar
·pu-zu (etim.; ka'i = maoaco: pu =
= mão: zu = amJJaelo) = macaco
(guar.; ·k aka); ka'a-ka'aw (von lVIarde cheiio (macaco mão-de-ouro): ka'itius p. 37 - , caáo caáo = cursos,
-pu-zu ahl = idem supra: ka'i-zaDiarrhoe) = disenteria, diarréia (ter):
war = onça clara de rabo pi:.êto:
ka'a ka'a-wôr = cagão (idem; ka'aka'i-arar-zawar = idem: ka'irar
·wêr); kwaharêr ka'a ka'a-wôr =
(idem;ka'iarar; B.C. p.175- irára=
menino cagão: ka' a ka'a w-puhãng
= nome dado a um felis e a outros
(etitn.; ka'a-ka'aw = disenteria: puanimais) = macaco-cairara: ka'i-pôr
hãng = remédio) = purgante: ka'a
(que imite os macacos) = palhaço,
ka'a w-réhé puhãng = remédio con(guar.; ka'i).
tra diarréia: ka'a-paw = latrina:
Ka'i-ray (L.A. p. 8 - tyâi = croc),
ka'aw-ahl'. = ter ganas de defecar:
dentes caninos, prêsas (dentes de maka'aw-haw = fezes, exc1e.nent"os:
caco): ka'i-rayngwêr = idem supra
ka'aw-a'i-a'i = ter diarréia.
soltos: zawar-uhu ka'i-ray as prêsas
Ka'a-wlr (B.C. p. 63 - caágulr = a
da onça, (guar.; tay); wariw-ka'irayngwêr i-katu puhãng-ramo u'uparte inferior do matto, o debaixo das

=
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-pé = as pr~as de gu0 .riba são boas
como remédio contra tosse.
Ka'i-uhu (macaco rrande), macaco-cairara: ka'i-zanu = macaco-ara.nha
(Chermónt p. 117): ka'i-zanu = esp.
de aranha muito peçonhenta (conhecida nas Antilhas sob o nome de; cul
r.ouge) : ka'i-wlpô = cipó-de-macaco
(Chermont p. 117).
Ka'i (B.C. p. 65 - caí = encolhido,
modesto): fino: wlra-ka'i = pedaço
de pau fino: ka'i-katu = magro,
f.ino, raquítico (ser).
Kakii (cf. B.C. p. 433 - quequê =
= rouco, rouquinho, ou estridente):
quem-quem (€sp. de pássaro).
Ka-kay (reg. - B.C. p. 65 - cay =
= queimar-se: vide; kay); queimar-se
em várias partes.
Kak'w a'aw (B.C. p. 67 - caquaáb =
= crescer, desenvolver-se, c1iar-se):
crescer, desenvolver-se, criar· se, aumentar-se: a-kakwa'aw i-têko =
=estou crescendo, (gua.r.; kakawa'a);
kakwa-haw (B.C. p. 67 - caqua ·
ahá= t~ lhe, frandeza, estatura): cres-cimento, estatura: kakwa'aw-har =
= adulto: kakwa'aw-haw = crescimento: kakwa'u (reg.) = crescei:
kakwa'u-haw = crescimento: kakwaw-ma'ê (idem; kakwa'aw-ma'ê;
B.C. idem; caquabae = crescido,
adulto) = crescido, adulto.
Kak'":êy (idem; ko-akwêy ), aquêle,
aquilo, mesmo (vide; akwêy); akwêy•méhé kak.w êy = naquele tempo
mesmo.
Kam lB. C. p . 65 - cam = teta, mama,
ubre): os peitos, tetas, ser môça, ter
seios, elevar-se, sobressair, ser saJiente
ou proeminente: i-kam = ela é
môça, ela tem seios: kam-akwa (B.C.
p. 65 - camaquê = a ponta, o bico
do peito) = o bico do· seio (guar.;
káma); u-mu-tatãngatu i-kam e:
diz-se de uma donzela cujos seios
começam a ficar duros.

Kamamu (B.C. p. 65 - camambú =
excrescido, formando mamillos:
von Mal"tius p. 389 - camamu =
= arbos Myrtacea, fructus globoso
eduli): camapu (esp. de planta rastejra) - serve de isc~ para pacu,
(gu8.r.; kamambú).
Kainapu, camapu (esp. de frutinha).
Kamiiri'l'.w, cum2.riub!1 (esp. de árvore).
Kamazyô, camaleão: kamaziyô u-pir
amo rupi-êê = o cama1eão mud~
de côr.
Ka1ni (qreg.), forquilha: wl-rakami =
forquilha da árvo.re.
Kam1 (B.C. p. 66 - cambl = leite
(água do peito): leite: ko-kuza na-i-kam1-i = esta mulher não tem Jeiter
kaml i-zé-no'õng = começar a ter
leite: ko-kuza i-kam1 i-zé-n'õng =
aquela mulher tem leite: (guar. kaml).
Kamuy'ê (reg.: etim.; kaml = leite:
muy'ê (muy-hêm = fazer s&ir: cf.
B.C. p. 278 - moi = fazê ..lo) = ordenhar, tirar leite, (guar.; kamgwl).
amrk (B.C. p. 66 - camhl = ordenha!', tirar leite),
Kaml.k; machucar, amassar, esmagar:
a-kamlk mani' ôk = eu esmago
a mandioca : kaml-kamík = machucar, amassar (forma de jntensidade): lwl••. kamik = amassar barro.
Kamhêr (vide; kuza-·k amlrêr), que
tem os seios caídos.
Kaml'.-rlpl'a-kwêr, leite coq,Jhado.
Kamitãng (idem; akãng-mitãng; kapitãng), que tem a eabeça de cô!' vermelha escura, de onde origina-se 8
paJavra capitão, compreendida pelos
Indios Urubu como o fato de ter um
barreto vermelho em sinal de supremacia tribal.
Kamitzaw (neol. português), camisa:
k~mitzaw-zi'.wa = mangas de camisa.
Kaml zé-no'õng (etim.; kaml = leite:
zé = reflexivo: B.C. p. 309 - no'-
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õng = ajunctar-se, congregar-se): leite
coalhado, ajuntar leite, começar a ter
leite.
Kam-p6r (etim.; kam = seio : i-por =
cheio), criar peitos: i-kam-pôr =
está criando peitos: kam-pôr ma'ê
que começa a criar peitos :
ko kuzatii'i i-kam-pôr ma' ê = esta
menina começa a criar peitos.
Kamu (reg. - B.C. p. 66 - camhú =
roam.mar): mamar: kamu-pu'ir =
deixar de mamar, desmamar, (guar.;
kamhú).
Kam(u)-ran (B.C. p. 65 - camarã),
turgescência, que parece um seio, mamiforme.
Kamuti (Mont. II p. 87 - câmbuchl =
tinaja, jarro, vaso) : pote, jarro,
vaso, (guar.; kambusi); kamuti 1
mu-ml'.ta-haw (de; plta ou mhlta =
e: ficar: B.C. p. 397 pote no qual
permanece a água) = filtro d'água:
kamuti-naml'. = asa do pote (orelha
do pote): kamuti-péhengwêr (etim.;
Mont. I p. 406
peçenguêra
= pedazo de: kamuti = pote) =
caco: kamuti-rénaw = tripé para
pote ou panela.
Kan fneol. português; cana), cana de
açúcar: kan 1-kwêr = garapa.: kan
i-kw~r ku'i = açúcar: kan-rêinpi'ii =:= nó da cana de açúcar.
Kanaw (reg. - Mont. TI p. 87 - canduaá = tuerta cosa): dobrar, entortar
alguma coisa, desdobrar-se, voltar à
posição primitiva: pan a-kanaw =
dobro o pano.
Kanawaru, esp. de sapo: kanawaru·aplka w = cunarecica.
Kanê'o (reg. - B.C. p. 66 - cane6 =
cansado, ser cansado, cansar· se):
estar cansado, cercar uma caça,
abatido: a-kanê'o = estou cansado:
kanê'o-haw (idem; caneõháb =modo de cansar-se) = cansaço, abatimento: kané'õngwêr = cansaço, fadiga (guar.; kané'õD.Bwé); u-paw

hê-kanê'o-haw = passou o cansaço
(não estou mais cansado), (guar.;
kané'õ).
Kanéru (von Martius p. 442 - candérú,
candirú = piseis. Cetopsis Candiru
S f ix. Agassiz): candirv (esp. de parasita).
Kãng (B.C. p. 66 - cang = o que é
duro e secco): forte, duro, rijo (ser ou
estar): hê-kãng = estou forte: kãng-ah1'1m = fraco, débil: kãng-ahl'iln-haw = enfraquecimento, debilidade:
kãng'1m-ha w = idem : kãngatu-haw = fôrça: kãng-haw = saúde,
fôrça: kãng-haw(i)'1m (cf. B.C. p.
66 - cang1 = debjl, fraco, magro) =
=fraqueza, debilidade, magreza: kãng-haw-rupi = esfôrço (com): a-za-po
hê-kãng-ha w-rupi = ~u faço (isto)
com esfôrço: kãng(a)'lm (B.C. p.
6ô - cangl'. = debil, fraco, magro)
fraco, débil.
Kãng (B.C. p. 66 - cang = osso): osso,
(guar.; kãng); kãng-klrêr (de; kãng =
= osso: B.C. p. 437 - qu1r = minguado, escasso, pouco) = cartilagem:
kãng'ôk (idem; kãngôk; B.C. p.
66 - cangóg = tirar osso ou caroço) =
desossar, descarnar: a-kãng' ôk =
eu d€SOSSO: kãngwêr (B.C. p. 66
- canguer = ossada, o osso sem carne) = esqueleto, ossada, osso (sem
carne): puru-kãngwêr ossada
humana : ma'ê-kãngwêr = ossada
de bicho: kãngwêr-aplta (Mont. II
p. 88 - canguero pl'.ta = coyuntura
de huesso) = junta dos ossos: kãngwêr-upaw = ossuário: kãngwêr zé·iipltarta)-haw (idem; kãngwêr zé·apltêr(a)-haw) =juntas, articulações
dos ossos: ah1 hê-kãngwêr zé-iipltiir(a )-ha-pé = tenho as juntas doloridas: kãngwêr zé-putar-haw = as
juntas dos ossos: pira-kãngwêr =
espinha de peixe.
Kãng (B.C. p. 66 - cang = enx~to,
secco): enxuto, sêco (estar) - (vide;
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mu-kãng); ka'a i-kãngatu = a
rnata está sêca: i-kãng = êle está
sêco, (guar.; kã).
Kãng (B.C. p. 66 - cang = tenro):
sadio, alegre, tenro: na-hê-kãng =
estot1 triste (cf. guar.; kãng'lm).
Kãng (irreg. - B.C. p. 20 - acang =
= ramo, gf,lho): ramo, galho (idem;
ka); wlra-kii - galho de pau,
(guar.; ibirá âcãng).
King-afyu (forma apocopad9 de akãng;
B.C. p. 20 -· acangaíh = cabeça
rná, cabeça ruim, doido): maluco,
louco: a wa king-ii~yu = maluco:
kuzii kãng-aiyu = maluca.
Kãng(i)tar (idem; kãngêtar; B.C. p.
20 - acangitar = capacete, pennacho), capacete, cocar feito de penas:
King-uhu (vide; akãng-uhu; B.C.
p. 20 acanpçu = cabeçudo):
kãng-ak'Wa = de cabeça pontuda:
kãng-apékwêr = caspa (casca da
cabeça): king-mirêr = couro cabeludo, (guar.; akãngitá).
Kãng'ôk (reg-. - B.C. p. 66 - cang
61 =tirar osso ou caroço), tirar ossos,
espinhos, caroços, descaroçar: pira
~rê-kãng' ôk = tiraste os espinhos
do peixe.
kingwêr (B.C. p. 66 -. canguer =
-= ossada, o osso sem carne), ossada,
esqueleto.
1'an l-kwêr (etim.; kan = cana: l·kwêr = liquido, sumo), garapa: kan
l-kwêr ku'i = açúcar: kan-z-êir
(vide; êir - B.C. p. 115 - eir = mel,
assucar: kan = cana) = mel de cana,
melado: kan puka-haw = en~enho:
kan-tlma w = ma,niva de cana.
Kaniru (vide; kanéru), candiru.
Kapé'ôk. • • pé'ôk (reg. B.C. p.
469 - tacapé6g = lavrar, desengrossar, th. ocapé6g), tirar lascas de
madeiras: wl-rakapé = calombo de
pau.
Kapi'i (B.C. p. 67 - caá piy = herva,
capim), erva, capim, (guar.; kapi'i).

KapJ'.(y )-kiiting retim.; kap'i'.y = erva:
cati = bodJm, mau eheiro: B.C. p
71), erva de cheiro (ruim): kapl(y)'u-har (B.C. p. 134 - guar, 11hár =
aquêle que come kapl'. = capim) =
= erbivoro, vegetariano: kap'i'.-war =
•
cap1vara.
Kapitãng (idem; akãng-pitãng; B.C.
p. 67 - capitãng = cabeça vermelha,
irado), que tem a cabeça vermelha-escura, capitão (neol.).
KAr (sufixo verbal apocopado para formar o factitivo - B.C. p. 67 ---. car
de ucar = obrigar, forç'1r, mandar
•
fazer por terceiro): a-étzak = eu
vejo: a-étzak(u)-kar(i) = eu mostro
(faço ver): a'u = eu como: a'u-kar(i) = eu alimento (fa-ço comer).
Kar (reg. - vide; ékar; B.C. p. 68
- car = chegar, approximar-s~, unir· Se), procurar, buscar.
Kara (Mont. II p. 89 - cará = rayz
conocida comestible~, cará, ser redondo,
acanaJado: kara'a = semente do
cará: kara-aiyu (iB.C. p. 27 - aib =
mau, ruim) = esp. de cará não
comestível: kara-J'.watê = car'á, esp.
de trepadeira: kara-mémêk = mingau de cará: kara-pihun = inhame:
kara-põng = esp. de .cará comprido,
alusão aos órgãos genitais masculinos:
kara-pu'a (B.C. p. 69 - carapua -:= redondo e grosso) = esp. de cará
·(cará-bola), alusão aos órgãos gen1tais
femininos: kara-puku = esp. ce e.. rá
comprdio: kara-rêmo = rama de
cará: kara-tara = eczema ou qualquer espécie de micose (mal redondo).
Karai(w) tidem; karayu; Mont. II
p. 90 - cara.ih = astuto, mafioso,
Espafíol, Christiano), B1anco (etnicamente falando): karai-été = brasileiro: karai-pihun = negro, prêto:
karai-pJ'.riwJ'.tun = mulato: karai-ran (idem; karaiw-ran) = Branco
não brasileiro, estrangeiro: karai(w)-zé'êng = a língua portuguesa; kiP"ai•

-98-

-zu = branco muito claro, louro,
(guar.; karai).
Kara-kara, urubu (esp. de), caracara:
kara-kara'i (von Martius p. 443- caracara-i =avis Milvago, ochrocephalus
Spix) = urubu comum, esp. de gavião,
(guar.; kara-kara).
Karana, carananzeiro (esp. de palmeira):
karana'~w (von Martius p. 390 - caraná = palma in udis crescens) =
carnaúba (palmeira), (guar.; karandá).
Karapana ~von Martiu.s p. 443 - carapaná = mosqujto), carapanã.
Karapatu, m3mona, rícino: karapatu-zanl = óleo de rícino: karapatu
~-kwêr = idem.
Kiiriipin (B.C. p. 69 - carapin = raspar a casca grossa, descascar, lavrar),
carpinteiro, carapina.
Kara-pu'a (B.C. p. 69 - carapuã =
= redondo, rhombudo), redondo e
grosso.
Karara, mergulhão (pássaro).
ICarara (von Martius p. 474- sarara =
= insectum, Sphinx et aJiae quae
lucernas petunt), sarará (esp. de formiga).
Kararu-kwêr, grude de peixe: pira·kararu-kwêr = idem.
Kara-taru fvide; kara), ter eczema ou
qualquer es1). de micose: hê-kara-taru = tenho eczema.
Kiirii'u, esp. de ' socó, (guar.; karáw
- Corrjentes).
Karawata (von ~1artius p. 390 - carngoatá = bromeliae spinosae), esp. de
ananás selvagem, gravatá, (guar.; karagwatá).
Kiriiy (reg. - Restivo p. 96 - aycaraí = araiíar), riscar com a unha,
arranhar, dar uma unhada, coçar,
bater o isqueiro, catar: marakaz
u-kiiriiy zawar ti-apita réhé = o
gato do mato deu uma unhada no
focinho do cachorro: hê-rata'lw a·kiriiy = bato o isqueiro: pira a-kii-

riiy i-mono-kwêy ! = quase que eu
pego o peixe! (arranhei fJechando):
pi tzan hê-kiiray o gato
me arranhou: kiiray-haw = arranhão,
unhada, aparêlho de sangria: kiiriiy-plrêr = sangrado, arranh9.do: kiirii-kiiray (forma de intensidade) = dilacerar, (guar.; karay).
Ka-rétôm (por; kaw-rétôm), esp. de
caba vermelha.
Kar(i)-har (idem; ékar; B.C. p. 68
- car = chegar, approximar-se, unir-se), pesqujsador, aquêle que procura:
kar(i)-haw
= busca, procul'a, pes.
qu1sa.
Karinê (Mont. II p. 88 - canindé =
pajaro conocido), canindé.
Karipira (von Martius p. 4.44 - caripira = avis aquatica), carapira (esp.
de gavião).
Karuar (etim.; taruar, de taru ou
aru = danoso, prejudicial, que ofende;
adverso, contrário), caruara que o
pagé joga contra aJguém, mau olhado.
Karuk (idem; ka'aruk; B.C. p. 64
64- caárú = a tarde), à tarde, (guar.,
ka'aru); .karuk-été méhé = de
tardinha: karuk-êté zôt(é) I =é muito
tarde! .kantk-kuri ! = já é tarde!
karuk-oho ! = está anoitecendo l karu-méhé =: de tarde, ont3m (idem;
ka'aru-m~hé); .kwêtéri karu-méhé = hoje à tarde: karu-méhé-har =vespertino, da tarde, de ontem,
passado: témi'u karu-méhé-har =
= ceia: karu-méhé plhalv = ontem
à noite: .karu-ramo = à noite, à
tarde, de noite (B.C. - caára-ramo);
karuk(a)-ram = de tarde, à tarde:
karu-kutl'.r= idem: hê-rénri'u-k\Wêr
karu-méhé-har a-mu-ziwlr (u) ..
-paw = eu vomitei tudo o que comi
ontem (a minha comida de ontem).
Karuk (reg. - Restivo p. 411 - aquaru = orinar: B.C. p. 432- quarúg =
= ourinar), urinar, n1ijar, (guar.;
kwarú); karuk-ahl'. ahl'. =
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- urinar com düiculdade: karu-karuk (forma de intensidade) = urinar muito: karu-karuk(i)-wêr =
= mijão: kwaharêr karu-karuk,i)-,w~ = menino mijão: karukaw =
urinol: ti-Jr-aruk = urina.
Karun'lê \Mont. II p. 93 - carumbé =
tortuga), carumbé (esp. de jaboti com
manchas amarelas), (guar.; karumhé).
Karu-tapêr (etim.; tapêra = al~eia
abandonada: karu = indios Carús),
Carutapera (cidade do Maranhão).

Karuwa (vide; kuruwa), caruá.
Karuwar (idem; karuar; B.C. p. 50
- aruar = contrário, adverso), feitiço, caruara, fôrça maléfica inerente
a cada vivo: karu war-apo-har =
= f eiticei1 o, (guar.; kurupá - Corrientes).
Kasuar (neol.), ca.çoar. .
Kiitii IR.estivo p. 325 - eherebeatA = hartarse), farto, folgado: hê-rlyê
kiita = estou farto ~de barriga cheia):
kata-hu in héwi-katii-h11 = ter
hidropisia (barriga d'água), (guar.;
kata).
Katak (B.C. p. 71 ~ catag = chocalhar: -i ®m p. 487 - tatag = soar,
estalar, bater), tiritar de frio, chocalhar, vacilar, estar sôlto no interior
de algo: kata-kata.k tforma de intensidade) = idem supra: kata.k ma'ê-har = que está vacilando, ou tititando.
Kateté (mm; katé-été; B.C. p. 71
- catuété = bem muito, mesmo),
absolutamente: a-rur(i) upa-rupi katé-été hê-rupi = eu trouxe absolutamente tudo comigo.
Kati'l-ma'ê; avarento, egoista.
Katimu (neol.), cachimbo, (guar.; kasimho).
Kiiting (M.C. p. 71 - cati = bodum
mau cheiro), cheiro espooifico de cada,

pessoa, animal ou planta: bodum,
catingar, fedei: (i)-kating-ah1 =
= exalar odor, cheiro: katingôk =
= limpar o chão da casa, desodorizar,
tirar o sujo, desinfetar: katingwêr
= cheiro, sabor, odor especifico exalado: êir-katingwêr = cheiro, sabor
do mel: ka'a-kating = cheiro do
mato, (gual'.; kati).
Katiwêr (idem; katziwêr; B.C. p.
52 atig = arrojado, expel.ido),
cachoeira: katiwêr '1'.-r1apl (estim.;
kati wêr = cachoeira: 1 = água:
tlaply = atirar, lançar de cima: B.C.
p. 522) = cachoeira barulhenta.
Katu (B.C. p. 71 - catu = assçntar,
convir), assentar bem <vestido), convir:
i-katu né-réhé = (êste vestido) assenta bem para você.
Katu (von Martius p. 38 - catu =
= bom, são: gut, gesund), bom, bem,
certo, são, limpo \ser ou esLar), bonito,
claro (côr): katu! = muito b2m!
nazawê i-katu! = assim está certo!
ko-zanunê, i-katu za•ha = antes
dis-to, é melhor (bom) irmos emborg:
(f)..katu a'ê-ru1,>i I =aceito! concluído!
katu-a'u = bastante bom, be.n, mais
ou menos bom: katu-été (B.C. p.
71 - catuété = bem muito, ,b.jm
mesmo) = muito bem, bom: katu-har (B.C. p. 71 - catuhar = aqt1ellc
que faz bem) = amável, bondoso:
katu-ha-rupi = amàvelmente, cuidadosamente: ti) katu-ha-rupi zêpé =
= com muito cuidado: a-zé-ukayu
héhé i-katu-ha-rupi zêpé, a'ê-rupi
u-mano-ni = embora tratasse dêle
com muito cuidado, (poré:rn) morreu:
katu-haw (von Ma1 tius p. 38 - catuçaba: = bondade: Gute) = ama bilias.de, bondade, as coisas boas, os prazeres: awa..rêko katu•ha w = os
prazeres da vida (do homem): katu(i)'lm = estragado, mau, feio (estar), não estar bem (pessoas), pv,ssar
mal: (i)-katu-ingwêr = inconveni-
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ente, indecente 'ser), pecaminoso (ser):
b-zapo-zo naziwê, i-katu-ingwêr ! =
= não faça 8SSim, é inconveniente!
katu i-tênii = estar quieto: hê-katu
i-tênii = estou quieto: katu-katu
(forma de intensidade; katu) =melhor
(estar): i-katu-katu iko = êle está
melhorando: katu-katu zêpé = estai
melhor de saúde: azêru'u? hê-katu-katu zêpé ! = como vai você ? já
es~ou melhor!, katu-ma'ê = bom,
sa.dio (ser ou estar): i-katu-ma'ê
ihê-wé = isto é bom para mim: katu-ml-m~r Mont. Arte p. 7 ycatu
pir 'i(-pir(i) = muy bueno) = ainda
mt·ito melhor (estar): katu-mlr =
= melhor (ser): Pêdr(o) i-katu-mlr
Pawl(o)-wi = Pedro é melhor do
que Paulo: ko l-katu-mlr = isto é
o melhor: hê-tirur i-katu-p(ii) =
= tenho cuidado com s.s minhas calças:
katupê = fora de (idem; i-katupê);
katu-plr {B.C. p. 71 - catupiri =
= excellente, optimo) = ser melhor:
i-katu-plr kwêz êré-za-po! = é
melhor você farer aquilo! katu-rihi?:::
= duvido! faça! katu-rlh! i-apo·p(ii)! = duvido que ~isto) seja feito!
katu têko (von Martius p. 38 - catu = são: têko = ter, possuir) = ter
boa saúde, estar bem: hê-katu i-têko ~ eu vou bem: katu-wê =
= passável, ma;is ou menos bom,
bem: ko i-kafu-wê! = aquilo é mais
ou menos bom! katu-wê-wê jko =
= ser {estar) um pouco melhor: katu·wê-wê a-iko = eu vou melhorando
A
A
um pouco: na-k atu-we-we
a-iko =
= eu não melhoro nem um pouco:
i-katu pa ! == está bem, está certo!
are ru'u ~p(~)-har(ii)-wii? i-katu•\wii)-pa! - como vão os de lá?
estão bem! huwl-katu = azul-claro~
katu-zê~=estar bem: i>.ê.-k•tu-zêpê-iko? hêkatu-zêpê i-têko-paw? =
= como vai você? eu vou indo muito
bem! (guar.; katu).

:{atzimu (idem; katimu), <."achimbo,
(guar.; k~imbo - CGrrien~s).
\{a'u (teg. - B.C. p. 72 - caú = beber
vinho), embriagar-se, estar aturdido,
dizer palavras desconexas, perder o
contrôle: a-ka'u = estou embriagado:
ka'u-ka'u (forma oe intensidade) =
ficsr aturdido (se diz quando o
peixe está sob a influência. do th:nb6):
(u)-ka'u-har=pau d'água, alco61a.tra.:
ka'u-haw=embriaguês, {guar.; ka'u).
Ka-un ~Mont. II p. 83- cabu = avispa
negra), esp. de vespa preta {kaw-un).
Kavê (neol. idem; kaíê), café: kavê·
-rlru = bule: kavê-t\'w = cafe.zal.
Kaw (Mont. II p. 83 - cá.h = avispa),
vespa, caba, {guar.; kaába); kaw-iiiyu = esp. de caba amarela: kaw-hu = esp. de caba.: kaw-un = esp . .
de caba preta (guar.; kába-hun);
ka w-réméklr = esporão da caba:
kaw-azu'i ~Mont. II p. 83 - cabá
cui = avispa negra) = esp. de caba
amarela (guar.; kába-yui);, kaw(é)-hé = esp. de vespa solitária: kaw-pêw-ahl (ide:m; ka-pêw-ahl) = esp.
de caba: kaf)w)-pa ka(w)-pa = esp.
de caba: kaw-porupi = fertão da
caba: kaw-pupiaw (B.C. p. 409 popiá = de pi = picar, ag.uilhão) =
ferrão da caba, aguilhão: kaw-rémêkir = idem.
Kiiwi-péhé {Restivo p. 413 - tata
quape = pala de horno), pá para
mexer a farinha no forno, r6do (Chermont, 87).
Kawii-rlru (de; kawl = alcool: rlru =
= vaso, vasilha, continente: B.C. p.
451), garrafa, vidro: l'i-haw kawil
-rlru i-apo-plrêr = o copo foi feito
de vidro.
Kawaru (neol. Mont.; cabayu); cavalo:
kawar-a'i = potro: kawaru-awa =
cavalo: kawaru-kuza = égua.
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Kawaw (Mont. II p. 85 - caguâba =
= vaso en que se beve vino): cuia
trabalhada, pronta para ser usada:
kawaw-piting = cuia com côr natural sem tinta cJe macucuzeiro: kawa-pôr = cuia cheia: kawa-péhengwêr = caco de cuia: kawa-ting =
bacia, balde.
Kawéhé (vide; kaw); esp. de caba.
Kawêr, banha, gordura: kawêr•• zo' qk
(reg.) = extrair a banha: ko-pira
u~rêko étété u-kaw~r = êste peixe
tem muita gordura.
Kawl (Restivo p. 539- cangui = vino:
Mont. II p. 85 - cãgUi); cachaça,
cauim, vinho: kiiwl-pirãng (etjm.;
kiiwi'. = cachaça: pirãng = rubro,
vermelho: B.C. p. 379) = vinho:
kiiwl-ran = cachaça feita de cana:
kiiwl-zrk = esp. de cauim espêsso:
kawl u-zlk = o cauim está engros·
sando.
Kawirê (Mont. II p. 85 - caburé =
= paxarillo conocido): caburé (glaucid iu m brasilianum): kawirê'i=esp. de
caburé pequeno: kawirê-uhu (Mont.
idem·___. caburé guaçu = . Qtro semejante) = esp. de caburé de tamanho
maior, (guar.; kaburé).
Kawltêr (etim.; oka = casa: mltêr =
= • o centro, idem; tamwi'.ter); terreiro, praça.
Kawl-u'ar (vide supra), beberrão: kawl'u-haw = vasilha a cauim.
Kaw-kwar (idem; kwa-kwar; B.C. p.
431-quar = dar golpe, dar pancada),
bater repetidas vêzes, dar pnncadas.
Kay (reg. - Restivo p. 461 - acai =
= quemar-se, abrasar-se): ser queimada (roça), queimar-se (guar. Cor·
rieiites - kay); kay-tawêr = cicatriz, sinal de queimadura (guar.; kay-taborêy); ka-z-awêr = idem: kay·haw = queimadura: hê-ko kwêtéri
u-kay = a minha roça foi queimada
hoje: hê-ko kwétéri u-ko-iko = a
minha roça está queimando hoje: ihê

a-kay = eu mesmo me queimei: taply
u-kay =queimou e casa, Cguar.; kay).
Kay (reg. aibic6y)

Restivo p. 163 - cay (in;
= cavar la tierra): cavar:
a-lw~-kay = cavo a terra.

K•y-kayr (reg. - idem; kara-karay);
riscar, fazer incisões, dilacerar.
Kazlm (reg. - L.A. p. 12 - kaíiym =
parte): perder-se, desaparecer, extraviar-se, sumir: a--kazlm ka'a-pé =
perdi-.me, no mato: kazlm-haw =
perda perdi.Ção: kazl-ma'ê-té =
perdido, errante: kazlm ma'ê-kwêr (Restivo p. 427 mbae
caíiyngue = cosa Perdida) = objeto
perdido para sempre: ka'·a-pé a-kazfut = perdi-me na mata: u-kazlm
hê-lar hê.:.wi = desapareceu o meu
oa.sco: ma'ê-raklkwêr u-kazlm =
êle desapareceu sem deixar vestígio
nenhum, (gua1.; kaíiim).
Kênaw (teg. - Restivo p. 455 - oquêna = puerta): fechar, trancar: ukên
a-kênaw = fecho f· porta: ukênaw
a-kênaw = tranco a porta, (guar.;
oke).
-ké néhé (sufixo verbal), serve para formar o imperativo (m.f.): é-zapo-ké
néhé? = faça!
Kêr (reg. - B.C. p. 433 - quér =
= dormir): dormir: ké••• kêr (reg.)=
= cochl.ar: a-ké a-kêrfi)-ram i-tu·p(a) = vou dar um. cochilãoziuho:
kêr-ahl (reg.) = ter o sono pesado:
kêr-a'i (reg.) = ter insónia (guar.;
kêr-a'i); kêr-amu (reg) (Restivo p.
255 - aquerambu = dormir roncando) = roncar, dormir bufando
(guar.; kêr-ambú); kêr-amu-haw=
ioncadeira: (u)-kêr-amu-ma'ê kêrr-amhú); kêr-amuroncado
·haw = roncadeira: (u)-kêr-amu-ma'ê =ronca.dor: kêr-haw =cama,
tábua p»ra dormir, tarimba, catro
(guar.; kê-hâ); kêr-haw = lugar,
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abrigo, pouso, agasalho para dormir,
casa de hospedagem: hê-kêr-méhé =
= durante o meu sono: a-ké a-kêr =
estou cochilando : kêr(i)' ar = cair
de sono: kêr-paw = o fato de dormir,
o sono: hê-kêr-paw,i)-rê, a-ha-ram
néhé = depois de dormir, eu irei
embora: kê-rupaw ,B.C. p. 434
- querupáh=logar onde ee dorme)=
cama (cf.; térupa w = lugar onde
se dorme, pouso): kêr-wêr = estar
com vontade de dormir, querer dormir:
kêr ... po-ayhu = sonhar: hê-kêr-pê i-po-ayhu = tive sonho, sonhei:
kêr-wôr-ma'ê = do1minhoco: kêr .••
.•. pihi-z-aiyu = estar cochilando:
kêr-a'u = dormir mal, dormitar:
kérêy = dormir à-toa, (guar.; ké).
Ki'i (interj. - B.C. p. 434 - qui = ah!
oh! pois! assim!), hop! (M.F.).
Ki'a (Restivo p. 504 - quiâ . suciedad):
sujo (ser, estar), desasseado, pegajoso:
Ki'a-haw sujeira:
(ma'ê)-ki'a-kwêr = o sujo, a sujeira: hê-ruwa
ki' a = tenho o rosto sujo: ki'a ...
• • • zo' ôk = limpar, tirar a sujeira
(guar.; ki'a 'ôk); idem; kia•.• 'ôk;
1-ki'a = poça, charco, água suja,
(guar.; ki'a).
Kiha-kay (etim.; vide queimada - idem;
aratay-iri); esp. de jeju (peixe do
Gurupi).
Klhaw (Restivo p. 325 - qliiha = hamaca):~ rêde (para dormir): klhaw-apiy (B.C. p. 42 - apyi = argola, aro, extremo redondo) = punho
da rêde: klha-ham (idem; klhaw-ham) = corda da rêde: klha-ita
(B.C. p. 210 - ita = armação, barrote) = tear: k'íha-p9ri (B.C. p.
362 - pari = cerca (feita de cannas)
para apanhar peixe) = tarrafa: kihaw(i)-kwaw (reg.) = pouso, pedir
hospitalidade para passar a noite:
klhaw••• mu-zé-aklrõng =embalar
a rêde: kihaw piahaw (reg. - B.C.
p. 384 - piâ = 'tec~r, tra.mar, trançar):

tecer 1ê~es : kihaw ... zu-t1 frcp .) =
= armar a rêde: k1ha-z"lvi (B.C. p.
597 - yui=pontasinha)=rêde a dois
trEtnçados superpostos (guar.; kihá).
Klhê \B.C. p. 435 - q11icé = instrumento cortante): ponta de ferro cortante, taquara: klhê'l'.w = flecha com
ponta de metal afiado, (guar.; kisé).
KJ'.'l'.y (B.C. p. 436 - quii = pimenta):
pimenta, \guar.; ki'iy).
KJ'.r-uhu (B.C. p. 408 - quiruçu e:::
= brotar grosso, viçar, viçoso, robusto): de corpo cheio, forte, sadio, ro~
bosto, viçoso, bem desenvolvido, brotar
g.rosso, viçar: kí-klr-uhu = ser muito
forte, viçoso, robusto: kwaharêr kl-kir-uhu = menino muito forte (cf.;
kwaharêr i-akl'.r-ahJ'. = menino mole,
chorão).
KJ'.m (vide;akJ'.m; B.C.p. 436- quim=
= molhado): molhado (estar) li ngwêr = molhado, \guar.; kl'.m).
Kimii (kimã; cf. B.C. p. 437 - quin1i = velho, muito velho): velhaco
.. (pejorativo).
(A)-kin idem; kina; B.C. p. 437
- quinay = comborça, companhe:ra,
camarada: as mulheres ent1e si): camarada, amiga M.F.): chega a ter
um sentido de vocativo ou reforçamento M.F.: é-zur(i) kin! = venha,
minha amiga M.F.)! é-zapo-kin =
= faça (M.F.)! hêta kin = é muito!
Ki-pêw vide; (kl'.w-pêw), piolhos chatos) guar.; ki-pá).
(1)-kipi B.C. p. 435 - quipi = o
canto de dentro), o canto interno.
Kipi'ir B.C. p. 437 - quipii = ermã
mais moça da mulher): irmã mais
môça (M.F.), guar.; kipi'i).
Klr B.C. p. 437 - quir = broto, grêlo,
renovo): cartilagem, osso tnole, broto,
grêlo, moJe, tenro, brotar, viçar, grelar:
nami-klr = cart.ilag:em da orelha:
tingír = cartilagem do nariz (idem;
tl-klr); ta'ir-k1rêr = caçula: kl'.-k1r-uhu = forte, sadio, robusto,
guar.; k1ri).
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Klr reg. - B.C. p. 437 - quir == gottejar, pingar, chove~, cair água): chover,
cair água, gotejar: aman u-kh =
= está chovendo (guar.; o-ki); l-tlklr = pingo d'água: tuwl-tlklr =
gôta de sangue, (guar.; ki).
Kira L.A. p. 115 - kyra = graisse:
B.C. p. 437 -· kira = pordo, viçoso):
ser gordo: hê-kira = eu sou gordo:
kira-kwêr = gordura, (guar.; kira-kwê); kira-ma'ê = gordo: kira·wôr = gorducho, (guar.; kira).
Klrêr B.C. p. 437 - quireta = filhinhos, crianças, meninos: de - quir =
= tenro: éta = suf. do pl.): irmão
mais môço, caçula (M.F.).
Kiri-kiri (vide; pira-pikiriwo-haw),
esp. de peixinho parecido com o cascudo.
Kirêr idem; kir-été; (B.C. p. 434
- abati quirera = call$ica fina):
cª'njica: awati-kirêr= canjica: awati-kir-été ~ idem muito fina.
Kir(i)'lm, esp. de taboca.
Kirimata B.C. p. 438- quirimhatá=
= peixe sa]mão): curimatá (P.sp. d(
peixe do rio Pindaré), (guar.; kirimhatá).
Klrlmaw B.C. p. 438 - quirei mhaL
- valentia, coragem): forte, corajoso:
valente, voluntário, mscho, potente.
destemido: hê-khl'.maw = eu sol .
forte, va1en1e: khlmaw-haw = coragem: klrlmaw-har =corajoso, for·
te, valente: klrlmaw-har=coragem
valentia, audácia: k1rlma( w)'lm =
e: medroso, impotente:
khlma(w)-katu = corajoso, valente, audacioso .
recuperar, sentir-se melhor: hê-khlma~w)-katu = sinto-me melhor: kl·
rlmitw-ma'ê = corajoso, (guar.; kl·
ré'lm).
Klr..• plk (B.C. p. 437 - quipoo :r
- estiar, cessar a chuva; serenar):

serenar, estiar, cessar, parar de chover:
aman u-kir u-plk = parou a chuva.
Klrly (B.C. p. 438 - quiri = cocegas
ou antes aquelle que tem cocegas):
ter cócegas: hê-kirly = tenho cócegas (guar.; kirly).
(I)-klr-uhu (B.C. p. 438 - quiruçu =
= brotar grosso, viçar): viçoso, robusto (brotar), (guar.; kir-usú) cf.
i-aklr-a'i = franzino.
Kitii (B.C. p. 438 - quitA :s: bico,
verruga): verruga, nó, saliência: wlra-klta = nó de pau: 'ay-klta = gogó
(fr. p~mme d'Adam) . .
·Kitl (reg. - B.C. p. 438 ~ quiii - cor..
tar, aparar): serrar, cortar devagar
(em fatias), picar, migar: iwlra a-ki·
tl = eu serro madeira: pêti~piar
a-kiti = eu pico fumo (idem; tépiar
a-kitl'.); k'i'.ti-haw (idem; 1'.wlra klti'.-haw) = serra, serrote, (guar.; klti).
Kit~ (vide; kltik); esfregado, limpo:
kltl'lm = sujo.
Kltlk (reg. - B.C. p. 438 -. quitig =
= esfregar, raspar): esfregar, ralar,
limar, passar de raS_pão, tocar às raias:
tzay a-klt1k = eu esfrego (lavando)
a rotipa (sai8): mani'ôk akltlk l'.wêhé-réhé = ralo a mandioca com o ralo:
ita hê-kltlk = a pedra me passott
de raspão: kitik = t9.mpa, bucho:
kitl-haw = serrote: kJ'.tI-kitlk reg.
- forma de intensidade) = lava. r
esfl'egar: kitlk. • • téha reg.) =
= esfregar os o1hos: a-kitik hê-réha = esfrego os meus olhos, .guar.;
kitl).
Kitzaw, áspero, que tem asperidades:
i-kitza-kitzaw = áspero feito lima:
pô-kitzaw =as linhas da mão: tuma-kitzaw
capim-navalha: wlra-kltzaw = asperidades, saliências da
madeira quando rachada.
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Klw B.C. p. 435 - quib = piolho),
piolho, (guar.; klba); klw-hu-ran =
piolhos chatos (idem; klw-pêw; guar.;
kl-pê); k 1 w- m a'ê = piolhento:
kl·w -é'té-ma'ê = muito piolhento:
klw-rup'i''a = lêndeas de piolhos:
krw•.. 'u (reg. - B.C. p. 435 - ~
ú = catar, tirar piolhos) = ca~r4
comer piolhos (catado) (guar.; kl'u);
kl'.w••• za-tl'u (reg.) = morder oR
piolhos (catados): klw .. zo'6k (reg.)
= tirar os piolhos (guar. ; ki'6g) ;
tatu:.kXw = eRp. de maruim branco
(piolho de tatu).
Klwaw (B.C. p. 435 - quibab==pente),
pente, crista: zapukay-klwaw =
crista de galo (guar. ; kiba) ; klwa-ran (idem; klwaw-ran; B.C. p.
435 - quibAb = pente: ran = suf.
pejorativo) = pente comum: klwa:w
turlw méhé-nar (turlw = alegria) =
pente com adornos, para os dias f estivos.
Klwlr (B.C. p. 435 - quibir = e.rmão
ou primo ermão): irmão (M.F.): klwlr-a'i= irmão menor (M.F.): klwlr-klrêr (B.C. p. 435 - quibiquir =
ermão mais moço) = irmão mais nôvo (M.F.), (guar.; klvlr).
Klw •.• étzak (klw = piolho: étzak ==
ver, espiar): catar piolhos: klw-ma'ê (B.C. p. 435 - quibae =
= pio1hento) = piolhento: i-klw-ma'ê = êle é p1olhento: klw-pêw =
= piolho chato: klw-tlw = lugar
onde tem muitos piolhos.
Kly (reg. - B.C. p. 122 - equii ==
arrancar, tirar à força): tirar, puxar,
pitar, fumar, arrancar, tirar à fórçn.
(infl. Urubu, usa-se de preferência;
mutlk); zlkly = debulhar.
Klzê (reg. - Reativo p. 385 - quihiye = miedo tener): ter mêdo, reoear,
temer, (guar.; klhlyê); klzê aiyu =
covarde, medroso, poltrão:
aw~
klzê aiyu - homem covarde: kuza
klzê aiyu = mulher covarde: klzê-

-aiyu-111a'ê = id<'m: kuê-haw =
mêdo, timidez, covardia, . fraqueza,
receio: klzê-haw = amuleto contra
doença ou mau olhn.r, espantalho: môy
klzê-hâw = amuleto contra mordid~
de cobra: azãng klzê(i)'lin (forma
negativa de; klzê = temer) = destemido: a,wa klzê(i)'lm = homem
destemido: (u)-klzê-ma'ê = fraco,
tímido, ~droso, covarde: klzê-tété·haw = pavor: klzê-whu-haw =
idem: klzê. • • wi (reg. - B.C. p.
436 - · quihiyé = temer, recear) = ter
Jnêdo de, temer, recear: a-klzé izwã• wi = tenho mêdo de João: nê (é)ré-klzê ko-zawar(u)-wi = tu temes
êste cachorro.
Ko (B.C. p. 72 -· co = êste, esta, ·isto,
assim, agora): êste, ests.(s), isto, isso
- com movimeQ.to (visível), Bi: ko-awa o-ho, aipô u-ur = êste homem
foi embora, aquêle vem: ko 'a-zapomo? = eu faço também aquilo! (guar.;
ko).
Ko (adv. lugar), aqui: ko-kutlr = por
ai (indeterminado): korupi = por
aqui: kwê~y)-rupi = por ai.
Ko? tB.C. p. 72 - co = eis aqui, toma,
tomai): toma! eis ! t enha! (f. interjectiva do verbo; rêko ou têko); ko
péti-piar? = toma êste fumo! ko
h'.ékoni! = eis êle! ko-nêI z: toma
você! ko-a'~I = toma êle! (guar.;
k6).
K6 (B.C. p. 74 - c6g = roça: de cog =
sustentar, alimentar) : roça : ko- ·
-kwêr = capoeira, roça velha: korupaw (B.C. p. 74 - co arupab = o
sitio onde está a roça) = lu~.ar das
roças, local das . plantações, (guar.;
k6ga).
Ko-akwêy (idem; kakwêy); aquilo
(vide; akwêy).
Ko••• amo, êste (esta) .. . aquêle (aquela).
Ko'ar (B.C. p. 432 - co-ar = êste
mundo, in; coraçi), o mundo: ko'ar
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paw.haw = o fim do mudno: ko'ar·apo.har = Criador do Munclo (apo.
·bar = artesão): ko'ar·apo.haw =
Criação do Mundo (apo·haw = fabricação, artefato).
Ko'ar·plpé (B.C. p. 47 - ac6i ara
pipe = naquelle dia): naquele dia.
Ko' ar-puku-ha-rupi, o dia todo (francês; à longueur de journée): ko'ar(i)·rupi = idem: ko'a·rupi = por di.a,
diàriamente, cada dia: a'u tiram
kawa·p6r ko'ar(i)-rupi = eu como
uma cuia cheia de farinha por dia.
Ko.ayi, desta forma, dcst:-i. maneira.
Koa·zo!, só jsto, nada mais! a-putar(i)
ãng·plhlk-a'i, ko(a)-zo! = eu quero
êste pedaçinho (pouquinho), nada mais!
Ko(i)'lm (B.C. p. 75 - co im = sem
isto, a não ser isto): sem isto.
Ko'ir(i)·zo (vide; ku'ir; B.C. p. 75
- coir = por pouco, quase, agorinha):
desta vez, agorinha.
Kôk (reg. --· vide composições: B.C. p.
74 - cog = sustentar, alimentar):
sustentar.
Kôk (neol.), côco: kôk hu'ii-hu'Íw
(neol.) = coqueiro babassú: kôk r.
-kwêr = leite de côco: kôk'lw =
= côco da praia.
Kó-kay, queimada (roça).
Kô-k'wêr (B.C. p. 73 - co cuér = roçr.
velha): capoeira, roça velha, (guar. ;
ko-kwê).
Ko ma'ê-réhé (von Martius p. 4~
- coaé recé = por esta razão, au-.
diesem Grunde): porisso.
Ko.nani! (neol.; ko = isto: vo1
Martius p. 31 - aani. = não, nein)
isto não!
Ko nazãwê! isto (aconteceu) assiml fo
assim!
Kôni (idem; kõni - B.C. p. 75 - coné = eis aqui, pois): quando, logl
(frase positiva): kôni a-~lwh(i)-nêhê,
a-rur(i) kafê nê-wê =logo que voltar,
trago-te café: kôni zawar a-zu-mlm,

kwahar~r u-zay'6

=

logo depois de
ter escondido o cachorro, o menino
chorou: urê-may'u uru-zu-p(ã) kôni tapty u'ur-kwa-p(a) = estávamos
comendo quando a casa nesabou: hêta·pira k6ni têko u-érur = tem peixe
quando a gente (o) traz: o-ho néhê
kôni têko u-mono.kar(i) = êle irá
quando a gente o mandar: kôni
u-zé'êng nazawé, Pêdr(o) u-zay't. = .
quando êle falou assim, Pedro
chorou: k6ni .•• rihi = enquanto:
kôni a-ikwé rihi, nêré-zapo.kwafw
nazilwé = enquanto eu viver, você
não fará assim.
Ko.ílungar (B.C. p. 75 -· co nungar =assim, desta maneira, conforme isto) : desta maneira, a8sim, déste
tamanho, da mesma maneira.
Ko-nungwêr (idem supra), a mesma
coisa, o mesmo: ko-nungwêr a-zapo-ram = eu vou fazer o mesmo.
Ko'o (B.C. p. 75 - coõ = arder, ferir,
queimar), queimando (estar): ardendo
(estar), ter irritação, comichão: korahl hê-ko'o = estou queimado pelo
sol, (guar.; ko'õ).
Kó-parêr (idem; ko.pé-arêr), o que se
traz permanentemente da roça.
Kó-pé-har, campestre, da roça.
Korahl (B.C. p. 432 ·- quarahl == o
sol): sol, (guar.; kwarahl); kora•
hl'a = fruta precoce (etim.; korahl ::a
sol: 'a == fruta): korahl-aman
chuva de verão: korahl'ãng-a~
(B.C. p. 432 - quaraci i = a sombra
do sol) = na sombra, à sombra do sol:
korahl'ar = idade, ano: maran-té
korahl'ar érê-rêko? = que idade
você tem? quant·o s anos tens? (var.;
maran korahl' ar té-ré-rêko ?) (guar.;
cf. kwarahl-puku); muku-mukuy
korahl'ar = cada dois anos: korahl·
-hêm (B.C. p. 432- quarahi coe = o
sair ou nascer do sol) = o levantar do
sol: 'korahl raku-kwêr = o calor do
sol: korahl mu'inga•paw = reló&io

-106-

=

L

(medidor, do sol: korahr u-aprtê = o
meio d~a: korahl u-zaw-méhé = de
madruF.ada.
Ko-ram (B.C. p. 76 - cog ram = roça
futura, derrubada), roça futura.
Ko-réhé (B.C. p. 447 - recé = nestE
instante), desta vez, por causa disto,
nisto: ko-réhé uru-pur-ay hu-rêko =
desta vez eu te perdôo : ko-réhé
u-mano = por causa disto, morteu:
ko-réhé(a)-ram . = idem, sentido futuro.
Kôrô-kôrô (vo11 Martius p. 443 - caracará = avis, gavião): caracará (esp.
de gavião).
K6r6rô (idem; k6r6rôk; reg. - B:C.
p. 77 - cororõ = roncar), resmungar,
grunhir, ron<.'ar, rosnar: zawar u-k6r6rô = o cachorro resmunga, {guar.;
kororõ).
Kôrôy (Restivo p. 96 - aycarai = arranhar: B. C. p. 68 - carâi = arranhar,
coçar, esminçar), franzido, encolhido:
tu-a'u-pir i-korôy = a pele do
Çhomem) velho é franzida, (guar.;
korõy).
Ko-rupi (B.C. p. 77 - corupi = po1
aqui), por aqui.
Kotôk (reg. - B.C. p. 77 - cotog = e
que vai-vem): sacudir, balançar, jogar:
r-kotôk = marezia: koto-kotôk (for·
ma aumentativa) = borborismos <fa.zer): u-koto-kot6k hê-rémi'u hê·
-rlyê-pé = a minha comida faz borborismos na minha bar1iga, (guar.; koto·
-kot6).
.
Ko-wi (idem; ko-wi-(ré); B.C. p. 7"1
- cogui = disto, daqui, portanto),
além disto, depois disto, dai, portanto,
em conseqüência: ko-wi a-zuka a'ê..
(wii) = depois disto matei-os: ko-wi
hê-ré-raha = depois disto êles me
levaram.
Ko-zanunê (Restivo p. 80 - iianondé = antes de), antes disto.
K.o-zliwê·nungar (B.C. p. 75 - coya-

b~ =

como êste, esta, isto, assim):
como êste, esta, aquilo,· assim.
Kozawôt, falta pouco: kozawôt a-ha-ram = falta pouco para eu ir embora.
Ku (in; apêku; B.C. p. 80 - cum
= longo, comprido, estendido): longo,
comprido: apêku = lingua.
Ku' a (B.C. p. 78 - cuá = cinctura,
o meio do corpo): cintura, o meio,
a metade, o meio entre extremos: hahl
hê-ku'a-pé = dói-me (na) a cintura:
é-monohôk i-ku'awl =atora-o pelo
meio! (guar.; ku-a); ku'a-ha-haw
= listrado (horizontal): hê--ku' a-ha-ha w zanlpaw-plpê = estou listrado de · genipapo: ku'a-haw =listra horizontal: pira-ku'a-haw =ouanã (esp. de peixe) : (ma'ê) ku'a•
-kwa-haw = feixe (fascio): ku'a·
-kwar (reg.) = amarrar alpuém pela
cintt1ra, enfeixar: ku'a .•• mumlk =
cingir: ku'a-pé (B.C. p. 79 - cu!·
pé = no meio) = no meio de: bê-rapé
ku'a-pé = no meio do meu caminho:
pê-ku'a-pê (B.C. p. 78 ta~
cuapé) = no meio do can1inho: ku'a·plhlk (reg.) = agarrar pela cintura:
ku'aw = de banda, pelo meio: a'ar
hê-ku'aw = cai de banda: ku'awtlma(ii) ku'aw-har = liga da perna
(enfeite): zlwa ku'aw-haw = pulseira do biceps (idem): ku' a-zarêr =
os rns.
Ku-aku (reg.: cu = manter-se: B.C. p.
78 - aku = quente: ibidem p. 72
- coacú = esconder): chocar (aves,
pássaros), jejuar, estar de "couvade",
estar de resguardo: inamu u-ku-aku
u-pl'a = o nambu choca os ovos
(dêle), (guar.; ko-aku).
Kua-kua (onomatopéia), esp. de morcegão não hematófilo.
Ku'a-kwar-haw (B.C. p. 43u - quaquáhah = cincto, cingulo): cinto:
ku'a-pltl-haw = idem.
Ku'é (reg. -B.C. p. 79-cué-mover-

=

'
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-se): mover-se, mexer-se, (guar.; ko'i;
guar. Corriente8; ku'ê). ·

Ku'êm (idem; ku'ê B .C . p. 73
- coe = a manhã, o comêço do dia,
a aurora): manhã, madrugada, al1rora,
o dia (comparativamente à noite):
amo-ku'êm = a outra manhã: ku'ê-méhé=ao amanhecer (idem; ku'êm-été); ku'êmaw = o nascente (B.C..
p. 73 - coembáb); ku' êm-ramo =
ao amanhecer (B. C. p. 73 - coeramo) • ku'êm zê-k\va = 2manheceu
' ku'êm zé-pirokatu = o d'1a
o dia:
rompeu bonjto: a-ro ku'êm = espero
o dia (manhecer): hê-ku'êm = amanheço: ku'êm o-ho = amanheceu:
ku'êm = passar a noite até o amanhecer: zanê-ku'êm = passamos a
noite, bom dia! ku'êm-méhé = de
manhã cêdo: ku'êm(é)-plméhé logo de manhã: (guar.; ko'êm).
Kuhê-méhé (adv. tempo), faz muitc
tempo.
Ku'i (B.C. p. 80 - cui = pó, farinha):
farinha, pó, ser reduzido a pó: awat'.i·ku'i = farinha de milho: mani'ô-ku'i = pó da farinha de mandioca:
i-ku'i-katu mani' ôk = a mandioca
é reduzida à farinha (guar.; ku'i);
ku'i-ku'i (reg .) = ser côr de cinza
(de poeir2 ): ihê-ku'i ku'i = estou
côr de cinza: ku'i-kwêr = resíduo
em pó.
'Ku'ir (B.C. p. 75 - co ir = por pouco,
quasi, agor-inha): agora, por pouco,
quase, prestes, agorinha, daq~i a pouco:
ku'ir a-ha = eu vou daqui a pouco:
ku'ir i-z-lwltu, = está quase ventando, (guar.; ko'i); ku'ir-~i)zo =
de agora em diante: ku'ir-(i)zo
na-za-po kwê·y -wêr kuri = de agora
em diante não farei mais isto: ku'ir• •.
• • • kuri = a gora (respondendo a
uma pergunta): ma'ê-méhé-té ré-ho-ram? ku'ir a-ha kuriI=quando

você vai? agora vou eu! ku'ir-twé =
agora mesmo. - Ku'i-tzôk (reg. - B.C. p. 80 - cuich6g = seccar farinha, pulverizar):
pulverizar.
Ku-kuy (reg. - · B.C. p. 79 - c11cúi =
= cair: vide; kuy); cair muito,
cair uma por uma (ide1n; ku-kwi);
ka'a u-ku-kuy = as fôlhas caem
muito: (cf. Mont. II p. 105 - cui ·
(cucui) = caerse), (gu~r . ; ku-kwi).
Kuma (B.C. p. 81 - cun1a = fuligem,
aliá8 penduracallo de fuligem): fuli~em
(coisa que creRce alongando-se): tatii-ti ku1nii = idem, mai;:; en1pregado.
Kumana (Mont. II p. 105 -:- cumanda = frisoles): fava, (gnttr.; kumandá); kuman-a'i (B.C. p. 81 - cumandá = feijão) = feijão (guar.; kumanda'i); kumana'i rupé-k!r (cf.
B.C. p. 378 - pi<1uir = de pelle
tenra) = feijão verde (de casca tenra) .
Kumar (neQl. português), comadre.
Kumarii'i (idem; kumaru; B.C. p.
81 - cumbaru in cumhari = nome
de uma leguminosa e outras plantas
aromáticas), fava tonga (cumatu): kumaru 1-kwêr (cf. 1-kwêr = líquido,
'S'umo) = óleo de cumaru: kumaru'iw
(von Martius p. 393 - - cUJnaru =
= d1pterix odorata: iw = pé de) = pé
de cumaru, (guar.; kumaru).
Kumêmê, cipó "guambé" (aquoso).
Kumi (B.C. p. 81 - c'un1bi = apertar
a lingua): a abóbada da bôca, paladar,
revolver com a linglia, (gu&.r.; kumbi);
kumi-ata = garganta: kumi-êti úvuJa.
Kun (reg.: vjde; mu-kun; B.C. p.
75 - cõng = engolido, tragado, de~lu
tido): engulido,. tragado, deglutido,
sorvido.
Kunami (von Martius p . 393 - cunamhi = herba piseis inebrians): cunambi
(esp. de timbó cultivado): idem; timô·kunami, (guar.; kunambi); kunami-apu'a ::z: bolinhos f eitoa com
'
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cunambi misturado com pirão de farinha para em briag.ar peixe.
Kunawaru (v. Iherin~, Dic: dos Animais
do Brasil, p. 293): cunauaru (esp. de
rã amazônica), torto, enroscado: kunawaru u-aplka-wêr
curucucica
(ninho em forma de panela que o cunauaru faz no ôco da almecegueira. A
resina aí acumulada, aromática, é
designada peJo mesmo nome).
Kunêw (idem; kunê-kunêw), chamegar, lampejar: hênl kunê~kunêw =
está chamegando.
Kunumi (B.C. p. 82 - cunumi =
1apaz, menino, adolescente), menino,
(guar. ; kunumi) ; kunumi-haw
(idem supra p. 82 - cunumiháb =
meninice) - meninice: kunumi-kwêr(a)-wa = a criançada: kunumi-ramo = infantilmente, romo oi:ia.nça: u-zapo kunumi-l'amo = êle
age como criança: kunumi watzu-méhé (exp1. idiomática) = quanC:o
nôvo \l:I.F.): hê-kunumi watzu-méhé = quando nôvo (eu) . ..
Kupa1 1'.w (von Martius p. 392 - copa-iba = copaifera): copaíba, Copaifera
sp. var, (guar.; kupa'i); kupa'l-zar=
= jitiranambóia (esp. de besouro).
Kupar (neol. português), compadre.
Kupê (B.C. p. 82 - cupé = o l~nso
chato, tergo, o dorso, as costa-s): a
superfície, a pafte superior, o dorso,
parte externa, lado direito (pano, etc.~,
o lombo, as costas, as espáduas: kupê·hlm = superfície lisa: hê-pô-kupê=
a costa da minha mão : tapiy·kupê = a parte externa da casa:
wll-a-pêw kupê ::z a parte superior
da mesa: a'ê a-raha hê-kupê-p(é) =
levo-o nas minhas costas: (guar.;
kupê); kupê-ata = barbatana, tribu
indígena não identificada: pira kupê, -ata = as barbatanas do pe'ixe: kupê
atlr-ma'ê = esp. de urubu (corcundo):
kupê-aw'a (idem; kupê-wa'a) = corcunda: kupê-aw'ii-ma'ê = corcunda

(ser): kupê-l'.wlr (com; ho) = passar
por trás de: a-ha Wizêw kupê-lw·l r = eu passo atrás de Vizeu:
kupê-kãng = espinhaço, espinha dorsal: kupê-kãng zu-api apir(i)-haw
(B.C. p. 43 - kupê-kãng = espi~ha
dorsal: apir. = a parte mais elevada)=
as vértebras da espinha dorsal)
kupê-kutlr (B.C. p. 82 cupé
coti = detrgz de) = atrás de, detrás
de: taply kupé-kutlr = atrás da
casa: érê-iko hê-rupê-kutlr = tu
estás atrás de mim (nas minhas costas)
hê-kupê kutlr u-kwa = êle passa
atrás de mim: (i)kupê-kwêr = o
direito (pano, etc.): kupê-pê = nas
costas de: hê-kupê-pê = nas minhas
costas: kupê-pé-har = carga (o que
se traz nas costas): kupê-pl'.têr = a ·
parte situada entre as duas omoplatas:
k.upê-i:upi (d. B.C. J). s.2 - o1'e F6
cupé rupi = pelos fundos da nossa
casa) = fora da pre-5ença, naR costas
dJ: hê-rupê-i·upi u-zé'eng hê-réhé
= êle falou (mal) de mim nas m~·
nhas costas: kupêw (cf. B.C. p. 82
cupébo = por detrás, pelas costas)
= de costas: a-kêr hê-kupêw =
etl durmo de costas: kupê wa'a =
corcunda: awa-kupê wa'ii = corcooda~ kuzii-~upê w.a!a = m1
u·l h·er
corcundM -kupêw. • .. zu (-B'?O. p, 596
- yuh = pousar) = estar deitado
de costas: hê-kupêw a-zu = estou
deitado de costas.
Kupi'i (von Martiu.s p. 447 - cupiá =
= inscctum Termes fatale): cupim,
térmite: zétlk i-z-i-kupi'i = a batata
doce QStá podre, (guar.; kupi'i).
Kupl'l'.w (von Martius p. 393 - cupuahi (Amazonas) = arbor fructifero):
cupuzeiro, mucureira, cupiúba.
Kupi'i-war (comedor de cupim), tamanduá.
Kupir (reg. - B .C. p. 76- copi=roçar,
fazer roçadas) : fazer trabalhos agri-
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colas, roçar: a-kupir == eu faço
trabalhos agrícolas: kupir(i)-:haw =
agricultura, o serviço da roça, (guar. ;
kopi).
Kup6-kupôk (onomatopéia ?): esp. de
•
g1a;
KurAw (B.C. p. 83 - curá = injuriar,
insultar xing~r): insultar, dizer desaforos, xingar, injuriar: hê-kura w =
= sou insultado (êle me insulta):
Pêdr(u) a-kuraw = eu insulto Pedro
kura-kuraw (forma de intensidade)
= injuriar, insultar veementemente:
kura-paw (B.C. p. 83 - curá-õáb =
injuria) = injúria: kura-par (B.C.
p. 83 - curA-pár = injuriador, ofensor) = ofensor, (g:uar.; kurá).
Kuràwa (von Martius p. 388 - caá
roá = caulis truncus arboris): caruá,
carauá, (guar.; karová).
Kurê (de; curê = que bambalea: cf.
B.C. p. 83): porco doméstico; (gua.r.;
kurê); kurê hapia'ôk-plrêr (etim.;
api'a = · testículos: 'ôk = tirar) =
porco capado: kurê-ro6kwêr = carne de porco.
Kur'êr (Mont. II p. 109 ·- curé = lo
gruesso que queda despues de aver
cernido la harina): resto, o que sobra,
excedente, resíduo: témi'u-kurêr =
resto de comida: taply kurê-kurêr
-:- escorobros : a wati-kurêr = f a.relo: mõngwêr(ii)-wii u-mano-( wii),
mõngwêr o-ho-(.'wii), awa-kurêr
(ii)-wii u-plta-(1vii) = alguns morreram, alguns foram embora, o resto (dos homens) ficou: émur(i)
kurêr ihê-wêI = me dá o resto!
kurêr-ahl = restinho: kurêr-a'i =
idem, (guar.; kurê-kwê).
Kuri (Mont. II p. 109 - curi = luego,
presto, ahora: L.A. p. 35 - kuri =
tout à l'heure), agora, presentemeDte,
já, logo, neste momento, breve, brevemente, vez (com adjetivos possessivos):
kuri i-plw marakuza = o maracujá
já está mole : i-apunga kuri = já está

podre: i-katu-kuri = já melhorou:
i-z-lwltu kuri = presenlemente está
ventando: tê-kuri no? = agora simt
a-ha-pêpé kuri = agora eu vou lá:
wizê-wi a-zlwlr kuri = eu volto
agora mesmo de Vizeu: karuk-kuri ! =
já é tarde ! za-ha kuri I = vamos
já! é-ho kuri! = vai logo! a-ha-néh~
kuri = irei breve: hê-ratãngatu•
-kuri = agora estou melho1·: ihê(a)·kuri = é a minh~ 'Vez: nêtii)-kuri =
é a tua vez : a'ê(a)-kuri = é a
vez dêle: kuri (com o verbo para
formar negativa) = não. . . mais:
na-zapo kwaw kwêy kuri = não
faço mais aquilo: kuri tsuf. verbal) =
= estar
part. presente: hê-kira·kuri = estou engordando: · kuri (suf.
com substantivo verbal) = está na
hora de: aypo may'u-haw kuri =
está na hora de comer: kuri-êté =
muito depressa (B.C. p. 83 - curi-eté); kuri-êtéi = neste instantinho
(B.C. p. 83 -· curi-etei), (~uar.; kuri).
Kuru (idem; kuruw; Mont. II p. 110
- curu.b = tolondrones): sarna,
curuba, seixos, cascalhos (ita-kuru);
kuru-a-rêko = tenho sarna: kuru·kuruw (forma aumentativa) = ter
curuba, sarna: hê-kuru-kuruw =
tenho curuba, (guar.; kurub).
Kurukaw (de; cur = ser tragádo, engolido: B.C. p. 85 - idem p. 597 -curucáha = garganta): garganta (idem;
'ay).
Kurupr(etim.; l=rio:kurup (curuba)=
seixos pedras pequenas, cascalhos:B.C.
p. 78-curuhi in cuã); o rio Gurupi
(Rio das Pedras) : ku.r pl-rupi-har
= Gurupiense.
Kururu (Mont. II p. 110 - curu =
sapo): sapo; (guar.; kururu); ku•ruru-a'i (Mont. idem; cururuai =
sapiJlo) = esp. de sapinho: k11ruru·apê = cipo timbó (esp. de): kuru-hu = esp. de sapo prêto: kururu. / ••
• • •zé'eng = quaxar (B.C. p. 84
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- cururu íieeng); kururu-zu =
esp. de cururu brânco.
Kutak ~onomatopéia ?: B.C. p. 487
- cf. tatak), esp. de gia verde:
kutak-a'i = esp. de rãzinhs: kutak-uhu = idem de tamanho maior.
Kutlr ~B.C. p. 77 - coti = do lado:
L.A. p. 30 - koty = vers, jusque):
perto de, ao lado de, do lado de, ao
encontro de, em direção a: hê-kutlr
a'ê u-zuka = êle matou-o perto de
mim: amo-kutlr =de outra maneira:
kupê-kutlr = por detrás, nas costas:
zawar-uhu o-ho hê-rapwly-kutir =
a onça foi ao lado da minha casa:
u-ur hê-kutlr = êle vem do meu
lado: o-ho hê-kutlr = êle vai ao
meu encontro: kutlr..har (B.C. p.
77 - coti-guar = partidários, camaradas) = sequazes, companheiros, camaradas: ko-kutlr = o lado de cá:
pé-kutlr = o lado de lá (idem;
pengutlr; pêmutlr); amõngutlr =
alhures, o outro lado : tzê-kutlr ==
o lado de cá (mais perto), (guar.;
kotl).
Kutu (usa-se com pron. pessoais), também: ihê-kutu = eu também: nê·kutu = tu também: a'ê-kutu = êle
também: zanê-kutu = nós também.
Kutuk (Mont. II p. 111 - cutúg =
= herir, ·b arren·a r, punçar, sangrar):
espetar, arpoar,f furar, ferir, tocar,
cravar, picar, varar, esfaquear: a'u
amo pira-mihlr i-kutuk-phêr =
quem dera eu comer um peixe assado
no espêto (espetado): a-kutuk = eu
dou uma facada: hê-kutuk = eu
sou esfaqueado: a-kutuk i-nAmi =
= eu furo as orelhas dêle: a-kutuk
héhé = toquei (nêle): (i)-kutuk·plrêr = esfaqueado, furado, varado:
(ma'ê) kutuk-haw = lança, espêto,
arpão, azagaia (guar.; yo-kutu-há),
(guar.; kutú).
KuY (reg. - Restivo p. 146 - cuy =
caerse): cair: bê'aw kuy = caem-me

os cabelos: haw kuy = caem-lhe os
cabelos: zwlrl u-kuy = raio orvBlho:
ma'ê-lwa u-kuy = a fruta caiu
(idem; Mont. - narã ocuy = las
naranjas se van cayendo): ku-kuy =
cair um por um, cajr muito, (guar.;
kwi).

I•:uy (irreg.: idem; kwiy, ku'iw; B.C.
p. 80 - cuí = cu ia): cu ia não partida,
cabaça: kuy'lw = cuieiro (esp. de
árvore): hê-rêkuy = minha cuia.
l(uzii (B.C. p. 82 - kuiíã = mulher),
mulher, sin. de esp6sa: hê-kuzli = a
minha mulher, (gu~ r.; kuiíâ); kuza..
-aê (cf. B.C. p. 24) = soJitárja (a-toa):
kuzii awa-paw-pé-har (B.C. p. 366
-- peguar = pertencente a) = prostituta (mu1her que pertence a todos
os homens): kuzii awa-putar ==
mulher que gosta de homens, libidinosa: kuzii-hur = canhota : kuzK
hl-a'u = mulher idosa, velha, que
passou o período de poder ser mãe:
kuza hla'u-kat11 = mulher assaz
idosa: kuzii hl-a'u-wérôt = mulher
madura: kuzii i-ayhlkwêr = orgasmo
fe\ninino: kuzii i-awkl-plr = mulher
a-toa, debochada, rapariga: kuzii i-a.w kl-plr(i)'lm = mulher séria, honesta: kuzli-kamlrêr = mulher de
seios caídos: kuza-kwâr (Mont. II
p. 328/322 - quaa.r = agujero) =
vagina: kuzii-kwar'l-ma'ê = virgem,
donzeJa: kuzii-ma'ê-ahl = muJher
menstrur..da : kuzii ma'ê-ahl-haw
= regras ,menstruação: kuzii ma'ê-ahl-haw zahl = menstruação (vide;
zahl); kuzii ma'ê-purãng = mulher de sorte: kuzii-manêm = azarenta : kuzii méné-ménêr = mulher
que tem tido muitos maridos: kuzii
mên'l-ma'ê (Mont. II p. 107 menderey =solteira)= solteira:kuzii
mimlr(i)'lm (Mont. II p. 107 membirey = esteriJ) =mulher estéril
(sem prole): kuzii-mutar (idem; awa
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kuza-mutar; Mont. II p. 107 cuíiã potahába = deseo carnal) =
mulherengo (ser): kuzãngwê'r(ii)-wa (B.C. p. 80 cuiíanguer = as
mulheres) = as mulheres (coletivo), a
mulherada: kuzãngwêr (a)-wii u-za-pl'.po' ôk mani'ôk(a)-wii = (são) as
mulheres (que) arrancam a mandioca
(tôda):kuzii o-ho-été-rna'ê = nômade
(fem.), instável (habitat): kuza-pazê
(Mont. II p.107 - cu"-âbayê = hechizera) = mulher-pagé, feiticeira (guar.;
kuiia-payé); kuza. • . plhlk putar
(reg.) = casar (H.F.): kuzii-pirêti =
clitoris: kuzii-pl'.w = mulher mole,
medrosa: kuzii puta-har = libidinoso: kuza puta-haw = desejo sexual
(H.F.), libidinosidade lH.F.): kuzara'l'.y = órgãos genitais da mulher:
kuza-ra'l-z-(é)piréti = clítoris: ku.za
ranaywêr? (palavrão)= mulher besta 1
kuzii-réhaytéfi)-té (B.C. p. 500- téçaité = arisco, medroso) = medrosa,
arisca, oautelosa, nervosa: kuza-réhi'i
(B.C. p. 436 - quihi) = vagina:
ku.za-rêko-é (B.C. p. 496 - te-coé
= ser apa-rte) = solteira: kuZrii-rêkwêr-ahl = mulher enétgi~a: kuza
rêkwêr-ah1,.1rn = mulher sem vontade, sem energia, mole: kuza-rêkwêr.{it)'J;m = neurastênica: kuzarêkwêr katu (B.C. p. 496 - reco
katu = livre, solto, desgarrado) =
mulher enérgica, esperta: kuza-réinihh (,·ide; térnihrr) = alusão
aos órgãos genitais f e m i n i n o s :
kuzii-rémin1lr = ovários da mulher:
kuzii-répiréti = os lábios vaginais,
clí~oris: kuza-rl'.hukwêr = orgasmo feminino: kuzii-ta'i (B.C. p. 82
- cu.nhatâi = m~ça, donzella., rapariga) = menina (antes de ser menstruá.da) (guar.; kuiíã-tãi); kuziitãngwêr(a).:wa = as meninas (coletivo),
ameninada (fem.): kuzii té'ên-ahl'. =
prostituta, a-toa: kuza té'ên-har

= meretriz,

kuzawaza = menina
(dapois de ser menstruada): kuzawaza-êté - môça .., adulta: kuzaw a z a h a t z a w- p1rer = ln o ç a
de f 1o r ada : k u z a-w a z a i-a wkl'.-pl-prrêr = idem: kuza zé-rnu.Jiékwar(é)'J'.m (cf. Mont. II p. 107
- cuiíA abarehê tequâreyma =
mujer casta)= mulher honest::J, casta.
Kuzawot (vide; kozawot), um pouco
menos: kuza-kuzawôt = pouco a
pouco, aos poucos: kuzawa-zawôt-(é) = idem: a-rêko kuzawôt tenho um pouco menos.
Kuzêr (neol.), colher.
K wa (reg. - Restivo p. 420 - aqua =
passar), pass9.r num lugar, transitar:
u-zé'engar u-kwa-p(a) = êJe canta
passando: a-kwai-têko i-zé'eng.ar(u)·p(ii) = estou passando c2ntando:
u-kwa i-kupê kutl'.r = passou atrás
dêle: plhiiwê ko-rupi a-kwa-(u)ram = passa.rei por aqui amanhã,
(guar.; kwá).
K wa B.C. p. 426 -. píta = dedo;,: vê;
qúa, áqua p. 44 = sa.liente, proeminente, prolongado - Mont. I1 p.
325/319 - quâ = dedo de la mano),
dedo, (guar.; kwá).
(Ma'ê)-kwa'a-kwa'aw (B.C. p4430
- quaquaháh = cjn~ta, singulo),
feixe, faixa.
Kwa'aw(i) (sufixo verbal: Mo.n t. II
p. 326/320 - quá.b = prometer,
certidumbre), ter que: a-zé'eng
kwa'aw i-zu-pé = tenho q;ue :t:alar
para êle: a-zahak(i)kwa'aw(i)=tenho
que tomar banho: a-ha kwa'awl.i)
= tenho que ir-me em hora.
K waharê-pitãng (B.,C. p. 270 - · mitãng = criança, menivo)., recém-nascido: kwaharê-pitãng réputi pihunêr = mancha mongolóica.
K waharêr (idem; kwarêr; cf. B.C. p.
430 - quhár = aptado, ~marrado),
menino, criança: kwaharêr-a'i =
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= meninote: kwaharêr aklr-ahl (cf.
B.C. p . 45 - aquir = interj. de queixa
e ~hôro de mulher) = menino chorã.o,

Kwa-haw (idem; kwa-paw; B.C. p.
429 quáh = sz ber, conhecer):
compreensão, sabec oria, conhecimento.
chorão, manhoso: kwaharêr-êê =me- K '\Vahaw, caruára, má sorte, feitiço,
nino vb2ndonado, a··toa: kwaharêr(i)"jettatura": kwahaw u'ar hê-réhé=
-haw = meninice, infância: hê-kwaêle me jogou uma caruara, êle me
harêr(i)-méhé-ha w = quando da
enfeitiçou.
(na) minha meninice: kwaharê-rêrôkK wii'i (djminutivo de kwa = dedo:
-haw = festa da. prc:.iniciação dos
B.C. p. 429): o auricular (dedo):
meninos Tembé geralmente qu9indo
kwa-ikwêr (idem.; kwii-aykwêr) ·=
êstes atin.g.em os cinco meses: kwahade dedo cortado : kwa'i-uhu = o
rêr hlk(i)-kwêr = feto: kwaharêr
anular: kwa-kãng( wêr) = falange
pitãng = criança de colo, recémdo dedo: kwa-miri (de; qua = dedo:
-nascido: kwaharêr i-mu-zãng zéB.C. p. 429 - miri = pequeno) =
-mim plrêr = menino ilegitimo:
cedinho: kwa•ml'.têr =o dedo maior:
kwaharêr iru-kwêr = placenta (cotnkwa-mu-mlk-haw = tira-dedo (vd.
panheiro da crjança): kwaharêr ipo mu-zi-haw), jôgo. infantil: kwa-ruw(i)'l'.m = filho natural (sem pai):
·murêr = marca dos dedos: kwa-pir
kwaharêr ka~a ka'a-wêr= menino· ca= a ponta do dedo : kwa-ré-har
~ão : kwaharêr karu-karuk(i)-wêr =
= anel, dedal: kwaréhé-har = idem:
menino mijão : · kwaharêr-kwêr(a)kwa ma'ê mu-mê-mu-haw = o
-wa =a gurizada: kwaharêr muk\wiíndice : (guar. ; kwã).
-har(a)-wii = gêmeos (os que são
K waku (reg.: vide; ku-aku), chocar
dois: kwaharêr munar(a)-wêr =
<ovos).
criança ilegítima (roubada): kwaharêr pitzik-a'i = menino pequenino: · J{ wakwa-mô-w(a), m.ôço (ser): hê-kwakwa-mô-w(ii) = eu sou môço:
kwaharêr pllilk-har = o que ajuda
kwakwa-mô-méhé-har = mocidade:
no par1o, parteira: kwaharêr puzé"
"h"e-h ar = m1n
. ha
hê-kwakwa-mo-me
-ma'ê = designa-se assim o menino
inocidade.
Jogo êle puder sentar: kwaharê-rl'.ru =
saco fetal : kwaharêr té' ên-ah'í =
(U)-kwa-ma'ê (vide; kwa= passar), pasfilho natural : · kwaharêr tu-a'useador, pa~sante: ihê u-kwa-ma'ê =
-katu = menin9 já crescido: kwaha= eu sou um passante.
rêr u-pu'ir-ma'ê 1B.C. p. 427 - pui=
IC wana, acuanã, peixe do Rio Gurupi.
lesto, livre, . solto, vivo, espe:rto, diI~ wanu (von Martius p. 445 coanli~ente, alerta): = designa-se assim
du = hystrix prehensilis L.: porco
o menino quando desmama.
cspim): porco espinho (coandu): kwanu-a'i = esp. mais pequena ..
Kwa-haw (vide; kwa = passat): lupar
de trânsito, passagem.
K wa-p(ii) (B.C. p. 429 -· qua = passar):
em composição com outro verbo dá
Kwa-haw (B.C. p. 430 - quahah =
idéia de transição: u-pôr u-kwa= modo de aptar): tr2.vas, ataduras,
•p(ii) = êle passa boiando: Inukawamarra, cinto: pl'.-kwa-haw = trava~
·a'l'.y zapukay u-atzaw u-kwa-p(a)
para os pés (grilhões): po kwa-haw =
= a bala atravessou a galinha por
= travas para as mãos, aJgemas.
completo: (cf. ml,ilcaw-ii'J'.y zapukay
Kwa-har (iden1; kwa-par; guar.; ku'a-'
u-atzaw u-inii = a bala atravessou
a galinha, ficando dentro).
-kwahaw).
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nascer do sol: kwarahl mano-haw
= eolipse do sol (morte do sol) :
kwarahl ku'êm = o nascer do sol:
kwarahl mu'ãnga-paw = relógio
(o que mede o sol): kwarahl rê-itzê-haw (Restivo p . 280 - ayquie
= entrar) = ocidente, poente (guar.;
kwaras l'.-reké); kwarahl'. rl'.apê-ha w
= raio de sol: kwarahl'. u-apltê-p(é)
(idem; lwak mltê-rupi-horahl'.) =
meio dia (o sol está no meio):kwarahl
u-hêm ~Reativo p. 500 -· quarahi
oce = sol nacer) = sai (nasce) o sol:
kwarahl u-mano = tem eclipse do
sol (morreu o sol): k:w aralil u-zAw
(B.C. p. 562 -· yab = brotar, abrir-se)
- sai o sol: kwarahl'. u-zAw-méhé
= o sair do sol: k~arahl-z-apaw
= resplendor do sol: kwêz é-mono
kwarahl-z-apa-pê! =bota aquilo no
sol! kwarabl...za w = resplendor do
sol, aurora, alba.

Kwa-pé (idem; ku'a-pé; B.C. p. 79
- cuápe = no meio, a meio): no
mieo de: a-iko pé-kwa-pé - estou
no meio do caminho.
KwAr (B.C. p. 431 - quar - furo,
buráco, cova): buráco, furado (estar),
esburacado: ~wl-kwâr = buraco no
chão, toca, cova: wlra-kwâr = pau
furado, ôco de pau: ita-kwâr = pedra
furada, gruta, furna, toca de pedra:
kuzii-kwâr=vagina: (i)-kwâr ma'ê=
esburacado: ko-kamuti i-kwar = êste
pote está furado, (guar.; kwar).
Kwar (re~.)... héhé (B.C. p. 431
- quar = ferir, bater, dar golpe,
dar pancada, punir, castigar): esbofetear, dar porradas, castigar, espancar,
bater com a mão, arrebatar: a-kwar
kwaharêr-réhé = esbofeteei o menino: a-kwar héhé = eu dou porradas
nêle: u-kwar hê-zapêw-réhé = êle
me arrebatou o chapéu: kwar-haw =
bofetão: kwar(a)-wêr = porrado, surrado: kwa-kwar .•• héhé = bater
(iterativo): a-kwakwar héhé = bati
muito nêle: (u)-kwar-ma'ê = que
dá porradas, espancador.
Kwar (B.C. p. 429 - qua=amarrar, cingir), amarrado (estar): atar: hê-pl·kwar =tenho os pés amarrados (guar.;
pl-kwá); hê-pô-kwar=tenho as mãos
amarradas, estou 'inanietado (guar.;
yo-kwá); kwa...haw = amarra.
K wârahl (idem; kor~l; B.C. p. 432
- quaraçi = o sol): sol, (guar.;
kwarasl); kwarahl'ãng (B.C. p. 432
-· quarahiang = a sombra do sol) =
sombra (gua.r.; kwarasi'ãng); kwa...
rahi'ar =Ycrão, ano, idade: maran(i)
kwarahl'ar-té êré-rêko? = que idade
te1n você ? k'warahl haku-étété =
o sol arde muito: kwarahl hêmaw
= ·oriente, nascente (guar.; k'w arasi.
o-sé-ha); kwarahl hlapé-haw (B.ó.
p. 153 - apég = queimar-se leve) = os
raios do sol: kwarahl ku'êm = o

K wara w (reg. -· Restivo p. 228 - quahara = desatar): desatar, des~rmar:
hê-klha w a-k\vara w = eu desarmo
a minha rêde: kwara-kwaraw = desamarrar (forma aumentativa), (guar.;
raw).
K warêr (idem; kwaharêr; cf. Mont.
II p. 325/319 - quâ = cosa tierna),
menino: kwarêr mu-zé-tzak-ukar(i)-har (quem fêz o menino se mostrar)
= que ajuda, no pa,rto, geralmente o
marido, pode significD.r parteira: kwarêr u-zé-tzak-ukar(i)-haw (o fato
•
do menino se mostrar) = parto.
Kwati (von Martius p. 445 - cuati =
= nasua sociaJis, Neu w.): coati (que
tem nariz pontudo), (guar.; kwati);
kwati-hu = cuxiú: k'wati-ni = esp.
de coati não identificado: kwati·puru = coatipuru: kwati pité'i
(cf. von Martius supra: pité'i = solitário) = coati mundé.
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-Kwa:w (sufixo com o verbo para Jormar
negativa: B.C. p. 431 - qua = ultrapassar, exceder), não ... mais: usa-se
para formar uma espécie .de negativo
enfático: ko'ir(i)-zo na-ha-kwaw =
desta vez não vou mais (não quero
ir): na-za-po-kwaw = não faço mais:
na-hêta-i kwaw = não tem mais
nada: k'wa'w-kuri (idem; kwa-kuri)
= nunca mais (com o verbo para formar negativa): na-étzak kwaw a'ê
kuri = nunca mais o vi: na-ãni
kwaw naziiwê kuri = nunca mais
há de ser assiro.
-Kwaw (sufixo verbal), poder + infinitivo: a-ha-k:w aw pêp(~) = eu posso
ir lá: a'u-kwaw amo-tzê-lwi = eu
posso comer (mais urna) destas coisas.
Kwaw (reg. - B.C. p. 429 - quáb
= saber, conhecer, perceber, comprehender), saber, compreender, conhecer, reconhecer, adivinhar, gozar:
êré-k;waw?·= compreendeste? kwa w-haw (reg. - B.C. p. 429 - quaapáh =conhecimento, sciência)'= compreensão, conhecimento: i-kwaw-paw·kwêz! = aquilo é história velha!
(é sabido, conhecido): katu i-k~a
-p(ii)-rihi!·= adivinha o que é! (ma'ê)-k.w a-har = sabido, instruído: kwa-pa w = conhecedor, entendido, ins:truido, ciente: · kwa-paw = conhecimento, sabedorü, ciência: (ma'ê)·kwaw'lin-har = ignorante (que não
sabe nada): kwakatu (reg.) = saber
bem, (guar.; kwahá).
Kwaw (etim.; iko-haw = o lugar de
estar: cf. B. C. p. 430 quab
= estar): lu~ar reservado, ponto:
hê-klha-kwaw = o lugar para minha
rêde.
Kwaw héhaw (re~.: etún.; hé = gosto,
sabor), gozar (H.F.).
Kwa(w)-ukar (reg.: idem; kwawkar;
B.C. p. 429 -- quáb uca = mandar,
fazer com que saibam, instruir):
anunciar, proolamar, fazer saber, fazer

conhecer, noticiar, informar, notificar,
cientificar, instruir, (guB.r.; k waha-uká).
K!wii-whu (etim.; kwa = dedo: uhu =
grosso), pinça do caranguejo, polegar, dedão.
K'waw-kuri (idem; kwa-kuri), nunca
mais (com o verbo para formar negativa): na-étzak kwaw a'ê kuri
= nunca mais o vi: na-ãni kwaw
nazii wê
. kuri = nunca mais há de
ser asslln.
Kwa-w-po-é'eng (reg. -· B.C. p. 430
- quabeê = dar a saber, mostrar,
indicar), mostrar, fa?Jer saber mostrando, indicar, indigitar, designar.
Kwawôt(é) (reg.: etim.; kwaw =
saber: íioté = só pois: B. C. p.
339), adivinhar, saber de ante-mão, ter
juízo: kwawôt(é)ma'ê (reg.) = ter
ju.izo: é-k'.Waw6t(é)ma'ê, k'warêr? =
tenha juízo, menino!
Kwaw zlwaha~ (reg. -· vide; zwa),
gozar.
Kway (vide; zu-kway; B.C. p. 430
- quái ;::: mandar, ordenar, governar), mandar, orden8.r, governar: hê·kway = êle me manda : kway-tar
= chefe: 'k way-ta)w = ordem: temi-kway = escravo, ordenança, aqu.êle
que recebe ordens.
Kway-pitzik, por pouco, quase que:
kway-pi~zik hê-zuka r = por pouco
êle me mata!
Kwayti (cf. Restivo p. 74 - yecotiaha
= amigo), cunhado, cam'arada, amigo
(vocativo).
Kwêharêr (idem; kwêhê-harêr; B.C.
p. 78 - cuehéguar = o que é de
honteln), velho, usado, antiquado, de
outros tempos: hê lar kwêharêr =
o meu casco é velho.
Kwêhé (B.C. p. 78 -- cuehé = ha dias,
ha tempos, nos dias passados), há
tempo, faz tempo, muito tempo,
a-iko k:wêhê, i-ru-ramo == estive
muito tempo com êle: a-pl'.ta kwêhê
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aman-uhu-rupi fiquei muito
tempo debaixo da chuva (grossa):
kwêhê na-étzak(i) ko-awa = faz
muito tempo que não vejo êste homem: kwêhé (sufixo verbal: B.C.
p. 78 - cuehé = ha tempos) =já:
wizê-pé a-ha-kwêhê = antigamen= já fui a Vizeu: kwêhé'ar(a)-iwii
te: kwêhê'1m = faz pottco tempo,
não faz muito tempo: kwêhé-katu
(B.C. p. 79 - · cuehé catu = ha
bem te;mpo) = faz muito tempo:
kwêhé-mé-harêr = muito antiquado,
obsoleto: kwêhé-méhé·= há muito tempo, faz muito tempo, o passado, antigamente: kwêhé méhé u-pJ'.ta pêp(é)
= êle ficou muito tempo lá: kwêhé-méhé akwêy i-manõ-n(i) =morreu
já faz tempo: kwéhêm (L.A. p. 34
- kuesé = dans Ie temps passé,
hier) = faz tempo, ontem: kwêhé-méhé akwêy = faz muito tempo que:
kwêhé-méhé akwêy u-mano = faz
muito tempo que _êle morreu: k"wêhé-méhengatu (etim.; kwêhé = há
tempo: péh'êng = pedaço) = faz
pouco tempo: kwêhé-méhé. • • néhé
= dentro em breve (com futuro):·
kwêhé-méhé a-zur(i)-néhé = dentro
em breve eu virei: kwêhé-néhé =
= daqui a poucos dias: kwêhé-néhé
a-ha-néhé = irei daqui a poucos dias:
k_w êhé-ré = depois de um certo prazo,
depois de algum tempo: kwêhé-ré
a-ha-néhé = eu irei depois de algum
tempo: k.w êhé-ré akwêy = depois
de muito tempo: kwêhé-tété-méhé
= não faz muito tempo, há pot1co
tempo: kwêhé-tété-méhé = não
faz muito tempo, há pouco tempo:
kwêhé- tété méhé ko-awa a-étzak
= faz pouco tempo que vi êste homem:

kwêhé-tété-ré = depois de pouco
tempo: k wêhê··w ê-méhé = não faz
muito tempo, há pouco tempo: kwêhê-wérôt = durante pot1co tempo: a-iko
kwêhê-wérôt i-pJ'.r(i) = estive pouco
tempo com êle: kwêhê-wêr(ii)-wé
= nos tempos passados gu8.r.;
kwéhé-hé, (guar.; kwésê).
Kwéhêm (B.C. p. 74 -· coí = murmt1ra.r, resmungar: e; hêm = sair,
objetivar), gemendo (estar), chora.mingar: hê-kwéhêm = estou gemendo:
k'wéhé-kwéhêm (reg.) = gemer repetidas vêzes: pira u-kwéhé-kwéhên1
= geme o peixe (piranha, §Urnbim,
mandi, piranambur anojá): kwél1êm·haw = gemido: . a-inu kwéhêm-haw hé-zur(i)-ré ka'a-wi = ouvi
um gemido depois de ter vindo da
mata.
Kwên (reg.: B.C. p . 429 - qua ·passar adiante), passar, repassar,
estar mais comprido: ko u-kwên
u-apihar = êste passa o outro.
K wên (Restivo p. 420 - aquã = passar:
B.C. p. 43x - quen = passar adiante,
ultrapassar), correr, ir depressa, passar:
1-ar(a) kwên=o casco corre veloz:
(guar.; akwã).
Kwêr (idem; gwêr após nasal : B.C.
p. 79 - cuer = cué = guer = o
que foi), sufixo indicando o passado,
ou índice de fração destacada de um
todo, às vêzes usa-se para formar os
coletivos: ma'ê-kwêr = coisa tida:
akãngwêr .':f= caveira: ma'ê-rook wêr = carne: z'é 'engwêr = palavras (cf. zé'eng = fala): l wlra' arêr =
pau caído: kãngwêr = osso (sôlto),
ossada: lwiraykwêr = um toro:
ko nazii'Wê i-apo-harãngwêr (etim.
ha-ram-k'wêr) = isto teria podido
ser feito assim: awa-kwêr(ii)-wii =
os homens: kuzingwêr(ii)-~ii = a
mulherada: kunumi-kwêr(ii)-,vii =
a. petiz~da: k w ah arêr-k wêr (ii)-
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-wa =a guriza.da: ur~-kwêr = nação,
tribo: hê-urêk~êr = minha tribo:
(i)-kwêr-ahl = ser velho, usado,
estragado (coisas), (guar.; kwé).
Kwéraw (reg. - B.Ç. p. 80 -· cueráb
= sarar, convalescer), ir bem, ter boa
saúde, convalescer, sarar, voltar a si,
ressuscitar: a-k"wéra.w = vou bem:
miar u-k·wéraw = a caça (que parecia morta) voltou a si: k,wéraw (idem;
kwéra-haw) = co:r:ivaJescência: kwêra-katu (reg.) = sentir-se disposto,
sadio, esperto: kwêra-katu-haw
= saúde, energia, boa disposição:
kwéra-kwéraw (reg. - Restivo p.
188 - aquerá heri = convalescer)
=convalescer recuperando aos poucos; me1horar: kwéra-kwéra-haw =
convalescência (penosa): (u)-kwéraw ma.tê = convalescente: kwéra-panêr =ressurreição, (guar.; kwéra).
Kwéray (B.C. p . 80 - cuerây = enjoarse), enjoado, aborrecido, enfadado,
enfezado (estar): hê-kwéray = estou
enjoado, aborrecido: uré-kwéray uru-iko, uré-purawk(i)-ré = ficamos
enjoados depois de trabalharmos: kwéray-ha w = enjôo ,aborrecimento:
kwéray-katu ter forte enjôo:
kwéra-z-a'i = sentir pequeno mal
estar, enjôo, (gltar.; kwéra'y).
K wé-rupi (B.C. p. 80 -· c11i = lá longe),
por lá.
Kwêr(i)-wa (B.C. p. 79 - · cuer = só,
exclusivamente, à parte), ca.da um de
(com pronom~s pe~so~1.is pl.): a'ê a'ê-kwêr(i)-wa = cada um dêles: zanê
zanê-kwêr(i)-wa = cada tnn de nós:
péé-péengwêr(i)-wa = cada um de
vós.
Kwêté (idem; ko-iwêté; cf. B.C. p.
106 - acoé = ser aparte, isolar-se,
ser differente), viver mal, passar mal:
u-ikô-i wêté = êle vive mal.
Kwêtéri (etim.; kwêr
téri), hoje,
presentemente, ainda (adv. de tempo):
kwêtéri a-ha-pêp(é) = hoje eu fui

+

lá: kwêtéri'ar = hoje em dia: kwêtéri-har = hodierno, presente, atual:
kwêtéri-pihaw = hoje à noite: kwêtéri-tik = agora mesmo: kwêtéri·tik-ahl = agorinha: kwêtéri karu-méhé = hoje à tarde, (guar.; gwêtéri).
K wêy (B.C. p. 78 - coy = agora, já
prestes), em breve, dentro de pouco
tempo, já (sufixo verbal): a-ha kwêy
néhé = eu irei dentro de pouco tempo:
u-kwaw kwêy = êle passou faz pouco:
o-ho kwêy = êle foi há pouco tempo:
kwêtéri i-ho-ni-kwêy = êle foi hoje
mesmo: o-ho kwêy ipo! = êle já
foi! kwêy (e~p. de verbo impessoal):
pltun u-kwêy = escureceu ·(já é
noite).
Kwêy tB.C. p. 21 - ac6i = assim, daquelle modo: vfde; ukwêy), por acaso,
fortuitamente (sufixo verbal): a,.ê a-1wayti (u)-kwêy = encontrei-o por
acaso: u-zé-kwa (u)-k1vêy = êle
me apareceu por acaso.
K wêy (B.C. p. 21 - acói = aquelle,
aquella, aquillo), aquêle, aqu~la, aquilo
(vjsivel ou móvel). k wêy-awa =
= aq uêle homerrJ ihê a·zapô k wêy
=eu fiz aquilo; kwey 3\i·a ntt-k~-êy
tur-ukwêy no hê-ri wir a' ê = aquêle
homem que lá vem chegando é meu
irn1ão: a-zé'eng k \vêy-rêhê = eu
faço daquilo: kwêy nu-iko-i hupiI
= aquilo não está certo! kwêy nu-iko katu-i? = aquilo não está direito!
kwêy-rarn. = vai ser aquêle: kwêy-ramo (B.C. }). 21 - acói ramo =
= como isso seja) .= como isso seja
(aquilo): kwêy-rêhé (B.C. p. 21
- acói rehe = com isto, por isto)
= naquilo: kwêy-wêramo-har(a)-wa = tudo o que vive nêste mundo,
fora. da minha vi~ta.
Kwêy (idem; nakwêy), lá: aman-étété
kwêy tur(i)! = lá vem muita chuva!
kwêy-wê-ramo = por lá, (guar.;
·kuy).
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K wêy (B.C. p. 21 - ac6i bae = o
tal, a tal), fuJano, fulana: kwêy-awa = aquêle fulano: kwêy-kuzií
= aquela fulana: upaw kwêy? =
tudo está pronto? (guar.; kova).
K wêy ! kwêy ?, onomat. para chamar
os cachorros.
Kwêz (idem; kwêy antes de uma vogal:
vide; akwêz); aquêle, aquela, aquilo:
kwêz apiaw kwêz u-za-po = foI,,
aquêle fulano (rapaz) quem fêz aquilo:
kwêz a'ê = foi isto (aquilo): kwêz(a)
-zôté = aquêle, aquela, aquilo mesmo,
só aquilo: (akôy).

K wêz(i)'lm, que se zanga fàcilmen te
chingão: apiaw kwêz(i)'lm = rapaz
1
xingão (de; ko
êy = nlantcr a
calma).
Kwi (reg.: idem; kuy; B.C. p. 22
- acui = cair o cabelJo): cair, destacar-se, ruir, cair de si mesmo, desmoronar-se: awati u-kwi = está caindo
o milho: lwlra-ro(w) kwi = estão
caindo as fôlhas: kwi = ruínas, destroços, escombros: tapwly-kwi =
rufnas de casa, escombros: hiiy
u•kwi = raiu-Jhe o dente, (gnar.;
.kwi).
K wly (idem; kuy ), cabaça. no e:;tado
natural.
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Ma-aiyu (reg.: idem; mo-iiiyu; B.C.
p. 223 - mb._ê aib == co~sa ruim),
envenenar, causar dano, danificar.
Ma'ê (B.C. p. 223 - mbaê = verda. de1ro pref. para formar v. absolutos
e s. nbRtractos de modo analogo a
p6ro), coisa ou animal indeterminados
correspondente a "puru'·' para os
sêres hllmanos indeterminados: ma'ê
u-zuka = êle matou um b1cho (cf.
puru-zuka := êle matou alguém),
(guar.; mba'ê).
Ma'ê (pron. relativo), que, aquêle que:
taply uhu-ma'ê u-kay = queimou
a casa grande (aquela que é grande).
Ma'ê (B.C. p. 223 - mbaê = a cou&,
cousas, bens, teres, riquezas, posses),
algo, coisas, troços, pertences, roupa,
posses, alguma coisa, coisa, bens, haveres: a-étzak ma'ê puyhl-uhu étété-katu = eu vi algo espantoso:
hê-ma'ê = meus pertences, o que é
meu, o 'meu (respondendo à pergunta;
mo-tê ko? '= de quem é isto?),
(guar.; mba'~).
Ma'ê (pron. interrogativo), que? ma'êiê? = qt1e é isto?
Ma'ê (com o verbo para formar a
negativa), nada, que, que coisa é (f.
interrogativa): na i-ma'ê-i = não
tenho nada (mais especialmente tratando-se de roupa): na-rêko-i ma'ê
eu não tenho nada: na-rêko-êté-i
ma'ê = eu não tenho nadinha, (guar.;
mba'ê-vé).
Ma'ê (idem; ma'u), usa-se como primeiro término dos advérbios para
:ic:

formar a interrogativa: ma'ê-méhé?:::a
quando? ma'ê-pê (idem; mipê)? =
onde? ma'ê-wi (idem; mi-wi)? =
de onde? ma' ê-nungar = como ?
Ma'ê (reg.: idem; mii'é: confunde-se
com mé'é: Mont. II p . 204 - mAé
vista, ver), olhar, espiar, mexer,
acordar-se, ter cuidado: é-ma'ê-zot =
olha lá, não mexe ! na-ma'ê-i =não mexi! é-ma'ê-zo i-pêt = não
mexe com êlel u-ma'ê né-réhé = êle
olha . para ti: é-ma'ê-tzêt = olha lá!
(é)-ma'ê i-katu-p(a) ! - cuidado,
cautela! (alemão; pass gut auf!): ~
·mii' ê moyt = cuidado com a cobra!
a-ma'ê putar iho hê-k6-réhé =quero
ir olhar para minha roça: ma' ê-ha w =
= espiada, olhada: ma'ê-hawêr = o
desejo de ver alguém: . ma'ê-ma'ê
(reg.) = olhar fixamente, atentamente
num lugar determinado (guar.; ma'ê-ma'ê); ma'ê zé-mim = olhar às
escondidas - guar.; ma!ê fie-mim,
(guar.; ma'ê).
Ma'ê-aê (B.C. p. 223 - mbaê ae =
coisa outra, diversa, alheia, estranha),
coisa diversa, estranha.
Ma'ê ahl (B.C. p. 223 - mbaê acl =
= enfermidade, doença, peste): doente
(estar): na-zur(i) kwêtéri aman u-klr(i)-zôt(é), hê-rémirêko i-ma'ê
ahl-6t(é) = não vim hoje porque
chpvia e porque a minha mulher estava
doente: hê-ma' ê-ahl = estou doente
(guar.; mba'ê-rasl); ma'ê ahl-haw
(idem; kuza ma'ê-ahl-haw = doença
da mulher) == doença, enfermidade,
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menstruação (quando usado com possessivo - M.F.): a-rêko hê-ma'ê
ahl-haw=estou menstruada: hê-angayu-étété rihi hê-ma'ê-ahl-haw·méhé = emagreci muito durante a
minha doença: ma'ê-ahl iko = estar
doente (estado permanente): twêê
i-ma'ê-ahl iko = êle está sempre
doente: ma'ê-ahl tiru-ahl (B.C. p.
514 - téro = muito diverso: ahl =
= forma aumentativa) = doença
grave: ma'ê-ahl mé'eng-haw = contaminação (doença): ma'ê-ahl••• plhlk
(reg.) = sei· contaminado (pegar doença): ma'~-ahl a-plhlk i-z-wi = eu
fui contaminado por êle: ma'ê-ahl-~wôr = enfêrmo, doente crônico (B.C.
p. 223 - mbae acrb6r = enfêrmo):
ma'ê-ahl-ha-w6r = enfer1nidade, do
ça crônica.
Ma'ê a-lhlkwêr (vide; lhlk), visgo (de
origem vegetal), (guar.; mba'ê a-lsl).
Ma'ê ii'ly (irreg. - B.C. p. 223 - mhae
ayi = grãos, sementes): semente,
caroço, grão (idem; mba'ê hii'ly),
(guar.; mba'ê-ra'i).
Ma'ê iiiyu (B.C. p. 223 - mbaê aib =
= cousa ruim): veneno, coisa ruim,
(guar.; mba'ê-ro); ma'ê-aiyu-êté =
porcaria (neol.).
Ma'ê-iikwên (vide; iikwen), apressado,
ligeiro.
Ma'ê-am.o (B.C. p. 223 - · mbaê amo=
alguma cousa, algo), alguma coisa, algo.
Ma'ê-amo-wé (B.C. p. 223 - mba(·
amô-be = mais alguma coisa), algo:
mais, ainda mais, mais alguma coisa,
ma'ê-amo-wé a-putar(é) =eu querc.
algo mais, (guar.; -vê).
Ma'ê amutar-ha;w (B.C. p. 33 - amotar = bem querer): vontade, desejo,
(guar.; mba'ê zé-potâ-ha).
Ma'ê-apihar (vide; za-pi; B.C. p. 42
- apihar = o qu.e queima, queimador), atirador: ihê ma'ê-apiha:r
katu - eu sou bom atirador: ma'ê
4

api-katu-har (B. C. p. 571 - yapi-=
= feri-lo) = destro.
Ma'ê apo-haw (B.C. p. 223 - mbaê
apo-hâb = em que, com que, quando
se trabalha), artefato, instrumento,
ferramenta, tarefa, obras, afazeres
(guar.; mba'ê-apo-háva); ma'ê apo- .
-kar-har = chefe de aldeia (quem
manda fazer): Piahu ma'ê apo-kar·har u-êkwa-pé = Piahu é o chefe
da (sua) própria aldeia: (a·wa) ma'ê
apokar-har u-api'a-rupi (vide; rupi'a-rupi) = voluntário: ma'ê-apo- _
-kateté-har = destro, hábH: ma'ê
apo-katu-har (B. C. p. 44 - apo
catu = fazer com perfeição) = mestre,
aquêle que acerta, que tem sorte: lar
apo-katu-har = mestre .em canoas:
ma'ê apo-katu'lm-har = aquêle
que é lerdo para fazer determinado trabalhado, azarento: ma'ê-apo-kwa·w ·ha1· = mestre: ma'ê-apo-kwaw·haw = arte: ma'ê-apo mêwê (B.C.
p. 408 -· mbegue = lerdo, ''agaroso):
= lento, vagaroso, lerdo, mole (ser):
nê ma'ê-apo-mê'wê = você é lerdo:
ma'ê-apo-wam. = obrigações, deveres.
Ma'ê-apu'a, esfera, (guar.; mba'ê·apu'a).
Ma'ê'ar méhé-wê té? desde quando?
ma' ê 'ar méhé-fwê té érê-iko tzê? == desde quando tu moras aqui?
Ma'ê awl-har (Reativo p. 284 - abi =
= errar), que não tem boa pontaria:
ma'ê awl-haw = êrro de pontaria.
Ma'ê ayhu-har (etim.; ayhu-har
= que gosta de: ma'ê = animais),
que tem compaixão para com os animais: awa ma'ê-ayhu-har = masc.:
kuza ma'ê-ayhu-har = fem ..
Ma'ê-érêko tiru-ahl-har; que judia dos
animais (sádico).
Ma'ê hii'ly (irreg. - Restivo p. 318
- hayi = grano), semente, grão,
caroço; (guar.; mba'ê-ra'l).
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Ma'ê-ha-p(ê) (vide; ma'ê = ver), na
vista de, na frente de: hê-ma'ê-ha-p(ê) kwê-z u-zapo = êle fêz aquilo
na minha vista: ma'ê-ha'w ==. vista,
olhar: u-ma'ê-haw-réhé = no olhar
dêle.
Ma'ê-haw-té ko? para ql1e (serve) isto?
Ma'ê(i)-l 1 (forma aumentativa de; l =
água, líquido), os líquidos.
Ma'ê i'i-har (etim.; é = dizer), quem
está falando, locutor.
Ma'ê i'lw-haw, coisa listrada (sentido
vertical).
Ma'ê 1-k'wêr (etim.; l-~wêr ·= sumo,
caldo, vinho), caldo de ... (guar.; tlkwê.
·
Ma'ê-kd-wêr (cf. B.C. p. 429 - quA
= tenro, molle), sebo, gordura, banha:
pira-ka\Wêr = gordura de peixe.
Ma'ê kitik-haw (Restivo p. 361-quarepoti quitiha = lima), lima (ferramenta), (guar.; kitiháha).
Ma'ê kôk-har (B.C. p. 74 - c'og =
= sustentar), qualquer coisa que sirva
para segurar.
Ma'ê-ku'a-ha-haw, coisa listrada (sen. tido horizontal).·
Ma'ê kutuk-haw (etim.; kutuk =
= perfurar, furar, varar), arpão, htnça,
azagaia, · garfo.
Ma'ê k 'wa()w)-katu 1B.C. p. 225
--- mhaê queá = o saber das coisas,
perícia, ·sciência, arte), ser inteligente
1
saber bem as iCoisas, conhecer muitas
coisas: ma'ê kwa-paw=idéia, pensamento, juízo, perfcia, sabedoria: ma'ê·
-k·wA~har =sabido, astudo, inteligente,
ajuizado, perito: ma'ê-kwaw(i)'lm =
= teimoso que não quer saber, burro.
Ma'ê-kwêr B.C. p. 224 mhaê
cuer = o que houve, o que foi, bens,
riquezas, etc.), despojos, o que foi,
bens, riquezas, haveres, posses, coisas)
Ma~ê-kwêtéri-har, coisas hodiernas, atuais.
Ma'ê-ma'ê B.C. p. 223 - mhaê =
= coisas, bens: forma de intensidade),
posses, bens, . haveres, muitas coisas:

ma'ê-ma'ê-apo-haw=usiµa) fábrica:
ma'ê-ma'ê-haw = riqueza, sorte,
felicidade, ma'ê ma'ê-haw têko =
=ter sorte, riquezas: ko-awa u-érêko
u-ma'ê m.a' ê-ha w = êste homem tem
sorte: ma'ê-zal' = rico, dono de
muitas coisas), (guar.; mha'ê-yar).
Ma'ê-ma'ê-rawêr vide: aw), enfeites
de penas.
Ma'ê ma'ê.•• zapo zapo (reg.: vide;
zapo), aprumar, arrumar.
Ma' ê ma' ê zé-uka-ha-pé-har; armas
de guerra (as coisas mortíferas).
Ma'ê mé'ê-mé'eng-har, produção (as
coisas trocáveis).
Ma'ê-méhé? (idem; ma'a-méhé), quando? ma'ê-méhé êré-ho? = quando
você vai ? ma' ê méhé-té? = quando?
,.ma'ê méhé-té rê-ho?); ma'ê-méhê·té iho-ni rihi? =quando foi embora?
Ma'ê-mengo, esp. de pequeno tamanduá.
Ma'ê-mim-har (viae; zu-mim), Jadrão.
Ma'ê-mimaw 'B.C. p. 225 - .m haê
mimhá = coisa criada, gado, ser
irracional, animal), animal domesticado, animal de criação.
Ma'ê mõng-haw (Restivo p. 167
- mhaepomong = cola, engrudo),
cola (grude), vis!!º·
Ma'ê mono-har (vide; mono), generoso.
Ma ê-mu-kãzl-ma'ê (etim.; kãzlm =
= .· perder, esconder), que esconde
coisas.
Ma'ê.•• mu-mé'u (reg. - B.C. p.
282 - momheú = declarar, relatar,
referir, publicf:r, explicar), contar histórias, casos, declarar, relatar, explicar.
(guar.; mo-mhé'u); ma'ê mu-mé'u-har = que gosta de contar histórias,
novidades: ma'ê mu-mé'u-kaw (B.C.
p. 283 - momheúhab = declaração) = caso (história), declaração,
novidade: mariiziiwê pêp(é) ma'ê
mu-mé'u haw? = quais são as novidades por lá ? ·
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Ma'ê mwlwlkaw (etim. · mwrwlk =
= costurar), máquina de costurar.
Ma'ê-nã (reg. - B.C. p. 214 - maenA = vigiar, olhar, espreitar, espiar),
vigiar,, olhar, espiar, atalaiar, espreitar:
ta-ma'ê-nãt = deixe-me olhar! ma'ê
nãngatu ••• réhé = zelar, cltidar de,
fiscalizar: a-ma'ê nãngatu hê-ra''l·réhé = não tiro os olhos (cuido) do
meu filho: ma'ê nãngatu-haw =
= fiscaJização, cttidado: (u)-ma'ê
nãngatu-ma'ê = o que cuida de,
fiscai, (guar. · íiangarêko).
Ma'engatu. • • . héhé (B.C. p. 214
- maengatu =olhar bem, examinar,
contemplar), reparar, cuidar de, prestar
atenção, examinar, contemplar, olhar,
fitar, considerar, ter cautela: ko-kuzii
u-ma'engatu urê-réhé=esta mulher
está nos fitando: é-mã'engatu héhé? =repare bem nêle! (guar.: ma'engatu); ma'engatu-haw = distinção
consideração, exame, contemplação:
Ma'ê nukwaw... hêhé (B.C. p. 429
- qua-ab. = distinguir), lembrar-se
de: hê-ma'ê nukwaw nê-réhé = eu
me lembro de vooê~ nê-ma'ê-nukwa w nê-ru-réhé = tu te lembras do
teu pai: na-hê-ma'ê nuk:waw-(i)
hê-ru-réhé = et1 não me lembro do
meu pai: hê-ma'ê nukwa·w héhé =
= eu me lembro dêle: na-bê-ma'(.
nukwaw-(i) akwêy-réhé = não me
lembro mais daquilo: ma'ê nukwaw-haw = lembrança (idem: nukwa·ha w); ma'ê nukwaw katu .•. héhé=
= lembrar-se bem de ... : ma' ê nukwaw-été = idem.
·
Ma'ê nungar? (cf. B.C. p. 310 - nungar = como), como? qual? que?
ma'ê nungar-ié (idem· ma'ê-nungar(i)-té) = qual? quem ? que? que
espécie de? como ? ma' ê nungar(i)·té né-rêr? = qual é o teu nome?
ma' ê nungar(i)-té amo-pêê u-za-po
kwêz(a) réhé? e:: quem de vocês fêz
aquilo? ma'ê nungar(i)-té amo-

-zanê o-ho-ram k6-pé? = qual de
nos ir~ à roça ? ma' ê nungar-té
né-ru(w) = quem é teu pai? ma'ê
nungar-té zawar érê-mur putar
ihê-wé? = qual é o cachorro que me
queres dar? ma'ê nungar awa-kwêr
té-( wã)? = que espécie de gente são
êles? ma'ê ma'ê-nungar-té-(wã)?=
= que espécie de coisas são estas?
ma'ê nungar-té péé? = qual de
vocês ? ma' ê núngar-té péé i-ma' ê-ahl? = qual de vocês está doente?
ma'ê nunga-pé? = <le que maneira,
de que modo ? (guar. · nungá).
Ma'ê-nupã (Mont. II p. 240 - nupã =
= aporrear, açotarh judiar (animais),
bater: ma' ê nupã-nupã-har = que
judia dos animais, (guar. · · nupã).
Ma'ê 'ô-haw (vide· 'ô), remendo.
Ma'ê-pa? (B.C. p. 225 -· mbaê pa == que cP,usa, que, o que), o que, o
que é?
Ma'ê-paraw (B.C. p. 361 - paráb =
= de muitas côres ou aspectos: que
varia, muda), bolor, (guar. · parâ).
Ma'ê-pê (idem· ma-pé; mi-pê; B.C.
p. 218 - . mapé = inter1·. onde?),
onde, aonde? ma'ê-pê Pêdr(o) i-ho-ni? = aonde foi o Pedro? ma'ê·pê-har? = de onde êle é? (originário): ma'ê-pê hini aipo? pêp(é)
hini t = mas onde está (pousado) ?
lá está! ma'ê-pê-té? = aonde, onde
(em)? ma'ê-pê-té rê-ho(é)-ra'ê? =
= aonde foste? ma'ê-pê-té rê-tzak
ko-ita? = onde ach8ste esta pedra?
ma'ê-pê-tê rê-ho? = aonde você
vai? ma'ê-pê-té zapo-mira hêko-ni? = onde está Zapo-mira? ma'ê·pê-té té? = até onde? ma'ê-pê-té
té érê-ho ra' ê? a-ha té Wizew·plpê t = até onde fostes? eu fui até
Vizeu! ma'ê-pê-té ti'i = idem.
Ma'ê-péhengwêr (B.C. p. 366~ pecê=
= pedaço), caco (pedaço de coisa),
(guar. mba'ê-péhengwê).
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Ma'ê pépo-pépo-kwêr (B.C. p. 37r.
- pep6 = pennas, plumas), as penllg,ens, os enfeites de penas.
Ma'ê-pihê, o cheiro individual inerente f ,
qualque~ peásoa ou coisa: za war u-étu-étun ma' ê pihê = o cachorrc
fareja o cheiro (da caça), (guar.,
mba'ê pichê).
Ma'ê-plhlkaw (vide· plhlk = agarrar,
segurar), aliebte.
Ma'ê-plkaw (vide· plk = assentar) 1
coberta, encerado, teto, eto ..
Ma' ê-pinim tiro-tiro, multicolor (pejorativo).
Ma'ê-plpé-té, com que: ma'ê-plpé-tl
(é)-rê-zu.ka ma'ê? -- com que vocl
matou o bicho?
Ma'ê-pirêr (B.C. p . 378 ~ pir ::r: pelle
epiderme), couro, pele animal (subs.
indeterminado), (guar. · piré).
Ma'ê-pirupii-rupan-har (vide· pirupan =vender, trocar), regatão, marreteiro, negociante.
Ma'ê-pomõng (B.C. p. 408 - pomong = pegajoso, viscoso), grude,
cola (coisa que), (guar. · mba'ê-pomõ).
Ma'ê-poru-haw (vide· poru), o desgaste, o uso,• (guar. · poru-hába).
Ma'ê-pôy-haw, sustento, alimentaçãc
animal, (gilar. · mba'ê-pôy-hába).
Ma'ê-puhly (B.C. p. 406 - pohii s:
= pesar, ser pesado), carga, pêso :
(guar., mba'ê-pohly); ma'ê puhl)
mu'ãnga-paw =balança (o qt1e med<·
o pêso).
Ma'ê-purãng (B.C. p. 414- porang se
= grato, aprazivel), que tem sorte :
awa ma'ê-purãng =homem de sorte .
Ma'ê-puru-haw (vide· puru-haw =
= coletividade), coisa de uso comum,
coletivo.
Ma'ê-puru-mu-klzê-ma'ê (Restivo p.
385 - qulhlye = miedo), medonha,
espantosa (coisa).

Ma'ê putar (reg. - B.C. p . 225- mha'
potár = ser desejo~o, cobiçar), cobiçar,
desejar, invejar, (guar. · mba'ê pot6);
ma'ê puta-har = invejoso, desejoso:
ma'ê-puta-haw = inveja, desejo,
cobiça.
Ma'ê putir (Restivo p. 307 - poti =
= florescer), flor (indeterminada), namorada: ma'ê-putir akã-réhar =
= grinalda de flôres (para a cabeça):
ma'ê puti-raplta = ramalhete de
flôres: ma'ê-putir piru'ã = botão
da flor: ma'ê-putir riiikwên-ahl = flor cheirosa: ma'ê putir-t.lmaw =
= jardim de flôres, plantação de flôrea:
ma'ê-putir trw = idem: ma'ê putir·zaw = flor completamente aberta,
(guar. · mba'ê poti).
Ma'ê puyhl! (palavrão: vide· puyhl),
bicho feio, diabo! (guar. · mba'ê·pohi).
Ma'ê pwlhYk (reg. -· Restivo p. 392
- pihig =prender), segurar uma coisa,
(guar. · mba' ê plhl).
Ma'ê rii'ãnga-paw (B.C. p. 439- raang6ba = figura, imagem, retrato), desenho, figura, imagem (coisas ou anim:lis: cf. puru-ra'ãnga-paw = retrato), (guar. · mba'ê-ra'angá).
Ma'ê-raha-ma'ê (vide· raha), carregador.
Ma'ê-rahr (B.C. p. 255 - mb~e raci == o doer das cousas), dor, pena, sofrimento, pesar, (guar.; rnba'ê-rasl).
Ma'ê-rii'ingwêr (vide; ma'ê ã'1ry), semep.te, grão, (guar.; mba'ê-ra'yngwé); ma'ê rã'l-z(i)'lm = infrutifero
(que não dá semente).
Ma'ê-raklkwêr (vide· takrkwêr), vestigio, traço, rasto, trilha (de animais):
ma' ê-rak'l k wêr u-kazlm =- perdeu
o rasto, (guar.; mba'ê-rakrkwêrê).
Ma'ê-ramo? (B.C. p. 225 - menê
ramo = o que sendo, sendo isso, como,
quando 1 si for) 1 porque então, como
então, então para que?
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Ma'ê(ã)-ram (B.c:· p. 225 - mbae
rã = o que há de ser), os bens futuros,
(guar. · mba'ê-ram).
Ma'ê-ram (se'htido futuro: idem· ma'ê-ram-té': mais usado: B.C. p. 214
- muerã = para que), para que?
para que fim? ma'ê-ram-tê-ko? =
= pa.rn. que isto ? por que ? para que
serve isto? ma'ê-ram-té nu-ur(i)-ra'ê? = por que não veio ? (guar. ·
mba' ê-ram).
Ma'ê rii'ãngaw (B.C. p. 439- raang =
= medir, comptar, provar), prova,
experiência, (guar. · mba' ê ra' ánga).
Ma'ê-rãngwêr, o que devia ser e não
foi: hê-ma'ê-rãn)Jwêr = o que devia
ser meu e não foi.
Ma' ê-ra-ran, liamba, maconha.
Ma'ê-riiro (ref.: B.C. p. 440- raarõ =
= aguardar, esperar), espiar .(coisas,
animais), aguardar caça, (guar. · mba'ê·raarõ); ma'ê-riiro-har = espia,
observador, aquêle que está de tocaia:
ma'ê-riiro-haw = escuta, tocaia.
Ma'ê-rata-tãngwêr (B.C. p. 443 - ratã = duro), os sólidos.
Ma'ê-ratl'ay (irreg. - B.C. p. 51 - ati
Ai de tiAi = e'xn forma de gancho, ou
gato), gancho.
Ma'ê-ra'u (B.C. p. 443 - rau = fantàsticamente), de mau agouro .<coisa fo:a
do comum): zapukay u-zé'eng ma' e-ra'u = a galinha deu uns gritos de
mau agouro (c&ntando de norte, por
exempio), (guar. · mba'ê-ra'uJ.
Ma'ê rawé-rawêr (B.C. p. 440 - rab =
= peJlo, plu,mas), as penugens.
Ma'ê-réhaw (vide· hê), gôsto, sabor,
(guar. · hê).
.
Ma'ê-réhé (B.C. p. 225 - in mbae
rã; mbaerã réhé panga? = porque
cousa então?), por que, por que motivo, por que razão, para que? ma'ê·réhé ·érê-ho(é)pêp? = por que você
vai lá? (guar. · mba'ê-réhé); ma'ê-réhé-té? (B.C. p • 447 - recé -

= por) = idem supra: ma'ê-réhé-té
tur{i)? = para que êle vem ? ma' ê-réhé-té rê-zur(i)? = para que você
veio? ma'ê-réhé(a)-ram-té? = por
que, por que fim, por que motivo, para
que finalidade ? ma'ê-réhé(ii)-ram-té
i-zuka-ni? = por que motivo terá
matado êle? ma'ê-réhé(a)-ram-té
ré-ho(a)-ram? = por que você quer
ir embora?
Ma'ê rêko-zar zé-kwaw(i)'lm, coisa
em litígio (coisa cujo dono não se
conhece).
Ma'ê-rékuzar(i)'lm, coisa sem valor:
ma' ê-rékuzar-ma' ê (idem· ma'ê-hékuzar-ma' ê) = coiSA de valor.
Ma'ê-rêni-katu (.B.C. p. 447--'- rendi =
::z acender), brilhante.
Ma'ê rênu-haw (Restivo p. 407
- ahendu = oir), audição: ma'ê
rênu katu-har = atentivo (às coisas
ou animais): ma' ê rênu ma' ê-ma' ê =
= fiscal, aquêle que está a par de
tudo: ma'ê rênu ma'ê-ma'ê-haw =
= fiscalização, o que se ouve: ma'ê
rênu-rênu katu-har = intrometido.
Ma'êrénuy-haw (Restivo p. 367- ahenoi = llamar), chamada: ma'ê-rén,u-z-ukar-ha w = encomenda.
Ma'ê répl-watzu(katu), coisa (muito)
valiosa, cara: ma'ê réplwatzu''l'.m =
= coisa sem valor, barata, (guar. ·
mba' ê-répl).
Ma'ê-rêputi (Reativo p. 296- tepoti =
= estiércol), excrementos, dejeições
animais, estéreo, (guar.; mba'ê-repoti).
Ma'ê-rêtahaw (etim.; hêta = muito),
fartura.
Ma'ê-rêti'iiy (B.C. p. 516 - tiai =
= gancho, croque, grampo), gancho,
croque, grampo, (guar.; ti'ãy).
Ma'ê-rétungatu-har, que tem faro
bom: zawar ma'ê-rétungatu-har =
:m:
cachorro rasteiro: ma' ê-rêtun-
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-~aw = olfato (faro) -

em relação

às' coisas ou aos animais.
Ma'ê rétzak.. haw (Restivo p. 536
- ahecha = ver), visão de coisas:
ma'ê-rétza..rétzakar = curioso, intrometido (visual).
Ma'ê-rêzwi (irreg.: vide; têzwi), brôto.
Ma'ê-riiikwên-ahl(B.C. p.102 - mbaê
raaquA = coisa chéirosa, perfume),
coisa cheirosa, perfume, (guar.; mba'~
-riakwã).
Ma'ê-rl.ku-kwêr (vide; tlku), coisa derretida, (guar.; tiku-pirê).
Ma'ê-rlru (Restivo p. 533 - mbae
riru = vasija), vasilha, vasilhame,
continente, (gu~r.; mba'ê-rlru); ma'ê..rlru-kwêr = vazio.
Ma'ê-roo (Restivo p. 158 - çoo =
= carne), carne animal, (guar.; soo);
ma'ê-roô(i)'lm (B.C. p . 535 - tooey = descarnado) = sem carne,
descarnado, magro: ma' ê-rookwêr =
= carne animal (forma mais usada):
ma'ê-rookwêr-iwlr (B. C. p. 19
- ibir = verde, novo, fresco) = carne ·
fresca, verde: ma'ê-rookwêr kii'ê
(Restivo p. 165 - amocae = assar
en el horno) =carne m.oqueada: ma'ê·rookwêr-ku'i = passoca de carne
(vide; wira-tzôk); ma'ê-rôokwér
méru-a'lr _: carne bichada: ma'ê-rookwêr ntihlr (Restivo p. 165
- çoombichi = carne assada en el
horno) =carne assada: ma'ê-rookwêr
mimôy (Reativo p. 165 - çoo mimoy = cocida en olla) s:: carne cozida:
ma'ê-rookwêr ••. mu-a'6kar (reg.)=
=z deixar a carne descançar antes de
cozinhá-la: ma' ê ..rookwêr piru =
= carne sêca (natural): ma' ê-rookwêr
tining \Restivo p. 489 - amotinl =
:e: secar pescado ó carne) =
carne
sêca: ma'ê.. rookwêr'u-har (etim.;
u'har ::: comedor de ... ) = carnívoro:
ma'ê-rookwêr zuklr (Restivo p. 486
- yuqui ~ sal) :a: carne salgada:

ma' ~roo-z-i wü (idem; ma'ê-rookwêr-i wlr) ,= carne crua, verde.
Ma'ê-ru'ií (vide; hu'ãngwêr), ôlho da
planta, talo, palmito, (guar.; hu'ã
- idem; mba' ê-ru'ã).
Ma'ê-rupi (B.C. p. 216 - marupi =
= por onde?), por onde?
Ma'ê-rupi'a (B.C. p. 4'64 - rupi6 =
== ovo), ôvo de ... : ma' ê-rupi'apékwêr = casca de ôvo: ma' ê rupi'a·pirêr (etim.; pirêr = pele, casca) =
= pele de ôvo: ma' ê-rupi' apltêr
(B.C. p. 464 - - rupiá plté-pitã = a
ge.mma do ovo) = gema de ôvo:
ma'ê-rupi' a-pltê-zu =idem: ma' é-rupi' apê-ting\\·êr = clara de ôvo.
Ma'ê-rupir-har (B.C. p. 459 - ropiá ==
piá = remover, retirar), carregador:
ma'ê rupir-haw ,_ carregamento:
ma' ê-rupir(i)..pa w -== lugar onde se
carrega.
Ma'ê-rupiwar, caruara dos bichos.
Ma'ê-ruru (B.C. p. 226- mbaê ruru:zs
coisa. inchada), inchação, inchaço, coisa
inchada.
Ma'ê-té (cf. B.C. p. 2o4 - maeté :m
= adv. interj. como é pois), que, qual,
o que (interoog.): ma'ê-té né-rê-za-pó? = que estas fazendo ? ma' ê-rêko-té nê? = (que gente é você?)
de que tribo é você? ma' ê a w-tê? =
= que (espécie de) homem êle é ?
ma' ê-té nê-po-pé érê-rêko? = que
é que tens na mão? ma'ê-té hêr? === qual é o nome dêle ? ma' ê-té nê-ra'lr(i)-rêrtl = qual é o nome de teu
filho? ma'ê-t..aipo kuri? = que
será? ma'ê-t-akwêy = que é isso?
ma'ê-té ko = o que é isto, aquilo?
Mà'ê..té'ên, coisa à-toa (vide; té'ên),
sem motivação, ilógica.
Ma'ê-tlm (vide; zu-tlm; Restivo p.
490 - aíi.oti = sembrar), semear,
fazer tarefas agrícolas, plantar, (guar.;
mba'ê íl.o-tlm).; ihê a-ma'ê-tlm ==
=r estou semeando:
ma' ê-tlm·ahw
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(B.C. µ. 526- tim=plantar, enterrar,
semear) = canteiro, o que se planta:
ko i-katu ma'ê-tim-ha-wamo =
= aql1ilo é bom para plantar.
Ma'ê tiro-tiro'u-har (etim.; 'u-har =
=comedor de: ma'ê =coisas: tirõ =
= qualquer: B.C. p. 530), onivoro.
Ma'ê tirwahl (vide; tiru-ahl), coisa,
bicho a-toa: a-étzak ma' ê tirwahl =
= eu vi uma coisa (bicho) qu~lquer
Ma'ê-tuwi-tuwi, esp. de maça.rico menor (pássaro).
Ma'ê tzôk-haw (etim.; tzo-tzôk =
= pilar, socar), pilão.
Ma'ê'u-har étété (etim.; 'u = comer),
guloso (aquêle que come muito).
Ma'ê 'u-hêy (B.C. p. 553 - uhêy = ·
desejar comer, ter fome), estar com
vontade de comer, com fome: hê-ma'ê
'u-hêy = estou com fome.
Ma'ê-war-ma'ê (etim.; 'u-har = comedor), comilão (ser), guloso.
Ma'ê watar-hàw (vide; atar), ausência,
falta.
Ma'ê(a)-wêr, desprezado (aquêle que é
desconsiderado).
Ma'ê wirakwé-rakwên-ahl (reg.), espichar os olhos.
Ma'ê-wi-té? (vide; iWi), de onde?
ma'ê-wi-té érê-zut? = de onde
vens?
•
Ma'ê-wôk (B.C. p. 61 -:-- bog = fendendo-se, para fender-se), rachadura,
fenda.
Ma'ê-ywa (idem; ma'ê-lwa; Reativo
p. 311 - yba = fruta), fruta: ma'êywa i-atlaro = a fruta está madura:
ma'ê-ywa apirêr = casca de fruta
(B.C. p. 185 - iba apiré); ma'ê-ywa
i-aklr = fruta tenra (B.C. p. 185
- . iba aqui); ma' êywa-êywa = ai::
frutas em geral: ma'êywa irupi =
= sostém da fruta: ma"ê-ywa kãng=
= caroço (B.C. p. 185 - iba-cang);
ma'êywa-ranêr = fruta que cai antes

do tempo: ma'~ywa-ratãngwêr(a)
-wa =fruta de casca dura: ma'êywa-riitatãngwêr(a)-wa = frutas de casca mu fto dura, (gufl.r.; mba' ê..!lvá).
Ma:ê-zar (Restivo p. 256 - yara =
= duefio: ma ê = coisas), dono de
bens materiais (capitaljsta), (guar.;
mba'ê-yára).
Ma'ê-zawêr (vicie; zâw; B.C. p. 563
- yabebe = conforme o dicto), história (o que foi dito).
Ma'ê zêkwa-haw, abundância, fartura.
Ma'ê zé-plrõng-haw (idem; ma'ê-zlplrõng-haw; Restivo p. 169 - aiilplrõ = començar), início, comêço,
(guar.; mba'ê fiê-plruhá).
Ma'ê-z-étun purãng lYide; étun),
coisa aromática.
Ma'ê-z-iply, sujeira.
Ma'ê-z-ilY"ll (vide; iwh = fresco),
fresco: ma'ê-rook:wêr-ziwh = carne
fresca.
Ma'ê-zuka-haw (Restivo p. 379 ~ ayuca = matar), matadouro. Ma'ê zu-tlm (reg. - B.C. p. 526
- tlm = plantar, enterrar, semar},
semear (indeterminadas coisas): ma'ê
a-zu-tlm = eu semeio, (guar.; mba'ê
fio-tl'.m).
Maharan'lw (von Martius p. 399 - maçarandiva = Lucuma procera Mart .
et aliae Sapotacea.e), maçaranduba.
MahAw, esp. de veado branco: mahAw·a'i = esp. de veado (sapupema):
mahAw-pinim = idem.
Mahêk-a'i (neol.: vide; urumii-ran),
marreco.
Mair, herói mítico dos Tupi-Guarani,
(guar.; mair = Espanhol): mair(i)-haw = a potência: Tupan-mair(i)·haw = a potência de Deus: mairi
(von Martius p. 61 - mairy = cidade,
Stadt) = Pará, estado: mair(i)
twa'u :s esp. de velho mítico.
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Ma-ita (B.C. p. 227 - mbaita = esp.
de papagaios), esp. de papagaio.

•

Ma-ita, esp. de frutinha de mato, preta
e vermelha.
Ma'i-twi-twi (idem; ma'i-tuwi-tuwi
por; ma'ê-tuwi-tuwi), maç1rico (esp.
de pássaro).
Makatzêr (neol.), macacheii·a (esp. de
mandioca).
Makuku (von l\1nrtius p. 461 - macttcú = avis Tetrao (Trachypelmns),
macu cu (esp. de pássaro): ntakuku'l-k wêr (etim.; 1-kwêr = líquido) =
= tinta preta extraída do m3<;ucuzeiro
para passar no interior das cuias.
Makuku'lw (von l\1artius p. 399 macucú (Pará, Guiana) Ilex Macucua Pers.) = macucuzeiro.
Ma-man (reg. B.C. p. 215 - mamã =
= rodear, cercar), cercar, sitiar, circundar, fazer circulos, rodear uma
eoisa, amarrar enrolando, (guar.; mamá).
Mama-z-a'i (neol.), tia, irmã da mãe
(1namãezinha): mama-z-a'i mên =
= espôso da tia.
Mamiri (forma mais usada; wamiri),
piaba (esp. de peixe): mamiri-a'i =
= piabinha: mamiri iikãng-uhu =
= piaba dita "cabeçuda": mamiri
aplhun = piaba de rabo prêto.
l\Ian (reg.: vide; ma-man; B.C. p.
30 aman = volver, circundar),
enrolar, circundar, rodear (usa-se de
preferência nas formas compostas):
ma-man =idem supra: man-haw =
= cêrco, cêrca, círculo: zé-atlman =
= a-ndar fazendo circunvoluções: zé-man = enroscar-se, enrolar sôbre si
mesmo: zé-ma zé-man = dar uma
volta co;.npleta sôbre si: i-man-plrêr .
= enrolado, môlho: péti-piar i-man·pkêr = môlho de fumo: ka'a i-man·plrêr = môlho de fôlhas (guar.;
mamá).

:Manii-i .•• héhé (reg.: vide; manwii;
B.C. p. 218 - mãnã = espreitar,
espiar, vigiar), cuidar de, tratar de,
amparar, vigiar, espreitar (cf. mii'ê·nii), (puar.; maná); kwêy-réhé
a-manii-i putar i-ho = vou cuidar daquilo: màna-ingatu ... héhé= tratar,
cuidar bem de: zwã twêê u-mana-ingatu hê-réhé = o João sempre
me tratou betn: manii-ingatu-haw=
= amparo, aRSistência, proteção: mana-i-paw = tratamento, trato, cuidado: manii-i'lm = abandonar, não
cuidar de, estar desa.mpraado: mana-i'lm-har = abandonado, desamparado: manii-i'lm-haw = abandono,
desamparo, desct>ido.
l\lan, manga

(~uta).

'\fanaktt (irreg,. - . Restivo p. 208 - panacu = cesto), paneiro, cesta, jamaxim: hê-rémanaku = meu paneiro:
hémanaku =o paneiro dêle: u-émanaku = o paneiro d~le mesmo: manaku-apiham (irreg.) = alça testeira
do jamaxim.
'
(vide;
panêm; B.C. p. 216
- mande, mane = estéril, infrutífero, inútil), sem sorte, azarento, (gqar.;
panêm).

~anêm

Mãng (B.C. p. 217 mangá =
= manga), manga (fruta), (guar.;
manga); mãng(a)-lhl'.kwêr (B.C. p.
217 - mangaiçig = goma ou resina
da manga) = resina da manga (gu8r. ·
manga-lwl); mãng'lw (B.C. p. 217
- mangaib = arvore de manga) =
=mangueira (guar.; mangavl); mãng
putl'.r = flor da mangueira.
\fangaratay (B.C. p. 217 - mangarataya = caladium de fruto picante),
gengibre: mangara-tlw = mangarazal.
Mãngwa, esp. de rã comestível.
Mani-aka w, mandiocaba (idem: mani
'l>kaw).
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Mani'i (B.C. p. 216 - mandíi =nome
dado aos bagres e outros peixes de
pelle), bagre, mardi (guar.; mandi'i);
mani'i-zéni'a esp. de mandi prêto
de igarapé.
Mani'l-kwêr (B.C. p. 216 - mandicuér = o caldo da mandioca), o caldo
da mandioca do qual obtém:se a ta•
p1oca.
Mani'l-ro(w) (idem; ru(w); B.C. p.
216 - mandihob = a fólha de mandioca), fôlha de mandioca: manl'i-tlw = manival: mani'lw (B.C. p.
216 - mandiib = arvore da mandioca) = maniva, mandioca (planta):
mani'lwêr = idem: a-mon'ôk mani'lwêr = estou cortando a,s manivas: mani'lw irii-iranêr = ta.mbuera (Chermont, 96): mani'ô Y-kwêr
(B.C. p. 216 - mandiicuér = o
caldo da mandioca) = o caldo da mandioca, mandiquera.
Mani'ôk (B.C. p. 216 - mandi6g =
= mandioca), mandioca (Jatropha manihot), · (guar.; mandi'o); mani'ôkaw = manciiocaba: mani'ôk-été =
= aipim, maca.cheira (guar.; mandi'o-été); mani'ôk'lw (B.C. p. 217
- manib = árvore da mandioca) = a
árvore da mandioca: mani'ôk-kiiwl=
= cauim de aipim: mani' ôk ..• mono i-rlkwakwên-ha-pé (B.C. p. 208
- iricabaqui = corrente rápida) ==pôr a mandioca na água para lavá-1~:
mani'ôk pirãng = esp. de mandioca
avermelhada: mani'ôk-pirêr = ca,sca
da mandiocr.: mani'ôk-plw tidem;
mani'ô-plw; B.C. p. 217 - mandiópiu = mandioca tnolle, ou amollecidt>.) = m~.nd ioca pu ba, massa da mandioGa puba: mani'ôk-porupi (B.C.
p. 418 - poroapi = abrazar, incendir.r) = esp. de mandioca doce que
prodnz coceira: mani'ôk rapo-klr =
= "Q.lhos", brotos da mandioca: mani'ôk tiningwêr (B.C. p. 520 - tini= secco, seccado) = mandioca sêca:

mani'6k-tlm (idem; mani'ô-tlw;
B.C. p. 523 - tlb = abundancia, frequência, colleção) = mandioca}: mani' ô-ku'i (B.C. p. 217 - mandi6
cuí =farinha de mandioca) =farinha,
polvilho, pó, resíduo da inandioca:
mani'ôk-piruwê=mandioca murcha:
mani'ôk ••• zapi po'6 (reg. - B.C .
p. 571 - yapira = derrocar: idem p.
409 - poóg = colher, apanhar) =
= arrancar mandioca: mani'6-pêkwêr (etim.; apêkwêr = casca de) =
=casca de mandioca: mani'ô-rlkwêr
(etim.; tikwêr = sumo) = caldo de
mandioca: mani'ô-rlpl'a-kwêr=tapioca (guar.; mandi'6rlpl'a); mani'ô-tukupi = tucupi, caldo extraído
da massa da mandioca puba..
Mano (reg. -· B.C. p. 218 - manõ =
= morrer, ficar morto, desfallecer),
morrer, ff!.lecer, secar, murchar: lwlra
u-mano = o pau secou (morreu),
(guar.; mano); mano (reg.) =eclipse
(haver): kwarahl u-mano = tem
erlipse do sol: zahl u-mano = eclipse
de lua: mano-a wam = a morte
futura: mano-été = estar a ponto
de morrer: mano-haw (B.C. p. 218
- manoháb = logar, tempo, modo
de morrer) = morte, falecimento:
a-zé-mu-iro u-mano-haw-réhé =
= eu lastimo a morte dêle: a-kwaw
hê-ru(w) mano-haw pé-'lvi = eu
soube por vocês da morte do meu pai:
mano-hâ-wêr (idem; mano-awêr)=
, , ,
= mor t e: mano-h a w-etete = mortandP..de: tzaramp'ar-méhé héta mano-ha w-étété tzé = de,rido ao sarampo houve grande mortandade lá:
(u)-mano'l-ma~ê (ram) = imortal:
mano 1-plpé (reg. -· Mont. II p.
206 - amanõ ~pipé = morir ahogado) = morrer afogado: (u)mano•ma'ê-ram = mortal (para morrer):
manõngwêr = cadáver, morto, defunto (guar.; manõngwé); ko-manõngwêr twi =jazo (aquêle)defunto:
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manõngwê-rl'.ru = ataúde (caixão):
mano-piring (reg. - B.C. p.' 381
- piri = tremer) = agonizar (estremecer antes de morrer): mano-putar
(reg,.) = agonizar (querer morrer):
mano té'ên-ah~ (reg. - B.C. p. 504
- tei = debalde) = morrer de repente: mano-wêr (B.0. p . 218- manoeer = querer morrer, desfalecer,
desmaiar) = querer morrer, desfalecer,
desmaiar.
Ma11ôk, esp. de lagarta preta de grande
tamanho (peçonheiita), chamada pelos
pa.gés sendo benéfica.
Manumê, mandu bé (esp. de peixe do
rio Guarupi).
Manuwi (B.C. mandubi = nome do
Arachis Hypogaee. L. vulgo e impropriamente amendoim), amendoim,
mandubi.
Manwiiy..• héhé (vide; manii-i: forma
mais usada: B.C. p. 218 - mafiã =
= espreitar, espiar, vigiar), cuidai' de,
tratar de, amparar, vigiar: kwêy•
-réhé a-manwiiy putar -ho = vou
cuidar daquilo: manwiiy ingatu-haw = amparo, assistência, proteção:
man wiiyingatu. • . héhé = tratar
bem de: zwã twêê u-manwiiy1ingatu
hê-réhé = o João sempre me tratou
bem: manway-paw. = tratamento,
trato, cuidado: ( manway'~-har =
= abandonado, desamparado: manwiiy'bn-haw = abandono, desamparo, (gu.ar. ; mafiá).
Mapêr (neol.), papel, carta, livro: mapêr
a-mu-pinim=eu escrevo: mapêr(i)·mungêta=ler: mapêr(i) mungêta·
-har (B.C. p. 289 - mongetahar =
=aquelle que falla) =leitor: mapêr(i)
mungêta-haw = leitura: mapêr•••
••• mu-pinini. (B.C. p. 294 - mopini = pinctar) = escrever: mapê-r~har .= carretel: nêmo'i mapê-réhar = carretel de linha: mapêr
mu-pinim-haw . = tinta.

Mara'ar (B.C. p. 219 -- maraA = doente, soffrer doença), estar fraco, doentio,
enfraquecido, sofrer doença: hê-mara'ar = estOLt enfraquecido, (guar.;
mbara' á); mara' ar(i)-haw (Mont.
II p. 208 - maraá = enfermidad) =
fraqueza (estado de): hê-mara'ar-haw hê-zuka putar = meu estado
de fraqueza (vai) quer me matar:
mara'ar-haw a'ê u-zúka = morreu
de fraqueza (a fraqueza matou êle):
(i)-mara'ar-ma'ê = doentio, fraco:
mara'awôr (B.C. p. 219 - maraabor = doentio) = débil, doentio (ser).
Maraka (Mont. II p. 212 - mbaracá =
= oalabaço con cuentas dentro, que
sirve de instru1nento para cantar),
maracá, (guar.; mbaraká); maraka-ham = cordões do maracá: maraka'lw = o ca,bo do rnaracá: maraka
mupu treg.: idem supra; mbaracá
mbopú = tocar instrumento) = tocar
do maracá: 1naraka a-mupu = eu
toco do mnra..cá: maraka mupu-har = tocador de maracá: marakawaplr ponta do maracá: maraka-ruway = o cabo do maracá:
maraka-ti = ponta do cabo do maracá: maraka-har = feiticiero, pagé.
Mariikiinii (B.C. p. 220-· maracanã =
= .nome genérico dos papagaios que ·
andam em bandos e muito gritadores),
mb.racanã (esp. de louro), (guar.; marakaná).
Marakaza (Mont. II p. 212 - mbaracaía = gato), m'lracajá, gato do mato:
marakaza-uhu = esp. maior: marakaza'i = esp. pequena, (gtiar.; mharakayá).
M:aran (B.C. p. 219 - marã = desordem, barulho, injúria, offensa), guerra,
desordem, barulho, briga, disputa, pugna, (guar.; mará); é-ho né-maran(é)"i'.m méhé-wê! = vai embora
antes que te aconteça uma coisa feia!
mara-maran = combate, briga vio-
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=

lenta: marii-mutar
gostar de desordem, barulho, briga, querer barulho
(B.C. p. 220 - marambotá); mara-mu-zan (reg.) = fazer a guerra,
pegar nas arm.as: a-mara-mu-zan
i-ho = parto para guerra: mara-mu-zãng (B.C. p. 220 - maramoíiã =
=fazer desordem, guerrear, batalhar)=
= brigar, pelejar, guerrear, batalhar:
u-mara-mu-zãng putar o-ho ! z::
= êle vai mesmo para brigar! mara-muzãng-ha w = briga, desordem,
guerra batalha: (u)-mara-muzãng·ma'ê-té (B.C. p. 220- idem supra)=
= brigão, barulhento, desordeiro: mara-mu-zan-har = guerreiro: maran(é)'lm = paz.
Maran (B. C. p. 219 - marã = afflicto,
magoado, ruiln, doença), aleijado, ruim,
desordenado (ser), culpa, delito, mancha, defeito, impureza: hê-maran =
= sou aleijado (guar.; maran); maran-ma'ê (Mont. II p. 207 - marã = delito) = culpado tser): maran(é)'lm = inocente, impoluto (ser),
virgem, o que não foi mexido, trabalhado, aberto (roçado) (guar.; maran(é)'nn); hê-maran(é)'lm = eu
sou inocente: lwl maran(é)'lin =
= terra virgem (na mitologia tupi);
a terra sem mal: (guar.; lwi'. maran(é)'nn) kuzii maran(é)'ln1 =
= mulher virgem: (i)-maran-ahl =
= que tem cheiro esq!Jisito (ex.; água).
Mara11 (iden1; maran-té; Mont. II p.
206 - marã =- que, como, etc .. ),
quantos, quantas, quantas vêzes? maran-a'i = poucos, alguns (nas frases
positivas): maran-té wanu-ru'u wéhêm(a)-wa? maran-a'i zur(i)-ruku
wéhêm-wii-wo ! =quantos chegaram?
chJgaram (viram) poucos! maran
awa-kwêr-(ii)wii u-éhêm(i)-wii? =
=quantos homens chegaram? maran
taply taply té-ré-rêko? = quantas
casas tens tu ? maran-té pétim érê. -pltêr ko'ar(i)-rupi? = quantos ci-

garros você fuma por dia ? maran-té
a'ê hému'êm = quantas vêzes êle
mentiu ? maran-p'i'.tun-té Piahu rêko-ha w muyté-haw? = (a) quantas
noites de viagem fica distante a ~Ideia
do Piahu? maran(i)-té érê-ménar?=
::z:quantas vêzes casaste? maran'ar =
= :muitos dias: u-klr maran'ar =
=choveu sem parar: maran-té'ar?=
:e:: quantos dias ? maran-té'ar érê-kêr? = quantos dias viajaste (dormiste)? maran(i)'ar hêta a ...kêr! =
= viajei muitos c~ias! marangut'i'.r
(B.C. p. 221 - marangotl = para
onde for) = para onde f ôr: marangutlr-té? = para onde será, para que
ládo, que rumo será? maran-té ..•
• •• wa? = quantos, quantas? ma, ran-té awakwêr(ii)-wii?. = quantos
homens? maran-té tlram-rlru i' uni? = que quentidade de farinha êle
comeu ? maran(i)-wê-té = quantas
vêzes? maran(i)-wê-té kwêhê érê·ho wízêw-pé? = quantas vêzes você
foi a Vireu·?
Maran(u)'lw, curupira (ser tnítico).
Maranôt (vide supra; 1naran = àesordem, barulho: etim.; maran +
zotê), devagB,r, sem perturbar, sem
barulho, sem brio: maranôt-a'u! =
= mais devagar! maranôt-a'u é·zur ! = vai (vem) mais devagar!
Maranungar (Mont. II p. 210- mârânWigá = pariente de afinidade y de
consanguinidad), vergonha (ter): hê-maranungar = tenho vergonha:
a' ê i-maranungar - . êle tem vergonha: maranungar(i)-haw = vergo-·
nha: maranungar-ahl (idem.; maranungwar-ahi'.) = estar, ficar envergonhado: hê-maranungwar-ahl ruku = fiquei envergonhado.
Mara-tata'l'.w (von Martius p. 400
- maratatalba = Marcgr. ·132, Arbor et família Urticinearum ? Maclura ?), maratatazeiro (9.rvore): mara•tata'•wa = maratatá (morototó),
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esp. de fava vermelha e preta conhecida
ziíwê-t-aipo? = que houve? que
por feijão de Nossa S~nhora.
aconteceu? como foi ?
Marii-têko-.kwê.r~ dBfuut,1, (gua.r.; mha'1arikak, esp. de beija-flor de peito
rá).
branco: esp. de flor não identificada.
Maray (idem; maraz riu ando ~egvf' umB.
'1arupa'1w, marupaúba (esp. de árvore).
vogal· B.C. p. 219 - m~....á = pau.
'1aruwi (B.C. p. 229 - mharigui in
arv0re, m<'>d1~irl'.!), ba]itÍO.
mhei:ui = mosca pequena, mosq~1ito),
Maraza (B.C. p. 228 - mharayá =
maru1m.
= esp. de cocco), marajá (esp. de ar.Matapi (B.C. p. 136 - guatapi =
busto espinhoso): maraza'lw = pé
= caracol, caramujo grande, busina),
de .marajá: maraza'lwa = fruta do
esp. de caracol, buso: matapi-apémarajá.
kwêr = concha de buso: matapiMarazan (etim.; para = mar: zan =
·whu = eso. de caramujo grande.
= correr), Estado do Maranhão: maMatérêwa, rã.
riizii~kutlr = o lado do Maranhão:
tua'u niarazan = esp. de velho míMatôy (idem.; matrôy), roentruz (esp.
tico .
de herva medicinal).
Marazawê? (idem; marazawê-té; Res
Ma-tui-tui (por; ma'ê-tui-tui; B.C.
tivo p. 170 - marãyahe = como, de
p . 228 - mhatuitui =nome onoman.
que manera), como, de que maneira,
de Charadrius e congêneres), maçariro,
será possível, como foi (interrogativo)
tarambola tesp. de pássaro).
de qualquer jeito, de qualqaer maneir~
1\-laturya (vide; tzigan), cigana (asp.
(afirmativo): mariizawê-téi-hô-ni?=
de pássaro), idem: aturiá.
= porque foi êle embora? como "foi
Ma'u-hêy (vide; may'u; B.C. p. 553
embora? mariiziiwé-té éré-zapo? =
- uhêi = desejar come..:, ter fome),
= como é que você fêz aquilo? maestar coin fome, desejar comer: hêraziiwé-té né-rêr? = como é teu
-ma'u-hêy = estou com fome: nanome'? marazii·wé-té éré-iko kuri? =
·hê-ma'u-hêy = não estou com fome:
= o que há com você? mariiza.w éma'u-hêy iru-ra1no = estar C')lll
.-té ~o? · = como é isso ? de que
fome: hê-ma'u-hêy iru-ramo, amanell'a ? mariiziiwé-té-ra' ê naza-ka' a mono i-h<>: arapuha-réhé, u·wê-ha.w ? = · como foi, eomo aconte·
-apé ré-rêko-har hê-ko-ru wakê =
ceu ? mariizawe-té ré-ho néhé? ma= estando com fome, fui caçar um
•• !l
raz~we
a-h a nelh~'
e. = como é que
veado cuja trilha (estava) perto de
você irá (lá)? irei de qualquer jeito!
minha roça: ma'u-hêy ma'ê = famariizawê-té a-iko kuri? = como
minto (estar): ihê ma'u-hêy ma'ê =
hei de fazer, meu Deus ? mariiziiwê-té
=estou faminto: ma'u-hêy rénaw =
•
lf
'? = que h'
t eAko ma /A
e 1-mu-me
u-n1.
a
= lugar pobre, de fome endêmica:
de nôvo? na-mariizawê-kwaw nêmay'u-hêy-wôr = guloso, (gu.a r.
·wê! = não vai aconterer ,()ada com .
'u-hêy).
·
vocêl (se diz à c ·iança que tem mêdo):
Maw (.ceg.: var. de paw; B.C. p. 222
mariiziiwengatu-té? = como é mes- mba = acabar, terminar), acabar,
m~? mariizii.wê-ram-té? = o que
terminar, findar, pôr têrmo.
vai acontecer ? como há de ser ? niarii~awê-ram-té zanê-wê? = o que
Mawari (B. C. p. 227 - mhaguari =
vai nos acontecer ? mariizawê-(a)= que caminha pesadamente: nome
·wam? = em que ocasião ? maragenérico de cegonhas e garças), esp.
A
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de garça ou socó (maguari: ita-mawari = Itamagua.ci (etim.; ita-mo-urlw = o sino), localidade às margens
do Gurupi, (guar.; mhagwarí).
Maw-méhé-har(B.C. p. 222- mháh=
=acabamento, terminação), os antigos
(os que acabaram): maw-(wii) =
= idem.
Mayn6m (B.C. p. 132 - guaí = o seu
azedo ou decomposto: idem p. 309
- nong = ter, conter), esp. de fruta
de cheiro (fazem-se enfeites ou reméc·ios).
Maynumi (B.C. p. 215 - mainumhi=
= picaflor), beija-flor, (guar.; maynumhi).
May'u (reg.: por; ma'ê'u; B.C. p.
226 - mbaê ú = comer coisas, comer,
alimentar-se), comer, alimentar-se: a-may'u hê-pl>-plp(é) = eu como
com a mão (guar.; mha'ê 'u); may'u
'ar = o tempo de comer: may'u-har = guloso: may'u-haw = comida, lu~ar para comer: a-ziphõng hê-may'u-haw = comecei a comer:
may' u-hêy-wt.r = guloso: may~ u
'l-ma'ê = abstinente (comida): may'u
'l-haw = abstinência: may'u-ming
(reg. - B.C. p. 270 - min-duú --:
= abstinência: "may'u-ming (reg.
- B.C. p. 270 - min-duú = masoado, mastigado, mordido) = mastigar
a comida: may'u-wêr = ter apetite:
hê-may' u-wêr= tenho apetite: may'u
zuru-po-rupttk ~reg.: etim.; may'u=
= comer: zuru = bôca: popt.k =
== rebentar, estalar) = comer fazendo
barulho com a bôca.
Maywi-p(ii) I (B.C. p. 54 - ayhi =
= coitado, infeliz, pobre delle), fórmula mágica, usa-se para conjurar má
sorte (por ex.; quando as galinhas
cantam de noite), preságio lúgubre
(cf. com outra etim.; de B.C. p. 224
- mae-bib em Tembé maywi-p(ii) =
= a coisa marcada, o dever, a obrigação,.o ajuste, a promessa, o•compro-

misso): maywi-p(ii), na-maran {i)-wêr a-iko néhé - oxalá não
há de acontecer nada comigo, (guar.;
(guar.; taivó).
Mazii (reg.: idem; manii; B.C. p.
+P· 218 - maiíã = espreitar, esoiar,
vigiar), vjgig,r, rep1rar, espid.r, espreit ':l.r, cuidar, (g, iar. ; maná).
Mê (idem; pê; B.C. p. 364 - pe = em,
à, por, com, sôbre): a (com movimento), para, em (sem movimento),
dentro de, no interior de: a-ha hê• ha casa:
-rap1y-me = eu vou à mm
hê-raply-mê a-iko = estou em (minha) casa: u-iko ra'ê amo-awa ko-taply-mé? = ha,rerá alguém (outro
homem) nesta casa?, (guar.; mé).
Mé'é (reg,.: confunde-se com; ma'e
- B.C. p. 282 - momhé = fazer
ficar, animar), acordar, despertar, animar-se, olhar, tomar cuidado: a-mé'é
i-iita = estou meio acordado: é-mé'é
môz! = cuidado com a cobra!
Mé'êng (reg.: Restivo p. 281 - ameê =
= entregar), trocar, vender, entre~ar,
outorgar, dar, conceder: a-mé'êng
ko-réhé=troquei isto com (para) aquilo): hê-mé'êng = eu fui entregue
(guar.; mé'ê); (ma'ê)-mé'êng-har ::s
= vendedor: mé'êng-haw = venda, mercado, quitanda: mé' é-méêng
(reg.) = distribuir, repartir, transmitir
o espírito de determinado animal
(língua religiosa) por meio do charuto:
pazê mThu-ra'lr u-mé'é-mé'êng ==
= o pagé transmite (distribui) os filhotes da mucura: témi'u a-mé'é-mé'eng(i)-ram péé-mê = eu vou
distribuir a oomida para vocês: kurê ma'ê-rookwêr a-mé'é-mé'êng(i)-ram pêê-mê = eu vou distribuir a
carne do porco entre vocês: (ma' ê)
mé' é-mé'êng-har = distribuidor:
(ma'ê) mé'ê) mé'é-mé'êng-haw =
= distribuição.
Mé'êng ma'ê-ahl••• rupi (reg.), contaminar (doença): u-mé{êng ma'ê-ahl
u-apihar rupi = contaminou o outro.
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Mé-har (vide; m.é), de, coisa pertencente a, atinente a: tap1y-mé-har =
= de casa, caseiro : (guar.; mé-gwã).
Méhé (B.C. p. 228 - m.hegué = de
manso, brandamente, etc.), quando,
durante, sendo ... , em, logo: adv. de
,
•
._ YI'h'e, a-zutempo: a-ze-p1na-1tJA•me
ka m.u.kuy tukunarê, paku-hupi'a-ma'ê = durante a pesca, pegue(matei) dois tucunarés e um pacu ovai
, , , .hi h"e-ma '"e"
d o: h e-angayu-etete-n
-ahi-haw-méhé = emagrecui muito
durante a minha doença: hê-kwaharêr-m.éhé, a-zé-am.1 am.1-aw-(ê)téri
1-rupi = quando menino quase me
afoguei no rio: a~o-ku'ê-méhé =
- a k wey I ar-me'h'e=
=na outra manh a:
= naquele tempo:· hê-ho-m.éhé =
= logo após eu ter saido: m.ehé-harêr (idem; méhé-hawêr) = quando, no tempo de: kwaharêr-méhé-harêr = quando menino: méhé-wé
(com o verbo na forma positiva) =
= sendo, enquanto: hê'aw-méhé
awa-kwêr(a)-wa wéhêm(u)wa- =
= enquanto estava deitado, os homens chegaram: méhé-wê (com o
verbo na forma negativa) = antes de,
antes que: kafé a-l'u putar hé
hê•za'ak(i)'l'.m méhé-wê! = quero
beber café antes de tomar banho!
i-z-i'.p(-méhé == faz muito tempo:
ku' ê-méhé = antes do sair do sol,
t
..
h'e = <i.o
ao aman heoer:
p1tun-me
anoitecer: ma'ê-méhé? = quando?
Mêhl'. (Restivo p. 504 - chemeci =
= svegra, dice la nuera), sogra (M.F.),
mãe do marido, (gufr.; ména-sl'.).
Mêk, depois tnoção de futuro): mêk
térê-ho! = você irá depois! mêk
a-za-po néhé = eu farei depois:
mêk a-ha-néhé = irei depois (noção
de tempo).
Mêkwi'i (von Martius p. 463 - mocoim, mucoim, mucuim = inRectum
minimum rubrum), mucuim, (guar.;
mbigt1'i).
A

•

'

Mémêk (reg. - B.C. p . 265 - memheg = liquefacto, derretido, dissolvido), fundir, derreter, amolecer, dissolver, liquidificai: mu.kaw-a'ly tata-pé
u-mémêk = o chumbo derrete no
fogo (~ua.r.; membé); m~mêk (urubu = mêmbêk; B.C. p. 265- membeg = fraco, poltrão) = fraco, poltrão,
timido, medroso, derretido.
Mêmlr (Restivo p. 496 - membir =
= simiente de las mugeres porque
tienem marido), filho, filha, parir
(M.F.) (guar.; membl'.); méml'ar =
= parir, t~r filho, abortar (cf. H .F.
ta'l 'ar; ko-kuza i-méml'ar = esta
mulhe1 teve filho, abortou: méml'ar-ma'ê = parida: m.êml-hêm (etim.;
hêm = sair: mêmlr = filho, filha) =
•
h"em
= dar à luz: k uza•• 1-Inem.1karu-méhé = a mulher deu à luz
ontem: mem1-h"ema w = p~i.r to : memlr-anga w (B.C. p . 265- membira
angáb = afilhado, afilhada, enteado,
enteada)= enteado, filho(a) de criação
(M.F.) (guar.; membl'.r-angaw); mêml'.r-a' u a' u (pron.: mêml'.-a' wa' u ) =
= boneca: mêmlr-ayhé = sobrinho
(M.F.): mêml'.rêr = órfão de mãe
(aquêle que foi denominado mêmll-);
mém.l'.r-éta = filhos, filhas (B.C. p.
265 - -memblretá); mêmlr-étlk( n)·kar (reg. - etim.; mêmlr = filho:
it~ == jogar, arrojar, expelir: kar =
= sufixo do partitivo) = abortar:
mêm.ir u-ét~(u)-kar , el8. abortou
(voluntàriamente): mémlr(é)'m =
= mulher nova e estéril, que nünca
foi grávida: méml'.-rl'.ru .(B.C. p. ?65
- membiriru = vaso do filho) =
= saco fetal, útero (guar.; memb1-rl'.ru); mém1r-iru = placenta (con
panheiro do filho): méml-rupa w
(B.C. p. 266 - membh-upá = logar
ou sitio do filho, forrar, envolver) =
= fraldas: mêm.1-ruw (Mont. II p.
218 - chemembirú = padre de mis
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hijos) = marido (M.F. do próprio
marido, voe.): mêml-rat'í (Mont. II
p. 220 - che-mêmbi-rati = dice la
mujer a su nuera) = nora (M.F.)
(guar.; membl-ratl); mêmh-ayhé =
= sobrinho (M.F.).
Mên (B.C. p. 264 - men = macho,
masculino), marido, espôso (M.F.),
macho, varão, (guar.; ména); mêna·har (B.C. p. 266 - menda-ar =
= casado) = homem casado (guar.;
mendáva); ménar(é)''ím = solteiro (idem; ména'l'.m -· guar.; menda(é)'lm); kuzii-mên(a)-har = mulher casada: mêna-haw (B.C. p.
266 - menda-háb = casâmento) e:::
casamento (guar.; menda-há); mên•ar •• rêhê (Mont. II p. 220-mendá.r
=casamiento) = casar-se: ko-Jtuza-rê-hê a-mênar = casei-me com aquela
mulher: é-ménar\i)-zo kwêy-kuzii-réhé? = não case com aquela mulher! (guar.; mendá); mênêr (B.C. p.
266 - mendarer = aquele que casou) = viúvo, viúva (g,uar.; mendaré);
mên-iki'lr (B·. c. p. 450 - iqueir =
= ermão mais velho) = cunhado mais
velho (M.F.): mên(é)'lm = solteira
(sem marido): mên-fwam = noivo:
mên-iwir (Mont. II p. 221 - mendibi a: cui'íado, dize la mujer al hermano menor de su marido) = cunhado menor (M~F.), (guar.; mendivi);
mên(i)-kwêr = o ex-marido (M.F.):
(i)-mên-ma'ê = casada (M.F.) : méno
(reg. - Mont. II p. 221 - menõ=
= fornicarioii) :.: fornicar, coitar,
introduzir, colocar, pôr (introduzindo),
copular: a-méno = eu fornjco .(H.F.):
hê-méno=eu sou fornicada (M.F.): a·méno mani' ô(h)-p~'w tépiti-rupi =
= eu coloco a massa de mandioca no
tipiti: (guar.; menó); méno ah~-ahl
(reg~} = violentar, tomar à fôrça:
méno-har= fornicador, aquêle que pratica a cópula: mên-ram=noivo (guar.;
ména-ram); i-mên-ram = êle é

noivo: ménu (B.C. p. 266 - mendub = pai do marido, sogro da
mulher) = sogro (M.F.), (guar.; mendú).

Mên?j (interj. indicando dúvida ou inacreditabilidade), mentira! mê-pa ! ==
= idem (H.F.).
Mên(a)-pa, daqui a pouco: êré'u,.(K)-ram mên(a)-pa = vooê vai oomer
daqui a pouco.
Mêpa! (interj.: vide supra; mên),
mentira (H.F.).
Mérêw (idem; pérêw; B.C. p. 371- pereb = cicatriz, chaga com oasea,
ferida velha), ferida, (guar.; peré);
mérêw pé i-pêw (etim.; p_ê w = pús,
matéria purulenta) = chaga, ferida
purulenta, supuração: mérêw-rupawêr = cicatriz, sinal de ferida.
Méru (]Mont. II p. 213 - mberú =
= mosc-i), môsca (guru-.; mberú);
méru-ahl = bichado: méru-a'lr ==
= bichos que se criam nos couros,
ce.rne, etc.: bichado: ma'ê-rookwêr
méru-a'lr = carne bichada: méru-atwan = môsca "varejeira": méru-hu = môsca verde: méru'i (B.C.
p. 229 - mberuf = mosca pequena, ·
mosquito) = mosquito.
Mê'ti! (neol), mentira!
Mêw (idem; pêw; B.C. p. 365- ~h
= plano,chato,chão),chato,achatado,
plano, (guar.; mbê; pê).
Mêw (idem; pêw; B.C. p. 229
- mhéu = pus, matéria), pus, matéria, (guar.; mhêw; pêw).
Mêwê (Mont. II p. 213 - mbeguê a:
= blandamente), devagar, baixo (falando), brando, calmo, manso, vagaroso, tardio, demorado, (guar.; mbêgwê); mêwê = ser lerdo, tardo, vagaroso, tardio, demorado: hê-pô mêwê::a
= sou lerdo da mão: é-ho mêwê! :::s
= vai devagar! é-zé'eng mêwê katu ! =fala mais devagar! mê'wê-har a:

vagaroso, pacato: m~wê-ha-rupi
(com gerúndio) = folgadamente, com
calma, com vagar, vagarosamente,
pacatinho: a-purawk~ mêwê-ha-rupi = eu trabalho folgadamente, com
cahna: lar mêwê-ha-rupi i-ho-ni,
koné u-é rukwar ita-réhé = a
canoa ia vagarosamente quando bateu
numa pedra: Dlêwê-:Jiaw = lentidão,
mansidão, silêncio, abafamento (B.C.
p. 229 - mbegué = manso, brando,
abafado, calado, silencioso): mêwêkatu! (interj .) = devagar! com brandura! brandamente! com calma! mêwê-katu-har = lerdo: mêwê-mêwê
(Mont. 1 p. 420- mbeguê mbeguê=
e: poco a poco) = devBgarzinho, pouco
a pouco: mewe-mewe a-h a = eu
vou devagarzinho (idem; mêwê-mêwê
katu a-ha); mêwê-mêwê-katu =
=devagarzinho: mêwê-mêwê-rupi =
a
aos poucos: \'.-tlhu i-an mêwê·mêwê-rupi = o rio enche aos poucos:
mêwê-rupi (B.C. p. 229 - mbegué s::: de manso, brandamente)= com
vagar, com brandura, com carinho:
mêwê-rupi-har = que caminha devagar, pesadão.
Mézu (B.C. p. 229 - mbeyú = bolo),
beiju, (guar.; mbeyú).
Mézu'i-zu'i, esp. de gaviãozinho, (guar.:
mbiyu'i).
Ml (idem; pl: B.C. p. 233 - mbi = pé,
pés, fundo), pé, fundamento, fundo,
(guar.; pi).
Mia (B.C. p. 307 - niA = certamente,
sem dúvida), interj. para reforçar o
sentido do verbo interrogativo ou exclamativo. Usada pelas mulheres, corresponde a pa do (H.F.).
Miapé (B.C. p. 233 - mbi-uape em
tupi miapê =pão), beiju de mandioca,
pão, (guar.; mbuyapé).
MiAr (irreg.: etim.; têmi'ar; B.C. p
229 - mbiár = se toma, prende·
agarra, presa, quinhão, prisioneiro'
captivo, criado), caça, pesca, a coisa,
=r:

A

A

A

A

que se prende, que se agarra, prêsa,
prisioneiro, cativo: hê-rémi!r = mi·
nha pr~a: miâ-rahôk = vermes de
carne: miâr-aiyu = caça que não
se come: miAr kêr(i)-hAw (etim.;
kêr(i)-haw = lugar onde se dorme) =
= lugar onde os bichos costumam
dormir, toca: miâ-rapé = trilha feita
pelos animais: miAr iiro-har (B.C.
p. 50 - arõhar = o que guarda,
guardião) = aquêle que está e:mbos·
cado, para apanhar animais: miAr
aro-haw (B.C. p. 50 - arõháb =
= logar, tempo, modo de guardar) =
= emboscada: miâr(i)-ran = animal
não comestível (gato, cachorro, cavalo,
etc.): miAr-tlw = lugar onde tem
muita caça: miAr-zukii-haw (etim.;
zuka-haw = instrumento para ma·
tar) = armadilha.
Miaw (Restivo p. 482 - cheyaceo
piau = ronco hablar), rouco (estar),
(guar. ·piaw); hê-zê'eng-miaw (guar.:
íié'e-piaw) = eu falo rouco.
Mi' é (reg. - B.C. p. 391 - pie = sair
o de dentro), despertar.
Miha-mihaw (B.C. p. 267 - mihá =
= logar, tempo, modo de esconder),
armadilha (guar. · íié-mihá).
Miha-mihaw (B.C. p. 267 - miamiama = espremedouro de xnandioc9
em tupi onde ama é modif. do p2.rt.
hába), prensa para a f~,rinha d'água,
espremedouro de mandioca, (guar. ·
amihá).
Mihlr (reg. - Restivo p. 107 - amombichi = assar en brasas 6 en el horno),
assar, tostar, queimar, assado (vide·
témihlr, irreg.): tata-ply-rêhé ma'ê-rookwêr a-mihh = estou assando
a carne na brasa : za wti a-mihlr =
= eu asso o jabuti: hê-m.ihlr =
meu assado, (guar. · mbis l); mihlr
ka'a-plpé = assar na fôlha, fazer
muquecas: pir-a'i a-mihlr ka' a-plpé = assei o peixinho na fôlha.
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Ml'.k (B.C. p. 18- pig in ahi = achegar,
premer), premei, calcar, apertar (usa-se
sobretudo nas palavras compostas):
mu-mlk = apertar com a mão:
zé-mu-mlk = estar triste (sentir-se
apertado, constrangido): zakam.Ik =
= espr~er macht1cando, fazer espocar
coisa mole: ml'.-m.l'.k = apertar convulsivamente, apertar triturando.
Ml'.kur (idem· m.wlkur; Mont. II p.
213 - mhicú = zorillo), gambá,
mucura (Marsupial): m.l'.kur hl'.yê
pirêr = a bôlsa da fêmea do gambá
- vide· tiyé (gUar. ·. m.bikú); m.1kuri = esp. de mucura de pequeno
tamanho: mlkur-ka'a = esp. de
planta não identificada, · usada como
remédio esfregando-a na parte doente
do corpo (trad. erva de mucúra):
mlkur-pihun = esp. de mucura
preta: mlkur(u)-ting = esp. de mucura branca: m.ikur wa-nu(w) angaw = pai adotjvo de mucura (qualifica o pDig-é).
Mikwi'i (von Martius p. 463 - , mocoim.), mucuim, (guar. ~ m.bigwi).
Mim (Mont. II p. 221- mi=esconder),
esconder, ocul~r, aprisionar: awa imim-pl'.rêr =-prisioneiro (guar. ~mi);
mima.w (idem· mim-ha:w) = esconderijo (guar. · íie-irli-há); (i)-míngatu-plr = secreto, oculto, escondido
(est~r).
·
Mimaw (irreg. ~ Mont. II p. 221
- mJYmba.b = animal casero), animal doméstico, criação: hê-rêimaw =
= meu animal: hê-ima w = o animal
dêle: u-imaw =o animal dêle mesmo,
(guar. · mim.há).
Mimi (para témi-mi; ir:r~g.: Mont.
II p . 22 - mymbi = flauta), buzina
(o que é soprado) comprida, feita de
madeira: hêmimi = a buzina dêle:
u-êmimi = a buzina dêle mesmo:
u-pi u-êmimi = êle toca sôbre na
buzina dêle, (guar. · mimbi); mimi·pihar = êle toca na buzina dêle,

(guar. • mimhi); mimi-pihar (B.C.
p. 265 - mimbi = flauta: ·pi =
= soprar) = buzinador, tocador de
buzina.
Mimi (vide· mêml'.r), nome afetuoso
que as mulheres dão aos filhos ou às
filhas: usa-se só na forma vocativa:
mimlr = filho, filha (M.F.)z mim.lr·a'i a'i = filhotes, ter filhotes: zawar-kuzii i-miml'.r-a'i a'i = a cadela
tem filhotes: mimlrkuzã (quando se
quer insistir sôbre o sexo) = filha
(M.F.).

Mimik (reg. - Restivo p. 329 - mbig =
= hervir), começar a ferver, borbotar,
tremel' (fazer): 1-taku-mimik = a
água (quentei) começa a ferver (guar. ·
mimiy); kwarah'í ·u-mimik = o
sol faz til'elrner as coisas (devido ao
calor): 1-mimik = o borbotar da
água, diz-se também quando aparecem
bôlhas de ar na superfície da água.
Mimôy (reg. - Restivo p. 165 - çoo
mimboy = cl cocida en olla), cozer,
cozinhar, ferver, cozido: ma'ê :rµimôy = cozido, (guar. · mimôy).
(1)-mim-pirêr (B.C. p. 268-. mim =
= esconder, occultar), ser roubado:
ihê i-mim-pl'.rêr = eu fui roubado.
Mi-mu'ê (irreg. -. vide~ témi-mu'ê;
Mont. Arte p. 17- cheremimboê =
= el que yo ebsefío), aluno, discípulo:
hê-rémi\"'mu'ê =o meu aluno, (guar. ·
témi-mbo'é).
Mina'a'i, esp. de caramujo pequeno:
mina'a-uhu = caramujo: mina'a-uhu apé-kwêr = casca do caramujo.
Minaw (reg. - B.C. p. 269 - mind6· =
= tirado, suprimido, elidido), quebrar
encurtando: a-k·w a minaw = quabro
a ponta.
Mhig (B.C. p. 271 - miibig = ficar
imóvel, s.ilencioso), tranquilo) calado,
quieto (eistar): ming é-ini ! = fique
tranquilo! itzé-ming = entrar sem
fazer barulho: may'u•ming = comer
sem fazer barulho: ming a-kêr = eu
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durmo quieto: ming-har =sossegado,
tranquilo, calado, calmo: taw-ming·har = lugar tranquilo: ihê ming-har = eu sou calado: ming-ha-rupi =silenciosamente: ming-haw =
= tranquilidade, sossêgo: mingôt =
== quieto, em silêncio, sem barulho:
mingôt é-kêr? = durma quieto! mingôt é-ho! = vai embora, e sem barulho!
Ming (vide· may'u-ming), mastigar.
Ming (idem· mina; B.C. p. 269
- min = lança., pua, azagaia), esp.
de tacape també, bastão de comand0,
benga.la dos chefes.
Mingatu (etim. · mim = esconder),
ocultar, esconde.e: (i)-mingatu-pl'.r =
= secreto, octtlto, escondido (estar).
(guar. · mingatu).
Minga'u (Restivo p. 379 - mingau =
= masamorra), mingau, angu, papa,
sopa, (guar. · mingaw); minga'u·zlk (reg.) = ensopar, fazer papE s.
Mlnik (vide· pl'.nik; cf. B.C. p. 271 e
303 mii = mover-se, mexer-se:
ndi = muitos: ibidem 389 - pi-bondi = saltar, pular, dançar), festejar, dançar, sapatear: m1nik-haw
(idem· ml'.nikaw)' = dança, festa.
Minikô, louva-a-deus.
Minu'a (idem· mina' a'i), esp. de caramujinho pequeno com o casco do qual
fazem-se cola:res para meninos.
Ml'.p(é) (Restivo p. 516 - cf. mambipe
catu rire = despues de mucho tiempo),
muito longe, custar: o-ho mip( é) =
= êle foi muito longe: mip(é)-wê
turi koI = ainda custa para chegar!
Ml'.-pê (idem· ma' ê-pé; vide esta pala-·
vra), onde?
-Mipê (B.C. p. 234 - ml'.pe posp. =
= com), com (sufixo: idem· pl'.pê).
Ml'.-pôr (idem· pl'.pôr - B.C. p. 234
- mipó = pegada, rasto), pegada,
rasto.
Mi-puk (B.C. p. 268- mibig = mbipig = .brilho, fulgor, reverbero), res-

plandescer (por· ni-puk); hê-mi-puk = estou resplandescendo, (guar.·
hendi-pú)
Mlr (forma apocopada de· amlr; B.C.
p. 32 - amiri = defuncto, falecido,
extincto), finado, coitado: kuzii-mlr=
= a finada mulher, (guar. · amlry).
Mir, esp. de lagarta peçonhenta.
Ml'.r (Mont. II p. 222 - myrybé =
= un poco mas), mais (sufixo): a-mono-mh = eu dou mais: a-rêko-ml'.r nê-wi = tenho mais do que
você: ml'.r-a'u (idem· pl'.r-a'u) = um
pouco mais, mais: a-rêko-mlr-a'u
i-z-wi = tenho um pouco mais do que
êle: i-iikwên-mlr-a'u = êle é wn
pouco mais ligeiro: ml'.r. • • wi =
= m:.1J~ . .. do que, i:i,inda mais ... do
que: Pêdr(o) ma'ê-ma'ê-zar mlr
Pawl(u)-wi = Pedro é mais rico do
que Paulo: u-kwaw-mlr hê-wi =
= êle sabe mais do que eu: hê-katu-mlr nê-wi = eu AOU ainda melhor
do que tu: m lr = suf. para formar o
comparativo de superioridade absoluto:
i-katu-mlr=o melhor: i-iiiyu-mh=
= o pior: ko-lwlra i-purãng mlr -;
= esta árvore é mais bonita: ko-a wa
i-kãng mlr = êste homem é o mais
forte.
Miri (idem· ra'h; B.C. p. 270- miri=
= pouco, pequeno, miúdo, minúsculo):
pequeno (diminutivo), miúdo, minúsculo: larapé-miri = igarapé pequeno:
wlra-miri = passarinho: mani'lw·miri = qualidade de maniva, (guar. ·
miri).
·
Miri-miriw (Mont. II p. 298/292 - piri.b = pouco, un pouco), bando:
wira miri-miri w = bando de pássaros.
Mhõngaw (idem· ml'.rõng-haw), lugar
muito pisado, lugar de pisada: tapête,
esteira, (guar. · pirugá).
Miru'a (vide· piru'a), bôlha, ampola.
(guar." mbiru' a).
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Mita•haw (B.C. p. 398 - pitahab ou
mbitahah = logar, tempo, modo de
ficar, andaime, escada), lugar onde se
fica, pára: pouso, (guar. · mblta-haba); ml'.ta-mlta = escada.
Mitãng (B.C. p. 270 - · mitA = infante,
criança, menino), criança, recém-nascido, criança de colo: mitãngi =
= criancinha.
Mltêr (idem~ mwltêr; B.C. p. 398
- piter/mbiter = o meio, o centro),
• o cen t ro: WJ.ra-pew m1ter =
o meio,
= o centro da mesa: lwi-mltêr = o
centro da terra (lugar ocupado pelos
1ndios): a-pltêr = o vértex (akãng-pltêr); tamwltêr = terreiro, praça
(taw-mwltêr = o centro da aldeia):
kamltêr = terreiro, praça (etjm, ·
'oka-mltêr), (guar. · mb1têr); mltêml'.tê-pé = entre, no meio, na.metade,
no centro (sem movimento): zanê-mltê-pé hêta klliaw = entre nós
há uma rêde: za-wéhêm mltê-pé =
= chegamos à metade do caminho:
mltê-pé-hBI' = central: mltê-ramo = pelo meio, no meio (com movimento): é-mono't.k
mltê-ramo!
= atora-o pelo meio! a-ha Wizêw-mltê-ramo = eu passo por Vizeu:
mltêr(é)'l'.m = faltar o que está no
meio: hê-ray-mltêr(é)'lm = faltam-me os dentes do meio (da bôca):
mltê-rupi = no meio: lwak mltê-rupi korahl = meio-dia.
Mltu (idem~ mwltu; B.C. p. 271- mitu = vulgo mutum), mutum, (guar. ·
mitu).
Mitu'u (idem· pitu'e; cf. B.C. p. 400 =
=descansar), semana, aomingo: kwêz·amo mitu'u raykwê-pé = a semana
passada.
Mly (idem· ml'w; B.C. p. 271- mii =
= mover-se, mexer-se, agitar-se), mexer, palpitar, mover-se, agitar-se, movimentar-se, ser impudente, exibicionista: ml-mly (forma de intensidade) = palpitar, mexer-se, bulir: tlyê~

A

\IA

-mlz-ah~ = ter dor de barriga: 24•

pukay rupi' a u-ml'.-mly = o ôvo
da galinha está se mexendo: ml-mly-har = palpitação: (i)-m1y'1-ma'ê =
= imóvel (guar.~ mly'l'.-va); (i)-mly'l-haw = imobilidade, (guar. ~
mly); ml-z(i)'lm = retraído, acanhado, manso, paciente, tranqüilo: l
ml-z(i)'bn = rio manso.
Mimik (reg.: B.C. p. 271 - miibig =
= mexer, cessar), ficar imóvel.
l\1Jykur (von Martius p. 463 - mucúra = (Bras. boreal) -· opossum,
gambá), muc11ra, gambá, (guar. · mblkur).
Mizu'i (B.C. p. 233 - mbiyuê = nome
genérico das pbilomellas: andorinha),
andorinha.
Mo-(idem· mu; cf. B.C. p. 271- mo=
= mbo), prefixo verbal do verbo
factitivo, (guar. · mo).
Mo (cf. B.C. p. 32 - amo = suff. do
modo ou tempo condicional), fôsse,
quanto a mim, suf. do condicional ou
optativo: ihê-mo a-rêko-mo kwêy·kuzii! = quanto a mim, casaria esta
mulher! azêmo nazii·w ê, a-ha-ino
pêp(é) = se f ôsse assim, eu iria lá:
ihê-mo a-zukii-mo? = fôsse eu, (o)
teria matado! (guar. · mo).
Mo? (pron. interrogativo: var. · mo·awa = inoa; B.C. p. 32 L am6 =
= alguem, algun, um, uma, etc.),
quem? (mo..• wii = plural): ino•••
••. té? = quem? quem é? ino awa-té? = quem é (o homem) ? mo-té
o-ho têkwa-ha-pé? = quem vai à
aldetia ? mo-té né? = quem é você?
mo-té a'ê? = quem é êle? mo-tê
pé-(wa)? = quem são vocês? ino-té
a' ê-( wii)? = quem são êles ? ino-té
pêp(é) i-ho-ni? = quem vai lá? mo-réhé-té? = para quem, por causa
de quem? mo rémi-apo-kwêr-té
ko-ténaw? = por quem foi feito êste
banco ? Dio-rupi-té? = com quebi ?
(vide· rupi); mo-té-a'ê (idem~ mo-

-138 -

r
-t-a'ê)?=cadê êle? mo-t-a'~(wa)?=
= cadê êles ? mo-tê aipo (idem·
mo-t-aipo) = quem, alg.t tém? mo·t(é) aipo u-éhêm?=alguém chegou?
(sing.): mo-t(é) aipo u-éhêm(u)-wa·? = quem chegou? (pl.): mo-t-akwêy (idem· mo-tê akwêy) =
= quem é aquêle que ? mo-t-akwêy
u-zé'êngar(i) o-ho iko-ra' ê pê-rupi? = quem estava cantando pelo
c:i,minho ? mo têko? (idem· mo-tê
ko-) = quem é êste, esta ? mo têko
a wa = quem é êste homem ? mo têko
kuza = quem é estti, mulher? mowi? = de quem é, de quem foi ?
Mo (por· amo; vide etim. supra), alguém: mo-kwêy turi = lá vem
alguém! (alguém está cheg~ndo agors ).
Mo (B.C. p. 215 - mamô - ma
interrog. mô = lá longe, onde), adv.
de lugar· onde - entra em composição
nos esquemas seguintes· mo-pé (mo-pé-tê)? = onde, em que lugar?
(B.C. mamô-pé); mo-rupi (mo-rupi-té)? = por onde? (B.C. mamô·rupi).
Mo-ahaw (reg.: B.C. r. 236 - mh'>
aça = fazer passar, transpassar, atravessar), fazer atravessar, passar: w'lra
l-aha'v =· ponte de madeira.
Mo-ahêm (reg. - B.C. p. 272 - moacê = fazer gritar, sofrer), fn.zer gritar,
fazer sofrer: mo-ahé ahêm = idem,
superlativo.
Mo-ahi (reg. - B.C. p. 236 - mbo
aci = fazer doer, maguar, ofender),
sentir-se doido, magoado, ofendido, levar a mal, sentir-se molestado, não
gostar de: a' ê u-mo-ahl h~zé'eng =
= êle sentiu-se ofenaido com minhas
palavras: mo-ahl-haw = o fato de
levar a mal, (guar. · mbo-acl).
Mo-ahlk (reg,. - B.C. p. 236 - mboaciy = cortar, truncar, agorentar),
findar, encurtar, cortar, truncar.

Mo-a'ir-aiyu (reg.), irritar, encolerizar.
Mo-aka-hêm (reg.), fazer emergir.
Mo-akêr (reg.), baixar a luz.
Mo-aklr (reg. - B.C. p. 240 - mbo
aqui = tornar tenro, molle, brando),
fazer brot2,r: mo-ak1r-uhu (reg.
idem supra: mbo aquiruçu = fazer
brotar
com vigor) = fazer brotar com
.
vigor.
Mo-aku (reg. - B.C. p. 236 - mbo-acu = tornar quente, aquecer., dar
calor, aquentar, excitar), aquentar,
fazer fermentf>r, aquecer, tornar quente: korahl hê-mo-aku = o sol me
esquenta: ko-ma'ê-rookwêr é-mo-aku! = esquenta a carne! mézu
a-mo-aku = eu faço fermentar os
beijus: (gua.r. · mbo-akú); mo-aku-ir (B.C. p. 236- mbo-acui = tornar
seco ou enxuto~ secar) = fazer esfriar
(soprando, etc.): minga'u a-mo-aku-ir = faço esfriar o mingau: mo-aku-haw = a quentura de alguma coisa:
mo-aku-kar = fazer esquentar, fazer
aquentar.
Mo-akwa'aw (reg. -B.C. p . 288 - mo-aqua'ah = fazer cresce.r, criar, cultivar), cri2,r, fazer crescer, cultivar,
Mo-iikwên (rek.), apressar, aprestar,
(guar. · mbo-akwã).
Mo-amu (reg. ~ B.C. p. 272 - moambú ~ tbrna.r sonante, fazer soar),
fazer soar, roncar, bufar, (guar. · mo-amhú).
Mo'ãng (reg. - B.C. p. 272- moang=
= abrigar, amparar, proteger), cobrir, abrigar, proteger, amparar, fazer
sombra, sombrear, esconder, ocul1iar:
mo'ãngatu = guardar, pôr de lado,
guardar com cuidado, (guar. · mo'ãng).
Mo'ãngãngaw (reg. - cf. B.C. p. 272
- f. de intensidade de· moang =
= cuidar, idear, imaginar), ornamentar
um pote fazendo riscos, fazer trabalhos
de palha, (guar. · ha'ãnga).
Mo'ãngaw (reg. 1 vide~ Mont. 1 p.
365 - haangaba = medida), dese-
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nhar, medir, apontar, fazer pontaria,
comparar, pesar, tatuar: mukaw a·mo'ãngaw héhé = eu fiz pontat'ia
contra · êle com a espingarda.: zuk.J'.r
u-mu'ãngaw i-puhiynhatu-réhé =
= êle está pesando sal: m.o'ãnga·paw=o que mede: korahl mo'ãnga·paw = relógio (o que mede o sol).
Mo'ãng(i)-haw (vide supra· mo'ãng =
= cubrir), de rosto tapado, coberto:
hê-mo'ãng(i)-haw = estou de rosto
tapado.
Mo-apakwl (reg. - B.C. p. 238- mbo•apacui = fazer desmoronar, fazer
cair de todo), fazer desmoronar, destroçar, derrocar.
Mo-apa-piw (reg.), afrouxar muito (corda, correia).
Mo-apawi (reg. - B.C'. p. 238 - m.bo·apagui = fazer ir e vir, fázer oscillar
ou bambear), sacudir, fazei' oscilar,
bambear.
Mo-apawl-pawl (f. iterativa), sacudir,
fazer oscil~r: lwlra a-moapawl-pawl = sacudo a árvore. ·
Mo-apêw (reg. - L.A. p. 10 - m.om.bé = aplanir), rebaixar, achatar: m.o·apêw-a'i = rebaixar, humilhar (forma de intensidade).
Mo-apl'.pê katu (reg.), nivelar, iguàlar
com os pés.
Mo-aplpêm. (reg.: etim. · pl = a base·
B.C. p. 39 - ape = quebrar-se),
cortar madeira, partindo o _pau na
parte transversal.
Mo-apirimê (reg.: idem'. mo,..apirum.ê),
acalmar, sossegar, tranqüilizar, (guar.:
mbo-apirivê).
Mo-apiru (reg. - B.C. p. 283 - mbopirú = tornar secco, seccar, torrar),
fazer fôfo, fazer ferver até secar, leve,
dissecar.
Mo-apita (reg.), truncar (tira;ndo a
ponta).
Mo-ap'ítêr-iikwii (reg.), empilhar, amontoar.

Mo-ap~w

(reg. - ./ B.C. p. 44 ----. apiu = ·
= abrandado, amollecido), fazer amolecer (alguma coisa), fazer amadurecer
(frutas), abrandar, (guar. · mo-aplw).
Mo-aply (reg. - cf. B.C. p. 42 - api
mi = afundar-se), fazer uma coisa
côncava: hê-po a-mo-api'y = eu faço
a mão côncava, feito concha: a-may'u
haply-plp(é) = eu como com a mão.
Mo-apo-kar (reg.: vide· rapo), fazer
sementeiras, enraizar (plantas).
Mo-apõng (reg. - B.C. p. 240 - m.bo·apô = tornar refeito, gordo, engordar), fazer engrossar ou inchar (coisa
redonda).
Mo-apo' ôk (reg.), fa.zer desarraigar,
(guar. · mbo-h.apo' ôg).
Mo-apu'a (reg. - B.C. p. 240 - mbo
apuli = fazer redondo, fazer em bola),
arredondar, fazer redondo, enrolar
(fio, corda), fazer novelos: hê-zuru
a-mo-apu'a = faço a bôca redonda.
Mo-apu'a pu'a (reg. - B.C. p. 44
- apu'a = bola, bala, globo), fazer
bolotas para bodoque.
Mo-apum.l (reg.), fazer piscar os olhos,
fazer pestanejar.
Mo' ar (reg. - B.C. p . 245-- mbo-hér==
= fazê-lo nascer ou cair), fazer cair.
Mo-ariwê (reg.); fazer parar doença,
aliviar, acalmar alguém, acomodar,
(guar. · m.bo-apirimê).
Mo-ata (reg. - B.C. p. 241 -· m.bo-ata = fazer andar, fazer caminhar),
fazer andar, encaminhar, fazer ir para
diante, guiar, conduzir, (guar. · mbo·gwatá).
Mo-ata-ting (reg.), defumar, fazer fu..
maça.
Mo-atôy (reg. -· B.C. p. 274 - moatôi = fazer móve',r, tocar, bulir com,
palpar, apalpar), tocar de leve, palpar,
apalpar.
Mo-a'u-katu lteg.), fazer votos para
alguém vir, desejar a vinda de, esperar
alguém: Manezinho a-mo-a'u katu = desejo (a vinda de) Manezinho.
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Mo-iiwi (cf. pur~wit; reg.: B.C. p.
415 - mboranb6 = lançar agouro,
sortes), jogar caruara, lançar agouro,
sortes, malefícios.
Mo-awa (interr.: idem· mo-awa-té?),
quem é? (guar :· mavá).
Mo-awak (reg. - B.C. p. 242 - mbo-abag = fazer virar, volver, torcer),
fazer oscilar, fazer virar, fazer volver,
torcer: mo-awawak (reg. - Restivo
p. 382 - ambobabá :;::: menear),
menear, sacudir, balançar, d:nbalar
(rêde), oscilar, brandir, manejar: hê·iking a-mo-awawak = eu meneio
a cabeça: mo-awawak-ha w = sacudidela, osrilação, (guar. · mbo-vavá).
Mo-awara (reg.), felicitar, lisonjear, adular1 bajular (gu.ar. ~ mbo-agwará);
mo-awara-haw = bajulação, felicitação, parabéns, 8ldulação: mo-awara-ma'·ê = "puxa-saco".
Mo-a wlzé (Restivo p. 535 - amboaguiye = vencer al enemigo), vencer,
prender, fazer parar, contradizer, desanimar, criticar, censurar, denegrir, rematar, sujeitar, subméter, sossegar,
acalmar, conter o entusiasmo, contrariar, dar o basta, concluir, por um
ponto final, terminar determinado trab~lho: · hê-purawkl-haw a-mo-awl.:..
z~ = conclui q meu trabalho: hê-mo·awlzé = êle me censurou, êle me
desanimou (me coritradJz): mo-awl·zêy (reg. - B.C. p. 26 .!__ aguiyei =
= bem, bonito, louvado, virtuoso,
digno, conveniente), acatar, respeitar,
abonar, louvar, honrar, tratar bem:
hê-mo-awlzêy = fiquei satisfeito:.
hê-purawkl a-mo-awlzê = cumpri
a minha tarefa: mo-awlzêy =louvar,
aprovar, animar (B.C. p. 26 - mboaguiyei = abonar, honrar, 81Catar),
(guar.~ mbo-awlyé).
Mo-aykwêr-ahl (reg.), encurtar, cortar
pedaços, ab~viar.
~

Mo-aymê (reg.), amolar, aguçar, (guar. ~
mbo-haymbe' é).
Mo-azahl (reg. - B.C. p. 237 - mo
ái = tornar azêdo, azedar, corromper,
estragar), azedar, corromper, estragar,
fermentar (etim. ay-ahl = azah~,
(guar. · mbo-hay).
Mo-azan (reg. - B.C. p. 37 - aiíã =
= ex.pellido, empurrado), empurrar,
dar empurrões, bater a socos, dar socos:
kwaharêr a-mo-azan = dei socos
no menino: mo-iizan-haw = empurrão, sôco: (i)-mo-izan-plr = ser
empurrado: ihe-1-mo-azan-puer =
= eu fui empurrado, (guar. mo-aiiii).
Mo-azlk (reg. - B.C. p. 242 - mbo-ayig = tornar rijo, nervudo, fibroso),
engrossar, solidificar, fortificar, tornar
rijo, forte: a-mo-azlk i-tu-p(i) =
= durmo à vontade.
Mo-azu (reg. - B.C. p. 242 - mbo
ayú = por amarello, tornar maduro),
fazer amadurecer, amarelar: mo-azu-kar = fazer amadurecer (cacho de
bananas, etc.).
Mo-azu'a "(reg. - B.C. p. 242 - mho
•
•
ayuá = tornar pegsJoso, tornar VIScoso, revolver, remexer), amassar com
as mãos, revolver, remexer (massa,
mingau, etc.).
Mo-éha-kwarêr (.ref. - etim. ~ téha-~war = cego), cegar.
Mo-éharay (reg. - etim. • téharay =
:e: esquecimento), fazer esquecer. ·
Mo-ékly (reg.), fazer tirar, (guar. mbo-hikly).
Mo-émiar (reg. - vioe~ témiar), dar
uma parte da pesca ou da caça a
alguém que voltou panexna.
MO-émi'u (reg. - idem~ mo-témi'u
- B.C. p. 277 - mo-embiú = dar
de comer), dar de comer, alimentar
alguém, sustentar alguém que não pode
resolver o problema alimentar por si
mesmo (pessoas idosas, cacho.rros, ma·
cacos, etc.).
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Mo-~ngo

(reg. - B.C. p. 270 - mo-ingo = fazer ser ou estar, investir),
vacilar, fazer oscilar, balançar: mo·ingô-engô = idem, iterativo, (guar. ·
mo-jngô = fazer andar).
l\·lo-êngo (r3g.: por· mo'ãngôk = tirDr
o ânimo: B.C. p. 291- mofie-angú=
= fazer tremer, assutar, inquietar),
fazer tremer, assustar, inquietar, afugentar a caça.
Mo-érêw (reg.), fazer lamber, (guar. ·
mbo-érêy).
Mo-ézar (reg.), fazer deixar, (guar. ·
mbo-heyá).
Mo-êzwi (idem· mo-izwi; reg.: B.C.
p. 275 - mo-~fioi = fazer brotar,
nascer, surdir, surgir), fazer espumar
(sabão, timbó), fazer brotar.
Mo-hatii-ting (reg.), fazer o fogo fumaçar, fazer fumaça, (guai. · mo-hata-ti).
Mo-hêm (B.C. p. 276 - mohê = fazer
sair, expellir, expulsar), expulsar, fazer
expellir, expulsar), expulsar, fazer
sair, soltar, expelir, despedir: mo-hêm-ukar = expulsar (fazer sair):
a'ê a-mo-hêm-ukar tapl'.-z-wi =
= expulsei-o de casa, (gnar. · 1n-o·sem).
Mo-héml.k (reg.), salgar a comida, temperar, (guar·. · mbo-hembl.k).
Mo-hirõng (reg.), pôr em fila, enfileirar,
·
(guar. · mo-hisiy).
Mo-iapu (reg. - B.C. p . 250 - mbo-iapú = fazer soar, ba.ter, espancar),
fazer soar, bate~, malhar, fazer ruído
dando golpe, espancar, fazer estrondos,
bater n'um pau ôco, bater no pilão,
(guar. · mbo-hiapu).
Mo-1' ay(reg. - B.C. p. 249 - mbo
biai = fazê lo suar) , fazer suar, trans•
. pirar.
Mo-l'.hl.k (reg. - B.C. p. 251 - mbo-iciq = fazer resina, brear, calafetar),

brear, calafetár, ensebar: ~ar a-mo-lhlk = calafeto o casco.
Mo-ikiitii (reg.: idem· mu-kata =
b9rriga), fazer esticar, estar satis..
feito (com.idas): whapar a-mo-ikata = estico (a corda do) o arco: mo-ikãtãngatu · estar satisfeito, estar
de barriga cheia: témi'u hê-mo-ikatãngatu = estou satisfeito com
a comida.
Mo-iman (reg.), tornar velho.
Mo-in (reg.- B.C. p. 279-· môi) =
cozer, cozinhar, cozer.
Mo-lnéhêm (reg. - B.C. p. 280 - mo
inihê = encher), encher, (gua.r. · mo·tlnéhêm); l-pipé 6-mo-lnéhêm kawaw ihê~wê! = me enche uma cuia
de água! mo-lnéhêm-étété (reg.) == encher até fazer derramar, encher
demais: mo-inéhêm zé-hé ~é-h~n
(reg.) = faZEr transbord&r.
Mo-lpaw (reg.), secar, ressecar, secar um
pôço, (guar. · mbo-tlpá.).
Mo-iplk (reg. - B.C. p. 277 - mbo-ambig = fazer estancar), estancar:
mo-ipl.k-étété (reg.: idem· mo-plk.atété) = apurar um liquido para torná-lo límpido.
Mo-iplran (reg.), apurar, fazer ralo,
clarificar.
Mo-ipiting (idem~ l • • • mo-iplting; .
vide· tl'.pl-ting),, turvar a água.
Mo-ipltun (reg.: vide· pltun), escurecer, (guar. · mo-pltú).
·
Mo-ir (reg. - B.C. p. 116 - mboir in
eir = tirar, suspender), tirar, suspender, levantar do ohão.
Mo-iru (reg.: vide· ma'ê-rlru = vasilhame: e· iru = sócio, companheiro),
engar1afar, envasar, misturar, perfazer
uma conta: (ma'ê)-mo-iru-haw . =
= mistura .
Mo-itaku (reg. - B.C. p. 256 - mbo•tacú = fazê-lo quente), esquentar:
1 a-mo-itaku = esquento a água.
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Mo-ltaw (reg. - B.C. p . 251 - mboitá = fazer nadar ou boiar, afogar,)
fazer nadar, fazer boiar, ter palpitações.
Mo-itarõng (reg. - B.C. p. 280 - mo·itar.. = entesar, esticar, aprumar)
erguer esteios, varas dum girau, etc.
Mo-itzê (idem~ mo-izê; reg.: Restivo
p. 280 - ~moingie = hacer que
entre), meter, introduzir, fazer entrar
fazendo fôrça, enfiar, (guar. · mo. A)
-1nge.
Mo-l'u (reg. - B.C. p. 251 - mbo-iu =
= fazer beber água, dar de beber),
fazer beber, dar de beber, regar.
Mo-lwar (B.C. p. 216- mani iguar =
= extran~eiro, que é de algures ou
outra parte), forasteiro, dependendo
de outro rio, morador de outro rio:
mo-~~ar(ii)-wii = os forasteiros, estrangeiros.
Mo-iwatê (reg. - B.C. p. 241 - mbo
ibaté = por alto, içar, elevar), içar,
elevar, por mais encima, colocar em
cima, (guar. · m~lvatê) .
Mo-lw~tu (reg. - B.C. p. 283 - mombibitu = fazer vento, soprar), fazer
vento, soprar, (guar. ~ mbo-lvltu).
Mo-lw\'.tz6k (idem~ mozlwltzôk; reg.
B.C. p. 251 - mbo-ibiç6), fincar no

chão.

·

Mo-lwly (r.eg. - B.C. p. 280 - mo·ibii • tornar oco), perfurar, tornar
~' esburacar, cavar interiormente.
Mo-iziy (idem~ mo-izlw; reg.: B.C.
p. 251 _. mbo-ibiy = fazer baxar,
abaxar, abater, humilhar), baixar, rebaixar, abaixar (coisa), dependur<tr.
Mo-izwi (reg. - Restivo p. 292 - tiyui = espuma), fazer espumar.
Mo-ka'a-pir(reg. - B.C. p. 288-mongaapi = fazer o mato tirar, fazer
capinar), fazer capinar, (guar. ~ mbo·ka'a-pi).
Mo-kané'6 (reg. - B.C. p. 275 - mocan6 = fazer cansar-se, afad1gar,

extenuar, fatigar), cansar, fatigar, extenuar alguém, (guat. · mo-kanê'õ).
Mo-kãng'lm (reg. - B.C. p. 275- mocangi = tornar débil, fraco), debilitar,
enfraquecer, tornar fraco, (guar. · mokãngl).
Mo-ka'u (reg. ~ B.C. p. 72 - caú =
= beber vinho: mo = fact.), embriagar, (guar. · monga'u).
Mo-kl'rôk (reg. - B.C. p. 437 - quir =
= brotar, viçar, g!'elar : ôk = tirar),
pod3r, tirar os brotos.
Mo-kitzaw (vide· kitzaw; reg.: B.C.
p . 436 - quichi1:b = cortad:1ra,
corte, cerceedura), riscar: mo-kitza-kitzaw =riscar um pote, ornamentar
um pote fazendo riscos.
Mokôk-haw tidem · pokôk-haw; B.C.
p. 245 - mboco-cab = arrimar, sustentar, apoiar), maçanêta. (da porta).
Mo-ko'o (reg. - B.C. p. 75 ~ coô =
= pungir, fazer arder, queimar), fazer
arder, passando remédio, urtiga, sal,
etc.. (guar.: mbo-ko'õ).
Mo-koto-kotôk (reg. - B.C. p. 78
- cotog = o que vai, vem), agitar,
sacudir (liq·1idos), fazer gluglu sacudindo uma cuia cheia de água,
(guar. · mbo-kusu).
Mo-ku'i (reg. - B.C. p . 80 - cuí =
=pó, farinha: idem· 290 - mongui =
= fazer pó, pulverizar), socar muito
fino, mascar, mastigar, mqer, machucar, pulverizar, reduzir a pó, desmanchar, desfibrar, desmanchar 2. mandioca
puba com as mãos, despedaçar, esfarelar, esmigalhar, fragmentar: zawar-uhu o-pó-pipé u-mu-ku'i u-émiar = a onça despedaçou com as mãos
sua prêsa: mo-ku'i-har = aquêle
que mastiga: mo-ku'i-haw = moinho, ralo: mo-ku'i ku'i (reg.) = mastigar, pulverizar, picar o fumo: péti·piar a-mo-ku'i-ku'i = eu pico o
fumo: mo-ku'i-tzôk = reduzir a
pó, pulverizar pilando (B.C. p. 290
- monguichéy), (guar.· mõngu'i).
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Mo-kun (reg. - B.C. p. 275 - mocõ =
= engulir, devorar, tragar), absorver,
tragar, sorver, engulir, devorar, deglutir, (guar. · mo-kõ); mo-ku-kun
(reg.) = engolir e:em ma~tigar: mo-ku mo-kun = devorar aos pouccs:
hukuri u-zuka zawar, i-moku-mokun = a sucu.ri matou o cachorro
e devorou-o aos poucos: mo-kun·haw = trago, bocado: mo-kun-ukar (reg.) - fazer tragar, fazer engolir.
Mo-kurêr (reg. - · B .C. p . 83 - cúr =
= ser traga~ engolido), reservar comida, reservar uma parte da caça para
repartir entre amigos.
Mo ma'ê? (vide· mo••• té), de quem?
mo ma'ê-té? = idem: mo-ma'ê-té
ko? = de quem é isto? mo-ma'ê-té
l-rl'.ru = de quem é êste copo ?
Mo-maranungar (reg. - vide· maranuagar), envergonhar (alguém).
M~miahu (vide· piahu), renovar, pror1rogar, rejuvenescer, (guar. · mo-mbiahu).
Mo-minga'u (reg.), fazer mingau.
Mo-mirõng (reg. - idem· mo-pirõng;
B.C. p. 286 - mo-mirô = resolver,
revolucionar, agitar, pisar, esmags.r),
famr pisado, pisar, amassar, esmagar.
Mo-mlta (reg.: idem· mu-ml'.ta; B.C.
" p. 283 - mombita = fazer ficar,
famr pousar), hospedar, fazer fic8r,
fazer parar, convidar, coar, filtrar,
deter, paralizar (guar. · mo-mbl'.ta);
mo-ml'.ta-haw :r::: coador, filtro; l'.
mu-mlta-haw = filtro d'água: mo·ml'.ta-haw = pouso, pousada: abrigo, agasalho (B.C. mombitaháb).
Mo ••• mo, se (condicional): a-mano-mo u-plta-mo hê-ra'k a'ê zu·itlk-a'i = se eu morresse (morrendo
eu), meu filho fico.ria zôzinho.
Mo-mo-hingatu (reg.: vide· mu-hlm),
fazer muito liso, alisar muito.

Mo-môr (reg. - B.C. p. 284 - mombor = lançar, atirar, arrojar), jogar
com fôrça, lançar, arremessar, atirar,
fazer pular ou saltar: ita mo-môr =
= joguei uma pedra: mo-môr i-katu-pé = jogar fo1a: a-mo-môr i-katu-pé = eu jogo fora: mo-môr i-mono = jogai longe de si: mo-môr•••
••• rupi=jogar em, atirar em:-amo-môr pira l'.-rupi = joguei o peixe
no rio: mo-môr.•• wi=derramar: a-mo-môr mani' ô(h)-pl'.w tépl'.tl-wi =
= eu derramo a mandioca no tipiti,
(guar. · mo-mb6).
Mo-muhãng (reg. - B.C. p. 276 - moçang = sanar, curª'r), sarar, curar alguém, cuid9r.de: mo-muhãng-iiiyu=
= envenen.'lr: a'ê a-niumuhãng-aiyu· = eu o enveno, (guar. · mo-hã).
Mo-muh~y (reg. - B.C. p. 253 - mbo-pohii = fazer pesar, csrrega.i', onerar,
oprimir), fazer pesar, carregar, aguentar, sobreca1regar, (guar. · mbo-poh~y).

Mo-mu'ir (reg. - B.C. p. 284 - momboir = demitir, exonerar, largar, depor), separar, desligar duas coisas grudadas, desapartar, desamamentar ~
criança: kwaharêr a-mo-mu'ir =
= eu desamamento a criança (guar. ·
mo-mbo'i); mo-mu'ir••• wi (B.C.
p. 427 - puí = livre, solto) = fazer
soltar.
Mo-mu-iru (reg. - B.C. p. 250 - mo
iru = dar-lhe companhie, acompanhar),
fazer amigos, fazer acompanhar.
Mo-muka (reg. - B.C. p. 254 - mbo·pucá = farer rir), distrair, farer rir,
(guar. · mbo-puká).
Mo-mu-puk (reg.: onomat. vide· puk),
furar, varar várias vêzes.
Mo-murãng (reg. - B.C. p. 286 - mo
morang = fazer bonito, apreciar,
estimar), enfeitar, ag_radar, adornàr,
fazer bonito, aperfeiçoar, (guar.- mo.- porã); mo-murãngatu (idem supra
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joso, que gruda, que cola: o-mõng =
mo morangatu = morigenar, tornar
= está grudado: pl'-m.õng = enver·
bom, honesto, etc.) = perdoar, connizar, calafetar, (guar.: mba'ê-posolar, bajular, acolher, distrair, agradar: é-mo-murãngatu! = consola-o!
mõng).
(quando está uma criança chorando,
Mõngakw:a'aw (idem· mõngakwaw;
diz.se a outra pessoal para acalmá-la):
reg.: B.C. p. 288 - mongaquaáb =
a'ê-mo-murãngatu hê-raply-mê =
= fazer crescer, criar, cultivar), criar,
= acolhi-o bem em casa: é-mo-muamansar, fazer crescer, cultivar, educar
rãngatu é-raha? = leva-o para dis(criança, animal), (guar.: mongatrai-lo! mo-murãng-été = agradar,
kwa'a); mõngakwa'a-har=criador,
bajular: mo-murãnga-rupi = afàeducador: mõngakwa'a-haw (idem·
velmente, ar,radàvelmente: mo-mumõngakwaw-haw) = criação, edurãngatu-ha-rupi = idem: mo-mucação, modo de criar, amansamento:
rãngatu-haw = 9fabilidade, gentileza:
mõngakwa w é-rêko étzakatu-p(li) ==
mo-murãng-haw = enfeite: mo= amparar, cuidar, ajudar: mõnga•
-muran-kar =mandar enfeitar: m.okwaw-paw = ser criado: ihê hê-murãng-ukar = convencer, persua-mõngakwaw-paw = eu fui criado.
dir: u-mu-murãng-ukar ihê-wê =
Mõngané'o (vide· mo-kané'o), ~nsar,
= êle me convenceu.
fatigar, extenuar alguém, (guar.: moMo-mu-ranu (re~. - B.C. p. 413 - po-kané' ó).
randú = questionar, inque.rir), avisar,
Mõngaruk (reg.), ficar na espera (caadvertir, mandar, procurar, anunciar,
çando), ficar de tocaia, passar o dia
fazer saber, declarar, instruir, informar,
todo esperando, fazer perder tempo,
convidar: m.o-mu-ranu-haw=aviso,
distraiJ.·, passar o tempo: arapuha
advertência: mo-mu-ranu-plr = con·
a-mõngaruk = fiquei esperando o
vidado, (guar.: mo-marandú).
veado: taply-zar a-mõngaruk =
Mondok (B.C. p. 287 - mond6g =
= fiquei esperando o dono da casa o
=quebrar, partir, cortar), cortar, quedia todo, (cf. guar.: m.ongarú = dar
brar, partir (vide· mono'ôk), (guar.:
de comer).
mondoh6) •.
Mõngat~ro (reg.), limpar, pôr em orde·n,
l\lõngl'a (B.C. p. 435 - quiab = sujo,
preparar a roça (tirando fôlha.s e
immundo, pegajoso, viscoso), sujar,
paus): a-mõngatlro hê-kô = limpo
poluir.
r
a roça.
Mo-muru'a (reg.: vide· puru'a =
Mõngay (idem· mungay; Restivo p.
= pregna), fecundar (sex.), (guar.:
192- amboguay =cortar), cortar-se,
mbo-puru'a).
ferir-se (faca, machado): a-mõngay
hê-pl = cortei-me o pé.
Mo-mutar (reg. - B.C. p. 286 - mo-motar = fazer querer, persuadir,
Mõnga'u (reg. - B.C. p. 289 - monconvencer), persuadir, fazer querer,
gau = fazer beber vinho), embriagar·
convencer, seduzir, (guar.: mo-mbotornar bêbado - mais usado na forma,
tá).
1110-ka'u, (guar.: monga'u).
Mo-muyhl (L.A. p. 131 - mo-moxi = · Mõngêr (B.C. p. 289 - monger =
= fazer dormir), fazer dormir, ador= deshonorer), manchar, sujar, tornar
mecer; (guar.: mongé).
nojento.
Mõng (B.C. p. 288 - m.ong = pega- Mõnêta (idem: mungêta; reg.: B.C.
p. 289 - mongéta = fazer falar
joso, viscoso), grudado, pregado, pega-
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muito), conversar, dirigir a palavra 2,
tratar de um assunto, discorrer, dis··
cursar, perorar: hê-murl'.par a-mõngêta = eu dirijo a palavra a meu
.
.
amigo:
mongeta. . • 1ru-ramo
=
"ta ne= conversar com... a-monge
-iru-ramo = eu con"\oerso contigo:
mapêr••• mõngêta = ler, (guar.:
mõngêtá).
Mõngi'a freg.), sujar, (guar.: mõngi'a).
Mõnglr {reF.: B.C. p. 289 - mong1r =
= fazer chover, fazer chuva), fazer
chover.
Mõngira (reg.: B.C. p . 289 - mongirá = cevar, alimentar), engordar (alguém ou algum animal), <'evar, (guar.:
mongirá).
Mõngl'.zê (reg.: vide· klzê), espanta~,
causar :r;.nêdo, assustar, rtemorizar,
amedrontar, (guar.: mõngihiyé).
Mõngôy (reg.: B.C. p. 289- mongoi=
= mexer, mover, i gitar), sacudir uma
árvore para fazer cair as frutas, agitar,
(guar.: mõnguy).
Mõngti'êm (reg. - B.C. p. 275 - mocuê = fazer amanhecer), faze,r am.a nhecer, guardar, demorar até o dia
seguinte, passar a noite, passar a noite
às claras.
Mõngwa (reg.), pôr, bot8r (mudando de
lugar): é-mõngwa lwl-pê? = põe
debl}ixo! tzê-wi a-mõngwa tzê? =
= boiei-o de lá p1ra cá! mõngwapi'.
(reg.) · pôr assentado (guar. · mbogwapl), (guar.: mbogwá).
Mõngwaw (reg. - B.C. p. 290 - monguab = coar, filtrar, peneirar), peneirar, coa.r, filtrar, passar no crivo, crivar
(vide· tl'.'ôk = coar): a-mõngwaw
mani' ôk irupêm-pl'.pé = peneiro a
massa de mandioca na peneira, (guar.:
mbogwá).
Mõngwêr (vide: a111:0), alg,uém, alguna,
algun: mõngwêr'-a) ••• -wa = alguns, algumas, vários, várias: mõngwêr(ii)-wa u-ma11.o-( wii), mõngwêr

-

A

o-ho-( wa), amo u-ikwê-( wa) = alguns morrer2.m, 2.lguns (outros) foram
embora, os outros salvar2.m-se: mõngwêr(a)-wa u-mano-\ wii) tzaramp-jru-ramo = vários morreram de
sarampo.
Mõngwêr {reg.: de: mo-kêr = f azet
dormir: E.estivo p. 255 - aque =
= dormir), fazer dormir, adormecer,
(guar.: mongé).
Mõngwéra w (reg. B.C. p. 247
- mbo-guerá = fazer sarar, curar,
restabelecer), fazer sarar, ourar, restabelecer, (guar.: mongwerá).
Mõngwêray (reg. vide· kwêray
- B.C. p. 80 - cueray = e~joarse),
aborrecer, enjoar, ç9nsar,. enfadar, enfastiar: témi'u hê-mõngwêray =
- aborrere-me a comida, {gud-r. :
mõngwéray).
Mõngwéray-u, distrair o sono de 8 lguém, despertar, impedir alguém de
dormir.
Mõngwi (B.C. p. 247 - mhogui =
= fazer barnbaleat, a~itar, sacudir),
derrubar frutas, agitar, sacudu·, pentea,r-se para tirar o sujo da c&beça,
derribar: hê-akãng a-mõngwi =
= penteio-me para tirar o sujo da cabeça: ma'êywa a-mõngwi = derribe!
a fruta, (guar. · mõngwi).
(I)mono, suf. verbal adjetivo ou substantivo danoo idéia de acabamento da
ação: mo-hêm-ukar(l'.)-mono = mandar botar tudo fora: zapo-har{i)-mono = um "faz-tudo": u-mukun
puhãng i-mono = êle tragou o re ·
médio todinho.
Mono ~reg. - B.C. p. 287- mondó =
= mand~r, enviar, remetter, despa ·
char), dar, pôr, botar, (guar.: mondó); a-mono nê-wê = eu te dou:
a-monô mani' ôk zapéhé = eu ponho
~ mandioca no fôrno : hê-po a-mono
lwl'.-kwa-rupi = eu boto as mão num
buraco: tze.a-mono ne-ma e ma e=
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=,eu botei as tuas coisas aqui: mono-êê••• rihi = emprestar: a-mono-êê
nê-w(é)-rihi = eu te empresto: mono-bar (idem supra: mond6-har) =
= prestativo, generoso: (ma'ê)-mono-haw (idem supra: mond6-hab =
= logar, modo, tempo de mandar) =
=generosidade: (ma'ê)-mono(ê) lm-har = egoist.a (aquêle que não dá):
(ma'ê)-mono(ê)'lm-haw s: egolacno
(o fato de não dar): mono••• i-mururu = por de m6lho: mono =
= mandar, mandar embora, libertar,
soltar, fazer ir: na lingua religiosa,
libertar os espt:itos por meio do charuto de casca de tauRri, e;xpelindo-os
para a ma.ta. Diz o pagé· mlkur a·mono-kar = libertei a mucura:
mono-katu = guardar, ronservar:
a-mono-katu né-'wê = e:u guardo
para você: mono-kar-plr = mensageiro, executor: mono mltê-pé=p6r
no centro, no meio: mono••• no =
= devolver: ê-mur(i) rê-ma'ê ibê-wê, a-mono nê-·wê néhé-no t = me
dê tuas coisas que te.s devolverei!
m.ono rlru-pipê = encher um recipiente, va.silhame: mono. • • rihi =
= emprestar: a-mono kwêy i-zu-pé
rihi =eu emprestei isto a êle: mono•••
••. rupi = colocar, p6r, botar: a•mono · mani'ô-p~w tépltl-rupi(plpê) = eu coleco a mandioca (massa)
no tipiti: :mono ténunê = .p6r na
frente de: a-mono hénunê = ponho
(o) na frente dêle: mono u-apo'o-rupi = intercalar: mono u-mltê-ramo = idem: mono-wê = dar
mais, aCTescentar, ajuntar: é-monowê l zapépo-plpê r = bota mais
(acrescenta) água na panela! mono-wee. • • we-n•hi = emprest ar: a-mono-wêê nê-wê rihi ko-taklhê.
A
-a,1,
a fAe-rup1• zote-no ére-rur
1•hAe-weA
néhé-no = eu te empresto esta faca,
porém tens que devolvê-la de n6vo:
mono-wê-haw = empréstimo.
""

A

A

Monoh6k (idem: mono'6k; reg.: B.C.
p. 287 - mondõhog = f8i_V.e1r quebrarse), arrebentar, quebrar, «>rtar, p$rtir,
soltar, (guar.: mondoh6); mono·noh6k == retalhar, despedaçar, cortar
aos pedaços: monoh6k aykwêr-ahr =
= cortar aos. pedaços para encurtar:
monohôk mani'lwêr = cortar ma.nivas: monohôk puku = cortar
comprido (var,a, pau, etc.).
Monokar (reg. - B.C. p. 287 - mondoroo4r = o que rasga): açoitar
· (etim. · mano'6-11kar = fazer cortar):
a•monokar =-= eu açoito.
Mono'õng (reg. - Reativo p. 75- amonoõ noõ = amontonar: B.C. p. 290
- monoõng = reunir,, ajunctar, colligir): juntat, ajuntar, amontoar, col~er, reunir.~ agrupar, congregai, (g\iar.:
mono,_)
o ; man1•f'JI1.wer a-mono ong=
= junte;i manivas: awati na..mono'õng(i)-rihi = ainda não colhi o
milho: zêpé'aw i-mono'õng-p&êr =
= montão de lenha: (ma'ê)-mono'õng-haw =estoque, reaerva: (puru)-mono'õng-haw = agrupamento,
multidão, congregação, comício (pessoas).
Monokar (reg. - vide· mono com suf.
úkar), mandat, enviar, fazer remeter,
despachar, expedir, fazer levar.
Mo-nunlk (reg. -· B.C. p. 305 - ndurú = est.repitar, barulhar: ndú =
= e8trepito: idem p. 462 - rúg =
=romper): pisar na terrE f6fa fazendo
zoada.
Monuwi (B.C. p. 288 - mondubir =
= farer pó, triturar): esp. de amendoim - idem· munuwi tPlatypodium
eleyons, vog.).
Mo-pazê (reg.), prestigiar alguém (religião), dar importância, (guar.: mbo·payé = enfeitiçar).
Mo-pê? (B.C. p. 288 - am6 = alguém:
idem p. 364 - pé = posp~: a, em,
por): para quem ?
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Mo-pê (B.C. p. 216 -- mamo pe =
= onde, em que lugar): onde, em que
lugar (longe): mo-pê-té? = idem.
Mo-péml (reg.), trançar, (guru-.: mo·pembl).
Mo-pépir (reg. - B.C. p. 252 - mbo
pepi = erguer a borda, arregaçar):
arregaçar.
Mo-pêpo (reg.), tomar vo6.
Mo-piahu (vide· piahu = n6vo), renovar, prorrogar, (guar.: mbo-piahq).
Mo-pi 'iüy (reg.), enervar alguém, encolerizar.
Mo-pi'ii pi'Um (idem· mu-pi'i-pi'am;
B.C. p. 294 - mo-pi = faoor oscilar):
balançar, oscilar (fazer): i-ar a-mo-pi' a pi'Km = eu faço balançar a
canoa.
Mo-pl'a.-pirlng (reg. - B.C. p. 253
- mbo pia-piri = tornar o coração
encolhido, amedrontar): amedrontar,
fazer temer.
Mo-pihun (reg. - B.C. p. 253 - mbo
pitun -= enegrecer): enegrecer, pintar
de prêto.
Mo-pirakw&r-11kar (reg. - etim. · pir·aku-w&r - vide· pirakw&r), fazer
suar.
Mo-pirêr-ahl (reg.), afinar, adelgaçar.
Mo-pirlwltu (reg. - vide· pirlwitu =
= moreno), fazer ficar moreno, bron11eado.
Mo-pi-ruwl-tzlng (reg. - B.C. p. 252
- mbo-piroi = refrescar, fazer a
pelle fria): refrescar, (guar. · mbo·piro'i).
Mo-plta (reg. - B.C. p. 283 - mbopit' = fazer posar, fazer ficar): fazer
ficar, hospedar, agasalhar, deter, paraliZhr, (guar.: mo-mblta).
Mo-pitãng (teg. - B.C. p. 382 - pitang = corado, vermelho) = torrar
(café, milho, etc.), (guar. · mbo-pitãng).
Mo-pltêpor (B.C. p. 318- mbopitep6
in pitep6r = deixar ficar meios ou

centros): fazer sobressair do meio,
tornar proeminente.
Mo-pltêr (reg.), faoor chupar.
Mo-pltuhengatu (reg. - vide· pltu•
hêm), arejar.
Mo-pltun (reg. - B.C. p. 253 - mbo
pltun = tornar noite, fazer escuro,
escurecer): escurecer, fazer escuro,
(guar.: mo-pltun).
Mo-pltupaw (reg. B.C. . p. 253
- m.bo-pitupáb = fazer acabar o
bafo, afogar, suffocar): afogar, asfixiar, estrangular (afogar, vide· mia-miaw), sufocar, (guar.: mbo-pi-tu•
pá).
Mo-pltuplk (reg.), estrangular, (guar.:
mbo-pltupl):
Mo-pltu'u. (reg_. - B.C. p. 400 - pituú = socegat, aquietar-se): silen:ciar,
fazer cala.r , fazer aquietar, consolar,
fazer descansar, fazer parar um serviço,
alentar, ali,iar, reconfortar, reanimar:
mo-pltu'ukar =mandar (fazer) calar,
mandar silenciar, (guar.: mo-pltu'u).
Mo-pl-tzhlk (reg.), fazer escorregar.
Mo-po-êta (reg. - B.C. p. 253 - mbo
póetá == fazer muitas mãoR, coadjuvar,
collaborar):
cooperar, colaborat, coad.
JUVar.
Mo-p6k (reg. - B.C. p. 405 - mbop6g = disparar, estalhar): far,er espooar, rebentar, estalar, disparar: mukaw a-mo-p~k = disparo a espingarda., (guar.: mo-mbú).
Mo-po-kané'& (reg. - B.C. p. 253
- mbo-pocano=fazer a mão cançar):
fatigar, cansar alguém.
Mo-pokltii (reg.), fazer nós, (guar.:
mbo-pokltá).
Mo-pomõng (reg. - B.C. p. 254- mbo
pomong = fazer pegajoso, envisca.r,
fazer. gomma,
grude, colla): tornar
.
pegaJoso, viscoso.
Mo-põng (reg. - B.C. p. 426 - pu =
= p11m = pung = ferir, maguar,
offender, ·machucar): bulhir, bolear,
fazer bater, fazer percutir.
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Mo-po'ôk (reg. - vide· po'ôk - B.C.
p. 409 - poog = calar, silenciar):
consolar, fazer calar: a'ê hê-mo·po'ôk = êle me consola: mo-po' ôk-11kar = consolar: kuzii u-mémlr
u-mo-po' ôk-ukar = a mulher consola o menino.
Mo-po'ôm (reg. - B.C. p. 294 - mo-pau = p6r no me.io ou interstício):
centralizar, pôr no meio ou entre dois
objetos, entremear, intercalar, interpolar, (guar. · mapa'u).
Mo-po-pôk (reg.), tirar lascas: wlra•••
• • • mo-po-pôk = tirar lascas de
madeira.
Mo-pôr (reg. - B.C. p. 284 __. mom.:
bór = fazer pular ou saltar): fazer
pular, fazer saltar: mo-po-pôr (B.C.
p. 411 - popór = saltar, pular) =
= fa.zer saltitar, fa..zer dar pulos: tirar,
extrair sacudindo: a-mo-po-pôr mani'ô(h)-plw tépltl-wi = extraio a
massa da mandioca do tipiti.
Mo-poting (reg.), limpar, (guar.: mo·poti).
Mo-po-zéraw (reg.), distorcer, {guar.:
mbo-po-yerá).
.
Mo-po zu-iwir (reg.), torcer dois fios
para fazer um mais resistente, (guar.:
mbo-po-yo-iyi).
Mo-pu (reg. - B.C. p. 254 __. mbo·PÚ = · bater, tooar): ba.tet, tocar
instrumentos, ·cantar (certos pMsa.ros,
rãs, sapos, jias).: maraka a-mu-pu =
= toco o mara.cá: mo-pu-har =
== aquêle que toca instrumento, (guar.:
mbo-pú).
Mo-pu'am (reg. - B.C. p. 294 - mopaã = levantar, erguer): levantar,
erguer, pôr em pé, endireitar, construir, edificar, (guar.: mo-pu'ã); hê-réha a-mo-pu'am = ergo os olhos:
hê-raply a-mo-pa'am = eu levanto
(edifico) a minha c9.88: mo-pu'ingatu = levantar alguma coisa (guar.:
mo-pu'ãngatu), endireitar, pôr em
pé.

.

Mo-puhly (rey. - B.C. p. 253- mbo·pohu=fazer pesar, carregar, oprimir,
aguentar): carregar, fazer pesar, fazer
carga, fazer pêso, sobrecarregar, (guar. :
mo-pohly).
Mo-pu-hu (vide· po-hu), tocar groBSO.
Mo-pu'i (reg. - B.C. p. 254 - mbo-poi = afinar, fazer delgado): adelgaçar, farer delgado, afina.r, farer fino,
(gua~·.: mbo-po'i).
Mo-pu'ir. • • wi (reg. - B.C. p. 427
- puí = livre, solto): fa.zer soltar,
(guar.: mbo-po'i).
Mo-puk (reg. - B.C. p. 254 - mbo'!'pug = furar, rebentar, varar, disparar): furar, V8'1'ar, fazer espocar,
fazer rebentar, fazer estourar coisa
mole, explodir, (guar.: mo-mbú).
Mo-puku (reg. _. B.C. p. 254 - mbo·pucú = fazei longo, alongar, dilatar):
dil~tar, estender, eetioar, alongar, prolongsr, alargar, fa.zer comprido: mopuku-kar = deixar crescer: hê'aw
a-mo-puku-kar = deixo crescer o
(meu) cabelo, (guar.: mbo-pukú).
Mo-p11mi (reg.), fazer encher vm ·vasilhame, mergulhando-o dentro da água.
Mo-punga (reg. - L.A. p. 10 - mo-pungá = faire enfler): fazer apodrecer, deixar apodrecer, deixar inchar,
est"r machucado, fguar.: mo-pungi).
Mo-pur (reg. - B.C. p. 254 - mbo--pur = fazer surdir ou btotar): fazer
surdir ou brotar.
Mo-purãng-êté (reg. - vide· mo·murãng); enfeitar, adornar, (guar.:
mo-porã).
Mo-puratzêy treg.), fazer dançar, .can..
tar, <gu.ar.: mbo-purahêy).
Mo:-purawkl {vide~ purawkl), fazer
·trabalb.Br, ocupar, (guar.: mbo-poravikl).
Mo-pwmik (idelí>.: mu:.plnik), fazer
dançar.
Moranu (reg. - B.C. p. 295 - morandub = fazer ouvir, avizar, l,lconselhar,
declarar, indagar): convel'S8-r, contar
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casos (histórias, etc.), dar conselhos,
avisos, informações: moranu-apohar = "Minnesaenger": moranu-haw = história, conto, lenda, fábula,
(guar.: morandú).
Morayhu-haw, xadrês, cadeia, amor,
compaixão, (guar.: mbo-rayhú).
Mo-raykwêr (reg. B.C. p. 256
- mbo-taquicuer =tornar atrazado,
atrazar, retardar): atrasar-se, perseguir, ir no encalço de.
Mo-réhé-té? por quem? por causa de
quem? mo-réhé-té pé-hora' ê? kwêz
apiaw-réhé ruku a-ha! = por causa
de quem vocês vieram ? v~ por causa
dêste rapaz!
Mo-ro (reg. - B.C. p. 255- mbo-r6h =
= tornar amargo, fazer amargar):
fazer amargar, tornar amargo, (guar.:
mho-ir6).
·
Mo-ro-iro (reg.), fazer detestar, odiar,
abominar, (guar.: mho-ro-irô).
Morukar (reg. - B.C. p. 256 - mho
ru s: fazer vir, fazer trazer): fazer
vir, fazer trazer.
Mo-rupi-té? (vide· amo = quem: e
B.C. p. 216 - mamo-rupi = por
onde): por onde? mo-rupi-té êré-ho
ra' ê? -= por onde foste ? mo-rupi•té i-ho-ni? = por onde foi êle ?
mo-rupi-té ré-ho putar? = aonde
vo~ quer ir? mo-rupi-té ré-zur(i)?=
m: com quem vieste ?
mo-rupi-té
taply uhu-haw? = qual o tamanho
da casa? ((por: ma'ê-rupi-té).
Mo-rupyê-ê••• wi (reg. - cf. Mont·
II p. 346/340 - rupia = contrário):
ser diferente de, ser contrário: ihê
a-mo-rupyê né-wi = eu sou diferente de ti.
Mo-ruru (reg. - Mont. II p. 347/341
rurú = humedo: B.C. p. 256
- mbo-ruru = fazer inchar, fazer
amolecer molhando): fazer amolecer,
pôr de môlho, fazer inchar pondo de
môlho: mo-ruru-phêr = pôsto de

môlho (arroz, feijão, carne sêca), (guar.:
mbo-rurú).
Mo-ruru (reg. - B.C. p. 254 - mho-rurú = fazer estrondar ou rumorejar,
fazer J'\Jmor): fazer rumor, rumorejar:
hê-apir~ru = tenho a barriga entu..
pida, rumorejante.
Moruti (vide: muriti'lw), palmeira
(Mauritias).
Mo-tak (reg. - idem· mo-tan; onomatopéia), dar uma pancada (bater
sê-Oamente), tocar maracá, golpear,
(guar.: mho-tá).
Mo-tanimuk (reg. B.C. p. 295
- motanimbú = farer cinza, reduzir
à cinza, encinerar): reduzir a oinza,
encinerar, fazer cinza, (guar.: mo-tanimbú).
Mo-tararak (reg. - idem· mu-pararak), rasgar (pano), (guar.: mbo·tararA = tiritar, estremecer).
Mo-tay (reg. - B.C. p. 473 - mbotAi
in tAi = fazer arder): fazer arder,
torn~r acre, picante, adstr~gente~
Mo ••• té? (vide · mo), quem?
Mo-témi'u (reg. - idetn · mo-émi'u),
dar de comer, alimentar, farer comer.
Mo-tlmor (reg. - B.C. p. 296 - motlmhó = fazer fumo on vapor, en·
fumar, defumar): defumar, enfumar,
vaporar, defumar alguma coisa, fazer
poeira, (guar.: mo-timbó); mo-tlmor-haw = defumação.
Mo-tméhên1 (reg. B.C. p. 280
- mo-lnihê = encher): encher até
à borda.
Mo-tining (reg. - B.C. p. ~96 - motini = fazer ou tornar secoo, socar,
torrar): secar, nioquear, (guar. · mo-tini).
Mo-tlrlk (reg. - B.C. p. 258 - mbo·tiriri = arrastar): fazer afastar,
desterrar: mo-tlrlrlk (reg. - L.A.
p. 13 - mbo tyryry = trainer) =
= arrastar, . farer escorregar, fazer
rodar alguma coisa, arrastar puxsndo,
apoiar a ponta de um pau ou de uma
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vara deixando assim um rasto no chão,
(~ar.: mbo-tlrlrl).
Mo-tiro tiro (reg.), xingar.
M6t6 (neol.), motor.
Mo-tohõng (reg. - Mont. I p. 459
- amotuçu (nã)=sacudir ropa): sacudir, agitar: hê-mo-tohõng(i) 'lw=
=eu sacudo & árvore: a-mo-tohõng(i)
'lw = idem: m.o-toho-tohõng =
= sacudir violentamente.
Mo-tu a'u (reg. - vide· tu-a'u), criar,
educar, farer envelhecer (H.F.), (guar.:
mbo-tuyá).
Mo-tzlrlk (reg.), farer deslisar, escorregar, (guar.: mbo-slrl).
Mo-tzor6k (reg. - L.A. p. 15 - mo•1or6g = romper), romper, cortar,
rachar, estar em farrapos, rasgar, dilacerar: lwlp& a-mo-tzorok = rompi
o cipó. hê-tzay a-mo-tzorôk =estou
em farrapos relativamentd à minh!1
saia, tenho f~n·apcs de saia: i·:i-if lw
a-mo-tzol'&k i-ho = eu :rou corta.ndo
(abrindo) cerrt~do, (gt~ar : mo-~v~1·6)
Mo-un Creg - B.C. p. 244 - mbohú =
= torna-lo negro): enegrecer, ps888.r
•
gen1papo
no corpo.
Mo-upir (reg. - B.C. p. 250 - m.hohupir = fare-lo elevar): farer levantar,
alçar.
Mo-ur (l'eg. - L.A. p. 47 - a-i·mbo-úr = je le f ais venir): farer vir, farer
trazer, (guar.~ mbo-ur).
Mo-urlw (reg. - B.C. p. 249 - mbohori = fare-lo bonito ou alegre):
alegrar, satisfazer.
Mo-wawak (reg.), f.arer oscilar, (guar.:
mbo-babá).
Mo-waytl (reg.), fazer encontrar, (guar.:
mbo-hobaytl).
Mo-wê! (apoc. de· amo-wê - B.C.
p. 33 amobé = algt1 m mais,
algo mais): mais! al&o mais! ainda
mais!
Mo-wéwêw (reg. - B.C. p. 242 - mbo
bebé = fazer voar, alar, soprar, ventar): fazer voar, (guar.: mbo-vévé).

Mo-w(o) (suf. verbal.-:.. vide· mu-w(U)),
indicação de movimento: emprega-se
muito com (ii)-ram, indicando assim
uma ação cuja efetivação é próxima:
kwêz a-zapo-(ii)-ram i-mo-w(o) ! ==
= eu voti farer aquilo daqui a pouco!
Mo(ii)-whu (reg. idem· mu-hu
- B.C. p. 236 - mbo-açu = tornar
grosso, grande, largo): alargar, aumentar (tamanho), fazer grosso, engrandecer.
Mo-wi? (vide· mo),de quem? (proveniência, origem).
Mo-wi (B.C. p. 216 - mamogui = de
longe, de algures, de alguma parte):
de longe: mo-wi-té? = de onde?
(longe): mo-wi-té turi ra'ê? = de
onde será que êle vem ?
Mo-wir (reg. -B.C. p. 243-mbobirz=
= alç2.r, erguer, fincar, aprumar)~
elevar, E:.lçar, erguer, aprumar.
Mo-wltz&k (reg. - idem· mo-lwltz&k),
fincar no chão (pau, etc.), (guar.:
mbo-lvl-s&).
Mo-wlwlk (idem· m.o-lwlk - reg.
- Reativo p. 194 - ambobibi =
= coser): costurar, coser, (guar.:
mbo-vlvl).
Mo-wiwir (reg. idem· mo-iwir
- B.C. p. 243 - mbo-bibir = fazer
o unido soltar-se): tirar a casca da
árvore em camadas finais, descascar
batatas, cará, etc ..
Mo-w&k (reg. - B.C. p. 243 - mbo·b6g = partir, abrir, rachar, fender,
abrir a meio): rasgar (papel), rachar,
quebrar, partir, fender, abrir, abrir
rachando, abrir ao meio, (guar~: mbo-v6).
M&y (Reativo p. 494 - mboy = serpiente): cobra, (guar.: mb6y); m&y-klzé-haw (etim.· klzé-haw=espantalho); amuleto contra. mordida de cobra: zakaré-riiylngwêr i-katu m6y-klzé-ha w-ramo = os dentes de
jacaré são bons contra as mordidas de
cobra: m&y-raraka = cobra cascavel:
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.m&y-pêw = esp. de cobra d'água,
muito grossa em relação ao comprimento, cobra de traira (nome ree.ional):
m&y-pirãng = esp. de cobra aquática
de côr avermelhada: môy piru-piru =
= cobra papa-ovos: môy-pupi'aw
(B.C. p. 409 - popia = de pi (picar)
dente de cobra, o que pica ou fere
de poncta) = cobra venenosa: môy
rahY-kwêr = o veneno da cobra:
môy-rapé = arco-íris (caminho da
cobra): môy-ruway maraka = cobra
cascavel: ml>y tata-na (etim. · tata =
=fogo: fiang =animar-se, apparecer,
brotar: B.C. p. 311: idem p. 469
- tacand' = nome de uma cobra,
víbora) = esp. de cobra (cobra cipó)
- vide: azãng wlraparêr; môy•térérêk = cobra cascavel: mt.y·tintng (cobra estaladiça: B.C. p.
250 - mboitini = eascavel) = cobra
cascavel (Crotalus terrificus), mt.y
tupã-zêko apiti-haw = esp de cobra
caseira não venenosa (insetivora): mt.y·war = Indio Timbira (comedor de
cobras): mt.y-z-un = boiúna, sucuri:
mt.y-z-u (B.C. p. 250 - m,boi-çu =
= esp. de jibóia que devora as outras
cobras) = mussurana: m.o-z-iüyu =
= jararaca (cobra ruim): mo-z-iüyu-hu = jararaouçu: ml>-z-awa = serpente macho: mt>-z-dhu (Reativo p.
494 - mboy yuçu = serpiente, viborón) = sucuri, sucuriju~ jibóia.
Mo-yapi (reg. - vide: mo-zépi-api),
fazer cair alguém agarrando-o, fazer
tropeçar, (guar. · mo-yapi).
Mo-zépi {reg. - B.C. p. 33 - amo-yepi =quase sempre): atrasar sempre,
adiar sempre.
Ml>y'u (reg. - B.C. p. 251 - m.bo
lu = fazer beber água, dar de beber,
regar): dar de beber, regar, (~uar.:
mbo-l'u).
Mo-waw (idem~ mõngwaw), peneirar,
•
passar no crivo.

Mo-zaw (reg.), fazer caber, ingressar,
entra.r, introduzir, (guar.: mbo-y,).
Mo-zaw-iiiyu (reg.), mal interpretar,
mal assimilar as palavras alheias (quanqo não se ouviu bem ou quando não se
conhece bem a língua).
Mo-zawaw (reg.), afugentar, (yuar.:
mbo-yab,).
Mo-zé-apumi (reg. B.C. p. 291
mofieapimi = afundar, submergir):
fazer mergulhar, afundar, submergir,
(guar. · mo-iíapimi).
Mo-zé'ar (reg.), unir, misturar, (guar.:
m.bo-yé'').
Mo-zéka (reg. - B.C. p. 260 - mboyeca = abrir-se, ráchar-se1 abrir as
pernas): abrir, fazer abrir· as pernas,
abrir-se, copular (H.F.): hê-rétlma
a-mo-zéka = abro as pernas, (guar.:
mbo-yéká).
.
Mo-zékuna-haw (reg.), atravessar de
ponta a ponta, cruzar (fio, pau).
Mo-zépi-api (B.C. p. 250 - mho ihi
api = fazer tropeçar, fazer cair no
chão): fazer tropeçar, fazer cair no
chão, (guar.: mbo-yé-yapi).
Mo-zé-muzãng (reg. idem, vide·
mu-zé-mozãng), procriar,· reproduzir,
engendrar, (guar.: mo-iíe-moií,).
Mo-zê-plpê (reg.), pôr coisas uma dentro
da outra (encaixar), encaixotar, (guar.:
mho-yo-plpé).
Mo-zé-ruik (idem· mu-zé-ruik; reg.:
B.C. p. 588 = introduzir-se, entrar-se):
atiçar o fogo, mo-zé-rui-ruik (idem·
mu-zé-rui-ruik) = atiçar (forma de
intensidade): tata amu-zé-rui-ruik=
= eu atiço o fogo.
Mo-zé-ruzar (reg.), satisfazer alguém.
Mo-zé-uplr (reg.), alçar, levantar, elevar,
fazer trepar, (guar.: mbo-yé-hupl).
Mo-z~waru (reg. - B.C. p. 2 O- m.boyeguaru = fazer enjoar-se, nausear):
repugnar, d'ar náuseas, enjoo, causar
asco: kwêr; hê-mo-zéwaru = aquilo
me repugna, (guar.: m.bo-yegwarú) •
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Mo-z'-waytr-ukar (reg.), famr-se encontrar (plural), (guar.: íl.e-mbo-hobaytl-uka).
Mo-zu-akê (reg.), confrontar, el.nparelhar, irmanar, ficarem juntas (duas
coisas), (guar.: mbo-yo-hoba-kai).
Mo-zu-aph (reg.), recomeçar.
Mo-z-uhu (idem: ziw&y - B.C. p.
84 - mboi-guaçu in curiyu); jibóia.
Mo-zuk (reg. - B.C. p. 262- m.boyú=
= tornar podre, fazer apodrecer):
estragar, tornar podre, fazer apodrecer,
(guar.: mbo-tuyu).
Mo-zuraw (reg.), desamarrar (fazer),
fazei· soltar, fazer desatar, (guar.: mbo-yor,).
Mo-zuru-pêka (reg.), abrir a bõca.
(guar.: yé-yu-pêk,).
Mo-zu-zaw (reg. - B.C. p. 595 - yoyab - um ao outro ser igual); estar
fechada (mata, plantas ,vegetação),
encher, cobrir, estar espalhado., estar
do mes1110 tamanho: zétrk lwl o-mo·zu-za w = as batatas cobrem o chão
(há muitas batatas), (guar.: mbo-yo-y,).
Mu (part. verbal- B.C. p. 296- mu=
= em alguns comp. em vêz de mli =
= move.c-se): indicação de movimento
(vide· mu-w(o); é-nuy i-mu-w(o)? =
= chama (êle) para cá!
Mu (vide· m.u ...___ B.C. p. 296 - mu =
= alliado, apparentado): amigo, aliado,
aparentado, parentesco; (guar.: mu).
Mu-a'ãng (reg.), fazer medir, fazer pesar,
(guar.: mo-ha'')·
Mu-iihu (reg. - B.C. p. 236 - m.bo-~u==tornar grosso, grande, largo, engrossar, alargar); tornar mais grosso,
alargar, aumentar: inim.ô a-m.u·iihu = fiz o fio xnais grosso (enrolando-o).
Mu-iüyu (reg. - B.C. p. 272 - m.oaibi = apour,er, amesquinhar, abater,
humilhar): estraga.r> t11&tar alguém
mal, humilha..r, apoucar: a'ê a-mu-

-liyu == tratei-o mal: mu-Ktyu.
-haw = estragado (estar), estrago:
ko i-mu-liyu-haw ! = isto está estragado!
Mu-iklng-aiyu~t6, estar aturdido: h6- .
-m.u-J:ikãng-aiyu-~t'

== estou atur-

dido.
Mu-ak:Kté'lm (reg. - vide· takaté'hn),
mesquinhar, sovinar, (guar.: mo-aka•
té'hn).
Mu-iikKzlm (reg. - Mont. II p. 88
- cheacaíl.y = perido el juyzio, estoy
desmayado): espanca.t até fa12r perder os sentidos, far,er desmaiar, faser
perder a cabeça.

Mu-J:ikhn (reg. - B.C. p. 273 - moaqubn = tornar molhado, molhar):
molhar, molhar a superficiei, umedecer,
(guar.: mbo-aklm)1 mu-akhn-w6rot == umecta.r.
Mu-akltKzbn (reg. - idem· •u-akl·
tizbn), afrouxar: whapa-ham a-mu·akltKzhn =- afrouxo a corda do
arco.
l\lu-KkKwK (reg. - B.C. p. 240 - mbo'qua = fazer poncta, aguçar, afilar,
a ponctar): contrai.t, enrugar, aguçar,
fazer pontudo, afilar.
Mu'am. (reg. - B.C. p. 272 - moam =
= por em pé, por erguido, arm"lr):
arrumar, aprontar, pôr em pé, ap.n1mar,
pôr erguido, (guar.: mbo'am; m.bo-pu'am).
Mu-am.& (rey. -- vide· amh =finado),
matar alguéw.
Mu-amo -méhé, de xnodo esporádico,
intermitentemente, de quando em vez:
wizê-pé a-ha m.u-amo-méhé = vou
a Vizeu intermitentemente. (guar.:
am.o-mé).
Mu-anam. (reg. - B.C. p. 272 - moa
nã = tornar ligado, conjuncto, alliado): aparentar, aliar, enp.rOSS&t,
tornar espêsso: mu-aaingatu = tor·
nar grosso, esp~o.
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Mu-anàng (reg. - vide· anõng}, farier
zumbir, farer resmungar ou rumorejar.
Mu-a' 6 (reg. - vide· ta' 6); farer, deixar
apodrecer (carne).
Mu-apar treg. - B.C. p. 38 - apar =
= vergado, curvo): entortar, dobrar,
vergar, curvar, torcer, arquear, (guar. :
mbo-apá).
Mu-iipéhé (reg. - B.C. p. 39 - ape =
= anguloso, torto: hêm. = sair):
ornamentar, fazendo desenhos em semi-lua.
Mu-apén~ng (reg. - vide· apénõng);
sobressair, farer ondear a superfície
produz~ndo leve. zoada, riscar a água,
produzir marez1a .ciscando a água:
pira r m.u-apénõng = o. peixe nada
à tona da água, risca a água: wlra
r mu-apénõng, (guar.: m.bo-apénú) = a árvore (caída n'água) produz
um rumorejo superficial.
Mu-api (reg.), fazer queimar, incendiar
(guar. : mbo-api).
M~-aplk (L.A. p. 92- apyk-a = s'asse01r): fazei: sentar, assentar, depositar:
rwl-pé é-mu-aprk t = senta-te no
chão 1 (guar.: mbo-aplk).
Mu-iipin (reg. - B.C. p. 273 - moapin = por tosqueado): tomar-se careca, tosqueado.
Mu-apltu-mlk (a = cabeça:' B.C. p.
400 - pitu mbl = escurecido: idem,
li- 543 - tumbl = apagado, distante
longínquo): estar, ficar atordoado:
tonto: hê-mu-apltu-mlk = fiquei
atordoado, tonto.
Mu'ar (reg. - B.C. p. 240 - mbo ar =
= fazer nascer, occorrer, acontecei
embarcar): embarcar (coisa ou pessoa):
Mu'iirêw (B.C. p. 49 - aréb = tardar
demorar): atrasar, farer demorar, de~
ter, reter, retardar.
Mu-iiro (reg. - vide· iiro), fazar esperar.
Mu-arwan (idem· mu-aruan - reg.
- B.C. p. 274 - m.oaruan = achar

bom, levar a bem, cumprir, apreciar,
concordar, etc.): continuar, prossegu.ir
convir, concordar, aprovar, levar ~
bem: ti-mu-arwan zanê-purawkl-hawt = continuemos nosso trabalho! mu-arwan-haw = continuação, prosseguimento: m.u-arwãngatu = ligar, ter interêsse em, fazer
caso de, estar atento , aprovar, concordar: na-mu-arwãngatut = eu nem
ligo! (não faço caso): puru-m.u-ar~ãngatu-har(i)'lm = inospitaleiro,
mtratável: puru-mu-arwan'lm-har
= idem, · (guar.: mbo-arwãngatu).
Mu-iitii (reg. - B.C. p. 274-- muãtã=
= io:imr duro, rijo, forte, tenaz):
contratr, endurecer, fortificar enri.
'
.
'
Jeeer, coagular:
hê-zlwa a-mu•
-iitii = eu contraio os :músculos do
braço: mu-atãngatu (reg.) = endu-·
recer-se, firmar-se bem, segurar-se bem:
&.mu-atãngatu t = segura! (guar.:
mo-hatã).
Mu-atika (reg.), bater, machucar alguma coisa dura.
Mu-atlr (reg. - B.C. p. 241 - m.bo-atlr = accumular, amontoai): amontoar, acumular, (guar.: mbo-at•).
Mu-até'é (reg. - B.C. p. 274 - muatee = fazer coxear, fazer pender de
um lado): fazer coxear.
Mu-atiro (reg. - B.C. p. 258 - mbo·tirô = trabalhar juntos, trabalhos em
roças, caça e pesca): trabalhar em
conjunto (limpeza das roças, caça e
pesca).
Mu-awawak (reg. - idem: mo-awawak - Restivo p. 382- am.bobabá =
= menear): bater, bater o .ritmo
menear, sacudir, oscilar: maraka a~
-mu-awawak = bato o ritmo com
o maracá.
Mu'aw'ôk (reg.), fazer depenar, (guar.:.
mbo-hagwé' t.g).
M u-ay' ô-i' 6 (reg. B.C. p. 272
- moAi = animar, dar alento: '6k :::::
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= tirar, suprimir), estar, ficar atordoado: hê-mu-ay' ô = fiquei atordoado.
Mu-aywlk (reg. -- B.C. p.: 238 - mbo-aibl = tornar curvo, cu.rvar, inclinar
para a terra): tornar curvo, curvar,
inclinar para baixo ou para o chão.
Mu-azahl (reg. - B.C. p. 237 - mbo-ái = tornar a.zêdo): azedar, estragar.
Mu-azê (1'eg. - cf. B.C. p. 241 - mboayê = cumprir, executar, obedecer,
fazer com que se execute): respeitar,
cumprir, executar, obedecer, acatar,
satisfazer: mu-azê-haw = execução, cumprimento, acatamento, (gua.r.:
mbo-ayê).
Mu-éha-pl' a (reg,. - vide· éha-plha),
surpreender.
Mu'ê•.• héhé (reg. - Mont. II p.
215 - mboé = enseíia.r): ensinar.,
adestrar, exercitar: uru-mu'ê zé'eng·été nê-hé = nos te ensinamos o tupi,
(guar. · mbo'ê); mu'ê-iüyu (reg.) =
= dar maus conselho~, maus ensinamentos: ko-kwaharêr u-mu'ê-aiyu
u-aplhsr = êste menino dá maus conselhos ao outro: (i)-mu'ê-har (Mont.
Art. p. 16 - mboehára = el que
ensefia) = o que ensina, mestre (gua.r.:
mbo'é-hára); (i)-mu'ê-pham (<f.
Mont. Arte p., 16) =o que vai ser ensinado, aluno: Çi)-mu' ê(a)-ram (Mont.
Arte p. 16 - mboéharãmâ = el que
ha de enseíiar) = professor.
Mu-éharay (reg. - vide· téharay),
descuidar-se, ter um momento de descuido, de esquecimento, fazer descuidar, atraiçoar, fazer esquecer, consolar:
• Ako maa /Ae u-mu-e'haray h'em1re
no(a)-wêr-wi = êle o consola da
morte da espôsa, (guar. · tésaray).
Mu-éhêm i-mono (reg.), fazer até o
fim, perfazer.
Mu-êko-katété ukar (reg.), educar:
hê-ra'lr a-mu-êko-katété ukar educo meu filho (corrigindo-o).

Mu-êm (Mont. II p. 223 - m~ =
= chisme): mentir, farer fuxicos, denegrir, mexerica.r: mu'êma·w = mexericos, mentiras, fuxicos, inveuoionices:
ihê érê-mu' êm = eu fiz fuxioos
contra ti: mu'ê mu'êm = mentir
contml1amente, (guar.: témo'êm).
Mu-émlk (reg. - idem· mu-hêmrk),
salgar, temperar, (guar. · mo-hé'embl); témi-m6y a-mu-émlk = tempero, salgo o cozido.
Mu-énaw (reg. - vide· ténaw - B.C.
p. 277 - moendá = locar, situar):
fazer lugar a alguém para sentar, dar
Jugar, situar, assentar: mu-énawêr
(B.C. p. Z71 - moendagué = fazer
mudar de logBr, remover))= remover,
farer mudar de lugar-, tomar o lugar
do outro, (guar.: mo-endá).
Mu-ênl (reg. - B.C, p. 277 - moendl = fazer luzir ou fulgir): abanar,
acender, fazer clarear: tata a-mu-ênl = abano o fogo, (guar.: mo-endl); mu-ênl-puk = fazer luzir,
brilh'l.r, envernizar, soprar o fogo (B.C.
- mo-endipú); mu-ênl-puk••••
• . . zé'ôk = fazer o brilho se apagal'.
Mu-énu (reg.), fazer ouvir, (guar.:
mo-hendú).
Mu-énunê (reg. - B.C. p. 278 - mo-enondé = pôr adiante, adiantar,
antecipar, antepôr): pôr adiante, anteripar, antepor.
Mu-énuy (reg.), farer chamar, (guar.:
mo-hénôy).
Mu'ê'o (reg. - B.C. p. 278- mo-eô =
= fazer morrer): enlouquecer, endoi·
decer, tornar louco, doido: ko-.kwaharêr hê-mu'ê'o-été = êste menino
me torna completamente doido.
Mu-épézan (reg.), fazer · seguir, fazer
seguir a pista.
Mu-éplk (reg. - B.C. p. 246 - mboepl = fazer paga, fazer resgate): fazer
•
vingar.
Mu'ê-purãng (reg.), dar bons conselhos.
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Mu-êr (reg. --. idem· mu-h~r - B.C.
p. 276 - mocer = dar nome, nomear):
denominar, apelidar, dar nome (pessoas, fauna, flora): mu-êrakwên (B.C.
p. 278 - moeraquã = tornar célebre,
afamar) = tornar famoso, célebre,
criar nome, afamar.
Mu-éta (reg. - B.C. p. 246 - mbo-éta = fazer crescer, multiplicar):
fazer crescer, avolumar, multiplicar,
aumentar, duplicar: mu-éta-plrêr =
= aumento.
Mu-étê (reg. - B.C. p. 246 - mboétê =
= horuar, engrandecer, apreciar, es-timar): respeitar, honrar, estimar, frezar, apreciar: a-mu-êtê i-pazê ma ê =
- eu respeito o pajé: mu•étê-bar =
- aquêle que gosa da estima geral.
Mu-6tun (reg. - B.C. p. 255 - mbo·ret-A == fazer cheirar): fazer cheirar
alguma coisa, (guar.: mbo-hétun).
Mu'êw (reg. - B.C. p. 247 - mbo-eú =
== arrotar): fazer arrotar: ko-témi'u
hê-mu'êw = esta comida me faz
arrotar, (guar.: mbo-gwé'é).
Mu-êw (reg. -· B.C. p. 247 - mbo·guêb = apagar): apagar, extinguir:
mu-êw tata (Reativo p. 84 - amhogue = apagar) = apagar o fogo:
mu-êw tata-inl = apagar a luz,
(guar.: mbo-g.w é).
Mu-éwb-o (reg. - idem· mu-iwho
- vide· téwlro), excitar sexualmente,
(guar.: mo-hagwlr&).
Mu-ézlw (reg. - B.C. p. 247 - mboeyl = fazer descer, abaxar, Brrear,
apear): fazer descer, abaixar, arriar,
apear (guar.: mbo-gueyr).
Mu-ézun (reg. - vide· tézun - B.C.
p. 278 - mo-eii6 = fazer inchar,
empolhar): fazer inchar, empolhar.
Mu-ham (reg. - B.C. p. 276 - moçam = amarrar, prender, laçar):
amarrar, enoordoar, laçar, atar com
corda, licar, prender: hailong =amarrar, (guar.: mo-si),

Muhãng (reg. - B.C. p. 278 - mohang = remédio idem· mo-muhing); remédio, reanimar, remediar, curar, sarar: muhing-apo-har
(B.C. p. 406 - pohangar = o que
cura, o que anima) = curandeiro,
fa?Jedor de remédios, (guar.: mohãng).
Mu-hiy (reg. - B.C. p. 156 - h6y == risca-lo, abri-lo): espalhar, desfaser,
espalhar aos pedaços, espargir, semear,
esbandalhar: tata kamuti u-mu·hiy = o fogo esbandalhou o pote:
hê-raply a-mu-hiy = esbandalhei a
minha casa (guar.· mu-say); m11ha·muhKy (reg.) =despedaçar, espalhar
por todos os cantos, desorganizar,
desordenar, espalhar, jogar, ~mear: a·mu-ha mu-muhly a: eu despedaço.
Mu-hê (reg. - B.C. p. 'I/7 - mo-" =temperar, adoçar, salgar): temperar,
salgar: témi'u a-mu-W
tenipero
a comida: mu-hê-katu = adoçar,
(guar.: mo-hé'ê).
Mu-hê'ê (reg.), aprovar, estar de acõrdo,
concordar, di1'er: hê'ê za-ha? hê'ê-pa I = vamos? de acôrdol (guar.:
mo-hé'ê).
Mu-hénaw (reg. - idem· mu-énaw),
colocar uma coisa no devido lugar,
assentar, (guar.: mo-hend6).
Mu-hêr (reg. - B.C. p. 276 - mocer ==
e:: apelidar, nomear): denominar, apelidar, dar nome.
Mu-hêrakwên (idem~ mu-êrakwên),
tornar famoso, célebre, conhecido, glorificar (guar.: mo-érakwan).
Mu-hlk (reg. - B.C. p. 93 - çig ==
= separar, desligar): encher, terminar
um serviço, encostar.
Mu-hlln. (reg. - B.C. p. 94 - clm =
= liso, alisado, brunido): aplainar,
pentear alguém, alisar, acariciar, brunir, lustrar, (guar.: mbo-slm); muhlm-haw == penteado {estar), alisado:
hê'aw i-muhlm-haw = o meu cabelo
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=

·está penteado: muhl-muhlm=/azer
carinhos, acariciar (forma iterativa):
u-muhl-muhlm = êle fez carinhos.
Mu-hly. . • mono (reg. B.C. p.
249 mbo-hli = fazer tremer):
fazer correr, afugentai; a caça: a-mu•hly i-mono = eu fr~ço correr (gua:r.:
mbo-slsly).
Muhu (von Martius p. ·464 - mussu=
= piseis mysinoideus = Lampreia
Amaz.): muçum (espécie de enguia
- Symbranchus Marmoratus, Casteln.), (guar.: mbusú).
Mu-huk <B. C. p. 167 - hu =revolto,
tourvo,. ter vômitosJ : fazer vomit~ãr.
Muhun (reg.), pintar: muhu-muhun=
= pintar, fazer t"ttuagens.
Muhu-ran (H. Staden: muçurana.): esp.
de corda de embira ou de algodão.
Muhu-timô, thnbó d·e "muçum" (term.
regional).
Mu'i (reg. - cf. B. C. p. 250 - mboi =
= tira.r, separar, apartar, cortar, despedaçar): rachar' rasgar' abrir ·rachando (madeira, pano, papel), rascar
(idem· mu'ir), apartar, pattir, dividir, cortar aos pedaços: ~êpé'aw
a-mu'i hê-itazl-plp(é) = eu racho
lenha com o mel;l machado:· (i)-mu'i-haw = rachadura: mu'i-mu'i =
= rachar em pedaços pequenos, retâlbar, desfibrar, (gl1ar.: n1bo i).
Mu-Wiikwê11 (reg. - B.C. p. 277 -·· moeaqua = perfumar): {Jerfumar, tornar
cheiroso, defumar, (guar.· mo-hlil·
kwã).
Mu-lapénõng (reg. - vide· mu-apénõng), fazer borbulhar, produzir ondas.
Mu-lapi (B.C. p. 250 -- . mbo llil
api = fazer cair no chão): derribar,
fazer cair no chão.
Mu-lar (reg. -- B.C. p. 280 - mo-lgar = fa7Jer tomar água ou receber,
ensopar, embeber, enxarcar, molhar):
fazer boiar.

=

Mu-~'ê (reg. -

etim.· mu l-hêm
= expremer lfquidô): expremer o suco fazendo fôrça: mu-l'ê kaml-k·w êr = ordenhar.
Mu.-lku (reg. - idem· mo-lku - .B.C.
p. 251 - mbo-lcu = tornar liquido):
fazer derreter, desmanchar, liquefazer,
liquidificar, dissolver (sal, açücar), ni:achucar, magoar: hê-zlwa (a)-mu-Iku = machuquei o braço: mu-lku-haw = golpe, contusão, mágoa,
(guar.: mbo-lku).
Mu(a)'lm (reg. - cf. hlm = liso,
reto.).: en<lireitar, desentortar (arame,
ponta de flecha, etc.): mu(l)'mgatêté =- aperfeiçoar, aplainado.
Mul-mulw (reg. - vide! wl-wlw);
fazer oscilar, banibolear.
Mu-in (reg. - L.A. p. 47 - a-i-mo·in = je le mets): colocar em pá,
pôr em pé: (guar.: mo-i); mu-ingatu = guardar, conservar com
cuidado (guar. · mo-ingatu).
'M u-inl (reg. - B.C. p. 277 - mo-endl = acender, fazer luzir): atiçar
o fogo, espanar, soprar, abanar, acender, (guar. : mo-endl).
Mu-ipê (reg. - B.C. p. 204 - ipê =
= manchado, pintado, sujo): sujar:
mu-ipé-haw = o sujo: ka'i klhaw
u-mu-ipé == o macaco sujou a rêde.
Mu-lpl-p6r (reg. - lpl =base: p6r =
= soltar, pular: cf. B.C. p. 412):
deSaI"rB.igar, derrocar: o-mu-lpl-p6r
lwltu lwlra = o vento desartaigou
a árvore.
Mu'ir (B.C. p. 250 - mboi = contas,
caroços, frutinhas redondas)• miçangas, contas, frutinhas redondas. (f~ijão
de N. Senhora) usadas como enfeite,
(guar.: mbo'i).
Mu-ir (reg. -- B.C. p. 250 - mboir =
1 = tirar, separar, apartar): arrancar
coisa pregada, separar, apartar: mu-ir-akwên = esticar com f ôrça.
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Mu-iro (reg. - B.c·. p. 208 - ir6 =
= revolt~r ·Se, aborrecer-se, etc.): aborrecer, irritar, enfezar al~uém, azedar.
Mu-iru (reg. - B.C. ·p. 209 - ird =
= accompagnar, seguir, ir juncto com):
associar, irmanar, acompanhar, ir junto, conjugar: mu-iru-har = companheiro, camarada (H.M.F.).

Mu-karay (reg. - B.C. p. 275 - mocArai = fazer arranhar ou coçar,
raspar, escamar): raspar, escamar.
Mu-karuk (reg.), fazer urina!' (orianças),
· · (guar.: mbo-kwarú).

Mu-katii (idem! mu-katak reg.
- · B.C. p. 275 - mocatã = fa~r
jogar, chocalhar, sacudir): fazer jogar,
Mu-itiw (reg.), sujar com palha, pauzisacud.ir para afrouxar, fazer chocalhar,
nhos, etc ..
fazer oscilar: lwlra mu-katJi = sa,.
cudo a árvore (para derribá-la).
-Mu-itzôk (reg. - etim. · mu-in =
= colocar em pé: tzôk = bater):
Mu-kata (reg.), fazer esticar, encher a
fincar no chão batendo.
barriga, fartar-se, estar farto: hê-rlyê. u-mu-katii = enchi-me a
Mu-l'u tB.C. p. 251- mbo lu = ftzer
barriga: hê-réwl-kiitil = estou farto:
beber agua, regar): fazer beber ág,ua:
héwi-katii-hu = ter hidropisia (barrl·
hê-ra'lr a-mu-l' u-kar = fiz meu
ga d'água).
filho beber água (guar.: mbo-l'ú).
Mu-katu (reg. --.. B.C. p. 245 - mboMu'lw (B.C. p. 245 - mbocayá =
-catú = fazer bem, levar a bem):
= fructo de palmeira em geral): esp.
limpar, endireitar, melhorar, beneficiat:
de frutinho do mato roxo ou encarnado:
u-mu-katu u-apê -= êle limpou o
muka'lw (idem· mukay'lw) = ma..
caminho tda casa dêle): (i)-mu-katu•
caiba, macaúb& - Acrocmoia scle-plr = endireitado, melhorado, benerocarpa, Mart.
ficiado: (i)-mu-katu-har = o que
Mu-ka'aw (reg.), fazer defecar (crianlimpa: mu-katu-haw = limpeza:
ças): puhãng u-puru-mu-ka'awmu-katu-iiwan = idem: mu-katu•
-ma'ê =purgante: puhãng u-puru-kar = mandar limpar: mu-katu
•mu-ka'aw-ma'ê••. 'u = tomar um
kô = limpar a roça.
purgante (sólido): puhãng u-puru- ·
Mukaw (Reativo p. 96 .- mboca
-mu-ka'a:w-ma'ê.i... l'u = tomar
= arcabuz): espingarda, (guar.: :mboum purgante (líquido).
'
ká); muka-aplha = fécho da mola
Mur-ka' ê (reg. - Restivo p. 521 - amoda espingarda: muka apllia-p&r =
cae = tostar): tostar à fumaça, ao
= espolêta: muka'lw = coronha da
fogo, moquear, fazer secar, assar, secar,
espingarda: muka-lwlr-har = va(guar.: mo-ka'êm).
reta da espingarda: mu.ka-kltl'.k ==
Mu-kamu (reg. - B.C. p. 275 - mo
=bucha da espingarda: muka-ku'i=
cambú = amamentar, fazer mam= pólvora (Restivo p. 97 - mboca
mar): amamentar, fazer mamar, criar
cuí); muka(w)-p&r (B.C. p. 244
ao peito: a-mu-kamu hê-m.im1r =
~ mboca por) = carga da espin=amamento o meu filho, (guar.: mogarda: muka purakar-haw = vareta
-kambú).
da espingarda: muka-rak·way = cão
da espingarda: muka-réhé-har =
Mu-kãng (reg. Mont. II p. 88
- amocang = enju gar): secai', fazer
= espolêta: mukaw-a'ly (B.C. p.
se~ar, enxugar, fazer enxugar, (guar.:
244 - mbocab = com que se dispara:
mo-kãng); mu-kãngatu = fortiii'ly = grãos) = chu.mbo: mukiw·ii'ly tata-pé u-mémék =o chumbo
ficar.
~

=
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derrete no fogo: mukaw-a'l-z-apuka = bala: mukaw-apéku = gatilho da espingarda (língua): mukaw
apltérêr = cano da espingarda: mukaw-hézar-plrêr = armadilha com
espingarda: hê-ka'a-mono-haw ihê-mukaw-hézar-haw iru-ramo =eu
caço de armadilha armada com espingarda: mukaw-hu = espinga.rda
grande, rifle, canhão: mukaw ••• mop6k (reg.) =disparar a espingarda: mu-kaw-naml (Restivo p. 410 - nambi=oreja)=cão da espingarda: mukaw-p6k (idem· muka-p6k - B.C.
p. 244 mbocap6g) = tiro de
espingarda: mukaw.•• p6r6k (reg.
- B.C. p. 418 - por6g = estrondar,
disparar) = descatregar o rifle, djsparar: mukaw-rlapu = tiro da espingarda.
Mu-kay (reg. - B.C. p. 244 - mbo-cái = queimar, abrasar, incendiar):
abrasar, incendiar, · queimar, (guar.:
mbokay); mu-ka-z-ukar = mandar
queimar, incendiar.
Mukay'lw (idem· muka'lw - B.C. p.
p. 245 - bocaylb in mbocayalb =
== palmeira (Acrocol:nia), l:nacaúba.
Mu-kiizlm (reg. - B.C. p. 275 - mocaíl l = perder, estragar, consumir):
perder, gastar, deitar fora, deitar a
perder, · estragar, estar prejudicado:
hê-r~imaw 2awar a-mu-kazlm =
e: perdi o meu cachorro:
a-mu·kazbn(i)~ - perdi o caminho: a-mu·klzim pina nê rémi-murêr ihê-wé
karu-méhé -== eu perdi o meu anzol
que me deste ontem: arapuha-plp6r
a-mu-kazlm = perdi a batida do
veado: a-mu-kiízlm -néhé amo =
=eu vou sair prejudicado (guar.: mo-kaíllm); (ma'ê)-mu-kazlm-har =
= aquêle que deita a perder: (ma'ê)·mu-kiizlm-haw = lugar onde se
perderam as coisas: mu-kazlm =
-== zumbir: hê-aplhar mu-kazhn =
.. meu ouvido está zumbindo.

Mu-kl' a (reg. - B.C. p. 289 - mon•
gla = tornar sujo): sujar, tornar
imundo, contaminar, poluir: é-mo-kl'a-zo! = não suje! (guar. : mõngl'a); mu-kl'.'a-haw = sujeira.
Muklran (idem· puklran - B.C. p.
234 - m.uqu1râna = lendas do pio-lho de pelle? in mbiqulb); piolhos
da pele, chatos.
Mu-kirl'.maw (reg. B .C. p. 255
- mhoquirey = esforçar, alentar,
animar): fortificar-se, sentir-se forte,
animar, dar coragem, instigai: mu-kirlma katu = fortificar, (guar ..
mo-kir(é)'lm).
Mu-klta (reg. - Restivo p. 402 - quitã = fiudo: B.C. p. 412 - p0qultâ = o que tem nó): fazer um nó, da.r
nó, (guar.: mbo-kltã).
Muku (idem· puku - B.C. p. 263
- mbucú = longo, comprido, extenso, grande): comprido, longo, extenso, grande.
Mu-kizik (reg.), fazer cócegas, (guar.:
mo-kiryi).
Mu-klzê (reg. - B.C. p. 289 - mo·glhlye=fazer temer-se, metter medo,
amedrontar, atemorizar): meter mêdo,
espantar, amedrontar, atemorizar.
Mu-ku'i-tz6k, reduzir a pó, pulverizar
socando (B.C. p. 245 - mbocuichog).
Mukuy lVide· mukwi - B.C. p. 275
- mocõi = dous): dois, duas, ambos
a'ê i-mukuz o-ho(wa) = ambos
foram embora, (guar.: mokõy); muku-mukuy (idem· muku-mukwi) =
= de dois em dois, cada dois (guar.:
mo-kõ mo-kõy); mukuy amo na-irwi = três: mukuy-ha-rupi =
= duas vêzes: a-étzak ko-awa mukuy-ha-rupi = eu vi êste homem duas
vêzes: m.ukuy-haw-kuri = duas
vêzes: mukuy-wê (idem· mukuy·wê-zo - B.C. p. 275 - mocõibé =
= · mais dous) = duas vê?Jes (guar ..
mokõy-vé); mukuy-wê-zo a-zus

-159-

-kwên Kamirang == passei apenaduas vêzes por Camiranga: mukuza
-a'u =uns dois, poucos: mukuz-a'i=
s:: muito poucos.
Mu-kwar (reg. - B.C. p. 254 - moquar = esburacar): esburacar, cavar,
(guar.: mbo-kwá).
Mu-kwaw-ukar (reg.), explicar-se: a-mu-kwaw-ukar i-zu-pé = eu me
explico com êle.
Mu-kwéhêm (etim.· ko = o ser, o
intimo: hêm = sair): amedrontar,
espantar, atemorizar, meter mêdo,
açoite: awa hê-mu-kwéhêm = o
homem me espantou, fguar·: pl'a-hêm); mu-kwéhêm-haw = espanto, mêdo, espantalho: zawar mu-kwéhêm-haw = coisa para espantar
cachorro.
Mukwi (vide· mukuy), dois (quando em
composição): hê-pt.-mukwi = minhas duas mãos (dez): mukwi-har(ii)-wK = um p9r, um casal (animais):
mukwi-har awa-kwêr(ii)-wii = um
par, um casal (pessoas): mukwi·ma'ê(wK) = um par (B.C. p. 276
- moc6i baé); uma parelha.
Mu-kwi (reg. - idem· mukuy - B.C.
p. 290 - :mongui ="fazer cair, derribar): fazer cair, derribar.
Mu-mii'ê (B.C. p. 280 - momaê =
= fazer olhar, dar vista, fazer ver):
fazer olhar (virando a cabeça de alguém): fazer ver, mostrar, despertar,
aoordar alguém: hê-mu-mii'ê kwêy-réhê ! = mostra-me aquilo! (guar.:
mo-ma'ê).
Mu-ma'ê (reg. - B.C. p ..280 - mombae = fazer ter coisas, dar, enriquecer): enriquecer, fazer ter coisas, abas
tecer: mu-ma'ê a'ê = enriquecer,
cumular de presentes: mu-ma'ê
ma'ê = idem: (guar.: mo-mba'ê).
Mu-ma'ê-kwaw (reg.), explicar: mu.ma'ê-nu-kwaw = convencer.

Mu-n1air (reg.), reforçar, fortalecer, p1estigiar alguém (religião).
Mu-mano (B.C. p. 280 - mo-mano =
= fazer morrer, matar, assassinar):
fazer morrer, ass!:Lssinar, (guar.: mo-manõ).
Mu-mara'ar (reg. - vide· mara'ar =
= fraco, débil, doentio), enfraquecer,
debilitar alguém, prostar, atacar (doença).
Mu-maran (B.C. p. 280 - momaran =
= fazer mal, offender): fazer mal, prejudicar, ofender, aleijar, (guar.: mo-marã).
Mu-ma-ukwêy (reg. - vide· mu•
-maw), aprontar . .,
Mu-maw (reg. - , idem·. mu-paw
- B.C. p. 281 - mombáb=dar fim,
consumir): terminar, acabar, aprontar,
findar, gastar, destruir, ajustar, dar
cabo, mudai (sentido de terminat, pôr
têrmo): érê-mu-maw nê-purawkl? =
= terminaste o teu trabalho ? k&ni
érê-mu-maw kwêz néhé, êrê-ho
néhé = quando terminares aquilo,
podes ir (irás): a-mu-maw hê-rêko-ha-wêr =mudei de conduta: é-mu-maw naziiwê-haw ! = acaba com
isso! érê-mu-maw ta-ra'ê ra? =
= será que você a.cabou ? (guar. :
mombá); mu-maw-haw = fim,
acabamento: mu-maw pltun =
= passar a noite: a-mu maw ko·pltun i-mono-ni a-kêr = eu passei
tôda a noite sem dormir: mu-maw
têko-ha-wêr tiru-ahl =- endireitar-se, mudar de conduta: a-mu-maw
hê-rêko-ha-wêr tiru-ahl = eu me
endireito: mu-niaw-upaw••• té'ên·
-ahl -= gastar a-toa, desperdiçar,
esbandalhar: a-mu-maw upaw témêtiirêr té' ên-ahl = desperdicei
todo o dinheiro.
Mu-may'u (reg. - de· mu-ma'ê 'u),
alimentar, fazer comer, dar de comer:
mu-may'ukar = convidar (para comer). ·
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Mu-mé'é (vide· mé'é = despertar
- B.C. p. 282 - mombé = fazer
ficar, animar): acordar alguém, animar: Tiriwêr é-mu-mé'é? = a·J orda
o Silvério!
·
Mu-mé'eng (reg.), fazer vender, fazer
repartir, fazer aistribuir.
Mu-mémêk (reg. - Restivo p. 226
- amomembeg = derretir): cerreter, amolecer, tornar líquido: êi-rêtõngwêr a-mu-mémêk = eu derreto a cêra (de abelha), (guar.: membé).
Mu-mêmh (reg. - B.C. p. 265- memr
bh = impregnado, gravidado): fecundar, engendrar, impregnar, tornaprenhe: a-mu-mêmlr = eu fecundo,
(H.F.): hê-mu-mêml'.r = eu sou
fecundada (M.F.), (guar.: mo-membl).
Mu-ménar (reg. - B.C. p. 285 - mo·mendar = fazer ·casar): fazer casar,
acasalar, (guar.: mo-mendá).
Mu-mê'u (reg. - B.C. p. 282 - mombeú = declarar, relatar, referir, publi<'ar): contar, relatar, narrar, mostrar, indicar, oferecer, prometer, referir, explicar (guar.: mo-mbé'u);
kwêz a-mu-mê'u Tiriwêr(u)-pê, na•mono-kwaw kuri nê-wê! = tendo
prometido isto para o Silvério, não te
posro dar agora! é.;.inu-mê' u ma'ê
urê-wê? = conta utn. caso para nós!
(ma'ê)-mu-mê'u-har =comprometido, relator, que conta histórias: (ma'ê)·mu-mê'u-haw = compromisso, promessa, oferta, conto, história, lenda,
esclarecimento, explicação: mu-mê'u·mê'u-kar = mandar dizer, mandar
recado: mu-mê'u-kwaw = calar a
verdade, contar "histórias": ~-mê' u
'
••• p é = queixar-se:
a-mu-meAf u·ram hupé = vou queixar-me ao
pai dêle! (i)mu-mê'u-pl'.r(i)'bn =
= segrêdo (aquilo que não é contado):
mu-mê'u. • • wê (reg. com subs.

verbal) = prometer, comprometer-se
com: a-mu-mê'u hê-ho-haw plhiiwê nê-wê = eu prometo a você ir
amanhã: amu-mê'u né-wê = eu
te explico, eu te i;rometo: u-mu-mê'u
ihê-wê = êle me prometeu: mu-mê'u
zé-miln = denunciar (contar às escondidas).
Mu-mêw (reg. - B.C. p. 282 - momhéb = achatar, aplanar, amassar):
achatar, abaixar, aplainar, rebaixar,
amassar, (guar.: mombé); mu-mêw
katu = idem.
Mu-mézu (reg.), fazer beiju.
Mu-miarihu (cf. B.C. p. 242 - mbobia = accomodBr, tractar bem), estar
passando mal (fatalidade), ser mal
tratado: hê-mu-miarihu-p(ii)! = é
meu destino!
Mu-ml'.-iitii (1eg. - B.C. p. 285 - mo-mi'.ãtã = fazer-se duro, firmar, sustentar): firmar o pé, sustentar.
Mu-mlk (reg. - B.C. p. 283 - mombi'. = apertar, ·aptar, constranger):
apertar, atBr (estar apertado, atado),
prensar, suportar, agüentar, comprimir, constrangir: hê-mu-mlk =estou
apertB<lo: a-mu..mlk i-iikãng =
= aperto a cabeça dêle, lguar.: mo-mbi'.); aman-étété a-mu-mlk =
== agüentei (su.portei) muita chuva:
zuru. • • mu-ml'.k = fechar a bôca.
Mu-miri (reg. - B.C. p. 285 - mo
miri = tornar pequeno): tornar pequeno, humilhar, (guar.: mo-miri).
Muml'.rl (Restivo p. 359 - momblrl =
, = lexos): longe, longínquo, (guar.:
mombkl).
Mu-miru (reg. - Restivo p. 73 -· amomhuru = amen8zar: B.C. p.
286 mo-mirõ = revolucionar,
agitar): ameaçar, desafiar, desafetar,
causar distúrbios, perturbar, (guar.:
mo-mburú); hê-mu-miru = êle
me ameaça: (puru)-mu-miru-haw =
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= ameaça: (puru)-mu-miru-har =
= ameaçador.
Mu-mlta (reg. - B.C. p. 283 - momblta = fazer pousar, ficar, morar,
estabelecer, agasalhar): fazer ficar,
pousar, deter, hospedar, agaselha.r,
abrigar: mt.1-mlta-haw = pouso,
pousada, abrigo, agasalho, filtro, coador.
Mu-mltu'u(l'eg. - ·B.C. p. 283- mombltu'u = fazer comer ou bebet o
vento, fazer respir8r, tomar fôlego,
descansar): fazer respirar, fazer tomar
fôlego, fazer descansar, alentar, confortar, animar, apazigue r, setenar.
Mu-mlw (reg. - L. A. p. 10 - momhy = étreindre): amolecer, derreter,
abrandar, aparecer, fazer amolecer,
emassar: ta'u-wêr hê-mu-mlw =
=tive um pesadelo lidem· azãng••.
••• mu-mlw); a-kêr i-ruku i-t11- ·
-p(a) u'ur(i) azãng hê-mumlw-(o) =
= dormindo tive um pesadelo.
Mu-mly (reg. - B.C. p. 286 - momli = fazer bolir, remexer, revolve1):
movimentar, mexer, fazer bolir, remexer, agitar, remover alguma coisa:
é-mu-mly-zo nê-rétlma ni nê-zl·wa ! = não mexa (nem) tuas pernas,
nem teus braços! (guar.: mo-ml'.y).
Mu-mu'ãng (reg.), fazer sombra.
Mu-mu'ir (reg. - vide· pu'ir = contas,
Dliçangas): enfeitar, adornar com miçang~s.

Mu-muka (reg. - B.C. p. 284 - mombucá = . farier vazado~ rompido, derram:ac{o):· escorrer, derramar-se, derram11or• com abundância, fazer jorrar,
desbarata.i:: kwati zawa-ruwl u-mu·mu-ka = .. o coati ensangüntou o
• ~A
cachorro:
ue-ru w 1-k wer u-mu-muka = tenho hemorragia, (guar.: mo. -mb11ká). \
Mu-mukuy ~reg. - B.C. p. 275 - nio.mocõi = fazer dous): fazer um .par,
emparelhar, desdobrar-se, (guar:: mo(

-~okõy).

)"

A

Mu-mun (idem· mlmlk), diz.se quando
aparecem bôlhas de ar à superficie da
água: l-mu-mun=borbu1ha d'águi:t..
Mu-muru'a (.reg. - B.C. p. 428 - puruâ = I renhe): fecundar (sexual),
(guar.: mo-pura'a).
Mu-muyté (reg.), afastar, achar longe:
a-mu-muyté u-zéwi-( wa) = afasteio-os ~ns dos outros.
Mu-mu-zãngwêr (B.C. p. 290 íí~ = fazê-lo nascer): órfão.

mo-

Mu-muzéran (.reg. - vide· puzêran),
f2.zer zoadr,s {agradáveis), alegrar-se,
..
hAe-raI'!!/_
regoz1J8.r-se:
...... u-mu-muzeran
hê-rêkwa-haw-pé=o meu filho está
brincando em ·casa.
A

Mu-nan (reg. - B.C. p. 286 - monã =
= mesclar, misturar, confundir, borrar): misturar (ex.· fa1inh1 com arroz),
mesclar, confundir, borrar, apagar (espalhando), ligar, encorpar, (1!,uar.:
moná); muna-munan = mistura:
mu-nan-haw = ide1n.
Munar••• réhé (B.C. p. 286 -ímondáJ.' = furtar): roubar, furtar: hê-munar = eu roubo: uré-munar
ma'ê-réhé =roubamos (nas) as coisas
(guar. · mondá); munar-haw (idem:
muna-ha.w) = roubo, lugar onde se
rouba: (i)-munar-ma'ê = ladrão:
(i)-munar-êté-ma'ê = aquêle que
rouba muito.
Mu-niírãng (reg. - ·B.C. p. 314 - narõ = espandir-se, abrir-se): Bfrouxar
(uma coisa apertada), desapertar.
Mu-néhêw (reg ........... B.C. p. 286 - mondéb = ·vestir): vestir, meter, introduzir: tirur a-mu-néhêw =eu visto
a calça (guar.: mondêv); mu-néhê,
:ne'h"'e = cruzar: a-ze-po
mu-ne'h'e-néhêw = cruzo as mãos: mu·néhêw. • • i-pirêr-pl'.pê = embainhar: a-mu-néhêw takllie i-mono
i-pirêr-plpê = ·meto a faca na bainha.
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Mu-nêm (reg. - B.C. p. 288 - mune = fazer feder, infeccionar): fazer
feder, apodrecer, corromper, infett!.r .
estragar, (guar.: mo-ne).
l\'lu-nérlk (reg. vide· mu-nirlk
- B.C. p. 287 - · mo ndirl = debulhar, desgranar): separar, debulh2,r,
desgranar, apartai', tir2.r, retirar: é, .k ne-po.
, " ' = t'ira a mao.
- 1
-mu-ner1
(guar. : mondirl).
Mu-nêw (idem supra· mondéh = pôr,
impôr, sobrepôr), carregar, pôr: kuzãngwêr(i)-wa u-mu-nêw u-mimlr·(ii)-wa topôy-plp(é) = as mulheres
carregam seus meninos numa tipój9
(guar.: mondév); mu-néwêr = ser
credo.e, aviar (neol. port.: dever): mu-néwêr-har = credor, aviador: ihê·zwã mu-néwêr-har = eu sou credor
de João.
Mungay (reg. - Restivo p. 192 - ambogay ybira = cortar haziendo muesca en um paio): cortar, golpear, bater, ferü:;-se: a-mungay ko-lwl.ra'i-k wêr = eu corto êste pedaço de
de madeir2.: zawar a-mungay = eu
bati no cachorro, (gu3r.: mongay);
(i)-mungay-hawêr (idem· munga-z-awêr) = corte.
Mungwéraw (idem· mõngwéraw - reg.-:-- B.C.. p. 247 - n1hoguerá =
= fazer sarar, curar, restabelecer):
s2lvar a vida, ~curar, fazer s2.rar, restabelecer, (guar.: mangwerá).
Mungwéray (idem: mõngwéray- r~g.
~ B.C. p. 247 mboguerái = enfadar, enjoar,, enfastiar, enfadar, abor. recer, enjoar, enfastiar, (guar.: mongwéray).
.
Mu-nlk (reg. - Restivo p. 461 - ayepeá moendl = quemar lena: B.C.
p. 286 - mondl'.g = abrazar, inflammar, queima.r): incendiar, queimar,
acender, abrasar, inflamar: tata a-mu·nik ==- eu acendo o fogo: tata-inl'.
a-mu-nlk = eu acendo a lu:z: péthn

-

a-mu-nlk = acendo o cigarro: tata
munlkaw = isqueiro, (guar.: mo-ndl; mo-hendi).
1\-lu-nlk (reg. B.C. p. 286 -· mundlb=
= fazer jazer, vmontoar): fazer jazer,
amontoar, pôr em montão (vide'. tlw).
Mu-nirTh: (reg. - B.C. p. 287 - ímo
ndirl'. = debulhar, desgranar): rethar,
afastar, sep'.'.l.rar, afastar um do outro,
mudar (de lu.gar), emigrar, fazer afas-·
tar-se,_fazer correr puxando: a-munirlk u-zé-wi-( wa) = afastei-os um
,
. "k tze-w1.
" _., =
do out ro: e-mu-Dir1
= tira-o daqui! ma'ê a-mu-nirlk
patwa-wi = ·retiro as coisas do patuá,
(guar.: mondirl); mu-nirlk-haw =
= afastamento, separação.
Munly (reg. -·1 B.C. p. 287 __.. mo
ndi:i = assustar, espantar): xingar
alguém, repreeender, 2,ssustar, espantar, gritar, gritar para afugentar um
animal, dar um susto, &urpreender,
estranhar, alarm9,r, apavorar· ti-munl-z-i-mono ! = vamos pregar:lhe um
susto! (guar.: mondfy).
Mu-nunuk (reg. - B.C. p. 290 - monundú = fazer palpitar): fazer latejar, pulsar, palpitar, (guar.: m<>-nunú).
Munuwi (idem· manuwi - B.C. p.
217 - ímandubi = amendoim):
(mandubim) amendojm,(guar.: manduví).
Mu-pií'am (reg. - B.C. p. 293 - mopaã = fazer engasgar, intrometer):
prender-se, engasgar-se ficando seguro,
intrometer, introduzir alguma coisa
fazendo fêrça (ex.· dedo numa garrafa),
obstruir, tornar imprensado, (guar.:
mo-pa'ã).
Mu-panêm (reg. - B.C. p. 293 - mo-pane = tornar infrutüero, estéril):
infelicitar, ·tornar estéril.
Mu-papãn (reg. - idem· mu-papãng
- B.C. p. 357 - pã = batido, tocado,
espancado): fazer tiritar, fazer tr~mer
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batendo: i-ru(w)l-tzãng hê-mu-pii·pan = eu tirito de frio (o frio me
faz tiritar).
Mupar(i) (reg. - B.C. p. 252 - mbopar = alterar, turvar): enganar: ihê
uru-mupar(i) = eu te engano: (puru)-mupar-ma'e = enganador.
Mu-parak (reg. - idem· mo-tararak),
agitar, sacudir (sólidos) produ,zindo
ruído (guar.: mo-parará).
Mu-pararan (reg. ~ B.C. p. 294- mo
parara = fazer ruído, rumor): fazer
ruído ou rumor, bater, tocar, agitar,
sacudir fazendo zoada, sussurar, zunir
(guar.: mo-pararã); maraka a-mu·pararan = agito o maracá (quando
os espfritos alegram-se com os assistentes da pajelança.
Mu-paraw (reg. ~ B.C. p. 281 - mboparáb = tornar variado, variar, variegar, mixturar côres): tornar variado,
misturar côres.
Mu-péhé (reg. - etim. · péheng =
= pedaço B.C. p. 294 - . mo·pehê = fazer partido, tornar partido, partir): partir, mu-péhengwengwêr = cortar em pedaços, picar,
retalhar, fragmentar, (guar. : mbo·pehengwê).
Mu-paw (idem~ mu-maw - B.C. p.
252 - mbo-pab = acabar): acabar,
terminar.
Mu-pên (reg. - B.C. p. 294 - mope =
fazer quebrar-se): quebrar-se, esquinar, quebrar mna coisa comprida,
fraturar: hê-z1wa a-mu-pên = quebrei o braço (fraturei o braço) (gu9.r.:
mope); mu-pé.-pên = espatifar-se,
quebrar aos pedaços.
Mu-pénõng (reg. - B.C. p. 293 ·- mo
penu = tornar saliente): tornar saliente, encaroçar, fazer borbulhar, produzir equimose, (guar.: mo-pénô);
mu-lapénõng = fazer ondular, produzir ondas, fazer borbulhar, fazer

=

riscar a superfície da água: hê-pirêr
péno-pénõng = tenho curuba.
Mu-péra-paraw (idem· mu-piira-pa•
raw - reg. - B.C. p. 361- paráb =
= de muitas côres ou aspectos): pintar
de várias côres, (guar.: mbo-pará).
Mu-pérérêk(reg.- B.C. p. 252- mbo-pereg = fazer revoar, fustigar): fazer
bater mllitas :vêzes, produzir ruído
<>om objeto vazio, sonoro, ôco.
Mu-pérêw (reg. - B.C. p. 371 - pereb = ferida velha): ferir, deixar
cicatriz, produzir chaga: têko a-mu-pérêw = eu feri alguém, (guar.:
mbo-peré); mu-pérêw-haw = ferida: ihê-hê-mu-pérê·w -haw = tenho
feridas, é'stou ferido.
·
Mu-pêw (reg. - B.C. p. 252 - mbo-péb = aohatar, amassar): aplainar
(madeira), achatar: mu-pê-katu =
= aplainar, (guar.: mo-mbé).
Mup1 (ideJll: pup1 - B.C. p. 253
- mbopJ'. = pé, assento, fundo, interior): canto, extremidade: zuru-mupl = os cantos da bôca, (guar.: mbopl'.).
Mu-pl'iiiyu (reg.), irritar, encolerizar
alguém, causar, produzir ressentimento,
(guar.: mbo-pl 'asai).
Mu-pihô (reg. - B.C. p. 391 - piçog = extender): fazer extender, espalhar.
Mu-plk (reg. - B.C. p. 282 - momblg = accalmar, aquietar, . parar):
desenganchar, libertar: pina-ham a-mu-prk = desenganchei a linha
(prêsa no fundo da água).
Mu-prk (reg. - B.C. p. 252 - mbo-pig = saccudir, abalar, balançar),
sacudir, abalaP.
Mu-pik1rlwo (reg. -- vide~ pikuiwo),
enfileirar, enfiar peixes num cipó: pira
a-mu-pik1rl'.wo = enfio peixes num
cipó.
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Mu-pin (reg. - B.C. p. 294 - mo-pin = tornar raspado, raspar): raspar, rapar (vide· zu-pin).
Mu-pinaw (reg.), limpar raspando a
sujeira: wlra-pêw é-mu-pinaw! =
= limpa a mesa!
Mu-pinim (idem· mo-pinim -, reg.
- B.C. p. 294 ~mo pini = pinctar·
Mont. II p. 2951289 - amopini =
- pintar): escrever, pintar, fazer
pintar: ihê né a-mu-pinim ka.r =
= eu mando você eserever: mapêr
• •
•
a-mu-p1n1m = eu escrevo, eu p~nto
(guar.: mo-pinim = pintar): mu-pinim = eu escrevo, eu pinto (guar.;
mo-pinim = pintar): mu-pinim-ha w = escritura, escrita.
Mu-piplk (reg. - B.C. p. 377 -· piplg = ferver, luzir, brilhar): fazer
estalar quebrando ou amassando: pino
mu-piplk = fazer estalar a palha
sêca, amassando-a.
Mu-pirãng (reg. - B. C. p. 285 - mo-mirang = tornar vermelho): ruborescer, tornar vermelho.
Mu-piriitii (reg. - B.C. p. 294- mopirâtâ e: tornar como duro, eallejar):
calejar (tornar a pele dura).
Mu-pirlk (reg.), aspergir, espalhar: 1
a-mu-pirlk = eu espalho água, mu-pirl-pirlk = , asperg,ir repetidas vê?.es.
Mu-pirirlk (reg. - cf. Mont. I p. 296
- ymhochiriripira = frita cosa):
fritar, chispar, borbulhar, a-mu-pirirlk = eu frito, (guar.: pirirl).
Mu-piring (reg.' - B.C. p. 294 - mo-piri = fazer tremer, agitar, irritar
a pele): fazer tremer, dar arrepios,
dar calafrios, (guar.: mo-piri).
Mu-piririm (reg. - B.C.
296 - piriri = ligeiro, veloz, girante): fazer
girar velo.zmente sôbre si mesmo.
Mu-piru (reg. - B.C. p. 252 - mbopirú = fazer estalar, fazer rebentar):
tornar fôfo, inchado, aliviar (falando
•

p:

em pêso ou carga), (guar.· mbo-pirú);
mu-piru-ahl = aliviar: mu-piru-hu = ter abcesso, tornar inchado:
hê-rii.y mu-piru-hu = tenho um
abcesso dentário.
Mu-piru'a (reg. - B.C. p. 252- mbo-piruá = fazer a pelle saltada, empollar): empolar.
Mu-pitzlk (reg. -· idem· mu-pihlk
- vide· ptizlk); reduzir, diminuir,
tornar pequeno, (guar.: mo-pichl).
Mu-plw (reg. - idem· mu-mlw - B.C.
p. 284 - momhlu = tornal' brando,
amollecer): amolecer, tornar-se mole,
abrandar.
Mu-puk (reg. - B.C. p. 253 - mbopóg = fazer disparar, estalar, reben·
tar): fazer espocar, estalar, rebentar,
furar, romper, (guar.: mo-mbú).
Mu-puka(reg.- B.C. p. 254- mhopuca=fazer rir): distrair, fazer rir, (guar.:
mho-puká); mu-puka-ukar = fazer
rir, fazer distrair.
Mu-puku (B.C. p. 254 - mhopucú =
= fazer longo, alongar, dilatar, extender): alongar (fazer comprido),
dilatar, alargar, esticar, (guar.: mho-pukú)~

Mu-pupur (reg. - B.C. p. 254 - mhopupú = fazer ferver): fermentar,
fazer ferver. (guar.: mho-pupú);
(i)-mu-pupur plrêr = fermentação,
fervido.
Mu-puraraw (reg. - vide· puraraw =
= dor, padecimento): fazer passar mal,
fazer padecer: mu-purara-ukar =
= fazer sofrer, judiar.
Mu-mu-puru'a (reg.: vide· puru'a);
tornar prenhe, (guar.: mbo-puru'a).
Mur (B.C. p. 258 - mhoúr = fazer
vir, chamar, trazer): trazer ,fazer vir,
dar, passar: é-mur ihê-wê! = me
dá! me passa! mur(u)-kar =mandar,
(gusr.: mboú).
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Murakê (B.C. p. 414 - puraquê
= esp. de peixe): puraquê (rio Pindaré).
Mu-ran (B.C. p. 255 - mho-ra =
=fazer m9.nchado ou maculado): manchar.
Mu-raw (reg. -· B.C. p. 294- mo-rá =
= fazer perdurar, fazer conservar··se):
fazer perdurar, fazer conservar-se, criar:
zéruti a-mu-raw = crio uma juriti.
Muran-aiyu-été (reg.), amansar, pacificar.
Murãngwêr (reg. - B.C. p. 295 - moranguer = fazer o futuro passado,
fazer passar o que é por vir): inu1 ilizar, anular, frustar, embaraçado (ad
mirado), feito besta: hê-murãngwêr=
= fiquei emb'l.raçado, admirado: a'ê
hê-murãngwêr = êle me frustrou,
êle me fêz de besta (etim. · puru +
+ ã + ãngwêr).
Mu-rawlí (reg. - B.C. p. 255 - mho-raubô = agourar, lançar agouros,
sddivinhar): agourar, lançar agouros.
",, • • we" (reg. - v1.de supra·
M ur-ee.
mur), emprestar, dar por pouco tempo:
é-mur-êê ihê-wê? = me empresta!
Murêr (idem· purêr - B.C. p. 415
porêr = efeito, resultado, conse
quência): marca, cicatriz, efeito, resultEdo, consequência: tay-murêr =
== dentada, marcas deixadas por dentada: zawar ray-murêr = dentada
de cachorro: lwlting-murêr=poeira,
(guar.: moré).
Murlpar (vide· murlw), amigo: murlpar-haw = amizade.
Muripar (vide· mur), aquêle que presenteia confunde-se com amigo
(vide supra).
Mu-rétun (B.C. p. 255 - mbo-rétu =
= o que faz cheirar, o olfacto): olfato,
fazer · cheirar, (guar.: mbo-rétu).
Muriti (B. Rodrigues mbaé kaá Imp.
Nat. 1905 p. 65 - mburity = Mauri-

tia flexuosa Mart.): esp. de palmeira,
buriti.
Mur1w (reg. - B.C. p. 252 - mo
or:í = alegr:ctr, contentar, satisfazer,
['..gradar, etc. - idem· mu-uriw);
r.lcgr::i.r, contentar, satisfazer, agradar,
acariciar, sattdar, agradecer, presentear, (guar.: mbo-hor:í); a'ê a-mur1w = eu o agraaeço, -eu o sau"d o:
kwêz na-hê-murlw ! = aquilo não
me l?.grada! kwêy hê-murlw! =aquilo me agrada! murlpar = amigo,
querido: mur1par-haw = amizade:
murlpaw-ramo = de presente: a•
-1nono kwêy nê-wê nê-murlpaw-ramo = eu te dou aqvilo de rresente.
l\Iu-rirly (reg. - B.C. p. 255 - mho-ririi = fazer tremer ou tiritar): fazer
tremer, tiritar, fazer vibrar, (guar.:
mbo-rjrly).
..,

1

Muriti' lw (B.C. p. 234 - mhiriti =
= nome dado à palmeiras (Mauritias):
espécie de palmeira, buriti, pode significar também murici.
Mur(u)-kar (vide· mur e monokar),
mandar témi-murukarêr = o que
foi mandado, encomenda.
Mururê, nenúfar, (família das Ninfáccas).
l\.furukuza (B.C. p. 220- maracuyá =
= nome das Passifloras): maracujá,
nome das Passifloras: murukuza-hu = idem: murukuza'lw =-pé de
maracujá, (guar.: mburukuyá).
Muru-muzãngwêr, não ter família,
ser órfão: ihê muru-muzãngwêr =
et1 não tenho fa'llilia.
Mu-ruwltzãng (reg. - B.C. p. 255
- mbo-roi = tornar frio, esfriar,
fazer frio): tornar-se frio, esfriar.
utar (reg. - idem· putar - B.C.
p. 295 - motar = querer): querer,
desejar.
l\.futa-ha-pé (vide· putar - B.C. p.
p. 256 - mbotahape = por querer,
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por vontaãe, espontâneamente): por
por gósto, por querer.
Mu-tiitãngatu (reg.), tornar-se duro,
enrijecer: u-mu-tatãngatu i-kam =
= diz-se de uma donzela cujos seios
começam a tomar forma.
Mu-tên (reg. - cf. B.C. p. 296 - moten = tornar fixo, rijo, fixar, firmar):
bater (pedra, ferro, etc.), fazer soar com
o dedo: mutê-mutên = soar repetidas vêzes, toc-a.r, repicar: ita-maraka a-mutê-mutên = eu toco o s~no.
Muti (B.C. p. 424 - poti = camarão):
camarão, (guar. : poti ).
Mu-tl ~reg. - vide· tl), humilhar: fazer, causar vergonha, (guar.: mo-ti).
Mu-tlk ~reg. - B.C. p. 257 - mbotl =
= ferir de leve ou com poncta aguda):
fisgar peixe, tirar, esticar, f un g~l',
puxar para si, puxar com fôrça, na
língua re1igiosa: chamar os espíritos:
hê-pina a-mutlk = puxei o anzol:
pira a-mutlk i-mo-( wo) hê-pina-réhé = fisguei o peixe: é-mutlk-o
nê-anam'aw! = não puxe o cabelo
do teu camarada! mlkur a-mutlk(ii)·ram i-mo-( wo) r = vou chamar a
mucura ! (güar.: mbo-t~).
Mu-tlklr (reg. - B.C. p. 287 - mondlqu'ír = fazer gotejar, fazer pingar):
fazer gotejar, fazer pingar, destilar,
(guar. · mo-trkJ'.).
Mu-tining (reg.), fazer secar (sol, fogo,
ar), dissecar, (guar. · mo-tini).
Mu-tlw (reg. - vide· t'íw), fazer plantação de, plantar: pakô a-mu-t'íw =
== eu faço plantação de bananas.
Mutuk (B.C. p. 263 - mhutuk =
= mutuca): mutuca, (guar. · mhutú).
Mutl-mutlk (reg. vide: mu-tl'.k),
morder a isca: pira hê-pina u-mutl-mutlk = o peixe está mordendo
•
a isca.
Mu-t1r1rlk (rep..), fazer arrastar, resvalar, (guar.: mbo-slrlrl'.).

Mu-tuwlliaw (reg.), nomear chefe, prestigiar.
Mu-tzaw (reg.-;- B.C. p. 239 - mboça = fazer furos, furar, esburacar):
causar furos, f.azer furar, fazer esburacar.
:Mu-tzê-ikar ( yÍge· itzê), fazer sair,
expulsar.
:
Mu-tzororôm (reg. - vide· tzororôm),
fazer passar várias vêzes dum recepiente para outro trm ming_au tarroz,
mandicuera, etc.), para esfriá-lo.
Mu-u (reg. - B.C. p. 258 - mbou =
= fazer estar, pôr, colocar): colocar,
pôr (deitado): pêp é-mu-u! = coloca-o aqui! mu-·u katu = guardar
bem (deitado).
Mu-umlk (reg.), machucat alguém.
M:u-w(o) (B.C. p. 296 - mu = alliado,
colligado, chamar a si): suf. verbal
com sentido de tr9zer, vir, chamar a
si: é-nuy i-mu-w(o) ! = chama-a
para cá! é-zapo i-mu-w(H) ! = faç:.
aqui! (vindo trazendo o que se tem
de fazer).
Mu-wãng (teg. - B.C. p. 242 ..:_ mbo,
-hang = fazer torto): pôr de banda,
de lado, torcer, "irar, inclina.r, pôr
obliquo, (guar.: me-vã).
'fu-way (reg.), fazer um cabo (rabo)
para maracá, etc ..
_\1u-wéraw (reg. - B.C. p. 242 - mbo-berab = fazer luzir, brunir, lustrar,
acender): fazer luzir, brunir, lustraracender, fazer brilhar, (guar.: mbo-verá).
Mu-wêw (reg. - B.C. p. 247 - mbo-gueb = apagar, extinguir, bo.r.rar,
supprimix)-: apagar, extinguir: tata-in'í a-mu-wêw = apago a luz,
(guar.: mho-gwé).
Mu-wêwêw (reg. - B.C. p. 242- mho·hehé = fazer voar): fazer voar,
(guar. · mho-vevé).
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Muy'ê (reg. - vide· mu-~'ê), espremer
(sumo): kaml'.-muy'ê = ordenhar,
tirar leite.
Muyté (idem· mwitê - B.C. p. 216
- mamô-eté = muito longe): longe,
,~spaçado de: muyté hê-wi = longe
de mim, (guar.: ma-moyté); muyté-a'u = bastante longe: ~.uyté-a'u-har (idem· muyté-har) = afastado
bastante, longínquo (o que está), (guar.:
ma-moyté-gwá); muyté-har foras·
teiro: muyté-haw = distância: tawuhu u-iko mukwi'ar muyté-haw=
a cidade fica (está) a dois dias de
distância: maran pJ'.tun-té Piahurêko-ha w muyté-haw = a quantas
noites de viagem fica distante a aldeia do
Piahú? (quantas noites está a distância
da aldeia, etc.): a-ta muyté- tap1-zwi
=ando longe de casa: muytê-tété =
= muito longe: muytê-tété na-ha-kwa w pêp(ê) = é longe (demais) para
eu ir lá: muytê tzê-wi = longe daqui.
Mu-za' âk (idem· mu-za' âk reg.
- B.C. p. 259 - mbo-yaóg = desligar, separar, dividir): dividir, apartar,
separar (pelo meio), repartir (sal,
farinha, grãos), partir: a-mu-za'âk
ma'ê-rookwêr i-mu-zua-wi katu-p(a) = dividi a carne igualmente (em
partes iguais): témi'u a-mu-za' âk =
= reparti a comida: mu-za'â-za'âk
(idem· mu-za' â-za' ôk) = dividir em
pedaços miúdos, despedaçar, (guar.:
mbo-ya'ô).
Mu-za-éko (reg. - idem· mu-za-iko),
pendurar, suspender: pako-rarlw l'.waté a-mu-za-êko = eu penduro o
cacho de bananas em cima, (guar.:
mo-sa-êngo).
Mu-zahak (reg. - B.C. p. 259 - mbo·yahug = lavar, banhar): banhar
(alguém), fazer banhar, lavar, (gL1ar.:
mbo-yahú).
Mu-za-l'.wlk (reg. - B.C. p. 577- yealbl = abaxar, curvar a cabeça): fazer

abaixar, íazer curvar a cabeça, (guar.!
mbo-yaJ'.vi'.).
Mu-zan (reg. - L. A. p. 15- nhân =
= correr): fazer correr, deslizar, empurrar, (g,uar.: mo-nãn).
Mu-zãng (idem· puru-mu-zãng- reg..
- B.C. p. 290 - m.onâng = proietir}:
entoar um canto, engendrar, produzir,
acompanhar, (H.Jl,.) procriar, gerar,
fazê-lo nascer, gerar: a-nrn-zân~ =
= eu engendro: hê-ru w hê-mu.. zãng = meu pai me engendrou:
l1ê-ra'l'r a-.nJ11-zã11g = engendro um
filho: a-mu-zã11g· n·zê'engar=acompanho ~ cantorifl. çlêle, (guar.: mo,.,.,
..., ,,.
• ...J
-na)= m11-zang·pu·c.r = procr1a110:
mu.. ~â1lg zé-mim = ·procriar às
escondidas: mu-zãng zé-mlm-plrêr = procriado às escondidas, ilegítimo.
Mu-zanl (reg.), passar óleo ou graxa,
engraxar, azeitar, lubrificar, (guar.;
mo-nandl).
M11-zar (reg. - B.C. p. 259 - mbo-yar = unir, junctar, coJar): encostal',
juntar, unir, pegar, apoiar, emprensar,
colar, (guar.: mho-yá).
Mu-zaro (reg. - B.C. p. 290 - mo-narô - irritar, assanhar): fazer
irritar, embravecer, fazer zangar, assanhar, ficar valente, excitar : zawar a-mu-zaro · eu excito o cachorro,
(guar.: mo-narõ).
Mu-zarôk (reg. - B.C. p. 290 - monarô = fazer o pregado solta.1', ou
fazer o unido tirar): tirar a metade
de um todo.
'1u-zaw (re~. - B.C. p. 259 -· mboyab = fazer abrir ou brotar): fazer
brotar, flo~·ar, abrir (flôres): ma'ê-put1r u-n-iu-za mu-zaw korahJ'. =
= o Rol faz brotar as flôres.
Mu-zay'ô (feg. - B.C. p. 259 - mboyahéô = fazer chorar): fazer chorar, (guar.: mbo-yahé'ô), mu-zay'ô·kar = fazer chorar.
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Mu-zé-a-J'.tlk (reg. B-.C. p. 260
- mboyaitig = atirar, lançar, arremessar): arremessar, atirar, lançar,
(guar.: mbo-ya-ltl); mu-zé-a-lt'i'.·ltlk = menear· a . cabeçat embalar-se
(L.A. p. 82 - ajealll. = je lance
ra tête).
Mu-zé-a'ly (reg. - vide· ta'ly), fazer
encolher, amassar, amarrotar, enrugar:
mu-z&-ii'l ii'f.y. = idem forma aumentativa, (guar.; me-ha~I},..
Mú-zé-iikirõng ~regr), balan.ç~t-se pendurado, embalar a rêde.
Mu-zé-apir (reg.), subir: pé a-mu-zé·apir = estou subind~ o caminho,
(guar.: yupi).
Mu-zé-apo-kar (reg. - vide· zapo),
mandar fazer, executar.
Mu-zé-atiman (reg. - B.C. p. 291
monatimu = fazer bambear,
bambalear, balançar):. fazer rodar.
Mu-zé 'ay (reg.), espalhar, (guar.: mo·azay).
Mu-zé 'ay' ar (reg.), misturar espalhando:
mu-zé' ay' ar(i)-haw = mistura.
Mu-zé'eng (reg. - B.C. p. 291 - moneê = fazer fallar, pergunt9r): fazer
falar, perguntar, interrogar, inquirir,
indagar, (guar.: mo-ii.é'êng).
Mu-zé'énôk (reg. - B.C. p. 291 - moneêndog = fa.zer a falla romper ou
cortar): interromper o discurso.
Mu-zêhii'i-a'i (reg. - .etim. · téha =
= olho - vide· mu-zé-ii'i ii'iy),
franzir o sobrolho.
Mu-zé-hl'.rõng (reg. - vide· mu-zihlrõng - B.C. p. 280 - mo-iciru =
= pôr em fHeiras): pôr em f~leiras,
enfileirar (guar.: nembohisiy); mu·zé-hlro-hlrõng = enfileirar, pôr em
fila: mu-zé-hlrõngatu = idem.
Mu-zé-hl'.y (rey.), ter um membro dormente: hê-rétlmii a-mu-zé-hly =
= tenho a perna dormente, (guar.:
hly).

Mu-zé-hu (reg.), criar, domesticar tanimais), fazer tornar grande: a-mu-zé-hu = eu e.cio: mu-zé-hu-kar
= "criar" sementes.
Mu zé-kôk (reg. B.C. p. 260 - mboyecóg = ar.rimar-se, encostar, appeiar,
suster, reter, deter): apoiar (fazer),
encostar, suster, deter, segurar, firmar,
sustentar, (guar.: mo-yé-ko).
Mu-zé-kutiar (reg. - vide· zé-katiar),
fazer passear.
Mu-z~kwa (reg. - vide· l.wã ·=dedo),
mostrar, indicar, mostrar com o dedo,
exibir: é-mu-zê-kwa ihê-wêl = me
mostra! (guar.: mbo-yé-kwa'a).
Mu-zé-kwaw (reg. - idem· m:tt-z6.
-kwaw - B.C. p. 261 - mboyequaáb = fazer saber-se, fazer appa·
recer): explicar, organizar, acertar uma
coisa, explicar bem: mu-zé-llwa-ka•
tu= tirar às claras, indagar, confirmar,
acertar bem uma coisa, descobrir,
achar: mu-zé-kwa-katu-haw = indagação, inquérito: (ma'ê) mu-zé-kwaw-haw = interrogatório (desoo·
berta oral): mu-zé-kwawôt(é) =
= descobrir por meio da conversa,
interrogar.
Mu-zéman (reg. - B.C. p. 291 - moiíema = enroscar-se ou enrolar-se
ou encolher-se): retorcer, torcer.
:Mu-zé-mé'eng (B.C. p. 291 - monemeê = fazer vender-se, persuadir,
convencer): fazer vender. ·
:v.Iu-zé-mé'eng (reg. - B.C. p. 291
- monemeê=fazer dar-se, render-se,
ceder): fazer entregar-se, fazer ceder.
~u-zé-mbn (reg. - B.C. p. 291- monemi = fazê-lo esüonder, ocultar):
fazer esconder, ocultar, (guar.: moneml).

=

Mu-zé-mlt'ê -mltê-pé katu (reg.), alternar, distribltir, espalhar bem as se·
mentes.
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Mu-zémo-miri (reg. - B.C. p. 292
- monemo-miri = fazer humilhar-se): fazer humilhar-se.
Mu-zé-mu-aplr1wê (reg. B.C. p.
239 ·- mbo-apl'.rlbé = pôr socegado,
quieto, calmo): fazer parat uma <.loisa,
sossegar, tranquili.tar, 3pazigu8r, aquietar, acalmar, (g,uar.: mho-apk1vé).
Mu-zé-mu'arê-ukar (reg. - B.C. p.
241 - .mbo-aréb = fazer tardar,
demorar, retardar): deter, reter, atrasar
alguém, (guar.: mbo-aré).
Mu-zé-mu-iro (reg. B.C. p. 292
- monemo-irô = fazer irritar-se,
zangar): fazer irritar-se, zangar, fazer
enjoar-se, ofender, magoar.
Mu-zé-mu-mêw (reg. - vide· mu-mêw), fazer abaixar.
Mu-zé-mu-mé'u (reg. - B.C. p. 292
- moneho-mbeú = fazer confessar,
declarar-se): fazer confessar-se, fazer
declarar-se, confessar alguém.
Mu-zé-munê'"· (reg. - B.C. p. 292
·- monemond6 = fazer-se vestir):
fazer-se vestir.
Mu-zé-mun~y (reg. - · B.C. p. 292
- monemondii = fazer admirar -se,
maravilhar-se): fazer admirar-~e, es·
pa.ntar ·se, assustar-se, apavorBr.
Mu-zé-mu-tak (reg.), fazer bater, tocar
(maracá, etc.).
Mu-zé-muytê. . • '"·i (reg. vide:
muytê); ::i.fa~tfl..r, ap~.rtar.
Mu-zé-mo-zãng (.ceg. - B.C. p. 292
- monemo-nãng = fazer produzir-se, fazer com que ae engendrem):
far...er reproduzir-~e, ter criatóno. ' (guar.:
m'1:>-né-mona;.
l\il't1-zê-nông (reg. ·- B.(;. p. 293 - mont>.-nong = pôr, colocar, siLuar), emendar, rernendar, encaixotar uma coisa
dentro da outra.
Mu-zé-nupa (reg. - B.C. p. 293 - - mone-nupâ = fazer açoutar-se, castigar,
punir): fazer-se castigar, hater, punir.

Mu-zé-nutt (reb. - B.U. p. 296 - motl'. = enve1gonhar): envergonhar alguém, enverr,onhar-se (fisicamente),
(guar.: no-tl'.).
Mu-zê'ôk (reg.), separar, desen5anchar
(duaS' coisas grud9,das): de~apa.rtar,
pôr de lado: a-mu-zé'ôk(i)-wa = eu
os separo: mu-zê' ôk-ha w = separação.
Mu-zépê (reg. - B.C. p. 260 - mbo-yepé = fazer um, unifica.e, reunir):
unificar, reunir, colecionar, congregar:
mu-zépengatu = idem, superlativo.
Y.Iu-zé-pihô (reg. - B.C. p. 391 - piçog = extender): esticar, tender,
estender: hê-rétl'.ma a-mu-zé-pihô =
= estico a perna, (guar.: piso).
Mu-zé-p1 nékwaw (reg.), cruzar as
pernas.
Mu-zé-pl'.pé (reg.), pôr u1na coisa dentro
da outra, (guar.: mho-yoplpé).
Mu-zépkõng (reg. B.C. p. 293- mone-plhkõ = fazer livrar-se, libertar):
fazer começar.
Mu-zé-po'ôy (reg. -· B.C. p. 209 - poói = enredado, emmaranhado): enredar, emaranhar linha, corda.
Mu-zé-putar (reg. -. B.C. p. 261
- mbopota = fazer pegar-se, atracar,
pegar): consolidar, reforçar, conjugar,
atiçar, fazer pegar (fogo): tata u-mu-zé-putar = êle faz o fogo pegar,
(guar.: mho-yé-potá).
Mu"".zé-pukwahaw (reg. -- B.C. p. 261
- mboyep.ó quaab = avezar, adestrar, habituar, acostt1m.ar): amansar
(bichos), adestrar, habituar, acostumar
idem· mu-zé-pukwaw, (guar.:
ye-pokwaw'á).
Muzérãn (idem: muzérãng ou puzérãng), zoada, barulho, ruido.
Mu-zéraw (reg. - B.C. p. 261 - mboyeráb = fazer abrir-se): fazer inchar
(arroz, feijão, etc.), fazer desmanchar,
espandir-se, fazer engrossar, pôr de
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môlho para tufar (chibé, etc.), fazer
soltar, desmanchar (confunde-se com:
mo-zuraw).
Mu-zérêw (reg. - L.A. p. 47- a-mho-jeré = je le fais virer) : fazer deitar
no chão, fazer virar, fazer dar uma
volta, deitar alguma coisa, pessoa (B.C.
p. 261 - · mboyeré = fazer virar,
volver, voltar), (guar.: mho-yeré).
Mu-zé-ru' ar (reg. -- B.C. p. 261
- mbo-yeroá = fazer irruir, cair):
embarcar alguém · ou alguma coisa,
fazer caber ou entrar numa canoa,
(guar.: mho-ye-ro'a).
Mu-zé-tanõng (reg. - cf. B.C. p. 479
- · tanõ); fazer provar, fazer estreiar.
Mu-zé-uka (reg. vide· zé-uka),
fazer alguém se matar, (gnar.: mbo-ye-yuká).
Mu-zé-wan (reg.), fazer forrar, (gu~.r.:
n'lho-ha-nuha).
1\-lu-zé-za zé-zay (reg. -- B.C. p. 261
-· mho-yeyái = fazer ab1 ir-se, fazer
rir): fazer rir, distrair, zombar, zombetear.
B.C. p. 251
Mu-z1h1rõng (reg.
- mho 1c1ru = fazer fileira, pôr):
enfileirar, alinhar, (guar.: mho-h1sJ'.ru).
Mu-zlk (reg. - · B.C. p. 262 - mbo-y1 = cozer, cozinhar): fazer engrossar
um mingau, -cozinhar, apurar, endurecer, engrossar cozinhando: minga'u
a-mu-zlk=engrosso o mingau, (guar.:
mbo-yl).
Mu-zlm (reg. - idem· mu...zing ou
mu-zyi - · B.C. p. 293 - monim =
= enrugar, encrespar, encolher): encolher, enrugar: t l'.yê. . • mu-zln'l =
= encolher a barriga, (gl1ar.: mo-nl).
Mu-ziplrõng (reg. B.C. p. 251
-· mho-ipiru = dou-lhe princípio),
fazer começar, iniciar, (gu ar.: mo-nhep1rõ).
Mu-zip1tl (reg. - B.C. p. 251 - mho-ipiti = firma-lo), amarrar: zipl-

tingatu =bem amarrado, (guar.: mo•
-zap1t1).
Mu-zJ'.w (reg. - B.C. p. 591 - mboylh
in ylh = cozer, por-lhe esteio ou espeque), assar, cozer, (guar.: mho-yl).
Mu-ziwéhêm (reg. -vide· ziwéhêm=
= escapulir, saf2,r-se, escapar), fazer
esconder, camuflr.r, fazer escapar, livrar, Ubertar.'
M11-ziw1'.r (reg. - L.A. p. 12- jebyr =
= tourner): vomitar, devolver (coisa
emprestada), restituir, fazer voltar:
hê-réini'u-kwêr karu-méhé-har a·m11-ziwl.r (u)-paw = eu vomitei
tudo o que comi ontem: mu-ziwl'.r
am1w= "chupar o nariz": a-ha huwa•
ké i-zi-wJ'.rapar mu-ziw1r(i)-p(ií) =
= aproximei-me dêle para devolver o
arco (dêle): mu-ziwlr-ukar=mandar
voltar: mu-ziwl'.-ziwJ'.r••• pé = não
ligar, restituir na mesma moeda: i.
-ze eng a-mu-z1 w1-z1 w lr 1-zu-pe
=
= eu respondi no mesmo tom, (guar.:
mo-yévl'.).
"111-zl'.ziy (reg. -- idem· mu-z~ing
- vide · z'i'.-z1y), enrugar a pele, fazer
enruRar, fazer murchar, franzir: hê-réhaplkií-pirêr a-mu-zizing = franzo o sobrolho.
Mu-zu' a (reg. -- B.C. p. 262 - mboyoá = fazer superficie lisa): alisar,
amassar com as mãos, ligar, (guar.:
mho-yo'a-idem· mbo-ayu'a); mu-zu'a-katu = engrossar um caldo:
tirií-zu' a = pirão de farinha (isca).
Mu-zu-ap1r (reg. -- B.C. p. 593 - yoap1r = sobrepôr-se): empilhar, colocar
uma coisa em cima de outras: mu-zu-ap1-aplr = amontoar, sobrepor,
empilhar: n'la'ê mu-zu-apJ'.-apJ'.r(i)-ha w = montão de coisas.
:vlu-zu-awl (reg. - B.C. p. 262- mboyoah1 = farer differençar um do outro,
distinguir, diferençar, fazer de modo
diverso): diferenciar, desigualar, dobrar um pano, distinguir, co:mpa-
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rar,
(guar.: mbo-yo-av~ ; (.i)·mu-zu-awlkatu-p(ii) =em partes diferentes, distintas: a-mu-za'ak ma'ê·rookwêr i-mu-zu-awl'. katu-p(ii) =
= dividi a carne em partes distintas:
mu-zu-awl putar = comparar.
Mu-zu-azar (reg.), antepor, pôr na
frente, farer preceder, pôr de fronte
um o outro.
Mu-zukl'.r (reg.), salgar, conservar no
sal: ma'ê-rookwêr a-mu-zukl'.r =
= salguei a carne, (guar.: m .ho-yukl'.).
Mu-zuru-péka (reg.), armar, fare.r abrir
a bôca: mukaw a-mu-zuru-péka =
= eu armo o rifle, (guar.: mbo-yuru-peka).
Mu-zuwl'.r-zuwl'.r (reg. - idem: mu-zu-lwlr - B.C. p. 262 - mboyolbl = pôr um juncto do outro,
emparelhar): pôr coisas uma acima
ou do lado da outra, ajustar, irmanar,
emparelhar, igualar, arrumar coisas do
mesmo tamanho.
Mu-zu-zay (reg. vide· zu-zay),
provocar o riso, o ridículo.
Mwa'ãngapaw.••.. réhé (idem: i-mo-a'ãngapaw), à medida qt1e: i-m wa,_
angapa w-re'h'e a-ze,,_
eng = à
medida que estou falando com êle ...
Mwak-ahl (reg.), evitar, esquivar: a·mwak-ahl zé-mungay-taw = esquivei o golpe (cortante).
Mwãng-ahl (reg.), desaprumar.
Mwa'11 (reg.), esperar, estar à espreita,
esperar a chegada de alguém.: arapuha a-mwa'u-putar iho = quero
matar um veado à espreita: Tiriwêr

a-mwa'u =espero o Silvério: mwa'u-a'u = ficar de tocaia: ~i)-mwa'u•
•
-ha-pé = à espreita: arapuha a-zuka i-mwa'u-ha-pé =matei um veado
na espreita: mwa'u-haw = espreita
(modo): mwa'u(i)'lm = sem faltar,
sem falta: hê-mwa'u(i)'bn, a-zur(i)-néhé pihiiwê = eu virei sem falta
amanhã: m wa' u-pa w = a espceita
(lué,at).
Mwénãng (reg.), vigiar: mwénãngatu = fiscalizar.
Mwl'.-mwl'.y (idem: ml-mly - reg.),
mexer-se muito.
:M wl'.pé (idem· mlp~ sicut wl'.pé), debaixo de: a'am wha'ãng-mwlpé =
= estou à sombra (debaixó da árvore),
(guar.: gwlpé).
Mwl'.ra, mandiocaba.
Mwlra'u-haw (idem· wlra'u-haw), festa da ir1iciação: kwaharêr mwl'.ra'u-haw = idem, dos meninos: kuza-waza mwlra'u-haw = idem, das
•
meninas.
M wltê (idem· maytê - B.C. p. 216
- mamo-eté = muito longe): longe.
Mwltêr (vide: mltêr), o centro, o meio.
M wJ'.wlk (idem· mu-1wlk---. reg. - L.A.
p. 11 - mbo byby = coudre): costurar, (guar.: mbo-v1v1).
Mwizê (idem· mu-izê ou mu-itzê);
i.atroduzir, fazer penetrar, farer entrar:
hê-pô a-m wizê = introduzi a mão
(num buraco), (guar.: mo-ingé).
Mya-haw, esp. de esteira para. as mulheres parirem, feita de talo de gu.arimã ou bab:içu (vide· tupê).
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N (B.C. p. 297 -· prep. negat. g,eral do
modo ind.): prefixo do verbo para
forma neg::i.tiva, sendo -i o sufixo:
na-reko-i = não tenho: nu-iko-i =
= não está, não tem (ur. n-iso-i).
Na (idem· nã - B.C. p. 29i - nâ =
= assim, dêste modo): assim, dêste
modo: azéha-ramo-été nã? = será
mesmo assim? na-ani? = não assim
'
naol
Na-ani! (L.A. p. 35 - aani = non:
B.C. p. 297 - na =assim: ani =
= não cf. B.C. p. 296 - na =
= assim, dêste modo): não! (H.1\1.F.),
(guar.: aní); na-ani kwaw = não!
(enfático): na-ani n1a'ê! = nada !
n1arazawê t-aypo? na-ani rna'ê! =
= que aconteceu? nada ! ma'ê-té
né-êré-zapo? = que estás fazendo?
na-ani n'la'ê! =nada! na-ani-mia =
=não (M.F.):.na-aninazawê! =não
é assim! na-ani •.• nazawé-har=não
ter culp2. : ihê na-ani hê-nazawé·har! = não tenho culpa! né-na-ani
nazawé-har = não tens culpa! a'ê-na-ani nazawé-har = êle não tem
culpa! na-ani-pa! = não! (H.F.),
nada: na-ani-ti! = não (com desdém)! (I-I.F.): na-ani zépêy nazawê-har = impossível: ko na-ani
zêpêy 11azawê-har! = isto não ~
poi:;sivel!
Na' ãng(i) (adv. lugar - idem· na-tzê),
neste lugar.
Na .•. apl'.ha-y (irreg. - vide· apl'.ha·katu); estar surdo: na-hê-aplha-y=

-

eu estou surdo, (guar.: apl'.sa':ím) ;
na. • . apl'.ha-z-ahl'. = estar meio
surdo: na-hê-aplha-z-ah:í = estou
meio Rurdo.
=

Na' arêw! (B .C. p . 49 - aréb = tardar,
d.e~orar-se: na = negação): depressa,
hge1ro, logo, breve, em breve, imediatarnentel na'arêw é-ho? = vai depressa! na'aré-arêw = ligeiro, depressa: Wizê-pé a-ha na' arêw(i) =
= eu vou ligeiro a \ Tizeu: na' arêw-har
(idem· na'arê-har) = ligeiro, rápido:
na' arêw é-zur(i) ! = vem depre'~sa !
na'arê-ha-rupi (idem: na'arêw-ha-rupi) = ràpidamente, ligeiramente,
apresSã.damente, velozmente, repentinamente: na' arêw-ha-rupí i-ho-ni =
= êle foi embora apressadamente:
na' arêw-ha-rupi i-rnano-ni = êle
morreu repentinamente: na'arêw-ha-r11pi érê-zur-iko ! = como tu vieste
ligeiro ! a-zan i-ho na' arêw-ha-rupi = eu vou indo correndo muito
ligeiro: na' aré-ltl'.k-ahl = depressa,
com pressa: o-ho na' aré-ltlk-ah:í =
= êle foi embora com tôda pressa:
é-zapo na' aré-ltlk-ahl'. = faça depressa: a-ha na' arêtlk-ahi = eu vou
com pressa : na' aré-ltlk-ahl'.-har =
= veloz: 11a'arê-twêy? = depressa!
sem demora! na' arêw-a' wi ! = depressa! na'arêw .•• zé-mu-mii'ê =
= despertar de repente.
~a'a-rihi!

momento!

-173-

(expr. idiomática), espera!

Na'arltlk (adv. de modo - vide supra·
na' arêw), depressa!
Na•.• awlzê-té ahl, piorar: na i-awlzê-té ahl = está piorando.
Na'êy •.• rihi (B.C. p. 298 -· nacêy =
= não quis, não consentiu, não quer):
nunca (etim. · nt1nca consenti, quis):
ná'êy hê-ii'ãng ko-témi'u-rihi =
= nunca provei desta comida.
· Na-hakwa-i (vide· hakwa), sem ponta,
despontado.
Na-hiitãngatu-i, lunático (ser): ko awa
na-hiitãngatu-i = êste homem é
lunático.
Na-haw (vide· a-w), depenado.
Na-hiiy (vide· tay), desdentado: .ihê
na-hériiy = estou sem dentes.
Na..hê-i (B.C. p. 298 - na-hey = não
sabe): insípido, sem gôsto, não presta,
não sabe, está insôsso ! (guar.: nda-hêy-va).
Na-hêta-i (cf. nu-iko-i = não tem, não
existe), não há, não tem (quantidade,
volume): na-hêta-i miar ko-ka'a
-plp(é) = não tem caça nesta mata:
na-hêta-i-(wii) = nenhum: na-hêta-i kuri ! = não tem mais! na-hêta-katu-i (pron. · na-.hêta-katuy) =
e:
diminuir, minguar: hê-rêimaw
na-hêta-katu-i-(wii) = as minhas
cria~ões diminuiram.
Na-hétê-i (vide· hété), sem corpo, imateriz.l.
Na i-anam(i) (vide· anam), fino.
Na i-aph, sem fim.
Na i-aruan-ah1, não ter graça : tzê na
i-aruan-ahll = aquilo não tem graça
nenhum.a, (guar.: aruan'l'.).
Na-i'aw, careca (ser): na-hê'aw = sou
· careca.
Ni-i-kãng ahl, fraco (estar).
Na-ikatu-a'u-i (pron. · na i-katwa'wi),
não dá certo!

Na i-katu-i (pron. · na-i-katuy), não
presta! não convém! não está bem!
Na-i-katwahlinvariável), desprezar, não
gostar de: na-i..katwahl hê-ka'a·mono-ha:w ko ka'a-plpé = desprezo caçar nesta mata.
Na ••• i kuri, não ... mais: na-rêko-i
kuri = não tenho mais.
Na-i-kwa-p(ii) 1 não se sabe, quem sabe!
Na-i-ma1·an, qt1e nã.o foi mexido, bulido,
aberto (roçado).
Na i-papar-haw-paw-kwaw, incalculável: zah1-tata na i-1>apar-haw-paw...kwaw = as estrêlas são incalculáveis.
Na-i-paw-haw, o infinito, a imensidão.
Na-i-pôr (B.C. p. 412 ·- por = haver,
ser, existir): vazio, não há, est.á vazio:
pétim-r1ru na-i-por = o maço de
cigarros está vazio.
Na-i ran-not, inteligente (ser), não ser
lerdo.
Na••. kãng (iko; irreg.), fraco, abatido,
abalado (estar): ihê na-hê-kãng =eu
estou fraco: na-hê-kãng-ahl hê...raku-rê = depois de ter febre sinto-me abalado: a-wayt1 kwêz awa
na-ikãng-ahl, iko u-émirêko mano-haw-rélié = encontrei o homem
muito abatido devido à morte da
da espôsa.
Na••. katu kwaw(i), piorar: a-mono
n1uhãng i-zu-pê i-katu(ii)-ram, na•
zawê-ha-rupi na-i-katu kwaw(i) =
= dei remédios para êle sarar, porém,
.
PlOl'Oll.

Na-kwaw, não sei!
Nakwêy (vide· kwêy), exatamente lá!
(visível): nakwêy i-ho-ni? = lá vai
êle ! nakwêv
.. Tiri wêr ! = lá vem o
Silvério!
Nâm (idem· anâm), parente, aliados
ihê nê-nam = eu sou o teu parente:
i-(é)nam(ii).. wii = êles são paren~e:
(por· i-anam(ii)-wii), (guar.: aná).
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Na-ma'ê! (L.A. p. 35 - na mhaê = rien): nada! (guar.: na-n1ha'ê).
Na••. ma'ê nukwaw(i) ... réhé, não
se lembrar de: na-hê-ma'ê nukwal\'(i)
hê-rn..réhé = eu não me lembro do
•
meu p81.
Na-maran..i (B.C. p. 298 - na-maray = não há mal): não faz mal
(alemão: es schadet nicht)! na-maran..i-kwaw (B.C. p. 221 -- maran.â = desordem, confusão, desgraça):
n·ã o acontecer nada de mal: na-ma..
ran-i-kwaw nê-wê! = não vai acontecer nada de mal a você!
Na-maranôt, ligeiro: na-maranôt é-zur(i) ! = vem ligeiro!
Namê (idem· wlnamê), esp. <le colibri
de cujas penas os índios u.cubuF> fazen1
brincos, sai - Fam. dos Cerébidas e
dos Tráupidas.
Na-niéhé, porisso, a causa disto: na.. méhé a-ha = por isso fui embora.
Naml (B.C. p. 298- namhi = orelha):
orelha (parte extena), (guar.: namhl'.);
nami-klr = cartilagem da orelha,
(guar.; mambl-klri); naml-kwar =
:e; ouvido, buraco da orelha (guar.:
namhl-klri); naml'.-kwar = ouvido,
nami'ôk
=
cortar as orelhas
(cachorros): naml-pl = lóbulo da
orelha: naml-pôr = brinco.
Namu (idem· mamu - B.C. - lnambú = perdiz): ;nambu, (guar.: lnambú); namu-été (idem· lnamu-été) =
= nambutona: namu-hu (idem· l'.namu-hu) = esp. de nambu maior:
namu-pê » (idem· lnamu-pêw) =
= nambuserra: namu wi-wam-a'i=
:x nambu curupira: namu-zaraka'i=
= nambu saracura: namu-zaraka-zu
(idem· lnamu-zaraka-zu) = nambu
relógio.
Na-mu-aruan-kwaw, desprezar: ihê
na-mu-arnan-kwaw = eu deElprezo.
Na••• murlw-ahl, desanimado, inquieto
(estar)! na-hê-murlw-ahl = estou
desanimado (perdi a alegria de viver).

Nana (B.C. p. 298 - nanâ = ananaz):
ananás, Bromélia: na11a-hu=idem:
nana'i = abil.caxi: nana'i-piru'ãng,vêr = o nó do aabcaxi (a parte
interna fibrosa).
Na-nan(i), percorrendo, de ... em: a-ha
tapl'.y-na-nan(i) = eu vou de casa
em casa.
Na ..• anam, não ter familia: na-hê-anarn = não tenho familia.
Nanêté-ah1 ! (B. C. p. 298 nandetê = assim deveras, assim realmente): absolt1tamente não! nanétêy ! = certHmente, absolutamente não,
a~sim não! nani (vide· ani), certamente, absolutamente não, assim não!
na11i (vide· ani), certamente nào, não:
nani azéha-ramo? = não é verdade ?
nani-lcwâ w -:néhé kt1ri = nunca!
nani-kwêz! = não é aquilo! nani
ma'ê! (vide· ni-ma'ê) = nada! nani
pa! = idem (H.F.): nani-pé érê-za-po! = não é aquilo lá que vais fazer!
nani ••. pi' a-rupi = recusar: nani hê·p1' a-rnpi = eu recuso: na •.• pl'a-rupi =recusar: nani hê-pl'a-rnpi=
= eu rect1so: na .•• p1'a-héhé = não
fazer caso de, não ligar com: na-hê-pl'a nê-réhé! = eu não faço caso
de você! na .•. pJ'.'a-kwaw (idem:
na ..• p1"' a-y) = 1'dem supra: na-hê-pl'.'a-kwaw héhé! = eu nem ligo
para êle! na hê-pl'a-y kwêy-réhé =
= eu não ligo naquilo!
Na ... po-akar-ahl, estar ainda com
fome, quem não está satisfeito (comida): na i-po-akar-ahl = êle não
está satisfeito.
Na ..• poro-monowêr lirreg.), sonegar:
na i-poro-m.onowêr = êle sonega.
Na-punêr (vide· punêr), ser vencido,
ser impotente, não poder: ihê na-p11nêr(i)-rttku = estou sendo vencido.
Na... putar-haw, indesejável, sem valor (ser): ko na-i-putar-haw = isto
é sem valor.
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Niirãng (B.C. p. 298 - nã - exprimindo Hgação, conexão - pénârã =
= joelho), frouxo (estar): narãngatu = (idem· niirãng-haw) folga,
espaço: a-zu-kwar narãng(i) = eu
amarro frouxo: pénarãng = joelho.
Narã(i)-tlw, laranjal.
Na. • • rêtay kat11-i (vide· hêta =
= muitos), poucos (ser): urê na
urê-rêtay katu-i = somos poucos.
Na-ruzar-(i)! (B.C. p. 300 - · ndaroyái de n.d aê = não digo: roya =
Na-ruzar(i)? (B.C. p. 300 - ndaroyái
de ndaê = não digo: roya = convir:
i = posp. ou neg.), nem ligo! não ligo!
não me importa! não dou importância!
Na-tlpl (B.C. p. 528 - tipi = fundura,
prófundidade): raso . (estar): 1-na-tlpl = o rio está raso: lrarapé na-tipl-y = o igarapé está raso (cf.
na-tlpl-y).
Na-tlpmétzak (de fundo invisível), opaco, turvo: l na-tlpmétzak = água
muito turva, suja: na-tlplnétzakatwi = pouco transparente, turvo: i
na-tlplnétzakatwi = água turva.
Na••. turlw (irreg. - vide· turlw),
estar desanimado: na hê-rurlw =
= estou desanimado.
Na-tzê (vide· tzê - idem· na'ãng),
neste lugar .
Navalya (neol.), navalha.
Na••• wêr, forma negativa irregular do
verbo putar = querer, quando empregado como volitivo: a-zé'êngar putar = eu quero cantar (f. posit.):
.na hê-zé'êngar(i)..wêr = eu não
quero cantar (f. negat.).
Niiwi ! lá está (sentado).
Nawlra (idem· anawha), anauerá (esp.
de árvore: nawlra'a=fruta da referida
árvore, dicania macrophylla - Benth.
Na-zapo-haw kwaw ! não adianta!
(fazer).
Nazâ'lw (B. Rodrigues Mbaé Kaá
Nat. 1905 p. 64 - andaya = pin-

darea fastuosa, ~arb. Rodr.), najá
(esp. de plrumeira).
Na..zawai (idem: na-zawaiw - L.A.
p. 83 - abaiba = difficulté, empêchement: B.C. p. 563 - yabaib = é
difícil): fácil (o que não é dif1cil):
ma'ê na-zawai = coisa fácil: na•
-zawaikatu(i) = fácilimo (ser): na-zawai-katu-ha-rupi = fàcilmente,
folgadamente.
Nazawê (L.A. p. 9 - nahê = maniere
- B.C. p. 563- nabebê in yabehê=.
= conformemente, desta maneira):
assim, dêste modo, desta maneira, t1
assim, por isso, porém, até que enfim:
na-akwêy nazawê'? =não foi assim?
a-ha-ram zêpé Kamirang-pé, naziiwê a-plta tzé = eu devia ir a
Camira.nga, porém fiquei lá: naziiwê
i-hôni ! = até que enfim foi embora!
nazawê azéha-ramo? = isto (assim)
é a verdade! nazawê-har = ser assim,
dum determinado jeito (sem sentido
pejorativo), promotor, ator de alguma
coisa, culpado: ihê-naziiwê-har! =
= eu sou assim! mo.tê nazawê-ha-ramo? = quem poderia ser assim ?
nazawê-ha-rupi = porém, por acaso,
assim (feliz ou infelizmnete): u' ar
u-kwa-p(ii) taplz-apê-wi, nazawê-ha-rupi nu-zérêko-ahl'. (zérêkwahl)
pitzlk = êle caiu do telhado, porém
não feriu ..se de jeito nenhum: naziiwê-ha-rupi a-iko ! = é sempre assim para
mim! (árabe'. al-maktub aliya!): naziiwê-haw = destino, fatalidade, acontecimento: nazawê-ha(wo) = conseqüentemente, em conseqüência: nai.iiwê-ha(wo) i-mano--ni = em conseqüência, êle morreu: nazawê-méhé =
afinal, por acaso (quando), por isso
••A
'h'•h
., =af'1mesmo: nazawe-me
e 1- o--n1.
nal êle foi embora! nazawê_.méhé a'ar
i-tê kwa-p(ii) l·pé = foi por acaso que
cai n'água: a-zé-pina-l'.tlk i-ho naziiwê-méhé a-waytl'. Mirãnd(a) ==
- eu ia pescar quando encontrei o
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Miranda por acaso: nazawê-méhé
a-ha = (é) por isso (qtte) eu vou embora: naziiwê-méhé. ·.. amo = no
mesmo t empo, além disso: é-ho l
ipl'a-ramo ihê-wê, naziiwê-méhé
é-rur pira amo ihê-wêI = vai me
buscar água, além disso me traz o
peixe! naziiwê-n1éhé twê = cada
vez que: naziiwê-méhé twê a-ha
zararak-rupi, aman u-klr iko =
= cada vez que ett vou a Jararaca,
./. ehovendo: nazawe-me
••
'h'e-~· e =
est~
= quando, no momento em que, enquanto isso: a-zé-mungêta ruku itêko iru-ramo, naziiwê-méhé-wê Tiriwêr wéhêm(u)-wii = estava conversando com o João, quando chegou
o Silvério: akuti u-zawaw-ho, naziiwê-méhé zawar u-plhlk(i)-wii =
= a cotia estava fugindo, quando os
cachorros agarraram-na: nazawê i-katu I =assim está certo! nazawê korê = depois disso: nazawê-mo! =
= se fôsse assim! naziiwê néhé-no =
= da mesma forma , igualmente (sentido futuro): a-za-po nazawê néhé•no! = eu farei da mesma forma !
naziiwê-no = idem supra (sentido
passaao ou presente): kwêy naziiwê•DO = idem supra (sent~do passado
ou presente): kwêy nazawê-no =
= êste é igual: nazawê(a)-ram twê=
= tinha que ser assim, h3.via de ser
assim: nazawe-re = a f'1na1 (exc1.) :
nazawê-rê wéhêm! = afinal .c hegou !
nazawê-réhé = por isso, a causa
disto, portanto, logo, sendo assim :
nazawê-réhé a-ha-twê = sendo assim,
••
é me'he =
vou 1ogo em b ora: nazawe-r
= depois disto: nazawê-ru'u? = não
é assim? naziiwê-rupi! = aconteceu
assim! nazawê-twê! = é assim mesmo! nazawê-wê = tal qual, assim
mesmo, justamente assim: ko nazawê-wê! = isto é justr mente assim!
nazawê-wêê = mais ou menos, talvez, pode ser: naziíwê-zê! = parece
A

'

••

A

A

A

A

/1

que foi assim! nazawê-zôt(é) = assim
mesmo : nazawê-zôt ê-za-po! = faça
as8im mesmo! nazawê-zôt(é)-no =
= ent retanto, portanto, mesmo assim,
igualmente : zwã i-ran-ahl'.-tété, nazawê-zôt(é)-no ma' ê ma' ê-zar(ii)-no = o João é muit.o preguiçoso,
entretanto êle é rico.
Na... zêpé, eml)ora, apesar de (frase
positiva): na ... zêpêy = embora,
a pesar de (frase du bita t iva. ou negat iva) : 11a i-ma'ê-ahl'.-zêpêy, u-u
hupaw-pê = embora n ão esteja doente, êle está deit ado na cama.
Nazê-ru' u (adv . vide supra · naziiwê),
qtie ta.1 ? como é ?
Na-zé-ruzar(i) I (B .C. -· nda eroyái =
=
sem embargo disso) :
duvido, n ão dou importância! na-zé-ruzar(i) i-zé'eng-réhé = eu duvido
das suas palavras.
Na-zé-ukayu-haw I não faz mal! (francês · ça ne fait rien).
Nê (B .C. p . 301 - nde = pron. t e,
t i, de ti, et c.), t u, você, teu, tua, t eus,
tuas : nê-ma' ê ah1.-ra' é = tu estás
doente? (guar.: nê-); nê-no = tu
também : nê-plpê = dentro de ti:
nê-réhé = por ti: nê-réhar-har = os
t eus haveres, os teus pertences : nê-wê = para ti : nê-wê-har = o que
te é atribuído, teus haveres: nê-wi =
= de t i : nê-akwêy pa! = socorro!
me acode ! nê-kwêy! = idem supra :
n ê-kwêz-a' u! = idem Sltpra .
Néhé, sufixo verbal do fu tu ro próximo:
a-za-po néhé = eu farei (isto) na
certa, tenho que fa zer: hê-purãng- -néhé = serei bom : néhé-kuri =
= sufixo do fut uro próximo: néhé-no = de n ôvo (iterativo) : a-z11r
~éhé-110 = virei de nôvo : a-zur(i)-ru' u-néhé-no? = será que virei
outra vez ? é-zapo-( wi) néhé-no ! =
= faç.a de n ôvo ! ihê uru-étzak-néhé"
,
-no = ver- t e-e1'd e novo:
za-ze-mu-
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mlk(i)-zo ati ! iiwii u'ur(i) néhé-no = não estejamos tristes! ~se) os
senhores voltam de nôYo: néhé pa =
= mesmo (serve para reforçar o verbo
- H.F.): é-zapo-néhé pa! = fa ça
rnesmo! a-zahak(i) putar kwêtéri
néhé pa = eu quero tomar banhe
hoje mesmo.
Nêm (B.C. p. 305 -· nem = insipi<lo,
ruim, enjo~.tivo , fet ido, enjoa r, feder) :
fedorento , podre, ter m au cheiro, est.[l,r
fedendo, infeccionado, cating&ndo , in
sipido, ruim, enjoi;i,tivo, fétido: 1-paw-nêm = lagoa fedorenta : l1ê-pérêw
i-nêm = minha ferida está fedendo:
pira-nengwêr = peixe podre: i·nêm ! = não presta! nêm-ahl =
= cheirar mau, feder, c2.tingar m L1it o:
i-nêra1-ah1-ah1 = fede dem~is! né ..•
••• nêm = estragar-se, corromper-se,
témi'u i-né i-nêm = a comida está
se estragando: nên1aw = fedor, ID9 U
cheiro, catinga, exalação, (guar. : né).
Nêmo (idern · inêmo sicut inimo- B.C·
p. 307 ·- nimbo = fio, linha, b:ir..
bante - · irreg.): fio, linha, barbante
(guar.: tenimbo); nêmo apu'a =
= novêlo: nêmo'i (idem· inéntó'i) =
= fio, linha: nêmo'i mapê-réhar =
= carretel de linha.
Nêw, tir&r por fora: hê-apéku-nêw
= eu boto a. língua fora..

=

N .•• -hêra-katu-i ('\lide· hêra-kat11),
est&r atra.palh2,do, empr,tado: na-hêra-katu-i = estou atr&pvJhado.
Ni (co·m o verbo para forma ção positiva
Oll neg&tiva - cf. B.C. p. 302 -- ndi =
= prep. compost2. da ne.g. nd e do
pronome y); nunca, nem: ni-na-ha-i
Wizê-pé = nttncR. ftü a Vizeu: ni
a-ha pêpé = eu nunca vou lá: ni-na-ha-i pêpé = nunca fui Já: ni-amo (corri o verbo para formação
positiYa) = ninguém: ni-amo wéhêm 1 = :ninguém chegou! n. . . i
été ahl naziiwê = de maneira alguma
nã'.) ... nu-zapo-i été ahl' naziiwê! =
= de maneira atgtrma não. . . nu, , a h~1 naza,ve.
.. Á' = de ma-zapo-1. ete
neira algn.ma. êle não fêz (isto)! ni'i .••
. •. p(ii)-rihi = ainda não (interrogativo): ni'i u-éhêm-p(ii)-rihi? =ainda
não chegou '? ni i-purãng-ha-rupi =
= de jeit o nehum: na-ha-kwaw
pêp(é) ni i-purãng-ha-rupi = eu
não vou lá de jeito nenhum: n •••
•.• iko katu'i = estar encrencado:
na-iko katu'i = estou encrencado:
ni-ma'ê! (vide· na-ma'ê) = nad~ !
(~uar.:
na-mba'ê); ni-ma'ê iru-ramo = Hem coisa alguma, sem nada:
ni-ma'ê-kuri = nada mais: na-putar(é) ni-ma'ê-kuri = não quero
mais nada: ni ..• ni = nem ... nem:
n1-nee m-a ee na-pe-h o-k wa w k arutapê-r\1pi = nem você nem êle
irão mais a C&rutl:l.pera: ni-papar(i)·haw (Mont . ndipapahábi) = inumerável: ni. • . pitzlk = nunca ...
. .. (nem um pouco): ni a-zé-amutêr(i)'l'm-pitzik = nunca briguei (nem
um pouco): ni-pité'i = nenhum,
ningttém: marãn taply-té rêrêko?
na-rêko ni-pité'i = quantas casas
tens tu ? não tenho nenhuma! na-rêko ni-pité'i-pira hê-raply-mê =
= não tenho peixe nenhum em casa:
nu-wéhêm ni-pité'i = não chegou
ninguém: nu-ézar pako ni-pité'i =
o

Néwêr••• réhé (reg.), dever: a~néwêr
nê-wé tham-rhu-réhé = eu te devo
uma. sa.oa de fa1inha: néwêr-har =
= devedor (idem· (u)-néwêr ma'ê);
néwêr-haw = divida.
NganAr(i) (neol.), enganar alguém: uru-nganAr i) = te enganei: upu·n8anAr(i) = vos enganei.
Ngazar (neol.), ganhar: u-ngazar = êle ganhou.
Ngu'a (Mont. I p. 417 -. anguá = pilon): (guar.: angu'a); ngu'a-wazar = mão de pilão.
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êle deixou banana nenhuma: ni-ram = para não: ser veda.do: a-zé-p~tahak ni-ram a' ar = eu me apoio
para não c11ir: ni-ram a-rêko = é-:me
vedado ter: ni-ram zêpêy = 2.pes2.r
de não ter vontade, embora com pouc::i.
vontade: ni-ram zépêy a-ha = embora com pot1ca vontade eu vou: na-ha
•
iram zepey = 1•dem: n1-wee-y
=
= penso que (com o verbo para formação negativa): ni-wêê-y na-ha-i =
= penso que eu não vou.
=

e

A

A

A A

N ... iko-i (reg.), faltar, estar ausente:
mo-té nu-ikô-i? = quem está faltando ? hê-rap1y-mê rihi na..ikô-i =
= ausentei-me da casa: n ..• ikô-i
purãng = ter maus costumes, hábitos:
n ••• iko katu.-i = sentir-se mal, estar
contrarfr?.do, ·-encrencado.
· nao
- ... mais:
·
na-re"ko
. -i
N • • • 1· k ur1,
k11ri = não tenho mais: na-i kuri! =
= não está mais, morreu!
Nimon (.reg. - B.C. p. 308 -· nihô
ou nihu = cuspir, ftliás salivar): salivar, (gtiar.: hendib(1).
Ni-Ilitê'i-a'i (pron. indeterminado), sem
mes:mo nn1.
N ... i pitzik ma'ê, nadinha: na-rêko-i
pitzik n1a'ê = eu tenho nadinha.
Niriw (reg.), ranger (dos dent,e8): hê-ray
niri w · ·ranjo os ~entes.
N ..• izar(i)-kwaw (idem· ézar), não
deixar de: na-izar(i)-kwaw i-apo-haw = não deixarei de fazer.
N ..• kwaw, não querer: a'u putar(é)=
= eu quero comer: n-a'u kwaw = eu
não quero comer.
N .•. ma'ê-i (pron. · ma'êy), não ter
nada, ser pobre: na hê..;ma'ê-i = eu
sou pobre.
N ... mu-kãng-ahJ'. (reg.), enfraquecer,
debilitar.
N •.• mu-ma'ê kwaw-ahl'. (reg.), não
saber o que faze!' estar atrapalhado:

na-hê-mu-ma'ê kwaw-ahl = estou
(bem) atrapalhado .
N ... mu-rakatu-i, estar ocupado, impedido: hê-ra'h na-bê mu-rakatu-i = estou ocupado com meu filho.
N ... murlw-ahl'., desagradar: ko ma'ê
na-hê-murJ'.w-ahJ'. = aquilo não me
agrada.
N .•• mu-zuawl-kwaw (reg.), diferen•
c1ar.

-No (B.C. p. 308 - nô = também):
também (sufixo), e, mais: tapi'ir
a-étzak(i)-no = eu vi também uma
anta (cf. tapi'ir (é)-no a-étzak =
= também uma anta eu vi): ihê-no =
= eu também: né-no = tu também:
a'ê-no = êle também: zané-no=nós
também: péé-no = vor.ês também: .
'ª)-no = eAles t am bé.m.• 1'hAe
a /Ae-(wa
hê-rurlw(i)-no = eu estou alegre
também: ko a-zapo-no! = eu faço
também aquilo! u-zuka awa-(wii)-no = êles mataram o homem também: u-hêm kuza kwaharêr(ê)-no=
= saiu a mulher e o menino também:
ihê né-no=eu e você (também): a-raha hê-mukew hê-klhaw(a)-no=
= eu levo a minha espingarda e a
minha rêde também.
No'õng (reg. -- B.C. p. 309 -- noong =
= aju.nctar-se, congregar-se, re11nir-se):
ajuntar-se, agrupar-se, reunir-se, concentrar-se, congregar-se, assembléia,
reunjão, ajuntamento, agrupamento:
oro-no'õng uru-zu-p(li) = nós nos
ajuntamos: 1-no'õng-haw = cisterna,
(guar.: no' ó).
N ••• rihi, ainda não (positivo): na-may'u-rihi!
ainda não comi!
zwã nu-wéhên1-rihi = João ainda
não chegou.
N •.• po-éta-i (B.C. p. 405 - poetá=
= que tem muitas mãos, inquieto a
trabalhar, ativo, trabalhador): não ter
tempo de fazer: na-hê-po-éta-i =
= não tive tempo (não tenho muitas
mãos).
·
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N ••• pur-éruzar(i)-kwaw, desobedecer,
não ser obed~ente, (guar.: n .•• por-érovya-(i)).
N. . • tur~w-ahl (irreg.), estar desanimado: na-hê-rurlw-ahl = estou
desanimado.
Nu-hêm (reg. - B.C. p. 308 - nuche = sair com, tirar, sacar, extrair):
tirar, retirar, esvaziar, · mudar, sacar,
extrair: a-nu-hêm hê-tirur = eu
mudo de calça: ma' ê a-nu-hêm hê-patwa-wi = retirei algo do meu
patuá, (guar.: no-hé - Corr.).
Nu-iko-y-hupi ! não está certo!
Nuk (reg. - B.C. p. 310 - nunti in
nti = palpitar): bater, later (coração),
latejar, palpitar: (guar.: nú - Corr.):
nunuk = idem: hê-iikãng nunuk-ahl = tenho latejos na cabeça: bê-pi'a nunuk = o meu coração lateja
muito: nunuk-haw = palpitação
(guar.: nunú - Corr.), (guar.: nandú).
Nu-ku'êm (reg. - B.C. p. 455 - rocuê = levar até o nascer do dia)
passar a noite tôda até o dia amanhecer,
amanhecer com.
Nukwa-haw, lembrança: hê-nukwa-haw = lembro-me (tenho lembrança).
Nukwêy (B.C. p. 310- nucui=aquelle,
aquelles, aquillo): aquêle, aquela, aquilo (móvel indo daqui para lá, ainda
perto): nu-kwêy-no = demonstrativo supra, o que se vê entre outras
coisas: kwêz nu-kwêy-no = aquêle
lá também.
Nu ma'ê-ma' ê (reg.), espiar por todos
os cantos (lados): hê-rê:mi.'u a-nu
ma'ê-ma'ê = estou comendo espiando por todos os lados.
Nunê (vide· tenunê - B.C. p. 119
- enondê = sair adiante, sair primeiro): adiante (mais): a'ê nunê
é-iro! = espera-o mais adiante! (guar. :
tenondé).

Nungar (B.C. p. 310 - nungar - parecer, ser similhante, imitar): parecido,
parecer, ser semelhante: ihê i-nungar = êle se parece comigo: hê-nungar = parecido comigo, como eu:
nungar(é)'1m = diferente (cf. guar.:
nungar(é)'lm = raro), (guar.: nungá).
Nunuk (reg. - B.C. p. 310 - nundú==
= palpitante, latejante): latejar, pai..
pitar: hê-akã-nunuk - , tenho latejos
na ·cabe~a, dor de cabeça: h~-pl'a-nunuk = tenho palpitações no co·
ração.
Nupa. • • réhé (reg. - Mont. II p.
240 nupã = •aporre~r, açotar):
bater, dar golpes, castigar, espancar,
açoitar: a-nupa hê-réimaw-réhê ==
= eu bato no meu cachorro: hê-nupii = eu sou l)a.tido, espancado, (guar.:
n11pã); ko-a1va amo ª"·a-réh~ u-nupii = êste homem e~tá. batendo
no outro: n11pa-nupa = bater com
f ôrça, reµet.iclas vêzes, abordoar, dar
c9,cetadas: nupa-plr = espancado.
Nu-pu'am (reg.), levantar-se com, (guar.:
no-pu'a).
Nuruk (reg. - B.C. p. 305 - ndurú ==
= estrepitar, estrondar, barulhar, fazer
barulho, rumorejar): estrepitar, estrcndar.
Nuti (reg. - B.C. p. 309 - notl = envergonhar-se com): estar com
vergonha de mostrar o corpo nu ou
partes pudendas, envergonhar-se, dissimular-se, esconder-se: ko-apiaw a-nuti = êste rapaz me faz vergonbA
(escondo-me dêle), (guar.: ti) ..
Nu.. wéhêm (reg.), chegar em companhia de: hê-ru(w) a-nu-wéhêm hê-rur(u)-p(ii) = · cheguei com o meu
pai trazendo-o, (guar.: nogwéhêm).
Nuza, anujá (esp. de peixe), Trachyco..
ristes galeatus, Lin.
Nu-zé-kwaw-ahl? será possível? (á
dificilmente compreensível).
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N ••• wêr-kwaw, desprezar, não gostar:
na-hê-ka'a-mono-wêr kwaw = desprezo caçar.
N. . • za-mutar (reg,.), desprezar, não
gostar de, odiar: na-za-mutar hê
ka'a-mono-haw = eu não gosto de
caçar: na-za-m utar ko-awa kuri =
= et1 odeio êste homem : n. . • za-mutar-ahl = ter ód.io de (pessoas),
desagradar (coisas): Pawl(o) na-za-mutar-ahl'. = tenho ódio de Paulo:
ko ma' ê na-za-mutar-ahl'. = aquilo
não me agrada: n ••• za-mutar••• wi
(reg.) - desprezar: na-za-mutar
i-z-wi = eu o desprezo.
N ••• zawl hêtzakaw (irreg.), parecer-se,
assemelhar-se com: nu-zawl hê-rêtzakaw = parece-se comigo: n •••
••. zawl.•. wo = idem supra: ihê
na-zawl'. i-zwã-wo = eu me pareço
com o João.
N. • • zé-mu-éml'.r(i)-kwaw (reg.), ir
minguando.
N. • • zé-m.u-kãng-ahl'. (reg.), enfraquecer-se.

N ..• zé-mu-maran (reg.), fn:zer alguma
coisa às escondidas, enganar (francês·
donner le chang,e), mexer nas coisas
alheias: nu-zé-mu-maran(i)-kwaw=
= agir abertamente, francamente.
N .•. zé-pu-kwaw ah! (reg. - vide·
zé-pukwa'aw), estranhar-se (não acostumar.:.se): na-zé-pu-kwaw ahl'. = eu
estranho.

N. • • zé-ruzar(i) (vide· na-ruzar(i),
duvidar, não dar importância, não
ligar.
N. • • zé-ukayu (reg.), não ligar, não
prestar atenção, não dar importância,
não fa?Jer caso: mu-zé-ukayu~ahl
hê-zé'eng-réhé = êle não presta
atenção às minhas palavras: na-zé-ukayu kwêz aplaw ma'ê mu-mé'u-haw-réhé = eu não ligo às palavras
daquele sujeito.
N ••• zu-awl héhé, igual, parecido (ser):
na-zu-awl-katu-( wa) = êles são iguais
(parecidos): ihê na-zu-awl'. héhé = eu sou parecido com êle.

,
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O - (B.C. p. 339 - o = pron. ell~,
ella, elles, ellas): pron. ~ujeito da terceira pesRoa: êle(s), ela(s): harmonização vocálica de· u-; o-pôr = êle
pula (cf.: u-putar), (gua.r.: o-).

-O (vide· zo), serve para formar a forma
negativa do imperativo segunda pessoa
singular e plural: é-zé-mu-hêtékwar-o ! = não pratiqueis o adultério!
'O (irreg. - B.C. p. 340 - o = tapar,
forrar, cobrir): tapar, remendar, forrar,
cobrir tapando: a-zo'o = eu tapo,
remendo: 'e-zo'o = tapa, remenda,
(guar. ·. 'o); (i)-'o-p1rêr =remendado:
t.irur i-'o-pl'.rêr = calça remendada.
'O (reg. -- B.C. p. 480 - taó abs. de
aó = oó = grande, grosso, crescido):
criar corpo, carné, desenvolver-se, crescer fisicamente: a' ô = cresço: érê' ô =
= cresces: o' ô = cresce.
0-ho-été-ma'ê (vide· ho), nómade
(contr. tenêtéhar = sedentário).

'Ok (B.C. p. 340 - ó = tirar, supprjmir,
apagar, ellidir): tirar, suprimir, elidir,
arrancar, sacar: hê' ôk = êle me tirD.

(guar.: 'ô); 'ôk ••• klw(reg.) =catar
os piolhos: o'ôk hê-klw = êle me
C3.ta os piolhos: é-zo'ôk? = tira!
Oo (irreg. - B.C. p. 344 - 06 = carne
crescer, carnudo, carhoso): ser carnudo:
toôkwêr = carne humana: ma'ê•
-roôkwêr=carne em geral: oo(i)'l'.m=
= descarnado, magro (B.C. - oócy).
Opá! (var.· u-paw! - B.C. p. 350
- opá = acabado, findo, completo): .
acabou-se, terminou-se, (guar.: opá).
Opa-katu (B.C. p. 350 ·- opacatú =
= todos, todas, tudo, de todo, completamente): absolutamente todos, absolutamente tudo: opa-katu a-zapo =
= eu fiz absolutamente tudo (guar.:
opá-katu); opa-ma'ê = tudo.
Opo (B.C. p. 352 - opo = pron. da
segunda pessoa do plural quando a
primeira é ágente · opo-ayhu = amo-vos): pronome da segunda pessoa do
plural-caso direto - do verbo ativo:
vós, (guar.: po).
õw ! õw ! õw !, onomatopéia para chamar os jacarés.
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Pa (idem· ra na lingu a religiosa - L.A.
p. 35 - pa = disent les hommes·
oui - B.C. p. 213 - ma = expri··
mindo desejo, dor, dúvida, esperança):
sufixo que serve para reforçar t1m tema
positivo· de qualqtter jeito, de qualquer
maneira, de fato, sim. será que interrogativo), mesmo (afirmativo) - H.F.:
a-ha-pa ! = eu vou de qt1alquer jeito!
érê-ho ra' ê? a-ha-ruku pa ! = será
que foste? de fato eu fui! o-ho
pa? = será qt1e êle foi? hê-ra'l'r(a)-pa ! = oh! meu filho! i-ka'u-wêr
aipo zanu-pa I = êle é mesmo dado
à bebida!
-P(ii) (B.C. p. 60 - bo = suff. de gen.
e sup.): sufixo verbal para formar o
gerúndio, durante, quando: u'ar uzan(u)-p(ii) = êle cain correndo:
u-mano i-mu'ê-p(a) = êle morreu
ensinando: hê-zé-pina:-l'.tlk-ha-p(a),
•
a' ar l-pê = durante a minha "pescaria" cai na água (eu pescando).
Pa'am (B.C. p. 358 - paâ = engasgar-se, ficar espremido no meio ou
entre): emprensado, apertado (estar),
que não pode sair: engasgar-se, engatar-se, ajustado, obstruído, retenção,
obstrução, estar entupido:.hê-pa' ân1 =
= estou em prensado : hê-pa' âm i-tu·p( a) lwl'.ra-po'ôm = estou emprensa.do entre duas árvotes: hê-rêputl-pii' âm = tenho prisão de ventre:
i-pii' am hê-ti-rupi =tenho obstrução
nasal: i-pa' am hê-t1-rupi = tenho

retenção de urina: pa'ãngatu = caber
fazendo esfôrço, (guat.: pa'ã).
Pahi, Índio Timbira.
Pâ'i (B.C. p. 359 - pai = padre):
padre, (guar.: pâ'i).
Pak (B.C. p. 359 - pág = esperto,
vivo, nome Coelogenys, vulgo paca):
paca - cf. urubu: pa-har! = dei;ressa! (seja esperto): pak-rémit'ím = esconderijo da paca.
Pakamii, pacamã (esp. de peixe), Pseudo-primelodus alexa;ndri, Steind .
Pa-katu (idem· upa-katu - B.C. p.
358 - pangatu = tudo ou todos sem
excepção), absolut!:l.mente tudo, todos
sem exceção: o-ho pa-katu = absolut9.mente todos foram embora.
Palco (B.C .. p. 358 - pacobá = banana):
banana: 1>ako'a = idem, (guar.:
poková); pako-apêrô = bana.na da
água: pako-hu = esp. de banana de
grande tamanho: pako-inanza =
= banana d' ouro: pako' 1w = bananeira: pako-kawl = cauim de banana:
pako-pirãng = esp. de banana aver··
melhada: pako-puku = banana da
terra: pako-ran = sararaca: pako-ran' 1w = arv. pé de sararaca: pako-rarlw = cacho de bananas: pako
tapi'ir-arukãng = banana "eostels
de boi": pako-tlw = bananal: pako-tzororôk = esp. de banana.
Paku (B.C. p. 358- pacú= nome dado
a peixes diversos): pacu (Piractus
Br::i.chypomus), (guar.: pakú); paku-
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-a;i =pacu "vitela'': paku atii-uhu=
= p8.cu "bandeira": paku-hu = pacu
rodela: paku-pinim = pacu pintado:
paku pirãng = pacu-piranga; paku
pirlrik = pacu "arrepiado".
Pakuri, bacuri (Rheedia, Brasilensis,
Platonia Insignis): pakuri'1w = bacurizeiro, (guar. : pak uri).
Pamê (B.C. p. 358 - pabê = todos
junctos): todos ,na totalidade, juntos,
de companhia: za-mano pamê néhé = nós todos morreremos: Wizê-pé
o-ho pamê-wii-néhé = todos irão
a Vizeti: a wa-pamê( wii) kwêz u-za-po = os homens juntos fizeram isto
pamengatu = todos juntos: za-ha
pamengatu! = vamos todos juntos!
(guar.: pave).
Pan (neol.), pano: pan-pêhengwêr =
= pedaço de pano, trapo: pan aykwêr = corte de pano: pan-rawltu-kwêr = farrapos: pan-zapêw =
= boné (chapéu de pano).
Pan (reg. - B.C. p. 359 ··-· pan = bater,
malhar, lavrar): lavrar a madeira
(idem· zupan; cf. nupa = bater):
u-pan = êle lavra madeira.
Panaku (idem, manaku - Restivo
p. 208 - panac11 = cesto): cesto,
jamaxim, paneiro, (guar.: panakú).
Panam (B.C. p. 359 - panâ = mariposa): borboleta, (guar.: paná); pana'i = mariposa (idem· pana'i-a'i);
panam! = idem (guar.· panambl'.);
pana-pi' a = esp. de cába. ·
Panên1 (1~.C~. p. 360- pane=mal saido,
mal corrido, mal succedido): azarento,
estéril, ~Pm sorte, que não presta, infeliz: ·t 1ê-1>anêm = sou azi:i,rento: zararak-l1upi-har l'.w'í i-panêm = o
terreno (o solo) do Jararáca é estéril,
(guar.: panêm); panêm-ahl'. = fiear
em xeque num empreendimento: hê-panêm-ahl'. = fiquei em xeque, não
tive sorte: panêm-a41-haw = azar
(caça, pesca, empreendimento): pa-

nên1(i) 1l-ma'ê = ter BOrte: h~-pa
nêmli)'l'.-ma'ê = tenho sorte.
Pãngar (neol.), pagar: panga-har =
= pagador: pãnga-haw = pagamento, salário.
Papãn (idem· papãng - reg. - B.C.
p. 360 - ípapã = fazer qualql1er coisa
com intermittenc~as): tremular, tremer,
tiritar: lwlra papãng = trêmulo da
(sombra da) árvore nas ág11as.
Papar (reg. - B.C. p. 360 - papar =
= comptar, enumerar: pâpâ = revezar, alternar): somar, contar, enumerar, calcular, revezar, alternar, substituir: é-pkpar kuri! = apronta a
conta! (soma logot). (guar.: papá);
papar(i)-ha w = soma, conta (idem·
papa-haw); (i)-papar(é)'l'.m-plr =
= inumerável, incalculável: zé'ênga-papar = substituir o pagé quando
êste está cansado de cantar.
Papây (B.C. p. 360 - papá = segundo
M. voz com que as crianças chamam
os pais): papai (voe.) : papa-z-a'i =
= tio, irmão do pai (H.F.) - papaizinho: papa-z-a'i rémirêko = tia,
mulher do tio (H.F.).
Pa-(pé) (B.C. p. 360 - pápe = suff.
de part. dos verbos terminados em b
com o posp. pe; aihub = amar:
aihupa = amando: aihupáh =
= amor: aihupápe = no amor):
idem supra quanto à formação etimológica gramatical: com: turlw =
= estar alegre: turl'.-paw = alegria:
turl-pa-(pé) = com alegria.
Papêr. • • pinim ( neol.), e~crever: Jlapér-pi nim-a'i = carta, revíRta: papi~r··pinim-uhu = livro.
Para ( l~.C. p. 3-00 -. pará = mar):
rio grande, mar: parawar (pl.: parawa-wa)
na língua do pagé·
minhas amiga8, que morr.m no grande
rio, (guar.: pará).
Para'l'.w-pé (idem· para'l'-pé), cágado
d'água (jurará) - Em)7S amazon1ca,
Spix.
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Pararãng (idem· pararan - reg. - B.C.
p. 362 - pararã = rl1idoso, sonoro,
soante, barulhento, ruido, rumor, barulho, correr soando ou fazendo rumor):
rodar, rolar (roda, pedra, etc.), virar
com ruído: u-pararã11g o-ho = êle
vai rodando fazendo barulho, (guar.:
pararã).
Paratl (B.C. p. 361 - paratl = jazida
de água salgada): lugar alagado, inundado, ponta do mar (golfo).
Paratu (neol.), prato, prat~.
Paratzêy (idem· puratzêy reg.
- B.C. p. 413 - porahei; idem·
purahêi = cantar): dançar (civilizaaos): a-paratzêy nê-iru-ramo =
e: eu danço contigo: paratzêy-haw=
- dança, baile.
Paraw (B.C. p. 361 - parab -= de
muitas côres ou aspectos): pintado,
multicolor, policromo, (guar.: pará);
(i)-para-paraw = multicolor (f. de
intensidade).
Parawa (L.A. p. 13 - paragwa = esp.
de perroquet): esp. de papagaio, (guar.:
paragwá); parawa'i = esp. de curica:
parawa-(wa) = amigas (língua do
pagé) ouvimos também: parawar :m::: que moram no grande rio
- cf. lrlw~ = mãe d'água.
Pari (B.C. p. 362 - pari = cerca feita
de canas pára apanhar peixe): cacuri, curral para prender o peixe, cêrca,
parede : a-zé-kôk pari-réhé = encosto-me contra a parede: ta pi' ak-pari =
== curral para o gado: pari-hézar·plrêr = armadilha para o peixe
(cacuri): parlrõng = cercar (casa,
toca, etc.): pari-rukên = cancela,
porta de cercado, (guar.: pari).
Pari (B.C. p. 362 - pari = coxo, o
que tem uma perna mais curta): torto,
coxo, aleijado (estar) - ltsa-se para
a perna só, entretanto pode ser encontrada esta palavra para indicar qualquer defeito em relação aos membros

superiores, o que supõe ser aquilo de
uso relativamente moderno: a'ê i-piiri = êle est.á aleijado (da perna):
a' ê i-zlwa-piiri = êle está aleijado
do braço (zlwa); awa-tlma-piiri == aleijado da perna (tlma); wlra·piiri = pau torto: awa pari = alei·
jado: pari-pari ma'ê = compleiamente aleijado, (guar.: pari).
Pari-pari, raro, pouco denso: i'aw
pari-pari = tem o cabelo raro.
Pariri, frutinhas sêcas que se põem
dentro do maracá: pariri'a = esp.
de frutinha preta, (guar.: pariri).
Paru (idem· pawru), esp. de peixe
conhecido por coáca - vide· wamiri-paru; paru-a'i tpron. · parwa'i) =
= esp. mais miúda. (Seserinus paru,
Lin.).
Pa-rupi (B.C. p. 350 - opa-rupi = por
toda parte): por todo canto, por tõda
parte.
Pati'lw (idem· patzi'lw - B.C. p.
362 -- patilb = nome dado à palmeiras): paxiúba (esp. de palmeira).
Paturun (neol.), patrona, cestinho trançado com fibra da guarumã que se traz
a tiracolo para guardar munições, tabaco e isqueiro.
Patwa (B.C. p. 362 - patua in patigua = cesto que as mulheres traziam
às costas amarrado à cabeça com
os pertences da rede· hupatigu') 1
baú (cofre de madeira): patwa-ranis
= canastra.
Patzi'lw (idem· pati'lw), paxiúba (esp.
de palmeira).
Patzôk (Restivo p. 389 - ayapaçog =
= majando cosa cocida, como carne,
pescado): . bolinhas de carne, passóca.
Paw (B.C. p. 357 - pá vale por· ap'
ou opá = todo, de todo): todos, tôdas,
tudo, (guar.: pá); urê-paw = nós
todos: ko-pltun-paw na-kêr-(i) =
= não dormi a noite tôda: a-ka'a·mono'ar-paw = cacei o dia todo:
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u-paw u-zur(i)-wa = êles todos vieram: u-paw hê-murlpar-(a)wa u-mano-( wa) = todos os meus amigos
morreram: paw-katu orc-ho = vamos nós todos: a-papar(i)-paw =
=contei tudo (somei): u-paw=êles todos (u-paw(i)-wa); a-étzak(é) paw=
= eu vi tudo: paw-katu (B.C. p .
358 -· pãngatu = todo, todos sem
excepção) - absolutamente todos:
(u-paw(i)-wii); a-étzak(é) paw = eu
vi tudo: paw-katu (B.C. p. 358
- pãngatu = todo, todos sem excepção) = absolutamente todos: pawêngatu (idem· pamêngatu) = todos
juntos, ao complet.o (B.C. p. 358
- pabê); paw(i)-wa = todos (sufixo
verbal): t1-mano-pa·w (i)-wii = todos
morreram: o-ho-paw(i)-wii = todos
foram embora.
Paw (reg. - B.C. p. 357- pá= acabar):
acabar, terminar de, passar, acabar-se,
finalizar, aprontar: nê nêrê-may'u
kwaw-nê? a-may'u-paw? = você
não quer comer ? (não) acabo de
comer! u-paw hê-ruwl-tzang-haw=
= passou-me o frio: u-paw hê-kanê'o-ha w = passou-me o cansaço:
a-paw = eu me acabo (não tenho mais
família), (guar.: pá); paw-har =que
tem fim, não duradouro, mortal, perecedouro (B.C. p. 226 -··· mbaguá);
(i)-paw-haw = acabamento, fim (B.C.
p. 222 - mbaba); zé'.;.mungêta-haw
paw-haw = o fim da história, da
conversa: kwêtéri nu-paw-kwaw!=
= êste dia (hoje) não acaba mais!
paw(i)'lm = sem fim: paw(i)'Un.-haw = o infinito: paw-ha-rupi =
= finalmente: paw-ha-rupi a-mu-maw hê-purawk1-haw= finalmente
terminei o meu. trabalho: u-paw! =
= pronto (alemão : fertig): (u)-paw ..•
••• iko = minguar: (u)-paw o-ho
iko = êle vai minguando (visão):
paw-kwêy? = já acabot1! paw kwê-katu ! = pronto! paw kwê-kat11

za-ha! = pronto, vamos! paw ma'ê;..
-ram = o que é para acabar (mortal):
paw(i)-rê = depois de: a'u putar
kafê hê-za'ak-paw(i)-rê = quero
tomar café depois de me ter banhado
(de me banhar).
Paw (sufixo locativo), lugar deter.minado:
kêr(a)-paw = cama (lugar onde se
dorme): l-paw = lagoa (onde permanece água): angayu-paw = lugar
onde a gente emagrece.
Pawengatu (idem· pamengatu- B.C.
p. 358 - pam.ê = por. tt1do, por
juncto, todos, junctos): tod.os juntos,
ao completo.
·
Paw-ru (idem· paru), coáca (nome regional, esp. de peixe), pawru-a'i =
= idem, esp. mais mil'tda, (Seserintis paru, Lin.).
Pazê (B.C. p. 363 - payé = feiticeiro):
feiticeiro, pagé, curandeiro: kuza-pazê =feiticeira (guar.: kunã-payê);
pazê-haw = feitiço, pagelância: pazê•ma'ê = que faz feitiços: u-mano
pazê-ma' ê iru-ramo = êle morreu
por feitiçaria: pazê ma' ê rérêko-l1ar = enfeitiçado.
Pê! (L.A. p. 34 - pé= lá): lá,. pê-p(é) I=
= acolá! (mais longe): m.i-pê? =
= donde? ma' ê-pê? = onde ? ma' a-pê? = onde? ma'ê-pê hini aipo?pê-p(é) hini ! - mas onde está ?
lá estâ êle! (fr.: mais ou clone est-ü).
Pê (B.C. p. 364 - pé = aquelle, aquella):
êste, esta, isto, aqt1êle, aquela, aquilo
(visível e parado): pê-awa = êste
homem: pê-pérêw = aquela ferida:
pe-1wua i-purang-ete-mu = aque1a
árvore é a mais bonita: é-mur(i) pê
i e-we.=me d,a aqui"lO;' pc ne-maf e=
= aquilo é teu! (guar.: pê).
Pé (B.C. p. 363 - pé = vos): vós
(vocês), sujeito do verbo, o vosso, a
vossa, os vossos, as vossas : pé-tzak =
vós vêdes: pé-aê aê = cada um (de
vocês) separadamente: pé-ho pé-aê
A.\1\1.

•hA
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aê! = ide (separadgmente), cada um
do set1 lado: pêé = vós (cf. B.C. p.
366): pron. pess. isolado (guar.: peê).
-Pê (idem· mê ~- L.A. p. 30 -- pe-me =
= à, dans, vers): 1.0 ) e.m, dentro de
(ll1gar aberto) -·· sem movimento:
1 u-pupur zapépô-pê = a água está
fervendo na panela: 1 1.1-zé-no'õng
l paw-pe = as aguas a3untn.1n-se na
lagoa: hê-puayhu-haw-pê no
meu sonho: taklhê-a'i a-rêko hê-pô-pê = tenho a faca na ·minha mão:
rnltê-pê = no meio: 2. 0 ) a, para (atributivo da terceira pesso~. singular e
plural): rnarân(i) kwéhé êré-ho wizew-pe we-te"? = quantas vezes voeê
foi a Vizeu ? eré-ho kó-pê? = você
foi à roça? ~wa-pê pétl-pyar a-mono ·= eu dei fumo ao homem: a-raha
Pawl(o)-pê = levo-o p8,ra o Paulo:
a-raha i-zu-pê = levo-o para êle:
Pêdr(u) zwã-wanu-pê = .para Pêdro
e João: u-zé'êng puru-pê = êle
fala à gente: a-zé'êng Pêdr(o)-pê :eti falo com Pedro, (guar. ·: pé);
3.º) durante (em): hê-purawk1-ha-pê
a-zé-rnungay hê-taklhê-plpé = durante o meu trabalho cortei-me com
o meu facão.
Pé (B.C. p. 364 - pé = casca, cortiça,
crosta, escB,m2., epiderme): unhas, casca
('1-pé); · hê-po-pé = as unhas das
minhas mãos:. hê-pl-(a)-pé = as
unhas dos meus pés, (gu&r.: pê).
Pê (irreg. - B.C. p. 364 -· pé = caminho): caminho, estrada: hê-rapê =
= meu caminho: hapê = o caminho
dêle: u ..mu-katu u-apê = êle limpou
o caminho (da casa d êle), (gua,r.: pê);
pê-ahlk = o fim da estrada: pê-a'i =
= senda: pê-aiyu = caminho dificultoso, ruim: pê..apar = caminho sinuoso: pê-aplpé katu = caminho
·plano: pê-apo (reg.) = abrir caminho:
pê-a'u-a'u (B.C. p. 371 - pe-rau =
. = caminho falso, sl1midouro) = caminho falso, sumidouro: pê-ata-haw=
A

,.

A

,

A

•

A

= caminho frequentado, trilh9ido: p~
-ata-haw(i)'lrn = caminho caído em
desuso: pê-awl (reg.) = desviar, errar
• h
O Carolil o: a-pe-aw1; ere-pe-aw1=
= - eu, tu erras o caminho: pê-aykwêr-ahl = caminho curto: pê aha·paw = encruzilhada (idem· pê-ha·paw); pê-ho-étété = caminho com·
prido: pê ita-t'íw = caminho pedregoso: pê'lw = trilhado (estar): i~
-pê'lw = está tr~lhado: pê pê'lw =
= caminho trilhado: pê.. miri = picada, vereda: pê-mukwi = cruzamento, encruzilhada: pê-raw = sumidouro: pê-razê = atalho: pê-réhlng(ê)-tété = caminho mt1ito
reto: pê-r1p1 = caminho muito trilhado: pê-uhu (idem· pê.. whu) =
= estrada: nio-rupi-té ré-ho ra'ê?
A

V

/J

A.

A

V

a-ha ruku kwêy pê-whu-rupi ! =
= por onde foste ? eu ft1i por aquela
estrada: pê zé-apl ap1r = cam.inho
acidentado: la-rapê = igarapé (caminho da canoa) : pê-zé-apa-apar·ahl = caminho cheio de voltas:
l-rapê = caminho d'água, canal (.i"io,
cachoeira, corredeira): tapi'i-rapê =
= arco-íris: témi'u-rapê = esófago:
tl-rapê = uretra: tuwJ'.-rapê =
aorta.

Pé (B.C. p. 364 - pé = aquecer, alluminar): esquentar, aquecer (sol, fogo):
korahl bê-pé = aquece-me o sol
(B.C. p. 366 - coaraci opé = o sol
aquece), (guar.: pe'é).
Pê (reg. - mais usado na forma· zu-pê - B.C. p. 364 - pê = traçar,
tramar, enfileirar): tramar, trançar:
pêm1rêr =trança (o que foi trançado).
Pé' a (reg. -· B.C. p. 364 - péa = afastar, separar): abril· separando, apartar, delimitar um terreno, uma posse:
mapêr a-pé' a = abro o livro: pé' a =
abrir-se um caminho, (guar.: pé'a).

Pé-akwêy mia! (vide· né-akwêy rnia)3
socorro, me acodem! (M.F.).
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Pé-akwêy pa ! (vide· né-akwêy pa),
socorro, me acodem! (I-I.F.).
Péé (B.C. p. 366 -· pee = vós): vós,
vocês, pron. pess. isolado, (guar.:
pee); péé-amo pité'i = um de vocês:
péé-mukwi amo = um de vós dois:
péé-péé(a) = cada um de vocês:
péé-péé(a) pé-ho = cada um de
vocês vai: péé pé-mé = a cada um
de vocês.
Pé-bar (B.C. p. 366 ~ peguar = attinente ou pertencente a) atinente,
pertencente a: tap1y-péhar = <'aseiro, pertencente à casa: 1-péhar =
aquático, fluminícola.
Péhé (vide· péhengwêr), fração de:
ita-péhé = caco, pedregulho, cascalho.
Péhé'ãng (reg. - B.C. p. 366 - pecêá = partir): cortar partindo em
pedaços, despedaçar, (guar. : pese'ã);
péhé'ãng-a' i a 'i = cortar aos pedaços:
pehêmo-hémôk = espedaçar: pé-hengôk = partir uma fruta em dois
pedaços: péhengôk = hemisfério,
coisa ou fruta partida em <luas partes:
péhêng-weng.. ôk = 4 picar carne (ou
coisa mole), esmiuçar: péhcngwêr
(Mont. I p. 406 - peçenguerâ =
pedaço) = pedaço, fragmento, porção, fração (gl:ar.: pescngwé) ; ka. 'h""'
"
mu t 1-pe
e11gwer
= caco: panu-péhengwêr = uma tira de pa110.
Pé'l-pé' ly (B.C. p. 367 - pen = frequentar, usar): frequente.nente, continuamente, reiteradamente, a1niúdo,
usualmente, repetidamente, com mnit.a
f requenc1a: h..e-ma e-a h'-'1 pe'/'111-pe' /\tiiy =
= estou continuamente doente: u-kêr
pé' 1-pé'ly = êle dorme sempre, (guar.:
ply-ply).
Péir (reg. - B .C. p. 367 -- peir=varrer,
esfregar), varrer, (guar.: tipeí) ; peihaw = vassoura.
Pê' ly (irreg. - B.C. p. 367 - peii =
= caminho batido ou sovado): caminho batido, trilhado.
A

•

/A

Pêk (reg. - B.C. p. 366 - peg = estalar
queimando): pelar, chamuscar: a-pêk = chamusquei-me: ihê pâk
-pêk = eu chamusco a paca, (guar.:
sapeká).
Pêka (reg. - B.C. p. 365 - pecai =
= abrir, rachar, furar, fender): abrir
(livro, caderno), Reparar, rachar, fender,
dividir uma superfície em duas partes,
furar, deflorar, violentar: a-zuru-pêka = el1 abro a boca: a-zé' aw·pêka = eu reparto o cabelo pelo
meio: ko ap1a w kuza u-pêka =
êste rapaz violentou (deflorou) a mulher (B.C. oi kunâ pecá).
Péké'a, piquiá (esp . . de fruta): pékéa'lw = piquizeiro (esp. de árvore
silvestre):
. . . péké'a-ran'lw · = esp. de
p1qu1zc1ro.
Péki (idern · 1péki vel piki - B.C. p.
204 - !pegai = patinho, pato pe..
queno): paturL
Pêko (reg. - forma apocopada de apêko - B.C. p. 39 - apec6 = estar no
c::>.minho, frequentar): visitar: a'~
a-pêko =eu o visito, (guar.: hapéko);
pêko pêko = visitar sempre.
Pêku-wãng (vide· apêku-wãng), de
língua. virada.
Pékwapa (idem: pikwapa,) esp. de
nambú.
Pêkwaw (vide· tata-pêkwaw), abano,
leque, ventarola.
Pé-kwêr (forma apocopa-da de· apé-kwêr - B.C. p. 365 -- pécuer =
= casca velha): escama, cascá, crosta:
pira-pé-kwêr = escama de peixe:
w'íra pé-kwêr = casca de árvore.
Pêrn (vide· pên - B.C. p. 364 - pe =
= quebrado, esquinado, anguloso):
fazer quinas, ângulos, quebrado, esquinado, cortado, angl1 loso, quina, ângulo,
canto: wl'.ra-pJ'.-pêm = quina de
pau: w'íra-pêm = cacete com quinas.
Pé-mim (reg. - B.C. p. 367 - pemi e::
- esconder o caminho): cercar, tapar
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com fôlhas: hê-rap~y a-pé-mim tapo a minha casa com fôlhas.

Pémlrêr (B.C. p. 367 - pemh1r trançado, tramado, tecido): trançar: 'aw-pém1rêr = trança de c~.
.. belos, (guar.: pemhl).
.Pémutlr lidem· pê-kutlr), por lá.
Pê-mõngutlr (vide· pé), o lado de lá,
para lá: pê-mõngutlr-a'u = mais
para lá: pê-mõngutlr(i)-haw = o
de lá, os de lá.
Pê..• mu-plwa (reg.), fazer uma trilha:
. pê
a-mu-plwa = et1 faço uma trilha.
.
Pên (idem· pêng -· B. C. p. 369
- peng = sobrinho em relação à
mulher): sobrinho, filho da irmã (M.F.),
(guar.: peng - idem· pênga).
Pên (reg. - B.C. p. 368 - pen =
= quebrar-se, ser quebrado, dobrado'
torcido): quebrar, partir-se, rebentar
. (pau), quebrar-se, torcer-se, dobrar-se,
ser quebradiço: a-zlwa-pên = quebre!
o braço: hê-taklhê u-pên hê-wi =
= · meu f :>..cão quebrou (mesma construção em castelhano: se me quebró
mi machete): u-pên = está se partindo: lw1ra-pên = pau quebradiço:
pên ~ = onomat. madeira que arrebenta, (guar.: pê).
Péna péna-(ni), a cada um de vocês.
Péniirãng (B.C: p. 368 - penarã =
= rotula, rodela do joelho, · joelho,
articulação): joelho, articulação, rótula (aquilo que dobra) - vide· pên,
(guar. : pénarã); pénarãng' l'.m =
= esp. ae gêmcos miticos na mitologia
tembé: pénarãng-réhé = de joelho,
ajoelhado: hê-pénarãng réhé = estando eu. de joelhos: pénarãng-réhé•..
... aplk = ajoolhar-se: a-plk hê-pénarãng-réhé = 2,joelhei-me: péniirãng-ru wa-p lha'v = rótula: peniirãng-amo = de joelhos: u'ar
u-péniirãng-amo = êle ca.it1 de joelhos.
~

Pêng (idem· pên - Restivo p. 499
_, chepeg = sobrino, dice la lndia
al hijo de su hermano): sobrinho,
filho do irmão (M.F.): pêng-ratlw=
a mulher do sobrinho (M.F. - B.C.
p. 369 - pêngatu), (guar. · pêg).
Pêngutlr (idem· pé-kutlr - vide· pé),
para lá.
Pên-haw (vide· pên), fratura, quebi;adura.
Pé-no, vós também.
Pên'ôk (de· pem = trança: B.C. p.
367 - e· 'ôk = tirar, desfar.e'r):
destrançar, desmanchar.
Pénõng (B.C. p. 368 -· pendu idem·
penu = superficie revolta, casca saida,
empoller-se, excresce, entumecer, empolla, bolha): excrescer, sobressair,
estar machucado, ter olheiras, estar
entumecido, ter ampolas ou equimoses,
holhas: hê-pénõng = estou tnachucado: l-pénõng = onda, marezia
(sup. revolta das águas): péno-pénõng = ter curubas: hê-pirêr péno-pénõng = tenho curu bas, (guar. :
pen6).
Pé'ôk (reg. - B.C. p. 369 - · fpeóg ==
= tirar a casca, descascar): descascar,
escam~r: pira a-pé' ôk = escamo do
peixe, (guar.: pire'6); pé' o-pé' ôk =
= idem iterativo.
Pê' on1 (B.C. p. 372 - pêu = genro em
relação à mtllher): genro (M.F.),
(g1tar.: peú).
Pê-p(é) (B.C. p. 369 - pépe = lá
naquelle logar, em lá): lá, naquele
lugar: pê-p(é) hini ! = lá está! (imó
vel) - responde à pergunta· ma'ê-pê
hini? = onde está? (guar.: pê-pé);
pê-p-a'i = mais para cá: pê-p-a'u =
= mais par!l lá (pertinho): pê-pé-té =
= ali perto, (guar.: pê-pé-té).
Pêp (vide supra, forma apocopada de
pê-p(é)), lá, naquele lu~~ar: acolá, para
cá, ai: pêp awa hékôni! = lá está o
homem! pêp a-iko! = estou aqui:
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n1a'ê-réhé érê-ho p~p(ê)? = por
qt1e voce vai lá? a-ha pêp = eu vou
para lá.
Pêp(é)-har (vide· pêp), de lá, aquele
~e lá: ihê naani tzé-har, pêp(é)-har
ihê = eu não sott daqui, sou de lá:
· pêp(é)-har wlra-wlpé = debaixo daquela árvore (da árvore de lá): pêp(é)-har(a)-wii = os de lá: pêp(é)·muyté = ali (longe): pêpéí)-zôt(é) =
lá mesmo.
Pé-pé'~w (B.C. p. 367 - peii = carn.inho
batiào ou sovado, trilhado): ct.minho
trilhado, batido (vide· pé); pé pé'l-katu = caminho bem trilhado, bem
batido: pé••• pirar = abrir um caminho: pé-razê (B.C. p. 371 - perayé = caminho de través, atalho,
vereda) =· atalhar, at.alho, vereda:
a-ha pé-razê = vou atalhando (guar.:
pe-rayê); pé-ré'lm = caminho reto
(vide· h~m); pé-rêwl'am = ladeira
(descida): pé-,vawak=ca1ninho cheio
de voltas: pé-whu paw-haw = o
fim da estrada: pé-"·hu paw(i)'l'.m·haw = estrada sem fim: pé-za'ak
(B.C. p. 3i2 - pe-ya6k = dividir-se
o caminho) = lugar onde bifurca o
caminho, pifurcação: pé zawai-katu
bar = caminho difícil: pé zé-apa·par = caminho cheio de voltas:
pé zé-apl-ap1r (B.C. p. 365 - hir
in pehir = desigual, com alti-baixoe,
accidentado) = caminho com altibaixos, aeidentado: pé zé-aplr . =
= ladeira (subiaa): pé zé-kuna·haw = encruzilhada, bjfurcação.
Pé... })êk (reg. - vide· pék - B.C.
p. 36() --· peg = estalar queimando),
chamuscar muito: a-pé-pêk = eu
chamusco.
Pépêk (reg. - B.C. p. 369 - pepeg =
= bater as asas, revoar): bater as
asas, levantar vôo (pássaro), (guar.:
pepé).
Pé-pêmi, pau de remo.

Pépérêk (idem· pérérérêk) = convul·
sionar-se: môy u-pépérêk = a cobra
está se convulsionando (quando para
morrer), (guar.: pereré).
Pé-pên (reg. -· vide· pên: usa-se com
o subst. ka'a- B.C. p. 369-- pe-pê=
= quebrado, fractura): indicar, marcar o rumo por meio de galhos quebrados: ka'a-pé-pên =indico o rumo.
Pépin (idem· pipi11 - reg.), comer
beliscando.
(1)-pé-pir (V.C. p. 370 - pepir = aquecido ou aquecível, aquentado): aquentado, aquecido.
Pépir (reg. - B.C. p. 369 - pepir =
= arregaçar, levant~,r a borda): vergar
(arco, vara), arregaçar.
Pépir (reg. -- B.C. p. 370 - pepi =
= torcer, virar, volver): torcer, dobrar, entortar, luxar, fraturar: ma'ê-pépir-haw=luxação, fatura, (guar.:
pépi).
Pêpo (B.C. p. 370 - pep6 = azas,
penn8s, plumas -- pepl'. = aza de
cesto), asa (parte empenada), barbatana de peixe, alça (cesto, canastro,
etr.), (guar.: pep6); pêpo(i)'l'.m =
= desasg,do: pêpo-1-ma' ê -= idem:
pêpo-kãng = asa (esqueleto): pêpo' ôk = desasar, depenar (B.C. - pepo-6g); pêpo pérérêk = bater as
asas: zaku i-pêpo pérérêk = o jacu
bate as asas: pêpo-rawêr (B.C. p.
370 -· pepo-rab = as plumas da penna
e da asa) = penas miúdas da asa:
pêpo-rlapu = zumbido, bater de
A
ust!.~: peporong = empenar, pur asas
Pfa::> fler.has (B.C. poporu); hê-ru'l,\-· a-pêpôrõng = · empeno as
minhas flechas: pêpô-ruwl-kãng =
o ta.lo da pena (B.C. - peporohicang).
Pê-ra'u (vide infra· pê-raw), caminho
falso.
Pê-raw (irreg. - B.C. p. 371 - peráu = caminho falso): poça, sumi..
· douro.
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Pê-razê (irreg. - B.C. p. 371 - pé·rayé = caminho de travês): atalho~
vereda.
Pé-réhé (B.C. p. 366 - pe 111éhé =
.;:::: pee rehe = por vós: convosco):
por vós, convosco.
Pérêk-ahl (reg.), evitar, dar um salto
evitando, desviar-se: apérêk-ah1 i-z-wi = eu o evito: pérêk-ah1-haw =
desvio.
Pérê-kwêr, sinal preto interno na barrigs.
que tôda caça tem à altura dos rins,
(guar. : peré).
Pérérêk (reg. - B.C. p. 371 -- perereg = bater as azas, ir aos saltos:
patinhar): debater-se, convulsionar-se,
bater das asas, ir saltitando, ir aoi::
saltos: môy buay pérérêk = a cobra
agita o rabo: pêpo-pérérêk = bater
das asas, (guar.: pereré).
Pérêw (B.C. p. 371 - pereh = cicatriz,
chaga com ca.sca. ferida velha): ferida>
(guar.: peré); pérêw-apé'ôk =tirar
as crostas (B.C. p. 371 - perebóg) ;
pérêw-péwêr = pus da ferida: pérêw-ruapé (idem· ru-( w )-apé = o
rosto) = crosta de uma ferida: pérêw·rupawêr = cicatriz (lugar da ferida):
pérêw ru(w)apé-kwêr (B.C. p. 3ü
- apé = casca, crosta) = crosta da
ferida.
Pêri, esp. de papagaio de bico amarelo.
Pê-rihi, ali (sem movimento): bê•raro
pê-rihi ! = me espere ali!
Pétêk (reg. - B.C. p. 371 - petég =
== bater): bater, surrar, açoitar, roçar:
u-pétêk uémirêko = está surrando
a. própria mulher: hê-réimàw u-pétêk
hê-rêko = estoú surrando o meu ca ·
chorro: a' ê a-pétêk = eu surro êle:
a-ka'a pétêk = estou roçando, (guar.:
peté); pétêk-baw = chicotada, chicote, surra: (i)-pétêk-plrêr =surrado:
ihê i-pétêk-phêr = eu fui surrado:
pétêk. • • tétlma-plp(é) = dar um
pontapé (bater com a perna): a-pé-

têk(i) zwã hê-rétlma-plpé = eu dou
um pontapé no João: pété-pétêk =
= dar palmadas (guar.: pété-pétêg).
Pétlm (B.C. p. 372 - pet1n1 = tabaoo):
cigarro, (guitr. · pétlm); pétlm tatii
tl11g ... momôr = soltar, exalar o
fumo: pét1m bata tl'.11g = fumaça
do cigarro: pétlm bata tlng... mu·hêm = expelir a fumaça do cigarro:
pét'ún bata tlng .•• rnu-tlk = aspirar a fumaça do cigarro: pétl'm
bata tlng a-mu-tlk = eu aspiro a
fumaça: pét)1n-ki'a-kwêr = sarro,
nicotina: pétlm-piar = tabaco, fumo
(Yide· piar); pétln1 pia-ran = maconha, liamba (falso fumo): pétlm
pl'.' a-ran = idem, fumo que dá uxna
personalidade ruim: pétlm-piar ku'i =
= ra.pé (pó de tr.baco): pétlm-piar
ti'11-ti'u = mv,scar tabaco: pétlrn·pia-rupaw =tabacal: pétlm-pirêr=
= f ôlha para fazer cigarros (geralmente
entrecasca do tauarizeiro), tauari: pét J'.m ... pltêr = fumar tabaco: pétlm
a-p1Lêr = eu fumo tabaco (cigarros):
pétlm-rl'.ru - maço de cigarros:
pétlm-r'íru tl'.néhêm = o maço de
ciyarros . está cheio: pétl'.(ni)-piar i-man-pl'.rêr = molho de tabaco:
pétl-ru(w)êr = fôlha de tabaco:
pétl'.m-ubu = chBruto do pagé feito
de fôlhas sêcas de tabaco enroladas na
entrecasca do tauarizeiro: mlkur wéhêm(u) ak wêy· hê-pétl'.m-uhu-plpê
= é agora que a mucura penetrou no
meu charuto (l~ngua pagelância).
Pé-.t·w i (vide· twê), (aquilo) lá mesmo!
pé-tzê = aqui (sem movimento):
bê-raro pé-tzê! = me espere aquif
pé-wi = de lá (para cá), daf, então.
Pêw (B.C. p. 365 - péb = plano, chato,
chão): chato, plano, baixo, achatado,
abaixado (guar.: pé); pêw-ahl (idem:
apêw-ahl) = ser baixinho: bê-pêw·abl = eu sou baixinho: pêw-ahl
anam-uhu = grossão e achatado:
pêw-a'i = achatadinho, anão (awa
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pêw-a'i = anão), pêw-uhu = acha- Pl (Restivo p. 43.3 - pl = pié), pé,
tado, largo (ser): ko-wlra-ru(w)êr
pata: nê-pl? = passa na frente! (teu
i-pê(w)-uhu = esta fôlha é larga.
pé): hê-p1-tzlrlk=escorreguei, (guar.:
pl).
Pêw (B.C. p. 229 - mhêy, pêu = pus,
materia): sujeira, excreção, pus, ser PI (B.C. p. 383 ~ pl = assento, base,
fundamento, fundo, interior, capacipurulento (guar.: pêw); pêwêr (B.C.
dade): o fundo, o interior, o dentro,
p. 372 - péu = matéria, pus) = exa b2,se, o assento, o avêsso, a
creção purulenta: têha-pêwêr = reparte interna: 1-pl-pé = no fundo
mela (olhos): pérêw-pêwêr = o pus
da água: l-pl-pé a-étzak = vejo o
da ferida.
fundo do rio: ma'ê-rlru pi = o
Pé-wi, de lá (para cá), dai, então: afundo d a vasilha: kamitzaw-pl = o
-zur(i)-ruku pé-wi = eu vim de lá
avêsso da camisa, (guar.; ipl).
para cá: pêp(é)-har-(ii)wii u-rnurukar(i)-ram mapêr pé-wi = os de lá . Pl (reg. - B.C. p. 383 - pl = calcar,
premer, expremer, soprar): tocar, sovão mandar uma carta para cá: kwaprar tocando flauta: u-pl u-êmiml=
harêr u-zé-p1tahak 1ar-t1aplr, pé= êle toca na buzina dêle, (guar.: pu).
-wi u' ar kwa-p(ii) 1-pé = o menino
firmou-se na proa da canoa, dai caiu
Pia (reg. -· B.C. p. 373 - piá = tomar
na água.
caminho diverso). desviar-se): desviar-Re, deixar o caminho para colhêr
Pê-za'ak (B.C. p. 372 - pe-ya6g =
frutas, apartar-se, desviar-se do
= dividir-se o caminho): dividir-se o
caminho: pê-rupi a-pia i-ho = eu
caminho, bifurcar o can1inho.
vou desviando-me do c8,minho, (guar.:
P~zu (reg. B.C. p. 373 - peyu =
pi'a).
= soprar): soprar com a boca, arejar,
ventilar, produzir vento, baforar, ba- Pl'a (B.C. p. 383 - pia = entranhas,
estômago, coração), coração,estô.rnago,
fe'jar, abanar o fogo, abanar: lwltu
fígado, entranhas, o interior do. sêr,
u-pézu iko = está soprando o vento
o íntimo, a "psyché", (guar.: pl'a);
(guar.: peyú); pézu-har = aquêle
pl'a = compreender, adivinhar, dar-se
que sopra: pézu-ha w = sôpro, háconta: hê-pl'a = eu compreendo·,
lito: pézu katu = refrescar, ventilar:
adivinho, me dou conta: pl'a a'ê-zo .
hê-pézu katu lwltu = refresca-me
héhé = ter paixão por, estar apaixoo vento: tata a-pézu = abano o fogo,
nado por~ ter monoideismo: i-pl'a
(guar.: péyu).
a'ê-zo héhé = está apaixonado por
Pl (B.C. p. 373 - pi = picar de forêle, só pensa nêle: pl'a-haw = pensa..
migas, aves, etc.): dar uma ferroada,
mento, inquietude, imaginação, idéias,
ser picado por cába ou formiga, tahlw
pena: hê-pl'a-haw = meus pensa(kaw) hê-pl = a formiga (a cába)
mentos (minha imaginação).
me deu uma ferroada, (guar.: yo-pl);
Piahaw (reg. - B.C. p. 384 - pia =
pl-haw = picada, formiga ou cába.
= tecer, tramar, trançar), tecer: klPr (forma apocopada de lpl), pela prihaw a-piahaw = eu teço rêdes,
meira vêz: a-zur(i)-pl-tzé = eu venho
(guar.: piaha).
pela primeira vêz aqui, (guar.: lpl).
Pl'a (continuação): pl'a-ha w-rupi = conPl (reg. - vide: apl - Restivo p. 461
forme, segundo (francês~ selon ...): hê·
- ahapl = quemar): queimar: hê-ko
-pl'a-haw-rupi, Tiriwêr o-ho-rama-pr karu-méhé = queimei a minha
·wêê plhiiwê = conforme eu, penso
roça ontem, (guar.: tapl).
que o Silvério sairá amanhã: pl'a•••
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••• béhé = pensar em, estar sentido,
ter pena. de, lembrar-se de, estar inquieto, estar preocupado a respeito de:
hê-pl'a kwêtéri hê-ho-haw réhé =
=eu penso sair hoje: hê-pl'a nê-ru(w)
mano-baw-réhé - estou sentido
(lastimo) a morte de teu pai :hê-pl'.'a
héhé = estou preocupado a respeito
dê1e, inquieto: hê-pl'a hê-ho-haw-réhé zo! = só penso na minha
viagem: pl' ahl (B.C. p. 384 -- piaci
= coração ou estômago doente) = dor
de estômago, idem de figado.
Piahu (Restivo p. 402 - mabé piahu =
= nueva cosa), novo, jovem, fresco:
ã-kuzã piahu esta moça é
jovem: hê-lar piahu = o meu casco
está novo, (gl1ar.: piahú).
Pl'a (continuação): pl'a-'1'.m (H.C. p.
386 - piáeyme = sem coração, desanimado, aterrado) desanimr,do, sem
juizo, sem pensamento, sem idéia nenhuma.): pl'ãiyu (B.C. p. 384 - pia·aib = mau coração, má vontade,
hostil, odiento) = ter má vontade, ter
hostilidade contra, estar zangado com,
estar nervoso, estar encolerizado, doer
o estômago, irritar-se (ef. zãro =
= irritar-se fal. de animais): hêpl'ãiyu = sinto-me nervoso, tenho
dor de estômago: kwêy-awa i-pl'aiyu
urê-rébé = aqµêle home1n está za~
gado conosco: hê-pl'aiyu héhé =
:r:: estou zangado contra êle: pl'aiyu~haw = má vontade, ira, zanga:
pl'ãiyu ma'ê = colérico, zangado,
irado: pl'aiyu-wêê (idem· pl'aywêê) =
= zangado, nervoso, agitado: nê·pl'ãiyu-wêê inã? = ainda você está
zangado?
Pl-akãng (etim. · pl = pé: kãng =
= osso), metatarso (gua.r. · p 1-akang
- Corr.): pl-akaza = maléolos ext~rno e interno, tornozelo, junta da
perna com o pé: pl-akaza-kwa-har =
enfeite (liga acima do tornozelo).

Pl'a (continuação): pl'a-kãng,.lm =
= fraqueza do estômago (guar.: pl' a-kãng'lm); pl'a katu (B.C. p. 385
- piacatu = de boa índole, bondoso,
benévolo) = estar com calma, comp~.ssivo, afável, meigo, de boa índole,
bondoso, ter boa vontade: hê-pl'a
katu = estou com calma (de boa
índole): pl'a-katu-haw = meiguice,
calma bondade: pl'a-katu ma'ê =
=meigo, bondoso: i-pl'a-katu ma'ê=
= êle é bondo:;o: pl' a-kazlm = desmaiar, desfalecer, cair sem sentidos
(guar. · pi' a-kanlm); pi' a-klr = medroso, mole, covarde (B.C. p. 384
-- pia aquir = de coração brando):
i-pl'.'a-klr = êle é covarde: pl'a-klr
(por· pl'a a-klr =osso mole do peito),
esternum: pi'a-khlmaw = ter coragem: pi'a-khlma-haw=coragem, audácia, ousadia: pl'a-klrlmaw-ma'ê=
= corajoso, audacioso, ousado: pl'a-klrlmaw(i)'lm = covardia, debilidade fisica e moral: pl' a-kwêr =
= fressuras, miúdos (B. C. p. 385
- piacuér); pl' a-kwêr 4ahi = jejuar: hê-pl'.'a-kwêr hahl'. = estou
jejuando.
Pi'am (B.C. p. 383 - piá = colher,
apanhar, arrebatar, tomar), buscar,
procurar, apanhar (alemão· holen):
u-ur hê-pi'am = êle veio me procurar: a-ha i-pi'am =eu fui buscá-lo:
é-ho 1-pi'am = vai buscar água!
pi'a-ramo = em busca de ... : aba
1-pi'a-ramo = eu vou em busca de
água, (guar.: piári).
Pi'.' a (cor1tinuação): pl'a-manõngatu =
= ter fraquezas (guar. · pl' a-mano =
ter síncope): pl'a-mémêk = mole,
fraco, medroso, bonachão, sensível
(B.C. p. 386 --- pia membeg).
Pl-amu (B.C. p. 386 - pi-ambú =
= soar de pés, iuido de pés), zoada
produzida pelos pés batendo o chão,
(guar. · pl-ambú).
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Pl'a (continuação): pl'a-munly = exasperar,· irar, encolerizar (B.C. p. 386
- pia mondi); pl'a-mungêta (B.C.
p. 387 - pia mongetá = o coração
conversar, considerar, meditar) = meditar, ter o "spleen" (francês: avoir le
cafard),: (guar. pl'a-mõngetá); pl'a
mungêta-haw = idéies, reflexões,
pensamentos, meditação.
Pi-ai> (reg. - B.C. p. 374 - piaob =
= roupa de pelle ou de couro, forro),
forrar por dentro, fôrro.
Pl'a'ôk (reg.), castrar, capar: kitrê
a-pi'a '6k = castro o porco: pl' a-momôr = pôr ovos: zapukay i-pl' a-momôr = a galinha põe ovos.
Pl-apar (B.C. p. 387 - pi apár = de
pés tortos): pé torto, (guar.: pl-apá);
pl-apé (B.C. p. 387 - pl-apê = as
unhas dos pés) = unhas do pé, (guar.:
(pl-apé).
Pl'a-pên, de peito fundo (espinhela
caída).
Pi' a-pi' a (B.C. p. 374 - piá = boubas,
empingens, espinhas, cravos): estar
inchacto, nodoado: hê-ru(w)a pi'a-pi'a = tenho o rosto inchado: pi'a·pi'a-ha w =inchação: pi' a-pi'arêr =
ferro, metal em geral.
Pl-ii-pl'am (reg. - vide· zé-pl-apl =
= trébucher): titubear, cambalear,
(guar.: yeyapl).
Pl'a-pl'arêr (B.C. p. 233 mbia
upia = bilis,fe!): bílis, fel.
Pl'a ••• pl'lm, a contra gôsto, a-zapo..
-kwêy-ma'ê hê-pl'a hê-pl'lm = eu
fiz aquilo a contra gôsto.
Pl-aph (B.C. p. 387 - pl-apl = a
poncta do pé): ponta do pé: pl-aplw = na ponta do pé, de manso:
a-ha hê-pl-aplw = eu vou na ponta
dos pés, (guar.: pl-apl).
Pl-apiw, pulseira, liga de perna, (guar.:
pi-api).
Pl'a (continuação): pl'a-piring (B.C.
p. 388- plá-piri=coração apoucado,

ou encolhido) = pertubado, confuso,
amedrontado, indeciso: pl'a puhly=
= ter enjôós, náuseas, vómitos: hê-pl'a puhly-hl = tenho náuseas (forma aumentati' a de: hê-pl'a puhly
- cf. B.C. p. 388 - pla pochl = de
/
mau coração).
Pl-apu'a, que tem os pés com calosidades.
Piar, sendeiro, pista, trilha, caminho:
kô-plar = o caminho da ~roça, (guar.:
pia).
Piar (in · pétlm-piar - cf. B.C. p.
59 - · biar = grato, agradável, aprazível), agradável, ap.l·azível.
Pl'a (continuação): pl'a-rahl = dor do
coração ou estômago: pl'a-raku (B.C.
p. 384 pia acú = entranhas quentes,
coraçã quente, calor de estômago) =
= quentura do estômago: pl'a-rakwôr = estar com febre: pi'a-ramo
(B.C. p. 384 - plaramo = por cima
do coração, superficialmente) = acima
do estô1nago, superficialmente.
Pi'a-ramo (vide· pi'am - idem· ipi'a-ramo), buscar (para buscar, em busca
de): é-zur(i) nê-ru'lw pi'a-ramoI =
= vem buscar tuas flechas! é-ho 1
ipi'a-ramo ihê-wê ! = vaí me buscar
água! (guar.: piári) •.
Pl'a (continuação): pl'ii-ra-ran = estômago: hê-pl'a-ra-ran ahl = d ói:.me
o estômago: pl'a-rata = ser corajoso:
i-pl' a-riitii = êle é corajos?·
Pi'a ra'l-z-ôk (reg.), castrar.
Pl'a (continuação): pl'a-rénaw (B.C.
p. 388 - pla-rendáh = lugar do
coração, pleura) = pleura, lugar do
coração: pi' a-ri> = ter borborigmos,
ter dor de estômago (i-rô = amargoso):
hê-pl'a-rô = tenho borborigmos: pl'a-rukên = a boca do estômago: pl'a-rupi (irreg.) = agradar, consentir:
ko hê-pl'a-rupi = aquilo me agrada:
pl'a-rupi = propositadament.e, de
propósito, voluntàriamente, com von-
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tade, com firmeza, com entusiasmo,
com autorização de: a-zapo naziiwê
zwã pl' a-rupi = eu fiz assim com a
autorização do João: hê...rérêko iiiyu...
...été u ...pl' a-rupi = êle me maltrata
propositaaamente: kwêy a-za-po hê·pl' a-rupi = eu fiz aquilo de propósito: a-putar(é) hê-pl'a-rupi = eu
quero com firmeza: hê-pl'a-rupi =
=tenho vontade de: pla'rupi-haw =
= vontade, entusiasmo, propósito:
pi' a-rupi-katu-ha-rupi = entusiàsticamente: pl'a-rupi-katu-haw =
= consentimento, autorização: p1'a-r11pi'lm. = involuntàriamente, sem
querer, sem. vontade, apesar de, contra
a vontade de, sem o consentimento de,
ter a obrigação de (independentemente
de minha vontade), acidente (alemão ·
unfall): a-zapo nazawê zwã pl'a-rupi'lm = fiz assim contra a vontade
de João: hê-rérêko aiyu-été u-pl'a-rupi'lm = êle me maltratou sem
querer: k wey a-za-po h"e-p1"''a-rupi'ln1 = eu fiz aquilo sem querer:
a-zuka a' ê hê-pl' a-rupi'lm = eu
matei-o involuntâriamente: a-ha hêpl' a-rupi'i'.m = tenho a obrigBção de
ir-me embora: p'í'a-rupi'lm-haw-réhé = acidentalmente: u-mano u·pl'a-rupi'lm-haw-réhé = morreu
acident~lmente: pl'a-rupi'i'.m. ..• zapo = fazer superficialmente, leviBna'
•f>J
ment e: u-p1"'f a-rup1
1n1 k wez u-zapo = ·êle fêz isto levianamente , (sem
querer): pl'a-ruri'.w = regozijar-se,
_alegrar-se: hê-pl'a-rurlw = alegro-me.
PI-ata (B.C. p. 387 - pi-antâ = de
pés duros, firn1e, forte): pé forte,
firme, p 1-ii ta- m ê w ê lerdo,
lento, vagoroso, (guar.: pl-mhêg_wê).
Pl'a (continuação): pl'a têko = pensar,
acreditar: hê-pl' a i-têko i-ho-ha w-réhé plhawé = penso que êle irá
amanhã: pi'.'a-tltl.k (B.C. p,. 388
- pia tltly = palpitar de coração) =
A

A

. = levar um susto, palpitar o coração

(guar.: pi' a-tutu - Corrientes· pl'a-tltly); p1'a u-ap'ík = estar quieto,
tranquilo: hê-pl'a u-ap1k = estou
quieto .
Piaw (B.C. p. 174- ipiáu = o que tem
pelle manchada, sardenta: é também
o nome da sardinha): piába (esp. de).
Pl'a-w, de bruços: a'ar hê-pl'a-w =
= cai de bruços.
Piaw (vide: miaw), estar rouco: hê·piaw = estou rouco.
Piaw-ahl (idem~ apiaw-ahl), moço de
uns dez anos.
Pl'a (continuação): pl'a-wê = ficar
sentido: hê-pl'a-wê k,vêy-réhé =
= eu fico sêntido por aquilo: pl'a-wê-haw = i·essentimento: pl'a-wéwé... réhé = lastimar muito, sentir
muito: hê-pl'.'a-wéwé i-mano-haw-réhé = eu lastimo muito a morte
dêle.
Pia .•. wi (reg. - B.C. p. 373 - piár =
= tomar caminho diverso, apartar-se):
afastar-se (de alguma coisa imóvel),
tomar outro rumo, outro caminho:
a-pia wa-nuwi = afasto-me dêJes.
PI' a (continuação): pi' a zay' ô-y'ô =
= chorar convulsivamente, soluçar.
Pl-azê (idem· plhaz~ - B.C. p. 392
- plhayé = meia noute, metade da
noute): meia-noite, (guar.: plhayê);
pl-azê méhé = à meia-noite.
Pl'a (continuação): pl'a-zé-mõngêta=
= ter saudades, idéias tristes.
Pl'a zé-ipiwar (B.C. p. 365 - pebur =
= inchar a superfície, indigesto, estômago revôlto): ter o estômago inchado,
estufado, revôlto, ter indigestão: bê.;
-pJ'.'a zé-ipiwar = tenho o estômago
inchado.
Pl'.-étzak (reg. - B.C. p. 392 - plechag = ver no fundo, sondar, pers~
crutar): sondar, perscrutar, ver o fundo.
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Pl-ha (B.C. p. 390 - plçã = dedo do
pé): dedo do pé, articulações do pé,
(guar.: plsã); pl-ha kãng = ossos
dos dedos do pé, a.rtelhos, juntas.
Piham (reg. - B.C. p. 375 - pichã =
= torcer pelle, beliscar): belisc~'.r:
wlra-miri hê-piham ukwêy = o
passarinho beliscou-me nêste instante,
(guar.: pisãy); piham-har = aqu.êle
que belisca: piha-piham=pinica.r: hapukay awati-apo u-piha-piham =a
galinha come arroz (pinicando-o): zakami hê-piham = beliscou-me o jacamim: piham-haw = beliscão: (i)·pihan1-plr = beliscado.
Pl-ha-pê (B.C. p. 390 - plçA-pê =
= unha do pé): unha do pé, (guar. :
püa-pe).
Plhaw (B.C. p. 392 - plhábo = de
noite, à noite: de· plha = a noite,
as trevas, a escuridão): de noite, à
noite: a-ha-ram plhaw = sairei de
noite: plhaw u-zé-mu-mê'ê = df.
noite êles separam-se, (guar.: plharê);
plhaw 'a-ramo-no a:: de dia e de
noite (noite e dia): u-zay'ô plhaw
'a-ramo-no = êle chora de dia e de
noite: plhawarêr - noturno: plhawê - amanhã (guar.: plharê-wé);
plhKwê-har = coisa de amanhã,
futuro: plhawê-plhawété = amanhã
de manhã (guar.: plharêwêté); plhaw-été = aurora, de manhã cêào:
plhaw-été i-ruwl-tzing ahl-ahl =
- de manhã cédo está fazendo muitc
frio: plhaw-êtê-ahl = muito cêdo,
bem cedinho, de manhã cêdo, aurora:
a-ha plhaw-êté-ahl = eu sai muito
cêdo: plhaw-été-ahl a-ha ruku
pêpté) = esta manhã cedinho eu fui
lá: plhaw-har = noctívago, noctâmbulo, noturno plhazê (B.C. p. 392 -·
prhayé= meianoite,metade da noite)
= meia-noite, (guar. · plhayê); plhazê-méhé = pela meia-noite: amo·plhawé = depois de amanhã.

Pihê (B.C. p. 375 - piché = cheiro C:e
couro queimado): exalar um cheiro
forte, cheiro de carne ou couro queimado, cheiro inerente a qualquer pessoa
ou animal: hê-pihê = exalo ... : pihê-kwêr = cheiro: a-étun i-pihê-kwêr = senti o cheiro dêle: ma'ê-rookwêr pihê-kwêr = o cheiro especifico da carne, (guar.: pisê).
Pl-hêy.•• plpé (re~. - B.C. p. 392
- plhêi = lavar por dentro): lavar
por dentro, leYar o fundo: zapêpo
a-pl-hêy i-plpé = lavo o fundo da
panela.
Pl-hézun (vide· hézun), ter os pés
inchados: hê pi'.-hêzun = tenho os
. pés inchados.
Plhlk (reg. - Restivo p. 520 - plcl =
= tomar): agarrar, segurar, pegar,
tomar, apanhar, receber (sentido de
caber), possuir sex.: ko kamuti
u-plhlk mukuy trram-rlru = êste
pote "recebe" dois alqueires de farinha
(neste pote cabem dois alqueires de
fa.cinha, (guar.: plhl); plhlk •••
.•• ho = alcançar: pêp a-pllilk hê-raha =-= alcancei-o lá: plhl kwaharêr = pregna (estar): plhlk tata = incendiar-se, pegar fogo: hapwly
plhlk tata = a casa dêle pegou fogo:
plhl-plh1k = acariciar sexualmente,
possuir (guar.: plhl).
(1)-plhlm (B.C. p. 391 - plclm = de
fundo liso): de fundo liso, plano:
(i)-plhingatu = de fundo bem liso.
Pihl'w (reg. - B.C. p. 375 --- pichlb m::
:e:
esfregar pelle, friccionar, coçar,
unctar, t1ngir): untar, ungir, esfregar
a pele: pihl-pihlw = fazer massagens, esfregar coçar, (guar.: pisl).
Plhlw (reg. - B.C. p. 392 - plhlb =
= esfregar por d.entro): esfregar por
dentro : p1hl-p111l'.w (forma · iterativa) = esfregar, limpar esfreg~ndo (a
parte de dentro): (guar.: plsl).
Plho (reg. - B.C. p. 292 - plh6 =
- estender, espalhar, soltar): esticar,
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estirar, estender, dilatar, tender (corda,
etc.), farer trabalhos de cestaria;
hê-réha plhõngatu = tenho vist~.
excelente, (guar.: pl'.so - idem· yé-pl'.so).
Pl-hu, pé grande.
Pihun (B.C. p. 375 - pichu - idem:
pihun = pelle que é negra, preto,
negro): preto, de côr preta, escuro,
em oposição-a claro· ting; piku'i-ti
i-pihun = o bico da rolinha é preto:
tapazun i-pir pihun = os negros
tem a pele escura: hê' a w pihun =
= tenho o cabelo prêto: 'aw pihun =
cabelo prêto, (guar.: pi-hu);
(rna'ê)-pihun zé'ôk=desbotar: pihu·pihun = manchado de prêto, enegrecido (estar): i-pihun-ahl = os
prêtos (étnica): kuruplhun = igarapé
do Gurupiuna (Gurupi-escuro).
Pi'i (B.C. p. 376 - pii = fino, delgado),
fino, delgado: in ka'a pi'i.
Pl'i-pl'iy (B.C. p. 393 - pii = que
expreme reiteração, repetição, frequência): com passos miúdos, frequentes,
repetidos, trotar: pl'i-pl'iy..• ho =
= farer pequenos passos, andar ligeiro,
andar com passos de trote: a-ha pl''i-pY'iy i-têko = eu vou fazendo pequenos passos: zan pl'i-pl'ty = correr
trotando, (guar.: pl'iy).
Plk (L.A: p. 10 ·- plg = cessar): cessar,
parar, acabai:, passa.r, amainar: hê-ho-ré, aman u-plk = aepois de eu
sair, a chuva parou~ aman u-plk
o-ho = vai parando a chuva: u-zé'eng u-plk = êle cessou de falar,
(guar.: pl).
Pl'.k (forma apocopada de· aplk - reg.
- B.C. p. 42 - aplg = assentar-se):
sentar-se: a-plk lwl-pé = sento-me
no chão, (guar.: wapl); plk-haw =
= assento: plk íwaté-a'u = sentar-$e
de cócoras: a-plk lwaté-a'u = eu
me sento de cócoras: iiwii-(wii) u-ku.ru(k)-pii-(wii) u-aplk(i)-wii lwaté·a'u = os índios Urubus sentam-se de

cócoras para urinar: plk. • • pénarãng-réhé = 11,joelhar-se: a-plk bê·
-péniirãng-rél1é = eu me ajoelho:
plpl'.k = alagar, afundar: l'.ar u-plpl'.k = alagou a canoa.
Plk? (onomat .), usa-se por ex. para
imitar corda ql1e arrebenta, etc ..
Plkahu (B.C. p. 41- aplcaçu = pomba
em geral): pomba: plkahu-pinim =
= esp. de pomba maior: plkahu-r6=
= esp. de pomba prêta, (guar.: plkasu).
Pl-katu (vide· plw e apl), ser tenro
(carne): ko ma'ê-rookwêr i-pl-katu = esta rarne está tenra: ko ma' ê-l wa i-apl-katu = esta fruta está
tenra.
Piké
'a,
fruta
do piquireiro: piké'a'lw=
.
.
.
p1qwre1ro.
Pikl (idem· pékl), paturi: pik1-a'i =
esp. menor.
Piklr (B.C. p. 378 - piqulr = nome
dado a vários peixes pequenos vulgoa
piquiras e que coziam enrolados em
f ôlhas): peixinhos em ~eral (guar.:
pikl).
Piklr-lwo-ha w (idem· pira pik1r-lwo-ha w); fileira, enfiada de peixes pe··
quenos passados num r.ipó ou vareta
flexiveJ, (guar.: pikl-lvõ).
Pi-korôy (B.C. p. 375 - pi-cor6i = de.
pelle brotada. g1elada, cheia de nascidas): de pele murcha, franzida, ter
a cátis enrugada: tua'u i-pi-kor6y =
os velhos têm a pele franzida.
Pl-k6y (B.C. p. 389 - picoi = pés
unidos ou ermanados, conjunctos, ou
junctos pés, amarrilhos de s pés com
que subiam em árvores): cora~, travas
dos pés p3ra trepar nos coqueiros.
Pl'koy (rejl. - B.C. p. 389 - plcoe =
= concavo, oco): farer um.a coisa
côncava, ca" ar, arrancar rai?.es (de
pl = a base· ko = ser: hêm = tirar):
plkoy-haw = concavidade: plkoy-plrêr = côncavo, cavado, (guar.:
plko'e).
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Piku'i (B.C. p. 390 - picui = nome
genérico das rolas): rolinha: piku'i-ting = esp. maior branca, (guar.:
piku'i).
Pl-kupê (B.C. p. 390 - pl-cupé = o
peito do pé, as costas do pé): a parte
superior do pé, costa, tarso, peito do
pé (guar.: pl-kupê); pl-kutlr = p9,ra
baixo (do lado dos pés) : hê-pl-kutlr
~-mono l = bota-o para baixo! pl-kwar- = amarrar pelos pés (~uar. :
pl-kwá); a-pl-kwar = eu amarro os
pés: hê-pl-kwar = estou amarrado
pelos pés: pl kwa-haw = travas para
os pés.
Pikwapa (idem· pékwapa), pécuapa
(esp. de nambu), (guar.: pikwapa).
Pikwi (reg. - B.C. p . 390 - picui =
= revolver, mexer, virar, també'll
exprime remar, vogar): mexer, remexer, revolver (torrando farinha, café,
etc.), remar (embora esta última palavra define-se melhor: 1-pikwi = revolver a água): mani'ôk a-pikwi =
= eu mexo a farinha no forno: pikwi·tar = remador, (guar.: pikwi);
pikwi-taw (B.C. p. 390- picuitáb=
= remuj e: remo (guar.: pikwi-tá);
pikwi-taw ikãng = o cabo do remo:
pikwi-taw'lw = o corpo do remo:
pikwi-taw rêtékw'ê r =a pá do remo:
(u)-pikwi-z-êtê-ma'ê = remeiro de
qualidade: pikwi zu-awl-awl = remar desigualmente (tripulação).
Pim (reg. - B.C. p. 393 - pim = ir
e vir, oscilar): os"ilar.
Pl-man (reg. - etim. · pl = pé: man =
=enrolar, envolver, dobrar), fazer uma
rasteira: a,.ê a-pl-man· = faço-lhe
uma rasteira.
Plmik (reg.), afogar-se, (guar. · plmi).
Pl••• mo-irakwên (reg.), firmar o pé:
hê-pl a-mo-irakwên = eu firmo o
pé.
Pimopôk (reg. - B.C. p. 376 - pim:
bopog = fazer saltar ou rebentar a

pelle, rebentar, estalar): fazer saltar,
rebentar a pele ou a casca.
Plmõng (reg. - B.C~ p. 393 - pin1ong = unctar por -pentro, enverniar): calafetar, envern1~r por dentro,
untar.
P1-mu-énl (reg.), envern~ por dentro
(cerâmica).
Pl-mukwi, bipede (que tem dois pés).
Pin (reg. - B .C. p. 376 - \>in = iaspado, rapado, esfolado, rdlado, descascado): raspar, rapar, arrànhar, fis• = eAle raspa: p1-.,1n = b egar: a-p1n
liscar (comida), roer, (guat\.: pin).
Pina (B.C. p. 376 - pindá ~ anzol,
gane ho, garra, . fisga): anzol,
(guar.: pinda); pina-ha~ (B.C. p.
376 - pindaçã) · linha do 'anzol:
pina-hézar-plrêr =armadilha àrmada com anzol: pina'i = anzol }>E\queno: pina 1-ahaw =espinhei; pina'l'W
(B.C. p . 376-pindalb) = caniço, ~ra
do anzol: pina ku' ay-har = chumb$ia
para pescar: pina••• ltlk = jogar
o anzol (cf. B.C. p. 390 -· piça itigi
= lançar a rêde, pescar com rêde :
pin-akwa = a ponta do anzol: pin
-apar-haw = aparêlho para torcer o$
anzóis: pin apô-har = fazedor de
anzóis: pina-pôr = isca: pina-putaw = idem (guar.: pinda-potá);
a-zé-pina-ltlk i-ruku kwêtéri, pira
u-pôr hê-pina-putaw-réhé = como
eu estava pescando hoje, um peixe
pulou na minha isca: pina-ratl =
ponta do anzol: pina-rétlwir =
= barbela do anzol: pina-tl'ãy =
= gancho do anzol, (guar.: ti'ãy).
Pinaw (reg. - B.C. p. 376 - pindab =
= tempo, modo de fisgar, de arranhar,
de raspar): limpar, tirar a sujeira esfregando ou raspando: wlra-pêw i-pinaw! = a mesa está limpa!
Pingwar (B .C. p. 519 - tingua =
= ti-quar = o furado do nariz, as
fossas nazais): narinas, ventas, (guar.:
tingwára).
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Pln~ (reg. --

B.C. p. 389 - pl-hondl=
= saltar, pular, sapatear): d9.nçar,
bater o pé no chão: plnlk-haw =
dança iitual.

Pinhn (B.C. p. 377 - pinim = pint~do, salpica.d.o de ponctos ou pintas):
pintado, salpicado de pintas, (guar.:
pini).
Pmo (irreg. - vide· tép1no), flatulência hê-répino = tenho ... , (guar.:
pino).
Pino (B.C. p. 377 - pindo = palma
em geral, palmeira): palmeira, (guar.:
pindo); pino(w) (B.C. p. 377 - pindoh = fôlha da palmeira) = palha:
pino'lw = pé de palmeira: pino(w)-manãku
cesto de palha,
esp. de jamaxim: pino-akaza-kwêr=
= palmito: pino-kurêr (B.C. p. 377 .
- pindo curé) = cesto de palhâ:
pino••• plplk = fazer estralar palha
sêca· amassando-a: pino(i)-piru =
= alcôfa (cesto de palmeiras): pino-ran = uricuri (coccos coronata):
pino-ro(w) = ramas da palmeira,
fôlhas: pino-rôwêr =ramas cortadas:
pino rut w)a-k1rêr = palmito (ôlho
v~rde): pino-tlw (B.C. pindo-tlh) =
p1ndobal, pal.meiral, coqueiral:
pino-zapêw = chapéu de palha:
pino.. • . zo/Ak
o
= cortar palha:
pino a.;.zo'ôk' = eu corto palha.
Pinoa (idem· pinua - B.C. p. 377
- pindobá = fruto de plameira,
cocco: também· pindoá); bacaba:
pinoa'lw = bacabeiro (esp. de palmeira), pinoa-t1w = bacabal.
Pl'ôk .Creg. - B.C. p. 394 - plog =
= trrar de dentro ou do fundo): tirar
a parte de dentro, esvaziar cavocar:
lar a-pl'ôk = cavoco um ~asco.
Pl't.k (reg. - B.C. p. 206 - iplog =
=arrancar raízes, principalmente raízes
de mandioca): extrair, arrancar raízes
(mandioca), tirar de dentro ou do
fundo, (guar.: lp1' ó).
o

Pl'.'t.k (reg.), cortar o pé (etim.: pl = pé:
'ôk = tirar, arrancar).
Pi-p(é)I (B.C. p. 369 - pépe = na..
quelle logar, lá): lá longe! acolá!
pip(ê)-muyté = acolá, ainda mais
longe, (guar.: upê-pé).
Pi'pê (L.A. p. 30 - pypé - à, dana,
avec): 1. 0 ) com (instrumental): ihê
a-zuka tapi'ir hê-mukaw-plpê =
= matei a anta com a minha espingarda: a-mu'i zépé'aw hê-itazl-pipê = eu racho lenha com o meu
machado: a.wa o-po-plpê u-émi'u
u-za-po = (é) com as (suas) mãos
que o homem faz a comida: 2.0 ) dent:r,o
de, em: têko u-zé-no' õng hê-raply·plpê = a gente se ajunta dentro da
minha casa: a-ha-ram wa-lar-plpê=
= eu irei no casco dêles: a-ta i-ho
i-têko pltun-rupi a' ar(i) lwl-kwar-pl'.pê = indo (caminhando) de noite
cai num buraco: tata-uhu a-za-po,
hê-ra'lr u-ar(i) o-ho i-plpê = eu
fiz uma fogueira, e o meu filho caiu
dentro dela: a-kêr(i) hê-klhaw-plpê = eu durmo na minha rêde: ko-ta w-a'i-plpê na-héta-katwi awa-kwêr(ii)wii = nesta pequena aldeia
tem poucos homens: na-hêta-i miar
ko-ka' a-plpê = não tem caça nesta
mata: hahl hê-rlyê-plpê = tenho
dor de barriga: a-iko tapwly plpê =
= estou em casa: akwêy 'ar-plpê =
= naquele tempo: hê-pô-plpê =
- dentro da minha mão fechada (cf.
hê-pô-pê = na minha mão aberta):
hê-p1pê = dentro de mim no meu
intimo: 3. 0 ) no fundo: a-l;aw l-plpê = eu nado debaixo da água (no
fundo da água): 4. 0 ) desde: mukuy
'ar(ii)-pipê hê-ruw u-zlkl'. awati
iko = desde dois dias o meu pai está
debulhando milho: plpê-har = o que
é de dentro, atinente à: pertinente a
(B. C. p. 394 - pJ'.pé-guar.); plpê-h~tr(ii)-wii = os de dentro, (guar.:
pl'.pê).
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Plpêw, pé chato, pé palmado, palmípede: urumii i-pl-pêw = o pato é
palmípede (tem o pé chato): pl-pêw
ma'ê = que tem os pés chatos.
Pipi (B.C. p. 394 - etim. · pipim ou
pipy = oscilante, que vai e vem):
coruja: pipi-naml'. = "orelha de
burro", esp. de corujão.
Plplk (reg. - B.C. p. 394 - pipig =
= comprimir, expremer, apert~r), comprimir, apertar, calçar, pisar, premer,
por coisas uma acima da outra num
oontinente fazendo fôrça, esforçar-se
para fazer entrar um objeto, empilhar
fazendo fôrça, (guar.: pl'.p'í).
Plplk (reg. vide· plk), aft1ndar,
alagar: lar pi'.plk = alagou a canoa.
Pl'.plk (reg. - B.C. p. 381 - piriri =
= estalar, estralar): estalar, pino••.
•.. plplk = fazer estalar palha sêca
amassando-a.
Pi-pim (reg. - B.C. p. 393 - pim =
= ir e vir, oscillar): oscilar, ir e vir,
bambalear, balançar-se: a-pi a-pim =
= vou e venho: érê-pi rê-pim = tu
vais e vens: u-pi u-pim = êle vai
e vem.
Pipin (idem· pépin -· reg. - B.C. p.
370- pipin =raspar, limar, escamar,
esfolar): roer, com~.r beliscando, beliscar: pira pina-putaw u-pipin =
= o peixe belisca na isca: zawar u-pipin hérêko ma' ê-kãngwêr = o cachorro está roendo um osso, (guar.:
pipin).
Pl-pl'.pê•.• pétêk, dar pontapés: hê-pl'.-plpê a-pétêk = dou pontapés.
Pipir (1eg. - vide· pépir - B.C. p.
369 - arregaçar, levantar a borda):
arribar (um pano, etc.), arregaçar,
torcer, luxar, (guar.: pepi).
Pipir(a), esp. de passarinho, pipira.
Pl-piru'a (B.C. p. 394 - plpiruâ =
= empolhas ou bolhas dos pés, calos):
bolhas, calos dos pés, (guar.: pl·piru'a).

Pl-pltêr (B.C. p. 394 - p~-plté = a
sola, a planta dos pés): sola, planta
do pé, metatarso (pl'.-pl'.têr(a)-kãng),
(guar.: pl-pl'.té).
Pi-pl'.w (B.C. p. 377 - pi-plu = mo~e,
brando, macio): mole, flexível, macio.
Pi-piy (reg. -- B.C. p. 353 - pi = oscillar, ir e vir): cambalear.
Pipôk (B.C. p. 395 - pipú = soar,
retumbar, fazer ruído): esp. de peteca
feita de palha de milho.
Pipôk (B.C. p. 378 - pipog = estalar
a pele, estalar): espocado (estar), ter
a pele estalando.
Plpo-plpôk (B.C. p. 395 - pipú = soar,
retumbar, fazer ruíao): ruido dos pés
(bem percebível).
PI-pôr (B.C. p. 3~4 - pipó = rasto,
pegada, vestígio, traça, marca): rasto,
pegada, pisadura, vestígio, marca dos
pés: pl'.-pôrêr = idem supra: plpô·rupi = seguindo o rasto, no rasto de,
nas pegadas de: a-ha i-plpô-rupi =
= eu vou atrás no rasto dêle, (guar.:
" A)
p1-po.
Pl-puhly (B.C. p. 395 - plpohl'.i = de
pé pesado, vagaroso, tardo, pesadão):
de pé pesado, pesadão, tardo, lento,
lerdo.
Plr (L.A. p. 31 - pyri = vers, chez,
avec): (com reciprocidade), junto com,
junto a: a-zu- nê-plr = estou (deitado) contigo: a-iko nê-pl'.r = moro
contigo (francês· je suis chez toi):
hê-ra'lr o-ho(a)-ram pé-p1r = o
meu filho irá (ficar) com vocês: hê-raply-me a-ze-mungeta awa-pir=
= conversei em casa com o homem:
azem u ere-zur h e-p1 e-purawk"1pé twé'ar, a-n1ono mo-taklhé nê" a-re"'ko-k atu zepe ne-we - se
-we,
vieres trabalhar comigo cada dia, eu te
darei um outro facão que tenho guardado para ti: é-zur(i) hê-pl'.r ! = vem
comigo (junto a mim): é-zu \lê-ph! =
= vem deitar comigo! hémirêko
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u-plta nê-p~r = a mulher dêle ficou
contigo.
Pir (reg. - of. B.C. p. 60 - bir = levantar-se, crescer, surdir, surgir): carregar, suspender, pendurar: panaku
é-pirI = suspenda o paneiro!
Pir (idem· pirêr - B.C. p. 378 -- pir=
= pellc, epiderme, pellirula. <'Utis,
couro): pele, cútis, casca ni.olP.: pako-pirêr = casca de banana (cf. pakt1ri
apê-kwêr = casca de bacuri), (guar.:
pi); pir-aiyu = caroços, curuba (esp.
de doença da pele): pirakwôr (B.C.
p. 379 - piracubor = a pelle quente,
com a pele ardente) = estar com calor,
suar, (guar.: mbo-hakuvó); pirakwôrêr = suor (guar.: pirê-aku-vo);
pirakwôrêr lr1rlk = transpirar: hê-pirakwôrêr u-lr'írl(k = eu transpiro:
pirakwô-w6r = suar muito: hê-pirakwõ-w6r = estou suando muito:
pir-ahl-ahl (B.C. p. 382 - pitahi =
= de pelle doida, que faz arder ou
doer a pelle) = ter doença da pele:
pir-été = nú, despido: pir-l' ay =
== suar: hê-pir-l'ay = estou suando:
pir( é)-zly = de pele enrugada.
Plr (adv.
de comparação-·
idem· mlr),
.
.
mais, o mais.
Pira (B.C. p. 378 - pira = peixe em
geral): peixe, (guar.: pira); pira-hên1
(B.C. p. 379 - pi1·a-ce = sair peixe,
cardume) = .monção em que saem os
peixes, cardume: pira 1-kwêr = caldo
de peixe: pira-1wlr (B.C. p. 379
- pira ibi) = peixe fresco: pir-ai yu = peixe qu~ não presta (idem :
sarna, coruba): pira-kii'ê = peixe
moqueado: pira-kãng espinha
(idem· pira-kãngwêr); pira-kãng-ata = piranambú (peL'<{e de espinhas
duras): pira-kãng-iita-ran = piramutaba (peixe de água s&lgad n,): pirarukwêr = grude de peixe: pira-kararukwêr lhlk = cola de peixe: pira-karatarukwêr = bexiga do peixe
(idem· karaturukwêr); pira-kiitlng =

esp. de peixe "cabeça de ferro":
pira ku' a-haw = cuanã (esp. de
peixe): pira-ku'i = farinha de peixe
(B.C. p. 379 - piracuí) ; pira ku'i-haw = ovas de peixe: pira-ku'ir =
= guelra do peixe: pira .•• kutuk =
= fisgar o peixe: pira kutukâw =
= n.rpão: pira-kwa = cardu1ne de
peixp~: pira-kwar = poção piscoso:
pira-mihlr (B.C. p. 379 ·- pira
mbichl) = peixe assado: pira-mutaw = peixe de barbas (cf. piramutáha) ; pira. . . mu-tlk = fisgar
peixe: pira-nêm (B.C. p. 379- pira-ne) = peixe podre, fétido: pira~pékwêr (B.C. p. 380 - pira pecue) =
= escam9.s de peixe: pira-pékwêr-ma'ê = peixe de escamas: pira •••
• . . pé'o-pé'ôk = escamar peixe:
pira-pêpo (B.C. p. 380 - pira pepo) = barbatanas: pira piklrlwo-haw = enfiada de peixes (todos enfia.dos num cipó: cf. B.C. p. 112- eclbo in ecl); pira-pirêr ma' ê = peixe
de couro: pira-pirlrlk = peixe f1ito
(B.C. p. 380 - pira pirll-l); pira
piti'u = cheiro especifico do peixe
(idem· pitzi'u); wara i-pira piti' u =
= o guará fede como peixe: pira-pitzi'u = cheiro de peixe (vide supra): pira-pôr piscoso: pira-puku = bicudo (esp. de pei.xe): pira-putaw (idem · pira-putaw) = isca:
pira-ran = todo peixe exótico ao .rio
Gurupi e afluentes: usa-se t&mbém
p8.r& designar os peixes de água salgr.da:
bagre: pira-rawa = pacamã (esp.
de peixe): pira rawa-kwêr = grude
de peixe (vide· hawa); pira-raytl'. =
= esporão do peixe: pira-razukwêr
tidem · pira-zukwêr) = espinhas finas
do peixe: pira-ré = gosto ou sabor
de peixe: pira-rénaw = lugar pis. ,
. p1scoso:
.
coso: i"' p1ra-renaw
= rio
pira-rl'.uku = c~rdume de peixe (idem·
'
, h"iwk 11) ; p1ra-r1ye-k wer =
pira
ze= barrigada do peixe: pira-rookwêr'u-
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-har = ic~iófago: pira-ruay = rabo
de peixe: pira-rupaw = lugar piscoso:
pira-ruwêr (B.C. p. 380- pira-ru)=
= ovas de peixe: pira-tl-akwa'i =
= peixe agulha (de focinho comprido):
pira-tl.k = peixe agulha: pira-tinJ'.ng
(B.C. p. 380 - pira tini) = peixe
sêco: pira tl-pê = lugar onde tem
muitos peixes: pira-ti pi' a = tainha:
pira-tlw (B.C. p. 380 - pira tl'b) =
=lugar piscoso, pesqt1eiro: tzakwa'i=
= peixe agulha: pira-t1n = pacamã
(peixe preto): pira-wa11 = peixe assado na f ôlha, muqueca: pira-wêw
(B.C. p. 378 - pira bebé = peixe
voador) = pirambeba: pira-whu =
= peixe de grande tamanho: piray
(RC. p. 379 - pirai = corta-pelle,
tesoura, piranha) = piranha, tesoura
(guar. : pirãy); piray-pihun = piranha p1eta: piray-pirãng = piranha
vermelha: piray-ting =piranha branca: pira-z:.ahJ'. = piranha comum:
pira-zanJ'. (B.C. p. 380 - pira nandl) = óleo de peixe: pira-zawar =
= bôto: pira zé-mono'õng =cardume
de peixe: pira-z1wêr (B.C. p. 381
- pira yJ'.b) = peixe cozido: pira-z-iwh (idem· pira-lwlr) = peixe
fresco, crú: pira-zu (B.C. p. 381
- pira yub) = dourado (peixe amarelo): pira zuklr tining = peixe
sêco (e salgado): pira-z-uhu = pi. ranha de tamanho grande: pira-zuklr = peixe salgado.
Pira-ita, calosidade, calos (ter): hê-pô
pira-ita = tenho calosidades nas mãos:
hê-pi pira-i ta = tenho calosidades
oosp~.
Piraku (etim.; pir = a pele: aku = quente): estar com calor, sentir-~e
quente: hê·piraku = estou com calor:
pirakwôr (B.C. p. 379 - piracubor=
=a pelle quente, com a pelle ardente)=
= suar (guar.; pirê-aku-vo); hê-pirakwôr i-têko = estou suando:
pirakwôrêr = suor: pirakwôrêr iri-

rik
transpirar: hê-pirakwôrêr
u-irl'.rlk = eu transpiro: pirakwô·wór = suar, transpirar muito, (guar.;
mbi-aku).
Pira-kutuk, fisgar o peixe, arpoar,
(guar.; pira-kutú).
Pir-anam (B.C. p. 379 -· pir-anã = de
pelle grossa): de pele grossa, rijo,
firme.
Pirãng (B.C. p. 379 - ípir-ang = roubro, vermelho, corado, inflamado):
estar vermelho, corado, (guar.; pirã);
pirãng-ha w = a côr: ma' ê pirãng-ha w? = qual. é a côr?
Pira-pirêr ma'ê, peixe de couro.
Pirar (reg. -- L.A. p. 7 - pirár-i = ouvrir): abrir, esticar. abrindo,
(guar.; pirá); ukên é-pirar! = abra
a porta! pira-haw (idem; ukên pira-haw) = a chave da porta: w'írapar
a-pirar = eu estico o arco: pirar-ah 1 = abrir completamente: pirar-a'u =entre-abrir: pira-haw = chave:
pirar-haw=abertura; pirar.•• p6=
= abrir a mão: a-pirar hê-p6 = abro
a mão: pirar-wéri = entre-abrir:
pirar-wérôt = idem.
PJ'.r-a'u (idem; mlr-a'u), um pouco
.
mais:
a-re"ko-p1r-a u = tenho um
pouco mais.
Pira-z-éir, e~p. de abelhas que produrem
um mel muito azêdo .
Pira-zu, dourado (esp. de peixe), (guar.;
pira..yú).
Pi-réha-ité (idem; réhayté), pé ligeiro,
que tem pressa: pl'.-réhé = aos pés
de: pl'.-réhé-har (relativo aos pés) =
= calçado, sapato, tamanco, xa.mató:
hê-pl'.-réhé-har hawê = os meus sapatos estão mofados.
•
A/•
' A/•1, crespo: i•f a w-p1re
P ire
i-reAI•1 = êle
tem o cabelo muito crespo.
Pi-rémlk, o salgado da pele provindo
do suor.
Pirêmo (B.C. p. 507 - pirêm6 in
témó = coceira, comichão): coceira,
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prurido, comichão: hê-pirên10 zu-har = tenho coceiras, con1ichã.o.
Pirêr (B.C. p. 381 - piré = pelle, couro,
pellanca, já tirados): couro, pele
bainha, envólucro, pele que sái: tak1hê-a'i-pirêr = baínha da faca:
pirêr-ahl = fino (feito pele): wlra-pêw pirêr-ah1 = tábna fina: pirêr ...
• . • m11-n111hãng = curtir ronro:
pirêr... n1u-pirãng = idem (guar.;
pi mo-pitã); 1>irêr zé-a'i ii'i = de
pele enrngadP.,, frttnzida, encolhida,
•
couro que enco lheu: p1rer
z1-z1y =
!<'l_••
• "
= ruga.s.. h"'e-re'l1ap~a-p1rer
11-z.1-zly = tenho a testa enrng[l.da: (i )-pir-été = nú, despido (estar): hê-pir-été = estou despido: pir-été-ran'lo =
= despido: a-ta l1ê-pir-été-ramo =
-= ando despido: pir-hl'.m = pele
lisa (ter): hê-pir-hlm = tenho a pele
lisa: pirlk = espocar secando e deixando a pele, pelar: kumana'i u-pirlk = o feijão espoca, pelando, (guar.;
pirê).
Piri, periquito d'anta.: piri-piri = ideni. .
Piring (B.C. p. 381 - piri = tremer):
estremecer, tremer (hê-piring), ter
calafrios, toma,r un1 susto: piri-piring = idem (forma de intensidade):
u-n1ano pir-piring = êle está agonizando (está morrendo estremecendo):
u-kêr piri-piring = êle dorme agitado, (guar. ; piri).
Piririk (reg. - idem; piri-pirik - Restivo p. 213 - tata piriri = chispa):
chispar, centelhar, estalido, desmanchar-se, derreter-se (banha), sibilar,
pelar, esfolar, descascar (pele), crepitar,
estalar: tata-piririk = estalido do
fogo, centelha, chispa: tata u-pirik=
= o fogo está chispando: huwa piririk = seu rosto está pelando, (guar.;
piriri).
Piririm (B.C. p. 396 - piriri = ligeiro,
veloz, girante - daí; l'.bl'.ra piriri =
=corrupio, pião): girar, pião, corrupio,
(guar. ; piririy).
A

\#

\#

)!I

Pirl'.wl'.tun (idem; 1>ir-l'.wl'.-tun - B.C.
p. 382-· pir-lbltu = moreno, tostado,
queimado, escuro): moreno, bronzeado,
queimado pelo sol, de pele ou couro
sujo: hê-pirlwltun = eu sot1 moreno,
(gnar.; pirl'.vltu).
Pir kl'a (etim.; pir = pele: ki'a ==
= suja): sujo.
Piro (reg. - B.C. p. 397 --- plrô = pisar, calcar): violenta1· (neol.),
tomar de outro, tomar a pulso, violentamente, tirar à fôrça: kwêz é-piro
zwã-wi! = toma aquilo do João:
a-énunê-plro = tomo a dianteira.
Piro ( Ig.), salvar: hê-ra'ir a-piro =
= salvei 1neu filho: a-piro = eu salvo:
hê-piro = êle me salvou: piro-har=
= salvador: piro-haw = salvação.
Pirôk (idem; pir'ôk - reg. -·- B.C. p.
282 - piróg = esfolar, tirar a pele):
pelar, descascar (casca mole), tirar o
cot1ro de uma caça, esfolar, desfibrar:
a-pirôk = et1 esfolo: a-pirôk mani' ô(h)-pl'.w = eu desfibro a massa
da mandioca, (guar.; piró - idem;
pi ré' ô).
Pl'.rõng (reg. -- L.A. p. 43 - piru =
= fouler: B.C. p. 397 - pirõ = pisar,
calcar): pisar, calcar, pôr o pé: to' ô·mê (tuzu-pê) a ...phõng = piso na
lama: a-pl'.rõng héhé = pisei nêle,
(guBr.; phu); p'írõng-haw (idem;
plrõngaw ou mirõngaw) = pisàda,
lugar da pisada, tapête (guar.; pl'.rungá); plro-plrõng =
pisotear:
plro-pl'.rõngwêr = degrau.
Plro-p'íro (reg. - forma iterativa de
plro - vide supra): violentar, abusar,
deflorar.
Piro. • • wi (reg.), defender., socorrer,
ajudar, salvar: a'ê a-piro zawar·uhu-wi = defendi-o da onça.
Piru (neol.), perú.
Piru (B.C. p. 382 - pirú = secco,
magro, estalar, estrugir): fôfo, leve,
sêoo (estar), magro, descarnado: lwlra
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i-piru = pau fôfo: wlra-piru =
= cortiça: ko apJ'.aw i-piru = êste
rapaz está magro, (guar.; piro); piru-ahl = leve, lev'iano: piru-ahl-haw=
= leviandade: piru-piru-wêr = pulmões, bofes.
Piru'a (B.C. p. 382 - - piru'a = beixigas, empollas): bôlhas (queim?..dnras),
bolhas, bexigas, brotoejas: hê-pô (hê-pl) piru'a = tenho bôlhaR na~ mãos
(nos pés), (guar.; piru'a).
Plru'a (B.C. p. 3ü7 - plruâ = umbigo,
erguimento do centro): umbi.o·o, cordão
umbilical: plru'a o-hôk = cái o
cordão umbilical: plru'a p1'.t1-haw =
= amarramento do un1bigo, (guar.;
plru' a); plru'ãngwêr = turgescêncü:i,, botão (flor), nó, talo, miolo (B.C.
p. 167 - huA = o talo dêle, a espinha
dorsal dêle): ma'ê-put1r plru'ãngwêr = botão da flor.
Plru'ãngwêr (vide supra), a parte interna de certas frutas, o ôlho: nana'i-plru'ãngwêr = o nó do abacaxi: pino-plru'ãngwêr = ôlho
da palha.
Pirupan (reg. -- B.C. p. 121 - épirupan = pagar, comprar): ganhar, trocar, comprar, receber, pagar, retribuir:
akwêy awa-wi a-pirupan tlrâm
u-mano kuri = o homem de quem
ganhei farinha morreu faz pouco: pirupan-har = comprador: pirupan•
- h àw = compra: p1rupan-p1rer
=
= mercadoria (o que foi comprado).
Pl-rupi (B.0. p. 397 - pirupi = a
pé, pedestrarnente): a pé.
Pl-n1-ramo (idem; pi '1'.ru-ramo), com
os pés.
Pi-rurl(w)-été (vide abaixo; piruw1tzãng), ter saúde: hê-pi-rurl(w)-été
kuri = agora estou com saúde.
Plruwê (cf. B.C. p. 438 - quirigueh =
= apagar o tenro, murchar): murchar
(rei. à raiz): mani'ôk-pl'.niwê mandioca murcha.
W

A

Pi-ruwitzãng (B.C. p. 382 -- piroi =
= de pelle fria ou fresca, descansado):
sentir-se disposto, descansado, refrescado: hê-pir-ruw1'.tzãngatu = sinto-me dispof>to, (guar.; pi-rol).
Pir-zuhar (vide; zuhar); ter cocciras,
comichão, prurido: hê-pir-zuhar =
tenho comichão.
Plta (reg. - - B.C. p. 397
plta =
= ficar, os pés pousar): ficar, permane, ' "ko u-p1ta
-.J
lfcer, parar: h em1re
ne-pu=
= a mulher ficou contigo: a-plta
'ar-paw ka'a-pé i-zém1'.m-p(a) =
= fiquC'i o dia inteiro escondido na
matn., (guar.; p1tá); plta (B.C. p.
. 397 -· pita = calcanhar) = calcanhar
(guar.; pi'.tá); plta..ham ·= o tendão
de Aquiles (guar.; plta-sã); pl'.ta·kãng = osso do calcanhar: plta·har = permanente, aquêle que fica:
plta-haw :s: ponto de parada, estadia,
pouso, pousada, abrigo: ltl-plta = a
folhagem do rio que se amontoa nos
remansos.
Plta'am (irreg. - vide; plta), erguer-se
sôbre a ponta dos pés: hê-pl'.ta'am =
ergo-me sôbre a ponta dos pés.
P1'.tahak (reg. - idem; pJ'.tahôk - B.C.
p. 398 - · pl'.taç~ = firmar, fincar,
fortalecer): suportar, aguentar um
pêso. segurar, resistir, firmar, aceitar,
prometer, assegurar: uru-pltahAk =
= eu te prometo: hê-hl'.-zé'eng a-pltahâk = aceitei as palavras (repreensões) da minha mãe, (guar.; pltas6).
Pita'i (B.C. p. 382 - pitai (adj .), de
pelle ferida, que ofende 9. pelle): "avoir
la chair de poule", ter os pêlos arre..
piados: hê-pita'i = tenho arrepios.
Pitãng (B.C. p. 397 - pitã = vermelho,
corado, tenro): vermelho, corado, marron, amarelar, amadurecer, tornar-se
tenra (fruta), criancinha: pako i-pitãng = as bananas estão amadure..
cendo, (guar.; pitã); pitãng-ahl =
- vermelho muito escuro, marron,
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côr chocolate: kwaharêr-pitãng-a'i =
nenén.
Pita-ting, vermes intestinais, larvas não
identificadas que vivem nas águas
paradas.
Pitawa (B.C. p. 382 - pitágua = nome
dado a aYes diversas, entre outras é
o nome do bem-te-vi): bem-te-vi,
(guar.; pitagwá).
Pl'.ta-wê (reg.), sobrar, ter ce sobra, ter
demais: pira karu-n1éhé i1-p1'.ta-wê
1'.arapé-rupi = tinha peixe de sobra
ontem no igarapé.
Pité'i (B.C. p. 371 - pctei = ltm):
um, uma: pité'i klhaw = uma rêde:
• ~ /•1-h a-rup1• = d e uma vez: u-lI u
p1te
pité'i-ha-n1pi = bebeu de un1a vez:
a-inuy pité'i-ha-r11pi = eu quero
(peco) tudo de uma vez: pité'i-ha-rupi-ha~{~j-wa = gêmeos: pité'i-té'i = ca<la um (com o verbo no
plural), de um em um, um por um (em
fila): pité'i-té'i 11-zé-nan(i)-,va taklhê-a'i = ca.da um eêles ganhou uma
faca: hawiza u'u tiri,vê pité'i-té'i=
= o sabiá engL1liu (tôdas) as baratas
uma por uma: o-ho pité'i té'i-(wa)=
= êles vão um por um: pité'i-wê =
= uma vez mais: pité'i-zo (idem;
pité'i-yo) = uma vez só, um só:
u-munar pité'i-zo = êle roubou uma
vez: pité'i-zo a-zu-kwên Kamirãng = pass~i por Ca:miranga uma
vez só: pité'i~zo akwêy = só uma
vez: ni-pitê'i-a'i = nem mesmo um.
Pitêmu (reg. -- B.C. p. 372-petin1u=
= beber, sorver, tragar fumo): fumar
(tabaco): hê-pitêmu-wêr-katu=eu
gostaria _de fumar.
Pltêr (idem; mltêr - -· Mont. II p.
300/294 - plté. r = en medio de):
o centro, o meio (guar.; pltê); a-pl'.têr = o ver·te''.>c J'.wl-ml'.têr = o
centro da terra: tamwltêr = terreiro:
ka' a pl'.tê-pé = no meio da mata
(guar.;· mbl'.tê-pé); hê-pô pl'.tê-pé =
= na minha mão: maraka u-ini

wha-pêw ml'.tê-pê = o maracá esta
(deitado) no centro da mesa: pltê-pé-har= central, do meio: pl'.térêw=
= enlutado (de cabeça raspada no
occipício): awa-pl'.têrêw - idem:
mo-p1tepor = proeminente.
Pitêr (reg. ·- Mont. II p. 300/294 - pitê = chupar) : chupar, defumar um
doente (falando do pagé quando está
medicando alguém), {guar.; pitê);
pét.bn-pitêr = fumar: pétlm a-pitêr = eu fumo tabaco: zuru-pitêr =
= beijar : zuru a-pitêr = eu beijo:
maran-té pêtl'm êré-pitêr ko'· ar(i)-rupi? = quantos cigarros você fuma
por dia? pitêrêr = alma dos mortos
(idem; awa-pitêrêr); pitêr(u)-plr:::z
ser medicado pelo pagé).
P1térêw-ahl (vide; 'êw), ser raso (prato,
etc.).
Pitim (B.C. p. 399 - pitim = afogar,
abarrotar) : engasgar-se: témi'u hê-pitim = engasguei-me comendo,
(guar.; pi ti).
Piti'u (B.C. p. 399 - piti-ug = rescendente, fétido: idem; pitzi'u); ter mau
cheiro, cheirar forte (pessoas, animais),
cheiro de peixe, rescendente, fétido:
ko-n1a'ê-rooklt·êr i-piti'u = esta
carne tem mau cheiro, (guar.; piti'u).
Pl'.tlwii (reg. - idem; pltlwô - B.C.
p. 399 - -- pltlhõ = ajudar, suster,
sustentar): ajudar, suster, socorrer,
reforçar, acudir: hê-pltlwa-upé! =
= me acode! Luk(ii) ni hê-pltlwa·kwaw ruku = o Lucas nunca me
quis ajudar: pJ'.tlwa-har (B.C. p. 399
- pitihõ-har) = ajudante, companheiro, amuleto: pl'.tlwa-haw (B.C.
p. 399 -· pltlhõ-hah) = ajuda, socorro, (guar.; pltlvõ).
Pitôm, pitomba.
Pl'.to'ôm (B.C. p. 400 - pltuu = o
molle do interior, miollo, tutano):
tutano: aplto'ôm = os miolos, (guar.;
pltu't1).
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P~topôr

(B.C. p . 400 - p1tupor =
= haver alento, espirar, estar vivo):
o primeiro sôpro de vida, recomeçar
a respirer após t1m choque ou um ataque, recuperar os sentidos: i-pltopôr=
está respirando de novo.
Pitu (reg. - etim.; pir = pele: h11n =
= tornar preto): pintar, tingir, untar
de prêto ou de côr escura.
Plttt (B.C. p. 399 -- i>lt1th = bafo,
hálito, sôpro, f ollego): respiração, f ôlego, hálito, suspiro, sôpro, bafo, (guar.;
pltú); pitu-akwên-haw = fôlego:
pl'.tu-ar = de corpo mole devido à
doença, enfraquecido, fraco: hê-pl.tu-ar = estou sentindo-me fraco: pltu-ar(a)-haw = moleza, fraqueza crô•
'li!
nica
: p1.tu-ar-wor-ma
e = que est'a
sempre de corpo mole: pltu-hêm
(B.C. p. 400 - pltu-he = sair o
hálito, deitar o fôlego ,respirar) = respirar, aspirar, ofegar, suspirar, tom~.r
fôlego, agonizar (guar.; pl'.tu-he);
hê-plt11-hêm = eu suspiro, tomo o
fôlego : pl'.tu-hên1aw = bafo, sôpro,
hálito, suspiro: pl'.tu-hêmaw-rapé=
= traquéia, canal da respira.ção: p1tu-hé p'i'.tu-hêm (idem; p'i'.tuhé-ttthêm) = estar sem fôlego, "haleter":
hê-pitu-hé pltu-hên1 = estou t:iem
fôlego: pltuhengatu = folgado, desapertado , aliviado.
Pltun (Mont. II p. 302/296 -- pytu =
=noche, obscuridad): noite, trevas, escuridão, estar escuro, anoitecer, (guar.;
pltu); pltun u-kwêy = esctireceu:
'ar i-pltun = o dia está esctu·o :
aman pltun = o tempo está escurecendo (vai chover): pl'.tun-ahl =
.
..,
h"1-h ar =
= muito
escuro: p1tun-a
= escttridão: pltun-haw = idem:
pltu-hémaw ka'a-pé = abertura na
mata, clareira
pltun-héma w
kay-wêr = de sca mpado (campo
queimado) : pltun ho-iko = est.á
anoitecendo: pltun-n1éhé (idem; pltu-néhé) = de noite, ao anoitecer:
A

/ A

pltun-n1éhé-har = noturno: pl'.tun-n1i têr = o meio da noite: pltun·n11'.tê-pê (B.C. p. 234 - pltu mblte·pe) = pela meia noite: pl'.tun .••
. • • n1õngu'êm = passar a noite:
.,,,,,
,,,..,,
IA
•
•
, , ,,,,,.
p1tun a-mongu em 1-mono 1-ze engar (u )-p(a) = passei a noite cantando:
pitun-paw = a noite tôda: pitun-pôr = notu.rno, assombração, fanta~ma, vulto negro: pitun-ramo = de
noite (gnar. ; plt11n-ramo); pltun-rttpi = de noite (com movimento):
a-ha i-ho i-têko p'i'.tun-rupi hê"1'.ar-p1p(é) = ett estava indo no meu
ca~co de noite : pltun-rupi-har =
= noturno (com movimento): pitun
wê-iko = a noite vem chegando:
pltun-wérôt = crepúsculo: pitun-wi = semi-escuridão, claro-escuro
(guar.; p'i'.tungwi); p1tun-wlpê=às
escuras, às escondidas (guar.; pltungwlpê); pltun-wlpê za-ha! = vamos "à francesa" ! zanê-pltun! = boa
noite! pltun-zar = donos da noite,
fantasma, assombração.
Pltu-paw (reg. -· vide; pitu - B.C.
p. 400 -· pl'.tu pab = acabar o fôlego,
afogar-se, suffocar): perder o fôlego,
sufocar, asfixiar-se, afogar-se, (guar.;
pitupá).
Pltuplk (reg. - vide; pltu - B.C. p.
400 - pltu-plg = afogar, premer o
hálito, suffocar): aborrecer alguém,
dar dcsgôsto a, amolar, sufocar, estar
aperreado, (guar.; pltupl); ko-awa
hê-pltuplk-étété-iko = êste homem
está me aborrecendo muito: pltuplk-ahl'. = amolar, importunar, perseguir: pltup'i'.k-haw = amolação,
aborrecimento, perseguição: puru-pltuplk-ma'ê = importuno, persecutor.
Pitu-pôr (B.C. p. 400 - pltupó =
= haver ~.lento, respirar): ter alento,
respirar, estar vivo.
Pltu-rapê (vide; pltu - supra), traquéia (caminho do hálito).
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Pltu'u (reg. - vide; pltu - B.C. p.
400 -· pl'.tuú = descançn.r, repousar,
recuperar f ôrçn.s): parar, descansar,
sossegar, tomar fôlego, calar-se, acalmar-se, terminar, cessv.r de, acab2.r,
recuperar fôrças: u-zay' ô-ré pltu'u=
= depois de chorar calou-se: é-pitu' u ! = cala a boca! (para alguém
que fala), calma! sossega! lwltupltu'u = o vento acalmou: aman
pltu'u = a chuva parotl, cstiou:
a-pltu'u i-zé'eng = ac&bo de falar,
(guar.; pltu'u); pJ'.tu'u-ha'v = sossêgo, descanso (ter), frescura, silêncio:
hê-pltu'u-haw = estou sossegando:
pltu'u katu-haw = descansar bem.
Pl'.tuwar (vide; pltu - B.C. p. 399
- pltubar= sem fôlego, exánime;
faltar o fôlego): engasgar-se: hê·pltuwar = engasgo-me.
Pitzan (neol. port. bichano), gato, bichano: pitzan-a'i = gatinho.
Pitzê'i, ondulado: hê'aw i-pitzê'i-tzê'i = tenho o cabelo muito ondulado (crespo).
Pitzlk (Restivo p. 436 - michl = poca
cosa): pouco, em pequena quantidade,
(guar.; pichl); pitzik (com o verbo
à forma negativa) = de jeito nenhum:
na-may'u-i pitzlk-ahl'. = não comi
de jeito nenhum: pitz1k-ah1 = menor
de idáde: pitzlk-a'i = pouquinho,
pequeno, miudinho, pouco, um pouco
menos: a-rêko pitzlk-a'i mani'ôk=
= tenho pouca mandioca: mukaw
ku'i a-rêko pitzlk-a'i = tenho pouca
pólvora: a-rêko pitzlk-a'i i.-z-wi =
= tenho um pouco menos do que êle:
pitzlk~a'i a-putar(é) = eu quero um
pouquinho: kwaharêr pitzlk-a'i =
= um menino miudinho: pitzlk(i)·wê! =um pouco mais! pitzlkôt(é)=
= um pouco, um pedaço, falta pouco,
um bocadinho: pitzlkôt(é) a-putar=
= eu quero um pouco: pitzlkôt a-ha-ram = falta pouco para eu ir embora:
pitzlkôt hê-ho-haw = idem: a'u(a)-

-ran1 pitzll{ôt(é) = eu comerei um
bocadinho: pitzl-pitzlk = pouco a
pouco (guar.; misl n1is1'.-mé) ; pitzl-pitzl'.kôt(é) = aos poucos.
P1-tz1rlk (B.C. p. 391 - pl cJ'.rl =
= correr o pé, escorregar, resvalar,
deslisar): resv2.lar, escorregar, tropeçar, deslizar: hê-pl-tzlrlk = eu escorrego, resvalo, (guar.; pl-slr1rl);
pltzlrlk-haw = desliso, escorregão,
resvalo.
PJ'. tzoro-tzorôk; qtie tem os pés rachados: pi... tzorôk = rachar-se os
pés.
Pi'11 (B.C. p. 382 - pift = comer a
pelle, nome de mosquitos): pium,
borrachudo: amo-méhé hêta-tété
pi'u zararak-rupi = às vêzes têm
muitos piuns no J araráca.
Piur (reg. - B.C. p. 389 - pibur =
= revolver, remexer, virar, catar, procurar, investigar): mexer, re;mexer,
revolver, remover: zapêpo a-pi11r =
eu mexo na panela, (guar.; pivú).
Piw (B.C. p. 382 - piu = pelle negra,
o que tem pelle negra): estar sujo,
ter a pele suja, negra: hê-po i-piw =
= tenho as mãos sujas: hê-ruwa
i-pi w = tenho a cara suja.
Plw (B.C. p. 400- pJ'.11 = molle, brando,
macio): estar mole, tenro, macio,
amolecer, abrandar, amaciar: i-plw
kuri marakuza = já o maracujá
está mole: mani' ôk-pJ'.w = mandioca
puba: pJ'.-katu = tenro: ko-n1a' ê-rookwêr i-pl-katu = esta carne
está tenra (cf. ko ma'ê-lwa i-apl-katu = esta fruta está tenra): pJ'.wêr = podre, derretido, amolecido,
estéril: lwl'.ra i-pJ'.wêr = árvore estéril: plw-katu = macio, flexível,
mole (gun.r.; pJ'.w); pl'.wêr · = podre,
derretido (madeira, vegetais).
Piw (reg.): trazer, carregar do lado direito.
\
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Pl-w (vide; plpê); por baixo de, pelo
fundo: l-pl-w a-ltaw = eu nado por
baixo da água.
Plwa (B.C. p. 392 - plguá = interior
oco, fttrado, escavado): ser côncavo,
fundo, ôco: i-plwa = êle é concavo :
lwl-plwa = terreno baixo, (gui!.r.;
plgwá).
Piwa; batoque na ponta das flechas para
pássaros, flecha de ponta achatada
para caçar pássaros.
Pl-wak (idem; p1-zéruak); entortar
o pé, ter o pé virado, 1uxar o pé:
pl-wakaw = luxação do pé.
Pl-wing (B.C. p. 389 -· plbang = o
que tem pés tortos): patitorto, pé
torto (ser): i-pl-wing = êle é patitorto (guar.; plvi); pl-whu = de
pé grande, (guar.; pl-vusú).
Pl-wéwêw (B.C. p. 381 -· pl bebé= pé
que voa, ligeiro): ligeiro, veloz, rápido.
Pl-wowôk (B.C. p. 389 - pl bohóg =
= pés rachados ou grelados): pé rachado.
Piwur (reg. - B.C. p. 374 - pibur =
= emergir a pelle, empollar, criar
bolhas): criar bolhas, empolas.
Piwur (reg. - idem; piur -- B.C. p.
389 - pibur = revolver, remexer,
virar): mexer, remexer, revolver, bater
lfquidos, (guar.; pivú).
Ply (B.C. - pu = posp. ao pé, no pé,
juncto): ao pé, no pé, junto.
Plza (reg. - cf. B.C. p. 364 - peá =
== arredar, afastar): fazer lugar, par
passagem, afastar-se para deixar alguém passar, apartar-se: a-plza i-zu-pé = deixo-o passar afastando-me do
caminho (cf. nê-pl! = teu pé! passa
na frente).
Pl-zay (B.C. p. 392 - pl-eyar = largar
os pés, dar couces, escoucear, dar
patadas): dar patada, coice, pontapé:
hê-pl-zay i-zu-pé = dei um pontapé
nêle (guar.; pl-voy); plza-plzay .(forma aumentativa) = espernear, dar

coices, patadas, pontapés: i-plza-p1zay = êle dá coices: plzay-haw=
patada, pontapé: plza-plzay-haw = o fato de espernear, patada,
pontapé.
Pl zé-apa-kwar; cãibra no pé (ter):
pi zé-apar-haw = calcanhar (dobradiça do pé).
Pl-zéhly (idem; pl-zihly -· B.C. p.
393 -· pl yehli = cãjmbra dos pés):
ter o pé dormente, ter câimbra nos pés:
hê-pl zéhly =tenho os pés dormentes.
Pl-zérêw = luxar o pé, fraturar o pé
hê-pl-zérêw = luxei o pé (guar.;
pl-yeré).
Pl-zéruak; luxar-se o pé.
Pi-zik (B.C. p. 385 - piylg = de pélle
rija ou resistente): que tem a pele ou
o couro duro (ex.; jacaré).
PI.•. zohôk (B.C. p. 389 -· plcog =
apoiar o pé, fincar o pé): firmar o pé.
Pi-zua (vide; pir = pele: zua = viscosa): estar molhado de suor, ensopado: hê-pi-zua = estou molhado de
suor, ensopado.
Pl••• zu-hêy (reg. - idem; zé-pl-êy)J
lavar-se os pés.
(1)-pl-zuk, coisa de fundo podre.
P6 (apocope de; aipo - B.C. p. 401
- po = eis lá: contrapõe-se a ko :::r
= eis aqui): lá (sem ver a pessoa ou
coisa da qual se fala): po turi! = lá
vem êle! (aipo turi).
Po (B.C. p. 401 - po = a mão, fibra,
substância): mão, fibra, cipó, corda
(guar.; po); wa-po (a)-po-pé = de
mão em mão: hê-po mêwê = sou
lerdo de mão: po ahu réhé-har (B.C.
p. 402 - po-açu) = mão esquerda:
po-(ií)kãng = juntas, ossos da mão,
punho: po-akaza =saliências do rádio
e húmero no pulso: po-iípé (B.C. p.
402 - po ape) = unha da mão:
po-iípé-klr (idem; pwiipé-klr) = a
lúnula da unha: po-apl (B.C. p. 403
po-apl = punho, articulação da
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mão com o braço) = o punho, o pulso
(guar.; po-apl) : hê-po-apl'. u-nunuk = o meu pulso palpita: po-apl'.-har = pulseira: po-apl'.-kã11g =
radio: po-ap'i'.-kãng-pl'.wlr-har=
= pulseira: po-apl'.-kãng-plwlr-har
= cúbito (idem; po-apl'.-kãng-zl'.wlrhar); po-apl'-kwa-hâw = esp. de
pulseira para, a mão esquerda com
finalidade de amorteC'er o bate da corda do arco: po apl'.-razuk = pulso
(B.C. p. 403 - poapl'.-rayú); po·(a)pltêr = a palma da mão (guar.;
po·pltê); po-aplw-har = pulseira.
(guar.; po-apl'.) ; po-ata = mão <lura,
rija: po-a wl'.zê-har = mão direjt.a:
(i)-po...êta = corda feita com várioi::
fios ou pernas.
Po-akar-katu (cf. B.C. p. 413 - poru
cahar = o que ga nha caça, pesca):
estar satisfeito (comida), de "barriga.
cheia": hê-po-akar-katu e::: estou
satisfeito.
Po-anam (B.C. p. 402 -· po anâ = o
que é de fibra grossa): fazenda, tecido
grosso, fibra grossa: po..anãngatu =
- fazenda, tecido grossei.·o: po-éta =
corda de muitos fios (grossa).
Po-apl (vide B.C. p . 403 - po apl =
= punho, munheca): pulso, munheca,
punho.
Po-apl-razuk (B.C. p. 403 - po-ayú =
== veia da mão-, artéria, pulso): pulso,
artéria do pulso.
Po-é'eng (reg. - B.C. p . 403 -- poheê =
== mostrar, indicar com a mão): fazer
sinal com a mão, acenar, mostrar, inindicar.
Po-êta (B.C. p . 405 - po éta = o
que tem muitas mãos, jnquieto a trabalhar, ativo, trabalhador): ser diligente, ativo, trabalhador.
Po-êy (reg. - B .C. p. 585 -· yepohêi =
= se as mãos lavar): lavar as mã.os:
pl-êy = lavar os pés (guar.; pl'.-hêy).
Pohing (vide; puhãng - B.C. p. 406

-· pohang = remédio, medicina,
feitiço), remédio, medicina, (guar.;
pohãng).
Po-har (vide; apo-har); fabricante,
artei;;ão, (guar.; temi-apohára).
Po (continuação) : po hérérêko-katu =
= ter a mão firme, segura: hê-po
hérérêko-katu = tenho a mão firme:
-po. . • hlk héhé = alcançar com a
mão: hê-po u-hlk héhé = alcancei-o
com a mão: pohu = grosso (falando
de fio, corda, chorda).
Pôk (reg. - B.C. p. 405 - pog = disp~,rar, rebentar, estallar) : disparar,
e~pocar, estaln r, estourar, rebentar,
detonar, arrer>entar, estrondar: mukaw o-pok = a espinga.rda disparou
(guar.; pu);· pôk = onomat. (disparo,
estalido, coisa que espoca): pôk-haw=
detonação, disparo, tiro.
Po-kan é'o(B.C. p. 404 - pocaneõ=o
t rabalho, a obra, o serviço): estar
ca,nsado de trabalhar.
Po (continuação): po-kltzaw = linhas
da mào: po-kôk (B.C. p . 404 - pocó
idem; pocóg = tocar, apalpar) =
= tocar com a mão, apalpar (guar.;
pokó) ; a-po-kôk héhé = toco-o com
as mãos: po-ko po-kôk = apalpar,
tocar (f. iterativa), acariciar, abraçar)
po-kôkaw = o tato: po-ko po·kôk(i)-haw = caricia, abraço: a-po·ko po-kôk héhé = abraço-o, aca• •
r1c10-o.
Po-kororo, borborigmos (ter): hê..rlyê
po-kororo =tenho borborigmos, (guar.;
kororo).
Po (continuação): po-kupé = costa da
mão.
Pokupi (B.C. p. 389 - picopi = duradouro, persistente, tenaz, que perd1rra):
duradouro, persistente, que perdura,
ql1e atura muito tempo, d1rrar, perdurar, aturar, consertar-se: i-pokupi = atura muito tempo.
Po (continuação): po-kwar (B.C. p. 411
- poqua = aptar as mãos, manhetar,
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algemar, amarrar, aptar) = amarrar
as mãos, manietar, almejar, atar (guar.;
yo-kwá); po kwa-haw = travas,
algemas para as mãos: pokwãngwar
(B.C. p. 411 - poquahau = o vão
dos dedos) = o espaço compreendido
entre os dedos.
Pokwêray (B.C. p. 411 - - poq11ey =
= não habitu.ar-se, não avezar-~e):
enjoado (estar): a-iko pokwêray tzê=
estou enjoado daqui.
Po-mõng (B.C. p. 408 - pomong =
= pegar, pegajoso, viscoso, que grude.):
grudar, ser pegajoso, visgo, grude,
cola, (guar.; povõ).
Po (continuação): po-mukuy iru-ramo = ser ambidextro: hê-purakwl'.
hê-po-mukuy iru-ramo = sou ambidextro (trabalho com as duas mãos):
po-mukwi = dez (duas mãos): hê-po-mukwi = idem: po-mukwi amo
pitê'i-wê = quinze (duas mãos mais
uma): hê-po-mukwi amo pitê'i-wê = idem: po-muku-mukwi =
= vinte (duas vêzes dl1as mãos):
hê-po-muku-mukwi = idem (hê-po
hê-p1-paw = idem): po-mumlk =
= apertar a mão, torcer um fio dobrando-o, reforçar um cipó torcendo-o
(B.C. p. 408 - po momh1 = fechar
a mão): nê-po a-mumlk = aperto
tua mão: po mu-z1-haw = tira-dedo
(esp. de estojo de palha, tipo tipiti
que aperta o dedo quando se tira o
mesmo - brinquedo).
Põng! (onomat. - B.C. p. 408- pong=
= so~.r, bater ou antes soar por percussão): boum! soar, bater, golpe
surdo.
Põng (vide; apõng); roliço, redondo,
estreito (ser): ténaw põng-ah1 = um
banco bem roliço: i-põng-ah1 = o
rio é estreito mesmo: ko i-põng =
= aquilo é roliço (cf. ko i-apõng =
=aquilo é oval): põngatu =redondo,
fino, roliço: w1ra-põngatu = pau
roliço.

Po' ô (reg. - B.C. p. 409 - poõg = colher, apanhar): colhêr frut9,,
arrancar (cabelos), apanhar, tirar, arrancar raízes: hê'aw a-po'ô = eu
arranco os cabelos: é-po'ô kwêz! =
= apanha aquela! (fruta), (guar.;
po'6).
Po'ôk (reg. -· B.C. p. 409 - poog =
= cessar, calar, silenciar): calar-se,
acalmar-se, fazer silêncio, parar, cessar
de chorar: é-po'ôk! = cala a boca!
(sobretudo para as crianças), guar.;
po'o).
Po'ôn1 (B.C. p. 363 ~ pau = mediar,
estar entremeio, que está no meio ou
entre, intervallo, -espaço, intermedio):
entre, interv2Jo, espaço .compreendido
entre duas coisas, vão, interstício, estar
emprensado, estar compreendido entre,
estar no meio ou entre: hê-pa'am
i-tu-p(a) wlra-po' ôm = estou emprensado entre (dois) paus: hê-raply 1-po'ôm hê-k6 a-rêko = tenho
minha casa entre o rio e minha roça:
po'ô-mê-har = o qtle é do meio,
central, o que se acha entre: po'o-rupi = entre: a-ha wlra-po'ô-rupi = passo entre dois paus: a-iko-kwêhé Temhê-wa-po' o-rupi = faz
muito tempo que vivo com os Tem bé:
po'ô-mê = entre: tap1-po'ôm = o
perineo, (guar.; tapl-pa'um).
Po'ô ma'ê-lwa (reg. - vide; po'ô);
colhêr frutas (apanhar): po' ô-po' ô =
= colhêr juntando.
Po'ôy (B.C. p. 409 - · pooi = enrredado):
estar enredado, emaranhado, embaracado.
Po (continuação): po-paw = dez (de ;
hê-po-paw = minhas duas mãos):
po-paw-été (idem; hê-po-paw-été) =
= nove (quase minhas dun.s mãos):
kuza u-érêko po-paw-été zah1 u-zé·tzak-ukar(a)-ran1 i-mimlr = nove
luas (meses) espera a mulher para dar
à luz: po-pê (B.C. p. 409 - p6pe =

-210-

= na mão, à mão, pela mão) = na
mão, em mão, à mão (guar.; po-pé);
po-pé-har = o que está na mão,
bengala, tacape: po-péhêngwêr =
= cinco (idem; hê-po-pébengwêr =
= 8. unicidade de uma mão): po-pê'v
(B.C. p. 409 - popé = de fibra chata) = fibra chata: po-pêw = mão
chata.
Popl-iiiyu (vide; pupla -· idem; popl-lywêr - B.C. p. 409- poplá = abs.
de pl= picar, 8.gttilhão, stylete, poncta,
dente de cobra): veneno, Rer venenoso:
môy i-popi-aiywêr = a cobra é
venenosa: popl-aiyu-rénaw = dente
envenenado da cobra (lugar do veneno).
Po (continuação): po-pihlk (B.C. p.
410 - - popicig = tomar a mão) =
= tomar a mão, tomar pela mão:
po-plhô = e::;tender a mão (B.C. p.
410 - poplcóg); po-pir = pele da
mão: po-pira-ita = calos, calosidacles
na mão: hê-po-pira-ita = tenho
calos na mão: po-pirar (reg. - B.C.
39-1 - · cf. pipira) = abrir a mão,
eRtender, desdobrar: hê-po a-pirar=
= eu abro a mão: pan a-po-pirar
korah l-rupi = estendo o pano no
sol: tupê a-po-pirar = estendo a
esteira: po-pirt1'a ~B.C. p. 41 O- po-piruA = empollas da mão, callos da
mão) :::;: bolhas, empoles das mãos
(guar.; po-pir!!'a); po-pité'i = cinco
(idem; hê-po--pité'i}; po-pltêr =
= pv.lma da mão: po..• pl = vinte:
hê-po hê-p1 = minht»s mãos e meus
pés (vinte).
Popôk (reg. -· B.C. p. 411 - popú =
= soar): estalar, crepitar, pipocar,
espoc2r (guar.; popú); awati u-po-pôk = o milho está espocando: awati·popôk = pipóca (B.C. p. 411 - aba-

chi popoca).
Po (continuação): popôr =um punhado,
uma mão cheia: é-mur t1ram nê-popôr ihê-wê I = me dá um punhado
de farinha! po-puan (idem; po-

-puwan -· idem; 1>owã11g - B.C.
p. 403 - pohã = torcer fio ou fibra)
= torcer (corda, linha).
Pôr (reg. - B.C. p. 412 - por = saltar,
pular, germinar): pt1lar, saltar, germinar: awati o-pôr = o milho está
germinando: pôr 1-1>ê. . . akãng-amo = mergulhar n 'tígua: a-pôr
l-pê hê-akãng-amo = eu inergulho:
popôr (reg. - B.C. p. 411-· popor =
= srJtar, pular) = dar pulos, germin~r, bíotar, aparPcer as primeiras folhinhas da semente, it pulando ou saltando, turbilhonar, borbotar (guar.:
popó); a-po a-pôr = eu dou pulos;
êré-po ré-pôr = dás pulos: o--po
u-pôr = êle dá pulos: é-po é-pôr(i)·zo! = não dô pulos! pôr-haw= pulo,
salto: l-popôr = turbilhonar, borbotar da água: i-kam popôr = tem
os seios que estão despontando (diz-se
da menina na época da puherdade),
(guar.; pó).
Pôr (B.C. p. 412 - por = exprimindo
em geral, haver, ser, existir, il y a, il
est, c'est "francês", e::i ist "alemão"):
cheio, cheio de (estar): kawa-pôr =
= cuia cheia: i-pôr = tem, há: i
ita-pôr = rio cheio de pedras: pira-pôr = piscoso: pôr(ê)'lm = vazio,
sem, desabitado, desocupado, sem morador, ausente: na-i-pôr = ausente:
Tiriwêr na-i-pôr hapJ'.y-mê = o
Silvério está ausente (não está em
casa): 1 ita-pôr(é)'bn = rio sem
pedras: hê-raply pôr(ê)lm =
a
minha. casa está vazia (guar.; poré'iln);
pôr = sufixo indicando existência,
efeito, -traço, marca, vestígio, o agregado, h2,bitat permanente: ka'a-pôr=
= silvicola: taw-pôr = aldeão: l·pôr = aquático: pi-pôr = rasto
(pl = pé): pina-pôr = isca (pina =
anzol), (guar.; poré).
Poraw (reg. - B.C. p. 413 - poráb =
= destorcer a corda, o fio, desaptar,
nfrouxat): desatar, afrouxar.
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Poréno (reg.): copular (guar.; poréno,
id.).
Po (continuação): po-razuk = as veias
da mão: po-réhaytê-ma'ê = prestes,
hábil, ligeiro das mãos: po-réhé-har=
= luva: po-rlrl'. ma' ê = tre;mor das
mãos: hê-po-r1rl'. ma'ê = eu tremo
das mãos.
Porlahu; coitado (guar.; porlahu).
Poro (idem; poru ou puru); prefixo
verbal indicando que a ação está relacionado com pessoas.
Pôroho (idem; pôr-oho = ir pulando):
atira.r-sc.
Porôk (B.C. p. 419 - poróg = tirar o
que há, o que está dentro): esvaziar,
tirar fora, extirpar, descarregar, tirar
fora, desfazer, despejar: ma'ê-r1ru
a-porôk = esvazio a garrafa: porôkaw = estar vazio: porôk-p1rêr =
' k awe-ri.rt11-poro
A V •
Ak-puer
'l/_A
= vazio:
=
= o bule (de café) está vazio: mukaw
o-porôk = êle desc&rregou a espingarda, (guB,r.; poróg).
Poro-mono-mono (reg.), dar orden~:
(awa)poro-mono-n1a'ê = voluntário,
autoritário: poro-n1ono-mono-ma' ê
= idem.
Poro'ôy-paw (l\f.C. p. 421 poro
pab = acab.e,r de tudo, conf::iumir,
extinguir): tirar de tudo, esva.ziat,
extirpar.
Poro-pôy-haw (vide; pôy); sustento,
alimentação humana.
Poro-pwl'.hlk (reg. - vide; plhlk,);
segurar alguém.
Pororôk (re~. - B.C. p. 419-pororog=
= re~ntar, estrondar, disparar): crepitar, cair crepitando, rebentar , disparar, tirotea.r: awati u-pororôk = o
milho está "crepitando": ma'êywa
u-pororôk = as frutas caem em grande quantidade, (guar.; pororó).
Poru (reg. - B.C. p. 422-porú =usar,
empregar): usar, empregar, utilizar,
gastar: ma'ê-poru-haw = desgasto,

uso, emprêgo, utilização: i-poru-plrêr = gasto, usado, velho (guar.;
yé-poru-phê), (guar.; poru idem;
purú).
Porukar (vide; poru - B.C. p. 423
- poru ucá = fazer occupar, emprestar): empreRtar.
Porupi (vide; pi - B.C. p. 418 -- poroapl = abrazar, incendiar): ferrão,
o que arde, morde a gente queimando:
kaw-porupl = ferrão da cába (cf.
kaw bê-pi = ferrou-me a cába):
ka'a-porupl=urtiga: porupl-haw =
= urticarhi., comichão, coceira, ferroada, (guar.; por11pl).
Po-rupi (B.C. p. 42q - p6-rupi = com
a. mão, manualmente): ma.ntui,lmente.
Poru '11-har (B.C. ·p. 422 - porú =
= comer gente): antropófago.
Pôr wa-wak (reg.), ' 'irar p1th~.ndo (dançar): pôr. • • wi = pttlar de.
Poti (idem; tép11ti - B.C. p. 424 - poti = excremento): excrementos, (guar.;
poti); poti11gatu = tira.r r. snjeira,
ita-poti = mnsgo, liquen.
Po (continuação): po-wãng . = mão
tort:'.: po-,véraw = apto, dextro,
hábil com nis mão,'3.
Pôy (B.C. p. 407 -- p6u = dar de comer~
dar qualquer coisa, banquetear): sustentar, dar de comer~ alimentar: a'ê
hê-pôy = êle me Hustenta, (guar.;
pôy); poro-pôy-haw = s11stento,
v,limentação humana, nutriç·ão: po-z-uhu = fartar (alimentação): hê-po-z-uhu = êle me fartou: putaw
(por; potaw) = porção de comida,
quinhão: pina-putaw = isca.
Po (continuação): po-zé-tlpa-kwar =
câimbra . d a mão: pP-zéklro-klrõng = balançar o br/~ço: bê po-zéklró-k 1rõng = bala.n ço o braço.
Pu, vós (pronome pessoal 'ts.J:>jeto): ihê
a-pu-étzak = eu vós vejo.
Pu'a (apoc. apu'a B.C. p. 426
- pu,. = dedos): ser redondo, bai-
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xinho, pequeno, de pouco desenvolvimento, dedão, polegar: awa pu'a =
homem pequeno.
Pu'an1 (reg. - B.C. p. 426 ··- puam
= levantar-se, a.levantar--se, alçar-se):
erguido, vertical (estar), levant::tr-se,
erguer-se, pôr-se em pé, endireitar,
pôr e!n pé: a-pu'am = me endireito:
pu'amaw = levantamento, sublevação: pu' am. • • héhé = erguer-se
contra: pu'am i'am = estar em pé:
a-pu'am (é)-zôt(é) i'am = ett fico
em pé, (gual·.; pt1'ã).
Puan (reg. -~ idem; powan ou pu wa11
- B.C. p. 403 ·--· pobã = torcer fio
ou fibra): torcer os fios de algodão
entre a8 paln1as das mãos, fiar: trançar
(con1 quatro fios) - · vide; pu-man,
(gual'.; povã); an1anizu a-puan =
= eu fio algodão : puan-plrêr = ser
retorcid~. (corda) : kllia-ham i-puan-plrêr = a. corda <la rêde está retorcida.
P11ayh1.1 (reg. - · idem; pwayhu - B.C.
p. 433 --- querpoayhu = sonhar):
Ronh.ar: hê-puayhu = eu sonho,
(gnar.; J>oaih\1'); puayhu-haw =
= sonho: hê-puayhu-ha w-pê = no
meu sonho: (u)-puayhu-ma'e = sonhador: puayhu-pê = ter um J:>esadêlo :y hê-puayhu-pê = tive um pesadê~.

.

Pu'é (reg. - -· B.C.-p. 405-· puê = metter
a mão): introduzir, botar, pôr, meter
a mão: a-pu'é lwl-kwa-rupi = e11
boto a mão num bt1raco, (guar.; po'é).
Pug (reg. -· jdem; puk - B.C. p. 427
- pug = rebentar, estourar, furar-se):
arrebentar, furar, explodir, espocar,
estourar: atl'l u-pug = o abc(~sso
arrebentou (estourou, furou), (guar.;
pú).
Puhãng (B.C. p. 406 - pohãng = remédio, medicina, feitiço): remédio,
medicina: ka'a ka'aw-puhãng =
= purgante: témi'u-puhãng = tempêro, (gt1ar.; pohã); puhãng-l'u =

tomar remédio (bebendo): puhãng. • • u = tomar remédio (comendo): ihê a'u-ram puhãng = eu vou
tomar remédio: puhanõy = tratar
doente, curar, fazer curativos, medicar,
temperar (guar.; pohãn6); mérêw
a-puhanõng = trato da. ferida: uru-puhanõng = êle est.á te tratando:
puhano-hanõng = temperar: puhano-ha11õng(i)-haw = tempêro, ter
tempêro, temper9,r: ko-ma'ê rookwêr
i-puhano-hanõng = esta carne está
bem temperada.
=

P11hé (reg. - B.C. p. ·i06 - pohé =
= deitar-se junto corn, dormir com):
<lor1nir com alguém na rêde ou na
cama, (guar.; pohêy).
Puhly (B.C. p. 406 - pohli = pesar,
Rer pe:-:a.do): pesa.do, faRtidioc:;Q, o que
oprime, o que carreg:"t, ru1m, ma11:
hê-rêko puhl(z) a-rêko = tenho a
vida J)CRada (fastidiC'sa), (guar.; poa~); pul1ly-haw = pêso, carga (B.C.
p. 405 -· pochl-háb); puhJ'.y-haw•••
• • • mo'ãngaw = pf>sar (medir o
pêso): zukl'.r puhly-ha w u-mo'anga w = êle está pesando sal: zuklr
u-mo'ãngaw i-puhly-haw-réhé
= idem: puhly-taw = pêso, carga
puhl-z(é)'lm = leve.
Puhu (etim.; po = linhi.:i,1 fio: uhu =
= groRsa): ser grosso (corda, linha,
fio, cabelo, et<.~.); 'aw-puhu = de
cabelo grosso, (guar.; apogwasu).
Pu'l (B.C. p. -107 - poí = escasso,
tênl1e, minguado); ser fino, tênue,
miúdo; pan pu'l-ahl = pano muito
fino, (guar.: po'l); kuzãngwêr(ii)wii
i'aw pu'l..katu-(wii) awa-kwêr wan-lvi( wa) = as mulheres têm o cabelo
mais fino do que os hon1ens.
Pu'i.- (B.C. p. 408 --- poi = contas,
sementes, grãos, etc.); miçangas, contas, dentes, sementes, grãos para enfeite, colar feito com qualquer um
dêsses materiais,
enfeites; p u 'i
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=

enfeites feitos de contas (colares, pulseiras, etc.), (guar.: po'i).
Pu'1r (reg. - B.C. p. 407 - poír =
= soltar de mão, largar); soltar, la1·gar,
deixar, divorciar, separar de; a-pu'1r
i-z-wi = soltei-o; é-pu'lr kwê-z-wi! = larga isto! é-pu'h hê-wi! =
= me solte! a-pu'1r hê-rémirêko-wi = estou separado da minha mulher; u'~w a-pu'lr = eu flecho (solto
a flecha); pu'lr •.• zéwi = "desquitar-se", separP.r-se, largar-se; u-pu'l'r
u-zéwi-(wa)
êles se separaram;
kamu-pu'lr - desmamar, (gu~r.;
po'J'.).
Puk (reg. vide: pug); e:;tourar,
espocar, rebentf.l.r, (guar.: pug).
Puka (B.C. p. 426 - pucá = abrir-se,
desmanchar-se); moer, machucar, torcer, espremer; a-puka hê-réiJ'.mii =
torci a perna; puka-puka = torcer
cipó, cana, eic., (guar.; poká).
Puka (reg. - B.C. p. -!26 - pucá =
= abrir-se, l'ir-se, rir); rir, rir-se,
zombar; a-p11ka i-zu-pê = ri com
êle; puka-haw (B.C. - pucagab) =
= rist'.~da; }lt1l(a... héhé = zo.mbar
ele alguém, rir-i;e de; a-p11ka héhé =
= eu zombo dêle, rio-me dêle; puka
ma e = rison l10; puk a mewe =
= sorrir; puka-puka = dar gargalhadas, soltar gargalhadas; 1>uka-puka-ha w = gargalhada; puka-zé-mlm = sorrir (esconder o riso);
puka-zé-mlm-ha w = i;orriso; puka-térérên = rir à gargalhadas; puka-térérên-ha w = gargalhada, (g,u.ar.;
puka).
Pukané' ô (B.C. p. ·104 - pocaneõ = o
trabalho, a obra,- o serviço): ter as
mãos cnnsadas, trabalhar muito! hê-pukané' ô = tenho as mãos cansada :
pukané'õngatu = trabalhar dure:-.
Puka-pukãng (B.C. p. 404- pocang=
= raro. não denso): raro, pouco denso
ralo: i'aw pukii-pukãng = êle tem
o cabelo ralo.
/A

•

A

A

Paklran (idem; muk'íran -- B.C. p·
23-1 - - muq111râna in n1biqulh =
= lendeas do piolho de pelle ?) : piolho:; da pele, "papillons d'a1nour".
Puku (B.C. p. ·127 -· pucú = longo,
co1npricJ.o, exten~o): comprido, long,o,
extenso, largo: i-puku = êle é comprido: ~-puku = rio comprido, (guar.;
pukú); puku-haw = comprimento.
:1ltura, eHtatura, ta1nanho: puku-ha-rupi = tôda a duração de: ko'ar
puku-ha-rupi = o dio todo (francês;
à longuenr de journée): pukuru(w)-l=
= cidade de Pucnruí, estr. de ferro
1'ocantins.
Ptikuroro (onomat. invn.r.), fazer gluglú,
roncar: hê-r1yê 1>ukuroro = minha
barriga er:tá roncando.
Pu-kwaha-haw lidem; po-kwaa); usos,
costun1es, hábitos (gttP.r.; po-kwahá).
Puk""'ªr (reg. -· idem; pokwar - B.C.
p . 411 - · poq11e = att?.r as mãos):
f1Ill['.rra.r pelai;; 1não~, (guar.; kwá);
puk,~n-haw=<:?.1narrr.do, prê:-.o, ter a.R
mãos n1narr&d.;•,s: l1ê-pu-k""·a-haw =
= tenho 8 ·8 n1ão~ an1arr&das: i>ukwar
po-(
= a1narrar :1H mãoE: (guar.;
po-kwá); a-puk,var i-po-(wa) = en
am&rro. as 1não8 dêle: pu-k way =
escrav1znr.
Pukwa'\v (reg. -· B.C. p. 411 - J>Cquaáh = saber, ser Rabido, habitt1ado,
Yer1:>ado): acostumar, habituB:r, ser
Yer~ado em:
pukwaw'l'.m - não
habituar-se.
Puman (reg.), trançar com dois fios (cf.
zu-pé puan), torcer um ·cipó para
torná-lo mais resistente.
Pu-maw (reg.), en1:olar un1a corda.
Puml'. (reg. - L ..A.. p. 17 - apyn1y = plonger): encher, n1ergulhando o
vasilhame: l'a é-pun1I é-rahá = vai
encher a cabaça de água (levando-a),
(guar. ; p l'.m l).
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Punêr (reg.), poder, ter fôrças, sentir-~
en1 ótimo estado físico, ter potência
::;exual: a-punêr a-ha = po~so ir:
a-punêr a-étzak = posso ver: na-punêr-i = eu não pos~o, er;toll morto
de cansaço:
Punga (idem; apu11ga - · L.~.\. p. 1O
-- · punga = enflure): apodrecer, e8tar
podre devido à humidade, eRtar hún1ido
(apodrecendo), estar inchado, machucado, machucar-se, contundir-se: ma'ê-Ywa i-awkll1aw i-pu11.ga=fruta mexida apodrece: 1wlra 1>unga-k,vêr =
= pau podre ( devi<lo à humidade):
hê-punga = estou muchucado, (guar.;
pungá); punga-punga = esta!' completamente podre (devido à humidade):
punga-uhu = estar ensopado: ihêpunga-uhu = estou ensopa.do.
Pu'ôk (idem; puhôk -- B.C. p. 409
- poóg = cessar, silenciar, parar):
cessar, parar (chuva), estiar: i-pu'ôk
an1an = parou a chuva, (guar.; po'ô).
Pupé (reg.), trançar, fiar (três pés):
pupé-pupé-haw = trança: 'aw pupé-pupé-haw = trança de cabelos,
(guaf.; mho-pê).
Pu-péka (reg. - B.C. p. 365- peca =a
ca!-lca ferir, abrir, rachn.r, fender, furar,
perfl1rar, deflorar): abrir (fazendo esf ôrço com a mão): pll péka péka =
= cortar, rachar <'m pc·claços, fatias,
et.r..
·
Pupl (idem; mupJ'-· B.C. p. 410- poplr = lado, borda): lado, canto, borda,
fundo, a quina.: taply-pup1 = o
canto da casa: kan1t1ti-pupl = a
borda do pote: téha-pupl = o canto
interno do olho: wlra-pê pttpi'. = OR
cantos da mesa: zuru-mupl = o
canto da bôca, (guar.; popl); pupl-péhé = triângulo (ter a forma de):
pttpl-pupl = quadrado, cheio de
cantos ou de quinas: pupl-mu-énl =
= envernizar por dentro: pupl-rakwa = âng11lo.
Pupla (idem; popi'.-iiiyu - B.C. p.
409 - poplA = stylete, ag11ilhão,

poncta, dente de cobra - idem; puplaw); ferrão, aguilhão, dente de
cobra: kaw-pupJ'.a = o ferrão da
cába, (guar.; popla); pupJ'.-aiyu =
= "\'encnosa (cábas, formigas, cobras,
h1gnrtP.s, aranhas, etc.): n1ôy-pupl-iiiyu = cobra venenosa.
Pupl'ôk (reg. - · B.C. p . 410 - poplog = tirar do lado, estreitar): fazer
mais estreito, tirar os cantos, llrdir,
estreitar, tirar largura, (guar.; poplhô).
P ·u plr (B.C. p. 410 - poplr = borda,
lado, eostado): ser largo: ko l (i)-1,up1'.r-étété = êste rio é muito làrgo:
puplr(i)-ha w =largura: pupJ'.r-uhu =
ser muito largo, {gilar.; popl).
Pttplrõng (B.C. p. 411 - pop'í-rí1 =
pôr lados, alargar): alargar.
Pupur (reg. - B.C. p. 428 - pupúr =
= ferver, borbotar): ferver, ferver
n1uito, borbotar, ter borborigmos: hê-r1yê pupur = tenho horborigmos na
barriga (minha barriga está borbotando): 1 u-pupur zapépô-pé = a
água está fevendo na panela: l-pupltr = cachoeira, cascata, (gl1a.r.;
(guar.; pupú); pupurêr = fermentado (fervido): mani' ôkwêr pupurêr
u-zé-apo kawl-ramo = com a mandioca fermentada. faz-se cauim: pupu' ôk = espumgr (guar.; pupu'ô).
Pur (reg. - B.C. p. 197 -· l o hur in
lhur); jorrar, brotar (líquidos), esguichar: 1 u-pur = jorra~ esguicha
a água.
Pur-akãng 'ôkar (etim.; puru = gente:
akãng = cabe~a: 'ôk = arrancar):
algoz (degolador).
Purakar (reg. -· B.C. p. 413 - pora-cá = buscar o que há, encher) car.cegar, encher, colher, apanhar para si:
kawaru-kupê a-purakar ma'ê ma'ê-plp(é) = carreguei o cavalo com
mercadorias: hê-muka w a-purakar =
= carrego a espingarda (encho): ma'ê-
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-ruu a-purakar = encho ~i. vasilha, 1
(guar.; porakar = caçar).
Purãng (B.C. p. 413 - porang = bello,
lindo, formoso, aprazível): bom, bonito, lindo, agradável, limpo: hê-po
p.t ll'ãng = tenho as mãos limpas,
(gúar.; porã); purãng-a'i = bonitinho: purãngatu = ser a.gradável:
ko-témi'u i-purãngat11 = esta comida é a.gradável: purãng-a'u = mais
ou menos bonito: purã11ga w = beleza, boniteza: purãngaw••• rêko=
=ter beleza: u-purãngaw u-érêko=
= êle tem beleza: purãng-étê = bonito (modernismo; muito bem!): purãng-été ahl-ahl = muito bonito
mesmo: (i)-purãng-êté. . • wê =
•
•
"""'
•hA A
= a dmirar:
1-purang-ete
1 e-we =
= eu admiro: purãng(i)-haw = beleza, boniteza, adôrno, enfeite: é-tzak
Karmêlit purãng(i)-háw ! = olha
como é bonita a Carmelita (olha a
beleza. da Carmelita).
A

,

Puranu (reg. - B.C. p. 413 - porandú = perguntar, interrog~,r, q\1estionar, inquerir): perguntar, interrogar,
indagar, averiguar: a-puranu héhé=
= pergunto-lhe: a-p11ranu nê-réhé =
= eu te perg11nto: a-pura~u hér(i)·réhé = pergun.tei o nome dêle, (guar.;
porandú); puranu-haw =pergunta,
indagação: (u)-puranu-ma'ê =interlocutor.
Purapiti (reg.. idem; puru-apiti
- B.C. p. 414 -- porapiti = andar
matando, devastando): massacrar gente, devastar.
Puraraw (reg. - B.C. p. 415 - porará = padecer, soffrer, penar): sofrer,
padecer, pas·s ar mal, penar, causar
dôr, mágoa, (guar.; porará); purara•
-bar = que faz sofrer, sadista: purara-haw = sofrimento, padecimento,
dôr, cadeia, xadrez (lugar de sofri..
mento), mágoa: puraraw.•• iko =
= estar sofrendo, passando mal, ter

aflição, passar necessidade, dificuld2tdes: purara-paw = dor, sofrimento.
Pur-aro (reg. - vide; aro); fiscalizar,
vigiar, espiar (pessoas): pur-aro-har=
= sentinela, pur-aro-haw = embo::icada.
Puratzêy (reg. -· l\Iont. I p. 134 - aporahei = cantar): dançar, bailriJr (não
religioso), (gtiar.; purahêy).
Purawa (vide; zé-awa=augurar- B.C.
p. 415 - -- poraubô = agourar, lançar
sortes): se diz de uma coifla que acontece inoportunadament.e trazando azar,
agourar, lançar sortes: zapukay purawa = a galinha canta fora da hora
(traz agouro à gente): quando soe acontecer tal coisa OFl indios cuspem e
dizem; maywl-p(ii) ! par aconjurar a
sorte, (guar.; auvõ).
Purawkl (reg. - IJ.A. ' P· 42 - fpurauké = travailler): trabalhar: a-purawfit l-têko = estou trabalhando,
(guar.; poravikl); purllwkl-haw =
trabalho, servi~:o.
Purayhu (vide; ayhu); ter compaixão
de, ter pena de, amar, ter carinho,
gostar de alguém: ihê-wé i-purayhu = tenho pena dêle, (guar.; poralhu); purayhu-har = apaixonado,
amável, compassivo: purayhu-haw=
= amor, compaixão, altrufsmo:purayhu-rêko = perdoar, ter carinho,
compaixão: tu( w) u-purayhu-rêko
= o pai perdoa: ko-réhé uru-puray hu-rêko = desta vez e\J te perdõo:
hê-ra'rr a-purayhu-rêko = tenho
amor para meu filho: purayhu•••
• • • wê = ter pena de, ter compaixão
de: a'ê-purayhu ibê.,wêI = tenho
pena dêle! (êle me dá pena).
Purayhu (B.C. p. 417 - porlahúb =
= pobre, necessitado, miserável, digno
de compaixão, infeliz): pobre, necessitado, miserável, digno de compaixão,
coitado, estar prêso (expr. moderna):
hê-purayhu = estou necessitado:
purayhu-ha w = miséria, pobreza,
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=

priv~çõel",

necessidade, (guru·.; poriahú); (i)-purayhu iko! = coitado!
purayhu-katu = ser coitado: i;hê
hê-purayhu-katu! =sou um coitado!
purayhu ihê-wê! = pobre de mim!
Purênatar (B.C. p. 415 - porendotár = o dianteiro, o guia): o dianteiro,
o gui~t, o chefe: purênata-ramo = o
c:hefe, o guia, aquêle que sempre está
na frente.
Puren11 (reg. -- B.C. p. 415 -· porendúb = ouvir): escutar, obedecer,
(guar.; porendú).
Purénuy tl'.ru-tlru·- ma'ê (vide; énuy);
homem se1n educação, grosseiro, xingão (aquêle que chama a gente ou
trata. os outros com palavraR inde-

centes).
Purêr (idern·; 1nurêr - - B.C . p. 415
-- porêr = o que houve, effeito, resultado, conRequência): marca, cicatriz:
tay-murêr = marca de dentes, dentada: u'lw-purêr = cicatriz consecutiva a uma flechada: taklliê-purêr = cicatriz de facftda: 'ak-p11rêr =
cornada, (guar.; mboré).
Purêr (vide; p6r = haver, existir), conteúdo: i-purêr = idem.
Purêrêko (B.C. p. 416 - poré rec6 =
= tratar, zelar, cuidar, tractar bem,
ter caridade): tratar bem, cnidar de,
zelar, mostrar-se amigo, proteger, agasalhar: purêrêko tirwahl = que
trata mal os outros:. purêrêkwah1-ma e = 1'd em: purere"'k·w ar = protetor: purêrêkwaw = proteção, bom
trato.
Pur-êrénunê-har (vide; ténuné); o
dianteiro.
Pu-rêrokar (vide; têrokar); aqttêle que
está
. encan-egado da iniciação dos me' A

A

satisfazer, obedecer: puréruzar-har =
=obediente: puréruzar-haw = obediênci8,: puréruzar(é)'lm-har = desobediente: puréruzar'1m-haw =
-= desobediência, desacato: puréruzar-ma'ê obediente: puréruar'lm-ma'ê = desobediente, (guar.;
poreroviá).
Pur-éru zé'eng-har; conselheiro, (guar.;
poro-mbo'é-hara).
Purêtza-katuwêr (.reg. - etim.; ter
grande desejo de ver alguém): ter
saudades de (pessoas): hê-purêtza-katu-wêr hêhê = eu tenho saudades
dêle.
Puru (reg. -- B.C. p. 586 - yeporu =
= poru p. 422 = t1sar, exercitar, menear, ocupa:r, empregar): usar, utilizar,
servir-se de, empregar, fornicar, gozar
de: a-puru hê-taklhê-a'i hérêko =
=eu uso uma faca (minha): ko-kamitzaw a-puru hérêko = estou usando
e.sta camisa: a-puru = eu uso, eu
fornico (H.F.): hê-puru = ~ou fornicada (i\:1.F.): i-puru-plrêr = usado,
(guar.; purú).
Puru -· (prefixo verb~J): a gente, alguém (pessoa indeterminada.): pu.r.u
zu,ka = êle matou alguém, (guar.;
poro).
Puru'a (B.C. p. 428 - puruâ = prenhe): grávida, prenhe (estar): hê-puru'a = estou grávida, (guar.;
puru'â); puru'a-haw = prenhez,
gr.avidez, fecundação .
Puru-amutar(é)'~m-haw

ninos.
Pu-rê-ru-ityé (reg. · -

vide; itzê);
entrar em companhia de.
Puréruzar (B.C. p. 416 - poré robiar -= crer, acatar, satisfazer): acatar,
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(B.C. p. 31
- ambota reumbáb = inimizade,
ódio): inimizade, antipatia, desgôsto,
nojo, ódio da gente, misantropia,
(gttar.;
poro-amotar(é)'bn-háha);
puru-amutar(é)'l-ma'ê = misántropo, antipático (que não gosta da gente):
puru amutar katu-har = simpático,
sociável (que gosta da gente), (guar.;
amotar(é)'bn.) .

Puru(ii)'ãng-ma;ê, imitador (de gente).
Puru'ãng (B.C. p. 420 - poroang =
= pensar e fazer sombra): assombração, espírito (de gente).
Puru-amiriktir; vermes intestinais (parasitas).
Puru-apêko-haw; visita, (guar.; poro·apéko-hába).
Puru-api (reg.): atirar contra alguém.
Puru-apiti (idem; pur-apiti - B.C.
p. 434 - porapiti = andar matando,
farer devastação, devastar, talar): andar matando, devastar, estragar: puru•apiti-har = "amok": puru-apiti·haw = devastação.
Puru-iiro (reg. - vide; pur-iiro), esperar alguém: puru-iiro-haw = demora, espera: puru-aro-ma'ê=aquêle
que está esperando alguém, (guar.;
poro-haaro).
Puru-awii (reg-. - B.C. p. 415 - poraubô = agourar, lançar agotiro, fazer
preságio ou adivinhação, lançar sortes):
lançar sortes, dar mau olhado (vide;
puriiwa).
Puru-ayhu-haw (B.C. p. 413 - porayhuhah = carinho): ttmor ao próximo,
altruísmo, carinho, filantropia: puru·ayhu ma'ê = carinhoso, amoroso,
amante, altruísta, filántropo.
Puru 'aymlk-haw; cadafal8o.
Puru-érêko (reg. - B.C. p. 416 - poré
recó = ter bem, tratar, zelar, cuidar):
tratar bem, cuidar de alguém, agasalhar: puru-érêko-har = cuidadoso,
zeloso (em relação à gente): puru·érêko tl'ru-ahl-har = mal educado,
que trata mal a gente.
Puru-éruzar' l-ma' ê, desobediente, levado: kwaharêr puru-éruzar'l'.-ma'ê=
=menino levado, desobediente: puru~éruzar(i)-ma'ê = obediente, comportado.
Puru-éru zé'eng-har, conselheiro: tuwlha w puru-éru-zé'e11g-har = o

capitão é o conselheiro: puru-êru
zé'eng-haw = conselho.
Puru-étun-haw; olfato, odor ou cheiro
pessoal.
Purtt-étzak (reg. B. C. p. 419
- poro echag=ver): 'rer (pessoas):
ma'êtzak = ver (coisas).
Puru gãnar(i)-har (neol.), enganador.
(1)-puru-har ('ride; puru), objeto de
uso: purt1-haw = uso.
Puru-haw, coletividade, "gens": ma'ê·puru-haw = coisa comum , bens em
sociedade.
Puru-hlapê (reg.), iluminar: korahl
u-puru-hlapê = o sol ilumina (o
mundo, a gente).
•
Puru-hu i-pti.ka-ukat-ma'ê; côrnico
(aquêle que faz rir a gente).
Puru-ipiwêr, a sujeira (pessoal).
Puru-kãngwêr (etim.; kãngwêr =esqueleto: puru =de gente), esqueleto humano.
Puru-kuraw (reg,. -· B.C. p. 419-po~
curA=chingar, atirar apodos): xingar,
dizer impropérios, desaforar, insultar:
puru-kura ma' ê = grosseirão: purukurapa w = desafôro, insulta.
Puru-kwaw (reg. - conhecer gente):
ter conhecimentos, relações (cf. ma'e-kwaw = conhecer, saber): puru-kwahaw = relações: puru-kwaw
ma'~ = conhecedor de gente.
Puru-kway (reg. - B.C. p. 421 - poroquai :::; ordenar, mandar): orde'n ar,
mandar: puru-kway-tar = chefe
(idem; puru-kway-ma'ê); puru·kway-tar = ordem, (gltar.; poro·kway).
Puru•ma'ê; as coisas alheias.
Puru-maran (B.C. p. 420 - poromomarâ = desbaratar, affrontar, insultar): aleijado: u-zé'eng a' ê-zo puru-maran-réhé = só está criticando os
aleijados.
Puru-méno-haw (vide; méno); coito.
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Puru-mo-ata-har; guia.
Puru-mõng; o que gruda na gente.
Pt.1ru-mono-kar-har; cbefe, ditador
(aquêle que dá ordens).
Puru-m11'ãng (reg.): fazer :::ombra pr.ora
alguém.
P11rt.:1-1n u-a wa-ê.té'J'.n1-l1ar; atrevido.
Puru-mo-awlzê-har (vide; n1u-awlzê); negativista, desanimador, pessitnista, critico: pur11-n1u-aw"lzê-haw = crítica, ressalva.
Puru-mu-azé-har; proibicionista: puru-n1u-azé-ha w = proibição.
Puru-n1u'ê (reg. - B.C. p. 419 - poromboê = ensinar, pregar): ensinar,
pregar, (guar.; poro-mho'é); puru-mu' ê-har = mestre, professor: puru-mu' ê-ha w = escola (lugar onde
se ensina a gente).
Puru-mu'ê-haray-har; traidor, traiçoeiro: puru-mu'ê-haray-haw traição .
Puru-mu,hãng-haw (vide; muhãng=
remédio): enfermaria.
Puru-mu-kamu-har; ama de leite.
Puru-mu-kiizl-ma'ê (B.C. p. 420-porombocany = deitar a perder): que
esconde a gente, feiticeiro.
Puru-mu-mê'u-haw; desvendar tun
segrêdo, contar um segrêdo, (guar.;
poro-momh.ê' u-hába).
Puru-mu-miari.h u-har, perigoso (para
a gente): awa puru-mu-miarihu-har = perigoso: kuzii puru-mu·miarihu-har = perigosa.
Puru-mu-mlta-haw; . hospitalidade:
puru-mu-mlta-ma'ê = hospitaleiro.
Puru-mu-murãngatu-har; embusteiro, charlatão, que faz agrados (a gente):
puru-mu-murãngatu-haw = embuste, agrado, charlatanice.
Puru-mu.- mu-ranu ma'ê; convidativo, hospitaleiro: puru-mu-mu-ranu-har = anfitrião: puru-mu-mu•
-ranu-hàw = convite. '

Puru-1nu-purara,v-11ka ma'ê; aquêle
que faz sofrer os outros, . sádico.
Puru-m11-purawkl'.-har (B.C. p. 459
-· roporabiqu'í = fazer trabalhar
consigo): colaborador.
Puru-murlw (rcg. - B.C. p. 419-- poro-horl = o que alegra, satisfaz,
encanta): contentar, satisfazer: puru·mur1par = meigo, carinhoso, aprazível, amável: puru-murlw-katu-har = hospitaleiro, amável: puru-murlw-ma'ê = bajula.dor.
Puru-1nuzãng (reg. - L.A. p. 50 -- a·poro-n1onâng = je f ais un homme,
j'engendre): engendrar, gerar, (guar.;
poro-moiíá).
Puru-mu-zé'ii-zé'ay: (reg.); comandar,
dar ordens.
Puru-mu-zuru-rô, que amarga a boca;
ma'ê-lwa puru-mu-zuru-rô=íruta
amargosa.
Pnru-mwa'11-ha'"·; espera, demora (pessoas).
Puru-m wêtê-haw (etim.: mu-êtê); respeito, consideração; puru-mwêtê·ma' ê = respeitoso.
Puru-nupa-har (etim.: nupa = batei·,
surrar); aquêle que espanca; puru-nup~-wâm = escoriação, sinal de
pancada.
Purupé (reg. -B.C. p. 421-poropé =
= aquecer, allumiar); aquecer, iluminar; puru'pé korahl = o sol, astro
do calor.
Pur-upi; segundo, Pawlo-pur-upi =segundo Paulo.
Pu-rupi-har; sociável (que vai com a
gente), ko-zawar-pu-rupi-har = êste
cachorro é sociável (gosta de estar com
a gente); pu-rupi-har(ii)'lm ::;; insociável.
Purupl-haw (vide: zupl); sôpro, hãlito; lwltu purupl-haw
o sôpro
do vento.
Puru-pllilk; agarrar alguém.
Puru pl-k;war-haw; travas para os
pés.
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(1)-puru-plrêr (vide: puru

=

usar);

u~ado.

Puru-pltlwii-har (etim.: pltlwii=ajudar); prestativo, que gosta de ajudar,
generoso, pródigo, (guar.: poro-pltlbo-hába); puru-p1tlwii-har(i)'bn =
e: avarento, egoísta;
puru-pltlwii-hB:W = 8juda, socorro.
Puru-pltup1k-har (idem.: puru-pltu•
plk-ma'ê); aborrecido, que aborrece
os outros, enjoado, cacete.
Puru pu-kwar-haw, algemas, tra.vas
para as mãos.
Puru-putar (reg. -- B.C. p. 421 - poro·potar = querer mulher ou querer
homem); desejar (sexualmente), ter
apetites sexuais, ciar; puru-putar•ma'ê = devasso, lascivo, luxurioso;
puru-puta-haw = apetite, d~Rejo
sexual.
Puru-puyhu-ha w (vide: puyhu); insociabilidade; puru-puyhu-ma'ê - insociável, (guar.; poro-poihu). ~
Puru-ra'ãnga-paw; retrato: hê-ra'ãnga-paw = meu retrato, (guar.; ta'ãnga).
Puru-rêta-haw; ums multidão de gente,
(guar.; têta).
Purupê (B.C. p. 428 - pururé =
= enxada, enxó, torcido, virado, torto):
enxada, enxó.
Puru-rétun-haw; olfato; (guar.; poro-hétu-hába).
Puru-rookwêr (idem; tookwêr); carne
humana, (guar.; tookwêra).
Pururu (B.C. p. 428 -· purur'-d =rumorejar, estrondar, borbotar): húmido,
molhado (estar): i-pururu = está
húmi<lo: 'ar-pururu = tempo húmido, (guar.; mbo-aruru); pururu·hu =muito húmido, molhado (estar):
ka'a-rupi pururu-hu = a mata está
muito húmida.
Puru-tlm (reg. - Restivo p. 493 - anoti = sepultar): enterrar (pessoas),
sepultar, (guar.; poro-fiothn).

Puru't.1 (reg. -· B . C'. p. -!22 ··- 1}()ro
ú = come gente, antropófago): comer
gente: puru'u-har = antropófago:
puru'u-ma' ê = idem.
Puru-zar (vide; ma'ê-zar); ~nhor (de
gente), dono de escravos.
Puru-zé-waytl-ha'\\T; encontro (de pessoa::;), (g\Ht.r.; poro-iiuvaifi').
Puru-zulkaw (vide; zulk); fô1ça 1 cadafalso.
Puru-zuka (reg. - B .C. p . 422 - poro
yucá = matar 1 acabar, destrnir, destroçar): 1natar alguém, assi~ssinnr, (guar.;
poro-yuka); puru-zuka-har = matador, assassino: puru-zuka-haw =
=matança, luga r de sacrifício humano:
puru-zuka-ma'ê = mortífero (para
a gente).
Puru zu-tlm (reg.): enterrar (pessoas),
sepultar, inhuma.r: puru a-zu-tlm =
= eu enterro, (guar.; poro-íiotlm).
Putar (B.C. p . 423 - potar = desejar,
querer, intentar): qtterer, desejar, precisar, intentar, (gtlar. · potá); a-kêr(i)
putar(i) =eu quero dormir: putar...
. . . amo = precisar de· hê-ho(ii)·wam a-putar lar-amo = para eu
ir preciso do casco: hê-ka' a mono•wam, a-putar mukaw-amo = pnra
eu caçar preciso de espingarda: putar·a'u = desejar, gostar, almejar, querer
debalde, anhelar (B .C. p. 53 - potaraúb in aúb); na-putar-a'u-i = não
queria: puta-har = voluntário, imperioso: puta-haw = desejável (o que
é), desejo, intenção: ko i-puta-haw=
=- isto é desejável: (i)-puta-ha-p(é) =
= por querer, por gôsto, adrede: kwêz
u-zapo i-puta-ha-p(é) = êle fêz isto
por gôsto: putar(é)'lm = recusar,
rejeitar, sem querer: putar katu =
desejar, querer bem: putar-katu
purara-ha w = masoquista (que gosta
de sofrimento): putar-ukar = persuadir, convencer: -putar(i)-wéhê (sufixo verbal) = estar para: u-mano
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-putuka-haw; 111a'ê putuka-haw=
putar(i)-wéhê = êle e:;tá para morrer:
= idem: putUka ma'ê =bater, lavar
-putar(i)-zê = prestes a, a ponto de,
roupa, (guar.; potuká).
estar para, ter que (por vont.ade alheia):
u-n1ano putar(i)-zê = êle e,stá para Puwan (reg. - vide· puan); fiar, (guar.;
morrer: i' i ihê-wê o-ho-putar(i)-zê =
povã).
= êle me disse que tinha quC' ir embora:
Puyh1 (idem· pwlhly --· B.C. p . 375
-putar zêpé (sufixo Yerb:.1,1) = prestrs
- plcl11bi = feio, sujo, im1nundo,
à, a ponto de, estar para: u-111a110
enjoativo, repulsivo): nojento, feio,
putar zêpé = êle estava pare morrer:
imundo, repulsivo, fastidioso (ser),
a-zahAk putar-zêpé i-bo, aman
aborrecer, (guar.: pohly); puyhlu-klr(i)-zôt(é) = estaY~ a. ponto de
-haw = feiura, nojo, repulsão, fas(queria) tomar um banho, infelizmente
tidio: puyhl'.-katu = nojento, perestá chovendo: putaw = quinhão,
verso (ser), sujo, in1undo: awa-ruwa
porção, porção de eoroida, isca, pupuyhl-katu = homem de cara feia.:
nhado, o que faz junta, botão: tirur·
ma'ê-puyhl = coisa feia, espírito,
-puta'w = botão da calça: pina"bicho": awd u-ak m.a' ê-puyhl-ra·putaw = isca: puta m,unêhêw =
mo=o homem viro11 "bicho": puyhl·
= A.botoar (puta = putaw); pu-uhu étété-katu = espantoso, pavota' ôk = desabotoar.
roso: a-étzak ma'ê puyhl-ubu ététéPuti (idem· muti - B.C. p. 424 - po-katu = eu vi algo espantoso: puyblti =camarão): can1~rão: (i)-puti'war=
-yhl (vide· pl'a puybl-yhl) = náu= que gosta de camarões, (gua.r .;
sea: uru-puyb l = está te aborrepoti).
cendo.
Puti (irreg. - B.C. p. 424 - poti =
Puyhu (B.C. p. 408 - poihu = te·mer,
= excremento): excremento, dejeição
recear): temer, recear, abster-se, evitar:
(hê-réputi); puti-pibun-nêr = a
a-zé'eng-puyhu = abstenho-me de
falar: ko kuzii-ta'i u-puybu u-apimancha mongolóica \os Tembé pensam
que é devida aos excrementos): putihar = aqt1ela menina evita a outra:
·ruwl = disenteria, desidratação (hêa-ha-puyhu zararag-rupi = abste·puti-ru wl), (guar.; tépoti).
nho-me de ir ao J araráca: puyhu-katu = abster-se, evitar: ko-puPuti'a (L.A. p. 14 - putiá = poitrine):
hãng a'u puyhu-katu = evito de
peito, .tórax,. caixa toráxica, (guar.;
tomar êste remédio, (guar.: poihu).
puti'a); putj'a-ita=costela: puti'a-kãng = esterno, espinhela: puti'aPuza (B.C. p. 425 - poya = de mão
-raw = pêlos do peito.
aberta, liberal): fazer um gesto, gesti·
Putlr (B.C. p. 424 -· poti = flor):
cular abrindo as mãos: hê-puza =
florar, estar florando, flor (ma'ê-pu= gesticulo: puza-puza = gesticular:
tir), (guar. · potl); putlr' ôk = arran(guar. · poyá); puzay = fazer gestos
car flôres: a-putlr'ôk=a.rranco flôres:
para espantar, levantar as mãos abrinputl~rupi' a = broto, botão da flor,
do-as para carts2.r espanto ou afastar
brotar.
alguém, afugentar desta maneira, abrir
os braços, esticar o braço em deterPutuka (reg. - B.C. p. 424 - pominada direção, (guar. · poyay); bê-tucá = bater roupa (para lav~r):
-puzay i-zu-pê = eu faço gestos para
lavar roupa, bater roupa esfregando-a
espantá-lo: hê-puzay = afugento,
amassar, bater, machucar: (ma'ê)abro os braç-0s: puza-puzay = deba·putuka-har = lavadeira: putukater-se gesticulando: zawti i-puza·ha w =lavagem de roupa: idem· aô-
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-puzay =o jaboti (sendo de costas) está
se debatendo: puza-puzay-taw=gesticulação: (i)-puza-puzay-ma'ê gesticulador.
Puzê (reg. - B.C. p. 409 - poiíy = andar de rastos, rastejar, serpear,
lastrar: poiié e1n tupi): ir da gatinhas,
arrastar-se no chã-0, rastejar, serpera,
lastrar: hê-ra'lr u-puzê = meu iflho
anda de gatinhas: puzê-puzê = idem
supra f. iterativa: puzê-puzê.•• ho=
= ir rastejando, lastrar-se: a-puzê·puzê a-ha = eu vou rastejando~
(guar.; poíii).

Puzérãng (idem· muzérãng), fazer barulho: hê-puzérãng = estot1 fazendo
barulho: puzérã11gaw = barulho:
(i)-puzérãng-ma'ê = barulhento.

Pwé'êng (idem· po-é'êng ··- rcg. -B.C.
p. 403 - po-beê = mostrar, indicar
com a mão, dar a mão, oferecer):
mostrar, indicar com a mão, tomar a
bênção, fazer sinal com a n1ão, apontar
com a mão, acenar: é-pwé'eng ihê·wê ! = ine mostr~• ! u-pwé'ê11g ihê-wé = êle me chama com a mão (êle
me aponta com a mão): pwé'~ng•.•
•.• i-zu-pê = estender a mão para.
Pwl'.blk (idem· plhlk - B.C. p. 392
- plhlg = prender): agarrar, tomar,
aprisionar, segurar: pwlhlk-ahl =
= agredir: pwll1Ut.:.ahi'.-ahl = agredir violentamente: pwil1lk-pl'.r =
cativo, prisioneiro; (guar.:
pllil).

Pwl'.nlk (rcg. pw1nlk-haw
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·vide· pln~), dançai·:
= dança.

Ra (Va.r. de· pa - vide e:-sta palavra:
B.C. p. 434 - ra = já, assim, deste
modo): reforça um tema positivo (H.F.)
- ~I.F. ra-rê a-lvéhêm i-t.u-w(ii)
zani-ra ! = iá vim como de costume!
"
(cunto d a mucnra-pagé): aman tamo
kl'.r rihi-raI = oxalá <1ue chova logo!
Hii'ã11g (i!'reg.: B .C. p. 439 - raang =
= med.ir, contar, provar): ser imitado,
provado, medido: hê-rii'ãng = êle
me iinit:i,: ra'ângaw (irreg.: B.C. p.
439 -- raa11gá = medida, figuta,
i1nagen, rctritto): medir, tirar retrato:
ra'ãnga-paw - retrP..to (B.C. p.
439 - raangáha = figuraJ in1agen,
retrato).
Ra' ê (B.(). p. -J.-!O - ra~ = como diz
ou cl.izem, assim pois, confo1·me êste,
portanto, cte facto): p~trticula interrogativa indicando a dúvida, tlsa-se nos
tempos ·passad'o ou presente: será que?:
repete-s-e esta- p2.rtí cul2. na resposta
à interrogação, tendo na frase positi·va.
o sentido de: parece que: o-ho
ra'ê? = ~erá qne êle foi? o-ho-ru,ku
ra'ê = pai·ece que êle foi embora!
ino-té ra'ê? = quem foi? (cf. mo-té
ru'u? = quem será?): ma'ê-té u-zuka ra'ê? ma'ê-ruku zuka ra'ê = o
que êle ma.tot1? pàrece que m atou
uma. caça! (um bicho): 111arazawê-té
ra'ê? = como foi, como aconteceu?
érê-bo ra' ê? a-ha-ruku pa t = será
que foste'? de fato, fui! (gt1ar.; ra'ê).
Raha (reg.: B.C. p. 440 - raha =
= levar, ir com): levar, conduzir, ir

com:

u-éraha hê-mukaw hê-kl·
haw(a)-nõ = levou a minha espingarda e a minha rêde também: ita-puwa-kwêr(u)-pé a-wéhêm°(i), a-raha a'ê hê-raply-mê = schei um
prego, (e) levei-o para a minha casa:
raha-har = portador, carregador:
raha-ukar = fazer levar, m&n<lar
levar, (guar.; raha-uká).
Rahé-rahêm (irreg., vide· tahêm);
gritar (repetidas vêzes), ladrar: bê,. h"em = eu grito.
.
-rah e-ra
Rahl (vide· hahl=doe.r, estar dolorido):
estar doente (guar.; tasl).
Rahôk (irreg.: B.C. p. 472 - taçog =
= verme, bicho): gorgulho, bicho:
awati-rahôk = milho gorgulhado,
bichado (guar.; tasô).
Ra'l'.(y) (irreg., ,~ide· tii'ly), órgãos genitais da mulher.
Ra'l-ra'lr (írreg.), prole, ninhada, filhotes: ko-wlra-a'ramo u-iko-(wa) hly-pihu-pihun a'l-a'lr = acima. daquela árvore tem uma ninhada de
curicas pretas: awa ra'l-ra'lr = a
prole (cf. zawa ra'l-ra'lr = filhotes
de cachorro), (guar. · ta'l-ra'i'.); ra'lrêr
(vide· ta'lrêr) = muda.
Ra' 1-ra'ly (irreg. - vide· ta'ly), mus~
ouloso: awa ra'l-ra'ly = homem

musculoso.
Rii'ly (irreg. - B.C. p. 441 - rali =
= semente): semente~ germe: rii'lngwêr = idem (guar.; ra'lngwê);
amanizu-ra'ly = semente de algodão,
(guar.; ta'yi).

-223 -

Raka (irreg. - B.C. p. 469 - - tacâ =
= galho, ra.mo): galho, ramo, r[l.mificar-se, esg~lhar-se: wlraka = ra.ma
de árvore ( wlra-raka).
Rakam1 (irreg. - - B .C. p. 469 - tacambl = fôrca, forcado, forquilha,
coisa de duas pernas): forqt1ilh~,, coisa
de du<!.S pernas: wlrakaml = forquilha, (guar.; takambi).
Ra-katu; ligeiro (ser), sair-se bem duma
dificuldade, acertar: hê-ra-katu =
= sou ligeiro: ra-katu ' lm-haw =
= lerdeza, atrapalhação: ra-katu·haw = vivacidade.
Rakapê (irreg. - B.C. p. 469 - tacapé = pedaço, nesga, saliência): barriga (parte externP,): a parte saliente
da barriga, coisa proeminente.
Raklkwêr (vide· raykwêr - irreg.),
rasto: arapuha-raklkwêr = ra.sto de
veado : raklkwê-ramo = atrás de,
no encalço de: zawar o-ho arapuha-raklkwê-ramo néhé I = o cachorro foi no rasto do ve2.do (gua.r.;
taklkwêri).
Raku (irrPg. - B.C. p . 440 - racú =
= quente): estar quente, ter febre :
' ar i-raku = dia quente, (gua1·.;
raku); raku-ha'v = calor: u-pa w
hê-raku-ha w = passou o calor para
mim : u-zapo haku-ha w = está fazendo calor (neol.): raku-ir = esfria.rse: hê-raku-ir = resfriei-me.
Rakaw (irreg. - · vide· hakwa - idem:
rakwaw); ponta, púbis, (guar.; rakwa); rakwa-pê (idem· rakapê) =
= pele do púbis, da barriga: rakwa-hlk = pontt1do, agudo : ma'ê-rakwa-hlk = coisa pontltd?,.
Rakwêy-ti' i, fs.z pouco, fa z pou co tempo
que: o-ho rakwêy-ti'i ~ faz pouco
que êle foi .
Ram (B.C. p. 441 - rílm = sufixo de
futuro): sufixo d e futuro (idéia de
querer, tencionar , etc.), já: azéha-

-ramo-har a -ham-ram p êp (é)

=

= justamente tencionava ir lá : a-ha-ram = já vou: têko-ram = o
futuro (o que i:;erá), (guo.r. · rã); ram =
= para (positivo, cf. ni-rarn); ma'ê-ram? = . pP.ra que'? a-zur (i) a-plta-rarn = e1t venho para f ica.r (cf. ·
a-zé-pltahak ni-ram a ' ar = eu me
a·póio para não ca.ir): rarn = graças
a, por causa d.e (precedido de· réhé);
héhé(a)-ram rnuhãng a-rêko =
= graças a êle, tive remédios: ko-réhé(a )-rarn, a-ziwlr = por causa
<1il"to, volto.
·

Ram(i)-wa (vide· ram), dt>,qui a pouco:
kwêz a-zapo-ram(i)-wii = ' rou fazer
isto daqui a pouco.
Rarnê (irreg. - vide· tamê); virilha,
(guar.; també-lpl).
Ran10 (sufixo do sttbBt antivo -·- B.C.
p. 441 - ramo = como, qua.ndo, si,
pofém): coroo, quando, em tanto qur> ,
parecido com, ser uma espécie de, fa zer
se pRssar por, bancar, fazer-se de, imitar: u-zapo ku11urni-ramo = êle
age como ctiança (infantilmente): ko-ramo a-zapo-ran = eu Yon fazer
co1no ês'te: u-iko a~·a-ran;o = êle
~e faz de homem, l>anea o homem :

11ê-h l-ãnga w-ramo a-rêko

= eu

a considero como n1inha n1adrasta:
akwêy-ramo = como aq nilo: pazê-ramo a-iko :a eu "b~~nco" o pagé:

a-zapo pira-kãngwêr pina-ramo == eu fiz uma espécie de anzol com
uma espinha de peixe: ihê ª'va-ramo
a-ka'amono, nê kuza-ramoêrê-1nano-aiyu taply-réhé = sendo homem
eu cP..ço, como mu lher t u cuidas da
casa.: ramo (sufixo verbal) = recen·
temente, agora, em breve, acabar de,
quando, faz pouco tempo: a-iko-ramo
i-plr = estive recenten1ente com êle:
kwêz a-zapo-ramo = eu fiz aquilo
faz pouco: a-zé'eng-ramo = acabo
de falar: a-zapo-ramo kwêtéri =
= fiz isto hoje mesmo : o-ho-ramo
tzê-wi = faz pouco tempo que êle
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daqui: ran10-ê =depois que, logo
que: a-zapo-rarno-ê, aha-kwêy =
= depois que eu fizer, logo me vou:
ramo k,vêy = agora mesmo: o-ho-ramo kwêy! = saiu agora mesmo!
ramo.. . rihi = optativo: témêtarê-ramo a-rêko-rihi ! = ahl si eu
tiveRse dinheiro

que não se desenvolveu: ra11aiw-été
(por; ran-aiyu-été) = besteiras, idiotices, tolices: ko-awa u-zé'eng ranaiw-été= êste homem fala (diz) besteiras: ranayu= "besta'', idiota (ser):
ran-aywêr = sem vergonha:
ranêr
(idem; ran-a'i) =se diz das plantas
cujo crescimento·é pouco desenvolvido:
mani'lw i-ranêr (idem; i-ra'i-ranêr)
Ram (cont inua.ção): ram-rihi (sufixo
=maniva miúda que não presta para
verbal)=v.ntes de tudo, primeiro, antes
plantar: ran(é)'i'.m= "abestalh~,do",
de mais nada: a-ha-ram-rihi = priapalermado, abobalhado (cf. B.C. p.
metro elt vou: ram-twe=ter que,
336--neraney=cstar quedo, quieto):
precisar: kwêtéri a-ha-ram-t,vê=
ko-apiaw i-ran(é)'l'.m=aquêle rapaz
=eu preciso sair hoje: nê érê-zapo
é apalermado: ranot =besta, cretino,
(a)-rarn-t,vê ko-rnurawkl=você tem
idiota, sem vergonha (ser):
ª'vaque fazf~r êste serviço: ram(i)-wêê=
-ranot ! =homem besta! nê-ran6t(é)=parece que: u'ur(i)-ram(i)-wêê=
zo ! =não seja besta! ra-ranêr=vide
=parece que êle vem: ra1n(i)-zé=
supra; ranêr.
=sufixo verbal dando noção dubitaRãng(a)-l'.pl (B.C. p. 442- rãngê=antes
tiva condicional: aipo i'i ihê-wê
primeiro, pl'imeiramente): primeiro,
o-ho(&.)-ram(i)-zé zanê-rupi = êle me
antes: ko é-zapo rãng(a)-lp1 ihêdisse que iria embora conosco: ram" ,,
l
,,
k"1... ,vê ! =antes faça isto para mim!
-zepe=en1
vez (e:
ere-puraw
a-wéhêm ihê-rãng(a)-l'.pl'. nê-wi =
-ram-zepe ere-mutzaray 1•ko k ur1• =
=cheguei antes de você: ihê rãng(ii)=em vez de trabalhar estas presen-lpl = sou o primeiro: .a'ê rãng(a)temente brincando: a-ha-ram zêpé ·
•
••
·lpl = êle é o primeiro: azêm-amo
naza,ve
a-p1ta tze=em
K am1rang,
ihê a-ha rãng(ii)-lp1, zawar-uhu
''ez cte ir a Camirang.a, fiquei (assim)
hê-zuka-mo = s~ eu tivesse sido o
a,qui, (gn~.r.; rã).
primeiro (na fila), a onça me teria
Ran (B.C. p. 442 - ran =parecido, sememataqo: rãng(ii)-1pi'.-1pl'.y=estar na
lhante): sufixo do substantivo indica sefrente, estar adiante (o primeiro de
melhança, às vêzes pejorativo: não prestodos): ko-kwaharêr a' ê rãng(a)tar: a wa-ran =homem ruim: karai w·lpl'.-l'.ply = êste menino está bem adian
-ran =estrangeiro (não brasileiro): pitado, (guar.; l'.pl'.).
-ra-ran ! =até parece peixe! pakoRãngwêr (B.C. p. 442-ranguer= suff.
-ran' l w =bananeira selvagem: za war
comp. de ram fut. cuer pret. que
(u)-ran?.....:até parece cachorro! araserve para designar o conaicional):
puha-ran =cabra: tazahu-ran =porespécie de sufixo de futuro imperco don1éstico: ran=ser imprestável,
feito, o que tinha de ser e não foi: hêbesta: i-ran!=não presta! ran-ahi'.=
·rêmi-apo-rãngwêr =o que tinha de
=preguiçoso (~r), lerdo:hê-ran-ahi'.=
fazer e não fiz, (guar.;
rãngwé).
=eu sou preguiçoso: i-ran-ahl'.=êle
é preguiçoso:
ran-ahl'.-haw=pre- Ra'ô (irreg. -- B.C. p. 133- guáo=ranguiça, l<'rdeza:
ran-ahl'.-tété= ser
çoso, apodrecido): em estado de putre1n1tito preguiçoso: ran-a'i =não presfação, putrefato, corrupto, rançoso:
tar, não crescer mais, lento para cresma e-rook were•)
1 ra f o= carne corrupta
(guar.; tasô).
cer:
pako'lw i-ran-a'i =bananeira
•

A

A
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Rapari'lw (idem, vide;
apari' lw):
arapari, árvore da fa.mília das leguminosas,
~ubfamília
ces::i.lpiniácea
(Macrolobium acadide-J olium, Benth.)
Rapê (irreg. -Yide; hapê-B. e. p.
443 - rape = caminho): caminho :
témi' u-rapê = esôfago: tl-rapê = úretra: tuwl-rapê= aorta, (guar.; rapé).
Rapêk (irreg. - B.C. p. 153 - hapey=
=queimá-lo de leve):
queimar de
leve, chamuscar: hê-rapêk =queimeime de leve.
Rapêko (irreg. -B.C. p. 443 - rapec6=
=frequentar):
visitar, L.·equentar:
hê-rapêko = êle me frequenta (guar.;
hapeko).
Rapêy (irreg". -vide; hapêy -B.C. p.
443 - rapeg= chamuscar), ser chamuscado, (guar.; sapecá).
Rapl (irreg-. -vide; tapl), ser queima.do:
korahl hê-rapl =sou queimado pelo
sol. (gar.; rap 1).
Rapi'a ~irreg. - L .A. p . 25 - se r-apia=
= les testicules de moi): testículos,
escroto (e1n geral), (guar .; rapi'a):
rapi'a-pirêr =escroto: rapi'a-ra'ly =
testículos.
Rapihar (irreg. - B .C. p. 153 - hapi·
char = similhante, igual):
próximo,
semelhante, igual, (guar.; rapi8,).
Rap'ípêm (irreg. -vide;
taplpêm),
quina, ângulo.
Raplta (irreg. -vide; taplta), a extremidade, o fim mais gros~o, a estremidade mais grossa, a base: kãngwê-raplta =as juntas dos ossos, (puar.;
roplta).
Raplta (irreg. - B.C. p. 43 - apita=
feixe, amarrado, monte): feixe, amarrado, monte, ramalhete: timo-raplta= feixe de timbó: zêpé'a-raplta
=monte de lenha: ma' ê-puti-raplta
=ramalhete de flô.l-es .
R apo (irrcg. - B.C. p. 443 -rapó=raiz):
raiz . alusão ao membro genitnl <nascu-

lino :
awati-ra1>o= &rroz (1·aiz do
milho: idem; awati-apo): lwl-rapo=
a raiz da árvore, (guar.; rapó).
Rapuha (idem; . arapuha), veado:
rapuha-môy = gibóia.
Ra-rê (vide;
ra), reforça um tema
positivo (M.F.):
aman-tamo klr
rihi ra-rê ! =oxalá que choYa logo!
(M.F.).
Rii-ran (dim. de; ran), mais ou menos:
érê-rêko étété mani.' ôk? a-rêko-rii-ran t =tens muita mandioca ? mais
ou menos!
Rarlw (irreg. - B.C. p. 443 -·rarlh=
=cacho, penca):
cacho,
espiga:
pako-rarlw = cacho d e bananas,
(guar.;
rarl):
li)-rarlw=enfiado,
feito colar: pt1'ir i-rarlw =as missangas estão enfiadas (em colares).
Rarô (irreg. - vide; rô-B.C. p . 440 - raarõ=aguardar, esperar): esperar,
aguardar: hê-rarô=espera-me! hê-rarô-zo-pa? =não me espere! (guar.;
ra'arõ): rar&-haw=espera, demora.
Ratiay (i.rreg.), ter arrepio~: hê-ratiay==
tenho arrepios : hê-raw ratiay= tenho
o cabelo arrepiado.
Ratl'.kwêr {irreg. - vide; tatlkwêr):
bagaço, (gua.r.; ratrkwé).
Ratl'u (irreg. - vide; tat1' u), sopro
(H.F.), (guar.; ratl' u).
(Ma'ê)-ratzaw-har, aquilo que fura.
-Ra'u (suf. - cf. B. C. p. 443 - rau=
=ficticiamente, fingidamente): vestígio, sinal, mac·cn, e1n ,, ã.o, debalde :
miar(i)-ra' u = ve~t.igios de caça zahlzé·n1oman-ra' u =halo (circulo): luini
noso ao redor da lúa: sinal de chuva..
Rnw (irreg. -idem; ra'"·êr - B.C. p.
440 - rah=pello):
pelos:
raw-akwaw=os pelos pt1bianos: rawizu
=penugem (pelos amarelos), (guar.:
ra1wê).
Rawitu (irreg.), fio: rawitu-kwêr=
fios soltos.
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Rawizu (irreg. -vide; raw), penugem
(guar.; rahiyu).
Ray (irreg. -B.C. p. 473 -tái=azêdo,
acido, acre, picante): azêdo, ácido,
picante, ardente: tlram ra-z-ah1 =
farinha azêda: i-tay! = arde! (gliar.;
ray).
Ray (irreg. -vide;
tiiy -B.C. p.
474-tôi=dente): dente, (guar.; rãy):
ra-z-lkãng - mandíbula, queixo,
(gua.r.; ra-íil-ká).
Rayhô (irreg. - vide; tayho), sogra
(H.F.), (guar.; rayeo).
Ra 'yingwêr (idem; ra 'ly -B.C. p.
44 - rayingué= sementes): sementes
(guar.; ra'yingwê).
Rayhu (irreg. -vide; tayhu), carinho,
(guar.; rayhu).
Rayhupa-pê: pelo amor de.
Raykwêr (irreg. -·B.C. p. 444 --rayguer = pedaços, fragmentos):
rasto, o que fica atrás, batida, pedaçor.:,
fragmentos: arapuha-raykwêr= rasto de veado: w1raykwêr=t6ro, toco:
raykwê-ramo (vide; taykwê-ramo)
=atrás, detrás de.
Raymé (irreg. -vide; aymê'ê), lâmina,
gume: tak l'.hê-raymé =a lâinina da
faca.
Raytê (irreg. -vide; haytê), ser esperto.
Raytl (irreg. -B.C. p. 28 -·aitl'.=ninho)
wlra-miri raytl'. =ninho de pássaro,
(guar.; taytl).
Razê (cf. B.C. p. 443 - ray=riscar):
que atravessa encurtando: pê-razê=
atalho, verêda.
Ra-z-(i) tatak (etim;.
ray=dente:
tatak=bJ.ter):
bater dos dentes,
b:l.ter do ql1eixo: bê ra-z(i) tatak=eu
b3to do queixo: imiita ha-z(i)-tak=o
caitetú bate do queixo.
Razlk (irreg. - B .C. p. 444 -rayi =
=nervo): nervo.
Razlr (irreg. -vide; tazlr): filha (H.F.),
(guar.; rayl'.).

Razlw (irreg. -vide; tazlw - etim.;
tay=dente: 'lw=lugar onde tem):
queixo, (guar.; ta.f il): raz1-klng-.
osso do queixo, (guar.; taiíl-kãng).
Razu (irreg. -·vide; hazu), espinha de
peixe (pira-razukwêr), (guar.; tayu).
Razuk (irreg. -vide; tazuk - B.C. p.
444 -rayu=veia): veia, alusão ao
membro genital mP~sculino, (guar.;
rayK) .
Rê (com infinitivo - L.A. p. 31 - riré=
=apreB): depois de, após: hê-zur(i)..rê=depois de eu vir: i-apo-rê=depois de ter feito: hêmay'u-rê=depois de eu comer: nê-may'u-rê=depoid de tu comeres: i-ho-rê =depois
de êle ir: liê-tzak(i)-rê, u-zawaw-ho
=depois de eu te-lo visto, (êle) foi
fugindo: tapi'ir hê-zuka-ré, u-klr
aman=depois de eu ter matado a
anta, choveu: u-puka-rê, u-zay'ô=
=depois de rir, êle chorou: hê-ho-rê,
aman u-plk=depois de eu sair, a
chuva parou: uré-kwéray uru-iko
ko, uré-pura wki-rê =ficamos enjoados depois de trabalharmos: ko-rê =
depois disto: (guar .; rirê).
(Ma'ê)-ré-akwiin.. ahl'. (B.C. p. 102 - eaquã=cheiroso_, odorifero, perfumoso): coisa cheirosa: (mn'ê)-rê-akwiingatu=coisa perfumada, (guar.:
rlakwã).
Réha (irreg. - vide; téha - B .C. p.
447 -reça=olhos): olhos: hê-réha=
=os meus olhos: né-réha=os teus
olhos : héha = os olhos dêle : urêréha =os nossos olhos: pê-réha= os
vossos olhos: u -éha = os pró;>rios
olhos dêla, (gu.'.l.r.; re3á): téha ita-ki'.ng = p.:trte superior dag órbitl<3
(osso): réha ita-karaw (etim.; réha
ita-ki'.ng raw)= sobrn.ncelhas: réha-plhãngatu=ter a vista boa: na-réha
plhãngatu-i=não tenho a vista boa
(guar.; téha-plso).
Réhé (ir.reg. -vide; héhé -B.C. p.
447 -recé=rehe=com, em, eobre.
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por):
1. 0 ) com (sem movimento):
ko-kuza-réhé a-ménar = casei-me
com aquela mulher: ko-a 'lva amo
awa-réhé u-nupa = êste homem está
batendo o ot1tro:
aipo-réhé=com
isso (vide infra): aipo-réhé-wê= com
inais isso: na-kwaw amo-réhé kwêy
kuzii-waza u-ménar=eu não sei com
qtte1n esta moça ca:;ou: n10-réhé-té?
=com que1n? (vide infra.), (guar.;
réhé): 2. 0 contra (com movimento):
l-tlapu ita-réhé =l:l" água esta soando
contra pedregulhos:
u-pu'a111 hê-réhé = êlc ergtieu-se contra mim:
u-zé-ruk,var ita-réhé= bateu contra
uma pedra : réhé-har = qne é contra,
adversário, 1no hê-rél1é-har=aquêle
que é contra 1nim, (guar.;
réhé):
3. 0 ) em lugar indefinido, difícil de localizai exatamente), dentro de (sem
movimento): zahl-tata héta l'.wa(g)-réhé= há muitas estrêlas no céu:
hê-réhé=em n1i1n: 11ê-réhé=cm ti:
héhé=nêle:
zanê-réhé=em
n6H:
•
,. "h"e=e1n vo:-;:
,
1)e-ne
wa-11c'h"e=ne"le~:
u-zé-ru zar hê-réhé = êle acrfdita em
mim, (gtiar.; réhé): .1.. por caui:;a de,
a causa de, a respeito de, devido a:
aipo-réhé=porisso: ko-réhé u-ma-no = por causa dif.:ito morreu: ko-réhé-ram a-z1wi'r=voltei por .isto:
•
• = por
k o-perew-re"h'e 1-mano-n1
causa destD, ferida êle n1orreu: hê-angayu-étété rihi hê-n1a'ê-ahl'.-haw-réhé=en1a.gre~i n1nito devido
à n1inha doença: b:.o-kwaharêr u-zé-ruzar hê-rél1é = êste incnino u.legra-se
por minha oausa: a-zé-mu11ti'k itêko-ko hê-h'í-réhé, a-i11u héhé-war
i-ma'ê-ahl iko=ei:;tou (sendo) triste
a respeito de minha n1ãe, otivi a notícia de que está doente: mo-réhé-té?=
=por causa de quem '? (guar.; réhé):
5. 0 ) para, em direção a: ko-kuza
u-ma'engatu iko urê-réhé=esta mulher está olhando para nós, (guar.;
réhé): réhé-har (ide.m ; réhéar)=ati0

I'

A

)

nente a, encostado a, adversário: kwa-réhar=anel: aka-réhar=capncetc:
tapl'.y-réhé-har = atinente à casa:
réhé-har=os haveres pes8oD.is, o que
pertence a, oriundo Oll natural de:
hê-réhé-har =os meus ha verc~ pc:)soais: nê-réhé-har =os teus p8.~•ere::-;
pessoais, (guar.; réhégwá): r~hé( a)-ran1 =por culpa. de: u'ar hé-rêhl~(a)-ram=êle caiu por 1ninha culpa:
réhétékwar (etitn.; réhé=qnc pertence a: têko-har =o ser)= n:1.n1ora.do 1
namorada.
Réhl( w) (vide; hlw), fila, carreira:
a:wa-réhl'. = fila hun1a.n~: tahl'.,v-réhl = fila de fortnig~a: pari-réhl=
a carreira do pari (guar.; r'íh'i'.).
Rê-ikwar (irreg. -- vide; tê-ik,var
-- etim.; têwi = nádega:;: kwar =
= buraco), o fundo, o ànus, (gn::i.r.;
tévi).
Rêimaw (irreg. - vide; têi111âw), crÜ!.ção (anirnal).
Ré-ini (irreg. - vide; hi11i -·- B.C .
p. 449 -- ri = f. rclat. de i = estar):
o fato de estar: 11ê-ré-i11i = o fato
de eu estar: nê-ré-ini = o fato de
tu estares: hini = o fato dêle estar.
Ré'iy (irreg. -- B.C. p. 449 - rciy =
= inultidão): multidão.
Rêkar (vide; êkar -- B.C. p. 4-15 --· recá = buscar, procura.r): buscP..r, procurar: hê-rêkar = êles me procuram,
(guar.; teká); (ma'ê)-rêkar-haw =
busca, procura.
Rêko (B.C. p. 445 - recó = ser ou
estar: ro-ecó = ter consi~o, contar~
reter, deter): ter, pof:isuir, con:-:;idef3,r
como, ter como, ter coni:;igo, conter,
reter: érê-rêko i-tété ma11i' ôk =
= tent; muita mandioca: hê-h'í-ã11ga w-ramo a-rêko = eu a considero
co.mo minha madrasta, (guar.; rekô);
rêko = vida (irreg. - - vi<le: têko);
hê-rêko = minha vida ( cf. a-rêko =
- eu· tenho): rêko-ah1 (vide; rê-
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kwahl) = ferir alguém, fazer pàdecer,
doer: rêko iiiyu-été = tratar alguém
mal, maltratar: a-rêko aiyu-été =
= trato êle mal: awa rêko iiiyu-·été = homem viciado: rêko awlzê
katu-haw =ter razão: a-rêko awlzê
katu-haw ihê-ii! = sou eu quem tem
razão! rêko aziiiw-êté (idem; rêko
iiiyu-été) = maltratar: rêko-é =
.
= so 1teu·o:
a wa-re""ko-e, = i.d em:
kuzii-rêko-é = solteira: rêko-har
(B.C. p. 446- reco-har) = possuidor,
dono: ihê-hé-rêko-har = eu sou o
possuidor, o dono: ihê taply hê-rêko-har = eu sou o proprietário de
tima casa: rêko.;.haw (vide; têko-haw) = lugar o:hde se mora, comportamento: rêko-haw purãng = boas
maneiras (ter): ko-awa u-êko-haw
purãng = êste homem tem boas
manerras: rêko-kar (B.C. p. 447
- reco-ucá) = fazer ter, dar, entregar: a-rêko-kar i-zu-pê :z: entreguei para êle: rêko-katété = ser
sério (ter ótimo comportamento): awa
rêko katété = ho1nem sério: rêko-katu (B.C. p. 446 - reco catu =
= ter bem, guardar, conservar) =
= guardar, conservar com cuidado,
tratar com cuidado, economizar: a-rê-ko-katu = eu guardo: rêko-katu =
= reparar ben1: ko-11ani ! é-rêko-katu ! = isto não! repara bem!
rêko. . . ma'ê kwaw-paw = ter
juízo: a-rêko hê-ma' ê kwa w-pa w =
= eu tenho juízo: rêko-mêwê (irreg.
- vide; .têko-mêwê - B.C. p. 497
- teco mbe-gue = ser em condiçãc
mole, branda) = viver pacato, pachorrento, flegmáticamente: rêko mimlr
tlyê-pé = estar grávida: a-rêko hê-mimlr hê-rlyê-pé = estou grávida :
rêko panêm-haw = ter azar: u-érêko u-panêm-ha w = êle tem azar:
rêko panêm-haw(i)'lm = ter sorte:
u-érê~o u-panêm(i)-haw(i)'l'.m = êle tem sorte: rêko-purãng-haw=

estar em ótimas condições: ko-a wa u-purãng-haw u-érêko = éste
homem parece estar em ótimas condições rêko ••. ramo = considerar,
ter por: hê-hl'ãngaw-ramo a.!.rêko=
= eu a considero como mãe: rêko-rêko = convidar: a-rêko-rêko hê-rapihar(ii)-wii = eu convido os meus
patrícios: a-rêko-rêko Pedr(u) hê-ma'ê-réhé = eu convido Pedro para
(ver) minhas coisas: rêko rékuzar
(viàe; têkuzar) = ter substitutoa-rêko hê-rékuzar = tenho substi:
tuto: rêko té'ên-ahl = ser leviano:
awa rêko té'ên-ahl=homem leviano:
rêko-tiru-ahl (idem; tirwahl) =
= perseguir, c~stigar, judiar, suplicar:
a-rêko tirwahl == eu judio: rêko •..
... té-tzakaw (irreg.) = ter semelhança com, parecer-se com: ihê na-rêko-i hê-ruw hê-tza.k aw = eu não
me pareço com o meu pai: a'ê nu-érêko-i hê-rêtzakaw = êle não se
parece comigo: rêko ..• wê (B.C. p.
466 -- reco-bé = ter fixo consigo) =
guardar: é-rêko ihê-wê! = me guarde
(isto)! rêko-zar = proprietário, dono:
ma'ê rêko-zar zé-kwaw(i)'lm=coisa
em litigio (coisa cujo proprietário é
desconhecido) : rêko ... zé'ãng katu-ha w = ter razão: mo-té u-rérêko
u-zé'eng katu-haw? = quem tem
razão? rêkwahl (reg. - B .C. p.
455 -· reco aci = levar a mal) = ferir,
·fazer padecer, doer, ofender, lesar:
a-rêkwahl = eu firo : rêkwaiyu
(reg. - B.C. p. 445 - reco aib =
= tratar mal) = destrttir, maltratar:
rékwé (irreg,. - vide; tékwé) = a lme,,
rêkwêê (idem; rêko-,vêê) = vadio,.
pobre: apiaw rêkwêê = rapaz vadio:
awa-rêkwêê
homem pobre:
rêkwêr-ahl'lm (irreg.) = sem vontade, fraco, sem energia, mole:
rêkwêr(i)'·lm (irreg.) = neurastênico: .
rêkwêr-katu (irreg.) = enérgico,
esperto.
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Ré-kwêr (jrreg. - vide; hé - B.C. p.
444 - récuer = sabor, gôsto): sabor,
gôsto: témi'u-rékwêr = o sabor da
comida, (guar.; té).
Rêm-ahl (B.C. p. 444 - ré = sabor,
gôsto): apodrecer (águu): l i-rêm-ah1 = a água apodreceu, (guar.;
re = olor a humcdad).
'
Rémitln1 (irreg.): esconderijo de páca.
in pak-rémit1m.
Rémêklr (irreg. vidr; téniêklr),
rabicho: tapi'i-rén1êkYr-t'i'. = a ponte
do rabicho da anta, (g·u8.r.; tumblkl).
Rêmô ·(irreg. -·- vide; têmô); membro
viril, órgãos genitais elo ho1nem, pênis,
(guar.; rembô).
Réna-wê-pé (irreg.), no lugar de, em
lugar de, em vez de: Tiriwêr-réna-wê-pé, o-ho-ram' zwã = no lugar
· do Silvério irá o João: arapuha
,
a-zu k a za war-ul1u rena-,t"c-pe
=
matei o veado em vez da onça.
Reng(é)-1p1..putar (rcg.. -- idem; rãng.. (é)-l'p'í-putar), competir: a'ê reng(é)-1p'í-putar u-zé-wi wi-( wii) = êles
estão competindo.
Rênu (vide; ênu), ser ouvido: hê-rênu=
= êle me ouve: rênu katu-har =
= atentivo: rênu-rênu katu-har =
=intrometido, curioso, (guar.; rendu).
Rénuné (irreg. - - vide; ténuné), diante
de, na frente de .(guar.; rénon,lé).
Rénuy (vide; ên11y), ser chamado: hê-rênuy = êle me chama· (ma'f>)-rénu-énuy-har = aquêle que chama
ou pede serrtpre, (guar.; rénôy).
Répfzãng (irr~g. -· I3.C. p. 121 ... epena11 = correr ao ca m.inho, accomet.t.er,
atacar, investir, procurar): procurar,
visitar, investir: hê-répézãng = êle
me procura.
Rêr (irreg. - B.C. p. 448 - rer =
= nome): nome: hé-rêr zuzê = o
meu nome é José, (guar.; ré).
A

'

Ré-raha (B.C. p. 440 - - rtlhá = lcYar,
ir com): levar, carreg~r: hé-ré-ral1a =
= êle me leva: (n1a'ê)-ré-raha-har=
carregador.
Rêrôk (irreg. - vide; têrôk); n1udn.r
de nome: hêrôk = êle inudou. de
nome.
(U)-rê-ruzar-har, comportado. obediente (ser): (u)-rê-ruzar-haw = Lo1n
comportamento, ob{'diência.
Rêtékwêr (irreg. - B.C. p. 514
tetê=
= corpo): corpo, um todo na. sua int.cgralidade: hê-rêtékwêr ahl =-o c<1rpo
me dói: hê-rêtékwêr = o n1eu corpo:
n~-rêtékwêr = o teu corpo: l1étêk wer = o corpo <l.e"le: zane-rct ck wer = o noRso corpo: pe-netek wer=o vosso corpo: wa-retc'k ~·er=
= o corpo dêle~, (gu:i.r.; rêték,\lt~).
Rétlma (irrep,. - vide; tétl1l1a); p<'rna,
(guar.; rétlmã).
Rétlwir(irreg.), barbela: pina-rétlwir=
a barbela do anzol.
Rétôm (irreg. - B.C. p. 4-19 - retâ =
= pátria, país, terra), lugar on<le
mora uma coletividade (Yide; tétôm),
(guar.; retã).
Rétun {irreg. - B.C. p. 163 -· het(1 =
= cheira-lo, fareja-lo), cheirar, farejar,
(guar.; rétu).
Rétzak-haw (vide; hétzak-ha,v); aparência, aspecto, semelhan~a: (ma'ê)-rétza-rétzaka w = escotha.
Réwara (B.C. p. 493 - teborá =ân1n.go
da colméia, mel amargo): mel amargo:
ei-réwara = idem.
Réwiro.•• réhé (il'reg.), ser ciumento,
invejoso, ter ciúmes: ko-awa héwiro
uémirêko réhé = êste homem tem
ciúmes da própria mulher, (guar.;
cf. téviro = sodomita).
Rêzun (irreg. - vide; hêzun); estar
inchado.
Rl-apu (irreg. - B.C. p. 450 - rl'.apu=
= rumor, torrente d'água): rumor,

-230-

A

A

A

A

,

'

A

,

#

,

A

torrente d 'á.gua: 1-rlapu = cachoeira,
cascata.
R'i'.'ay (irreg. - B.C. p. 450 - rlâi abs.
tlâi = suar e s11or): st1ar abundantemente: hê-rl'ay = estou suando
n.bundnnte1nentc: hê-rl'ay u-1rlk =
rstou trn.nspiran<lo, (guar. ; ri'ay).
llihi, l .º) primeiro, logo, an tes de tudo
(nafi frases positivas): é-ma'ê-rihi
hê-rémi-apo ! = olha primeiro o que
estou fazendo! é-ho rihi? = primeiro
vai! 2. 0 ) ainda (com o verbo à forma
negativa): na-ha-i-ram-rihi = não
vou ainda: awati na-mono'õng(i)-rihi = ainda não juntei o inilho:
3. 0 ) idéia de possibilidade. ou permissivo : ta-ha rihi? é-ho rihi ! = posso
ir? podes ir! rihi-no (idem; rizi-no) = de novo, outra vez: a-za-po
rihi-no = eu (o) faço de novo: é-za·po-wi rihi-no ! = então faça outra
vez! rihi-nõ = idem supra, primeiro,
a vez de: ihê-rihi-nõ ! = agora é
minha vez: rihi-tzê = em primeiro
lugar: nê-rihi-nõ = agora é tua vez:
'ãng~rihi = por enquanto: a-mu·pinim têna' ãng-rihi = por enquanto estou escrevendo: érê-inê nê-rapl'.y-mê? a-i:Q.ê-wê'ãng-rihi ! = estás
em casa ? por enquanto estou! na' a-rihi? = espera!
Ri'i (Sl1fixo verbal), indjca u1n passado
próximo: hêta-ri'i = tinha muito:
i'i-ri'i = êle disse (isto) faz pouco
tempo.
Ri'l'.r (irreg. - vide; ti' lr - B.C. p.
44.9 - rir = sobrinha em relação ao
homem): sobrinho (I-I.F.), filho do
ÍTmão, (guar.; ri'l).
•
Rlk (B.C. p. 450 - rl = corrente,
manant<', líquido) : corrente, manante,
líquido: lrlk = fluir (reg.): hê.-.rl' ay
u-1rlk = ei;;tou suado.
R1kê' lr (irreg. - B .C. p . 450 - rlquefr =-= ermão mais velho do homem),
irmão mais velho (H.F.), (guar.; rlké'l).

Rl'.kêr (irreg. - B.C. p. 450 - rlquer =
= ermã mais velha da mulher):· irmã
maior (l\!1.F.), (guar.; r1'.ké) ; rl'.kê_,vên
marido da irmã (M.F,)
'
- (ct1m.;
ri"'k er-men .
R'íl<akwên (idem; rlk,\lak,vên - B.C.
p. 208 - irl'.cab aquã = corrente
rápida): correnteza, corredeira: 1-rl'.kiik wê11 = rio de correnteza, corredeiras.
Rik,var (irreg. - vide; téikwar), a.nus.
Rin1âw (neol.:), limão: rimâw 1-kwêr=
= suco de lilnão: rimâw-tlw = área
plantada de limoeiro8.
l{irê (vide; rê - B.C. p. 449 - rirê =
= depois de, depois que): depois que.
Rini (idem; ré-i'ni - · irreg. - vide;
hini - B. C. p. 449 - ri = f. relat.
de i = estar): o fato de estar: hê-rini = o fato de cu estar: nê-ri11i =
= o fato de tu estares: hini = o
fato dêle estar.
Rlrly (reg. - B.C. p. 450 - rl'.rl'.i =
= tremer, palpitar): tiritar, tremer,
palpitar, agit.'.l.r-se, vibrar: u-rlr1y =
= êle está tiritando, (guar.; rlr1y);
rlrl-rlri'.y = tiritar, tre.melicar: r1r1y-haw = t.rcmedeira, teemor: (u)-rlr1y-ma'ê = quem treme.
Rlru (irreg. - L.A. p. 26 - r-yru = le
vase): continente em geral, saca, medida, vidro, va:: dlhame, paneiro, pote,
todo lugar onde cabe a pessoa, lugar
acostumado, ponto: t'í-rl'.ru = a bexiga: tlram-rlru = uma saca de
farinha: kawa-rlru = garrafa: ma'ê·lwa r1ru = um paneiro de frutas:
mêml-rlru = saco fetal: hê-rl'.ru =
= minha ca.ma, rêde, meu casco, minha
canoa, meu lugar próprio, mell ponto,
(gnar.; rlru).
Rlwlr (irreg. - vide; t-lwlr - B.C.
p. 450 - r1hlr = ermão majs moço):
irmão menor (H.F.), (guar.; rlvl).
Riwar (idem; réhé-har - B.C. p. 449
riguar = pertencente a): perten-
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eente a (atributivo): ko. • • ma'ê
hê-riwar r=z aquilo é meu.
Rlyê (irreg. - B.C. p. 450 - rl6 ==
·== ventre, barriga): barriga, (guar.;
rlé).
Rlyê-pôr, estar farto, fartar-se (B.C.
- ihiyguapor); rlyê-pôr(é)'lm =
estar em jejum.
Rô(w) (irreg. - B.C. p. 453 - r6b ==
tapar,, folha)~ fôlha: rô-iipin =
= sem fôlha, nu, desfolhado: wlra
rô-iipin = idem (árvore): rô(i)'lm
= sem fôlha, nu, desfolhado: wlra-rõ(i)'lm ; s idem (árvore), (guar.;
rô).
Rô (reg. - B.C. p. 451 - rô = amargo,
amargar): sei· amargo, amargar, (guar.;
rô); rô-ahl = ser rnuito amargo:
i-rô-ahl=émuito an1argo: rô-haw =
amargura.
Ro-mono-katt1 (reg.), abençoar.
Rõng (B.C p. 451 - rõ = pôr, tornar,
dar): ser doado, pôr, tornar, farer:
rõng-haw z= doação, o que não é
próprio: ta'l-rõng-haw = filho adulterino: tiiy-rõng-haw = dentadura
falsa: témi'u-rõng = viveres, provisões, rancho, matula: zltarõng =
pôr esteios.
Roo (irreg. - B.C. p. 349 - çoo za ter
carne, crescer): carne, corpo: mukaw-a'i-z-apuka u-in oo-réhé = a
bala ficou no corpo d êle, (guar.; ro'o);
roo-l'ii'ly = músculos (vide; rii'l-rii'ly); rookwêr = carne, músculos:
ma' ê-rookwêr = carne animal: puru·rookwêr (idem; tookwêr) = carne
humana: roo-tiitãngwêr =músculos:
roo-tltlk =ter contrações musculares:
hê-roo-tltrk = tenho contrações musculares: zlwa-rookwêr = músculos
do braço, biceps.
Ru (reg. - vide; aru - B.C. p. 50
- aru = adverso, contrário, <;lanoso,
prejudicial): comer coisas danosas, não

seguir a dieta ou resguardo, (guar.;
aruá).
lu(w) (irreg. - vide; ro(w)), fôlha.
ltu(w) (irreg. - vide; tu(w) - B.C.
p. 462 - ruh=pae): pai: hê-ru(w)=
= o meu pai: nê-ru(w) = o teu pai:
tu(w) = o pai dêle: zanê-ru(w) = o
nosso pai: pé-nu(w) = o vosso pai:
wa-nu(w)=o pni d~les: a"\\·a 0 ru(~)=
= o pai do homem: ru(w)-ãngaw =
= padrasto, pai adotivo: mlkur wa-nu-ãnga w = pBi adotivo de mucura
(qualifica o pagé), (guar.; ru).
Rua (irreg. -· idem; ru(w)a -- B .C.
p. 453 - robâg = rosto, face, cara):
rosto, cara, face: u-1rTh: l-pirakworêr
hua-pé :e: corre o suor sôbre a rôsto
dêle, (guar.; rová).
Ru'li (irrog. --· B.C. p. 538 - tuã =
= talo, grelo): olho, cúspide, talo,
grelo, (guar.; tu'ã); ru'ãngatu = ser
calipigio, ter a base ou os quadris bem
desenvolvidos: ru'ãngwêr = o âmago,
a espinha dorsal, o palmito, (guar.;
tu'ãngwê).
Ruak (reg. - B.C. p. 453 - robag =
= verter, virar, voltar): virar, voltar,
transtornar, mexer, remexer, meter as
coisas uma abaixo das outras: a-ruak
hê-ruwa = eu volto o rosto: rua·ruak = revolver, rf'virar: ruaké
(B.C. p. 165 - hobaque ::::z diante
delle) = perto de, junto a, com: hê-ra'lr u-iko hê-ruaké = o meu filho
mora perto da minha casa. (de mim):
u-z-uAké = junto a êle: ko-ruaké ia:
= junto com isso: ruaké-har (vide;
tu waké-har) = vizinho: ruazar
= adversário (B.C. p. 343 - oha-yar= contrariar: fazer frente, opôr-se,
cunhado), inimigo (esta .palavra fornece
a etimologia do têrmo; gwaza, denominando um grupo de indios nômades,
inimigos hereditários dos Urubús, nas
matas do Ma1·anhão, segundo a se~
quência; obá-yar = ewa-za • gwaza,
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os adversários, os inimigos): ruaza-ramo (irreg. - vide; tuaza-ramo) =
= defronte a: ruawi-pa'u (vide; huawi-pa' u) = mai~ nlém de: ruawi-pé
(vide; huawi-pé) = além de.
R•1'ãngatu (vide; ru'a), ser calipigio,
te r a base desenvolvida, ter os quadri::;
desenvolvidos: ru'ãngwêr =o âmago,
a espinha dorsal, o palmito.
Ru'ar (reg. - B .C. p. 453 -· roar =
= cair com, nascer com) : cair con1
alguma coisa ou alguém.
Ru-ata (B.C. p . 453 - · roatá = andar
com): undar co1n, caminhar com, levar,
conduzir.
Ru-ata-upé (irreg. -· L.A. p. 48 - te-ro-atar = le faire aller avec): guia:
hê-ru-ata-upé = meu guia.
Ru'aw (reg.), deitar-se com alguém .
Ru-éhêm (reg.), vir com: hê-whapar
a-ru-éhêm hê-rur( u)-pii = venho
com o meu arco (trazendo-o).
Ruhãng (irreg. - B.C. p. 459 - rooçâ=
= sofrer, padecer, aguentar, suportar):
aguentar, suportar, suster, sustentar,
resistir à doença, sentir-se bem, forte,
custar para morrer : hê-i:uhãng = eu
me sinto bem (aguentei): mi~-ru
hãng = uma caça que custa para
morrer: tiram hê-ruhãngatu = sustenta-me a farinha: ruhãngatu =
= sentir-se melhor (guar.; ruhãngatu) ; ruhãngar = resignado, paciente (à dôr): ruhãngaw=resignação,
paciência, (guar.; ruhãng).
Ru-in (B.C. p. 308 - noim - idem;
roin = fazer estar consigo): estar co1n
alguma coisa sentado, assentado ou
pousado, ter consigo, reter, guarda;r,
conservar, fazer estar consigo: tzê
a-ru-in! = aqui estou! pêp(é) hé-ru-inI = lá está êle!
Ru-iro(ah..) (reg. - B.C. p. 461 - royrõ = desprezar, ter ódio, rancor):
desprezar, detestar, odiar, abominar,
recusar, repudiar, não querer: u-zé'êng

a-ru-iro-ahl = desprezo as palavras
dêle, (guar.; roiro).
Ru-itzê (reg. - B.C. p. 457 - roiqué =
= fazer entrar consigo): entrar com,
junta·mente com, introduzir: hê-patua
a-1·u-tzê = entro com a minha mala:
a-itzê hê-patua iru-ramo = idem.
Rukên (irreg. - vide; hukên); porta,
entrada : tap1-rukên = a porta da
cttsa , (guar.; oke).
Ru-kêr (reg. ~ B.C. p. 460 - roquêr =
= dormir com): dormir com: Pêmi
u-min11'.r u-éru-kêr = Pembi dorme
.com a própria filha.
Ruku (sufixo do passado próximo):
a-ha ruku pêp(é) = eu fui lá (faz
pouco tempo) : naziiwê-ruku! = foi
assim! azéha-ramo ihê-ruku a-mu-mé'u = é certo (que) foi eu que
contei (aquilo)!
Rukwar (reg.), bater uma coisa com
violência, machucar: a-rUkwar = eu
bato: hê-zlwa a-rukwar wka-réhé=
machuquei
o braço contra uma
,
arvore.
Ru-mano (reg.), morrer juntamente com:
hê-rapihar a-ru-mano = eu (devo)
mor.cer juntamente com os meus semelhantes.
Rumlk (irreg. - vide; tumlk); manchas da pele, escoriações: hê-rumlk =
tenho manchas na pele.
Rupii (irreg.), crespo: i'a(w)-rupii = de
cabelo crespo: rupa-rupii = muito
crespo.
Rupar (irreg. - vide; hupôr); desorientar-se, perder-se, e:xtraviar-se, perdido, desorientado: ka'a-pê hê~ru
par = perdi-me na mata: ka'a-rupi
hê-rupar = ando perdido pela mata.
Rupaw, sufixo para indicar a quantidade reunida de uma categoria de
coiEas: ita = pedra - ita-rupaw =
= pedreira: pira = peixe - pira-rupa w = cardume de peb~es.
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Rupéhl (irreg. - vide; tupéhl'. - B.C.
p. 536 - topé-hi l = pesarem· Oll
c.a.ir~m as pálpebras -- ter somno, ser
somnolento): estar com sono, estar
so.nolento: hê-rupéhl = estou com
sono, (guar.; ropé-hly); rupéhl-ha·w = sono.
Rup.ék1r (irre.g .. - B.C. p. 378 - piqul'.r = de pelle tenra): tenro (falando
da casca (rupé) de legumes ou frutas):
kumana'i rupéklr = feijão verde.
Rupi (irreg. - L.A. p. 31 - upi =
= par, avec, vers, sur, comme): 1. 0 )
com (com movimento, acompanham~nto): hê-rupi =comigo: nê-rupi =
" contigo: hupi = com êle: zanê-rup1 = conosco: pe-nup1 = com voces:
wa-nupi = com êles: u-zlwlr(u).. wa hê-rupi = êles voltaram comigo:
péé pê-ho hupi = vocês vão com
êle (eLi): zwã-rupi a-ha = eu voti
com João: a-ha-ram hupi = irei
com êle: . (hê)-pl'a-rupi = com gôsto,
com prazer: a-ha né-rupi néhé =
= irei junto contigo: mo-rupi-té? =
= com quem? 2. 0 ) etn, por dentro de:
ko l-rupi héta-tété pira = neste
rio tem muito peixe: ka'a-rupi héta-tété miar = nesta mata tem muita
caça: péé-m.ukwi am.o oho-ram
zararak-rupi = um de vós dois tem
que ir (até) por dentro do Jararáca
(igarapé): a-zé-kutlar ka'a-rupi =
= passeei na mata: tapJ'.y..rukên-rupi
héta zawar = há um cachorro na
porta da casa: u-zé' êng ten:ibê·zé'eng-rupi = êle fala tembé (em):
a-m.omôr pira l-rupi = atirei (joguei)
o peixe no rio: rupi-har = morador
de determinado lugar (suf.).: 3. 0 ) a,
por (movimento): mo-rnpi-té rê~ho
ra'ê? = por onde foste ? a-ha hê-ru·rupi Karntapê-rnpi = fui a Cn.ru-.
tapéra com o meu pai: a-ta ka'a-rupi = ando pela mata.: 4.0 ) sôbre
(sem movimento): ihê a-kêr(a)-ram
ko-wlra-pê-rupi = eu vou dormir
•

,

•

A

s6bre esta tábua (tarimba.): 5. durante, de: _a-ta ~ko i-têko pl'.tun0

)

:r,upi a'·a r(i)lwl-kwar-plpê = andan-

do cle noite caí num buraco: ko'ar-puku-rupi = o dia todo: ko'ar(i)·rupi =por dia: 6. 0 ) segundo, conforme:
a-iko nê-rêko-haw-rupi = vivo conforme as tuas normas de vida: rnpi·har (rireg. - · Restivo p. 24 -· cherupiguare - los que vivieron conmigo) =
= companheiro, que -costuma andar
com alguém: hê-rupi-har = meu .
companheiro: hupi-har ·= o companheiro dêle: purupi-har = sociável
(que costuma estar, andar·com a gente):
rupi-har = tan1anho: a-rur ihê-wé
wlrapar ko ·r upi-har! = me traga
um t1rco dêste tamanho!
Rupia (reg. - vide; pia - B.C. p .
373 - piá = tomar caminho diverso,
a partar;;.se, ir apartado): desviar-se do
caminho em companhia de alguém.
Rupi'a (irreg. - B.C. p. 464 -· rupiá =
= ovos, ovo): ovo, botão de flor,
(guar.; rupi'a); lputlr-rupi'a = botão da flor: rupi'a-ham = tripa onde
estão colocados os ovos prestes a serem
expelidos: rupi'a-nia'ê (irreg.) = ovado: paku hupi' a-ma' ê = pacú ovado:
rupi'apé-kwêr (B.C. p. 464 - rupia
apecué = casca de ovo) = casca de
ovo: (ma'ê)-rupi'a-pé-tingwêr =
= clara de ovo: rupi'a-pirêr = película interna do ovo: rupi' apltêr =
:e:
gema de ovo (centro do ovo):
rupi'apltêr-apê-tingwêr . = clara do
ovo: (ma!ê)-rupi'apltê-zu (idem; ·zu-êr) == gema do ovo: rupi'a-tingwêr ::.: clara do ovo (guar.; rupi'a·tingwé).
Rupir ( vide; ·upir - B.C. p. 365
- rupir = trazido): ser ~arregado
nas costas: hê-rupir = êle me carrega
nas costas.
Ruplta (B.C. p. 459- roplta =-= firmar,
fazer ficar): ficar com. ,
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Rupi-wé (vide; rupi), logo que, logo
depois (com um tempo passado): hê-ho
rupí-wé, u-mano = logo depois de
eu ter saído, êle morreu: hê-zé'eng
rupi-wé = logo depois de eu ter
falado . .. : hê-zur(i)-rupi-wé = logo
que eu vim: hê-may'u-rupi-wé =
logo qtle eu comi.
Rupi-"tVé (irreg. - vide; rupi), juntamente com: _ hê-rupi-wé = juntamente comigo.
Rupozaiyu (reg. idem; zapo-z-aiyu); envenenar.
R u-pu' am (reg. -- vide; pu' am); ficar
em pé, erguido com algum!:!. coisa.
Rupurawkl (reg. - B .C. p. 459 ~ roporabiqui = fazer trabalhar comsigo,
collaborar): colaborar (trabalhar com):
a-rupurawkl hérêko = eu trabalho
com êle.
Rur (reg. - B.C. p. 465 rur =
vir com trazer~ trazer, vir com:
u-érur(i) = êle traz: u-érur(i)-wa =
= êles trazem; a-rur(i) plhlk = · et1
trouxe pouco: a-rur(i) upa-rupi =
= eu trouxe tudo: rur••. wé néhé·no = devolver, dar de volta: érê-rur
ihê-wé néhé-no = me devolverás
(aquilo), (guar.; rú).
Rurlw-êté (vide; turlw; cai:inhosamente, amistosamente (com alguém):
u-zé'eng rurlw-êté ihê-wê = êle me
falou
C'arinhosamente.
•'
Ruriu (reg. - B.C. p. 465 - rurú =
=' inchado, crescido, entumescido,
grosso, embebido de água, ensopo.do,
molhado, húmido): inchar na·água, pôr
de môlho para inchar, engrossar, inchado, tumefato, edematoso, entumescido: tiram- u-ruru =-= a farinha
incha (quando de môlho): tiram
i-ruru = a farinha está inchada, ensopada: hê-rlyê i-a.piruru = estou de
barriga inchada roncando, (guar.; ruru).

Ru'u (vide; ra' ê - cf. B.C. p. 443
- ra'u); partícula interrogativa pressupondo noção de futuro incerto, será
que? (não ter a certeza de): mo-té
ru'u? = quem será? (cf. mo-tê
ra'ê? = quem foi?): mo-ru'u? =
_. ? k wez a-zapo-ne"h"
= quem sera.
e-ru'u? = será que eu vou fazer isto?
a-ha ru'u-néhé = eu não estou seguro de it· (não tenho certeza): ma'ê-pé
ru' u pêdr i-ho-ni kuri? = por onde
será que o Pedro foi agora ? aman
u-klr(i)-ru'u-néhé? = será que vai
chover? érê-kwaw(i)-ru'u kérozên
plta-haw pêp têkwa-ha-plpé?
= será que você sabe onde ficou o
querozene lá na aldeia? ru'u •••
. ... seJa:
. tzê-ru' u,
.•• ru' u. = seJa
pêp(é)-ru'u = seja aqui, seja lá.
A

=

Ruwa (B.C. p. 162 -::--- herugua -: n~g.
composto de he e de rugua e:: não
sei): pode ser que, na minha opinião,
talvez, sei Já (com pron. pessoal) ;hê-l'll wli a-ha-né = pode ser ·que eu
vá: hêruwa? - sei lá, pooe ser!
(guar.; herugwá).
Ruwa (vide; 'tuwa - B.C. p. 453 - robág = rosto, cara, face), rosto, cara,
face, chama (fogo): hê-ruwa = o meu
rosto, (guar.; tová); ruw-iiiyu =
=estar de cara feia: hê-ruw-iüyu=estou de cara feia: ruwa(i)'6y'o-haw = ·
tonteiras: hê-ruwa(i) hê'6y'o =
tenho tonteiras: a-rêko hê-ruwa(i)'ôy'ohaw = idem: tata-ruwa=
= a chama do fogo: tata-huwa-wérot = o fogo está brando (a. chama): ruwak (reg. - idem; ruak
- B.C. p. 453 - robag = verte.r,
virar, volver) = virar, volver, verter:
lwaté hê-ruwa a-ruwak = viro o
rosto .P ara cima: ruwakê (lrreg. - B .C.
p. 454 - rob~quê = diante de) =
diante de, na frente deJ encostado
a: ruwa-kutlr = na frente: awa
u-ur(i) hê ruwa-katlr :a: o homem
passou na frente minha (vindo de trás):
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(irreg. B.C. p.
tobapibo = de bruços, de cara

ruwa-p~-ramo

454 -

para baxo) = de bruços, para baixo,
para o ·chão: u'ar u-iipl-ramo = caiu
de bruços: ruwa-ruwak (reg.) =
fazer virar (forma de intensidade):
ru way-rêhé = do outro lado: hêta·têko I-ruway-rêhé = tem gente do
outro lado do rio.

(Ma'ê)-ruway (vide; tuay), qtie te~n
rabo: (ma'ê)-ruwa-z-aykwêr = desrabado: tuway-ran = rabicho (guar.:
~ rugway).
Ruwêr (irreg. - B.C. p. 380 - pira
rú = ovas de peixe): ovas: pira..ruwêr = ovas de peixe.
Ruwêr (irreg. - B.C. p. 453 - - rób =
fô1ha), fôlha: wira-ruwêr = idem;
ka'a ·wi'.ra-ru wêr
idem, (guar;
rowé).
Ruwl (irreg.
vide; tuw1), sangue:
tl-ruwl = hemorragia nasal, epistaxe
(guar.; tl'.-rugwl); api11gwa-ruwl=
idem.
·
Ruwl (irreg. - B.C p. 540 - tubl =
= cinzento: ibid. 534 = azul, verde):
ser azul: ruw1-k1r - verde, (guar.;
rov1).
Ruwl-kãng (irreg. B.C. p. 540
- vide; tlbl in tubl = o que é da
terra): talo de : pino-ruwl'.-kãng =
talo de bananeira: pêpo ru wl-kãng
= talo da pena.
Ruwlr (vide; tuwl'.r), tio, irmão do pai,
(guar.; tu vi).
Ruwltzãng (irreg. -· B.C. p. 457 - rol. çã = frieza, frialdade, muito frio):
frio, frieza: hê-ruwltzãng (B.C. - che
rolçã) = éstou com frio: u-zapo
i-ruwltzãng = está fazendo frio :
iruwltzãng hê-wi = tenho frio:
ruwltzãng-haw = o frio: i-ruwlzãng-ha w u-za-po = está fazendo
frio: ruwltzãng-ahl = fazer muito

frio: ~w1tu ruwttzâng-ah1 = o vento
está muito frio: ruwltzãng-wôr =
ter sempre fio, estar sempre com frio:
ruwltzay-tzãng-haw = i1npaludismo, febre, (gnar.; rolsã).

Ruwlw (B.C. p. 454 - roblg = apro-·
ximar-se Olt chegar-se com): sacudir.
Ruzan (reg. - B.C. p. 309 - nofía =
= ro:íia = fazer correr comsigo,
levar, ir-se com): correr com, ir-se
com, levar, correr carregando alguma
coisa.
·
Ruzar (reg. - B.C. p. 454 - robiar =
=
dar fe, acreditar, aar crédito):
obedecer, confirmar-se, respeitar, aceitar os con8elhos, concordar, acreditar:
hê-ru(w) a-ruzar = obedeço a meu
pai: kwaharêr u-éruzar u w = o
filho respeito o (próprio) pai: a-ruzar
a' ê = e1i ooncordo com êle: Tupan
a-ruzar = acredito em Deus: ihê
hê-tzak(i)-ré, ko a-ruzar(i)-ruku =
= depois de ter visto acreditei naquilo,
(guar.; roviá); ruzar-haw = a fé,
a obediênoia.
Ru-zawaw (reg.), fugir com alguém.
Ru zé'eng (reg.), aconselhar, prevenir:
a-ru-zé'eng a'ê = eu o aconselho.
Ru-zérêw (reg. - B.C. p. 461 - royeréb = trazer de. volta, voltar tra- ·
zendo): trazer de volta.
Ru-zé-uplr (B.C. p. 461 - royeuplr =
elevar-se com, fazer subir comf)igo): ,,
· fazer subir consigo,. elevar-se com.
Ruzlw (reg. -- B.C. p. 247 - mboeyl,
mboyeroylb = fazer descer, abaxar,
arre?.r): ab2'ixar, pôr no chão, arrear:
ka1nuti é-rtiz'íw ! = põe o pot.e no
chão! (guar.; roy 1).
Ryé (irreg. - vide; rl'.yê - B.C .. p.
450 - rlé = ventre,. barriga): barriga,
(guar.; rl'.é); ryé-pirêr = pele da
barriga: m'ikur hyé-pirêr = a bolsa
do gambá fêmea.
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T - (prefixo verbal - vide; tã -· B.C.
(irreg.) prejudicar: hê-ra'lngaikop. 466 - t = prep. do modo perm.
;;cc êle me prejudica: ta'ãnga-paw que, para que): per.missivo: t-a-mu'êmedida.
•
•
•
-n =eu posso ensinar, me deixe ensinar: Tahaw (1rreg. - B.C. p. 471 - taçab =t-érê-mu'ê = tu podes ensinar: t-upassar, atraivessar): passar, atravessa-mu'ê
êle pode ensinar: t-uru:
(vide; ahaw).
-mu'ê-n = nós podemos ensinar: ta• Tahêm \irreg:. - B.C. p. 471 - tacê :m:
-pé-mu'ê = vós podeis ensinar: .t-u~
= gritar, chamar): gritar, gemer,
-mu'ê-(,va) = êles podem ensinar:
ladrai, (guar.; tasê); hê-rahêm = eu
ko ta-pé'u r = podeis comer daquilo!
grito: za war hahêm = o cachorro
ta-zapo nê-rihi! = me deixa saber! .
ladra: tahêm (irreg.) = latido: zawa•
ta-ma'ê-na! = me deixe olhar: ta-ha
-rahêm = latido de cachorro: tahénê-rihi ! = me deixe ir!
·tahêm = gritar muito: hê-rahé-rahêm = eu g,1 ito muito: tahéTa( w) (irreg. ~ B.C. p. 467 - tab =
·tahéma w = gritaria.
= pello, cabello em geral, penugem,
felpa): pêlo: tawêr = idem supra: Tahl (irreg. · - B.C. p. 471 - tacl =
= doer, estar doente)~ estar dolorido,
hê-rawêr =os meus pêlos: hawêr =
estar com dor, estar doente: hê-rahl =
os pêlos dêle, (yu~.r.; tagwé).
= estou doente: nê-rahl = estás
Ta'ãnga-paw (irreg. - L.A. p. 82 - tadoente: hahl = está doente, dói:
Angaha = image): retrato, desenho,
zanê-rahl = est2.mos doantes: péilnagem, fotografia: hê-ra'ãnga-pa w
·nahl = estais doentes: wa-nahl =
meu retrato: ma'ê-ra'ãnga-paw= estão doentes: hê-akãng ahl ==
desenho de · alguma coisa, (guar.;
= tenho dor de cabeça: h&.rlyê
ta'angá); ta'ãnga-paw = cinema:
ahl = tenho dor de barriga: hahl
ta'ãnga~paw-zé'~ng (guar.; ta'ãngahê-r'i'.yê-plpé = dói-me .a barriga:
-íié'ê)=cinema falante: ta'ãnga-paw
tahlrõng = estar alquebrado pela
ml-m'i'.y - cinema mudo (guar.;
doença (B.C. p. 472 - tacl-rô),.
ta'ãnga-ml-mly); ta'ãnga-paw .••
(guar.; tasl); tahl-kwêr=veneno (que
•.• izo' ôk (rei?.) = tirar o retrato,
torna dolorido): môy-rahl-kwêr =
fotografar.
veneno de cobra.
Ta'ãngaw (irreg. - B.Ç. p. 467 - ta- Tahlw (reg. - l\font. II p. 350/344
ang = medir, provar, ensaiar): expe- tacl = hormiga): formiga, pragas
rimentar, tentar, ensaisr, provar, meem geral: tahl-hêm (B.C. p. 471
dir: hê-ra'ãngaw = êle me experi- tacl-cê) = época da .salda das
menta, (guar.; ta'ã); ta'ãngaiko
formigas: tahl-kwar :a;; formiaueiro:
11::

EIS

:i:s

;i:
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taht-nê111 = eRp. de formiga fedorenta: tahl'.-pêpo = formiga de asas,
tempo <la saída <laR fo1"migaR: tahl'.-pirãng (B.C. p. 471 - tac! pita) =
=for1niga de fogo: tahiw poruplaw =
= picadura de forn1iga: tahl-rétô~
(B.C. p. 471 - tacl rctã) = formigueiro: tahl' u-har (B.C. p. 471 - tac'í
guára) = esp. de pássaro \n1usci..
capas?): tahl'.-wéwêw = tempo da
saida (vôo) d[Ls for1nigas : tahl'.-yu =
esp. de formign, (gnn.r.; tahl'.).
Tahôk (irreg. - 13.C. p. 472 - taçog =
= traça, vcr1ne ou bicho que roe):
vermes, parasit.as, traças, gus[tno, etc.,
estar bichado, pragv.s en1 geral, (guar.;
tasô)· 1w1ra-rahôk = parasitas (ver' árvore, broca: Iwl-rahôk=m1-.
mes) da
nhocas: ma' ê-rook wêr(i)-rahôk = carne bichaau: kumana'i hahôk = o
feijão está bichado: ma'êywa hahôk = frutn bichDda: tahôk'u-har
(cf. B.G. p. 471 - tacorú in taci
guára) = comedor de insetos ou parasitas, esp. de pass!i.rinho).
Ta'i (forma. di·:P-inut iva de tãng ou tã
- B.C. p. 479 - tâi = pequeno,
novo, viçoso): novo, terro (crianças):
kuza-ta'i = menina, moça.
Ta'i (B.C. p. 473 - taí = riscado, listrado, puntuado, picado): esp. de
curica preta.
Ta'l (irreg. - vide; ta''íy); vag1na,
órgãos genitai& da mulher.
Ta'! lar (trreg. - vide·; ta'l'.r - B.C.
p. 475 - taiá .= nascer filho): na.Roer
filho (H.F.): hê-ra'l'. 'ar = nasceu..,me
um filho (cf. hê-mên11 'ar - M.F.).
Tii'l-hêm \irrcg,. -· vide; l:a'lr); parir
(H.F.): h ·ê -ra'1:..hêni putar(é) = meu
filho qt1er sair, minha mulher está a
p_onto de ter filho .
Ta'i-plr~r kaw \cf. ita'i-kaw), esp. de
cába.
Ta'l-puk (irreg. - vide; ta'lr - B.C.
p. 476 - talpug = ejacular, ejacula-

ção): ejacular: ta'1-puka,v - ejaculação seminal.
Ta'J'.r (irreg. - B.C. p. 475 - ta1i =
= semente, grii.o, germen: ibidem
476 - tal'.ré = ejacular, esperma):
o esperma, semen, matéria seminal:
ta'lr(é)'é = ej~cu lar: ta'1r-êr1 = 8emen, C'~perma: ª'"'a-ra'lrêr = ide1n,
(guvr. · ta' l-k,vé) ; ta ' l'.r hêmaw =
'
.
=orgasmo
mascnhno:
u-a'"i r u-h"e1n =
= êle ... : ta' l-rlpl'ak = semen,
c:-;perma (B.C. p. L175 -· · ta1'.r1piá).
Ta'lr (irrcg. - · B.C. p. 476 -···- ta1r - abs.
de a1r = emanado, derivado, fluido,
filho): filho (II.F.), (guar.; ta'1);
hê-ra'1r = o meu filho: nê-ra''ír =
= teu filho: ta'l'.r = o filho dêle:
u-a'1r = o filho próprjo: zanê-ra'1r=
= nosso filho: pé-na'l'.r = vosso
filho: wa-na'lr = o filho dêles: awa-ra'!r = o filho do homem: ta''ír-ãngaw = filho adotivo (subs~it~t?),
afjlhado: na língua do pagé significa
os Bichos chamados ao cerim-0nial da
payelância (hê-ra'1r-ã11gaw~; .ta'l-rapê = útero (caminho do filho):
ta'l-ratl'. (B.C. p. 476 - íta1'.rat1
= norti. do homem) = nora (H.F.),
mulher do fllho (guar.; ta'lratat1);
hê-ra'l'.-ratl = minha nora: ta'l'.-rénatar = filho primogênito (gu.ar.;
, ) ; t a irer (guar.; ta 1-rend otara
=sufixo para del'ignar a~ mudas adventiciais ou. ladrões ele uma planta qualque1 brôto filhote: pako-ra'1rêr =
)
'
•
/\J
= mudas de bananeira: ta irer. =
= órfão de p:l.i.: ta'lr.. étê = fliho
filho legítimo: ta'lr-êta = Jilh.os,
família: ta''ír-J'.pl (B.(). p. 476 - tal'.rlp'í = filho primeiro, primogên~to
- irreg.) = o filho maior, primogên1to
(guar.; ta'1r-1p1); ta' l'.r-k1rêr = caçula (vide; k1r = broto, ser mole,
ser tenro): hê-ra'l'.r-klrêr = o mell
' caçula (o mais tenro): ta'1rõ11g =
= exercer. a cópula: ta'lrõnga:~: =
= filho adulterino, ilégitimo: t ,a 'tft
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Jlitzlk-ah'í 111a' ê = filho 1nenor: ta' l-rémirêko = nora, ei;pôKa ·do filho:
ta' lr-uhu = adolescente ; ta' l'.-ruwlr = marido da ir.m ã (II .F.): ta' lr
zuay'u - fi lho mc11or: hê-ra' lr
zuny'11 = n1eu filho menor : ta' lt =
=filho ~enor : hê-ra' lr zuay'u = meu
filho nlcnor : ta' l'.t = fi lho (I\1.11"'.):
hê-ra' l'.t = n1cu filho.
Tai tett'1, pecari, taitetú, (guar.; ta yLetú).
Tii' l'y (irrcg. ---· l~ .C . p. 475 - · tali =
= semente, grão, pevida, germen) :
caroço, grão, Ren1e1\tc, tef'tículo: a wati-rã' ly = caroço de milho : tii' ly-pirêr = escroto (guar. ~ ta'ly-pirê).
Tii' ly (irl'e~. - v ide ; tii' I ·-- idem; tii' l'.z),
músculo (a,quilo que se contrata) :
kuzii-rii'l'.y = va~ina: 1na'ê-rookwê
rii' l-ii' iy = mú~culo : tii' l-ta' ly = os
músculos: mu-zé-ii' ly =en rugar, amarrotar, amasi:;ar, fa zer enco1het: zlwa-rookwê ra'l-a'iy = biceps.
Takii drreg. - - B.C. p. 469 - tacã =
= galho, ramo): g.alho, ran10, r amificar-se, esga lhar-se: wlrakii = idem ,
(guar. ; takã).
Ta.kaka, tacacá (goma feita da massa
da mandioca).
Takam'í Orreg. - B.C. p . 469 - tacambl = fôrca, forcado, forquilhado,
coisa de duas pernas): fôrca, forquilha,
coiRa de c'uas pernas, a parte compreendida entre as duas pernas: wl-rakarnl = forquilha de árvore, (guar.;
takamb·l'.).
Takapê (i1 reg. - · L.A p. 2-1 - s-akapém = sa panse: B.C. p. 469 - tacapé = pedaço, nesga, coi8n. saliente,
proeminente, barriga): calombo, proeminên~ ia, saliência, bucho, barriga :
w1rakapê = calombo de pau: wlra-rakapê = idem (B.C. lblra racapé
cf. lbl acapé = terra de cocorutos) :
hê-rakapê = a minha barriga, (gtlar.;
takapé); takapê'ôk - destripar,

desengrossar, t irar a8 partes proeminentes: taka-pêrn (irreg. - B.C. p.
469 -· tacãpê = g·alho quebrado,
cacete, cachamerra) : cacete, borduna
(vide ; wlra-pêm ).
Takaté'lm (irreg. - B.C. p . 4i0 - tacate y = mofino, parco): 80Vina, avarento : hê-rakaté 1 l111 = sou sovina:
hakaté'l'.111 = êle é sovina, (g,uar.;
takaté''i'.1n); takaté' l111-ha'v = r-;oYinice, aYareza : takaté' l111 . .. h éh é =
= n1oxtrar-:..;e :.:;ovino corn : l1ê-rakaté1l111 héhé = fui f-io-vino con1 êle:
takaté' l1n' l111 = gcn<'roso, liberal,
dadivoso.
Taklhê (iden1; ita-kl'J1ê - · RestiYo p.
397 - quicé = nD,v aju: B.C. p. 4.84
-- tac1uicé = faca de taquárn.), facão,
terçado, faca., (gu~r.; k'ísê);
wlra-tak'i'hê = facn ou e:-;pada de madeira
para tecer fé ixaR ou cintoHde algoqão:
taklhê-a' i = f:~.<·a: taklhê-iikâng
(B.C. p. 435 - quicéacang) = cabeça
de faca: t aklhê-apar (B .C. ··p. 435
- · quicé apar) = foice : taklhê-hézar-plrêr = armadilha armada
com faca: taklhê-pêw = cutelo:
taklhê-pê-whu = cutelo maior: taklhê-plpé. . . kutuk = apunhalar :
takl'.hê-pirêr . bainha da faca: taklhê-purêr = cicatriz de facada :
taklhê-pôr = facada, corte: taklhê-pôr = t rilha, caminho aberto a
facão no mato, picada: taklhê-puku = facão: taklhê-ra' ãn:g(a )-paw=
=espada de madeira para tecer algod ão : taklhê-rayrnê' lm = faca cega:
taklhê-rayrnê = gume da faca ou
facão: tak'íhê-rayn1ê katu = faca
bem afiada: takihê-uhu = facão:
takl'.-hakwa = pun hal.
Taklkwêr (irreg. - B.C. p . 485 -· taquicuer = ir atrás, rasto, vestígio):
rast o, t rilha, vestígio, pista : taklkwê-ru pi = no encalço de, no rast o de,
na retaguarél&, (gt1a r .; ta.klkwê).
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Takipê, caripé: esp. de árvore cuja. casca
serve pe.ra temperar o barro usado na
cer!mica.
Tako (idem; takwa - irreg. - B.C.
p. 470 - tac6 z:a virilha, ancas, quadri1): virilha, púbis, ingua: hê-rakwaw = os pêlos pubianos.
Taku (irreg. - B.C. p. 470 - tacú
idem tacub == o que é quente, o que
tem calor): estar quente, estar com
febre: hê-raku = estou com febre:
1-taku = água quente: 1-haku = a
água está quente: a-putar i'-iaku =
= quero áyua quente, (g,uar.; taku);
taku-haw = temperatura, quentura:
l-raku-haw ::x a temperatura da
ágt1a. (a quentura da água): taku-ahl = muito quente: taku-kwêr = o
calor: korahl raku-kwêr = o calor
do sol: tata raku-kwêr = o calor do
fogo: taku-taku = quentura: taku-wêwê = morno (guar.; taku-vevi) ;
1-taku-wêwê = água morna: hê·pl'a-rakwôr = estou com febre:
hê-pi-rakworêr = estou com calor:
takwérôt = morno: tak~·ôr = arder.
Takuru (reg. - idem; ita-kuru - B.c:
p. 178 - ita curub = pedaço de
pedra): bola~ de terra sêca para bodoque, formigueiro abandonado, torrão,
(guar.; takuru).
Takwa (irreg. -B.C. p . 484- taqua =
= aguçado, apontado): ponta, a parte
saliente, :.:i.g'l.1çada, aguda, ser pontudo
- por extensão, virilha, íngua, púbis:
hak~a = êle é pontudo: ita-kwa =
= pedra pontuda., penhasco: u'l'.w-rakwa a-ymêê = afiei a ponta d ?.
flech". : hê-rakwa i-popôr ahl =
= tenho os gangliões inguinais inchados: hê-rak,va i-zun = ide1n, (guar.;
takwá); takwaw = pêlos do púbi~ .
Takwar (rcg. - B.C. p. 484- taquar=
= taquara, canna, nome genérico das
Bambusas e outras grammíneas de
grande crescimento e em geral ôcas):

taboca, taquara, bambu, (guar.; takwá); takwa-iti = casi~ha de cába:
takwa-rênlpl'ii = nó de taquara ou
bambu; takwa-rêmo = ramo da
taboca (guar.; takwa-rembô); takwari = esp. de taboca mole (guar.;
takwarí); takwar-tlw (idem; takwa-tlw) = tabocal, taquaral, bambuzal: takwari = taboquinha, cana
do reino.
Takwa-ti kaw, esp. de cába.
Tiikway (irreg. - B.C. p:484 - taquai
em Tupi; tacoi = membro viril,
pênis), membro viril, pênis, tubo,
canudo, (guar.; takway).
Tak-wérot (idem; taku-wérot), morno:
l tak-wérot = água morna: takwir
(idem; takt1-wir) = resfriar-se: hê-rakwir karu-méhé = ·ontem me
resfriei.
Tama (irreg. - B.C. p. 477 - tambá =
= o que está dentro da concha),
envólucro cuja parte interna apresenta-se mole: tama-kitzii-uhu = capim
navalha (idem; tan1a-kitzaw); tamakwar (irreg. - B .C. p. 477 - tambaquar = vagina) = vagina: tamakwari = esp. de calango aquático:
tamakwari-ran (cf. B.C. p. 477
--· tambaquar = nome dado a lagartos) = esp. de calango ou teiú.
Tamakwari-kaw, esp. de cába.
Tamanwa (idem; tamanua --· B.C.
p. 476 - tamanduá = nome geral
dos Myr1necophaga.s) : tamanduá bandeira, (guar.; tamand wá); taman wa'i = tamanduá comum: tamanwa'i-pira = esp. de sarapo.
Tamata (etim.; tama = envólucro:
ata = <luto) : cascudo (peixe): tamata-kamêw=cascudo prêto (kamêw=
= de cabeça chata): tamatii-whu =
tatú d'água mais conhecido por
matá-matá: tamata-z-ahi'r = cascudo maior (etim.; tamata i-a-hlr =
= cascudo de cabeça pontuda - cf.
B.C. p. 94 - c1r).
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Tamari, macaco cuxiú.
Tamati'a (irreg. - L.A. p. 24 - t-amatiá = les parties sexuelles de la femme):
clítoris, vagina, partes pudendas da
n1ulher, (guar.; tambati).
Tarnê (irreg. - B.C. p. 477 - també
que M. define "partes circa verenda
lttriusque sexus"), virilha, púbis: hê-ramê = meu púbis: tamê kwa-haw = tanga inasculina de talo de
cipó: tamê-pikaw = idem: tamê·1>i = ingua (guar.; tambê-pi).
Tan1i (irreg.), tê1nporas: hê'a-ran1i = meus cabelos das tê1nporas.
Tamo (idem; azê-tamo B.C. p.
478 - tamo = adv. ou posp. do
m . .optativo), oxalá que, quem dera
que: a-ha-tamo i-mano-p(ii)-tzê ! =
= oxalá que eu fosse morrer lá! a-ha. , .
" "k-p(••)
,.. ' =
-:tamo 1-ze-p1na-1t1
a t ze.
= oxalá que eu fosse pei:;car lá! aman
u-klr-tamo! = oxalá qt1e chova!
(guar.; o-klr-tamo!); tamo! = sim
(interjeição indicando o consentjmento.
(guar.; tamo); tan10-tzê (idem; tamu-tzê) = é agora qlle: a-za-po
tamo-tzê? = é agora que vou fazer
(isto): a-mu'ê tamo-tzê! = é agora
que vou ensiná-lo! tamori-tzê = logo,
já (idem; tamuri-tzê); a-za-po tamori-tzê = eu faço já: taml.1ru'u !
(por; tamoru' ti) = é isso mesmo!
n1uito bem! está certo! (cL B.C. p.
569 -· yan1urú-hiyani-burú = muito
bem, assün pois, bem feito).
Tanl.u'a (idotn; a111.u'a -· irreg. -- B.C.
p. 478 - · tanl.buá = centopéia.):
centopéia, (guar.; ta111hu' a idem;
art1bu~a).

Tamt1y (irreg. -· B.C. p. 478 ·- · tamôi =
=A avô, antcpassadoi;):
avô paterno:
A
A
h e-ramuy = 1neu avo: ne-ramuy =
= teu. avô: hamuy = o avô dêle:
zane-ramuy = nosso avo: pe-nan1uy · = vosso avô: wa-namuy = o
avô dêles: awa-ramuy = o avô do
A

A

,

homen1, (guar.; tan1ôy); tamly? =
= vocativo invariável usado pelos
velhos para os mais novos (cf. B.C.
p. 4 78 - tamy = usado pelos velhos
para dizer; "mett neto"): tamuyt
(vocativo) = nome afetuoso que as
mulhereR dão aos filhos, invariável:
tamu-tamuz(a)-wii = os antepassados: ascendentes paternos: hê-ran1u-ramuz(a)-wii = os meus antepassados: tamwingwêr(a)-wii = os
antepassados: zanê-ramuy! = ser
benéfico chamado pelos pagés (idem;
tua'u w1ra-pê1>0).
Ta1nwata (B.C. p. 478 ·-·- tamôátá -=
= nome de peixe, vulgo "peixe soldado
ou peixe do matto"): cascudo (peixe
-- vide; tamata).
Ta1nwJ'têr (idem; taw1têr -· etim.;
taw-m w1têr = o centro da aldeia):
terreiro, praça.
·
Tãng (reg. - B.C. p. 478 - tãng =
= tenro, novo, fresco): tenro, novo,
fresco (crianças), brotinho: k waharêr
i-tãng = brotinho de gent~: é-zur(i)-tzê i-tã11g! = venha cá, brotinho!
(meninos e meninas): ta'i = ·diminutivo de tã11g ou tã -- idem; kuza·tii' i z:: moça, 1nenina.
Ta . .. néhéra (cf. aruan - vide; ta =
= permissivo, néhé + ram = futuro):
talvez (nas frase positivas): será que
(nas frases interrog<l.tivas) : é-zapo
nazawê, i-katu ta-néhéra! = faça
assim, talvez acertes! i-katu ta-ipo-néhéra? = será que (ü.;to) vai sair
be1n? a-ha ta-néh~ra? = será que
vou?
Tãngara (B.C. p. 478 - tangara =
= no1ni) genérico de tanngras) : esp.
d0 pás.-;aro, tana.gra (guar.; tangara);
tãngara-ka' a = esp. de planta.
Tanin1uk (reg. - - B.C. p. 479 --- tanimb{1 = cinza): cinza, (guar.; ·tanimbú).
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'Tanõn g (B.C. p. 479 - tanô = estrear,
encetar, inceptar): estréia, inauguração
(vide; z ltanõng), (gu ar.; tanõ).
Ta'/, (irreg. - B .C. p. 480 - taób =
= criar ranço, apodrecer, deteriorar-se): criar ranço, deteriorar-se, apodrecer: ma'ê rookwêr-ra'6 = carne
apodrecida, deteriorada: zanl ha' ô =
= o azeite criou ranço: lwl-ra' ô =
madeira podre, (guar.; ta' 6).
Ta' ôk (B.C. p. 480 - taó = uma esp.
de formiga grande. Em Tupi taoca
a formiga, vulgo correição): esp. de
formiga, correição, taóca: ta'6k 'u-har = esp. de pássaro (comedor de
formigas): ta' 6k-zar = idem.
Tapazun (B.C. p. 480 - tapanu =
=escravo negro): negro, negra (qtialificativo étnico): tapaz·u n ruwl-kwêr=
café (sangue de prêto).
Tapê (irreg. - vide; rapê - B.C. p.
480 - tapé = caminho): C1:L_minho:
tapê ... ho = cruzar, atravessar o
caminho (guar.; tapê .•. ho); tapê'ly=
= bater o caminho, ir trotando no
caminho, (guar.; tapê).
Ta-péhé (por; ita-péhé B.C. p·
481 - tapéhê = pedaço de pedra,
caco): pedaço de pedra, cascalho, caco,
pedregulho.
Tapêk (irreg. - B .C. p. 481 - tapeg =
= chamuscar, vulgo sapecar): chamuscar, sapecar: tata hê-rapê~ = o
fogo me chLmuscou, (guar.; sapeká).
Tapêko (irreg. - B. C. p. 480 - tapecô = frequ~ntar, estar no caminho
dell"): visi.tar frequentar, procurar:
a'ê hê-t"apêko = êle me visita, (guar.;
hapekó).
Tapékwaw (irreg. - B .C. p. 481 - tapegwa = aba.no, de; tata-pegwa = ·
= cl~ fogo acccnder): abano, ventarola.
Tapêr (idem, tawêr - B.C. p. 481
- taper = povo que foi): aldeia
abandonada, tapéra, (guar.; tapéra).

Tapêraw (B.C. p. 481 - tapéra = andorinha): esp. de urubuzinho: tapéra-péraw = andorinha.
Tapêriwa, esp. de trepadeira, (guar.;
tapêrivá = café silvestre), tapereba,
Spondias Lutea L ...
Tapê-tapên (B.C. p. 489 -- yetapá =
= tesoura, nome dado a diversos pássaros de cauda furcada, mormente
falcões) = gavião tesoura, tesoureira
(pássaro sagrado na pagelância).
Tapl (irreg. -· B.C . p. 4~3 -· tapi = as
entrepernas): as entre-pernas (H.M.F.):
tapl-po'ôm = perinéo.
Tapi (irreg. - B.C. p. 41 - api = abrazar, queimar): queimar, abrazar (f.
passiva): korahr hê-rapi = estou
queimado pelo sol (o sol me queima):
tata ..• zatapi = fazer o fogo pegar.
Tapi'a (irreg. - B.C. p. 482 - tapiá =
= ús testículos): órgãôs genitais masculinos, testículos, (guar.; tapi'a);
tapia'lm = castrado, capado: hapia'~m = êle é ... : ta pia' ôk =castrar,
capar (guar.; tapia'ô); tapi'a-pirêr=
=escroto (pele de ... ): apialv = tnoço.
Tapi'ak, boi (a anta de chifre), gado
bovino em geral (chifrudo, cornudo):
tapi'ak-pari = curral: tapi'ak-pari-hu = cercado para o gado: tapi'a-z-uhu = esp. de besouro.
Tapi'ir (B.'C. p. 482 - tapii = anta):
a.nta (guar.; tapi'i); tapi'ir-apê = via
láctea (caminho da anta): tapi'ir-awa = anta inacho: tapi'i-rénu11é' ô-ha w = c-ercado para o gado:
tapi'ir-kaml = leite de gado: tapi'ir-kaml-kwê-rata = queijo: tapi'ir-kawêr =sebo de boi: tapi'ir-kuza =
= vaca: ta pi' ir pihun = anta preta
(ajl,lré): tapi'ir ting = anta "luiza":
tapi'ir-uhu = gado bovino, (mais usado pelos Urubus).
Tapi'a-ka(w)-pitãng, esp. de cába.
Tapi-akãng, esp. de cupim grande:
tapi-ku'ê = formigueiro, tapicuim
(Chermont, 97).
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1'apihar (irreg. - B.C. p. 482 - tapichar = similhante, parecido, próximo):
semelhante, próximo, outrem, companheiro, camarada: u-apihar u-iru
u-iru-ahl = êle zombou do seu semelhante: hê-rapihar ' o meu próximo:
hê-rapihar-rémirêko = a mulher do
(meu) próximo, (guar.; taprsá); tapi-haw (irreg. - pouco usado) = tribo.
Tipiku'ê (idem; tipiku'ê - B.C. p.
483 - tapicoê = casa ou cova de
formigas): casa de saúva ou de cupim.
Tapipé (irreg. - vide; api~ - B.C.
p. •83 - tapi~ = pelo avêsso): pelo
av&so, às avessas.
Tapipênt (irreg.), ângulo, canto: wlra-pêw rapipê1n = o ângulo da mesa.
Tapi'ly (B.C. p. 480 - tapily in tapaííu == escravo): selvagem, inimigo,
tapuia, nome dado pelos Tembé aos
Indios Urubús, e mais exatamente;
uruhu•tapi'ly = urubus selvagens,
inimigos, escravos (cf. B.C. p. 483).
Tapi-:pO'ôm (irreg. - vide supra; tapi),
parte compreendida entre as pernas,
o perinéo, (guar.; tapi-pa'u).
Tapiro (irreg. - B.C. p. 154-- hapirõ=
= lamenta-lo: ver apirõ que tem; t,
r, h, gu); ter pena de, lamentar,
prantear: hê-rapiro = êle tem pena
de mim, (guar.; hapirõ).
Taplta (irreg.), base, tronco, parte,
extremidade, oposto à ponta, esteio da
ponta: wlra-raplta = a base da
árvore, (guar.; toplta).
Tapltêro-haw (irreg;. - v1J e; raplta),
as juntas: hê-rapltêro-haw = as
minhas juntas.
Tapiti (B.C. p. 482 - tapiti = coelho),
coelho: hê-ru~hly tapiti-ramo =
:s tenho o sono leve (de \:oelho), (guar.;
tapiti); tapiti-kwar (B.C .p. 482
- tapiitl-quara = buraco ou cova
de coelho) = coelheira.

Taply (idem; tapwly - B.C. p. 483
- tapii = choça, cabana, palhoça,
rancho): casa (em muitas palavras
compostas usa-se de preferência; uk),
(guar.; taply = choça): tapl(z)-apltêr'aramo-bar = cumieira: tapl(z)-ati'i u' aramo-bar = paus laterais horizontais da casa: tapingwêr
(irreg.) = casa abandonada: tapi-pé-war(ii)-wii = os moradores da casa:
tapl-réwiha = as partes laterais da
casa: tapl-ru.kên = porta: taply-har = de casa, caseiro: tapl'.y-har(a)-wii = os de casa, domésticos: taply-héta-haw = cicade (lugar onde tem
muitas casas): taply-héta-ha-pé a-iko = eu moro na aldeia: tap'i'.y-kipi
(vide; kipi) = canto da casa, quarto:
taply-kupê = a parte externa da
casa: taply kurê-kurêr = escombros,
ruínas: taplkwar = janela: taply-mé-har (idem; taply-pê-har) =
= caseiro (da casa), os haveres domésticos, co-inquilino, co-habitante: hê-raply-mé-har = os meus haveres
domésticos: taply-pêw-a'i = tapiri,
casinha, rancho, abrigo: taply-piar=
= caminho da casa: taply...plpé-har(ii)-wii = os moradores: ihê•taply-plpé·har = eu sou <la casa:
taply-pt, =doméstico: taply-pupl =
= canto da casa: taply-taply-mê =
= de casa em casa: a-ha taply-taply-mê = eu vou de casa em casa:
taply-tlw = aglomeração de casas:
taply. • • upiw = cobrir a casa:
taply-wlpê = para dentro (cf. i-katupé=para fora): taply-zéhl-rupi=
= fileira de casas (rua): taply-zar =
=proprietário (dono da casa), morador,
que tem casa: taply-zar(ii)'lm = que
não tem casa : taply zé-iro-irõng
-haw = fileira de casas, rua: :taply••.•
•• .. zu-kwar=cobrir a caisa: hê-raplz
a-zu-kwar ubi-pé-pi.rêr plp(é)
= cobri a casa com ubim: taply .••
• •• zu-plk = cobrir a casa: tapl-z-
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-apê = teto da casa: tapl-z-apêp =
=as partes laterais da casa formando teto (parte externa): tapl-z-apJ'.tê'lw = pau central vertical da casa:
tapl-z-apltêr' araDlO-har = cumieira: tapJ'.-z-épipir = a fachada da
casa: tapl-z-érukan = caibros: tap1-z-été = boa casa: tapl-z-ikipi =
= canto interno da casa, quarto:
tapl-z-(i)'l-Dla'ê = estar sem casa:
tapl-z-ipir = cume da casa: tapl-z·ipir-ita = a cumieira da casa (B.C.
- ogapirita); tapl-z-ita = os esteios
da casa (B.C. p.-43 - apirita = do
cume o esteio): tapl-z-parata'J'.w =
= esteio central da casa: tapl-z-uakê = casa vizinha: tapwingwêr
- ruinas, escombros: tapwly-kwi
= idem.
Tapo (irreg. - B.C. p. 483 - tap6 =
= raiz): raiz, alusão ao membro genital masculino: Dlani'i-rapo = raiz
de mandioca, (guar.; tap6); tapo(i)'lDl = que não cria raízes, que
não radica: awati hapo(i)'IDl = o
milho não radicou: tapo' ôk = <lesar•
ra1gar.
Tapôy (irre~ . - idem; topôy), tipóia:
hê-rapôy = minha tipóia.
Tapuru (B.C. p. 483- taporu=verme,
bicho - idem; p. 481 - taperu =
= bicho, verme, insecto): vermes de
carne criados pelas moscas, parasitas,
(guar.; tapon1).
Tapwua (idem; tapua ou itapua);
prego, (guar.; tapigwá ; tapwá) ;
tapwar hé1r1i-rukwar-haw = mRrtelo: tapwar hérukwar-haw=idem :
tapwar Dlu-itzê-haw = idem.
Tar (irreg. - B.C. p. 485 - tar =
= espiga): dar espigas (idem; tarlw);
awati
. bar = o milho está criando
esp1ga.s.
Tar, enfeite: témê-tar = enfeite labial,
tembetar: akãng(é)-tar = enfeite d~
cabeça, capacete.

Ta-ra'ê ra (sufixo verbal - vide; ta•••
••• néhéra) ; será que? érê-:mu·maw ta-ra'ê-ra? = será que você
acabou? (vai acabar).
Tara'ir (B.C. p. 486 -- tareira in
taroy = nome dado a peixes, vulgo
traira): traira (esp. de peiex), (guar.;
taré'i).
Taraku'a (B.C. p. 486 -- taracua in
taracuti = esp. de formiga): esp. de
formiga, (guar.; tarakuti).
Tarapi'a, trapiá, esp. de· fruta redonda,
serve de isca para pescar pacus nos
igarapés e sobretudo nos igapós (inverno).
Tarapu-pêw, esp. de lagartixa ou calango caseiro peçonhento.
Tarawê (B.C. p . 486 - tarabé = nome
de um papagaio, barata): . esp. de
urubu.
Tarawlr (B.C. p. 486 -- taracui =
= lagartixa, em Tupi; taraguyra);
esp. de lagartixa.
Tarêru'a (cf. B.C. p. 434-quereruá=
=nome dado a uma espécie de coelho):
préa (benéfico na pagelância).
Tarlw (irreg. - B.C. p. 48- tarlb ~
=cacho, penca, sabugo): espigo, cacho,
penca, sabugo: awati-rarlwêr = sabugo de milho: pako-rarlwêr =cacho
de banana, (guar.; tarl).
Tariwê (expr. adverbial), falta pouco,
perto (distância, pêso) : tari wê za-wéhêDl(a )-ram têkwa-ha-pé=falta
pouco para chegarmos à aldeia: t&riwê ! = falta ainda! tariwê-a'i = por
pouco: tariwê-a'i ruku hê-zuka =
por pouco me matou: tariwê-a'i ruku
a' ar i-ho 1-pé = por pouco ia cair
na água.
Taro-haw (irreg.): espera, demora. .
Taru (irreg. -- vide; taru in kara-taru), danhoso, prejudicial, contrário,
ofender: ko-Dla'ê lwa karu = esta
fruta ofende: kamar = o que preju-
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dica, ofende, caruára: taru-taru (reg.
- B.C. p. 485 - tarú = damnoso,
prejudicial): ter eczema, micose: hê-kara-taru-taru = tenho eczema.
Tiita (irreg. - B.C. p .. 487 - tâtâ =
~ forte, rijo, duro): duro, rijo, têso,
resistente, endurecer, coagular, ficar
duro, coalhar: ma'ê-riita = coisa
dura: hê'-rata = eu sou rijo: hê-ruwlkwêr tata = o (meu) S2.ngue coagulou,
(guar.; tatã); tata-haw (guar.; tatã-háva) = dureza: tiita-hl = duro,
coriáceo: ko ma'ê-rookwêr tiitii-h1 = esta carne está dura: .tatãng-a' i = dt1ro, coriáceo: tatãngatu =
= ter paciência, ter firmeza, recuperar
a saúde, sentir-se melhor, sentir-se
forte, firme: hê-ratãngatu ko i-apo-p(ii) = tenho paciência para fazer
isto: ~ na hê-ratãngatu-i kwêy n1a'ê
i-apo-p(a}! = não tenho paciência
para fazer isto! hê-ratãngatu =
= sinto-me melhor, forte: tatãngatu- h aw = pac1enc1a: nere-reAk0-1' ne·ratãngatu-haw ! = você não tem
paciência! · tatãngwêr = coalhado,
endurecido, coagulado: tu w1-riitangwêr = coalho de sangue: kaml-riitãngwêr = leite coalhado.
Tata (irreg. , B.C. p. 487 - tata =
= fogo): fogo, (guar.; tatá); wlra- -rata'J'w = fó8foro: tata .•• 'ar =
= pegar (fogo): tata-ênl (B.C. p .
487 - tata-endl' = luzir de fogo, fogo
aceso, lume, tocha, vel~) = luz, chama,
candieiro (guar.; tendi); tata-hênl-puk = -luz viva e repentina: tata
rua-wérôt = fogo brando : tata·inl' = luz, farol lâmpada: tata-inl-a'i = lamparina: tata-inl-rênl-ha w = morrão de lamparinha:
tata-inl ruwêr = resíduos pretos da
chama (fr. flammeches): ca.ixinha de
fósforos: tata... itlk = fazer fogo
com dois pauzinhos: tata'lw = fósforo, isqueiro, pauzinhos para fazer
fogo: é-mur tata'lw ihê-wé! = me
•A

•

'

A

A

dá fogo! tata'lw-itl · = bater o
isqueiro; tata-mo-zé-ruik = atiçar
o fogo: ta ta a ..mo zé..ruik = atiço
o fogo: tata. • • mo-zé-rui-ruik =
= .atiçar o fogo (forma de intensidade):
tat.a a-mo-zé-rui-ruik = eu atiço
o fogo: tata-mu11lk-haw = isqueiro :
tata-nJ'. (vide; zan1) = querozene,
gazolina, etc.: tata-lçwar (Restivo p.
334 - tataqua = horno) = forno:
tata-pêkwaw (B.C. p. 481 - tapequa = abano, ventarola: tata•••
• • • pézu = abanar o fogo: tata
pézu-har = abano, ventarola (B.C.
p. 488 - tatapeyí1 = soprar fogo):
tata..plkwêr = tição: tata-p1kwê-rênl = tição aceso: tata-piririk
(Restivo p. 213 - tata piriri = chispa) = centelha, chispa, estalido do
fogo, fagulhas, deitar chispar ou fagulhas, esp. de árvore não identüicada
(guar.; tata-piriri); tata tt-pi.r irik=
= o fogo deita fagulhas: tata-ply
(B.C. p. 488 - tatapn) = brasa,
carvão (guar.; tata..ply); tata..pJ'.y-réhé ma'ê-rookwêr a:-mihlr=estou
assando a. carne na brasa: tata popôk = foguete (B.C. p. 488 -- tatapog); tatapôr (B.C. p . 488 - tatapór = escarlatina, erupção cutânea)=
= catap6ra, escarlatina: tata-putaw = "isca" para fazer fogo, feita
com resíduos caseiros ·de certa espécie
de formiga arborícola (B. C. p. 488
- tata-potaba = isca): tata-puta'lw = isqueiro (esp. de árvore) :
tata-pwJ'.ngwêr = carvão: tata-raku-kwêr = o calor do fogo: tata-réhlapé-haw = resplendor do fogo :
tata-rénaw =fogão: tata-rênl (B.C.
p. 488 - tata-rendl) = luz: tata-rêwowo = zoada do fogo no forno :
tata-rl'apu = idem: tata-ruwa (B.C.
p . 489 - tata-roha = fogo aberto) =
= chama ~ labareda: tata ... taply.. zôy-zôk (reg.) = ativar, atiçar o fogo
quebrando as brasas: tata-ti-kumii=
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• negro de fumaça, fuligem: tata•timorêr = fumaceira, turbilhão de
fwno, sair fumaça (B.C. p. 489):
tata-ting (B.C. p. 489 - tatati =
e: fumo, fumaça) = fumo, fumaça,
fumaçar, evaporar-se (guar.; tata-ti);
hê-pihun tata-ting plpê = estou
negro de fumaça: i rata-ting = a
água evapora-se: tata-uhu (idem;
tata-whu) = fogueira: tata-u'lw =
= flecha incendiária (flecha de fogo):
tata-upaw = fogão: tata-wéraw =
== chama, labareda: tata-wéwêw
(irreg. - B.C. p. 487 - tatabebe =
= fogo volante) = lab~reda: tata-wha = esp. de pássaro vermelho:
tata••• zatapi (reg.) = fazer fogo,
fazer o fogo pegar: tata. • • zupl·zupi = atiçar o fogo sopra.ndo sôbre
as brasas.
Tatak (reg. -- B.C. p. 487 - tatag =
= soar, estalar, bater): soar, estalar,
bater fazendo barulho: hê-razlw tatak= bato do queixo (raz1w=queixo):
hê ra-z-i-tatak = bato dos dentes
(rãy = dente), (guar.; tarará).
Tati (idem, tatin - B.C. p. 489 - tati = ponctudo, aguçado, que vai em
poncta): libélula (vulgo; jacinta, macaqttinho).
Tiiti. (irreg. - B.C. p. 489 - tati =
a= ponctudo, aguçado, que vai em
poncta): esporão, ponta, ferrão, ser
pontudo, ter ponta, haste: bati = o
ferrão dêle: whapa-riíti = as pontas
do arco, (guar.; tati).
Tati (irreg. -· vide; ta'l-ratl - B.C.
p. 489 -- tati = nora, mulher do filho):
nora (H.F.), (guar.; tatl).
Tatr (irreg. - B.C. p. 489 - tati =
= assentado, sedimentado, precipitado): assentar, sedimentar: tatlkwêr (irreg. - B.C. p. 489 - taticué = fezes, sedimento, borra, o que
foi precipitado): bagaço, resíduo (líquidos): kan-ratl'.kwêr = bagaço de
cana, (guar .; tatlkwé).

Tatipêr (irreg.), filha do irmão do meu
pai (H.F.), filha da irmã (H.F.): hê·
-rat1pêr = minha prima, sobrinha.
Tatl'u (irreg. - idem; tatiw - B.C.
489 - tatiuh = sogro): sogro
(H.F.): hê-ratl'u = o meu sogro,
(guar.; tatl'u); tatl'u = o sogro
dêle: awa ratl'u = o sogro do homem.
Ta-tlw (vide; ita-tl'.w), pedreira, pedregal.
Tatu (reg. - B.C. p. 490 - tatu =
= nome genérico dos Dàsypua): tatu:
uapé-rupi tatu o-ho-( wií) = os
tatus seguem o caminho dêles, (guar.;
tatú); tatu... apar · tatu bola (idem;
tatu-apar-a'i); tatu-étê = esp. de
ta.tuzinho comestível: tatu-hu =
= tatu-açu: tatu-kiíting = tatu-canastro: tatu-kl'.w = esp. de maruim branco (piolho de tatu): tatu·ti= tatu branco.
Tatzi'l'.w, taxi (esp. de árvore) - Tacha
guaianensis, Aubl.
Ta'u-l\·êr (B.C. p. 472 - taguaúb =
= fantasma, visão, modificado de
taúbaib - vide; ma'ê-ra'u); visão,
fantasma, visagem, "bicho", espírito
maligno: é-ho hê-wi ta'u-wêr! =
= vai com os diabos! ta'u-wêr•••
• •• m.u-m.lw = ter pesadêlo: ta'u·wêr hê-m.u-mlw = tive um pesadêlo: awa u-ak ma'ê-ta'uwê-ramo=
=o homem virou "bicho": ta'uwêr(i}.-réta-haw=assombrado (estar), lugar
onde tem muitos "bichos", visagt::li.~:
ko-tawêr ta'uwêr(i)-réta-haw=esta
tapéra está mal assombrada, (guar.;
ta'u).
Taw (reg. - B.C. p. 467 - tab = povo,
aldeia, povoação, arraial, poso, sitio):
povoado, aldeia, sítio, povoação, (guar.;
táva); taw-a'i = ·lugarejo, aldeia
pequena (B.C. p. -467 - tabai); taw·a'i-pôr = aldeão, sertanejo, matuto;
taw-aph (B.C. p. 467 - tabaph = os
limites da aldeia)' = o fim, os limites
da aldeia: tawêr (idem; tapêr- B.C.
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p. 481- ta~r) = tap~r'a, aldeia
abandonada: tawêr-pé-har = que
mora numa tapéra: tawêr(i)-war =
= morador de tapéra, visagem, fanta.sma: ta-whu (idem; taw-uhu) =
= a.Ideia maior: tawltêr (idem; tam wi'.têr) = o terreiro central da aldeia:
taw'lm = lugar deserto: taw ma'ê·pwlhi'. rêko-ha w = lugar assombrado: taw-pé-har = aldeão, cidadão:
ihê Kamirãng taw-pé-har = eu sou
(cidadão) de Camiranga: tzé tàw-pé-har-(ii)-wa kuzãngwêr-(ii)wii wa·mên(i) = tôdas as (mulheres) aldeães
daqui são casadas: taw-pôr (B.C. p.
467 - tahapor = o que é na aldeia) =
=atinente, pertencente à aldeia, aldeão: taw-ram (B.C. p. 467 - tabarã = povo futuro, aldeia por ser)=a
futura aldeia: taw-tlng (B.C. p. 468
- tabating :::i barro branco) = taba-

tinga.
Taw (irrcg. - B.C. p. 467 - táb =
== pello, cabello em geral): pêlo, penugem: hê-ra w = meus pêlos ( cf.
hê'aw = meu cabelo): amutaw
barba, bigode.
Tawa (reg. - B.C. p. 472 - tagua = vermelho ou amarello): ser amarelo,
pálido, alaranjado: taw-ahl = muito
amarelo: taw-ahl = ter ictertcia:
bê taw-ahl = tenho icterícia: lwl-tawa = barro amarelo.
Tawan (reg. - B.C. p. 472 - tegua);
barro vermelho (idem; i'.wl-tiiwan).
Tawari, casca de tauarizeiro usada para
fazer
. ch~ruto: tawari'lw = tauari7.eiro.
Tawê (irreg.), mofo, bolor, estar mofado,
bolorento, (guar.; taue).
Tawêra, ca.já.
•
Tawi'.r11 (Chermont, 88), saburu, esp. de
pássaro).
Ta'wêr-a'i, páca: ta'wê-rémihlr =
= páca assada.
Tawltêr (idem; ta1nwltêr-kawltêr),
terreiro, praça.
i:::

Tawizu (irreg.) B.C. pag. 468: fa•
biyuh = pellos finos, felpa, pennugem,
pelucia): penugem, pêlos: tawizu-kwêr = fibra da polpa das frutas,
(guar.; taviyú).
Tay (irreg. - idem; tiiy - B.C. p.
474 - tây = dente): dente. (guar.;
tãy); marakaza-rliy = dente de
maracajá: hê-riiy = meus dentes:
hay = os dentes dêle: u-iiy u-haw =
= .q uebrou o dente dêle mesmo: hiiy
u-kwi -: caiu-lhe o dente: tiiy-ahl
(B.C. p. 474 - tây-acl) = ter dor de
dentes: hê-riiy-ahl = tenho dor de
dentes: tay h~zun = ter abcesso:
tay(i)'lm (idem; taz(i)'i'.m) = desdentado, não ter dentes: taymir (irreg.
- B.C. p. 474 - tâimhi == a pelle
dos dentes, as gengivas) = gengivas:
tiiy mltê-mltêr = o vão dos dente.s:
tay-mltêr (B.C. p. 398 - pltêr = o
meio, o centro) = incisivos (dentes do
meio): hê-ray-mltêr(é)'lm = não
tenho dentes incisivos: taymizay (B.C.
p. 474 - taimhitiyá) = arreganhar
os dentes, ameaçar, ranger os dentes:
tay-murêr (B.C. p. 474 ~ taimbor) - dentada, mordida (guar.;
tay-mhorê), marca dos dentes: tiiyn•
glri w = eu ranjo os dentes: tiiyngwar( êr) = alvéolos dentários (buraco
dos dentes): tiiyngwlriw-haw = o
ranger, crujir dos dentes: tay niriw-haw = ranger dos dentes: tiiy-pi'.ahu= dente de leite: tay-po'ôm=
o vão dos dentes: tiiy-purêr =
= dentn.da: zawar(i) ray-murêr =
dentada de cachorro: tay-ran =
dente falso ' (idem·; taz-ãngaw);
tay-ran-plrêr dentadura falsa:
hay-ran-plrêr = que tem uma dentadura falsa (cf. ha-z(ii)'l'.m = que não
tem dentes): tay rõng-haw = -aentadura falsa: tay-zihl'.y = ter dor de
dente: tay-zok = aorrancar dentes:
hê-ray zih1y = tenho dor de dente:
tay-rookwêr = gengiva: taz = tay
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•
diante de uma vogal, embora esta
regra não seja absolutamente respeitada: tii-z-ahl = ter dor de dentes:
hê-rii-z-i-apiruru = tenho abcesso:
nê-rii-z-ahl =você tem dor de dentes:
tii-z-iiiyu = ter os dentes estragados:
a-rêko hê-ra-z-aiyu = tenho os dentes estragados: tiiz-ãngaw = dente
falso, dentadura: tii-z(i)'iln = ser
desdentado: awa-hii-z(i)'1m = desdentado: kuzii-hii-z(i)'l'.m = desdentada: taz(i)'l-ma'ê = desdentado :
tiriwêr ha-z(i)'1-ma'ê = Silvério está
desdentado: tii-z-1pl = dentes de
leite: ta-z(i) tatak - bater os
dentes: hê-ra-z(i) tatak = eu bato
os dentes: taz1w (etim.; tay=dente:
lw = lugar onde tem) = queixo:
tazl'.-kãng (etim.; osso do queixo) =
mandíbula (guar.; tãnlkã); hê·razl..kãng = a minha mandíbula.
Tay (B.C. p. 473 - tái = arder):
arder,- pimenta: ko. témi'u tay =
= arde esta comida: tay ta-z-ahl =
= pimenta que arde muito: kawl
ta-z-ah1 = cachaça muito forte, que
arde (aguardente): i-tay? = arde!
tay-ku'i = sal e pimenta misturados
tay puku = esp. de pimenta comprida:
ta-z-iih1 (B.C. p. 491 - tayac1) =
aspérrimo, que arde muito, pimenta
malagueta: ta-z-a'i a'i = pimenta-do-reino: ta-z-aka'i = pimenta-malagueta: taz-apu'a'i = pimenta-periquito.
Tayhar-hawêr(a)-wii ,as autoridades,
o Govêrno.
Tayhê (irreg. - B.C. p. 475 - taiché=
= parente varão em relação à mulher):
parente homem em relação à mulher
(M.F.).
Tayhô (irreg. - B.C. p. 29 - aicho =
= sogra): sogra (H.F.): hê-rayhô =
minha sogra, (guar.; taysó).
Tayhu (irreg.), amar, querer: hê-rayhu = êle me ama, (guar.; taihu);

tayhu-haw = amor: tayhu-par amante (guar.; taihu-pára).
Taykwê-pé (vide; taykwêr), atrás, que
está atrás, o último: ihê-taykwê-pé=
= sou o último: amo ur(i) taykwê-pé' néhé nõngazar(i) = quem chegar
por último não ganhará nada (cf.
nõngazar(i) = não ganhar): ihê
taykwê-pêté-har = eu so~ o derradeiro: taykwê-pêté-har = ~ o derradeiro, o último: taykwêr (B.C. p. 485
- taquicuer = ir atrás, rasto, vestígio) = atrás de (irreg.): taykwê-ramo=atrás de, depois de (com movimento): a-zur(i) haykwê-ramo=eu
venho atrás (depois) dêle: a'ê o-ho
hê-raykwê-ramo = êle vai atrás de
mim: o-ho-wa amo u-apihar aykwê·ramo = êles vão um atrás do outro:
taykwêr-p~-har = o último, o que
vem atrás: taykwê-rupi (irreg.) =
= atrás de (com idéia de acompanhamento): ihê-aê a-ha-néhé mamay,
nê-raykwê-rupi I = eu mesmo vou
atrás de ti, mamãe! taykwê-rupi·har = o último: taykwêr(i)-war
(reg.) = ser o derradeiro: ihê taykwêr(i)-war = eu sou o derradeiro,
(guar.; tak~wê).
Tay~wêr (irreg. B.C. p. 444 - ray
cuer = ·pedaços, fragmentos): pedaços, fragmentos, rasto (o que a gente
deixe atrás de si).
Taymê (irreg. - B.C. p. 474 - taimhé = amolado, aguçado): amolado,
afiado (estar): taymê'ê = que foi
amolado, afiado.
Tay-mirêr (idepi; ta,y -mir - ibid.;
tay-rookwêr - irreg. - B.C. p.
474
. - taimbi = as gengivas): geng1va.
Tay-mizay (irreg.), arreganhar os dentes:
zawar hay-mizay = os cachorros
arreganham os dentes.
Tay-murêr (irreg. - B.C. p. 474 -· taimbór = dentada, mordedllra): den-
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tada, mordedura: zawar ray-mupitzlk-ahl ma'ê = filha menor (H.F.):
tazlwên - genro (H.F.), (guar.;
rêr = dentada de cachorro.
tal'.r-mên( a)).
Tay-rookwêr (idem supra; tay-mirêr);
•
gengiva.
Tazlw (irreg. - B.C. p. 491 - tayi == queixo, mandibula inferior): queixo,
Tayru'lr (irreg.), o esposo de minha
mento, mandíbula inferior (etim.; tay=
irmã (H.F.), cunhado mais velho: hê= dente: lw = erguimento): hê-rayru'lr = meu cunhado: tayru'1r-razlw = meu queixo.
·a'i = cunhado mais nov;v(H.F.).
Tazlw (B.C. p. 491 - tayih = nome
Taza (B.C. p. 491 - tayá = nome aplidado à árvores diversas): pau d'arco
cado às plantas picantes, nome dado
branco.
a vários Caladiuns): planta que tem
o mesmo gosto que o cará, Xanthro- Ta-zu (por; ita-zu), ouro (pedra amarela). ·
somo Sagitafolium, (guar.; tayá).
Tazuk (irreg. - B.C. p. 491 - tayu =
Tazahl (reg. - vide; tay - B.C. p.
veia): veia, artér;a, fibra: 'ay-ra491 - tayaci = aspérrimo, muito
zuk = aorta jug:1l~~r, (guar.; tayú);
acre): arder muito, ser aspérrimo,
tazuk-uhu = veia grossa, aorta.
muito azêdo.
Tazuza, abobrinha do mato, MomorTazahu (L.A. p. 19 - tajasú = pécari):
dica Cordifolia, (guar.; tayuyá).
uhu = denqueixada (etim.; tay
tudo), (guar.; tayasu); tazahu zé'fé (irreg. - usado à terceira pessoa
-mono'õng-ha w = bando de quei- .
- vide; hé); ·ter sabor, gôsto (ao
xadas: tazahu-kamitãng = porco
pn.ladar): hé-té katu! = sabe bem,
de· cabeça vermelha: tazahu-ran =
está doce! hé-mlk! = sabe, está
porco doméstico: tazahu-tiririk =
salgado! té-haw = sabor, gôsto:
idem: tazahu-wl.ra = esp. de garça,
têmi'u-rê-haw = o sabor da comida.
Nycticoray Nycticorar (guar.; tayasuTê (prepos.), a, em, no (com movimento),
gwl'.ra).
encima (muito longe): o-ho lwa-té =
Tazl (reg. - B.C. p. 178 - ita ci =
êle foi no (ao) ·céu.
= enchada de pedra ou de ferro, arado):
-Tê (sufixo usado concomitantemente
machado, ferro, metal, aço: tazl'. u-zécom; mo ou ma'ê - cf. B.C. p. 492
-m.utên = o ferro ressoa: tazlk (idem
- tê = pois, certamente, decerto):
supra) = aço, (guar.; tayl).
partícula interrogativa adjetival e adTazlk (irreg. -: B.C. p'. 491 - rayl =
verbial: ·m o-rupi-té érê-ho-ra'ê? =
= nervo, tendão): nervo, tendão,
com quem foste?
.mo-té nê? =
fibra muscular, (guar.; tayl').
quem é você? ma'ê-t(é) akwêy?=
que é isso?
Tazl'.kãng (irreg. - vide; tazlw - B.C.
p. 491- tayicaiíy =o osso do queixo):
Té-akl'.tãngwêr (cf. B.C. p. 46 - aquiosso de onde erguem-se os dentes, mantâ = nó, núcleo, caroço, pedaço,
díbula, (guar.; taiílkã).
torrão): aglomerar-se, firmar ca1oços,
torrões, bolinhas, etc.: zuklr hé-aklTazlr (irreg. - B.C. p. 491 - tayi
tãngwêr = o sal formou torrões,
mên = marido da filha): filha (H.F.):
caroços: lw1 hé-akltãngwêr=a terra
hé-raz1r = minha filha: tazlr-anaglomerou-se.
gaw =afilhada (H.F.): hé-razl'.r =
lhada (H.F.), (guar.; tayl'.r-angá);
Tê'a-ina! (B.C. p. 492 - té = grato,
tazl'.r-l'.pl = a filha maior (primogêagradável, bom, lindo, fino, delicado):
nita - H.F.), (guar.; tay1-l'.p1); taz1r
coitadinho! (term. de simpatia).

+
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•

•

Té-apengôk (irreg. - vide; apengôk),
endireitar: hê-ré-apengôk = êle está
me endireitando.
Té'ên .B.C. p. 504 -- t~i = à-toa):
qualquer, indeterminado, inqualificável, a-toa: miar té' ên = um bicho
qualquer: érê-zé'êng té'ê! = estás
falando a-toa!: té'ên-ahl (B.C. p. 504
- sem razão, sem causa, debalde,
a-toa) = de repente, a-toa, sem motivo
aparente, sem motivação, sem pensar,
qualquer: awa-rêko té'ên-ahi'. =
homem leviano: a-ha té' ên-ahl =
= eu vou a-toa (sem levar nada comigo): u-zé'êngwêr katu té' ên-ahl =
êle gosta de falar à-toa: té'ên-ahl
i-ho-ni = de repente, êle foi embora
(idem; o-ho té'ên-ahl); kwêy a-za-po té'ên-ahl = eu fiz aquilo à-toa:
té' ên-ahi'. kwaharêr u' ar = de repente o menino caiu: té'ên-ahl-har=
==anormal: té-ên-ah l-ha-rupi =sem
nexo, ilõgicamente, re.pentinamente:
té'ên-ahi'.-haw = coisa ilógica: iiwii
u-zlwo Ara'uz té'ên-ahl-rupi = o
(índio) Urubu flechou Araujo repentinamente: té'ên-ahi'.•.. têko = estar
errado: ihê té'ên-ahl i-têko=estou
errado: té'ên-har = solteiro: a,.wa
té'ên-har = solteiro: kuzii té'ên-har = solteira.
Téha (irreg. - B.C. p. 499 - teça =
olhos): ôlho: hé-réha = meu ôlho:
pé-néha = os vossos olhos: a-zu-plk
hê-réha = eu tapo os olhos, (guar.;
tésa); téha = usado tratando-se de
farinha: tlram réha ku'i-kwêr =
farinha fina : tlram réha uhu·kwêr = farinha grossa: téhahl'. =
ter os olhos doentes, ter terço!, ter
mau olhado: ko-kuzii héhahl'. = esta
mulher tem terçol: téhahl'.-ma'ê === que tem mau olhado (italiano:
jettatore): téhii'i = menina dos olhos:
téha l-kwêr (B.C. p. 500 - teça i) =
tesa-l);
lágrima, chorar (guar.;
hê-réha l-kwêr = minhas lágrimas:

téha'i-ma' ê = de olhos pequenos:
téha-ita = óculos (guar.; tesa-irú);
hê-réha-ita = meus óculos: téha-itiika ts osso frontal, arcada supe1rciliar, fontes, têmporas: téha-ita-kãng = idem: téha-ita-ka-phêr =
= pálpebra superior: téha-itii-kii-raw = as sobrancelhas: téhii'i-tlngwêr = parte branca do olho: téha
lwlr-pihun = ter olheiras: téha'i-z-apltêrun = pupila do 9lho: téha-kané' ô = estar cansado de ver:
téha. • • kêr = estar sonolento: hê-rêha u-kêr = estou sonolento (guar.;
tésakê); téha ké-kêr-ahl = ter os
olhos sonolentos: hê-réha ké-kêr-ahl = tenho os olhos sonolentos:
téha ko-apl = canto externo dos
olhos: téha-kêy = esperto, vivo,
precavido .(B.C. p. 85 - ça-cói);
téha-kwar = órbita (guar.; tesakwá); téha-kwarêr = cego, t.er olho
furado (idem; téha-kwarêr-ma'ê);
téha-kwêray = estar cansado de
olhar, cansado de esperar: téha-méhé = à vista de todos, publicamente (guar.; tésa-mé); kwêz u-zapo
téha-méhé = êle faz isto à vista de
todos: téha-pé lrlk = lacrimejar:
téha-pêwêr (B.C. p. 501 -- teça
(opeu) = remela, olhos remelentos
téha-pl (B.C. p. 501 - teça pi) = o:
fundo do ôlho: téha-pl'a (B.C. p.
501 - teça pia) = surpreender, apanhar, colher em flagrante ou de surprêsa, agarrar de surprêsa ou à traição':
a'ê hê-réha-pl'a u-w(ii) = êle ~~
surpreendeu vindo: téha p1'a = ter
olhos inchados: téha plha-haw = ter
a vista boa (idem; pi'.ho-haw); hê-réha pl'.ha-haw = a minha vista ~
boa: téha-plha(i)'i'.-ma'ê = ter vista
ruim: · téha plhãngatu = ter vista
ótima (idem; pi'.hõngatu); téha-plho-haw (B.C. p. 502 - teça piçog = externder a vista sôbre) = ter
boa vista: téha-plhõngatu = ter

-250-

vista excelente (gUar.; tésa-pisõ);
téha pihun = ter os olhos negros:
téha-plk = ter os olhos fundos: téha-plkãng (B.Cl p. 501 - teça picang) = órbita: téha-píkãng-a'i =
= franzir o sobrolho: téha-plkãng-tl.rík = ter rugas (idem; téha-p1kiitlrlk); téha-pl.ka ziw1w-li'i = ter
a fronte enrugada: awa réha-prkii
ziwlw-ii'i-ma'ê = de fronte enrugada
(homem): kuza réha-plkii ziwlw·ii'i-ma'ê = idem (mulher): téha-pir = pálpebra (pele dos olhos):
téha-pirãng = ter conjuntivite: téha-pirar = abrir os olhos (guar.; tesa-pi-pirâ); hê-réha-pirar = eu abro
os olhos: téha-piring = piscar os
olhos, pestanejar (guar.; tésa-piri);
téha-pité'i=cego de um ôlho (idem;
awa-réha-pité'i); téha-pltêrun =
= pupila do ôlbo: téha-p(ii)-katu =
= num abrir e fechar dos· olhos: hê-réha-p(ii)-katu tapl'.z u-kay e:
= num abrir e fechar dos olhos a
casa pegou fogo: téha-popôr = ter
os olhos fora das órbitas, grelar os
olhos: téha-popôr ma'ê = que tem
a doença de Basedow (idem; awa
réha-popôr ma'ê; téha-pôr = ter
a doença de Basedow, ser doido:
héha-pôr! = êle é doido! . héha-pôr
ma' ê = doido: kuza-réha-pôr ! =
mulher besta! téha-p6r-ahu esta.r precavido, alerta, prevenido,
de sobreavisoj acautelado, de olhos
abertos: téha puhl-puhly = ter os
olhos que •se fecham de cansado: téha
puka = ter os olhos risonhos: téha
puka-mal~ = estar risonho: téha
i-puml = piscar os olhos, pestanejar
(B.C . .p. 89 ____. ça-pimi); hê-réha
i-puml = pisco os olhos: téha-pupl
(B.C. p. 502 - teça popi) = canto
interno do ôlho: téha rii'ly (etim.;
a'ly), a menina dos olhos, o íris: téha-ra'l-ting = o globo ocular: téha•raw (L.A. p. 83 - tesa râba =

= ter~
distúrbios da vista: téha-rawêr =
cílios, pestanhas : téh.aray (UTef..:
B.C. p. 111 - eçarâ = esquecer,
olvidar) = esquecer-se, olvidar: téha,
-réhé••• ma'ê :e: fitar alguém: hê
a ..ma'ê héha-réhé = eu fito-o: téha-ruru = inchar (quando de m6Iho):
héha..ruru = inchou (farinha, arroz
etc.): téha-ting = mancha branca
no ôlho, catarata (guar.; tésa-ti);
téha u-apê-ting = esclerótica, branco
dos olhos: téha-uhu = ter olhos
grandes: téha-wãng = ser vet;go,
zarolho (guar.; tesa-vã); téha-wãng
ma'ê a:: idem: téha wiiri = piscar
os olhos devido à luz solar: téha·
-wéraw = relance de olhos: téha·wéraw ma'ê = observador: t~ha·
-wl = ter olhos azuis: hê-réha-wr
katu
tenho os olhos bem azuis:
téha-wir (por; téha-iwir) = as pál..
pebras: téha wirakwê-ahl = ter os
olhos obliquos, mongolóides, espicha..
dos: téhayta_kãng (idem; téha-ita-kãng) = osso frontal: téhaytakãng-raw = sobrancelhas (idem; téhay·tiika-ra w); téha-za-zaw =arregalar
os olhos, grelar os olhos, abrir bem os
olhos para melhor enxergar: téha•••
• • • zé-apunl-punl = pestanejar,
piscar os olhos: téha••• zé-mi-tim ::a
= ter os olhos inchados (elX. de chorar) :
téha••• zé-mutl-mutlk-ahl = ter
os olhos obliquos, mongolóides, espichados: téha-zu = ter os olhos claros:
téh~-zu w = est~r tonto de sono
(B.C. p. 22 - aça-yub).
= cils)

= ·cílios: têha-riwê

:ii::r

Téhapukay (irreg.: B.C. p. 502 - teça
pucái = gritar, chamar): grito, chamada: gritar, chamar: hê-réhapukay =meu grito: téhapukay-hawa:
gritaria (guar.; sapukay-éta); téhapukay-taw =grito (guar.; sapukay)1
téhapukaywêr = eco: hê-réhapu•
kaywêr = o éco (da minha voz).

-251-

Téharay (irreg.: L.A. p. 8 - sar/U. =
oublier): esquecer: esquecer-se: hê-réharay hê-mu'ê-awêr(u)-wi = esqueço-me do que tenho aprendido:
nê-héharay-zo hê-zé'erlgwêr (u)-wi! =não esqueça o que disse! (guar.;
tésaray); téharay.•• wi = (irreg.)
esquecer-se de: hê-réharay ruku
kwêz-wi = esqueci-me daquilo: téha·ray-haw = esquecimento, olvido:
téharayta =esquecer: hê-réha-rayta
-wêr - o que tenho esquecido:
a-wéhêm hê-réha-rayta-wêr(u)-pé
= eu me lembro do que estava esquecendo.
Téhaytê (irreg.: B.C. p. 500 - teça
ité = medroso, arisco, cauteloso): ser
ativo, diligente, nervoso, ágil: ter
pressa, ser avexadQ, apressado: hê·réhaytê hê-ho-haw-réhé = tenho
pressa de ir embora: awa-réhaytê =
homem ativo, diligente: téhaytê-har
= o que está com pressa, nervoso:
téhaytê-ha-rupi = apressadamente:
téhaytê-haw=a pressa, o nervosismo:
t~haytê-té = muito nervoso (idem;
réhaytê-ité); téhaytê têko = estar
com pressa: hê-réhaytê i-têko =
estou com pressa: ne-re'h ayte-aI u t'1 !
== apressa-te um pouco mais! (~uar.;
tésayté).
Té-haw (irreg.: vide; té), gô.sto, sabor:
témi'u-réhaw = o sabor da comida
(guar.; té).
Téhêtêkwar (irreg.: B.C. cf. p. -?03
- guembirec6 teé=sua mulher própria: e vide; tetêkwar), amante, namorado (H.M.F.): hê-réhêtêkwar =
minha amásia: téhé-têkwa-tê-kwar
= namorados: hétêkwarl = meu
bem, querido, querid-t! (vocativo).
Téhl (irre!'.: B.C. p. 503 - teci = linha,
fio): fila, coluna: tahl-réhl = uma
fila de formigas: téhl'. aplrêr (reg.)- =
ser o último (da fila): ihê-téh1
aplrêr = eu sou o último (guar.;
tisly).
A

A

=

Té-h1m (irreg.), reto: tl ré-hVm
nariz reto.
Téi (irreg. por téwi; B.C. p. 492
- tébi = a parte posterior ou inferior
do corpo, o assento, as nádegas): a
parte posterior e inferior do corpo, o
assento, as nádegas: téi-kwar (L.A.
p. 18 - ebi-kwára = a.nus: B.C. p.
504 - teiquar = ano) = ânus, rectum
(guar.; tevi-kwá); téi-kwar = fundo:
kawii-rl'.ru téi-kwar
o
fundo da garrafa: téi-kwa-ramo =
sôbre o traseiro: u'ar u-éi-kwa-ramo = êle caiu sôbre o t.rase1ro:
téi-kwar-ati'.'l = hemorróides.
Têimaw (irreg.: B.C. p. 268-imhab=
e.ria, criação, animal doméstico):
cria.ção, animal domesticado, mais empregado no sentido de designar o cachorro: hê-rêimaw =a minha criação
(Mont. II p. 221 - cheremymba);
hêimaw = a criação dêle: têimaw=
uma criação: awa-rêimaw = a
criação do homem: a-nupii hê-rêima w = eu bato no meu cachorro,
(guar.; timbá).
Té-inaw (irreg.: viàe; ina = estar,
permanecer, estar sentado): eet~da,
permanência: hê-ré-ina w = mmha
permanência.
Té-inê-haw (irreg.: vi e; inê = estar
sossegado, quieto): sossêgo, quietude,
tranquilidade: té-i.n ê-zêpé-ha w (vide;
inê-zêpé) = quietude (lugar de).
Têinlr (irreg.: B.C. p. 504 - teindlr =
= ermã do homem): irmã (H.F.):
hê-rêini'.r = a minha irmã, (guar.;
teindl'.).
Té-ipino (irreg.: idem; tépi.:!o), flatulência (guar.; tepin6).
-Té'i té'i (B.C. p. 505 - têitêi = inutilmente, debalde): conj. verbal; inutihnente, debalde, em vão.
Té-itlk (irreg.: B.C. p. 505 - teitig =
= lançar, arrojar, atirar): ser derrubado, derribado, fazer cair: atirar,
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lançar: hê-rê-ittlc = fui derrubado
(guar.; te-itl'.); té-itlk-a'i = já,
imediatamente: a-zur té-itlk-a'i =
eu venho já: té-i tl'.kaw = derrubada.
Té-itl'.k-a'i, imediatamente, logo.
Té-ikê (irreg.: B.C. p. 447 - reique e:
entrar): entrar: té-iké-ha w (idem;
té-itzê-haw; irreg.: B.C. p. 504
- te~quié = e11trar) = entrada (o
fato de entrar): hê-ré-ityé-haw =
minha entrada.
Té-itzak-a'u-haw (vide; étzak-a'u),
saudade'$.
Té-itzê-haw (idem; té-ityé-haw), entrada.
Té-lwlkôy (B.C. p . 493 - tebicôi =
cavar, escavar): cavar, fossar a terra.
Té-iwir (irreg.: B .C. p . 492- tebi = a
pa:rte posterior ou inferioir do corpo:
o assento, as nádegas): nádegas, o
fu~do, o posterior: hê-ré-Íwir = a.s
minhas nádegas, (guar.; tevi).
Té'iy (irreg.: B.C. p., 449 - reiy = multidão): multidão.
Tékatété azê? (B.C. cf. p. 493 - teçatu = pois bem, assim bem, pois
muito): será possível, será assim mesmo?
Têki'i (irreg.: cf. B.C. p. 436 - quiki);
vagina: kuza-rêki'i = idem.
Têko (irreg.: B.C. p. 494 - tecó
ser
ou estar: lei, regra, norma etc.).
1. 0 ) partícula verbal indicando o presente durativo: a-étzak i-têko =
estou vendo: êré-tzak i-ko = estás
vendo: u:-étzak i-ko = êle ·e stá vendo:
uru-étzak uru-iko = estamos vendo:
pé-tzak pé-iko = estais vendo: u-étzak(i)-wa-i-ko-( wa) = êles estão
vendo: têko-néhé = futuro durativo:
têko-ruku = passado durativo.
2. 0 ) ter, possuir: a-rêko = eu tenho:
na-rêko-i = eu não tenho: érê-rêko
amo nê-ra'l'.r? = você tem outro
filho? (guar.; rêk6).
3. 0 ) vida, hábito, costume, modo, idios-

=

sincrasia, feitio: hê-rêko hur~w-~t~ ==
tenho a vida alegre.
4.0 ) gente, pessoa, n .1ção, tribo, alguém
(frase positiva), ninguém (frase nega
tiva): têko a-étzak = vi alguém:
têko wéhêm = chepou gente: têko
u-zuka uruwi u-nupa i-iíka-réhé =
= a gente mata surubim batendo na
cabeça dêle: ma'ê-têko-té péé? =
= qual é a vossa nação, a vossa tribo?
hêta-étété têko Marazupêm-réhé
mlnika w tinha muita gente na festa
do Marajupema: têko u-zé-no'õng
hê..-raply-prpé = a gente se ajunta
dentro da minha casa: (guar.; teko);
têko-aiyu-haw = ter uma conduta
que deixa a desejar, coisa que não
presta, pecado (mod.): a-zapo têko-aiyu-haw = cometi pecados: têko'ãng = sombra de gente: têkwé =
= espiritQ, alma dos mortos: têko·awa = uma turma de gente: têko-étété (iaem; têkwêtété) = mtiltidão
de ~ente: têko-har (idetn; têkwar) =
= aquêle que tem, possuidor: ihê
hê-rêko-har! = é meu! (eu sou o
possuidor): têko-ha-ram = a vida
futura: têko-haw = costume, hábito, jeito, gênio, modo de ser, vida,
saúde, qualidade, ca.cátet, comportamento, modus viveridi: nazawê hê-rêko-haw! = a ssim é o meu hábito!
a-kwaw hêko-haw eu conheço o
jeito dêle: hê-rêko-haw = o meu
estado de sa.úde, o meu modo, meus
hábitos atuais: hê-rêko-ha-wa sou
assim mesmo: wa-nêko-haw-paw nazawé I = é costume d êles assim! têko-haw (vide; têkwa-haw) = o lugq,r
onde se mora, terra, pátria, habitar
(guar.; têkwahá); têko-haw aiyu-été! = que àesgraça! têko-haw-aplr =o fim da vida: têko-hawêr=
= os usos, costumes antigos, a vida
passada, pregressa: têko-haw mêwê=
= ser fleumático (guar.; têko-mbê= essa gente, essas pessoas: têko-(wii)
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(com Verbo à formar negativa) = ninguém: nu-wéhêm têko-(wii) = ninguém chegou: têko-wêê-haw (idem;
têkwêê-haw) - sossêgo, descanso:
têko-wé-haw = permanência, vida,
existência.
Tê-kuri-no! agora sim!
Tékuzar (irreg.: B.C. p. 105 - ecobiar = o que fica em vez de outro,
substituto, preposto, immediato): aquêle que toma o lugar de out10, alter
ego, substituto~ ko hê-rékuzar! =
= aquêle é o meu substituto! têkuza·ramo = no lugar de: hê-rêkuza·ramo u-murawk• = êle trabalha
no meu luga.r: o-ho hê-réknza-ramo = êle vai no meu lugar.
Têkwa-haw tirreg.: vide; têko; B.C.
p. 446 --. recohab = 105ar): lugaralcteia, lugar onde se mora, aldeamento,
agrupamento de casas, moradia, lugar
habitado, terra, tribo: hê-rékwa·haw = a minha terra: zan.é katu
za-iko wa-nêkwa-ha-pé = passámos
bem na aldeia dêles: za-ha zané
plhawê pêp(é)wa-nékwa-ha-pé =
= vamos lá amanhã na aldeia dêles:
hê-rêkwaha-pé = na minha aldeia:
uêkwaha-pé = na sua própria alcleia:
têkwa-ha-pé-har = morador, habitante: têkwa-ha-pé-har(a)-wa morBC:ores do lugar, da aldeia: têkwa·haw-ram = a futura aldeia, casa,
moradia.
Têkwai (ir1eg.: B.C. p. 495 - tecobai = sar mal, proceder m1l): estar
mal, proceder mal, ter maus costuines:
brigar, comportar-se mal: têkwai-ahr·ha w = estar "esbaqueado": têkwai·paw = briga, mau comportamento,
hê-rêkwai-paw = briguei.
Têkwãngwêr-iüyu (irre~.), os espíritos
mâ.us.

Têkwar (irreg.: B.C. p. 448-írequár=
== aquelle que tem), índice de possessão
(irreg.): amante, bem (reg.): h6tê-

kwart = meu bexnt (reg.: vide;
tüiêtékwar); mo rékwar-tê ko? =
de quem é isso? hê rêkwar = é
meu: nê-rêkwar =é teu: hêkwar=é
dêle: qrê-rêkwar = é nosso: pé·nêkwar =é vosso: wa-nêkwar =é
dêles: naani hê-rêkwar =não é meu,
gwê); têko-haw nazawê! = a vida
ê assim mesmo! têko-i-katu = ter
vida boa: hê-rêko i·katu = tenho
boa vida: têko i-maran = ser aleijado: h~-rêko i-maran=8ou aleijado:
têko'r-méhé) = aeserto, sem nin
guém( ?) têko-ingwêr = castanha:
kazu rêko-ingwêr = castanha de
caju: têko-katu (B.C. p. 446 - teco
katu = boa vida) = ter boa vida:
têko-ko (sufix-0 verbal) = estai pronto
para: a-ha-ram i-têko-ko = estou
pronto para ir embora~ têko-kwaw =
= crescido: têko-kwêr ·= a vida
passada: hê-rêko-.kwêr = minha vida
pa~sada: têko-kwêr = os costumes
(cf. B.C. 79 - teco-cuer in cuer);
têko-mara-maran = não ter sorte
nenhuma: têko-maran = ' não ter
sorte: adversidade (guar.; têko-marã);
têko-maran(i)' lm = ter sorte: têko
mé'êng-haw = mercado de escravos:
têko-mêwê = levar vida pacata,
fleumática, pachorrenta, mónótona: têko mu-murãng-ha w = lugar agra.
dável: têko na-i-kãng ahl = ser
fisicamente fraco: têko-n(i) = o fato
de estar, permanecer, etc.: vide; hêk6-n( i); têko-paw = todo o mundo:
têko purãng-haw = ter saúde: hê-rêko purãng-ha w kuri = agora
tenho saúde: têko purayhu = pessoa
da q..ial a gente tem pena, coitado:
têko-ram = a via a futura: hê-rêko·ram == minha Vlda futura: têko-réha-pê = à vista cie todos, publica
mente: têko-réhayté = levar vida.
agita.da, apressada: têko rurlw = ter
vida alegre: têko-têko = bastante
~nte: têko-têko = vegetar, viver
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mais ou menos bem: a-rêka rêko = eu
vegeto: têko•.. tirwahl (idem; tiru-ahl) = castigar: a-rêko hê-réimaw
tirwahl = castiguei o meu cachorro:
têko tirwahl aiyu(é)-têté = tratar
mal: hê..rérêko tiruahl aiyu(é)·têté = êle me tratou mal: têko(ii)·warn = futuro, dever, obrigação:
hê-rêko(i)-wam-réhé hê-p~'a = eu
penso no meu futuro: nazaw~ nê·rêko(i)-wam ! = assim são as tuas
obrigações! têko-tlw = lugar habitado, povoado: têko-(wit)
gente
(noção de pluralidade): ko têko-(wii)=
Tékwa.. tlw (irreg.), batida, rasto: llê·rékwa-tlw = a minha batida, o meu
rasto.
· Têkwaw (irreg.: vide; kwaw
saber,
conhecei:): saber, conhecer: nê-rê.
kwaw kwaw(i) kasê i-apo-baw =
F você não sabe fazer caf,.
Têkw~ (irreg.), alma, espírito: hê-rêkwé = minha abna: hêkwé = a alma
dêle: awa-rêkwé = a alma do homem.
Têkwê-haw (irreg.: B.C. p. Idõ- eoobeh'b = vida, existência): vida, exis-tência.
1
Tékwêngwêr (irreg.: idem; ~wãn
gwêr), alma do morto, espirito: hé-.
kwêngwêr = a alma dêle. \
Têkwê-paw (irreg.), o decorrer da vida:
hê-rêkwê-paw = tôda minha vida.
'têkwêr (irreg.), ter vontade de ficar,
morar, viver junto com: hê-rêkwêr
nê-plr == tenho vontade de morar
contigo: têkwêr katu = gostar,
agradar-se: hê-rêkwêr katu ko-taply·plp(é) = eu me agrado nest.a casa:
têkwêr katu-haw = energia, gôsto,
eficiênria: têkwêr-ahl'bn-haw=moleza, desg6sto.
Tê ma'~ méhé? (neol.), até quando?
tê ma'ê méhé êrê-plta , tzê? até
quando você fica aqui ?
Têmhê (reg.: cf. B.C. p. 518-timbeh=
nariz chato): variação patronim ica

=

=

=

dos indios ténêtehar: etim. ti a
= nariz e m(h)êw = achatado.
Témê (irreg.: L.A. p. 24 - t-embé = la
levre): lábio, beiço: borda, beira (~uar. ;
tembé); hê-rémê 1waté kutlr(i)-har = meu lábio superior: hê-rémê
lwl kutlr(i)-har = meu lábio infe
rior: u-émê = o próprio lábio: témê-atza-ha w = ter o beiço furado:
hê-rémê-atza-haw = tenho o beiço
furado: témê'i = de lábios finos,
pequenos: témê'lw (B.C. p. 208
- iremhi = a borda da á&ua) =
= borda (vaso, pote, cano'-:1.), beira,
margem, orla: lar rémê'lw = as
bordas da cano=: 1..rémê'lw = beira,
margem do rio (guar.; l-remhê'i);
r-rém~'l-pê = à beira de rio: têm~'lwh = à beir3 de,: l-rémê'lwlr
a-iko = moro à beira 'do rio: tém~
-kwar e: furo labial: témê-pôr :s:
:1::11 enfeite labial: témê-ta-kwar (B.C.
p. 506 - tembeta q11ar = buraco
onde se mete a pens do beiço) = furo
labial: témê-tar (B.C. p. 506- tembetá em vez de rembe-ita = a pedra
d<> beiço, o batoque) = enfaite labial
(guar.; tembê-tá); hê-rémê-tar=o
meu enfeite labial: la-rémêtar ==
== pedaço ·semi-elíptico de mBdeira
pregado na proa e na popa da canoa:
t'mê-tar(i)..kwar = buraco n9. lábio
inferior para poder adaptar. o te'mbeta:
têmê-uhu = beiç'µdo: témê-w&g =
de beiço rachado.
Têmêklr (irreg. -· idem; témiklr
- B.C. p. 507 ~ temhi-quir = faltar
pouco ou rest~ pouco): rabicho, esporão, ferrão: hémêklr = o ferrão
dêle: tapi'i-rê1nêklr = o rabicho da
anta: kaw-rémêklr = esporão da
cába.
,,
Témêtarêr (vide; témê-tar - irtel!.):
dinheiro: témêtarê-rénaw = mina:
témêtarêr... mu-maw (reg.) =
= estar sem dinheiro, queb~do: hê·r&nêtarêr a-mu-maw
estou sem
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=

dinheiro: témêtarêr-zar = rico: témêtarê-ting = prata.
·Témi-amutar(i)'lm (irreg.), adverRário:
hê-rémi-amutar(i)' lm =meu adversário.
Témi-aparêr, torcido, torto.
Témi-apltl (irreg.), o que é amarrado,
(guar.; íiapltlmbl'.).
Témi-apo (irreg. - vide; zapo), o que
está se fazendo, ato, ação, obra, serviço; trabalho: hê-rémi-apo-kwêr =
= minha ·obra: ko-murawkl'. i-p11rãng-mlr zwã rémi-apo-.wi = êste
trabalho é melhor do que ·o do João:
é-ma' ê-rihi hê-rémi-apo-réhé= olha
primeiro o que estou fazendo, (guar.;
tembi-ap6); témi-apo-kwê~ =obra
(o que foi feito), (guar.; tembi-apo-kwê); témi-apo-(wa) = os afazeres:
awa-kwêr(i)-wa a-za-po u-émi-apo-( wa) =cada homem (todos os homens)
tem seus ~fazeres : témi-apo-rupi =
= teimoso, pertinaz: témi-apo-wam
(irreg.) = dever (a coiss. a fazer) .
Témiar (irreg. - B.C. p. 506 - tembiar = presa, caça, captivo), prêsa,
caça, vitima, ap.risionado, apanhado,
prisioneiro: zawar-uhu o-po-plpé
u-mu-ku'i u-émiar = a onça despedaçou su q, prêsa com as mãos: u-mano
wha-miri urê-rémiarêr = morreu o
passa.rinho que ,tínhamos apanhado (o
nosso aprisionado): témia-ram =
=caça, o que vai ser matado: témiar·kwêr = caça morta.
Témi-irh& (irreg. B.C. p. 506
- tembi-arirõ = nascido, oriundo,
(neto da mulher): neto (M.F.), neta,
(guar.; temi-arhõ).
Témi-awl (irreg. - B.C. p. 230 - mbi
abi = faltado, falhado, errado): o que
se erra, falha.
Témi-ayhu (irreg. B.C. p. 506
- tembi-aihu = amado), querido,
amado, coitado: ko témi-ayhu? =
-= aquêle coitado! (guar.; tembi-

-aihú); témi-ayhu katu = agradável: ãng témi-ayhu katu? = isto é
agradável!
Témi-érêko (irreg. B.C. p. 506
- tembi-erecó = aquilo que se tem):
os bens, os haveres, propriedade, posses,
pertences: hê-rémi-érêko = os meu9'
haveres: kÕ hê:-rémi-érêko! = isto
é meu! (guar.; tembi-rérêko).
Témihlr (irreg.), assado, (guar.; mbisl).
; ''"1w ('irreg. -- cf . teme
; "'"'•W) ; 1·im1'te,
T em1
frontejra, demarcação: k6.rémi'1w ::a
= limite da roça: hê-rêkwa-haw
rémi'1w = a demarcação da minhà
moradia.
Témika (irreg.), o que está sendo que·
brado.
Témikar (irreg. - B.C. p. 104- ecar=
= buscar, procurar): o que se está
procurando, buscando: ko-aê hê-rémikar = é isto mesmo que eu procuro.
Témik1r (irreg. - vide; têmêkh); ra ·
bicho, esporão, ferrão, (&uar.; tumbikl).
Témi-kwar (ineg.), o que está amarrado·.
Témi-kway (irreg. B. C. p. 231
- mbiquai = escravo, subd1to, vas ·
sallo, servo, aquelle que foi tomado
em gue.r.ra): escravo, empregado, trabalhaoor, ajudan'te para trabalhos desa·
gradáveis, proleta: témi-kway-plr ~
idem.
Témi-mé'eng (irreg.), o que está ven.dido, dado: ko taklhê hê-rémi-mé'engwêr i-zu-pé = é esta a faca.
que vendi para êle: têmi-mé'en•
gwêr = idem supra, doação (guar.;
; . é'-engwe.
")
tem1-m
Témi-mêno (irreg. - vide; mêno),
mulher leviana, meretriz (neol.).
Témi-mingwêr (irreg. - vide; mim),
o que foi escondido.
Témi-mino (irreg. - B.C. p. 506 - temimeno in temi-arhõ = engendrado, neto do homem), neto, neta
(H.F.), filho do filho, (guar.; temi~
-meno).
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Témimh (irreg. - vide; mémh), ovários: kuza-rémimh = ovários da
· mulher: zawti-rémiml'.kwêr = tripa
onde o jaboti desenvolve os ovos
(petisco que se assa no espêto).
Tém.i-mo-ahl, desagradàvelmente, desafôro, com má vontade: a-zé'eng témi-mo-ahl = eu falo desagradàvelmente
(para os outros): témi-mo-ahl-ha-rupi (irreg.) = por desafeto: hê-rémi-mo-ahl-ha-rupi a' ê a-zuka =
:e: matei-o por (meu) desafeto, (guar.;
temi-mbo-asl'.).
Témi-mo-akingwêr (irreg. vide;
aklm), molhado: aman rémi-mo-akingwêr = molhado pela chuva.
Témi-mo-hl-ram (irreg.), o que va
ser assado.
Témi-mo-iro (irreg. - B .C. p. 270
- mimoirê=desprezado, repudiado):
desprezado.
Témi-mono (ir.reg.), doação, presente.
Témi-mono'õng (irreg. '_ B.C. p. 269
- mi-monoong =ajuntado, congregado): coleção, juntada.
Témi-motar (irreg. por; témi·mutar - B.C. p. 268 - mibotar =
= querido, desejado, o que se quer): ·
alvfdrio, o que se está desejando, meta.
Tém.i-m6y (irreg. - B.C. p. 269- mimoi = cozido): cozido, co.zinhado.
Témi-mu'am (irteg. - B.C. p. 269
- mi-mopuA = ·levantado, coll$trufdo, edüicado): o que foi colocado
ein pé, erg1Jido.
Témi-mu'ãng tirreg. - B.C. p. 269
- cf. mimoA = pensado, cogitação,
pensamento, idéia, opinião): coisa oculta, escondida, o que está escondido
pela frente.
Témi-mu-aruãngatu (irreg. - B.C.
p. 269 - mi-moaruã = aprovado,
feito contente, satisfeito): satisfeito,
contente, agradável (estar): hê-rétni·mu-aruãngatu =. êle está satisfeito
•
comigo.

Témi-mu'ê (irreg.), aluno, discípulo:
nê hê-rémi-mu'ê = tu és meu aluno:
a-rêko hê-rémi-mu' ê = tenho um
aluno, (guar.; temi-mho'é).
Témi-mu'êm (irreg. -vide; tému'êm,
mais. usado): mentiroso,
tagarela, fuxi. .
que1ro, mexeriqueiro.
Témi-mukazlm (idem; témi-muka..
zingwêr); o que foi perdido (irreg.):
"
klfL"
" é m1-mu.
a-we'h"em ne-ta
ll..le ne-r
kazingwêr(u)-pa = achei a faca que
perdeste.
Témi-mu-kl'.ta (irreg.), nó
Témi-rnu-maw (irreg.), coisa acaba.da.
Témi-mu-mê'u (irreg. - B.C. p. 269
- mimomheú = o que é declarado,
dicto, publicado): estórias (o que a
gente conta), explicação, o que está
se dizendo.
Témi-mungakwaw (irreg.), c1iado, escravo, subalterno.
Témi-munlk (irreg.), o que é acendido
por alguém: tata hê-rémi-munlk·ptrêr = o fogo que foi acendido por
•
mim.
Témi-munly (irreg. - ·B.C. p. 269
- mi-mondig = atemorizado, assus..
tado): assutado, atemorizado, (guar.;
témi-mondly).
Témi-mu-pinl~gwêr (irreg.), os_escritos
em geral.
Témi-mupu (irreg.), instrumento de
tnúsica (sôpro).
Témi-murãng (irreg.), bajulado por
todos.
Témi-murêr (irreg. - vide; mur., de;
mo-ur), doa:ção, brinde, presento.
Témi-murlw . (irreg.), aquêle que traz
alegria.
Témi-murukarêr (irreg. - vide; murukar), o que foi mandado, encomenda.
Témi-mutar (irreg. - B.C. p. 423
- mimhotá = vontade): vontade,
desejo, o que se deseja, o que se quer,
gôsto: a-kwaw hémi-mutar = eu
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sei o que êle quer: a-za-po Tupãn
rémi-mutar = eu faço a vontade de
Deus: a-wéhêm·hê-rémi-mutar katu-pé = achei o que desejava: témi-mutar(i)'~m-ha-rupi de mau
grado, de má vontade: kwêz a-zapo
hê-rémi-mutar(i)'lm-ha-rupi = eu
fiz aquilo de mau grado: témi-mutar
katu = querido, querida, desejado :
témi-muta-ha-pé (B.C. p. 256 - mo
mutá hape = por querer, por vontade, espontâneamente) = livremente,
espontâneamente: u-zapo u-émi-muta-ha-pé = êle f êz (aquilo) livremente:
témi-muta-rupi = à vontade de:
é-zapo nê-rémi-muta-rupi ! = faça
como quir.er! (guar.; témi-mhotá).
Témi-mwêtê (irreg. - vide; mu-êtê),
respeitável.
Témingwaw (irreg. B.C. p . 441
- reminguar = em parecido): pessoa
ou lugar conhecido ou reconhecido por
ou como: témingwaha-katu (ineg.),
de grande fama, célebre, conhecido,
reconhecido.
Témi-nu (irreg. - vide; énu), o que
se ouve, barulho, presença: témi-nu·ramo = na presença de: a-zé'eng
hê-minu-ramo = falei na presença
dêle.
T'mi-nupa (irreg. - vide; nupa), que
6 batido à pauladas, espancado.
Témi(é).-nuy tirreg. · - victe; énuy),
pedido.
'témi'ôk (irreg.), tirado, retirado, arran-

cado.
Témi-pl lirreg. idem; témi-ml
- B.C. p. 268 - mimbi part. de
pig = soprado, assoprado, planta,
gaita, instrumento de sôpro): todo
instrumento de sôpro, buzina.
Témi-plk (itreg. - B.C. p. 507
- tembipi = apertar, expremer, machucar): machucar, apertar.
Témi-pi'ii (irreg.), a borda: wha- pêw
rémi-pi'a = a borda da mesa.

Témi-poru (irreg. - B.C. p. 231 - ml
poru = usado, empregado): coisa,
utensílio, artefato usado.
Témi-pôy (irreg.), o que é sustentado.
Témi-puraraw (irreg.), o padecimento,
a dor.
Témi-raha (irreg.), carga, carregamento,
o que se leva: témi-raha-ram ::::s
carga (o que se vai levar): hê-rémi-raha-ram a-za-po za-po katu itêko = estou arrumando a minha carga.
Témi-rêko (irreg. - B.C. p; 506- mbirec6 in tembi-erecó = mulher), espõsv., mulher: Pawlo-rémirêko = a
mulher de Paulo: hê-rémirêko =
=minha mulher, (guar.; temhi-rékó);
témirêko-ãngaw = concubina: témirêko lpl-kwêr = co-espôsa (a mais
velha): témirêko-klpl'l'.r = a irmã
maior da espôsa: témirêko-kwêr =
= viúva: témirêko mé'eng-haw =
= casamento (H .F .): témirêko plahu = co-espôsa (a mais nova):
témirêko-ram =moça. (que vai ser espôsa), noiva (neol.): témirêko-wam=
noiva, (guar.; temhireko-rá).
Témi-rêko aiyu-été (irreg.), judiado,
mal tratado.
Témi-riko (etim.; témirêko?), maracá
- lingua do pagé.
Témi-répl-watzu (vide; tép'l-watzu),
coisa valiosa, tesouro, (guar.-; temhi, •) •
-rep1
Témi-ro-iro (idem: tê mi-mo-iro
- irreg. - B.C. p. 270 - miroiro =z
= desprezado, repudiado): desprezado, repuoiado.
Témi-rur (irreg. - B.C. p. 232 - mi•
ru.r = trazido): brinde (para dar),
o que é trazido.
Témi-ruzar (lireg. - vide; ruzar),
aquêle a quem obedece, chefe, conselheiro, etc.: a'ê-ihê nê-rémi-ruzar =
= eu sou aquêle em quem acreditas.
Témi-ru-zawaw (B.C. p. 232 - miroyahá = fugidos com - ir.reg.):
fugidos com.
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Têmi·t~m (irreg. -

B .C. p . 270 -

mi·
tlm = plantado, semeado): planta,
plantação, cultura, (guar.; témi-tlm);
témi-témi-tlm = as plantas. em
g eral: témi-tI-ma'ê a'Iy = sem.e nte:
témi-tlm-itlm = os v egetais (a$
plantas): témi-tlm ..... mono'õng
(reg.) = colhêr, fazer Rafra : hê-rémi·
-tlm a-mono'õng = fiz a minha
colheita: témi-tlm esconderijo :
témi-tl1n rupaw = h or ta: témi-tlm-wam = planta reservada parf.
semente : témi-tlngwêr =
planta
(o que foi semeado).
Témi-tlkwêr (irreg.), coisa perdida, desperdiçada: hê-rémi-tlkwêr = o que
perdi.
Témi-tzak (irreg. - vide; étzak), coisa
exposta à vista de todos, o que se vê,
o que se acha: hê-rémi-tzak = o
meu achado: kwêy awa nê-rémi·tzak hê-ru( w) a' ê = aquêle homem
que você vê é meu pai: témi-tzak·amo (reg.) = publicamente, à vista
de todos: kwêz u-zapo témi-tzak-amo = f êz aquilo publicamentc.fémi' u (irreg. -· vide; ' u = comer
- B.C. p. 507 -- tembiú = comida,
sustento, alin1entação) : coillida, farinha, alimentação, sustento, alimento,
nutrição: hê-rémi' u = minha farinha,
(guar.; tembi'u); té1ni' u-apo-har=
= cozinheiro, rancheiro (guar .; temhi' u-apo-hára); témi' u-apo-haw =
= cozinha (lugar), (guar.; tembi'u-apo-hára); témi'u ' ar = o tempo
de comer:· témi'u-har = que romf
à cµsta dos outros (francês; pique-assiette): téini'u karu-méhé-har=
= ceia: témi'u-kurêr = resto d e
comida: témi' u kurê-kurêr = migalhas, restos de co.rnida: témi' u-mi' u =
= mantimentos: témi'u-puhãng =
= t empero: temi u-ram = a l•1n1entação (o que é para ser comido), convite: na-hêta-i urê-rémi'u-ram =
= n.ã o tem nada para nós comermos
A

i'

• /

(para ser comido): témi'u-rapê =
= csôfago (o caminho da comida):
témi'u-rl'.ru = pa.po (pássaros, Falinhas, etc.): témi' u-rõng = rancho,
matula, viveres, provisões: témi'u-tlw =lugar onde tem n1uit.a fart~ura:
témi'u -ha-pé = lugar onde se come:
témi'u zul'k = engasgar : témi'u
hê-zulk = a comida me engasgou.
Témi-uplr (irreg. - vide; uplr), carga.
Témi-way (irreg. - idem ; témi-kway);
criado, escravo, etc., (guar.; tembigway).
Témi-zar (irreg. --- vide; hézar), armadilha: hê-rémi-zar = minha armadilha: témi-zarêr = armaa ilh~ armada.
Témi-ze'eng (reg. - vide; timi-zé'eng),
assobiar: a-témi-ze'éng = eu assobio.
Témi-zul'.k (irreg-. - B.C. p. 233 - mi
yubig = afogado, enforcado, estrangulado): afogado, est.rangulado.
Témi-zuka (ir.reg. -· B.C. p. 233 - mi
yuca = m aguad o, m?.chucado, morto,
assassina do): vitima, assassinado, morto: hê-rémi-zuka = a ininha vitima
(o que foi morto por mim): ko pira
hê-rémi-zuka-kwêr = êste peixe foi
n1orto p<!H' n1im : témi-zuka-kwêr = o
que foi morto por 2.Iguém, o assassin~,<lo , a vítima: môy kuza rémi-zuka-k,vêr n10-z.. iiiyu = a cobra
que foi morta. pela mulher é un1a
jararáca: témi-zuka-ram = condenn.do à morte.
Têmo (irr eg. -· B.C. p. 507 - têrno =
= poir, pruir, coçfl.r): pru ir, coçar:
pirêmo = coceira, prurido, co.michão:
hê-pirêmo zu-har = tenho coceiras,
comichão.
Témo (irreg. -- B.C. p. 507 - tembó =
= Yerga, virg.a, vara, ca.nudo, can o):
membro viril, pênis, rama, caule, canudo: awa-rémo = idem supra: kara-rémo = rama do cará, (guar.; tem
b6); témo-iikãng = prepúcio: témo
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'a-z-upa-ham. (vide; 'a-z-upa) =
= freio do membro ~enital: témo
(reg.) = ter desejos sexuais, libidinosos
(M.F.): témo-pir = pele do pc~púcio
(idem; témo-pirêr); témo-rakwa=
= prepúcio: témo-ra w = pêlos do
·sexo masculino: témo-tl (vide; t1) =
prepúcio: témo-tlmaw-haw = liga.
do prepúcio usada pelo~ indios Tupi:
témo tingwa-ha w = idem.
Tém.u'êm (irreg. - B.C. p. 507 - temboê = novidades, mexericos, fábulas,
invençõe8): mentira, mentir, se!' mentiroso, ta~arel:::i., novidadeiro, 1nexeriqueiro: hému'êm = êle mente, êle
é um nientiroso: tén1u'ên1! = é
mentira! tén1u'ê-.a'ê = ser falso.
mentiroso, mexei-iqueiro, novidadeiro,
· tagarela: ko-awa hému'ê-ma'ê =
= êste homem é falso: tému'êm-apo-har = mentiro8o: tému'êm-a'u =
..
,
/A
exagero,
exg,gerar: hAe--remu
em·
-a'u=eu exagPro: hérnu'êm-a'u =
êle exagera: té1nu'êm-a'u-haw exagêro-: tému'ê1n = mentira, invenc1on1ce, mexerico: temu em ..• we =
enganar alguém: hén1u'êmihê-wê =
êle me enganov·: tému'ê-wêê = confundir, errar (involuntàriamente).
Témwlk-ahl (irre~.), salgado: ko-ma'ê- rookwêr hém wlk-ah1 = esta carne
é salgada demais.
·
Têna (iireg. - B.C. p. 507 - tena =
= estando): partícula verb!:l.l indicandc
que o autor está na posição senta.da:
usa-se só às primeira8 pessoas singular
na forma :::>Upra.: ko mapêr a - mu-pinim têna kuri = estoJ. escrevendo
(sentado) esta cart:Ji (papel) agora:
a-étz.a k\i)-têna = eu vejo (sendo
imóvel): êré- tzak(i)-na = tu vês:
u-étzak(i)-na = êle vê: plural, vide;
zu-p(a).
Téna lar- plpé-har (vide; ténaw), bancc
da canoa.
Ténõngu pl (irreg. - vide; tenungup)
-~ B.C. p. 508 tenambupi = ,a s
•

•

•

I'

/A

A

cadeirg,s, as ancas, os quadris): qu.adrjs,
cadeiras, ancas, coxas.
Ténatar (irreg. ~ B.C. p. 509 -· tendotar = aquelle que va.i adiante, diantero): o dianteiro, o que está adi8J}te,
na frente, guia, caudilho, condutor,
anterior, pi·ecedente, precu1·i;or: hê-rénatar = estou na frente (o dianteiro): o-ho hê-rénatar = ê1e foi
diante de mim, (guat.; tendotá);
ténata-ramo = na frente de, diante
de, adiante (viajando): ~-ho ténata-ramo katu ! = vni bem acliante!
ténata ran10-har = o g,uia, o c.ha.n. teiro: ténatarirõng-har = di~·ige nte,
chefe: ténata-rupi = adiante.
Ténaw (irreg. -- B.C. p. 508 -· tencláb = lugar, n1odo
ser ou estar):
lugar, banco, assento: hê-rénaw' =
meu lugar: témêtarê-rénaw = mina
de ouro: téna lar-plpé-har = banco
da canoa: zapepo-rénaw = tripé para
as panelas, (guar.; tendá); ténaw-·
-apu'a = cadeira, tamborete: ténaw
lwl-pé-har = banco baixo, bn.nquinho: ténaw-l'waté = banco alto:
·ténaw pê-whu = ba.nc9 largo.
Ténêté (reg. - cf. B.C. p. 509- tené =
= ficar fixo ou filme): gente, os que ·
estão ficando ou permanecendo - vide;
in - pode significar ta.mbém historicamente os que estão fixados, sedentn.rizados: ténêté-har = a gente, os
índios em geral e mais especialmente os
índiQs Tembé e Gnajajára: ténêté'lm-har-(a)wa = os mortos: ténêté-katêté-har = os vivot>: ténêté·ka têté'J:m-har-( a)wii = os mortos.
Ténl (i~reg. - B.C. p. 509 - tendi =
= saliva, cu8po): saliva: fiêrénl =
= minha saliva, (guar.; tendi'.); ténl-kwêr= otispo: téul-apazwa = ba.ba,
espuma: tenl••. J'.r'ík = babar (guar.;
tendl sYrlk); hê-rénl u-1rlk = estou
babando: ténlzwl - espum~r da
bôca: hê-rénlzwl = eu espumo:
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ténlzwingwêr = espuma escorrendo
da bôca.
Tênl (irreg. - B.C. p. 508 - tendi =
= luzir, fulgir, accender-se): estar
resplandesoente, luzir, fulgir: hê-rênr
katu = estou resplandescente: tata-ênl = chama, laba1êda: tênl-katu=
reluzir: hênl-katu está reluzindo.
Ténimo (irreg. - B.C. p. 509 - te·
nimbo = fio): fio, fibroso, (guar.
ténimbo).
Tênlpl'ii (irreg. - 13.C. p. 510 - tenyplã = joelho): nó, junta, intersecção:
takwa-rênlpl'.'ii = nó de taquara:
kan-r.ênlpl'ii = nó de cana de açucar.
Téntw.a (irreg. -· B.C. p. 508 - tendlbá = queixo, barbe., mento): mento,
zigoma (musculo zigomático), queixo:
hê-rênl'.wa = os meus zigomaR, (guar.;
tendlvá); ténlwa-raw = barba.
Téno? (interjeição), está vendo! (pejorativo ou depreciativo): téno né-êré>-putar(é)naziiwê! = está vendo! é
bem feito pa.ra você! téno-kin = ef'tá.
vendo! (mulheres entre si): téno-pa ! =
que pena! que lástima! -H.F.):
téno-ti! = está vendo! (homens entre
si).
Ténu (irreg. - vic'e; énu), ouvir: hê-rénu = êle está me ouvindo.
Ténu-haw (it·1eg. - vide; hénu-haw).
estar a.udível.
Ténunê (i.creg. - B.C. p. 509 -· tef.
nondé = ante, antes), diante de, nfrente, adiante, preceder: hê-rénunê=
= diante de mim: nê-rénunê=diantr
de ti: hénunê = diante dêle: uénu·
nê = diante dêle (ipsum): zanê-ré·
nunê = diante de nós: urê-rénu11ê =
= diante de nós: pé-nénu11ê = diante
de vós: wa-nénunê = ciiante dêles:
bê-ré nunê é-ho ! = me precedo!
(guar.; ténondé); ténunê-har = e
dianteiro, aquêle que gosta da estar
na frente, dux tguar.; tên~ndé-gwá);

ténunê-katu = bem na frente de:
ténunê-nunê = estar uns ciiante dos
outros: 1w1tu-rénunê = o le.do do
Ve nt
. o.' t ''enune o-h aw = cerca, cer•f•
,
o-h aw=cercad o
cad o.• tap11-renune
A.f A

!.

A/ A

para o gado.

Ténungupl (irrep. - B.C. p . 508 - ténangupl = as cadeiras, as ancas, os
quaaris): quadris, cadeir9.~, a.ncas,
coxas, (guar.; téíiangupl); ténungupl-kãng (B.C. p. 508 - tenanguplcãng = o osso de quadril) = fêmur
(guar.; teiiangupl-kãng); ténungupl-kwêr = quarto de ... (arapuha-rénungupl-kwêr= quarto de veado).
Ténuy-haw (irreg. - idem; ténuy•t&'lv), chatnada, grito, (guar.; ténôy).
Té'o (irreg. - B.C. p. 510 - teô = a
morte), tet atitqttes de apoplexia, ter
r.rii;;es de loucura, desfalecer, perder os
sentidos, ter at.aques de epilPpsia (ex.;
pagé) : hê-ré' o = tenho ~taque de
epilepsia: té' o-ha w = a.taque de
epilepsia, apoplexia, loucura, doidera:
·
, c·d
we'h"em h e,,o-h aw 1-zu-pe
1 em;
héhé) = teve ataque· de. epilepsía:
té'õngwêr = morto, defunto: hê-re ongwer we'h"em = eheg-UBl• morto
de cansaço.
Tépéir tirreg. - B.C. p. 367 - peir =
e-,fregi:i.r, varrer), varr<'r, (gnar. tipei);
, ,. h aw = vaR$OUra.
tepe1Tépézãng (irreg. - B.C. p. 511 -· tepeíia = accommet.i'ct, <1... taear, topar):
procur?..c, visitar, invt>~tir: hê-répézãng = êle me procura, me visita.
Tépiar (reg. - por; petipiar?), fumo,
tabaco não migado: tépiar apakwa-haw = rôlo, molho de fumo (hê-tépiar); tépiar i-putlr = o t~.b['..CO
eRtá floca11do: tépiar i-putl'.-za'\v = as
flôre~ do tab(l,CO estão se ~~brindo:
tépiar ... kit.) = n1ig::i.r fumo: tépiar
kit1-plrêr = fumo migado.
Téplk (irrcg. - B.C. p. 51 J ·- tepl =
= vingar, pn.gar): ser vingado, hê- .
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-répl.k = êle me vinga, (guar.; tepl'.);
tépl.kar = vingador: tépl.kaw = vin~ança.

Téplno (irreg.
idem; téiplno); flatulência, peido, peidar: té(i)-pl'.no-haw = id., (guar.; téplno).
Tép1tl'. (irreg. - · B.C. p. 511 -- teplt]
idem t1p1t1 = manga ou prensa para
expremer o caldo da mandioca): tipiti,
expremedouro, prensa, manga para
ext.rair o caldo aa mandioca: .hê-rétépltl'. = meu t.ipití: hétéplt1 = o
tipiti dêl8, (guar .; tep1t1).
Tépl'.wa (irre~.), caro, (guar.; hep1bâ
- Corrientes).
Tépl'.-watzu (irreg. B .C. p. 551
- tepl-guaçu = preço, valor, custo,
caro, custoso, custo grande): ser caro,
valioso; custoso: ko hépl-watzu =
aquilo .é caro, (guar.; tépl).
Téputi (irreg. - idem; tépoti - L.À.
p. 25 - ti-1>otsi = l'rxrrémcnt): obra.
fezes, excrementos, rsrôria, evacuar,
eRtar enferrujado: hép1Iti, u-époti =
- dêJe, dêle próprio: hê-rêputi-pa' arn = tenho p1 i:;ão de ventre,
oclusão intestinal, (guar.; tépoti);
ita-réputi-kwêr = o que se deposita
sôbre as pedras formando crosta: itazlk-réputi-kwêr = ferruyem: héputi = está enferrujado: téputi,
'
,
. ~
-renaw
= latrlna:
teput1-t.w
=
= montão de ~stru me ou excrementos:
téputi. . . zu-hlw = limpar.
Têr (irreg. - L.A. p. 23 - t-era = le
nom): o non1e: hê·rêr = meu nome:
né-rêr = teu nome: hêr = o nome
dêle: u-êr = o no111e dêle próprio:
zane-rer = o nosso non1e: ure-rcr =
= o nosso nome: pe-ner = o vosso
nome: wa-nêr =o nome dêles: u-mu-mê' u u-êr = êle disse o nome dêle
(mesmo): u·mu-mê' u hêr = êle disse
o nome dêle (outro fulano): ma'ê
nungar-té né-rêr? = qual é teu
nome? ma'ê nê-rê~? = 'idem: hê-rêr
A

A

A

'

A

A

zuzê! = meu nome é José! ma'ê-té
hêr? = qual é o nome de? (guar.;
téra); têrakwên (B.C. p. 513 - teraquã = famoso, notável, famB., celebridade) = ter fama, celebridade, ser
conhecido, famoso, ter boB reputação
(guar.; têrakwã); têrakwên-iiiyu =
= ter má reputação, perder a f:.::,ce:
têriikwengatu = te1 mui ta fa n1a, reputação: têrangaw = alcunha: hê-rêrãngaw = minha alcunha: têr(i)'lm
(B.C. p. 513 - terey = sem no1nc) =
= sem notne, anônin10: · têrôk (B.C.
p. 514 -- ter6g = pôr nome) = mu.dar
de nome, dar nome, batizar, ser iniciado: hê-rêrôk = eu sou iniciado :
têrôk-haw) = iniciação, mudança de
noine, lu~ar de iniciação: k~·aharê
hê-rérôka-pé = lugar onae fui in1•
c1aao.
Térêko (irrefl'. - B.C. p. 448 - requar = que leva OR pron. te, re, ho,
gue = aqttêle que tem): ca~ar, pertencer, tratar de: hê-hl'. nu-putar(i)
né-rérêko! = minha mãe não quer
que eu te case! hê-rérêko urlw-êté-ha-rupi = êle ine tratou c::i.rinhoAAmente: térêko-har (B.C. p. 513 ·-- terequar = aquelle que te1n) = pertencer a alguém (escravo, tr2.bs.lh~1,dor),
estar a serviço de alguém: hê-rérêko-har = estou a serYiço de pJguém:
térêkoni = pertencer a: t wêê hérêkoni ! = deixa, é dêlc !
Terêkôkô, esp. de pas!)arinho: terêkôkô zé-mu-iiwii : : e~µ. de gên1eos
míticos.
Térêkwahl (irreg.), estar.ferido: hê-rérêkwal11 = estou ferido (êle n1e fere):
térêkwah1-haw = ferido., estar feri<lo:
hê-rérêko ahl-haw = est.ou ferido.
Térérêk (reg. - B.C. p. 513 - terereg =
= bater dos dentes, tiritar, estalar):
chid.r, zoar, bufar, estalai, bater doi:i
dentes;- silvar (falando de cobras): mlty
u-térérêk = a cobra está chiando
(silvando), (gu.ar.; tereré).
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existir (localizando): hêta = tem,
-Têri (sufixo verbal - idem; (ê)téri),
tem tntlito, há: zanê-rêta = somos
por pouco, qu~.s~.t a-mano(ê)-téri =
muitos: pê-nêta = sois muitos: wa= quasr, morri: a-zukii (ê)-téri =
-nêta = êles são muitos: hêta-wê =
= quase o matei: zawar-uhu hé= n1t1iis (tem): hêta-wêwê = mais ou
-zuka-(ê)téri = a onça qttase me
;
.., am1-aw
"'
(")
menos.
matou: a-ze-am1
e - té.
r1
~-rupi (idem; 1-pé) =quase \ne afoguei
.
Tété (Rufixo de intensidade - B.C. p .
no rio.
515 -· teietê = em excesso, muitisTérôk (irreg. -- B.C. p. 514 .::_ terô =
süno): n1uito mes.rno, de.mais, excessi= pôr no·me): denon1inar, apelidar,
va.mente: u-zé'êng-(é)-tété = êle fala
·batizar, m.udar o nome: a'ê hê-rérôk=
demais: a-rur pira-tété = eu trouxe
= êle tne deu no1ne, êle me batizou.
muito peixe: a-rêko-tété = tenho
muito.
Té-rt1-iro-har (irreg. -- vide; ru-iro),
aq11êle qnc de~preza, orgulhoso, altivo
Tétê (irref;. -· L.A. p. 23 - t-été = le
(pcjorntivo): ma'ê ré-ru-iro-har =
corps): corpo (integralidade de uma
= idem: té-ru-iro-ha,w = desprêzo,
coisa), o concreto, o objetivo (difealtivez, org:ulho, desagrado, abominarente do subjetivo): hê-rétê-pé a-rêko
ção: ma'ê ré-ru-iro-haw = desprêzo
ma,.ê-ahl = tenho o corpo doído:
em rel~.ção à coisas: têko (idem; puru)
p .l kwl-taw rêtékwêr = a pá do remo,
ré-ru-iro-haw = idem em relação à
(guar.; teté); tétê-kwêr = inteiro,
p~ssqas: té-ru-iro-pk = desprezado,
tudo, a totalidade, corpo: zamawdepreciado (estar): kwêz apl'.aw hé-hétê-kwêr (réhé-wé) = uma barra
. -ru-iro-plr = êste jovem está desprede sabão (intejra): a-iko hê-rétêzado.
- k wer =ego sum: ma e-re't"e-k wer=
Térukwar(i)-hawêr (irrep..), o lugar
= u.ma coisa inteira: na sua integrionde foi batido: hê-rérukwarli)-hadade: awa-rétê-kwêr i-zuka karuwêr = idem.
-méhé, u-1'.ar u-kwa-p(ã) = o corpo
do ho1ne.m afoga.ao (morto) ontem, está
Térun lreg. - B.C. p. 510 - cf. ti-npassando boiando: têté-kwêr raku-u-ru = branco que o prêto mancha,
kwêr = calor fisico: hê-rêté-kwêr
in; teiíu), efélide, sinal escuro ou
raku-kwêr = estou com calor: têtéprêto no corpo (francês; grf in de
·whu = de co1po grosso: têtékwar=
beauté): pira-térun = mancha prêta
= namorada (vide; téhêtékwar);
apresentada por certos peixes, ex.;
hê-rêté-kwar = ininha namo1ada.
tucunaré.
Têruzar (irreg. - vide; ruzar), ter
Tétêw (B.C. p. 514 ·- téµtéu = nome
confiança em, contar com: hê-rêrude aves in; térotéro); esp. de pássaro:
zar =· meu homem de confiança:
Belenopterus cayanendis lampronotus,
ihê-uru-êruzar = você pode contar
Wagl. (guar.; tétê).
comigo: té-ruzar(i)-har = obediente,
Tétlma (irreg.: Restivo p. 434 ·- teconfiante: té-ruzar(i)-haw (idem; té-·
t1'.n1a = pierna): perna: hê-rêtlniii =
-ruza-haw) = fé, confiança, crédito.
= minha perna: (guar.; tétl'.má);
Té-ru-zé'e11g (irreg,.), conselho, dar cona
tétlma-kãng = tibia, canela: tétlselho: té-ru-zé'êng-har =conselheiro:
. mii-kãng-piwlr-har = peronio (idem~
té-ru-zé'êng-haw = conselho.
tétI-mii-kãng-ziw1r-har); tétl'.ma
Têta (irreg. -:-- B.C. p. 514 - teta =
ku'aw-har = pulseira, tiga de penas
= muito, muita): ser, ter muito, haver,
que se põe na parte superior da barriga
A
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da perna: têtlm-aykwêr-ahl

= de
hA
A
'
per.nas curt as, pern1cur,,o:
e-ret1m.l.

\J

-aykwêr-ahl = sou baixote: tét'i'ma
i-oô (Restivo p. 434 ·- tetlma: M.
oó = piernn) = bg,tata d.a perna:
tétlnia ..• mu-zé-plho (reg.) = esticar as pernas (guar.; ii~-hétlma" ') ; hAe-ret1ma
,
-p1-so
a-1nu-ze-p1""'hAo=
et· estico as pernas: tétlma-pukt1=
= ser pernilongo: tétlma-yô' ô =
barriga da perna: a'lva-tlma pari=
aleijado da perna.
\J

••

•

,

Tétôm (irreg.: B.C. p. 514 ·--: tetã =
pátria, terra, paiz): lugar onde vi,re
uma coletividade, usa· se em composição: éi-rétôm = colmeia: azãng-rétôm = moradias dos espíritos máus,
visagens Oll fantasmas, identificados
com casas de cupim, (guar . ; tétã).
Té-tuwa-pé (irreg.: B.C. p. 533 -- tobá-pé = o chato do rosto, as faces):
rosto, faces: hê-ré-tuwa-pé = n1inhas
faces, (guar.; tova-pé); té-tuwa-pé
kãng = as maçãs (o osso das faces).
Tétzak (irreg.: B.C. p. 503 - · techág;
abs. de echág = ver): o fato de ver,
ver, visão: nê-hê-rétzak = tu me
vês: tét-zakaw = semelhança, aparência: a' ê n-u-érêkohê-rétzaka w =
êle. não se parece comigo ( êle não tem ·
'minha aparência): tétzak-ukar(u)•
-wer = 1ugar d e nascimento:
t71e
hê-rétzak-ukar(u)-'fêr - é aqui
onde eu nasci.
Té,vara (irreg.: B.C. p. 443 - teborá=
o mel amargo): pólen: mais usado;
éir(i)-réwara (Chermont p. 88 - saburá), (gnar.; téwara).
Téwiha (irreg.: B.C. p. ,193 - tebihah=
= o fundo, o assento): partes laterais
da casa: o que assenta a casa: tapl-réwiha = id~m.
Téwi (idem; téi; irreg.: Mont. II p.
361/355 -- tebl'. = asiento, nalgas:
B.C. p. 492 -· téhi = o assento,, as
nádegas): nádegas, assento: em relação
A

A

às comidas significa barriga, bucho,
parte externa da barriga (neste caso
vem de tebe, B.C. p. 103 - in ebé);
hê-réwi = minh~s nádegas: (guar.;
tevi); téwi-apé = parte superior das
nádegns, sacrum: téwiha = as pa1'tes
laterais (usa-se quase exclusivamente
para casa): téwi-kata = êstar farto,
saciado, repleto: fartar-se, Baciar-se,
encher-se o bucho, a barriga: téwi-katãngatu = encher-se a barriga,
fartar-se (francês; i;;e calei: l'estomac):
hê-réwi-kata = estou farto (idem;
hê-réwi-kata-hu); té~,i-kata-hu =
= ter hidropisia: Anto11 héwi-kata-hu = Antonio é hidrópico: téwi-kwar (B.C. p. 493 - - tebi-quar = o
rectum, o ano) = ânus, rectum: téwi·
-ro'o = as nádegas (guar.; tevi-ro'ó).
Téwir (reg-.) - vide; maywi-p(a), não
ter sorte, ser azarento, ter azar: i-té·
wir = êle não tem sorte: hê-téwir-kuri =não tenho mais recursos (disse
o pagé quando não tem mais jeito· de
remediar à doenç~ ou mau olhado):
téwir-haw = má sorte, azar.
Téwlro (irreg,.: B.C. p. 26 - - agll-õ =
ciar, ter cio, ter zelo, ciume, irritar-se, exacerba.r-se): ter ciúme, inveja,
cobiçar, ser cium~nto, membrum turgescens, exacerbar-se: h e-rew1ro =sou ciumento: ko-apl'.aw hêwho
hê-réhé = êste rapaz tem inveja de
mim: téwlro-ahl = esta~ enfezado:
téwúro-ahl. • . héhé = ter inveja
hê-réwlro-ahl ·héhé = tenho
inveja dêle: téwJ'.ro·haw = ciúme,
inveja: que causa inveja: ko-kuzii
téwl'.ro-haw = esta mulher faz inveja:
téwl'.ro-ma'ê = invejoso, ciumento:
téwl'.ro-ma'ê purêhé (puru-réhé) ::oa
ciumento, (guar.; tagwlrõ).
Téw1-upaw (irre . : B.C. p. 450 - rl'.·
hlr = abs. tl'.bl'.r "' cova, sepul~hro):
sepulcro, cova.
Têwôw6 (irreg.: B.C. p.103- ebobog~
= fallar ao ouvido, murmurar): cochi~
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chàir, m.ltrmu~ar,. sussurrar: fazer zoada
confusa ou surda: hê-rêw6w6 = eu
cochicho: né..rêw6w6 = tu cochichas:
hêw6w6 = êle cochicha: tata-rêw6wô = zoada do fogo no forno:
têwôw6-haw = inurmúrio: (ouve-se
també1n a-êw6wô = eu murmuro).
Têyt'ík (vide; hêytlk), ser .atingido.
Têzu (B.C. p. 515 - tejú = laFàrto):
lagarto, tri(1, calan!;O (guar.; teyú);
têzu-hu=lngarto de grande tamanho:
Lcjnaçu, curnaçu: têzu-hu pinim =
e~p. de lagarto pintado: têzu-kwar
= cova do teiú: têzu-pirãng =
esp. de teiú encarnado.
Tézu11 (irreg.: B.C. p. 510 ~ teiíu = inchar, crescer, encaroçar): inchação, estar inchado, tlunefl:tcto: hê~
-rézu-rézun· = estou todo inchado:
tézun a-rêko = tenho inchação:
hê-ru wa hézun ·= tenho a cara inchada: tézu-ézun = estar todo inchado: ko-kuza rézu-ézun = esta
mulher está tôda inchada.
Tézupaw lirreg.: B.C. p. 515 -- teyupab = rancho, pouso): rancho, pousada, espera, parada para passar a
noite, t'ipirj, (guar.; ~éyupá).
Tézuy (idem; téz6y), part. verbal para
formar passado indefinido: akw~y
méhé kakwôy a-putar(i) tézuy =
naquele tempo eu o (quis), queria.
Têzwi (irreg.: B .C. p. 510 - tenAi =
= brotar, broto, renôvo, grelo): brôto,
nascimento (planta), estar brotando,
grelar: lwua-rêzwi = brotos da árvore: téini-tün hêzwi = a planta
e::1tá brotando (nascendo): awati hêzwi = o milho está brotando, (guar.;
teiíwi).
Ti - (prefixo verbal : B .C. p. 516- ti=
= pron. do perm. da 3.ª p.), indica o
imperativo 1. • pessaoa do plural nos
verbos transitivos, equivale a; za- nos
verbos intransitivos: ti'u za-ha! =
= vamos comer! · ti-apoI == vamos

fazer! ti-apo-zo! = não façamos !
ti-tzak-rihi l = vamos logo ver!
Tl (B.C. p. 521 - tl=oh lá, vê lá, cautela): homem, senhor, camarada,
a1nigo, é 1nesmo (vocativo) - H.F.:
hêta tlI=émesmo mPito ! za-ha-t-1!=
= vamos mesmo! é-zur(i) tl'.l=venha,
amigo (H.F.)! u'ar tata-plk'"·êr u·kwa-p(a) nê-réhé t1! = cuidado,
homem, que a brasa do fogo vai cair
sôbre ti! a'u-néhé ti! = eu vou comer,
sim senhor!
Ti (B.C. p. 518 - tim = envergonhar-se,
ter vergonha.): pudor, vergonha: envergonhar-se, estar envergonhado: a-zé-nu-ti = tenho pudor (vergonha),
(guar.; ti).
TI (reg.: L.A. p . 14 - tym = bec, nez:
B.C. p. 516 -- ti = ponta, extremidade, n2riz, bico, focinho): nariz,
ponta, proeminência, bico, focinho,
extramidade:· hê-t1 = meu na1iz:
larli)-tl = a proa da canoa: para-ti=
= enseada: zap"!lkay-tl = o bico da
galinha: (guar.; ty); tl-akwa (B.C.
p. 45 - aquatl) = focinho (cf. kwa·
-tl = coati: de nariz pontudo): tl-apar= nariz torto: tlmt1=n. próprio,
nariz prêto: t:i'.-aph = ponta do nariz:
ti-apita = focinho: marakaza u-kiiriiy za war t1-ap1ta-réhé = o gato
do mato deu uma unhada no focinho ·
do cachorro: tl-kãng = osso do nariz:
tl-klr (icten1; tingir) = cartilagem
do nariz: tl-mêw = nariz chato:
tl-1nuku-ma'ê = narigudo, bicudo:
akara timuku = esp. de acará:
tinglrêr <vide;· anghêr) = idem:
tingwêr=ventas, narinas: tl-pa'am=
ter obstrução nasa.l: hê-tl-pij'am =tenho obstrução nasal (idem; i-pii'am
hê-tl-pa'am); (guar.; ti-pa'ã); tl-ru wl'. = hemorragia nasal (idem;
apingwa-ruwl), (guar.; t1-rugu1).
TI (reg.: B.C. p. 521 -· ti = liquido,
. çumo, ourin~: urina, liquidosem geral,
sumo, caldo etc.: _hê-tl ·= ·minha ·urina
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(ide~n;

t~-karuk);

(guar.; tl); tl-ahl = estar com vontade de urinar
(guar.; ti'.-ahi'.y); hê-tl'.-ahl katu =
eu tenho muita vontade de ... (B.C.
p. 522 ·- che tlahli); ti'.-pa'am =
retenção de urina (i-pa'am hê-t1-rupi = tenho ... ): tJ'.-rapê = uretra
(gua1.; tl-rapê).
Tlãkwên-ahl (irreg.: B.C. p. 102 -· ·· eaquã = cheiroso, odorífero, perfun1z.do):
cheirar, ter cheiro, odor, perfume:
ma' ê rlak wên-ahl = perfume: na-hlakwên-ahJ'. = não tem cheiro
bom: tlàkwêngatu (irreg.) = des- ·
prender um cheiro bom, cheiroso, perfumado, aromático, fragrância, (guar.;
tlakwãngatu).
Ti'am, flauta: wlra-hu kãngwêr ti'am:
flauta de osso de gavião.
Tlaôr (reg.: ide1n; tia wôr; B.C. p.
522 - -· tiahór: carente, privado, carecido, o que tem exhaJustão): passar
fome crônica, carência alimentar, ter
necessidades materiais, faltar comida:
hê-tlaôr = estou passando fome.
Tl-apJ'.r (B.C. p. 522 - tlapJ'.r: ápice
da corrente): cabeceiras (água): iarapê
1-rJ'.-apJ'.-pê: nas cabeceiras do igarapé:
tl-apJ'. kutJ'.r: ·rio acima (idem; 1-rl-apl kutlr), (guar.; tJ'.-apl).
Tl-aplr (reg.: B.C. p. 516 - tlaplr:
o extremo, o apice do nariz): a ponta
do nariz.
Tlaply (reg.: B.c·. p. 522 - tlapli:
esgotar, esvaziar, pôr a seco): esvaziar,
esgotar, pôr a sêco (cf. lply}; lar
a-tlaply: esvazio o casco, jogo a água
fora, (guar.; tlaply).
Tlaply•. .. wi (reg.: B.C. p. 522-- tl'.apfi:
arrojar, atirar): t.irar, retirar, jogar
fora a água: l lar-wi a-tlapl'y: retiro
a água do casco.
Tlapu (irreg.: B.C. p. 522 - tlapu:
estrondo, fragor d'água, rumor de
corrente): estrondo, zoada, barulho
de pilão o.u pau ôco, fazer. barulho,

zoar, rumor; roncar: (aman ~-r~ápu:
estrondo da chuva:) hê-rlapu: estou fazendo barulho: hê-rlyê tlapu: minha
barriga ronca (após grande ingestão de
líquidos): 1-rlapu ita-réhé: fragor da
água contra pedregulhos: 1-tlapu
ita-réhé: g ágl1,a está batendo zoando
contra as pedras: m uka w-rlapu: tiro
de espingarda: ingu' a-rl'.apu: zoada
do pilão: (guar.; tlapu); fl'.apú-hu:
zoada forte, estrondo: tl'.apu-apu:
bater fazendo zoadas: t.lapu-ma'ê:
chocalho.
Tlaro (irrcg.: B.C. p . 523 - tlaroi
maduro, amadurecido, temperado, de
sazão): maduro, amadurecido (guar.;
tlarõ); tJ'.arõng (reg.); estar de barriga
cheia: hê-tl'arõng: estou de barriga

chein..
TI' a-ruru (irreg.), ter galo, estar inchado:
hê-réha-pl.kãng tJ'.'a-ruru: tenho um
galo na fronte: hê-rl' a-ruru: estou
cheio (comi demais).
Tlawôr (reg.: B.C. p. 522 - tlabor:
o que tem exhaustão, carente, privado,
carecido): ter carência alimentar, estar
carente de; privado de, passar mal,
passar fome: zanê-tlawôr: estámos
passando mal (fome).
Tl'ay (irreg.: B.C. p. 450 - rJ'.âi no
abs. t'i'.âi: suar e suor): suar abundantemente, exsudar, trBnspirar: hê-rl'ay:
estou transpira·ndo: hl'ay: êle sua:
(guar.; tl'ay); hê-pérêw tl'ay: exsuda. a minha ferida: tl'.'ay-ma'ê: que
transpira, súa: tl' ay-tlkJ'.r: got.a de
suor: tl'ay-z-J'.rJ'.k: tranRpirar abu~
dantemente, (guar-.; t1' ay-wlrl).
Ti1iy B.C. p. 516 tiâi: gancho,
croque, gril.mpo, entalhe): gancho,
dente, grampo: wha-ti'ay: dente feito
no pau: ukên-fi'ay: gancho da porta:
pina-ti'ay: gancho do anzol.
Ti'êr (neol.), tigela de esmalte.
Tlhukwêr(irreg.: B.C. p. 526- tlho: ir-se o líquido, vasar): ranho, muco, excreção: apingwar-rlhukwêr: idem.
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Ti'i (sufixo verbal: B .C. cf. p . 597
tip: já): acabamento da ação :
completou-se a ação com idéia de dificuldade; com o tempo, afinal, faz
pouco que: a-zapo ruku lar ti'i: eu
fiz, terminei (com o tempo) a canoa:
a-hêm ruku ti'i zé-plhlk-ha-wi:
com o tempo (afinal) sai da cadeia:
o-ho ruku ti'i: faz pouco que êle foi:
ma'ê-pé-té ti'i-ho-ni ra'ê?: até onde
foi êle, afinal ?
Ti'lr (irreg.: B.C. p. 518 - tilr: sobrinho): sobrinho (H.F.), filho da irmã:
hê-ri'lr: o meu sobrinho, (guar.;
ti'l).
Ti'i-té (cf. ti'i), muito cedo, cedinho,
logo loguinho: a-zur ti'i-té néhé:
eu virei cedo: ti'i-té ruku: prefixo
verbal indicando passado próximo:
ti'i-té ruku a-zapo: eu já fiz (faz
·p oucas horas): ti'i-twé: ainda está
cedo: ti'i-twé-rihi: idem: ti'i-wê:
cedo: a-pu'am ti'i-wê: eu levant o
cedo.
Ti-itl (irreg. por té-itl'. ou té-itlk; B .C.
p. 505 ·- titlg: lançar, arrojar, atirar):
cisco, montão de cisco, lixo.
Tik! (B.C. p. 517 - tig: quebrado,
quebramento ou quebradt1ra): onom41topéia produzindo o estalo do que se
quebra, (guar.; tig).
Tl'.-kãng (vide; ti: nariz), osso do nariz.
Tl'.-karuk (B.C. p. 432 tycarúc:
ourina): urina.
Tl.kê'lr (irreg.: B.C. p. 529 - t1que1r:
irmão mais velho do homem): irmão
mais velho (H.F.): tlkê'lr: cunhada ,
mulher do irmão mais velho (M .F .):
(guar.; tlke'l); tlkê'l-ra'lr: sobrinho
(filho do irmão maior) -- H.F.: tlkê'1-ratl: cunhada, mulher do irmão mais
velho (H.F.): tikê'J'.-wêr: a espôsa do
irmão mais velho (H.F.).
Tlkêr (irreg.: B.C . .p. 529 - tlquer:
ermã mais velha da mulher): irmã
mais velha (M.F.), (guar.; tiké);

tik~r-mên (B.C. p. 529 - tl'.gueme)z
cunhado, marido da irmã mais velha
(M.F.): tikê-wên: idem.
Tlklr (reg. : B.C. p . 529 - tlquh:
gottejar, pingar: gotta, pingo): gotejar, pingar: gota, pingo: J'....tficl'.ri
pi~go , gota de água: tuwl-tlklr: gota
de sangue: (guar.; tlkl'.); tlkl-tlklrz
cair pingando, gotejando: (.guar.; tlkl);
· tlkI'u: sorver (guar.; tlkl' u).
TlkJ'.rJ'.y, esp. de gafanhoto.
Tiku (irreg.: B .C. p. 524 - - tl-cu: ser
liquido, de1retido, derreter..ge): derreter, derr~ter-se, dissolver-se, desmanchar-se derretendo: zuklr tlku 1-pê:
o sal derrete, dissolve n'água: ma'ê-rlku: coisa derretida: ma'ê kawêr
tJ'.ku tata-pé: a banha dissolve-se no
fogo: (guar.; tlku); tlkukur (reg. :
B.C. p. 529 -- tlqulcour: sorver,
engulir líquido, bebe.caos goles): sorver,
beber aos golinhos, beber gota a gota,
tragar sorvendo: tikupl (idem; tukupJ'.; B.C. p. 524 - tlcupJ'.r: distilado, escorrido: sumo ou caldo da
mandioca): tucupi: tlku-plrêr: o que
foi derretido, dissolvido : tJ'.ku tlku:
derreter aos poucos: tiku-ru (etir:n.;
rug; B.C. p. 462; brasa: tlku: derretida): ferro: tlku-ru-pê: enxada
(por tlku-ru-pêw: ferro chato).
Tlkwiikwên (B.C. p. 197 - lcabaquã:
correnteza ou corrente de rio ou água:
a corrente, o rápido): correr (água,
r io): 1-rlkwiikwên: correnteza, a
corrente: corredeira, baixio: l-tlkwakwêwn: a água corre.
Tlkwar (re~.: B.C. p . 529 - tlquab:
passar o liquido, deitar á~ua ou liquido) : molhar farinha para fazer chibé, pôr água na comida, fazer chibé:
(guar.; ti'.-kwá); é-tikwar: (me) faça.
um chibé! tlram-tlkwar: chibé.
Tl-kwêr (B.C. p. 521 - tl: líquido,
sueco, caldo: irreg.): água de, sumo,
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caldo: ser .liqueíato, diluído, derretido,
(guar.; tl-kwê).
Tr kwêz(i)'lm, de bexiga frouxa (mija
quando 1·i, etc.).
Tbn (reg.: B.C. p. 526-· t1m: plantar,
fincar, enterrar, sepultar, semear): plant ar, semear: 1•hAe ·a-ma /Ae-t1m: eu
planto, semeio: tlmar: cultivador,
plantador, covairo: tlmaw: canteiro,
(guar.; ty).
Timl'.-zé~eng (reg.: B.C. p. 518 timo:íiee: assoviar: idem; teml-zé'ãng
ou timu-zé'eng); assobiar: timl-zé'engaw: assobio, (guar.; tib1':íie'e).
Timô (reg.: B .C. p. 518 -· timhó:
nome de várias plantas, ct1jas emanações enebriam): tjmbó (guar.; timbó);
timô-ah1: timbó verdadeiro: timô'I:
água, suco de t.imbó: timo'lw: timborana (esp. de árvore): tim6-ka'a-i
timbó de f ôlha (esp. cultivada): ti~ô
-kazan: timbó "caiana" (esp. CL1ltivada): timô-kunamli timbó cunambi (esp. · ct1ltivada): timô. . • tuka:
bater timbó:' timô a-tuka: eu bato
timbó: tim6 tuka-haw: pesca com
timbó.
Timor (reg.: B.C. p. 518 . - tln1bo
idem; tlmbor: vapor, fun10, exhalação): neblina, vapor, fumaça, fumaçar, exhalação (guar.; timb6); z.u ru-tlmor: hálito: 'í-tlmor: neblina
acima da água: l'.wl-tlmor: neblina
acima da terra: u ... tlmor: está fumaçando.
Timô-rapôta (vide -· timô), feixe de
V

timbó.
Tbnu'i (1eg.: B.C. p. 203 cf. lmhu:
árvore tuberosa: lha J'.mbu: fructo
que faz vir ou que dá' agua): rachado:
wlra-tlmu'i: pau rachado: tilnu'i;.lllu'i: ~~chado aos pedaços.
Trmuku (reg.: etim. - ti: nariz, bico,
focinho: puku: comprido), narigudo,
bicudo: akara-tlmuku: esp. de acará
(peixe).

Trnéh~m (irreg.:

B.C. p. 527 - · t~nih~ &

cheio, extravasante, encher-se ou estar
cheio, derramar-se): cheio: estar cheio,
derramar-se: (guar.; tén1hé); tlnéhêm zé-hé zé-hên: cheio até transbordar.
Ting (reg.: B.C. p. 519 - ting: branco,
alvo, claro): ser bránco, alvo, claro:
às vêzes significa "fumuça": ita:tings
pedr~ branca: 'aw-ting: cabelo branco: (guar.; ti); tingatu: alvinho,
·m uito branco, 1nuíto claro: .ting-haws
brancura, alvura: tingwérôt: branco
acinzentado: tata-ting1 fumaça: ka'a•
-ting: caatin~a.
Tingi (reg.: B.C. p. 519 tingla
enfadonho, moleÃto, mofino) : ser enjoativo, enfadonho: i-tingl: êle é enjoa-

tivo.
Tingir (idem; tl-klr ou tinglrêr;· B .C.
p. 519 - tingir: c~.rtilagem do nariz):
cartilagem do nariz (guar.; tinglri)1
tingwar (B.C. p. 519 - tinguas as
fosse..s na.saü3): vent~s, narinas, fossas
nasais.
Tin1'a (idem; zénl'a), jandia (esp. de
peixe).
Tinlng (reg.: B.C. p. 520 tinia
secco, seccado, estl!.IJ.diço, quebradiço):
estar enxuto, sêco, estaladiço, queb.ra.diço: passado, murcho: ma'ê.- lwa
tining: fruta ::;êca, pa8sada, murcha:
ma'ê-rooliwêr tining: carne sêca:
pira-tinlng: pe!xe sêco, (guar.; tini).
Tinglya (B.C. p. 510 - -· tingl'.ya: embriagar · peixe, envcnar): bater timbó,
embriagar peixe.
Tl'ôk (reg.), passar, coar (tirar a água) :
kafé a-tl'.'ôk: passo o cn.fé.
Tl-pa'am (reg.), ter obstrução nasal:
hê-tl'.-pa'am (idem; i'pa'am hê-tl-rupi).
·
TJ'...pa'am (vide-· t'í: urina), ter retenção de urina.
Tipaw (reg.: B.C. p. 527 - tipabs
acabar-se o líquido): ,sêco, vazar, sec~r
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(falando de rios ou lagoas): ~-tVpaw:
o rio está sêco: 1-t1pa~ o-ho ina:
o rio está vazando: témimôy tlpaw:
o guisado está pronto (sêco), (guar.;
tlpá).
Tl-p(é) (reg.: B.C. p. 538 - tlpe de
tlb: fazer e a posp. pe locativo define
o lugar onde tem determin~a coisa,
em grande quantidade): (i)ta-tl-p(é);
pedre~aif;: awati t1-p(é): lugar de
milherais.
Tlpéir (teg:.: B.C. p. 52& - tlpêir:
varrer, tirar o eisco): varrer o cisco,
(guar.; tlpeí); tlpéi-haw; vassoura,
escova, espanador: tlpéir-haw: idem:
1tlpéir: varrer o cisco.
Tlpl'. (B.C. p . 528 -· tipl'.: fundo do
liquido, da água: irreg.): estar fundo
(reg.): fundo, profundo (irreg.): l-tl'.pl:
o rio está fundo: larapê na-tl'.pl-ys
o igarapé está raso: tlpl-été: muito
fundo (idem; tlpl-étété); i'. na-tipl-étété-i: o rio não está muito fundo:
tlpi'.-haw: fundura, profundidade, profundeza: 1-rlpl-haw na u-étété-i: a
· profundidade do rio é pouca: tlpi'.-ran: ser ralo: éir tfpl'.-ran: mel
t.llo, aquoso: tlp~ra-n-ahl: ser muito
ralo, aquoso: minga'u t1p1-ra·n -ahls
um mingáu muito ralo: ti'.pi'.-ratl'. (B.C.
p. 528 - ti'.pl-ratl: farinha. de mandioca); farinha sêca, branca, grossa,
grolada: tlplrêr: estar raso, lugares
·rasos: 1-rlplrêr: o rio está raso:
tlplrêr-ahi'.: estar muito raso: ti'.plrêr-haw: lugares rasos: l rlplrêr-ha·w: os lugares rasos do rio: tlpl-aku: morno: l'. rlp1-aku:·água morna:
- tlplnétzakatu: transparente, claro,
'límpido, limpo: 1-rlplnétzaku: água
clara: ma'ê-rlru rlp1oétzakatu: vidro transparente: tlpl-ting: barrento,
t:urvo: l tlpl-ting: água suja, batrenta, turva: tipl-un: opaco (cf. kurupl·un: ig. do Gurupiunap: 1-rl'.pl-un:
água suja: kuru-pl-un~ Gurupi sujo:
tlpr-wéraw: transparente, brilhan-

te: ~-r~pl-w~raw: água transparente:
tlplwl: azul: l-rlpl'.wl: água azul:
tlpl-zua: espesso, denso, (guar.;·tlpl).
Tlpl'ar vide: tlpla'ar; B.C. p. 528
- tlpiagc coalhar, coagular, tapioca:
ibidem tlplar in tlpl'.ag); coalhar,
coagular-se, cristilizar-se: precipitar-se, sedimentar-se: tapi'ak kamlkwêr tlpia'ar: o leite da vaca está
coalhando: (guar.; tlpl'a); tlpl'ak
·(cf. B.C. p. 205 - lplag); tapioca,
coalho: tlpl'a-kwêr: coalho, tapioca.
Tlpi-kirira, água suja, não potável: ko
l tipi'.-kirira: esta água não presta,
poluída (para beber), cf. l purãng·êté: água potável, salubre.
T1-pi'1y (vide; pl'iy; B.C. p. 528 cf.
tlpli: borrifar, molhar, regar), soltar
urina, molhar, borifar.
Tipi'.ku'ê (idem; tapl'.-ku'ê; B.C. p.
483 - taplcoê: casa ou cova de formigas principalmente da saúva): casa
de cupim: acredita-se serem estas casas
moradias de visagens ou fantasmas
azang-retom •
Tlpirãng-haw•.• mu-tawa (reg.), estar
com icterícia: tipirãng-haw hê-mu·tawa: estou com icterícia.
Tlplratl (B.C. p. 528 tlplratl:
farinha de mandioca): bolos de farinha,
farinha sêca, (guar.; tlplratl'.). (
Tlplt1 (irreg.: vide; tépltl; B.C. p.
529-- t1p1t1: expremer, tirar liquido):
expremer, tirar liquido por pressão.
Tlplting (cf. B~ C. p. 211 - lting: água
turva): ser barrento, turvo: 1-tlpltingi
água . barrenta, turva.
Tlpl-tlrira (cf. t1p1-ldrira), água muito
suja, escura, prêta (ser).
T1p1y (reg.: B.C. p. 528 - tlpn: borrifar, molhar, regar): aspergir, borrifar,
salpicar, molhar, regar (guar.; tlply).
Tlpôr (reg.: B.C. p. 525 - tipt.r); estar
de barriga cheia: hê-tl'.pt.r: estou de
barriga cheia.
(
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Tlpuk, jorrar água:

~-t~puk:

afastado, desterr2,do, deslocadó: ihê ud'água.
tlrlk ma' ê hê-rapJ'.-z-wi: eu estou
afastado da minha cas~: ihê u-tlrlkT1ram (reg.: não àc·~ ita pron. possessivos,
ma'Ae: eu f u1• dest errado: t1r1"'k ••• wi:
vide; témi'u; B.C. p. 529 - tiram:
mudar, afastar-se de: a-t:lrlk hê-rêkaquilo que se come co.m carne ou peixe:
waha-wi: eu mudo de lnghr. é-t'ír'ík=
farinha, pão): farinha de mandioca
cai fora.
em geral (guar.; tira); tiram i-muTiring (port.; seringa.), borracha: ti·lru-plrêr: farinha d 'água misturada
ring( a)-lhlk: leite da borracha (látex):
com fa,rinha ralada: tiram i-parêr:
tiring''íw: seringa (árvore).
farinha d'á,gua (puba): t1ram J'.ru-plrêr: farinha d'água misturada com
T1rlr1k (reg.: L.A. p. 13 - tyryry:
farinha ralada: tiram réha'ingwêr:
trainer): arrastar-se; a-tlrlrlk lwlcaroços de farinha: tiram réha ku'i·wi: arrasto-me no chão: tl'.rl'.-t1r1k:
·kwêr: farinha fina, polvilho da farecuar resistindo, arrastando-se, (gt1ar.;
rinha: tiram rêha uhu-kwêr: farinha
tlrirl).
..,
.
..,
.
grossa: tlram-rlru: paneiro de fariTl-rl'.ru (reg.: e t im.: t1: urina: r1ru:
. nha, saca, alqueire de farinha: kocontinente): bexiga, urinol (guar.; ti-kamuti u-pllilk mukuy tlram-rlru).
-rlru: êste pote "recebe" (nêste pote
Tirlwa (etim.; tiri: sêco, qt1ebradiço:
cabem) dois alqueires de farinha:
lwa: fruta): fruta: akuti-tirlwa:
tlram-tJ'.kwar (vide; tl'.kwar): chibé:
fruta de cutia, cutitiribá: tiriwa-ran:
tiram a-tlkwar: eu faço chibé (idem;
esp. de cipó cuja fibr·1 torcida é usada
tlkwa); tl'.ram-ting: farinha sêca,
para calafetar as casas.
branca (idem; tJ'.ra-ting); tlram-zua
(idem; tJ'.ram-zuwa): angú: pirão
Tiriwê (B.C. p. 486 -- tarabé: barata):
de farinha d'água U8ado como isca para
barata co<num (guac.; taravé).
·
piabas e pacus: tl'.ram-nêm: farinha
Tiro (reg.: B.C. cf. tlra futuro tiram:
puba, farinha d'água.
o que há de accompanhar: farinha-p.
529: 'u: comer): comer com farinha
TJ'.-rapê (vide; ti), uretra (guar.; tld'água: ma'ê.- rookwêr a-tiro: eu
-rapê).
como carne com farinha, (guar.; tirú).
Tl-ré'J'.m (idem; tlréhlm), nariz reto : ·
Tiro-tiro-har-été (port.; tiro), belicoso,
hê tl-ré'lm-katété: tenho o nariz
qt1e gosta de tiros: tiro-tiro-haw:
aquilino.
guerra, briga.
Tlrl (reg.: B .C. p. 530 ·- · t1r1: manar,
T1ru (irreg.: vi<le; r1ru; B.C. p. 530
fluir):· manar, fluir, derramar : tlrlrl:
- tiru: corttinente, vaso, cesto, caixa,
derramar abundantemente : u-tlrlrl
b~inha):
lugar acostumado, ponto,
hê-ruwl-kwêr: eu tenho hemorragia.
continente, vasilhame, tôda espécie de
Tlrl.k (reg.: B.C. p. 530 -· tlrl: desviar,
lugJl.r onde cabe a pessoa : hê-rlru:
escapulir): afastar-se, separar-se, desmeu lugar, (guar.; t lru).
lizar, retirar-se, sair, apartar-se, muTlru (reg.: B.C. p. 530 -· tl'rõ: ·qualdar-se: a-tJ'.rlk: eu mudei de (minha)
quer, cada qual): qu2.lquer, qualquer
casa: 1 tlrJ'.k: o rio muda de leito:
um: a.wa tiro ho: qualquer um vai.
zararak-rupi a-tlrJ'.k-putar i-ho: eu
Tiru-ah1 (reg.: idem; tii;wah1; B.C.
quero me µiudar para o Jararaca,
p. 514- terô: errado, completamente'
tlrlk-haw: afastamento, separação:
muito diverso, divergente,. dissonante):
retirada, mudança: (u)-tl r,lk ma'ê:
ôlho

0

\1
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besteiras, tolices, graças, gracinhas
'(farer): indecência, judiação: tiru-ahl'. hêkoni: está fazendo graças:
tiru-ahl'.-har: besta, indecente: tiru-ahl'.-ha w: bandaleira, besteira, judiação, ruindade: kwaharêr é-za-po-zo
tiru-ahl'.-haw ! : não faça besteiras, menino! u-zé'eng tiru-ahl-haw-réhé:
zombar de algué1n com maldade:
u-apihar u-iru-ahl'.: êle zombou do
oHtro.
/
Tirur (reg.: etim.; port. ceroulas), calça:
tiru-puta·w : botão (idem; tirur-puta:w); tirur-a' i: calção, cueca:
tirur-aykwêr-a'i: idem: tiru-rétlma: pernas das calças: tirur-pl': o
fundo interno da calça.
T1-ruwl (reg.), ter he.m orragia nasal,
epistaxis: hê tl-ruwl (idem; hê-aplngwa-ruwl): tenho epistaxis, (guar.;
ti-rugwi).
TI-ti (reg.: vide; ti; B.C. p. 521 -· che
ti: eu ourino: forma aumentativa):
urinar: hê-tl-tl: eu urino, (guar.; tl).
Tltlk (reg.: B.C. ·p. 5~0 -· ti'.t1: tremer,
palpitar, tremular): palpitar, bater
(pulso, coração, cabeça), latejar, levar
.um susto, mexer (diz-se quando os
músculos de um bicho ou homem morto
continuam mexendo), ter um ''tique" ,
nervoso, estremecer: u-mano tl'.tlk:
êle agoniza: ma'ê-rookwêr u-tltl'k:
a carne mexe. (depois de ter sido cortada): akãng-tltl'.k: latejos da cabeça:
a-tJ'.tlk: levei um sutito: (guar.; tltly);
tltlk-ha~' : palpitação, latejo.
Titlk-a'i (adv. vide; té-itlk-a'i), imediatn.Jnente, logo .
Ti-tlng (feg.: vide; ting), estar com
1na.ncha5 brancas: ti-tingwêr: aquêle
que' se tornou branco.
Ti'u (reg.: B.C. p. 97 - çuú: morder):
morder, dar uma dentada, mascar,
mas·t igar: hê-rémê a-ti'u: mordi o
lábio: zawar-uhu-a~i zwã u-ti'u:
uina onça pequena deu um.a dentade,

no João: (guar.; su'u); ti'u-haw:
dentada, mordida: ti'u-ph: ser mordido: ihê i-ti'u-plrêr: eu fui mordido: ti'u-ti'u: mastigar, mascar,
mordiscar, beliscar (guar.; su'u-su'u);
ti'u-wêr: mordida.

Tl-uhu (reg.: vide; ti), ser narigudo.
Tl-uhu (ir.reg.: idem; tlwhu), estar
cheio (rio, igarapé etc.), estar aguado,
encher: l tl-uhu: o rio está cheio:
1 tl"'uhu-ahl: repiquete: ma'ê-lwa
rl-uhu: fruta aguada: 1-tl-uhu ina:
o rio está enchendo.
-Tlw (B.C. p. 523 - tl'.b: abundancia,
frequência: vide; ti-pé); sufixo nominal para indicar o lugar onde tem
reunida uma grande quantidade de
coisas determinadaR: awatl-tlw: milheiral : ita-tlw: pedregal: mani'ôk-tlw: mandioca!: zukur-tlw: salina:
témi'u-ti'.w: lugar de fartura, (guar.;
tl) . .
T1w-apê (B.C. p. 523 --- rl'.bape: casca
de banana etc.): irreg. envólucro, cascá
(banana, milho etc.).
Tiwi-kata cirreg.: idem; téwi-kata);
farto, satisfeito, repleto, de barriga
cheia: hê-riwi-katãngatu: estou saciado.
Tlwlr (irreg.: Mont. II p. 389/383
- -· ti'.hl.r); irm.ão menor (H.F.): u-~~
·mungeta u-J'.wlr upé: êle está
conversando com o próprio irmão :
hê-rl'wh: meu irmão: awa-rlwlr: o
irm.ão do homem: (guar.; tlvl); ti'.wlrêta: os irmãos menores (H.F.) (B.C.
p. 195- lblretá); tlwlr-klrêr: irmão
mais novo entre os menores (H.F.):
hê-rlwlr-klrêr: meu irmão: tlwh-a'i: idem supfa: tlwl-ra'lr: sobrinho, filho do irmão mais novo (H.F.):
hê-rlwl-ra'lr: meu sobrinho: tlwlratl (Mont. II p. 3891383 -· tl'.hlratl);
espôsa do irmão mais novo, cunhada
(H.F.).
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deitado sôbre a barriga: hê-rlyêw
a-zu = estou deitado sôbre a barriga.
Tlzwi (irreg. - B.C. p. 530 - tlyui =
= espuma, espumar): espumar, fazer
borbulhos, o que · está espumando,
espuma: l-rlzwi (idem; 1-rlzwingwêr) = espuma da água: 1-tlzwi =
a água está espumando, fazendo
borbulhos: zapêpo tlzwi = a panela
espuma, ferve (a água da), (guar.;
Tly~ (irreg.: Mont. I p. 507 tlé);
tl'.ywi).
barriga (parte interna), abdómen, triTô? (B.C. p. 531- to; interj. ou adv. =
pas: hahl hê-rlyê-plp(é): tenho dor
sim, assim, bem., vá, oh! de espanto):
de bar:riga: (guar.; tlé); tiyé i-piham
interjeição indicando êrro, falha, movi(B.C. p. 525 - tle piça: .rêde ou
mento desajustado ou inesperado.
transado das tripas, epiploon); epíTo( w)i (B. C. p. 534 -· tobi = nome
ploon: tlyê-apiruru: o roncar da
de um .peixe pequeno), esp. de sarap6
barriga: tlyê-kiitii: estar farto, satisprêto.
feito, de barriga cheia, ser pançudo,
Too (B.C. p. 535 - too = ter carne,
barrigudo (guar.; tl-gwatá); hê-rlyê-katii: est9u farto , satisfeito
carnudo, polposo, eRpêsso, encorpa.do):
(i!km;_ tlyê-katãngatu), tlyê katiiter carne (mais usa.do nas forma.s com-hu: buchudo, barrigudo, bidrópico:
postas): too-ham (B.C. p. 535 ·- tooçã = resistente, tenaz) = tecidos
tly~-kwé-kwêr: a parte interna da
musculares: too-kwêr = carne humabarriga, os intestinos: tlyê-kwêrt
intestino grosso, tripas, entra.nhas, vísna (reg.): too(i)'l'.m = descarnado (B.C.
eeras (guar.; tlyê-kwê); tlyê-kwêr- tooey), (gus.r.; to'o).
Tó'ôm (reg. - L.A. p. 9 - taí1m =
-uhu: o estômago: tlyê-kwêr uhu= argile): _lama, lamaçal, atoleiro,
·kwêr: intestino grosso: tlyê-kwêr
pu'i-kwêr: intestino delgado: tlyê
estar sujo de lama, atolar, estar enlaml-mlz-ahl: ter dor (apertos) de
meado: hê-tó'ôm = estou enlameado:
hê-pltó'ôm =tenho o pésujode lama:
barriga: hê-rlyê u-ml-mlz-ahl: tenho
dor de barriga: tlyê-pôr: estar grátó' ôm-réhé hê-pl'. zan-ahl'. = eu
vida, buchuda, -de barriga cheia, estar
;ttolo, (guar.; u'u).
farto; tlyê-pôr(é)'lm: estar em jejum: Tópôy (reg. - B.C. p. 546 --- tupói =
tl'.yê-pu'i: intestino fino, delgado
coisa pendente): tipôia, f?.ixa de al(idem; tlyê-pu'i-kwêr); ºtl'.yê ..• mogodão para carregar as crie,nças.
-wôk: abrir o ventre, partir a barriga : Towlahu (irreg. - B.C. p. 343 -- oblahu = fôlha nova): fôlhas novas,
tl'.yê puk\1roro: borborigmos, roncai
a barriga: hê-riyê pukuroro, hê- ·
brôtos novos, revcrdcsr.er: wJ'.ra-o-may 11-hêy: a minha barriga está
wlRhu = idem. (guar.; tovl'.-p'i'.ahu).
roneanrlo, estou con1 fome: tl'.yê-rahl =
Tu (B .C. p. 539 - tub = estar sen= diarréia, dor de barriga (ter): tly~
tado, deitJ1do ou pousado): índice de
tlapu = borborigmos intestinais proposição espacjal, estar deitado ou
duzidos por grande ingestão de líquidos:
sentado: a'aw i-tu-p(a) awa wétl'.yê-uhu (Mont. I p. 507 - tlepohêm(u)-wii = estando eu deitado,
chegou o homeill: a-kêr i-tu-p( ii) =
ruçu) = ser barrigudo, buchudo: tlyê:
-wa'a = baço: tlyêw •.• zu = estar
êle está dormindo: tupaw = cama.

Tlwl-upaw (irreg.: L.A. p. 27 - t-yby:
le sépulcre): sepultura, sepulcro (guar.;
tlvl); tlwl-upa-tlw: cemitério: tlwl-upaw-raply: cova (casa de difunto).
Tly (f. abs. de - hly; B.C. p. 164
- hn: tremer: faz no rel. hli);
tremer: (cf. hly-a'u-été: velha, idosa):
ft-hly: ter caimbra.

1
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Tu(w) (irreg. - B.C. p. 539 - tub = o
pae) : pai, genitor: a wa érê-étzak
a ' ê h ê-ru( w) = o homem que está~
vendo é o meu pai: na-hê-ru w(i) =
= não tenho pai, (guar.; tu); tu(w)-ãngaw = padrasto, padrinho.
Tu'a (irreg. - B.C. p. 538 --- tuã =
= talo, grelo): o~ho, cúi:;pide, talo,
grelo: ma'ê-ru' a = ôlho da planta,
(guar.; tu' ã ); tu' ãngatu = ser calipige, ter a base, os quadris desenvolvidos : tu' ãngwêr = âmago, espinha '
dorsal: wlra-ru' ãi1gwêr = o âmago
do pau, (guar.; tu' ãngwê).
Tu-a'u (reg. -· idem; tuw-a' u - B.C.
p. 547 - ·· tuyá = velho, velhice), ser
velho (só masculino), que passou da
idade de po~er ser pai, de poder procriar: awa tu-a' u = homem velho,
(guar.; tuylt); tu-a'u-haw =velhice:
tu-a' u iko = crescer, envelhecer
(pessoas): i-tu-a' u iko = êle está
crescendo: tu-a'u lman =ficar velho,
inutilizado (idem; tu-a'u-été); a 'ê
tu-a'u lman = êle está ficando bem
'
velho: tu-a'u-marazan
= esp. de
velho místico (vide; marazan) ; tu-a'u-ma'ê = velho, idoso: tu-a' u-kwêr(a)-wa == os velhos, os antigos:
tu-a' u-katu =homem já bem maduro:
tu-a'u-wérôt = homem adulto: tu-a'u
wl'.ra-pêpo
esp. de ser mitico benéfico chamado pelos pagés (idem; zanê-ramuy).
Tua y (irreg. - idem; tuway - B.C.
p. 541 -- tuguái = cauda, rabo):
rabo, cau.d·a: huay = o rabo dêle:
zawa-rnway = a cauda do cachorro:
ttiay-ran =rabicho, (gngr.; tuglva.y).
Tuhã'.ng (irreg. - ·- B.C. p. 459 -- rooça =
= soffrer, pad 1~cer, aguentar): forte,
sf1dio, resi~tcnte (físicamente), aguentar, suportar, sui;;ter, sustentar, custar
para morrer: hê-ruhãng = estou
fortB: ·tuhãng-har = aquêle que sustenta.: tuhãng-haw = · sustento: ti-

=

ram hê-ruhãng-ha w = a f arjnha é
o· meu sustento, (guar.; tosá); tuhãngatu = sentir-se melhor, aguentar,
(guar.; tosãngatu).
Tu'i (B.C. p . 542 -- tui = papagajo
pequeno de várias espécies) : periquito:
tu'i-a'i = periqt1itinho verde: tu'i-ran = esp . de periquito, (guar.;
tu' i).
Tukan (B.C. p. 541 -- tucã = tucano,
nome genérico dos bicudos ou Ranpha:;tos): tucano: tukan-raw = penas de tucano, (guar.; tukã);
tukan-a'i = esp. de pequeno tucano,
(guar.; tukã'i) -· Ramphastos Dicolorus.
Tukãngl'r (B.C. p . 541 - tucangl =
= nome d~.do à Urtigas): esp. de formigão (toca.ndira).
Tukingl-wéwêw, esp. de cába.
Tukay (il'reg. - B .C. p. 534 - tocái =
= tapume, cêrca, armadilha para
caçar): tapume, armadilha para caçar:
wlra-rukay = armadilha para os
'
passaros.
Tukuma (B.C. p. 541 - tucun1á =
= frticto do Astroc2,ryum, cocco de
tucum): f:ruta, côco do tucum: t ukumii'1w = palmeira tucum (B.C . - tu·cumalb).
TukJIJ:larê, tucunaré: tukunaré-ran =
pescaCla (tucu11aré de água salgada)
Tullupl'. (vide; tlkupl'. - idem; mani' ô-tukupl'.), tucupi, esp. de môlho,
(guar.; tukupl'.).
Tuk~r (B.C. p. 541 --- tucur = gafanhoto): gafanhoto, (gnar.; tukú).
Tu1na-kitzaw, capim navalha.
Tuma-tza-pé, rio a.baixo (cf. gua.r.,
tl'.ma-kãng = rio acima, nascente);
'fumlk (B.C. p. 543 ·-- tumbl'. = livido.
rouxo, violento): ter escoriações, equi,
moses: hê..ruml'.k =tenho escoriações(guar.; tuml).
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Tun (reg. - B.C. p. 538 - tu ª que·i
mado, encarvoado, enegrecido): quei~
mado, prêto, enegrecido, de côr escura:
pirlwitun = moreno.
Tung (reg. - Mont. 1 p. 434 - tunguçu - B.C. p. 544 - tung e bicho
nigua, pulex penetrans): pulga (bicho
do pé), (guar.; tung); tung-a'i bicho do pé: tung-uhu = pulgão:
tung. • • zo' ôk = espulgar-se.
Tu-p(ii) (irreg. - vide; tu - B.C. p .
542 p. 542 - túma em vez de túpa ,.
= estando sentado ou pou8ado): estando sentado ou deitado, indica posição espacial: a-kêr i-tu-p(ii) = estou
dormindo (deitado): érê-kêr é-zti•
-p(ii) = estás dormindo deitado : u-kêr
u-hu-p(a) = está dormindo deitado:
za-kêr za-pu-p(ii) = estavamos dormindo deitado: uru-kêr uru-zu-p(ii) = estamos dormindo deita.dos:
pé-kêr pé-zu-p(ii) = estais dormindo
çleitados: u-kêr u-hu-p(ii)-wa =
estão dormindo deitados.
Tupãn (B.C. p. 544 - t11pã = Deus):
relâmpago, trovão, Deus : tupãn w1ra-réhé u'ar = caiu o relâmpago sôbre
a árvore, (guar.; tupã); tupãn(a)-har = santificado, deificado: 'ar-pl'.hiiwé-har tupãn(a)-har = o dia.
de amanhã é santificado: tupãr-riipl'.y = céu (um dos lug~res dos mortos):
tupãn-réhé u-zéruzar-ma' ê =crente
(aquêle que acredita em Deus) : tupãn-réruza-har = idem: tupã-rêkwa•
haw = ceu (não _si.tmosférico - vide ;
lwak); tupii-rata = vela, cirio (foge
de Deus).
Tupar (B.C. p. 459 - ropar, no abs.
topar = andar vago, errante): estar
perdido, extraviado, errar: hê-rupar
ka' a-rupi = estou perdido no mato:
(g11-ir.; topá); tupar-haw = desnorteamento, desorientação.
Tupaw (irreg. - B.C. p. 544- tupaba:
= logar modo de estar deitado, posado,

cama, leito): cama, leito, lugar para
se deitar, lugar, (guar.; tupá); hê-rupa w = minha cama: né-rupaw =
tua cama: hupaw = a cama , dêle :
uru-rupaw = nossa cama: pe-nupaw = vossa cama: wa-nupaw :z as
camas dêles: pérêw-rupawêr = cicatriz (lugar da ferida) . "'Tupê (reg. - B.C. p. 545 - · tupé =
= cesto de cannas): esteira fcita de
tala de guarimã ou babaçu: hê-tupê ==
minha esteira.
Tupê (irreg. - B.C. p. 536 ~ topé =
= cobrir como cascg,, bainha, vagem,
as palpebras): ba.ínha, vagem, pálpebras: kumana-rupê = a ca::;ca da
fava (vagem)~(guar.; topé-klr) ; tupê'aw = cílios, (guar.; topê'á); hê-rupê' aw = meus cílios: tupêhly
(B.C. p. 536 - · topehü = ter sono,
estar somnolento, cochichar, pesarem
ou caírem as pálpebras) = estar com
sono: hê-rupêhly = tenho sono
na-hê-rupêhly = não estou com sono:
hê-rupêhl-z-uhu = tenho um sono
pesado, letárgico, (guar.; tupehly);
tupêhl'.y-haw = sono: hê-rupêhly-ha w-pé = durante o meu sono:
tupêhl-pêhly katu = ter as pálpebr.a s que se fecham de cansaço: tupêhl'.-z-ai yu ma'ê = dorminhoco:
tupêpir (Mont. II p. 397/391 - cheropepí) = pálpebras (guar.; topepí);
hê-rupêpir = minhas pálpebras: tupêpir 1watê-kÜt1r(i)-har = pálpebra
superior: tupêpir lwl'.-kutl'.r(i)-ha.r =
pálpebra inferior :
tupê-wlk sonolar, estar sonolento, cochilar:
hê-rupé-rupô-wlk = estou sonolento.
Tupéir (irreg. -- B. C. p. 546 - tupew =
= varrer): V8.rrer a poeira (tuwir).
Tupi'a (irreg. - B.C. p. 546 - tupia=
ovo): ovo, (guar.; tupi'a).
Tupiwar (irreg. - B.C. p. 546 - tupichuar = feiticeiro ou demônio familiar): caruára. ,
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Turti) (irreg. - B .C. p. 546 - turi •
terceira pessoa do inf. do conj. de
ur = vir): forma infinitiva de; ur =
e: vir: 'ayukwêy tur(u)-kwêy = lá
vem êle: a-wéhêm. i-tu-w(a)-tzê =
a·qui esto11 chegando (vindo): h~
-ru-rê = depois de eu vir : tt1• (i)-ha\\
(rreg. - xide; ~ur) = v inda. 1-ê·
-zur(i)-ha"' :.: a minha vinda.· muf\ j)..
-wam = a vindo. futura.
Turlw (irreg. - Mont. II p. 397 v.
391 v. - cherorJ'.; B.C. p . 537 -- torlb = ser alegre, alegrar-se): estar
alegre, alegrar-se, divertir-se, regozijar-se, alegria, gôzo, felicidade: hê-rurlw = estou alegre: né-rurlw = estás
alegre: a'ê-hurlw = está alegre:
urê-rurlw = estamos alegres: pé•nurlw =estais aleg~es: a'ê-hurlw(i)·
-wa = êles estão alegres ; u-pa(w)
hê-ruri"w =acabou-se a minha alegria,
lguar.; torl'.); 'ar-turl-paw = dia de
festa (alegria): turlw-hu = alegria
grr..nde (idem; turi'.( w)-été); turlw·paw = alegria, felicidade, diverti1nento: turlw-pa-pé (B.C. p. 537
--- torl-pape = com alegria, satísfação) = alegremente, com gôsto: turl·paw••• pé = amor, afeição, alegrja
(ter): a-rêko hê-rurl'.-paw hê-rémireko-pé = tenho a.feição para com
1ninha mulher: turlpar (mais empregado na forms, de; inurlpar =
companheiro · de prazer,
amigo,
aquêle que alegra: turl-pa-whu =
ter grande alegria. : tur1war(ii)-wa =
os Tembé do. rio Turiaçu: turlw·
-a'u = estar pouco alegre: turlw
érêko = ter alegria, estar alegre:
a-turlw érêko = estou alegre: turlw·êté = estar muito alegre: mara•
zawé-té né-murlpar hurlw-été i-ko? = porque teu amigo está (b'endo)
tão alegre? turlw-êté-hapé =alegremente: turlw-haw (Mont. 1 p. 50
- torlba) =alegrhi, felicidade, cartcia:
turlw-ha-pé = alegremente, com

=

gôsto: a-zapo hê-rurlw-ha-pé
fiz
(aquilo) alegremente: turlw-ha-rupi = alegremente: turlw méhé-har=
festivo : klwaw turlw méhé-har=
pente com adôrnos: turlw-zôt(é)c::
não tomar coisas à sério, alegrar-se
::!.-toa, zombar, zombetear: hê-rurlw·zôt(é) i-zu-pé = não tomo as coisas
a sério com êle.

Turukar(i) (B.C. p. 487 - tarocâ=farer
tomar, trocar, cambiar, barganhar):
trocai, cambiar, barganhar: nê puru•turukar(i)-,vêr hê-iru-ran10 ko-takihê-a'i ko-tata'lw-réhé? = não
queres trocar comigo esta faca contra
esta cajxa de fósforos ? turukar-plrêr = troco, trocado.
Tururl (B.C. p 530 - íthlrl = nome
dado a várias plantas raste1ras): tiri•
rica.
Tutrr (reg. - Mont . II p. 404v.,'398 v.
- tutlr.r; B.C. p. 546 - tutlr = tio
materno): tio, irmão da mãe (H.M.F.):
u-zê'eng u-tutlr(i)-réhê = .falou mal
do próprio tio, (guar.; tutl); tutl-ra' lr (Mont. II p. 404 v./ 398 v.
- tutlral = primo irmão (guar.;
tuti-ra'l); tutl-rémirêko = tia,
espôsa do tio.
Tutuk (B.C. p . 546 - tutu
bater,
golpe): palpitar : tutt1k ma'ê-har =
palpitante, (guar.; tut6).
Tuwa (irreg. - idem; tua - L.A. p.
23 - t-obá = Ie visage: B.C. p. 531
- tobá = resto, face, cara): rosto,
cara, semblante, frente, face, fachada,
lado: h~·ruwa i-plw = tenho a cara
suja: kuza-ruwa =o reste da mulher:
u wa a:: o próprio rosto dêle, (guar.;
tová); tuw-aiyu = de cara feia
(tuw-aiyu-été = idem aumentativo):
tuwaké = na presença de, ao lado de,
perto de: u-iko hê-ruwaké = êle
estêve na minha presença: hê-ko
ruwaké = perto de minha roça: hê·
-ruwaké u-zuka s: êle o matou perto
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de mim: huwaké = perto dêJe: hê·ruwaké é-ini = fica perto de mim:
tuwaké-ahl muito perto de:
tuwaké-har=vizinho: a-muhbn(i)·ruku nê-ruwaké-har héimaw hêyzun = acariciei a curica prêta cte teu
vizinho: tap~-z-uwahé = a casa
vizinha (do vizinho): tuwa kitii-kltii = rugas da fronte: a-rêko
hê-ru wa kltii-k1tii = tenho a fronte
enrugada: tuwa-kut1r = defronte a.:
érê-iko hê-ruwa-kutlr = você está
deftonte a mim: tu w-apékwêr =
= crosta, superficie: pérêw-ruw-apékwêr = crosta da ferida: tuwa·pl'a =bochechas: tuw-aplk-haw=
tampa (pote, cesto) : zapépo ru w•
-aplk-ha w = a tampa do caldeirão:
é-mur huw-aplk-hawl = me dá a
tampa! tuwa-pirãng = estar zangado;
hê-ru wa-pirãng = estou zangado:
tuwa puka = de rosto alegre; risonho:
tuw-iitii = coalhar, endurecer por
cima: huw-iitii = está coalhando:
tu wa hézun = ter a cara inch8,da:
hê-ru wa hézun = tenho a cara
inchada: tuwa-itl = topar com,
encontrar (vide; waytl); tuwa-kuru( w) = ter espinhas no rosto: tu wa-kuru-kuru( w) = ter sinais de curu ba.
no rosto: tuwa-kutlr = à vista de,
à revelia de: tuwa-mlr-ahl = fazer
cara feia: hê-ruwa-mlr-ahl = faço
cara feia: tuwa-pé = na cara, na
frente de: tu wa-pé-har = máscara:
tu wa-pé-kãng -== as maçãs do rosto:
tuwa-pétêk = esbofetear: tu w~apé
•7i-zim = que cria nata (leite, papas):
tuwa-p1k = coagular, depositar-se no,
fundo: tuwa-pir = a pele do rosto:
tu wa pltumik = ficar tonto: hê-ru wa pltumik = fico tonto: tuwa
pltuml-tumik = ter tonteiras, vertigens: hê-ruwa pltuml-tumlk =
tenho tonteiras, vertigens.

tuwa-puka=risonho, agradável, ameno: tuwa ra' ãnga-paw = máscara:
tuwazan (idem; tuazan) = inimigo,
adversário: a-zé'engar(i) i-ho i-têko
hê-ruwazan '\Ta-nu-pé-rupi = eu
vou indo cantando no caminho dos
meus inimigos: tu wazar = aquêle
que está na frente (urubu; cunhado),
predecessor (B.C. p . 534), mara.cá,
língua. pagé: tuwaza-riimo == na
frente de, defronte a: u-ap1k hê-n1waza-riimo =. sentou-se na minha
frente: u-pltn hê-rapiy u-aza-riimo = parou defronte à minha casa:
huwaza-ran10 = defronte a êle: wa·nuwaza-ramo = defronte a êles:
taply-ruwa·z a-riimo = defronte. à
casa: (ctim.; tuwa-a'riimo = encima
do rosto, defronte a): tuwa-za-ramo·har = aquêle que e8tá na frente,
adversário: tu wa-ting-aiyu = estar
pálido, descorado: tuwa-urlw = estar satisfeito, risonho, alegre: huwa·urlw = êle está ri8onho : tuwa
zéra w = ·e~t.~r serenado: hê-ru-w a
zéraw = estou serens.do.
Tu,va (irreg.), recôncavo (cf. tu,.·a =
= fa,chada): tapl-ruwa = parte da
casa situada deb~- ixo do oitero da.
frente, (guar.; tugw,).
Tuway (irreg. - -· B.C. p. 532 -- tebái =
em frente,
defronte, fronteiras):
curso, leito, fronteira, a parte fronteira,
em frente, defronte: 1-ruway = o
curso do rio, o leito do rio, a fronteira
natural feita pelo rio; (guar.; tugway)i
1-uway-réhé = do outro lado do rio.
Tuwêr (irreg. -· B.C. p . 538 - · tu ::a o
pai. abelha mestra, ovaR): ovas de
peixe: pira-ruwêr = idem.
Tu-w(i) (irreg. -- B.C. p . 539 -- tubi =
= estar quieto deitado, ficar jazendo),
estar deitado: pêp(é) tu-w(i) ! = lá
está êle ! (deitado).
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Tu wl (irreg. - L.A. p. 22- ah6 r-ugy =
le sang de l'homme : B.C. p. 552
- ugul = sangue): sangue, parente
consangufneo: ko hê-ru wf == aquêle
é meu parente: o'6k uwl-kwêr =
- tirou o próprio sangue, (guar.;
tugwl); apingwa-ruiwl = hemorragia nasal: tl-ruwl = idem supra,
epistaxis (guar.; tI-rugwl); hê-tl-ruwl=tenho hemorragia nasal: puti·ruwl = hemorragia: tuwl-kwêr ==
sangue quando derramado: tuwl·kwêr. • • mu-muka = ter hemorragia: hê-ruwlkwêr a-mu-muka =
tenho uma hemorragia: tuwl mu·muka-haw • hemorragia: tuwl-(a)nam ~ parente consanguíneo: (cí.
tuwl-nam-paw = tupl-nam-b6 = o
conjunto dos parentes consanguíneos,
o conjunto ténico): tuwl-rapê :=
aorta (caminho do sangue), circulação sanguínea, sistema circulatório:
tuwl-rlpl'ar =z coágulos de sangue,
coagular-se o sangue: hê-ruwl-rlpl'ar
(rlpl-a'ar) = meu sangue (da ferida)
está coagulando: tuwl-tlklr = gôta
de sangue.
Tuwl-ahl (B.C. p. 534 - tobl = azul,
verde -- irreg.): azul: a'ê huwl-ahl=
o céu é azu l, (guar.; tovl); tu'wl·klr = verde (guar.; tokl idem; klrovl); tuwl-wér&t = azltl claro.
Tuwlhaw (irreg. - B.C. p. 539 - tubicha = tuplcháb de ublchab =
grande, em qualidade e quantidade diz
M., em manuscrito da Biblioteca Nacional se acha tybuxáb membrudo,
carnudo, corpulento): chefe, capitão,
líder, grande, importante: hê-ruwlhaw = meu chefe: tuw1haw-haw =
chefia, liderança, comando, grandeza, importância: tuwlhttw ~pé
·har = tacape dos chefes Tembé:
tuwlhaw rêkwa-haw = o Posto
Indfgena (lugar dos chefes), (guar.;
rublsA).

Tuw'l-ma'ê (ineg. - vide; tu}, órfão
de pai.
Tuwlr (irreg. - B.C. p. 540 - tub& ==
= tio, ermão do pai): tio, irmão do
pai (H.F.), (guar.; tuvl).
Tuwlr (reg. - idem; tu(w)lr - L.A.
p. 18 - tubyr = poussiere: B.C. p.
540 - tublr = carcomido, reduzido
a pó): poeua, pó (idem; lwt-tuwlrêr),
(guar.; koruvl).
_
Tuwl-rapê, aorta, sistema circulatório,
circulação sanguínea.
Tuwlrôk (irreg. - B.C. p . 476 - tul·
r6 = ejacular proliferando): copular,
e jacular.
Tuwl-tlk1r (irreg. - vide ; tuwl), gõta
de sangue.
Tuwl-tzãng (irreg. B.C. p. 542
- tul = sentir frio): estar com frio:
hê-ruwl'.-tzãng = estou com frio:
na hê ruwl-tzãng = não estou com
frio, (guar.; tol-zã); tuwl-tzãng•
-haw == o frio: u-paw hê-ruwl-tzãng-haw = passou-me o frio (não
tenho mais frio).
Tuzuk (reg. - Mont. I p . 348 ~ tuyu
- B .C. p. 530 - tlyuk = liquido
podre, lama): lama, pântano, atoleiro,
lõdo, lamaçal, brejo, apodrecer, podre
(carne, fruta, árvores): i-tuzuk =
está apodrecendo: lwlra-z-uzuk =
pau podre, (guar.; tuyú); tuzuk-haw = lamaçal: tuzuk-rupaw (B.C.
p. 531- tiyu-upáb) = atoleiro, brejo,
lamaçal: tuzuk-tlw = idem: tuzu•
-ting = lama :?,rgilosa (guar.; tuyu-ti = nome de célebre batalha entre
Argen_tinoR e Paraguaios): tuzu-tuzuk = grande latn.Jlçal.
Tway (idem; toay - neol. por.tuguês),
to:llha: a-zé-mu-kãng tway-plpé =
eu me enxugo com uma toalha.
Twê, sufixo de insistência (com subst.),
mesmo, logo, breve (com verbos):
taply-twê ko? = isto é mesmo uma
casaf kwêtéri-twê mo êré-ho! == ê
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hoje mesmo que deverias
a-ha-ram.-twê = tenho que ir breve:
a-zapo-ram twê =eu vou fazer logo:
é-ho twê? = vai logo! twê••• kwêtéri = hoje mesmo: a-ba-ram twê
wizê-pê kwêtéri
eu preciso ir a
Vireu hoje mesmo.

=

Twê (idem; twêê - B.C. p. 539 - tubé = permanecer): sempre, amh1de,
frequentement, a cada inst:inte, c~da
vêz que: twê'ar = cada dia: twê a·rupi = diàriamente: ko-a wa u-zé'eng-twêê azéha-ramo-ha-rupi =
= êste homem sempre fal~ verdade:
a'ê twêê a-étzak-ram = eu vou ver
êle amiúde: twêê i-ma'ê-ahl iko =
= êle está sempre doente: a-ha wizê-pé twêê = eu vou frequentemente a
Vizeu: zwã twêê u-manayingatu
bê-réhé = o João sempre me tratou
bem: twêê a-ha pêp(é} =sempre vou
lá: twêê a-za-po naziwê! = eu
sempre faço assim! twêê prhaw-étê-ahl a-zahak = cada (sempre de)
manhã (cêdo) eu tomo banho: twêêhê-zahak(i)-wêr Mirã-iru-ramo, aman
u-klr(i)-wi = cada vêz qt1e (quero)
banhar-me com o Mira, está chovendo:
twê'a-rupi-har = cotidiano: twêê-har = duradouro, sólido, de boa qualidade, eterno: twêê-ha-rupi = sempiternalmente: tupãn t~êê-har ~ .
= Deus é eterno: tweê-ha-rup1-har · = que sempre dura, eterno:
twêê pltun-rupi = cada noite.
Twê-rihi (adv.), depois, pouco depois
(sentido de: deixa por enquanto!):
nani, twê-rihi! = não, depois! twê
néhf> ribi = depois: twê né!ié rihi
a-za-po néhé = eu falei (a.quilo)
depois.
Twlhaw (irreg. - B.C. p. 539 -itubl·
cháb = grande): grande, maioral.
Twlr6k (reg. - B.C. p. 540 - tub~
rug = sacudir, tirar o pó): sac~dir
Alguma coisa para tirar o pó, a poeira:

twlro-hôk = idem supra, forma iterativa.
Tzarampo (neol.), sarampo.
Tzaw (reg. - idem; atzaw - B.C. p .
239 ,.... mo-aça = fazer furos, esfurar,
esburacar furar}: esburacar, furar,
perfurar, atravessar: wlra-pew 1ta·pua-prpê a-tzaw = perfuro a tábua
com o prego: tzaw-haw = furo.
Tzay (reg. - neol.), saia, roupa, vestido.
'

A'

•

Tzê!, sim! (lI.F.).
Tzê ('L.A. p. ·34 - ké = ici): aqui, cá:
é-zur(i)-tzê ! = venha cát u-iko•tzê r = êle está aqui! tzê a-lko =
= aqui estou! (saudação de quem
está chegando): tzê-a'i = mais para
lá: tzê-a'u = mais para cá: tzê-a'u
é-zur(i) ! = venha mais para cá!
tzê-har(i)-wii = os presentes, os
daqui: ihê-naani tzê-har, pêp(é)·har ihê = eu não sou daqui, sou de
lá.: tzê-hêkoni! = cá está êlel tzê·hini! = cá está êle! tzê-kutlr = o
lado de cá, pí.,r?. cá: tzê-kutlr-a'u =
mais para cá: tzê-kutlr-har =
o de cá, os de cá: tzêmõngutlr =
mais para lá: tzêm.ongutlr-har =
os de lá: tzê-ran-été == pertinho,
muito perto: tzê-ranôt = estar perto,
mais perto de: tzê-ranôt tzê-wi ! ~
mais perto daqui! t.zê-wi a: daqt 1:
tzê-wi-harêr = os ausentes: tzê-z6t(é) = aqui mesmo: na-tze ·:.
neste lugar (idem; na'ãng).
Ttigan (idem; maturya); cigana. (esp.
1

A

de pássaro).
Tzinêr (neol.), chinela.: wha-tzinêr =
tamanco.
Tzhlk (reg. - B.C. p. 94 - chlg in
chl = escorrer, deslizar-se): escorregar : hê-pltzlrlk = escotreguei (meu
pé escorregou).
Tzl-rlrlk (rcg. - B.C. p. 93 - clr~
in clrl = deslizar-se): escorregar,
o.a.indo depois (vide; tlrhlk).
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Tz6k (reg. - B.C. p . 95 - çog = moer,
pilar, socar, bater, malhar): pisar, socar,
moer, pilar, (guar.; e6); (i)-tz6k·plr = que está sendo pilado: (i)·tzôk-plram = que vai ser pilado:
(i)tz6k-plrêr = que foi pilado.
Tzorôk (reg. - L.A. p. 15 - soróg =
rompre: B.C. p. 96 - çorog =
romper-se, rasgar-se): pelar-se (num
lugar só), rasgar-se, romper-se, rachar
por ser maduro, rachar (páu, pote,
etc.), cair ~os pedaços, desfa,zer-se,
desmanchar-se, arar, coitar: krha w
u-tzorôk = a rêde está ragada: lwlra
u-tzor6~ = rachou o pau: hê-tzay
u-tzorôk = a minha safu está caindo
aos pedaços: lwr a-tzor6k = estou
arando a terra, (guar.; soró); tzor6k(i)-kwêr = o que está rachado,
rasgado, etc.: pan tzorôk(i)-kwêr =
farrapos: · tz6r6ror6k = estar muito

rasgado: tzoro-tzor&k = pelar em
diversas partes, raspar.
Tzoro~m (B.C. p. 101 - chororô = o
mesmo que toror& = correr, mP.nar,
fluir): jorrar, manar, murmurar, borborinhar, correr (água): 1-tzororôm=
cascata, cachoeira (guar.; l-tororõ).
Tzo-tzô'k (Chermont, 92) : socar, passoca.
Tzu (Mont. II p . 191 - yu = aguja,
espina - B.C. p. 596 - yu = espinho,
poncta, agulha): espinho, farpa, sensitiva (flor), (guar.; yú); tzu'a = esp.
de arbusto espinhoso (guar.; yu'a);
tzu'lw = jurubeba: tzu'lw-riitl =
idem: tzu-tlw = espinhal, tabocal.
Tzuêir(i) (idem; tzuair(i) - reg.), terminar, findar, pôr um ponto final às
festividades noturnas da pagelância,
despedir-se dos "bichos" que foram
convidados na mesma: a-tzuêir(i)-putar !
vou terminar as. festivi·
dEtr..es! (diz o pagé).
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U - pronome pessoal sujeito da terceira
pessoa singular e plural para ambos os
gêneros: adjetivo possessivo: u·étzak =
êle, ela vê: u-ayhu u-( wii) = êie
gosta do próprio pai : pêmi u-mémlr
u-érukêr = Pembi dorme com a
própria filha, (guar.; o).

U(w) (idem; o(w) - irreg. - B .C.
p. 341 - ob=fôlha, no absoluto):
fôlha: lwlra-ruwêr = fôlha de árvore: uwl-ruwêr =::: fôlha de ubim :
u(w)é'lm = desfolhado: uwl-alír =
azul : uwl-klr = verde.
U (neol.), ou: é-étza-étzakl é-plhlk
ãng(a) u ing(a) ! = escolha! toma
isto ou aquilo! · zanê-mukwi ihê u
nê o-ha-ram kanindé-réhé = um
de nós dois, eu ou você, deve ir ao
Canindé.
'U (reg. - Mont. II p ; 405/399 - u.h;
B.C. p. 549 - uh = coxa, perna):
ooxa: · hê'u = minha coxa: né'u =
tua coxa: i'u = a coxa dêle, (guar.;
'u ); 'u-king = fêmur .
U (irreg. + B.C. p. 549 - ub = estar
posado.,. deitado, assente, jazendo ou
jazido): estar deitado, sentado, jazendo : a-zu hê-rupaw-pé = estou
deita.do na minha cama : érê-zu né-rupa w-pé = estás deitado na tua
cama: u-u hupaw-pé = est.á deitado
na -cama dêle: uru-zu uru-rupa w-pé = estamos deitados nas nossas
c~ma.s: pé-zu pé-nupaw-pé = estais
deitados nas vossas camas: u-u-

-(wii)wa-nupaw-pé = estão deitados
nas camas dêles: mo-t-u-( w )1? :;:=
quem é (êste, aquêle) sentado?
'U (reg. - B.C. p . 548 - u = comer,
beber): comer, beber, (guar.; ' u );
'u-har = comedor, bebedor de ... :
kiiwl'u-har = bebedor de cauim :
'u'u = comer aos pouquinhos: a-'u-a'u = eu como.
U' ii (irreg. -- vide; tu'ii - B .C. p. 548
- uâ = talo, caule, grelo, a nervura
principal das fôlhas): ôlho de 1.Ullª
planta, ta.lo: u'a-mo.n o'ôk = cortar
o ôlho de uma planta: u'a-hu e:
babaçu: u'ii-hu rahôk ~ verme
da palmeira babaçu (comestível).
Uing (idem; wãng - B.C. p. 296
muâ = vagalume, pyrilampo):
pirilampo, vagalume.
Uaraku, aracu (esp. de peixe).
(A)u-a'u (sufixo indicando fingimento
ou falsidade), de brincadeira, falso:
u-kêr(a).. u'au = êle está fingindo de
dormir: u-zé'iCng(a)-u-a'u = êle fala
de modo ininteligível; a-za-po(a)-u-a' u = eu fiz isto de brincadeira: awa..
-u-a' u = homem ·a.eficiente, falso,
medroso, etc ..
Ubi (B. 'Rodrigues, Mbaé Kaá -:-- Imp.
Nat. 1905 - p. 64 - ybim z= Hyospathe Elefans Mart.): ubim: ubi-pé-haw = esteira de ubim trançada
para cubrir a casa: ubi-pé-plrêr
= est~ira de ubim trançada para cubrir
a casa: uhi-pê-plrêr = fõlhas de
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ubim: hê-raplz a-zu-kwar ubi-pé-plrêr-plp(é) = cobri a casa com
ubim.
Uha (B.C. p. 552 - uça = caranguejo,
nome geral dos cancer): caranguejo
comum, (guar.; us4); uhii-pihun :a
= esp. de caranguejo prêto: uhii·
-pirãng = csp. de caranguejo .a vermelhado: uhã-whu = caranguejo do
mar: warar uhii-whu == siri.
U-hrkt (vide; hlk), bastar chega!
-Uhu (sufixo - B.C. p. 552 -- uçu =
= grande, grosso): grande, grosso
(tamanho), quando se trata da grandeza moral: été; awa-uhu = homenzarrão (cf. awa-été = homem de
bem, grande homem): mô-z-uhu = cobra grande ~ tapl-z-uhu = casarão, (gua.r.; usú); uhu-a'u = maior:
uhu-étété = maior : uhu-étété katu = muito maior : uhu-ha w •
= grossura, tamanho : wlra(i)-uhu-ha w = a grossura do pau : mo-rupi-té taply uhu-haw'P == qual o tamanho da casa ? mo-rupi-té uhu·
-haw? = qual o tamanho dêle? uh~·
-katu = maior: uhu-kwêr = ser
maior: tapi' ir rapuha u-uhu-kwêr·
- (a)wii= a anta e o veado são os maiores
(dos animais).
U'i (B.C. p . 553 - ui = farinha em
geral e farinha de mandioca): amido
da mandioca, farinha, mais usado
porém é: tlram = farinha d'água.
U-iko hupiI, está certo? está deireito!
'U i-pêhe.n gwengwêr trey. - vide;
' u ), comer aos poucos: u'u i-pêhên·
gwengwêr = êle come aos poucos.
U' l w (reg.), desviar.
U'rw (irreg. - B.C. p. 553 - ulb =
= flecha): flecha: a-rêko pitê'i
u'lw = tenho u.ma flecha : hê-ru'lw=
= minha flecha: né-ru'lw = tua
flecha: hu'lw == a flecha dêle: urê-ru'lw = nossa fiecha : p~-nu'lw :::t
= vossa flecha : wa-nu'lw = a flecha

dêlea: awa-ru'lw = a flecha do hohomem, (gu&'.; u 'l); u'lw-a'i =
= flecha de criança: u'lw-iiiyu ==
==flecha que não présta: u'lw-akwa =
= ponta de flecha: u''lw-étl = flecha
em ponta de serra pata a pesca: u'lw-hêzar~pfrêr = armadilha armada
com flecha: u'lw-pl = quadris (vide;
' u = coxa): u ' lw... pu'ir = flechar,
soltar a flecha: u 'lw-purêr = cicatriz
consecutiva de uma felchada: u'lw
a-pu' lr = eu flecho: u'lw-rakwil =
ponta da flecha.
Ulwa (irreg. - B.C. p. 553 - uJbá =
= canna, canniço, vara): cana, ca~iço,
flecha não aprontada: h ê-rulwa;
Ped-rulwa.
Uk (ir.reg. - B.C. p . 344 - ôca = a
casa): casa, exceto nos nomes compostos usa-se mais usualmente· a palavra; taply; hê-ruklta = os esteios
de minha casa: uka-pé = no exterior,
fora (B.C. - ocape); uka-po'ôm=o
meio do terreiro, a praça (B.C. - ocap!n); uka-pltêr (idem; uka-m1têr,
ibidem; kamltêr) = o meio da praça,
a praça central (B.C. - ocaplter);
ukar = pátio, exterior das casas (B.C.
- oc!r).
Ukar (irreg. -- B.C. p . 344 - ocár =
= páteo, a rua, o exterior das casas
- idem; kawltêr); terreiro, praça:
hê-ruka-pé = no meu terreiro: hê·rukaz-apêp = os fundos do meu
terreiro: urê-rukar = nosso terreiro
(lugar da pagelância), (gua.t'.; ogára).
-lJkar (sufixo verbal - B.C. p. 104
- ecar = determinar ou mandar,
buscar, procurar): mandar, obrigar,
constrangir, buscar, procurar: a-mo-pwmlk-ukar = obriguei ~le a dançar: a'ê u-zuka-ukàr tapi'ir(i) zwã
-pé = êle mandou matar a anta por
João : a-zapo-kar = mandei fazer :
u-zuka-ukar = êle mandou matar,
(guar.; uká).
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Ukê't (B.C. p. 558 - uqui = cunhada
ou cunhadas, irmãs do marido): cunha..
da irmã do marido (M.F.), tratam-se
também assim ao vocativo as espôsas
de dois irmãos entre si, (guar.; uke'i)
Ukên (irreg. -· B.C. p. 352 -· oquô =
= porta ou por onde se entre e sae):
porta, saida ou entrada (etim.; 'ôk =
= porta: hêm = sair): tapl-rukên =
= porta dn. casa: ukên a-pirar= abro
a porta: ukênaw = o fecho, a t.apuma
da entrada, tapar buracos (B.C. p.
353- okendae); ukên- pira-haw=
= a chave, o fêcho da porta: ukên·tl'iíy = gancho da porta: ukên•••
• • • kêna w = fechar a porta: ukênaw••• kênaw = trancar a porta.
U-kwéra-katu-ma'ê (vide; kwéra-katu); esperto, ser cheio de vivacidade:
ihê u-kwéra-katu-ma'ê · = eu sou
esperto: u-kwéra-katu'l-ma'ê = ser
lerdo, pacato, mole.
Ukwêy (B.C. p. 21 - acói = assim,
daquele modo): ~le, ela, êste, esta,
aquêle, aquela (que foi visto há pouco
tempo): o-ho (u)kwêy = lá foi êlet
pêp i-ho-ni ukwêy! = (por) lá foi
êle! ê também partícula indicando que
a ação terminou há pouco: wlra-miri
bê-piham ukwêy = o passarinho
beliscou-me neste instante: mo-t o-mono ra'ê? ihê-ukwêy! = quem
deu isto? foi eu! akwêz-ukwêy! =
foi aquêlet
Un (vide; tun), radical para dar noção
de côr escura, prêta, enegrecida: Iwa,..
kun = nuvem (céu prêto): pirlwltun = ser moreno: pihun = ser
prêto (côr): tapazun = ser prêto
(etnia).
Upa-kateté f(vide; upaw); todos sem
exceção.
·
Upaw (L.A. p. 36 - upa; pawengatu = tous): todos, tôdas, tudo:
upaw i-tzor6k = em farrapos, esfarrapado (todo rasgado), (guar.; opá);

upa-katété = todos sem exc<'Ção:
upa-katu = todos, tôdas, completamente tudo: upa-katu-( wa) = êles
todinhos: upa-rupi = todos, na totalidade, por tôda parte, por todo c.:lnto:
upa-rupi awa-kwêr(a)-wa
todos
os homens: za-ha upa-rupi f = vamos
todos! upa-rupi nê-ma'ê ma'ê é-za•
po katu t = arrume tôdas tuas coisasl
upa-rupi-katu=absolutamente tudo:
a-mu-kazlm upa-rupi-katu = perdi
absolutamente tudo: upa"'.rupi-katuwêré (idem; katété) =todos integralmente: upa-rupi katété wa-nur(i)·wii pê-wi = todos integralmente vieram de lá.
Upaw (B.C. p. 350 - opab = frase,
êle acaba, acabado, findo, completo):
acabou-se, terminou, pronto; alemão:
fertig): upaw-kwêy = pronto: upaw
ms'ê .•. kwaw = ter conhecimentos
sôbre tudo, ser inteligente, ter ciência,
(guar.; opá).
Upé (L.A. p. 31 -- upé = A, vers): para,
a (atribuitivo ou dativo): a-zé1eng
a wa-upé = eu falo para o homem :
hê-ru-pé = a meu pai: é-mono r
zwã-upé = dá água para João: upé-har = aquêle que está do lado de.
Upêhl-z-aiyu ma'ê (irreg.: vide; tupêhly = estar com sono, sonolento):
dorminhoco (3.• pessoa): hê-rupêhl·
-z-aiyu ma'ê = sou dorminhoco.
Upi'a••• mo-mor (reg. - vide; rupi'a);
pôr ovos: wlra upi'a u-mo-mor
a
ave põe ovos.
Upingwar katu (reg.), ter faro bom :
hê-zawar i-upingwar katu = o
meu cachorro tem bom faro.
(l)'u-pl:r (vide; 'u = comer: Mont.
II p. 405v. - 399 v. - yúpl); comestível.
Upir lreg. - B.C. p., 557 - upir == levantar, erguer, elevar, alçar):
erguer, elevar, alçar, levantar, carregar,
suspender: hê-iíka-réhé a-upir =
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carrego na cabeça, (guar.; upi)•
upir••• i-mono = botat alguma coisa
encima (giráu, teto, etc.): é-upir(i)- zo
i-monoJ = não bote (isto) e.cima!
~upirJ = levanta-o! (diz a parturiente ao homem pars levantar o filho
recém-nascido).
'U-puhãng (irreg.-..: Mont. II p. 405/399
- po-hângi u); tomar remédio: ihê
a' u-ram puhãng = vou tomar remédio.
'Ur (Mont. II p. 405/399 -- u.r; B.C.
p. 558 - ur = gusano, verme que se
introduz no corpo animal, vulgo berne):
berne, esp. de ver.me, parasita humano
do derme que deixa um buraco perpen·
dicular à superffcie da pele: warl-urêr = esp. de beija-flor (berne de
guariba), (guar.; 'úra).
Urê (pronome pessoal sujeito do verbo
e isolado da primeira pessoa do plural:
adjetivo e pronome possessivo da
mesma pessoa), nós (exclusivo), o nosso,
a nossa, os nossos, as nossas: urê-kwêr = nação, tribo (nós): hê urê-kwêr == minha nação, tribo: urê
mukwi-amo = um de nós dois (exl.):
urê(a)-no = nós também: urê-urê
= cada um de nós: urê-urê upé = a ·
cada um de nós: urê-wé-har
os
nossos (falando de pessoas ausentes):
urê-wi-amo-pité'i = um de nós:
urê-wi o-bo amo-pité'i = um de
nós foi embora, (guar.; oré).
Urlw-êté-ha-rupi (vide· turlw); carinhosamente, amistosamente: hê-ré. rêko urlw-êté-ha-rupi 1 êle me tratou
carinhosamente.
'Ur-kwa (reg.), desabar: uru-may'u
uru-zu-p(i) k&ni taply u'ur-kwa·p(a) 1 está.vamos comendo quando
a casa desabou.
Ur•.• ruwa-kutlr (vide; zur); passar
na frente de (vindo de trás~· awa u-ur(i) hê-ruwa-kutrr 1 o homem
passou na minha frente .
=

=

=

Uru (B.C. p. 354 ·- oros pron. da 2.•
pess. do sing. quando a primeira é a
~ente, te, ti): pronome acusativo da
2.• pessoa sinvular; te, ti: ihê uru-étzak putar kwêtéri i eu quero te
ver hoje: ihê uru-plhrks eu te seguro:
u-putar(i)-wa ihê uru-zukã s êles
querem que eu te mate: ihê uru·mu' ê: eu te ensino, (guar.; oró).
Uru-za war (vide; zawar); onça mara•
1oara.
Uru (~Iont. II p. 40G - v. /400 v. - urú;
B.C. p. 558 - urúa nome de. vá.rias
perdizes pequenas): corcovado, esp. de
nambuziuho: uru-a'i 1idem; urwa'i}a
nambuzinho: -uru-kurê-a'i (cf. B.C.
p . 559 - urucureás coruja em geral,
Strix): caburé, esp. de coruja (guar.;
uru-kurê'a); surucuá, esp. de passarinho: uru-wawas esp. de passarinho
não identificado, (vuar.; uru).
Uru'a (B.C. p. 589 - yeru'as esp. de
pequenas cn.baças ou aboboras): cacabacinha (vide; zuru'a - idem),
<1uar.; yéru'a).
Urubu (vide; uru'u), urubu-rei: uruhu-tapi'ly: 1ndios urubus (escravos, inimigos, selvagens).
Uruku (B.C. p. 558 - urueú; vermelhão, Bixa Orellana): urucu, (guar.;
urukú); uruku-ran: esp. de urucu
silvestre.
Uruku'a (B.C. p. 169 - hurueua: nome
dado a um pássaro e a uma esp. de
cobra): surucuá (guar.; suruku'a).
Urukuku, surucucu (La.chesis muta,
Lin.).
Urukurê'a, esp. de coruja, (guar.; urukurê'a) - Speotyto cunicularia, Mol.
Urukuri (Mont. II p. 406 v./400 v .
- urucurí; B.C. p. 559 - urucurit
nome dado às palmeiras): uricuri, esp.
de palmeira, (coccos coronata, M.),
(guar.; urukuri).
Urumii, pato: uruma-ran: marreco.
(cf. guar. ; uru = esp. de galinha).
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Urumara, ptrapucu, bicudo (esp. de
peixe) .
Urupê (Mont. II p. 407/401 - urupé:
hongo : B.C. p. 559 - urupé: cogumello): esp. de fongo avermelhado que
dá nas árvores podres, orelha de p~\U,
cogumelo: urµpê-ran: esp. de cab[t,
(guar.; urupê).
Urutaw (Mont. II p. 407/401 -· urutâu;
B.C. p. 559 - urutáu: ave phantasma, nome dado a corujas e mochos):
ave noturna, esp. de coruja, mãe da
lua, gavião da noite: uruta-pl'ly:
esp. de coruja: nome às vêzes dado
pelos tembé aos fndios Urubus, (guar.;
umta).
Urutaw-ran, gavião de penacho.
Urutza (idem; uruwai Mont. II p.
406 v./400 v. uruguA; B.C. p.
559 - uruguá ou irugu': .caracol,
caramujo): caracol, caramuj9, buso
(aquático), (guar.; urugwá); uruka'i: idem supra: urutza-miml: buzina feita da concha do caramujo,
(guar.; urugwa-mimbl); urutza-pékwêr: concha de caramujo ou caracol
(guar.; urugwa-pékwê).
Uru'u (idem; urubu; B .C. p . 558
- urubu: corvo, nome geral dos
abutres e principalmente dos Cathartes) : urubu-rei: às vêzes significa também urubu porém usa-se de preferência
para denominar esta ave a palavra
apltaw; uruhu-tapl' ly' índios urubus (selvagens, inimigos, escravos).
Uruwa (idem; urutza), ca1aool aquá..
tico, buso : uruwa-hus idem supra
de tamanho maior, (guar.; urugwá).
Uru~wa wa,

esp. de passarinho não
identificado.
Uru wi, surubim: (Pseudoplatystoma corruscans, Agass.), -guar.; surubi; uruwi-ran 1 gurijuba (peixe de água salgada).

Uruwlw. guarimã (esp . de fibra): guaruman (Chermont, p. 105): uruwlw
l:wlrôk-plrêrs lascas de ~ruman
prontas para trabalhos de cestaria:
vide; wlr6k.
U' u (it·reg.: B.C. p . 559 -· uú: tosse
ou tossir): tossir, ter tosse: hê-u'u:
eu tosso: u'u-puhãnga rémédio contra tosse: (guar.; hu' u ); u-u'ua tossicar: hê-u-u'u: eu tossico.

U-ur(i) (forma frequentativa de; ur{i),
vide esta palavra): vir frequentemente,
vir sempre: u u-ur(i): êle vem frequentemente.
U. • • wii (vide; u), pronome pessoal
sujeito da 3.• pessoa do plural: êles,
elas: u ..étzak(i)-wK: êles (elas) vêm.

U(w)li-hu (de; rwa wii-hu - vide;
lb abaçu in - B.C. p. 185): coqueiro
babaçu: u(w)ii-hu kôk = côco babaçu: u(w)ii-hu rii'yngwêr = fruta,
amêndoa do coqueiro babaçu.
U wii-hu rahôk, verme branco do coqueiro babaçu (comestivel).
Uwak (vide; tuwak - B.C. p. 342
- obág = vi~ar, volver, mudar):
virar o rosto.

Uwa-pé (irreg. - B .C. p . 34.2- obapê=
z: no rosto, na cara) : no rosto, na
cara.
Uwapé-kãng (irreg. - B.C. p. 342
- obapécang = os ossos das faces):
os ossos das faces, as maçãa do rosto.
Uwa-pét~k (reg.

-B.ê. p. 533- toba-

·peteg - bater a cara, dar tapas) :
esbofetear: u-wa pétêk = eu o esbofeteio, (guar.; hoba-peté).
Uwa-pltlm (reg. - B .C. p. 533 - tohapltl = tapar, tampar): tapar, tampar,j
(guar.; hoba-pltl).
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Uwapl, a parte superior do rosto, testa
(B.C. - oba-pl); uwapk = a parte
superior da fane tB.C. - oba-pk);
uw·aplkãng = as maçãs do rosto,
m.ais exato; os ossos da testa: u w apiw = de cara para baixo, de bruços
(B.C. - obaplbo).
Uway (irreg. - B .C. p. 342 - obaU m
= em frente de, de face, defronte):
na frente de, de face, vis a vis, do outro

lado, defronte.
Uwaytl (B.C. p. 342 - · obaiti

= topar,

fazer frente): contrariar, opór-se, fazer
frente a .
Uwaza (B.C. p. 534 - obaya - fazer
frente, contrário·, adverso, fronteiro) :
fndios Guajá.
Uwaza (~rreg. --· idem; uwazar - B.C.
p. 343 - obayár = fazer frente, opor-se): opoente, adversário, inimigo,
bode emissário dos ·Urubus, fndios
Guajá cuja existência parece tnftica.
'U-wêrot (vide; 'u), comer sem apetite,
comer pouco.
Uwi (idem; ubi forma moderna), ubim:
uwi-ruwêr = fôlha de ubim.

U-zêhê (vide; réhé), nêle mesmo: i-pl'a
u-zêhê = êle pensa nêle mesmo.
U-zé-ma'ê (B.C. p. 321- íiembae = de
si às coisas): o que é dêle, a sua propriedade.
U-zé-rêko ma' ê-kwêr(ii)-wa, os cônjuges (marido e mulher).
U-zé-upi (vide; rupi), consigo: ko
u-éraha u-zé-upi = levou-o consigo:
u-zé-amutêr(i)'lm u-zé-upi.. (wa) =
Ales brigaram entre si.
U-zéwi (vide; wi), de si mesmo, dêle
mesmo, sua : u-zéwi-wi-( wa) = entre
si, entre êles, cada qual: a' ê reng(é)·
-lpl-putar u-zéwi-wi-(wa) = êles
estão competindo (cada qual quer
chegar o primeiro); zé-u wi = idem
supra: hê-zé-uwi = de mim mesmo
Uzêy iru-irungatu, quatro .

Uzéwk (idem; uzlwk - . B.C. p . 559
- uyebl id. ur-yebl · = vir de novo,
voltar, regressar): regressar, voltar.
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Wi, sufixo do plural indeterminado respondendo a uma pergunta (francês;
en): a-za-po patwa pité'i = eu
faço um patuá: a-za-po patwa·( wã) = eu faço pa.tuás: a-za-po·(wã) = eu faço (j'en fais) muitos
dêles: var.; a-za-po étété-(wi) =
idem aumentativo.
Wã, sufixo do. plural dos substantivos:
miar-(ã)-wii = as caças: pira-(wii) =
= os peixes: awa-(wii) = os homens:
kuzã-( wã) = as mulheres.
-Wi (idem; wo - sufixo verbal para
formar o gerúndio presente), sendo
(com substantivos), fa?.endo a ação
(com verbos): ihê kapiti-wii a-purawkr, marazãwé-té pêê na-pê·purawkl? = sendo capitão eu trabalho, (então) porque voc~s não trabalham? a-wéhêm i-tu·w(ii) tzê! ==
aqui estou chegando, (guar.; vo).
Wa. • • (wii), êles, elas (pron. pess.),
dêles, delas (poss.).
Wa'a (por; tlyê-wa'a), baço.
<1)-wagwéraw (vide; lwak-wéraw), reIAmpago, (guar.; verá).
Wayha-rupi, alto: u-zé'êng wayha·rupi = êle f aJa alto.
Wak (reg. - B.C. p. 56 - bag =
e virar-se, voltar-se, volver-se), voltar-se, virar-se, volver-se, virar, volver:
ihê a-wak = eu me volto: a-wak
hê'iipl-ramo = virei-me de cara para
baixo: rar u-:wak = virou a canoa,
(guar.; vA); wak-ahl = evitar: awa

a ...wak ahl = eu evito o homem :
wak••• wi = virar as costas a alguém:
érê-wak i-z-wi = tu dás as costas a
êle: wak-haw = volta, viravolta:
wak••• kutlr = tornar-se, virar-se
do lado de: a-wak i-kuth = eu me
viro do lado dêle: wa-wak = revirar-se, virar-se dum lado para outro, dar
voltas.
Wakari, acarf (esp. de peixe).
Wiikawii (B.C. p. 213 -· macagua,
acaua = falcão): esp. de gavião.
Wam (vide; ram - B.C. p. 132- guam
- suf. do futuro como ram); para
(com infinitivo, sentido do futuro):
hê-ka'a-mono-wam, a-putar mu•
kaw-a·m o = para eu caçar, preciso de
outra espingarda: zawar-uhu zuka·wam, u-iiro twê têko = para matar
a onça, é preciso esperar (um indivíduo
tem que esperar): hê-rapl-°'vam = a
casa que vou construir (idem; hê-rapl-ram).
Wamãngaw, mamangaba (esp. de abelha ou besouro): wamãngii-hu =
esp. de ·besouro, (guar.; mamãng6).
Wamay (idem; wama-l), rio Guamá.
Wiimiiywar(ii)-wii, os Tembé do rio
Guamá.
Wamiri (idem; mamiri), piába (esp.
peixe): wamiri-a'i = piabinha: wamiri iikãng-uhu = piába cabeçud'a
wamiri-apirun=piaba "rabo prêto'::
wamiri-pawru = coáca, esp. de
piába (idem; wamiri-paru); wami-
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ri-pawru-a'i = idem esp. mais miúd~:
wamiri-pêw = piaba chata: wam1ri-pitãng = esp. de piál;>a: wami~
·põng = coáca, esp. de p1aba:. wamiri pu-pitãng = esp. de P1!1ha de
igarapé: wamiri-takrhê = peixe agulha (esp. de piaba): wamiri-ting =
esp. de piaba grande.
Wam-réhé, em vez de, no lugar de: zawar-uhu zuka~.wam-réhé arapuha
a-zuka = em vez de matar uma onça
foi um veado que 'matei.
-Wam••• twê (sufixo verbal), para...
. . . é preciso: ko-murawkl apo(«)·wam u-érêko-twê u-atãngatu·haw = para fazer êste serviço, é
preciso ter paciência: za war-uhu zuka-wam u-iiro-twê têko = para
matar a onça é preciso esperar.
Wa-nan(i), para todos êles: é-mono
wa-nan(i)t = dá para todos! (êles):
wa-na wa-nan(i) = para cada um
dêles; .a -n1ono pétl-piar wa-na wa-nan(i) = dei fumo a cada um dêles:
é-mono wa-na wa-nan(i) !
dá
para cada um dêles: wanu-pê nupê=
= a cada um dêlesç wanu-pê nupê
a-mono taklhê = a cada um dêles
dei uma faca: wanê-hi aphêr = ser
o último de todos (êles): ihê wanê-hi
aplrêr = eu sou o último.
Wãng (idem; uãng - B.C .. p. 296
muA = vagalume, pyr1Iampo):
vaga.lume, pirilampo.
Wãng (B.C. p. 57 - bang. =:= virado,
torcido, torto): torto, desaJeitado, desaprumado (ser): hê-wãng-ahl'. e= eu
sou (fisicamente) desajeitado: plwãng = patitorto.
W apanarê, panaré (esp. de peixe: nome
regional).
Wapêwlrôk (reg.), desfibrar.
Waplkaw, tampa .
Wa-pltêr (reg.), beijar o rosto.
Wapltlm (reg. - B.C. p. 343 -- obapYti = tapar, tampar): fechai, t~par,

=

tampar, trancar: ukên a-wapltlmca
tranquei a port::i. (érê-wapltlm =
trancas), (guar.; hovaplti).
Wapô'l-êmo, cipó "de apui" (esp. local):
wapo'lw = apui1~iro, (guar.; Corrientes; gwapô'r).
Wapurikl, macaco da noite.
War (sufixo pronominal - B.C. p. 158
- cf.): atinente a, referente, a res:
peito de: a-inu héhé-war = ouvi
falar a respeito dêle.
Wara (Eudocimns ruber, d.), guará.
Wara-ita. concha, casca de molusco,
mexilhão de água doce, ostra ttururu) :
wiira-ita-piw = medusa m9.ritima,
ec'\ravela mole: wiirii-itii-ran = medusa de água doce: wiirii-ita ku'i =
cal.
W~ak~, ara.cu (-esp. de peixe): waraku•ran ·= aracurana (esp. de peixe).
Wara-pirãng (B.C. p. 135 - . guará =
= nome Tupi dos ibis rubra): guará,
flamengo (Ibis Rubra).
Wara-tmg, ibis branco, garça.
Warara, esp. de tambor cilíndrico: warara-pêw = guitarra, violão, etc..
Wara-ruha, caranguejo: wara-mha
pêw = esp. de' <aranguejinho do~ igarapés-r wara-ruha pêw-a'i = idem:
wara uhii:-whu = siri.
Warê-ru'i, esp. de bem-te-vi.
Warl-urêr (vide; war1w), esp. de beija-flor (berne de guariba).
Warlw (B.C. p . 136 - guarlb = nome
dado a monos e bugios): guariba (esp.
de macaco): warlw-awa = capelão:
warlw-kuzii = guariba fêmea: wari-urêr = esp. de beija-flor (berne de
guariba).
Waruwa (B.C. p. 274 - moaruA =
= fazer com que bem pareça): espêlho,
(guar.; itaverá).
Wata (irreg. - B.C. p. 136-; guatá
andar, caminhar): andar, caminh~r:
a-wata = eu ando: ére-wata • tu

=
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andas: wata-ma'ê-té == aquêle que
caminha muito, (guar.; gwatá).
Watza'i (B.C. p. 184 - lha hái =
= fructa amarga in lha ai); .jussara
(fruta), assai: watza'i'lw = assaizeiro: watza'i-tlw = assaizal.
Wat~u (B.C. p. 131 - guaçu == 'grande,
grosso, amplo, extenso): ser demais,
não aguentar: kunumi watzu-mé·hé = quando muito menino (quando
menino demais): tépl-watzu = caro
(custoso demais): i-watzu i-apo-haw
nê-wê = é demais para você fazer
(você não aguenta fazê-lo): na i-watzu = não ser demais, aguentar: ihê
na i-watzu i-apo-ha w = não é
demais para mim fazê-lo (aguento fazê-lo). ·
Wawak (reg. - B.C. p. 56 - babaca =
= revirar-se): virar, dar voltas, rolar,
rodar, dar reviravoltas, ter tonteiras:
hê-akãng wa wak = tenho tonteiras,
(guar.; va-vá); wawak-ma'ê = roda
(guar.; Corrientes; babá).
Wawérêw (idem; kwati-puru), coatipuru: wawérêw-zawar =: esp. de
oncinha.
·
Wawhaw (reg.), cortar um pau só de
um lado no sentido longit udinal : wlra
a-wa wh~w = eu corto o pau longitudinalmente.
Wawlrôk (reg.), podar: ma'ê-lw a-wawh4k = podei a árvore, (guar.;
hoplrô).
Way, esp. de sapinho barulhento.
Wayha-rupi (vide; ayha), alto: é-zé'eng
wayha-rupi kattí•! = fala mais alto!
Way-kêw-ahl, de lado, de banda: zawar-ubu o-por way-kêw-ahl = a
onça pulou de banda: way-réhé (irreg.
- vide; ruway..réhé) = do outro
lado: hêta têko 1-way-réhé = tem
gente do outro lado do rio.
Waytl (reg. - B.C. p. 165 - hohaiti =
== frontea-lo, topa-lo):· topar oom,
encontrar : nazawê-méhé a-waytl

Pêdr(o) =encontrei o 'Pedro por acaso,
(guar.; hu·w aytl); waytl-nazawê
i-ruku = encontl'ei-o por acaso.
Wa:za (cf. B.C. p . 534 - tobayah);
indios Guajá, cuja existência patece
mítica: está relacionada na cre~a
categórica do "jettatore" em relaçiô
às doenças e à morte, pelas quais os
Guajá ficam sempre responsabilizados,
sobretudo, pelos Urubus. Dêste modo,
qualquer "divida de sangue" em nome
da qual o Urubu mata ~lguém (seja
quem fôr, é dirigida contra o Guajá,
e não contra a vítima objetiva (etim.;
uwayá = adversário, inimigo, contrário).
Waza-méhé (expr. idiomática), qtiando
nova (M.F.): bê waza-méhé = quando nova eu ...
Wazap, goiaba. (guar.; gwayá); wazap'lw = goiabeira: wazap-ran ==
esp. de goiába .
Wazar (reg.), contradizer: a'ê a-wazar = eu o contradigo.
Wazara' r,w, gtiajará, esp. de . árvor.e.
Wazay, penagens, cocares, enfeites de
penas: wazay-zar = dono de enfeites
de penas, índios Gwajajára.
Wê (sufixo: B.C. p. 57 - be = a, para,
mais, também, ainda, até): mais, um
pouco mais, ainda, também, continuação da ação, assaz, bastante: a-putar-wê = quero mais: purãng-wê ==
a: assaz bonito : a-rêko-wê = ainda
tenho : é-mono-wê! ?=dá mais! (idem;
~mur(i)-wê); é-rurCi)-wê! = tra.z
mais! kwêz katu-mrr..:.wê • aquilo
é um pouco melhor: a-ha-wê putar=
= eu quero prosseguir: amo-wê? =
-= mais! (idem; mo-w~) - numericamente falando ; pitzlk(i)-w~?:::um
pouco mais! (gtiar.; misl-vê); a-za·po-wê = eu continuo fazendo : érê-lkwê tzi? = ainda você está aqui?
a•plta-wê mUkuy'ar -= fico ainda
mais dois dias: hêta-wê = muito msis:
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pêp(é)-wê a-ha-réhé = eu irei ainda
lá, (guar.; vé); wê-no = mais, também: é-rur(i)-wê-no? = traz mais!
ihê(a )-'"·ê-no ! = eu tamb~m! (mais
cu): nê-wê é-ho-no! = vá tu també:o1 ! wê-rihi = ainda inais.

-";é (irreg. -···· B.C. p. 57 - he =a,
para): p8ra, a (irreg. à terceira pessoa
singul<.?.r P segunda pessoa plural):
ihê-~·é = para mim: nê-wé = pt~ra
ti : i-zupê = para êle: zanê-wé =
= para n6!3 : péê-mé = para vós,
(guar.; vé); wé-har = sufixo para
frásico de possessão: ko-kuza ihê-'\o\·é-har = esta n1ulher é minha..

·"'é

(B.C. p . 57 - he = por, <'Om,
juncto com): juntamente, junto com :
hê-rupi-,vé = juntamente comigo
(con1 movimento): i-mukuy-wé =
êles dois juntofl.

-Wê azéha-ramo (vide; azéha-ramo),
ter certf·7.a, estar seguro : ihê-wê
azéha-ra1110 o-ho = tenho certeza
de que êle foi.
-Wêê (sufixo implicando dúvida - B.C.
p. 58 - beé); dil.r uma idéia de posl:3ibili<lade, pode ser, parece que, é possível, é prová1'el que, penso, talvez:
plhawê-wêê tur(i) wéhêm = é provável que é an1anhã que êle vem: u" .. 1'h"e-'\\'e.. = eu penso que
-mano-""·ee
êle morreu: plhiiwê-,~êê a-zur(i)-néhé = pode ser que eu venha amanhã: Pêdr(o)-wêê = parece, é provável que sejr.. Pedro: u-mano-wêê-néhé = · é provável que êle esteja
morto (quando voltares); i-ro-wêêihê-wé = (isto) me parece amargo:
i-katu-wêê ihê-wé = (isto) me parece
bom: a-ha-wêê = talvez vou, parece-me que vou: wêê-amo = oxalá
pudesse, como se pode . . . : a-zapo• wêê-amo I = oxalá eu pudesse fazer!
-wêê-ru'u (interrogativo) = será que?
wêê-ta.m o = oxalá: u-mano-wêê·tan10! = oxalá morra! a-ha-wêê-

-zé = parece que cu vou: wee-zepe =
= não é mesmo (para insistir): i-zwã.... " " P"d
- ·w ee-zepe,
e r ()
o -a'"e ra'"'
e. = nao,
não é o João, é o Pedro mesmo!
Wê-har, que pertence a, que é para :
ihê-wêhar = o que é para mim.
Wéhêm (reg. -:-- B.C. p. 57 - hahe =
= chegar, alcançar, tocar no poncto):
chegar, alcançar, lembrar-se, achar:
hê-pô nu-wéhêm i-zu-pé = eu não
o alcanço com a mão: a-wéhêm hê-réha-rayté-wêr( u )-pé = eu me lembro do que me estava esquecendo:
hê-ru( w) wéhêm = o meu pai chegou:
a-wéhêm kwêy i-zu-pé = achei
aquilo, (guar.; gwéhe); wéhêm-été
=aproximar-se: wéhêm-haw = chegada: wéhêm •.• pé = achar, encontrar: a-wéhêm hê-rêmi-kar(u)-pé=
= achei o que estava procurando:
a-wéhêm hê-rêmirêko-ram(u)-pé=
= encontrei com quem me casar :
ita-pulva-kwêr upé a-wéhêm, a·
-raha a'ê hê-rapl'.y-mê = achei um
prego, e levei-o para (minha )casa :
wéhêm ••• réhé=alcançar (objetivo):
a-wéhêm Kamirãng-réhé =alcancei
Camiranga: wéhên1 .•• wé = idem
s~pra (pessoas): u-éhêm ihê·wé
::z êle me alcançou:
a-wéhêm pê-p
i-zu-pé = alcancei-o lá.
Wê'i (sufixo - idem; wê'i-ahl), logo,
breve: a-zur-wê'i néhé = chegarei
(voltarei) logo, depressa, (guar.; vo'i).
Wêi-wêi (idem; wi-wi - B.C. p. 58
- hei = constante, con-stantemente,
sempre): continuamente, com insistênciá, sempre: a-énuy-wêi-wêi =eu
peço continuamente.
Wêm(o) (of. B.C. p. 58 - hee-amo);
sufixo verbal indica reincidência após
ação frustada, fracasso ou tentativa
mal sucedida, tentar; a-mu-pinim·
-wêm(o)-rihit =eu vou escrever mais
uma vêz (eu vou tentar mais uma vêz):
a-énu-a'u-wêm-pa! = não estou
ouvindo nada (repita.)f a-énu-wêm(o)-
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=

-rihil = não onvi (eu fui frust8.do no
meu intuito d e OU\•ir e estou prestes
a ouvir mr.is urna vez)! a-zapo·wêm(o}I = nfío acertei, não acerto,
vou tentar d0 novo! a-zapü-wêm
1-zu-pe = vou tent ar para e"le.
•

A

-Wêr (sufixo verbal), desejar, goRt['.r de,
ter vontade de, querer: kamirãng-pé
hê-ho-wêr (né-ho-wêr, i-ho-wêr),
eu desejo (tu desejas, êle deseja,), ir a
Camiranga: hê-zahakwêr twé'ar =
= eu gosto de tomar banho cada dü~. :
hê-may'u-wêr = tenho vontade de
comer: tur(i)-wêr zanê-rupi = êle
quer vir conosco: hê-zur(u)-wêr pê-nupi = quero ir com vocês: wêr-katu = idem supra (traduz; gosta ria):
hê-ho-wêr-katu =estou com vontade
de ir (gostaria de ir): hê-J'.taw-wêr·katu = gostaria de nad~r: hé-ho•wêr katu né-rupi = gostaria de ir
contigo.
Wêramo (B.C. p. 58- beramo =como,
quando fique, se ficar): se ficar, se
permanecer: hê-rahl-wêrnmo a-p1•ta-~·ê = se (eu) permanecer <loente,
demoro mais um pouco.
Wéraw (reg. - L.A. p. 11 - herába =
= bl"ilhar): brilht~r, refletar, resplandecer, relampaguear: waruwa u-wéraw = o espêlho brilha: u-wéra1v =
= está relan1pagueando, (guar.; verá);
wéraw =num abrir e fechar dos olhos:
wéra w o-ho = êle foi num abrir e
fechar dos olhos (francês; comme um
éclair): wéra-katu (B.C. p. 58-bera•Catú = brilhar bem, fulgir muito) =
= claro, brilhante, clarear, brilhar
muito: hê-rêha 1véra-katu = tenho
os olhos claros (brilhantes): í-rlpl
wéra-katu = água bem clara: wéra w-ahl-iko =está re1ampagueando muito:
w&a-wéra'w = refletir, brilhar: wéra w-ha w =claridade, rlaridade repentina, relâmpago, resplandor, reflexo:
waruwa u-wéra-wéraw(i) = o espêlho réflet~: wéra w iho = passar

muito depressa , ccmo um relâmpago :
a-wéraw iho = eu passei n1uito
depressa (num abrir e fechar dos olhos).
Wêriiwé, desde. (gu:-;1,r.; haeramové)i
l-tlhu kar11-méhé wêrawé = o rio
está cheio desde ontem.
Wérêw (vide; érêw - reg. - B.C. p .
12.3 -· ereb = la1nlx-r, roçar, tocar
de leve): lamber (terceira pessoa):
za war 11-érêw ( wérêw) = o cachorro
lambe, (guar.; érê).
-Wéri (sufixo verbal), indicar que a
ação não se faz completamente: a-étzak. = eu vejo: a-étzak-wéri = entreVeJO.

Wê-rihi (vide; wê), ainda. : érê-rêk(o)·wê tiram-rihi? = a inda você t em
farinha ? a-rêkwê rihi ! = ainda tenho! 'ar(i) wê ..rihi = ainda é dia:
pÍtun(i) wê.. rihi = ainda é noite.
Wêr-katu..rê (\·ide; wêr-katu), a ponto
de, no ponto de, sendo pronto parn :

hê-ho-wêr-katu-rê, nê-ma'ê-ahl

=

no pont o de ir, você adoeceu.
Wérôt (sufixo verbBJ), menos, entre
(restrição da ação Yerbal): mu-aki'.m =
= molh2r: mu-akln1 wérôt = hu1nectar: é-mono-wérôt! = dá menos!
a'arêw-a'u-wérôt =
demoro mais
um pouco : a-putar-wérôt = quero
menos: huwl = azul: huw~-wérôt=
= a.zul cl~.ro: wérot-a'i = pouqt1inho,
bocadinho: a-rêkwérôt-a'i = tenho
um pouquinho: ~·érôt(i)-wê = um
pouco menos: é-mono-wérôt(i)-wêI =
dá um pouco mai ~ ! wérôt •.. wi =
menos... <lo q u~: Pêdr(u) i-pt1rãng-wérôt Pawl(u)-wi = Pedro é
menos bonito do que Paulo: u-kwaw·wérôt hê-wi = êle sabe menos do
que eu.
Wêrowê (vide; wêrawê), desde: karu-

eu

-méhé-wêrowê, a-iko ihê-zwitlk-a'i hê-raply-mé = desde ontPm
estou sozinho em casa.
Wêr(i)-rê, em vez de: nê-ho-wêr(i)-rê
érê-plta! = em vez de ir, ficas!
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Wê-tamo (idem;
wê-tamo amo
- Mont.; beetamo -- B.C. p. 58
··- heetamo = ah si, ah quando, quem
dera que): oxalá, quem dera que:
u-za-po wê-tamo amo rihi tzê t =
oxalá êle tivesse feito isto mais Jogo!
Wêw (reg. - L.A. p. %3 - - gwéb =
= s'eteindre): apagar-se, l;'cabar-se
por exaustão: tata-inl u-wêw = a
luz apagou-se (acabou-se), (guar.; gwé).
Wêwê (sufixo verbal), mais ou menoe
intermitentemente, pouco (com idéia
restritiva ou pejorativa): a'u-wêwê
i-têko! = enfim estou comendo! (um
pouco): wizê-pé a-ha wêwê =eu vou
intermitentemente a Vizeu: pira a-zuka-wêwê = peguei alguns peixes
(matei poucos peixes): a-rêko wêwê =
= tenho mais ou menos (pouco):
A Ak weAhAe= a 1gumas vezes:
A
wewe
a-ha·wêw~ k wêhê pt:p(é) = eu fui lá
algumas vêzes: wé-wérôt = ainda
menos, algo men·'1~'. a-pular(é)-wé·1'·érôt = eu qUPI'O algo n:1eno3.

B.C. p . 57 - hêhê =
= voar): vonr, levar voando, vairar ·
rwl1u oman.izu u-êr wéwêw = o
vento levou um floco de algodão,
· (guar.; vévé); wéwêw-ha'w = vôo:
wéwêw••. ho=alça.r vôo: u-wéwêw
o-ho = êle alça vôo.
Wê••• wi (comp. de superioridade --· B ... a
p. 57 - be = mais, também, aindC·
mais do que: hê-katu-wê nê-wi = ?.,)
sou melhor do que tu: a-kwa-ê
nê-wi = eu sei mais do .que tu.-euC
Wéwly (idem; wéwl -· reg. - iH u
p. 58 -ihebúl = leve, leviano, bow
te): boiar, ser leve, (guar.; vévly).
Wêy (idem; hêy, uhêy), neceS'Sidade
(comer ou beber), I-wêy = sêde (necessidade de água): hê-may'u-hêy =
estou com fome: hê 1-wêy ·= tenho
sêde (guar.; hê_l-uhêy), wêy-wôr =
estar sedento.
Wéziw (reg!J - idem; wizlw - B.C.
p. 126 -- eylh = baixar, descer):
W~wêw (reg. --

descer, baixar, (guar.; gwéyl); wézlw-haw (idem; wiz~wpaw; B.C. p.
127 - ey!páh) = descida, baixada.
WI (forma apooopada de; tuwl), azul:
hê-réha-wI katu = tenho os olhos
azuis: i'.-ripI-wl katu = rio cujas
águas são azuis.
-Wi (sufixo verbal), pois (francês; donc),
então: é-zapo-wi! = faça pois! -wi-ahi (sufixo) = a contra-gôsto: kwêz
•
h"1 1•hAe-weA = êle me
u-me~feng-w1-a
vendeu isto a contra-gôsto: -wi-ahl-êê = a contra-gôsto e sem finalidade .
-Wi (L.A. p. 32 - ugi = hors de de
sans), de (proveniência), por (thrdugh;
durch), de .(ex), do que, depois de:
a-kwaw hê-ru(w) mano-haw pt.
-wi = eu soube por vocês da morte do
meu pai: a-zur Kamirãng(ii)-wi =
= venho de Camiranga: hê-ra'lr
u-iko muytê hê-wi = meu filho
mora longe de mim: nê êré-klzê ko
-zawar(u)-wi = tu temes dêste cachorro: a-zur hê-raply-wi = venho
da (minha) casa: a-mo-môr mani'ô·plw tépitl•wi = derramo a massa
da mandioca do tipiti: a-mo-po-pôr
'
y y
•
•
man1•/A0-p.1.y w tep.t1-w1
= extraio
a
massa da mandioca do tipiti: i-z-wi =
= dêle: -wi = tão ... quanto: Luziya
i-purãng hê-wi = Lúcia é tão bonita
quanto eu: ihê Ita w-ma'ê-té nê-wi =
sou melhor nadador do que tu.
-Wi (sufixo verbal -- vide; wi ... no),
de novo: puka-wi = rir de novo.
Wika (reg. -- B.C. p. 188 - ihicá =
= quebrar a pelle, descascar, mondar
fructos): ter ferida superficial, abrir,
rachar-se a pele superficialmente abrir-se umu ferida: érê-wika = tu~ ferida
abriu-se de novo (superficialmente).
Wl-aplpê (f. apocopada de; 1wl-aplpê),
altiplano, ta.boleiro, plateau.
Wlnamê,
esp. de colibri de côr azul 1
•
CUJas penas são usadas pelos fndios
Urubus como brincos.
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Winazê (B.C. p. 173- indayé = t.riste,
taciturno, gavião bobo): gavião bobo.
Wi-néhé (sufixo verbal), ter que, de
qualquer forma: Wizê-pé a-ha-wi...néhé = tenho que ir a Vizeu: a-za-po
wi-néhé = tenho que fazer (eu faço
de qualquer forma) .
Wi. • • no, de novo: i-ma'ê-ahl-wi
iko-no ! = êle está sendo doente de
novo! hê-ma'e-ahl-wi-no = estou
doente de novo: ko a-zapo wi-(a)-ram(i)-no =- eu farei aquilo de novo:
wi-néhé-no = ter que .. . de novo:
a-ha wi-néhé no = tenho que ir de
novo: a-zur(i)-wi-néhé-no = tenho
que voltar de novo: a-za-po-.w i-néhé-no = tenho que fazer de novo: wi-rihi-no = de novo.
Wlpê (B.C. p. 143 - gulpe = de baxo1
por baxo, em baxo de, sob-etim.;
wlr-pê) ; debaixo de, em baixo de,
sob, dentro de, para dentro (casa):
hê-zlwa-wlpê = debaixo do . meu
braço: téna-wlpê = debaixo do
banco: wlra-pê wlpê = debaixo da
mesa: a-ze-mlm aman-,wi pêp(é)-har wlra-wlpê = abriguei-me dn
chuva debaixo da árvore de lá: tapwly
wlpê = debaixo da casa, para dentro:
hê-,wi'.pê = deb~ixo de mim: hê-réha·w:lpê = na minha vista (sob os meus
olhos): hê-mii'ê-ha-wJ'.pê kwêz u·zapo = êle fêz· isto na minha frente.
Wlr (B.C. p. 143 - gulr = a p~.rte
inferior, o baixo): a parte inferior,
interna, de baixo: hê-z~wa-w1r = a
minha axila (parte inferior do braço):
wlpê = debaixo de, em baixo de, sob:
wl-ramo = por baixo de, abaixo de,
sob: wlra-pê-wlr = a parte inferior
da mesa.
Wlr (reg. - B.C. p. 60 ~ hlr = levantar-se, cre~cer, surdir, surgir): levantar-se, surgir, (guar.; gwl).
Wlra (idem; lwlra - B.C. p. 192 - lblra = pau, madeira, árvore): pau,
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madeira, árvore: zé-uplr wlra-rupi =
= trepar numa árvore: wlra-hlk
(vide; lblk) = leite da árvore: wl'.ra'a
(idem; r·w lra'a) = fruta silvestre:
wlra-hézar-p1rêr (idem; Iwlra-hézar-plrêr) = armadilha armada com
paus: wlra hupir-plrêr = esp. de
armadilha grande: w1ra ho-pitãng
(B.C. p. 344 -·- ohitã) = fôlhas murchas: wlra'i = varinha, pau, bengala:
wl'.ra l'a = barril: wlra I-ahaw =
= ponte, pinguela: wlra-iha = pau
alto: wlra-ihãng = bengala usada
pelos indios Tembé, cacete, borduna:
wlra-lhi'.k = árvore resinosa: wlra
i-kwar = pau esburacado: wlraykwêr pu'a = bodoque: wlra imawa
(idem; lvlraymawa) = fuso, roda
(nome do Chefe da aldeia Guajajára
localizada entre os rios Gurupi e
Pindaré): wi'.ra i-mu-akami'.k-plrêr=
= cruz (forquilha feita com pau):
wlra-ipl = o tronco da árvore (B.C.
p. 193 - 1hlra-ipi); i-z-ipI = o
tronco dêle : w1ra-ipl-kwêr = tora,
toro : wlra-ip~lvêr = pat1 sêco (B.C.
p. 193 lhlra-ipl); wlra-ltI =
= cerol: wlra-J'.tl'lw = guanani:
wlra'iwêr = hastes, farpas de pan :
wlra-l'.piwêr = pau sêco (B.C. p.
193 -· lhlra-lpi) ; wi'.ra i-whu = pau
grosso: wlra-lwI = pau oco, oco de
pau (B.C. p. 193 -- lbl'.ra 1h1i);
wlrii-lwingwêr (idem; wira i'.lvin
wêr) = idem supra: w1ra-lwi'.r =
e:: árvore verde (B .C. p. 193 lhira
lhl); lwlra l.wku = vara comprida
(B.C. p. 197 - l'.bucu = haste longa,
pau comprido, vara): wlra-kii =
= galho (B.C. p. 192 -- lhlra acA);
wlra-ka'i = garranchinho de pau:
wlra-kaml'. = forquilha de pau (B.C.
p. 193 ·- lhlra acambl); wlra~kaml-kwêr = idem quando cortada:
wlra-kat'in:g'lw = cedro (idem; wlra
kiiting, ibid. wlra-kK-tining); wlra·klhê = ponta de flecha (taquara):

wlra-ki'i = esp. de árvore, canela:
wlra-klta = nó de pau (B.C. p. 194
-- lhlra quytâ); wlra-kltl'.-haw
(vide; kltl'.) = serrote (B.C. p. 194
- (blra qulti-hah); wlra-kitzaw =
:_ asperidades do pau quando rachado:
wlra-ku'i = serragem (farinha de
madeira), carcoma, cupim (B.C. P·
193 - lblra cui), (guac.; lvl'.ra-ku'i);
wlra-ku'i-kwêr = serragem : wira·kutuk (reg.) = furar pau: wlra·kuzêr (neol.) = colhêr de pau: wlra-kwa = galho, ponta de pau, pau
apontado (vide; wlra-rakwa), cf.
wlra hak.wa-ma' ê = o pau é pontudo :
wlra-kwâr = pau furado (B.C. p.
194 -- lblra quara); wlra-kwêr =
= pau derrt1bado: wlra-nêm = pau
fétido: wlra'ôk = casa de pau a
pique {B.C. p . 194 -- l'.blra og);
wlrapar = pau curvado, arco (B.C.
p. 194 - rblrapar); lvlrapii-ham =
= corda do arco: wlrapii-ham-kurêr = a extremidade da corda do arco:
wlrapar-a'i = arco de criança: wlrapa-riitl = pontas do arco (idem; wi'.i:apar(é)-tl); wlrapar••• pirar (reg.)=
= esticar o arco (B.C. p. 144 - gulrapar pirá); wlrapar a-pirar = eu
estico o arco: wlra-piiri = pau torto:
wira-pêkwêr = oasca de árvore:
wlra-pêm = cacete com quinas: os
antigos assim designavam um cacete
de quatro quinas adornado de cordas
trançadas e penas, usado para os sacriffcios religiosos (B.C. p. 194 - lblra·pê); wlra-pêw = tábua, tarimba,
mesa, cama (B.C. p. 194 - lbi'.ra pé);
wlra-pêw aplr = a ponta da tábua:
wlra-pêw may'u-haw = mesa: wl'.ra-pêw raplpê.m = quina da mesa:
wlra-pinim = mirapinim (esp. de
árvore): (B.C. p. 194 - lhlra pini);
wlra-plpêm (vide; aplpêm) = sapupema de pau, quina de pau: wlra
prpêm (idem; pé-pêml) = pau de
reroo: wlra-pirãng = irapiranga, pau
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brasil (B.C. p. 194 - lhlra pirãng);
wlra-piru = madeira velha, podre,
fôfa, cortiça: wlra-plta-kwêr- = pé,
raiz da árvore: wlra-pitãng = mir~
Pi.t anga (esp. de árvore), pau brasil
(B.C. p. 194 - lblra pitang}; wlra•
-pltêr = o âmago, o miolo da árvore,
a parte imputrescivel: wl'.ra-pltêr
piru = pau podre do meio: wlra-p6
(vide; wlra-rapô) ·= raiz da árvore
(B.C. p. 194 - lhlra rapo); wl'.ra
pô-hu = árvore de raiz grossa: wlra-põng = pau roliço: wlra-pu' a =
=pau redondd: wira puhu =árvore
grossa: wi'.ra-puku = pau comprido
(B.C. p. 194 - lblra pu.c u), barrote,
travessa: wl'.ra-pupêm = sapupema
(esp. de árvore): wlra-rahôk (idem;
wl-rahôk) = gusano de pau (B.C.
p. 194 - · l'.blra raçog); wlra-rã'ing-étété = pau a prumo, reto: wlra·rakwa = ponta de pau (B.C. p. 193
- lblra aqua); wlra-rapô (idem;
wl-rapo) = raiz (B.C. p. 194 - lbl'.ra
rapo); wlra-rata'tw =pauzinho para
fazer fogo, fósforo: wlraykwêr =
= pedaço de pau, farpas de pau {B.C.
p. 194 - lhlra raicue); wl'.ra-rêzwl =
= broto: wlra-rl-iikwên-ahl = madeira de cheiro: wlra-ro apin = árvore desfolhada: wlra-ro(w)êr =
= fôlha cafda (idem; wlra ru-(w)êr);
wlra-ro(i)'lm = árvore desfolhada
(B.C. p. 343 - obeym); wlra-rokay = pau queimado: wlra-ro-klr =
= broto (B.C. p. 195 - lhl'.raroqul);
wlra-row apu'a (idem; wlra-ruw·apu'a) = copa de árvore: wlra•ro:wlahu = f ôlha novas, brotos novos
(B.C. p. 343 obiahu); wlra.:ru'ãngwêr = o âmago do pau: wlra•
-taklhê = faça ou espada de madeira
para tecer faixas, cintos de algodão ou
rêdes: wlra-taply = casa de pau-à-pique: w~ra-ta.,va = ratauá (esp. de
árvore): wrra-tl'iiy = de11te feito de
pau: wlra-timu'i = pau rachado:

wlra timu'i-mu'i = pau muito rachad.o: w1ra-ting = esp. de árvore:
wlra-tzinêr - Ui.manco, xamató:
wha-tzu = espinho de pau (B.C. p.
194 lhl'.ra yu); wha-zihlr =
= cavador: w1ra-zl'.k = madeira rija
(B.C. p. 195 - lhl'.ra ylg); wlra-wawãng = ponte, estaca: wl'.ra·wowôk = hachas de pau : wlra •..
... zawi-zawin (reg.) = escorregar
trepando ou passando sôbre uma árvore: wlra a-zawi-~awin =escorrego
trepando: wira •.. zu-pan (reg.) =
= lavrar madeira: wl'.ra ... zu-pin
(reg.) = aplainar tábuas: wlra-zu•
raw = girau.
Wlra (B.C. p. 143 - gulrá = ave,
pássaro): pássaro, (guar.; gwlra);
wlra-hu = gavião : wlra-hu kãngwêr ti'am=flauta do osso do gavião:
wha-hu-été = gavião real: wlra-hu panêm = esp. de gavião (idem;
wl'.ra-ka'i = sacahy (Chermont, 88):
wlra-kating (idem; wi'.ra-hu kating) = esp. de gavião (cabeça branca):
wlra-kazlm = saracura (esp. de pássaro): wl'.ra-miri = passarinho: wlra-miri-miri(a)-wâ = bando d~ pássaros: wl'.ra-miri pari = gaiola:
wlra-miri raytl = ninho: wira-miri
rlru = idem: wlra-miri tahlw'u-har (idem; tahôk'u-har) = esp. de
passarinho comedor de formigas): wira-pazê = eflp. de gavião: wlranu =
= etna (ave e estrêla): wlra-no'õng·pupê = bnndo de pássaros: wlra·pêpo = pena, asa (B.C. p. 144- gul·
ra pep6); wlra-pêpo = "bicho"
feito gente, esp. de menino prêto (Pisadeira, visagem que está no corpo da
gente, pci'2.dêlo - B.C. p. 144 - cf.
guha payé = pássaro feiticieiro):
a-rêko wira pêp6 =tive um pesadêlo:
wlra-pêpo kãng = os ossos das asas:
lvlra-pl-iinii = esp. a·e beija-flor
(araranha do mato): wlra-plkaw =
= arapuca: wlra-pirãng = esp. de

pá.8saro não identificado: wlra-pi·
tãng e esp. de pássaro vermelho (B.C.
p. 145 -· gulra pitã); wlra-põng =
= araponga (B.C. p. %45 ·- gulrapong); wlra-poru = esp. de beija-flor (B.C. p. 145 -- gulra poru =
= gavião-águia): wha-puk = erapuca, g..'tiola para prender passarinhos:
wlra-paku = esp. ·de sóco: wlra-puru = uirapuru (esp. de pássaro):
wlra-raw = penas, plumagem, penugens (B.C. p. 145 - guira rab);
wlra-raytl = ninho (Re.stivo p. 399
- gulra raitl = nido de. pájaros):
wlra-rupi'a=ovos de pássaros: wlra-tay-mir = · esp. de passarinho que
imita os outros: wlra-tl = bico (B.C.
p. 145 - · gulra ti); wlra-ting =
= garçr.. branca (gnar.; gwlra-ti),
gaivotri.: wlra-ting pirãng = iguará:
wlra-tzôk = passocn. de carne de ave,
esp. de pedacinhos de carne (nambu e
mutum) que os iniciandos oferecem às
n1ulhercs e meninos que assitem à.s
rermôni::i.s da iniciação: wl'ra'u•haw =
= f eRt::~ d.P, iniciação dos meninos,
geralmente aos treze anos: wlra-un =
= grauna (B.C. p. 144 - gulra hú =
= pássaro prêto): wlra-wên = lavandeirn. (csp. de pássaro): wlra-wên-a'i = maçarico: · wlra-zu = ararajuba (esp. de papagaio: B.C. p. 1-t-5
- - gu1ra yub).
Wlriri (B.C. p. 145 - - guiri = esp. de
peque.no passarinho): a.ndorinha: ~1riri-ting = esp. de andorinha branc'.L
Wl-ramo (vide; wir - B.C. p. 142
- gul'.bo = por baxo, de.baxo, sob,
sub): por baixo de, debarxo de, sob:
wha-pê wl-ramo = por baixo da
mesa: wl-ramo-har = a parte inferior
(id('m; ~w1-ramo-har).
Whapar (B.C. p. 144 - gulrapar e:::
= arco de flecha): arco (pau torto):
wlrapar •.. pirar = abrir, estender,
entesar o arco (B.C. p. 144 - gulrapá
pirá).
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Wlr-a'u (reg. - vide; wlr -· B.C. p.
60 - hlr = levantar-se, crescer, surgir): levantar-se um pouco.
W1raykwêr, toro, pedaço de pau: wlraykwêr-a'i = pedacinho de pau: wi'.raykwêr-puku = pedaço comprido.
Wi-rihi-no (sufixo verbal), de novo, ma-is
uma vez: é-zapo-wi-rihi-no! = faça
de novo! ti-apo-wi rihi-no: = fa~.amos mais uma vez!
Wlrôk (reg. - B.C. p. 189 - J'.h'.irog =
= tirar as fibras): cortar, tirai· as
plantas baixa~, roçar por baixo (id~m;
kó•• " wirôk). (guar.; biró); uruwlw(i) wírôk-p'írêr = lascas ou fibras
de_guaruman prontas para trabalho de
cestaria.
Wlru \idem; ulru - reg. - B.C. p.
145 - gulru = solapar, minar, cavar
por baixo): sola par, minar, cavar por
baixo, cavar um buraco, (guar.; bJ'.ró).
Wiru (neol.), ouro: wiru...tém.étarêr =
idem.
Witzi'lw, oxicedro (esp. de árvore).
Wlwa (irreg. - idem; lwa - B.C. p.
553 - uluA = canna, caniço, vara):
cana, flecha não aprontada: wJ:wii·
-ran = esp. de bari (peixe).
Wi-wêrawê (vide; wêrawê), desde (lugar): u-iko Kam.irãng(ii)·wi-wêriiwê
hé-ko-ni hê-rupi = êle me seguiu
desde Camiranga.
Wiwi (B.C. p. 58 - hei - constantemente, sempre: cf. idem; p. 60 - bibi = a poncto de): sufixo verbal dando
a idéia de continuação, persistência
ou insistência: ainda, com insistência,
não parar de, apesar de tudo, sempre
mais, continuar, prosseguir, sem cessar,
sempre, constantemente: a'ê i-ma'ê-ahl wiwi iko = ainda está doente
(continua): u-énu wiwi = êle pede
com insistência (não pára de pedir):
u-zé-mu-ému-wiwi = está crescendo sempre mais: a-zapo-wiwi =

= eu continuo farendo, faço sem
cessar: o-ho wiwi = êle continua
indo.
wr... wl (idem; wl'.••• WlW - B.C.
p. 60 -· hd>l = balançado, sacudido);
cair rolando, rolar, titubar, VaGilar,
oscilar, balançar, bambalear, balouçar:
a-wl a-wrw = estou vacilando: lar
u-wl'.wlw = a canoa está balouçando:
wlwl'am = cambalear: a-wl a-wlw
i-ho = vou cambaleando: a-wl a·wlwl'am = estou cambaleando: wlwl-apl (reg.) = cair no chão trope-·
çando.
Wl'.za'u (cf. a'u = augurar), bacuráu
(esp. de ave noturna).
WJ'.zé-har (vide; awlzé-har), o lado
direito: hê-wl'.zé-har = meu lado
direito.
Wizlw (reg. - B.C. p. 127 - eylb =
= baxar, descer): baixar, descer,
(guar.; gweyl); wizlw-haw = vertente, baixada, ladeira, descida: lwltlr
wizlw-ha w = vertente da serra.
Wôk (reg. - idem; w6g - B.C. p.
61 - hóg = fender-se, abrir-se, rachar-se): estar rasgado, rachado, fendido, fender-se, rachar-se, rasgar-se,
fenda, racha, interstício: hê-tzay o-wôk = minha saia está rasgada,
(guar.; vó); wôkaw (idem; wôk·haw)=fenda, rachadura: wôkwêr=
= rachado, rasgado: kamuti wôkwêr = pote rachado: wowôk (B.C.
p. 243 - m.bo-bóg = partir, abrir,
rachar, fender) = rachar, escoriar, esfolar (pele), partir, abrir, fender: pl·
-wowôk = pé rachado, (guar.; mbo·vó); wowôk-haw - escoriação:
(ma'ê)-wowôk(i)-kwêr = andrajo,
farrapo: wlra-wowôk = rachas de
pau.
-Wôr (cf. B.C. p. 61 -- bor); sufixo
adjetival ou nominal indicando a continuidade dum determinado estado, permanenternente, sempre: (i)-mara'ar-
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-wôr = débil (sempre fraco): 1-wêy-iwôr = sempre sedento: (i)-ruwr-tzãng-wôr = gélido (sempre frio):
(i)-akãng-ahl-wôr = que tem sempre
dor de cabeça: hahu = quente:
haku-w6r =queimadura: wôr(é)'lm
(sufixo) = forma negativa de; wôr;
(l)-wêy-wôr (ê)'lm = nunca sedento:
(i)ruwl-tzãng-wôr(é)'rm = que nunca tem frio.
Wôwô (irreg. - B .C. p. 493 - tebob6g = rumorejar, soar confuso):- murmurar, cochichar: hê-w~wô = estou
murmurando.
Wowôk (vide; wôk - B.C. p. 243
- mbo-b6g = partir, abrir, rachar,
fender): rachar, escoriar, partir, abrir,
fender, (guar.; vov6); wlra.wowôk=
rachas de pau .

Wua'u (reg. - idem; ua'u), ser grande,
comprido: ihê-wua'u = sou grande:
nê-wua'u=tu és grande: a'ê-wua'u=
= êle é grande: tapi'ir-awa'Ak u·wua'u = o chifre do boi é comprido,
(guar.; gwasú).
Wur (reg. - B.C. p. 258 - mbour =
= fazer vir, chamar: idem p. 197
- r obur = brota a água): suryir,
a.parecer, brotar, jorrar, esguichar: l
u-wur = jorra, broU;I. a água: lwur =
fonte, manancial, nascente.
Wyar-uhu (B.C. p. 230 - mbiar = o
que se toma ou é toma.do: ibidem p .
383 ~ piar = colhêr, apanhar, surpreender), feiticeiro.
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Yamo'ôm, samaúma.
Yapl-po'o (vide; 1-apl-po'o - B.C.
p. 363 - lblpau = ilha): ilha: a-ztwo
:mukwi tapi'ir(ii)-wii yapl-po'o-réhé = eu flechei duas antas na ilha:
. (guar.; lpa'u).
Yar {reg. - vide; l~-r)., boiar: u-yar =
está boia~·lo .
Y >:;Wthaw! (cf. i-awl-haw), está errado!
Yaw:kwêr(ii)-wii, as velhas (coletivo).
Yaykwêr (vide; aykwêr), ser curto

(tempo): awa'ar i-yakwêr-ahl = a
vida (os dias) do homem é curta.
Yé-iiiyu, cel'.'rado, fechado: ka'a i-yé-ii!y·u = mata fechada: ka'a na i-yé·ãiyu katu = mata limpa .
-Yu (forma apocopada de; aiyu), que
não presta, ruim, mau: awa-yu =
homem que não presta: tapJ'.-zé·yu = casa ruim: myar(a)-yu = caça
que
. não presta: kuza-yu = mulher
ruim.
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Za (forma apocopada de; zânê - B.Ç.
p. 561 - ya = pron. ag. da primeira
pessoa incl. nós todos), nós (inclusive).
(guar.; íía); za-ha mía ! = vamos,
gente! (M.F.): za-ha pa! = idem
(H.F.).
Zii'i (vide; i'a - B.C. p. 315 - íieâ =
= coração): coração: hê-za'i = meu
coração, (guar. ;· fié'a).

Za'ak (reg. - B.C. p. 570 - yaóg =
= desunir-se, separar-se): dividir-se,
partir-se pelo meio, desunir-se, separar-se: pé-za'ak = bifurcação, encruzilhada (lugar onde a estrada divide-se),
(guar.; ya'ô).
Zahak (reg. - L.A. p. 19 - yas.ú ka =
se 'baigner: B.C. p.. 568 - yahuk =
banhar-se): banhar-se, tomar banho,
(guar.; yahú); zahak•ha w = banho,
bânheira: ( u)-zahak-ma' ê = banhista: ihê (u)-zahak-ma'ê.
Zahl (B.C. p. 566 - yacl = lua, mez):
lua, mês: ko-zahi'.-réhé = êste mês,
dentro de pouco tempo, (guar.; yasl);
zahl' ar= mês: zahl-ênl = resplendor
da lua, clarão da lua, luar (guar.;
yasl-rendi'.); zahl-êni'.-haw = idem
supra: zahl-hêm = sair da lua (de
noi~), (guar.; yasl-renl-hêm); zahl·ku'êm = sair da lua (de manhã):
zahl mono-haw = eclipse da lua:
zahl-nJ'.-katu-haw (por; zahl-ênl·katu...haw) = luar: zahl plahu =
= lua novtl. (guar.; yasl-plahu);

zahl-rémirêko = estrela do Cão;
zahl ruwa-uhu = lua cheia: zahl-ruwak a'i = lua crescente: zahl-tata (Restivo p. 298 - yacltata =
estrella) estrêla, astro (guar. :
yasJ'.-tata); zahl tata-hu = estrêla
d'Alva: zahi'. tata-hu ku'ê-méhé-har = Vênus: zahl-tata huway =
comêta: zahl-tata ménar = comêta (casamento de estrêlas): zahl•tata ,pé'i-pé'i = as Pleiadas, as sete
estrêlas, Cruzeiro do Sul: zahl tata-piririk (Mont. - piriri) = comêta:
zahl tata-tirik = idem: zahl tata·zan = estrêla cadente: zahl u-apltê·pê = lua crescente: zahl u-mano =
tem eclipse da lua: zahi u wi péhé =
quarto crescente: zahl uwa uhu=
lua cheia: zah I zé-ar6k = lua
minguante: zahl zé-mu-aman (idem;
zahl zé-ma-man) = auroola lunar:
zahl zé-mu-aman-ra'u = halo (circulo) luminoso ao redor da lua - sin ai
de chuva: zahl-z-Ipl = comêço do
mês.
Za-f t vovó! (voe.).
Za-ika ikaw (reg.), cortar aos pedaços
(pedaço após pedaço), picar (coisa dura,
ex.; fumo).
·
.Zi-lwo (reg. - vide; zaywo), enfiar um
por um.
Zak(i), jáca.
Za-kahôk (reg.), derramar.
Ziikami (B.C. p. 565 - yacami = o
.que tem cabeça pequena, Psophia):
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ja.camim (esp. de pássaro - Ortalida
Me Calli), (guar.; yakamí).
Zakamlk (reg. - vide; mu-mlk-· B.C :
p. 19 -- acã-mhl= apertar a cabeça).
fazer espocar uma coisa mole calcando..a: akazu a-zakamlk = machuco o caju: zakamirlk = quebrar,
machucar uma cois!.1 mole calcando-a:
zaka-muplrl.k = fazer especar uma
coisa mole ou fruta redonda: kamapu
a-zaka-mup'írlk = faço espocar camapu .
Zaka-mu-puk (reg.), fazer especar uma
coisa fôfa produzindo ligeiro barulho.
Zaka-mu-tãng (reg. B.C. p. 19
- acã-mbotay =fazer soar a cabeçar,
bater 3 cabeça): dar pancadinhas na
cabeça (castigo), (guar.; iiakambotá).
Zakãng mungay (rer .), golpear, bater
na cabeça.
Zakãng't.k (reg.), degolar, decapitar,
cortar a cabeça, (guar.; iiakã't.).
Zakãng-uka (reg. - vide; zuka), quebrar a cabeça.
Zakarana (B.C. p. 565 - yakaranda =
= o que tem cabeça dura, também
talvez o que é de galho duro): jacarandá, Dalbergia Nigra, (guar.; yakaranda); zakarana'1w = pé de jacarandá.
Zakarati'a, mamão silvestre, (guar.;
yakarati'a); zakarati'lw = mamoeiro silvestre, Vasconcelles aracatia,
(guar.; yakarati'l).
Zakarê (B.C. p. 565 - yacaré = lagarto, ou antes o crocodilo ameri~no):
jacaré, (guar.; yakaré); zakarê'lw=
pau de jacaraúba: zakaré-pétlm=
rabeca, esp. de peixe. (Aspredo cotylophorus).
Zakatu (reg. - vide; zaw - B.C. p.
565 - yacatu = cabído bem, bem
cabido): caber bem: ko i-zakatu ==
cabe bem nisto, (guar.; ya-katu).
Zlkl, esp. de insetos não determinados,
fazem casas de barro em. forma de tubos

de uns vinte centimetros de comprimento.
Ziiklran (B.C. p. 314 - iíaquirã =
o i g ar r a , insecto: cigarra, (guar.;
íla.k'yrã); zakiran-uhu = esp . de
cigarra grande.
Zak1ti (reg. - · vide; klti), cortar em
rodelas.
Za-k6k (reg.), segurar alguma coisa.
Zaku (Mont. II p. 185 ··- yacú = f aisan
-- B.C. p. 565 - · yacu = nome genérico das Penelope e de ou.tras gallinaoeas): jacu, (guar.; yakú); zaku-hu = jaou-açu, Penélope obscura
(guar.; yaku-hu); zaku pêw-ahl =
esp. de jacu pequeno (guar.; yaku-péting).
Zakuna (B.C. p . 311 - iíacundá =
= nome dado a corujas e mochos, e a
peixes): jaoundá (esp. de peixe), Caprimftlgidea Podayer Nacunda, (guar.;
íiakunda).
Zaku-pê-ting (etim.; zaku = jacu:
pêw = chato: ting = alvo), esp. de
jacu prêto, vulgo cujubim, (guar.;
yaku-pé-ting).
Ziikwa, tem o mesmo sentido de ''pa''
senão que é usado para dirigir-se às
mulheres ou meninos (M.F.).
Zakwengwa kutuk (reg.), sangrar: a-ziikwengwa kutuk = eu sangro .
Zamati (idem; zamatzi), jamaxi:m.
Zamato (neol.; sapato), tamanco, xamató, (guar.; sapatú).
Zamaw (neol.), sabão: zamaw péheng·wêr =um pedaço de sabão: zamaw
aykwêr = idem, comprido: zamaw
hétékwêr = uma barra de sabão.
Zami (reg. - B .C. p. 32 - ami = soer,
costumar): acostumar-se, soer.
Zaml (B.C. p . 312 - nãm.bi'. = nome

•

dado a vegetais diversos): esp. de
planta; jambú, serve de remédio para
cachorro, usado também contra a febre.
Zaml (reg. - B.C. p. 32 - ami = expremer, exprimir, ordenhar, tirar liqui-
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do, puxar) : extrair, expremer o liquido
de uma fruta, tirar o suco, prensar1
apertar, constrangir, (guar.; íiaml);
zaml mani~ôk = extrair o tucupirn
da mandioca puba, pelo proresso do
tipiti : zaml-zaml = ordenhar (idt·m;
mu-i'ê kaml-kwêr).
Za-mu'ê (reg.), expremer o suco fazendo
f ôrça.
Za-mu'i (reg.), cortar em dois, partir
uma fruta em dois pedaços.
Za-mutar (reg. - com subs. verbal
- B.C. p . 31 - ambotar = querer
d'alma, querer bem, ayambotá) ; prezar, gostar , dar-se bem com, gost ar de,
apreciar: Pawl(o) a-za-mutar = eu
me dou bem com o Paulo: za-mutar-katu = gostar muito de: za-mutar.•
. • . wi = . gostar, apreciar : a-za·mutar i-z-wi = gosto dêle, (guat.;
íia-motar - Corrientes).
Za-mutar(é)'lm (idem; zé-amutar(é)'lm - B.C. p. 31 - ambotarey = não querer bem, malquerer,
ser inimigo de): abusar, ofender, inimizar: ihê a-za-mutar(é)'im a'é =
= foi eu quem abusei dêle, (guar.;
õ.a-motar(é)'l'.m). t.
Zan (reg. - B.C. p. 311 - íian=correr):
correr: a-zan i-ho na'arêw-rupi-ha·r11pi = vou correndo muito ligeiro: a-zan i-têko, a-zê-pl-apl iho,
a'ar(i) = correndo, tropecei e cai:
a-zan i-ho hê-ru( w) rapé-rupi = eu
vou correndo no caminho do meu pai:
a-zan tzê-wi 1-pê = corro daqui ao
rio, (guar.; P,a); zan. . . aykwê·ramo = correr atrás de : zan pé'i-pé'i = correr trotando: zan-har = o
que corre: zan-haw = carreira, o
modo de correr.
Zanay, jandaia, (guar.; íianday).
Zan-a'i, esp. de jandaia pequena.
Zanê (B.C. p. 569 - · yandé = pron.
pes. da. primeira pessoa incl. nós):

pronome pessoal suJeit o e isolado da
primeira pessoa plural inclusivo, nós,
nosso, nossa, nossos, nossas, (guar .;
íiandê); zanê karu ! = boa tarde!
zanê ku'êm! = bom dia (amanhecemos!): zanê-ku' êm, kwayti! =
= bom dia, cunhado! (fórmula de
saudação entre homens): zanê mukwi·amo= um de nós dois: zanê mukwi..amo u-mu'i(ã)-ram zépé'aw = um
de nós dois vai rachar lenha : zanê
pltun r = boa noite!
Zãngarêko (reg. - · B.C. p. 313 -· nangerec6 = cuidar, zelar): cuidar, atender, assitir, preteger, guardf.r, vigiar,
custodiar , (gúar.; iiangatêko).
(Ma'ê)-zãngaw (B.C. p. 313 - nangab = funil, cesto): funil, (guar.;
nangá).
Zanl (B.C. p. 312 - õ.andl = azeite,
óleo) : azeite, óleo: karapatu-zanl =
óleo de ricino: zanho-zanl =
óleo de andiroba, (guar.; iiandl);
zanl-kwêr••• zo'ôk (reg.) = extrair
o óleo: zanlpaw (B.C. p. 313 - ílan•
dlpab = o iructo vulgo genipapo)
genipapo, Genipa Americana, (guar.;
íiandlpá); zanipaw lw = genipapeiro: z~nlrô (B.C. p. 313 - -nandh6b = azeite amargo) = andiroba :
zanlrô'lw = andirobeiro.
Zanu (B.C. p. 313 - nandu = senti-lo,
aranha): aranha, (guar.; nandu);
zanu-a'i (idem; zanwa'i) = aranha
comum : zanu-apin = aranha maior
do Gurupi (não identificada): zanu-été = aranha caseira: zanu-ka'i =
aranha macaco, viúva preta (esp.
de aranha peçonhente): zanu-hu =
caranguejeira de t eto: zanu-klha w
(B.C. p. 313 - íiandu quihaba) =
teia de aranha: zanu-paraw caranguejeira do chão: zanu-paraw
l-pé-har = esp. de aranha semi-aquática peçonhente: zanu-pihun =
esp. de aranha prêta: zanu-hu·pihun = idem: zanu-pinim =
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1

caranguejeira de pau seco (vive às
margens do rio): zanu-pirãng =
caranguejeira (esp. de).
Zanu (B.C. p. 579 - yandu = avestruz): ema, (guar.; iíandú); za11u-rapê = arco-íris (ca1ninho da e1112.).
Zanu (reg. - - B.C. p. 313 - iíandu =
= soer, costumar): ser dado· a, ter o
hábito de, soer, costumar, voltar, recidivar, reiterar i-apo-wêr aipo zanu-pa! = êle costuma fazer isto! i-ka'u-wêr aipo zanu-pa! = êle é dado à
bebida! a-wéhêm i-tu-w(o) zanu-ra t = eu venho como de costume
(canto da mucura na pagelância Tembé).
Zanunê (Mont. Art. p. 71-tiânôndé=
= antes): antes de: urê-rurlw uru·iko, urê-pura wkl-zanunê = estamos alegres, antes de nós trabalharmos:
hê-ho-zanunê = antes de eu ir
(idem; Mont. - cheh6 tiânôndé =
antes que yo vaya): i-ho-zanunê=
antes dêle ir: ko-zanunê, i-katu
za-ha =antes disto é boi.n ir-nos embora: hê-ho-zanunê, u-kir aman=antes de eu sair, chovia: a-may'u(ii)-ram
hê"'!ho-zanunê I = eu vou comer antes
de ir-me embora! (guar.; ténondé).
Za6 (reg. - ethn.; aô = roupa, indumentária), cobrir, tapar, pôr uma
tampa, cobrir uma coisa fina, pano,
etc., (guar.; yabo'a).
Zapakwar (reg. - B.C. p. 38 ;_ apacuá = rôlo, feixe, trança): enrolar
(cordas), .manietar (guar.; Corrientes;
mbo-apakwá); trançar, fa1'er feixe,
enfeixar: hê'aw a-zapakwar =tranço
o meu cabelo: iwipô a-zapakwar =
faço um feixe com cipó, (guar.;
pakwa); zapakwa-pakwar = arregaçar.
Zapar (reg. - B.C. p. 577 - yeapar =
= torcer, virar, arquear): torcer,
dobrar, vergar, curvar, entortar: wha'i
a-za-par = eu curvo uma varinha.,

(guar.; yapá); zapar-ltlk = derribar
(guar.; yôpar(a)-1t1), fazer cair, derrocar: zapar'ôk (reg. - B.C. p. 238
- mo-aparok) = endireitar, pôr direito (guar.; yapar'ô); zapar tétlmii = dobrar a .perna: a-zapar hê·rét lma = dobro a (minha) perna:
zapar zlwa = dobrar o braço.
Zapatu (nepl.), sapato, calçado (idem;
zamato); i-yapatu = os sapatos
dêle: i-yapatu-(wii) idem.
Zapaw, toldo: lar-zapaw = toldo de
canoa, (guar.; yapá).
Zapa-zapar (reg.), dobrar, curvar com
fôrçaou violência:lwl'.tu l'.wl'.ra u-zapa-zapar = o vento está curvando as
árvores.
Zapê-ahôk, nome da ave Parra Jaçanã.
Za-pé-aô (1eg. - vide ; zaô), cobrir
alguma coisa para protegê-la.
Za-pé-aru-arôk(reg.), cortar para extrair
o miolo.
Zapêhê, forno para torrar a farinha de
mandioca.
Za-péhengôk (reg.), cortar uma fruta
pela metade ou coisa redonda pouco
resistente, partir.
Zapêku-rumõng-rêmo, cipó ''mixica.''
(muito aquoso).
Zapé-mim (reg. - B.C. p. 42 - api·mi = esconder até o ápice): e§conder
até o fim.
Zapê-mu-éni (reg.), envernizar por fora
(cerâmica).
Zapengôk (reg. - idem; zé-apengôk
- B.C. p. 39 - apeng6g = tirar o
torto, endireitar): desentortar, endirei11ar alguma coisa, espreguiçar-se,
(guar.; íiapeng6).
Zapé'ôk (reg. -B.C. p. 583-yapeog=
= descascar-se, largar a casca): descascar-se, largar a casca (falando de
cascas duras e redondas): (guar.;
yapé'bg).
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Zapépin (reg. - B.C. p. 583 - yepep in = ·se a casca arranhar): raspar
para tirar a casca superficial, (guar.;
ilapi).
Za-pépir (reg.), fazer vergar (varn., árvore pequena), vergar, (gtiar .; ya·pipl).
Zapêpo (irreg. - B.C. p. 571 - yapepó = panella): panela, caldeirão:
hê-zapêpo = o caldeirão dêle: urê-rê-zapêpo = o nosso caldeirão: pé..
-nê-zapêpo = o vosso caldeirão:
wa-nê-zapêpo = o caldeirão dêles:
u-ézapêpo = a panela dêle mesmo,
(guar.; yapepô); zapêpo-ita = pedras, em geral três, sôbre as quais
assenta-se a panela: zapêpo-rénaw=
tripé para as panelas (guar.; yapepô-randá); zapêpo ruwa-plk-haw=
a tampa do caldeirão.
Za-pêték (reg.), flagelar-se.
Zapêw (neol.), chapéu: pan-zapêw =
= boné: pino-zapêw = chapéu de
palha.
Zapêwha (B.C. p. 571 - yapeuça =
= alacrau, centopéia): centopéia, laoráu, escorpião, (guar.; yapêwaá).
Zapi (reg. - · B.C. p. 37 - api = roçar,
ferir de leve, ferir apedtejando, magoar,
machucar): atirar pedras com bodoque,
atirar, disparar, lançar, bater, chocar,
atirar com espingarda, jogar, (guar.;
yapí); zapi. • • akãng-plpê = dar
uma cabeçada: zapi ••. ita-plpê =
= apedrejar: ita-pl'.pê a-zapi = apedrejo: ~pi-katu = acertar (com espingarda): zapi-purãng-été =acertar
bem.
Za-pl'a mungêta (reg.), pensar, refletir.
Za-plhlk (reg.), arrancar (batatas, mandioca, etc.).
Zapi'i (B.C. p. 571- yapi = nome dado
a Oriolus e outros passarinhos): japi,
esp. de pássaro, (guar.; yapi).
Zaplklriwô (reg.), enfiar peixes num
cipó.

Zii-pin (reg. - B.C. p. 40 - a-íiapi =
= eu o tosqueio): cortar-se os cabelos:
a-zii-pin=eorto os cabelos: zii-pinaw
fidem; zé-pinaw) = tesouras, (guar.;
iia-pin).
Za-plplk (reg.), fazer afundar: l-plpê
a-za-plplk = faço-o afundar .
Za-piplr (reg. - vide; za-péplr), vergar, (Jruar.; ya-pipi).
Zapl'.-po'o (reg. - idem; zapl po'ôk
- B.C. p. 483 - tapo6g = tirar ou
arrancar raízes): arrancar raízes, arrancar o pé (plantas): kuzãngwêr{a)•• =
-wa u-za-p1poI o"k man1•/Ak(••)
o a -wa
= (são) as mulheres (que) arrancam a
mandioca (tôda).
•
•
Zapl-rahaw (reg.), passar por cima,
passar a perna: zapl-rahaw-a'u ·=
= ser maior do que: a-zapl-rahaw-a'u Pêdr(u) = sou maior do que
Pedro.
Zaph-apltl (reg. vide; zé-apltl
- B.C. p. 44 - apl-tim = atar as
pontas, atar de volta): amarrar as
pontas, atar, amarrar, (guar.; iiapltl).
Zapirôk (reg. - idem; zé-apirôk), descascar-se (coisa mole), (guar.; yapiro).
Za-pltêr (reg.), chupar uma fruta: naranz a-za-pltêr = chupo laranjas.
Za-pltêrAk (reg.), descascar para tirar
o miolo, cortar para extrair o miolo,
extrair a polpa: za-pltêrô-tér6k =
tirar o miolo, (guar.; yapl'.têré'6).
Zãplti (reg. ·- idem; zé-aplti), massacrar, matar muita gente, (guar.; iiapiti).
Zapo (reg. - B.C. p. 571 - yap6 =
= fazer): fazer, obrar, atuar, operar:
kwêy na-zapo-i té'ên! = não faço
aquilo de brincadeira! é-zapo-zo naziiwê ti t = deixa de besteiras (não
faça. assim!), (guar.; yapt\); zapo·ahl-ahl = farer com má vontade,
com raiva: zapo-a'u = farer (mais
ou menos bem): zapo-ha w == serviço,
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trabalho, o que Re faz: zawai-katu
kwê-znpo-haw ihê-'\\·é = êste serviço
é dificil p9,ra mim: zapo-kar=mandar,
dar ordens, mandar fazer: a-zapo-kar
hê-rêk·waha-pé - eu ma.ndo na
minha a.Ideia: zapo-katu = arrumar,
ajeitar (coisas), concertar, endireitar:
a-zapo-katu hê-raplz = eu. concerto
a minha C8.sa: zapo ma'ê punga-uhu = ensopar alguma coisa, molhar, humedecer: zapo muru-muran-haw = fazer a guerra: zapo pari =
fazer fortificações, cêrc9.s: zapo-pa w = completar, concluir (guar.;
yapo-pá), termjna.r: zapo pltl-haw=
= fazer urn nó: zapo tiro-tiro-haw=
= fazer a guerra, dar tiros (neol.):
zapo-wi = perseverar: zapo-wi rihi-no = repetir, reiterar (fazendo): zapc-wi1-,~i = perseverar, fazer com obstinação: zapo zapo = fazer com pressa:
zapo zapo katu = arrumar, ajeitar
(intensivo): hê-rémi-raha-ram a-zapo-zapo katu itêko = estou '.l.rrumando a minha carga: zapo-zo-apl.r = fazer de novo, recomeçar.

=

Zapu (B.C. p. 571 - · yapu = passarinho,
noJT1e dado a Oriolus e Cassicus):
japu (esp. de pássaro: Archiplanus
Albiroi:itriR Vieill): (gu2,r.; yapú); zapun = graúna: zapti-un = jacu
prêto.
Za-p11-lmlk (reg.), amordaçar com a
mão.
Zapukar1i (B.C. p. 570 -- yapucanim=
= nome dado a pássaros diversos):
e~p. · de· gavião pequeno, japacanim
(l\rlimideos, Donacobius Atricapillus),
(guar.; yapakaní).
Zapukay (B.C. p. 89 -· çapu~áia =
= nome tupi das Le'ti~this, vulgo sa.pucaias): sa.pucaia (esp. de árvore): zapu.ka-z-i'.w = pé de s!1pncaia: zapuka-z-a'i = castanha do Pará.
Zapukay (B.C. p. 89 -- çapukái =
g a II i n h a) : galinha.: zapukay-kl-

wa w = crista de galo: zapukay
zé-ku-ak11 = galinha choca: zapuka,.
-z-a'i = pinto: zapuka-z-awa =
galo.
Ziípun (idem; wara-un - etim.; i·ah-un = de plumas prêtas), graúna.
Zaputuka (reg. - vide; zé-aputuka),
bater roupa, bater de ciina para baixo,
(guar.; yapotuká).
Za-pw1m'ík (reg. - etim.; za-po-1ml'.k):
afogar, estrangular, amordaçar com a
mão.
Zar (B.C. p. 562 - yara = aciuelle
que toma): proprietário, senhor, dono:
puru-zar = dono de escravos: ma'ê-zar - dono de bens materiais:
a-zé'eng(i) ruku k6-zâr(a)-pé = eu
falei com o dono da roça, (guar.;
yára); zaram (idem; zar(i)-ram) =
= destinário, dono futuro: Pêdr(u)
ko-zaram = isto vai ser do Pe<lro
(guar.; yara-ram); zar-kwaw-har=
= que reconhece o dono (cachorro,
etc.).
Zar (reg. - B.C. p. 572 - yar = estar
pegado, unido, adherente, pegar, adherir, a tra,car-se, ajuntar-se): aderir 1
pegar, atracar-se, ajuntar-se, encostar-se, refugiar-se, aconchegar-se (constrói-se com; héhé), (guar.; yá); u-zar
u-zéhé( wií) = êles aderem: zar•..
• .. wê = guardar, reservar, conservar:
é-zar(i) amo kurêr ihê..:.w~ ! = me
guarda algo para comer!
Zarakati'a (vide; zakarati'a -· B.C.
p. 573 -· yaracatiá = esp&ie de
mamão ou Carica): mamão silvestre, (guar.; yakarati'a); zarakã..
ti'a-whu = mamão comum: zarakãti' a-hu'lw = mamoeiro.
Zarakita (B.C. p. 573 - yaratitá =
= gusano ou verme de pau secco):
esp. de verme branco que dá em paus
secos, esp. de broca.
Zarar (rP.g.), baldear, transvasar um
líquido, despejar: 1 a-zarar = eu
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transvaso água (dum recepiente para
outro), (guar.; yará).
Zararak (B.C. p. 573 -- yararag = serpente ou cobra venenosa: Cophias
Atrox): jararáca, (guar.; yarará).
Zara w (reg. - B.C. p. 572 - yará =
= colhêr, apanhar, colligir, ajuntar,
tomar): colhêr, apanhar, (guar.; yará).
Zarêko (re;g.), olhar por todos cantos:
zarêko-rêko = perscrutar.
Zarl (vocativo - B.C. p. 573 - yarli =
= avó, avós): nome afectuoso que as
mulheres dão às filhas: zarly (B.C.
- vide supra) = avó (vocativo): hê-zarly! = minha avó! vovó! (guar.;
garly); zarl-z-ãngaw = irmã do
pai do pai: zanê-zarly ! = nossa avó!
(cantos de pagelância).
Zarlwôk (reg. - vide; rarlw), cortar,
tirar um cacho, (guar.; yarlvô).
Ziiro••• héhé (reg. - B.C. p. 314 - iiarô = irritar-se, zangar-se): estar zangado, irritado, irritar-se, zangar-se,
investir, atacar, ficar bravo, enfezado:
a-zaro héhé = estou zangado contra
êle, (gua.r.; ííarõ); ma' ê-zaro =
b i c h o b r a v o : ma' ê-ziiro'lm =
bicho ma.nso.
Zarôk (reg. - B.C. p. 574 - yarog =
= gastar, consumir, devorar): dim.inuir, tirar uma parte, consl1mir, estragar, esvaziar um líquido, (guar.; yar6).
Zarupari! (vide; zurupari), demónio,
malvado! (guar.; yuruparí).
Zarupu'am (vide; zurupu'am), convalescer.
Zata'J'.w, esp. de palmeira (jutai), Butia
atai, Mart., (guar.; yata'i).
Zatapl (reg. - B.C. p . 483 - tapl e::
= abrazar, incendiar, sop1ar fogo):
excitar, acender, pôr a madeira para
fazer fogo, fazer o fogo pegar: é-zatapl héhé? = excita-o! tata a-zatapl = faço fogo, (guar.; yatapl).
Zatéhuk (B.C. p. 574 - yatebu =
= cllrrapato) : carrapato, \guar.; yatevíi).

Zatl'l (B.C. p. 574- yati-i=fu.rúnculo)
abcesso, furúnculo, (gt1ar.; yatl'l).
Zatirimaw (idem; zawti-rimaw), esp.
de passarinho que localiza os jabotis
(trad.; criação de jaboti).
Za-tl'u (reg. - vide; tl'u), morder
frutas, mastigar.
Za-ti'u (B.C. p . 574 -- · yati ô = mosquito): mosquito, (guar.; •".iati'u).
Zatlw (reg.), tapar, cobrir corr terra,
enterrar, (guar.; } at.1). .
Zatô, esp. de pássaro silvestre não identificado, assobiador.
Zat&y (reg. - Restivo p. 518 - anatôi =
=tocar blandamente): tocar levemente
com a mão, apàlpar, tocar com cuidado,
apalpar: é-zatôy-zo! = não toque!
não mexe! hê-pérêw a-zatôy = toco,
apalpo a minha ferida, (guar.; iíatôy).
Za'u (B.C. p. 53 - aú = quem dera,
irra, com os diabos): vá com os diabos!
vá para o inferno! (H.M.F.).
Zaw (reg. - B.C. p. 562 - yab =
caber): caber: ko i-zaw i-pl'.p(é) =
aquilo cabe lá dentro, (guar.; yâ);
zaw-katu = irm,anar-se bem, ajustar.-se, bem, caber justo.
Zaw (reg. -- B.C. p. 561 - yab =
= abrir, brotar): abrir-se, flora.r,
brotar, sair, levantar-se (sol, lua):
amani'zu(u)-za w = flora o algodão:
ma'ê-putlr u-zaw = abre-se a flor:
kwarah1 u-zaw =sai o sol, levanta-se
o sol, (gua.r.; yá); zaw-été = estar
a ponto de flor~.r, estar a ponto de
nascer (falando de p~saros ou pintos):
zapukay-rupi'a zaw-été = os ovos
estão a ponto de abrir (francês; les
oeufs sont sur le point d'éclore): putl·zaw = florar: i-putl-zaw = está
florando (quando abre a flor: cf. i-putlr = a flor está se formando).
Zaw (B.C. p. 562-yab =o que se diz),
tal, dito, fulano (urubu; sawa'ê);
Pêdrfu)-zàw kwêy turi = um tal
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Pedro está vindo (chegando): za w-a' é = o que se diz (francês; les dit-on,
(B.C. p. 563 - -- yaha-e = conforme
o dicto).
Za"\\'·ai (B.C. p. 5ô3 -- yabaí = é difícil),
difícil: ma'ê-zawai-katu = coisa
muito difícil, (guar.; avaí); zawai-katu (L.A. p. 83 - ahaiba = difficulté, f·n1pêchement) = ser muito difícH, não ser possivel: zawai-katu
hê-ho-haw pê-p(é) = não é possível
eu ir lá: zawai-katu kwêz apo-haw
ihê-wé = êste serviço é difícil para
mim (tenho dificuldades em fazer
aquiJo): ko-zé'eng zawai-katu zé-mu' ê-ha lv héhé = est'l lingua é-lhe
difícil para aprender: zawai-katu-ha·rupi = difi<'ilmente: zawai-katu-ha w = dificuldn.de.
Zalvakak (B.C. p. 567 - yaguacáca =
= o me;..;mo que quiya = lontra):
lontra: zawa-kãng-pêw-a'i (idem;
zawa-ka-1>êw-a'i) = esp. de lontra
pequena (cachorrinho de cabeça chata),
(Urubu; irakahu).
Zawar (B.C. p. 567 - yaguar = onça,
cão 0m gf'ra.l): cachorro, cão em ger~d
(guar.; yagwa); zawar-awa = cachorro: zawar-kuza = cadela: zawar-a'i = cachorrinho: zawar-a'i..,.
,
-ran = esp. de sargpo: za.war-a 1-ran = paquinha, esp. de coleóptcro:
za'\var-angayu ! = cachorro magro!
(palavrão): zawari = lontra (nos
eantos do pagé): zawar(a)-kaw =
= e:::lp. de cábni: zawar 1-'p1-'"'-an =
= ariranha: zawar-pitãng (B.C. p.
567 - · yagua-pitá) = onça susuarana,
puma, Felis Concolor (guar.; yagwa-pitãng); zawar puru-tl'.'u ma'ê =
= cão raivoso (que m~rde a gente):
zawar-uhu = onça (B.C. p. 568
- yagua-uçu), Ônça pintada (canguçu): zawar-uhu-êté = iclem supra:
zawar-ul1u-a'i=oncinha: zawar-uhu
= zawar-uhu(li)-ran = onça, susuarnna: zawar-uhu J'.wa--té-har = tro-

vão (a onça celeste): zawar-uhu pihun
=onça preta : za war-uhu pinim =
onça pintada: zawar-uhu pirãng =
onça vermelha: zawar-un =onça preta, esp. de lontra, onça d'água (B.C. p.
568- yaguarun=onça negra), (guar.;
yagwaru); zawaruni (B.C. p. 568 yaguarundi =gato mourisco do Brasil)
=esp. de oncinha prêta, esp. de rapôsa,
Felis aguarundi (gu ar.; yag warundi);
za-war-un-uhu =onça d'água (ariranha - Pteronura basiliensis, Lin.): za..
war(i)-zar(i)'l'.rr1 = cachorro vagabundo (Rem dono): zawa-zu = onça
amarela: uru-zawar = onça 1narajoá.r2,: zawa-zu-c'i = oncinha de
ca.poc:1ra: za""'ªr zaJ'f) = cacb.orro
bravo.
Zawarl, esp. de palmeira, tucumanzinho
que cresce à beira dos iga.rapés ou do
rio Guru pi: zawarl'a = coquinho dH
palmeira supra, desempenha grande
pe,pel na pagelância Tembé: araruna
ra'ê u-zuka zgwarl'.'a? = será a araruna qt1e descascou (desembainhou) o
coquinho zawari? araruna . u-kwéraw u-zuka zawarl'a? = si~, a araruna voltou a si de-scB.scando o coquinho
zawari (cantos do pàgé).
Ziiwati (.1'1ont. - yabaçati - B.C. p.
563 - yahacati = nome dado a aves
pescadoras e outras): (esp. de martim-pescador.
Zawatô (B.C. p. 472 - taguató =
gavião, nome genérico de gaviões
e butios), gavião, (guar.; tagwatô).
Zawaw (reg. - L.A. p. 11 -· yabáb =
fugir B.C. p. 563 --· yahá =
fui r): f u ~ir : hê-tzak(i)-ré, u•za waw-ho = depois de eu ter visto
(êle), fugiu: U,-zawaw mukuy-yo =
êle f1igiu duas vêzes, (guar.; yavá);
zawaw (idem; zawa-haw) = fuga:
(u)-zawaw ma'ê=fugitivo: zawâ(w}·
-ma'ê-té = covarde, medroso.
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Zawailr, escorpião: zawazlr pihun =
escorpião prêto: zawazh ting =
esp. de escorpião claro.
Ziiwê (B.C. p. 563 -·-· yabê'oabe =
= assim, como, conforme): da mesma
maneira, como, conforme, igual, tanto
quanto, do mesmo modo, igualmente,
igual a: a-zapo i-ziiwê = eu fiz da
mes1na maneira do que êle: hê-ziiwê
é-za-po! = faça cohforme eu (faço)!
u-kwaw hê-ziiwê = ele sabe tanto
quanto eu: a-purawk1 né-ziiwê = eu
trabalho do mesmo modo do que êle,
(guar.; yavé); aipo-ziiwê zêkwéhé=
= aconteceu uma vez, houve uma vez,
assim foi (usa-se esta expressão quando
o locutor começa uma narrativa: ziiwê-nungar ..:... parecido com, como, igual
a: hê-zawê-nungar = parecido comigo: ihê né-zawê-nungar =eu sou
igual a você: ko-ziiwê-nungar -=
= como aquilo (B.C. p. 75 - co
nungar/co nabê = deste tamanho,
conforme isto, como isto, assim): ziiwê-nungar(i)-haw = semelhança: na·zawê (vide; nazawê - B.C. p. 563
- · yabebê/nabebê = desta maneira,
assim) = assim.
Zawéw~r (idem; zawiwlr B.C. p.
563 - yabehlr = nome genérico das
raias e peixes chatos el.peixes electricos):
raia, Ellipsum Histrix, (guar.; yavevlr).
Zawl'. (reg. -· Restivo p. 284 - ayabl =
=errar): errar, errar o alvo, confundir,
equivocar-se: a-zawl hê-zé'êng =
errei no que eu disse (falei errado):
hê-purawk1 (murawkl) a~awl =
= errei o meu serviço: ita-plpé
a-,zawl = errei o alvo c0m a pedra,
(guar.; · yavl); zawl-pé = errar o
caminho: a-zawl-pé = errei o caminho.
Zaw'i (reg.), cobrir, embrulhar, tapar,
(guar.; yaw'i).
Za 'vira (Stradelli : iauira = arraia),
~

Zawlru (B.C. p. 564 - · yablru = nome
de cegonhas): jaburu, e.ma, (guar.;
yavlru).
Zawiru (cf. guarani moderno; yawiru=
estar esgotado), sábado.
Zawkl' (reg. - B .C. p. 18 - abiquib =
=mexer, remexer): mexer, abrir coisas,
apalpar, desarrumar, manusear, tocar,
(guar.; yabikl); é-zawkl-zo! = não
mexa! zawkl-ahl'.-ahl = violentar,
tomar à f ôrça: zawkl .té'ên·ahl =
intrometer-se nos assuntos alheios:
zawkl' ukar = mandar desarrumar.
Zaw ma'ê-putlr (reg. desabrochar (flor).

vide; zaw),

Zawni, bico de brasa (esp. de pássaro).
Zawti (B.C. p. 56-! -· yabuti = cágado,
tartaruga): jabuti, (guar". ; yavoti)
zawti-iiiyu = jabuti cangapara, cágado: zawti-apê = casco de jabuti
vivo: zawti-apê-k\vêr = casco solto
de jabuti: zawti kamirãng = esp. dé
jabuti, campinim: zawti kãng-apar=
cágado : za wti-pako = banana
"jabuti": zawti-pirãng = carumbé,
esp. de jabuti: zawti-puti'a-pên =
muçuã; zawti-remiml'kwêr
= tripa inde o jabuti desenvolve os
ovos (petisco que se assa no espêto):
zawti-rémi'u = e,raticu ou guajára
(esp. de fruta, comida de jabuti):
zawti-rimaw (idem; zatirimaw) =
esp. de passarinho que loc~diza os
jabutis: zawti-ting = ca.1·u.mbé branco: zawti-tukuma = j~.buti tucumã
(Chermont., 108)
Zay (vide; zai), vovó (vocativo).
Zayhê (B.C. p. 569 - yaiché = tia
paterna tanto para homens como para
mulheres): tia, irmã do pai (H.M.F.):
zayh~-mên = espôso da tia., irmão
do pai (H.M.F.), (guar.; yaisê).
(U)zayhu-pa-pê (B.C. p. 441 -· raiih upape = por a.mor): por amor.
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Zay' ô (reg. - B .C. p. 568 - yaheo =
= chorar, pranctear: L.A. p. 19
- jaseó = pleurer) : chorar, prant ear , uivar: kõni u-zé'eng naziiwê,
Pêdr(u )-zay' ô = quando êle falou
assim, Pedro chorou : u'ar(i)-ré, u·zay'ô = depois de cair, chorou: zawar
u-zay'ô = uiva o cachorro, (guar.;
yahé' o); zay' ô-ha w = choradeira:
zay'ô ma' ê-té = chorão.
Zay' ôm (L.A. p. 9 - iíaeu = argile): argila, barro, (guar. ; iíay'um); zay'ôm-ting = argila branca, "kaolin".
Ziiywo (reg. -· de; za-1wo), enfiar,
enfiar um por um (ex.; miçangas):
mu'ir a-ziiywo = estou enfiando miçangas.
Za ••• zay (reg. - B.C. p . 565 - yayá=
frequent . de yab = abrir-se): gesticular, espernear : puza-puzay =
g e s t i cu 1a r (pô = tnão): p lza·p lzay = espernear (pl = pé).
Za-zaw (reg. - vide; zaw), rachar (falando de frutas maduras), rachar os
lábios: p1-za-zâw = pé rachado:
za-zaw ahl = estar de corpo mole,
arrebentado, ruim: a-za-zaw-ahl =
estou ruim.
Za-zuwan (reg. idem; zii-zwan;
L .A. p . 8 - a-íi-aiíubâ = je l'embrasse: B .C. p. 38 - aiíubã) = abraçar, (guar.; iía-iíuvã).
Zé (expr. suf. verbal - B.C. p. 574
- ye = o dizer dêle, o dicto dêle):
dizem qué, parece que, diz que, é
(para insistir ou confirmar): azéha-ramo-zé ! = dizem que é verdade!
nai-katu-izé! = dizem que não presta!
(guar.; yé); nê-rahêm-ô, a-énu (i)-zê! = não grita tanto, estou ouvindo!
1-zê ! = é água! (quando uma pessoa
pediu água por exemplo e caso o interlocutor não ouviu ou não compreende,
um dos assistentes confirma assim o
pedido).

Zé- (B.C. p. 575 - ye = pron. refl. é
empregado em ·v. comp. cujo thema
não é usado simples): prefixo verbal
para formar o reciproco (se ipsum),
(guar .; yé/íié).
Zé-a'l-ii' ly (reg. - vide; ta-ly), contratar-se, apertar-se, estar enrugado:
hê-zlwa-rookwêr zé-ii'l-ii'ly = contrato os músculos do braço: tua'u-pirêr u-zé-ii' l-ii' ly = a pele dos velhos está enrugado (engelhada).
Zé-a' lr-apo (reg. -· vide; ra'1r), fornicar: zé-a'lr apo(i)'l-ma'ê = ser
impotente.
Zé-a' lr-mu' é-mu' ê (reg.), ter orgasmo
(H .F.): zé-a' h-muhêm =idem fH.F.).
Zé-a' Ir 'ôk. . • p1pê (reg. - B.C. p.
476 - talro = ejacular, prolificar,
exercer a cópula): fecundar uma mulher.
Zé-a' 1rupii (reg.), zumbir (cába~, a belhas, etc.).
Zé-a-1wlk (reg. - B.C .. p. 238 - mho-aibi = tornar curvo, curvar, inclinar
para terra, ou para baxo): inclinar-se,
curvar-se, baixar a cabeça: zé-a-lwlkaw = inclinação, curv~., (guar.; ya-1h1).
Zé-aka-ka .•. héhé (reg.), bater a cabeça contra.
Zé-akãngôk (reg. - - B.C. p . 21- acóg =
= appoiar oti encostar a cabeça):
encostar, apoiar a cabeç3.: zé-akãng
mu-awa-wak = menear a cabçea:
zé-akãng... ruak(é) - olhar para
trás: zé-akãng upl'.r = levantar n.
cabeça.
Zé-ak1rõng (reg.), pindurar, balançar,
·
suspender-se.
Zé-a-k1tik (reg.), esfregar-se os olhos.
Zé-a-kutuk-haw, cópula, coito (argot).
Zé-amlaw (reg.), afogar-se: kwaharêr(i)-zé-amla-méhé 1-pê a-p1hl'.k =
- tirei da água um menino quando

-307-

estava se afogando: zé-am~-am~aw•••
• . . 1-pe = a fogar-se.
Zé-amllilw (reg.), assoar-, o nariz:
u-zé-am1h1w u-kwii-pl'.pê - êle
assoa o nariz com os dedos: zé·am 1h1w-ha'v = lenço: zé-amlhi-paw = idem.
Zé-aml'.k (reg.), enforcar-se, perder a
respiração, engasgar-se: a-zé-am& =
perco a respiração.
Zé-aml-mo-môr (reg.), assoar o nariz
soprando forte entre os dedos.
Zé'a-muhlm (reg.), pentear-se (alisar-se
o cabelo).
Zé-amu-mêw (reg.), inclinar-se, curvar-se, esquivar (pedra, flecha, etc.),
baixar-se, abaixar a cabeça para evitar
um golpe: zé-amu-mêw-haw = inclinação, curva.
Zé'a-mungwi (reg.), pentear-se.
Zé-amutar(é)'lm (reg.) 1 brigar, ofender,
abusar: urê zé-n1nutar(é)'lm iru-ramo= brigamos com êle: ni-a-zé-amutar( é)'lm-'pitzlk =nunca brigt1ei (nem
um pouco): mukuy zapukay-awa-kwê1·(a)-wa u-zé-amutar(é)'lm wa-iko-( wa) hê-ru rap1y-kupê kutlr =
=dois galos estão brigando atrás da casa
do meu pai: zé-amutar(é)'lm-haw =
briga, ofensa, insulta, guerra: zé- a m utar(é)'lm-ma'ê =brigão, (guar.;
iía- motar( é)'I •
Zé-anam (reg.), ser amigo, aparentado,
da mesma tribo, parente (Corrientes;
iío-aná); u-zé- anam(a)-wa = êler:
.são aparentados: zé-ana-nam = ser
parentes uns dos outros.
Zé-angarêko (reg. --· vide; zangarêko
- B.C. p. 35 - · iíangaréco in angaréco = cuidar, tractar, zelar, velar):
cuidar, zelar, tratar.
Zé'ãng(é)-raha (reg.), estar possesso,
pasmar-se, (g11ar.; iíé'ãng(é)-raha).
Zé'ãngaw (reg.), provar-se, experimentar-se.
1.1

,

Zé'ãng-étzak (reg. - B.C. p. 316 -. · iíeangechág = se a sombra ver-se,
mirar-se, olhar a si próprio): mirar-se
num espêlho.
Zé-at. (reg. -· B.C. p. 38 -· a6 = rouµa,
vestido, veste), cobrir-se, embrulha1·-s~:
zé-a6-ha•w = cobertor.
Zé-apakwar (reg. - B.C. p. 38 -· apacuá = dobrar, enrolar): enrolar-se,
enroscar-se, vergar-se, encolher-se, dobrar-se, curvàr-se, entortair-se . ter câimbra.s: môy u-zé-apakwar = a cobra
se enroscou: hê-pl zé-apakwar =
tenho câimbra.s no pé, (guar.; yé-apakwá).
Zé-apar (reg. - B.C. p. 361 -- iíeapar =
= torcer-se): t'orcer-se, vergar-se, encolher-se: zé-apar-haw = curv~, junta
(membro): 1-zé-apar-haw = ensead~i..:
pl zé-apar-haw = calcanhar: hê-kwa
zé-apar-ha w = a junta do meu dedo:
zé-apa-par = serpentear: llê-zé-apa-par-ahl = caminho cheio de voltD.s:
zé-aparirõng = deitar..se, acomodr..r-se
para deitar: zé-apiirirõng-haw =
1u g ar para se deitar: zé-apar..•
• . • wi = evitar alguém: a-zé-apar
i-z-wi = eu o evito, (guar.; yapá).
Zé-apêk (reg. -- idem; zé-apé-apêk),
chamuscar-se.
Zé-apêko (reg.), visitar-se; frequenta,r-se:
zé-apêko-haw = visitas, frequentações.
Zé-apêku-n1uhêm (reg.), tirar, mostra.r
a língua a alguém.
Zé-apengôk (reF. - B.C. p. 39 - apeng6g = tirar o torto, enditeitar): espreguiçar-se, esticar-se, estirar-i5e o co'ipo
(boceiar): a-zé-apengôk = espreguiço-me.
Zé-apéplr (reg. - vide; zapéplr), ver.., u-ze-ap
"
é p1r = a arvore
gar-se: w1ra
está vergando.
Zé-api (1ej]'.), chocar-se, bater-se tlm
contra outto, atirar-se um contr~ outro:
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1.1

,

l'.ar ·-u-zé-api-( wa) 1:Z chocaram-se as
canoas, (guar.; yé-yapi).
Zé-api (re~.), queimar-se: zé-api-haw=
= queimadura: zé-api-paw = fosueira (lugar onde a gente se pode quei ..
mar).
Zé-apl'a (reg.), de repente, logo (com
outro verbo): a-zé-apl'a a-ha
eu
vou logo logo.
Zé-apl'aka (reg. - vide; zé-pl'aka),
escutar, prestar atenção, estar atento.
Zé-apia-wêr, ferido com tiro.
Zé'a-plha. • • héhé, avexar.
Zé-aplk (reg. - B.C. p. 316 - fieapl :e:
= sentar-se): sentar-se: zé-apl-plk
(B.C. p. 316 - fieapin1i = a.fundir-se,
afundar-se, submergir-se)= afundar-se,
submergir-se: zé-aplkaw = assento.
Zé-a-plk (reg.), tapar-se os olhos.
Zé-ii-pin (reg. - Mont. II p. 279 - aíiapin = tresquilar a cabeça): cortar-se
o cabelo: zé-pina w = tesoura.
Zé-aplr-ahaw (reg.), transbordar (por
ex. água da panela).
Zé-aplrar (reg. - B.C. p. 571 - yeaplrá = ruir, desabar, derrocar): ruir,
desabar, derrocar: taply u-zé-aplrar = desabou a casa.
Zé-apiro (reg. - B.C. p. 316 - iíeapiro = lastünar-se, chorB.r sôbre si):
lastimar-se, chorar sôbre si mesmo,
lamentar-se, (guar.; fiapirõ).
Zé-apirôk (reg.), masturbar-f,e: zé-apiro-pirôk = idem; zé-apiro-pirôk
ma'ê = ·que. _ ., (guar_; yapiró).
Zé-apitl'. (reg. - idem; zapitl'. - B.C.
p. 44 - api-tln1 = amarrar as pontas): amarrar as pontas, amarrar, 11..tar.
laçar, (guar.; fiapi ti).
Zé-apl'.y-zapo (reg.), construir, edificB,r
1C%

casa.
Zé-apo (reg. - de; apo = fazer:
· reflexivo), tornar - se, fazer-se
mesmo: ze-apo amo-rup1e =
,

•A

zé =
por ~

t.ornf,r

-se, diferente, mudar, metamorfosear-se: zé-apo-aplk = encolher-se (panoetc.): zé-apo katl1 = agasalhar-se,
a-zé-apo katu hê-klhaw-plpé =
agasalho-me na rêde.
Zé-apo-aplk (reg.), encolher-se, encolher:
pan u-zé-apo-aplk = encolheu o
pano: môy u-zé-apo-aplk = encolheu-se a cobra.
Zé-apuar (reg.), embaraçar-se, emeranhar-se : pina-ham u-zé-apuar = embaraçou- se a linha.
Zé-apuml (reg. - usa-se de preferência
com; téha ... zé-apum) - B.C. p .
89 - ça pimi = pestanejar, piscar):
pestanejar, piscar os olhos : zé-apullll-haw = pestanejar: zé-apuml-puml = pestanejar repetidas vêzes,
mover os olhos: héha u-zé-iipuml
puml = êle está pestanejando, (guar.;
íia-piml).
Zé-aputuka (reg. - vide; putuka =
=amassar, esfregar), amassar-se, avo1umar-se, encolher se.
Zé'ar (reg. - B.C. p. 576 - yeár = tomar-se, i!.. dherir, unir-se): misturar-se, confundir-se co ln, unir-se,
aderir, pegar: a-zé' ar wa-iru-ramo =
misturo-me com êleR, (gnar.; yé'á).
Zé-aro (reg. - B.C. l). 50 -·- arô =
= guardar): guard:-i..r-se, estar atento,
e1'tar sôbre a defensi v.'.1: zé-iirõ11gat11 =
guard a r- se bem, abster-se, (guar_;
iíé-arõ11gatu).
Zé-arôk (reg. - B.C. p. 577 - yearog =
= consumir-se, gastar-se, 2.ca.bar-se):
.
.
minguar, escas8ear, consu m1r-se, gr.t:t2.r-se: tlran1 u-zé-arôk = a fr,rinhr.
está se ac~.ba.ndo (n1inguando): zahl
zé-arôk = lu2. minguante.
Zé-aru. . . plpé (reg. - B_C, p. 50
- - ar(1 = contrário, damnoso, preju~
dicü1J): não suportar uma comida det,erminada, ser ofendido por: pira-pJ'.pé na-zé-aru-i = o peixe não me
ofende.
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Zé-atlka (reg. - B.C. p. 577 - yeatlcá = pregar-se, fincar-se): encolher
avolumando-se, cravar-se, fincar-se, in·
troduzir se com fôrça, bater energica
mente para fazer penetrar, dilatar-SE
na largurD, (cf. zé-plho = dilatar-se
no comprimento): hê-tawari-pirêr
u-zé-atlka = meu tauari quebrou
(tendo-se dilatado demais): u'lw u-zé-atlka ka' i-réhé ·= a flecha cravou-se
no macaco: môy u-zé-atlka = encolhe-se a cobra (antes de dar o bote),
(guar.; yatlka).
Zé-atl'.man (reg. -· L.A. p. 96 - atlmân-a = tourner en rond): andar
fazendo rodeios, circulos, dar uma volta
completa, fechar o circulo, rodear uma
coisa: tapJ'.z-1'.wl'.r a-zé-atlman = eu
dei a volta complata da casa (exteriormente) - cf. taply-réhé a-zé-atlman
idem (guar.;
yé-atimã); zé-atlman-haw (B.C. p.
30 - amandab = cerco, cerca, circulo) = volta com.pletn., circulo (guar.;
amãn); zé-atl'.ma-t1man - dar
voltas.
Zé-atzaw (reg.), arrebentar, furar por
si mesmo: ati' l u-zé-atzaw = o
abcesso furou: zé-atzaw-haw = onde
se perfura (lugar).
Zé'aw (reg. - B.C. p. 567 - yeá =
= partir-se, quebrar-se, troncar-se,
cortar-se: Mont. II p. 3 - a yêa =
= tlesconcertarse miembro): quebrar-se um membro, partir-se, quebrar-se,
cortar-se, rachar-se, abrir-se, fender-se ,
(guar.; ye'á).
Zé-iiwa (reg. - B.C. p . 415 - poranbô = agourar, lançar sortes): se diz
de uma coisa que acontece inoportunamente podendo tr&?íer azar: usa-se
à terceira pessoa (vide; purawa), estar
possesso, estar "enfeitiç&do ", (guar.;
anvõ = augurar).
Zé-awl'. (reg. - · vi4e; zawl'. - B.C. p.
564 - yabl'. = desv.certar, falhar) :
errar, equivocar-se, falhar: a-zé-awl

iru-ramo - equivoquei-me com êle,
(guar.; yavl); zé-awl'-haw = êrro:
zé-awl iru-ramo = deixar de ter,
cessar as relações: a-zé-awl iru-ramo = deixei de ter reJações com êle.
Zé-aw'i (reg. - vide; zaw'i), agasalhar-se, cobrir-se, embrulhar-se, (guar.; yé-yav'i) ; zé-aw'i-haw = agasalho,
coberta, cobertor.
Zé-awi' u (reg.), catar piolhos,
Zé' aw mono' ôk (reg. - vide; 'a"lv),
cortar, aparar o cabelo: zé'a:w-pêka =
pentear-se, ap9.rtando o cabelo pelo
meio da cabeça (idem; 'aw... péka).
Zé'iiy (re~.), separar-se tomando um
rumo diferente: zé' ay'ar = reagrupar-se, ajuntar-se de novo.
Zé-ayht1 freg. - B.C. p. 576 -· yeaihub = amar-se, amar-se a si mesmo):
amar-se mutuamente : Pêdr(u ) Zwã
u-zé-ayhu-(wij) - Pedro e J oão
amam-se muttlamente, (guar.; yo-aihu); zé-ayhu-haw = amor, carinho reciproco, amizade: zé-ayl1u-ihu = amar-se uns aos outros:
za-zé-aihu-ihu = nos amam.os uns
aos outros: zé-ayhu katu = amar-se,
dar-se bem.
Zé-aykaw (reg.), atorar-se, dividir-se
pelo meio.
Zé-aykwé-kwêr (reg.), estar em fil~,:
zé-aykwê-ramo = seguir-se: u-zé-aykwê-ramo-( wii) = seguem-se : zé-aykwêy-kwê-ramo (idem; zé-aykêy-aykêy-ramo) = seguir-se, caminhar um atrás do outro: o-ho-(wii)
u-zé-aykwêy-kwê-ramo=êles foram
um atrás do outro.
Zé-ayt'i'.lapo (reg.), aninhar-se, fazer o
ninho, (guar. ; yé-hayt1-pó).
Zé-aywlk (reg. - L.A,. p. 17 - aybyk =
= abaisser - idem; zé-ayJ'.w'ík); baixar-se, curvar-se, inclinar-se, baixar a
cabeça, cabisbaixo, (guar.; ye-ayb'i'.).
Zé-azãn (reg. - vide; zan), en1pur rar-se,
(guar.; iíé-mo-aiíá); zé-iizãn-haw=
empurrão.
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Zé-azuwãn (reg. - vide; za-zuwan
- B.C. p. 316 - iíeanubã =abraçar-se) : abraçar-se : a-étzak ko-kuzii
kwêz-aplaw-réhé u-zé-azuwãn- (pa)-wii = vi esta mulher abraçando-se com aquêle rapaz, (guar.; iíe-iíuiíl.1ã); zé-azuwan-haw =abraço.
Zé-azur(é)-pltl-haw, laço do pescoço, colar: zé-azur(é)-p'ítl-haw-zapo
(reg.) = fazer um laço no pescoço,
fazer colares, enfeites de pescoço.
Zé'eng (reg. - B.C. p. 318 - iíeêng =
= fallar): falar, mug.ir, estourar, dizer,
conversar: a-zé'eng = eu falo: tapi' ak u-zé'eng = muge o boi: zàwar-uhu u-zé'êng = a onça estoura:
na-zé'êng(a )-kwaw! = o que dizer!
na-zé'eng-haw-kwaw = não há nada
para dizer, (guar.; íié'eng); zé'êng
(Mont. I p. 399 - iíêê) = palavra,
fala, língua, idioma, resposta: i-zé'eng a-mu-ah'í = fiquei sentido
com as palavras dêle: a-zé-mu'ê
tembé-zé'êng-réhé = estou aprendendo o Tembé: maraziiwê-té i-zé'eng ra' ê? = qual foi a respotsa
dêle? i-zé'eng Ternbê-zé'eng = a
língua dêle é o Tembé: zé'êng-ahl =
= falar alto, falar aos brados, bradar,
xngar:
a-zé'êng-ahl i-zu-pé = xinguei com êle (guar .; íié'êng-as 1); zé'eng ahl-ahl. . • wê
= ralhar, injuriar al~uém : zé'êng-ãiyu = falar mal, maldizer, caluniar
(guar.; iíé'êngay); zé'eng-iiiyu-été =
= dizer impropérios, caluniar: zé'eng- aiyu-ha w = calúnia, impropério:
zé'êng-iiiyu-haw na-i-katu = a calúnia não presta: zé'êng-iiiyu-har
(idem; u-zé'êng-iiiyu-har) = caluniador: zé'eng-anõng = zunir, ruido
da voz (B.C. p. 97 -· íieêçunu);
zé'eng ano-anõng = falar- rotron :
zé'ênga-papar = substituir, revezar
o pagé quando está cansado de:eantar:
zé'êngar (reg. - L.A. p. 15 - nengar = chanter~ - cantar, (guar.;
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- ) ,..,
)
..
ne-engar
; ze> 1-engarayu
= cantar
(M.F.), para dar ânimo aos homens nas
horas de perigo (guar.; iíé-enga-aí);
zé'engiirayu-haw = canto guerreiro
cantado pelas mulheres : zé'engar-haw = canto, cantoria: zé'enga(r)-ma e = cant or.' ze, /""'en,gar... muzãng = acompanhar alguém cantando
(gua.r.; iíé'engá) ; zé'êngatu (B.C.
p. 319 - :iíeengatu = falar bem, ser
eloquente, ser lisongeiro, lisongear) =
= falar bem, falar de um modo compreensível: zé''engawêr (B.C. p. 381
- iíeengaguer = onde, oomo, quando
se fallou)=os "disse-me-disse" : zé'eng
azéha-ramo = falar certo: zé'eng-azéyi iiiyu-été = falar mal uma
língua : zé'engêta (B.C. p. 319 - :iíeengeta = falar muito, discorrer, discursar) = falar muito, delirar (gunr.;
íié'engêtá), falar demais, falar à-toa
(pejorativo): zé'eng-été = dialeto
tupi falado pelos T embé (a língua por
falar
excelência): zé'êng-étété
muito, demais : uru-mu'ê zé'eng-été
nê-réhé = nós te ensinamos o Tupi:
zé'eng-haw = voz, fala, resposta,
palestra, conversa: a-énu i-zé'eng-haw = ouvi a voz dêle: zé'eng-haw-iimo = provérbio, o que se diz, coisa
sôbre a qual se fala, falado, célebre,
famoso: a 'ê u-iko zé'eng-ha"lv-amo =
= êle é célebre (falado): zé'eng-ha w-réhé = conforme as palavras de,
segundo os dizeres de: i-zé'eng-haw-réhé
za-wéhêm(a)-wa
plhawê = conforme as palavras dêle, chegaremos a manhã: zé'eng héhé-war =
= estar informado por: u-zé'eng
hê-réhé-war = êle está informado
por mim : zé'eng hupi-katu = falar
direito, com razão: lcQ awa u-zé'eng
hupi-katu = êste homem fala direito:
zé'êng(i)'l'.m = ser ac1nhado, calado:
é-zé'êng(i)'l'.m(i)-zo ! = não sejas acanhado! (cf. é-zé'êng-étété-zo! = não
fale tanto!): zé'êng(i)'J'.-ma'ê = ser
' A

calado, mudo: zé'eng(i)'1-n1a'ê-té ::a
= mudo, caladão: (u )-zé'eng-ma'ê =
- orador, palrador: zé'eng-ma'~
azéha-ramo-har = ser franco, dizer
a verdade, dizer coisaH cert~s: zé'eng-ma' ê pu-réhé = Rcr maldizente (falar
contra a gente): zé'êng-mêwê = falar
baixo: zé'eng-mêwê katu = idem:
zé'eng-mêwê-mêwê = resmungar:
zé'eng-mlaw = falar rouco, estar
rouco, te'r a voz rouca: hê-zé'eng-mlaw = estou rouco, falo rouco:
zé'eng - (B. C. p. 318 -- nêendog = cortar a fala) = interro1nper a
ff1la: zé'eng mu'ê-ha'v = ensinar a
língua: zé'eng mu-mé'u-har = mensageiro, portador, que dá recados:
zé'~ng mu-rné'u-haw recado,
ordem (verbal): zé'eng-mu-ziwlr =
= contradizer, contestar: zé'eng-mu·ziwlr-ziwlr(i)-har contraditor:
zé'eng-mu-zi 'v1r-zi wlr(i)-haw = contradição, contestação: zé'eng(i)-no =
= responder (falar também): zé'eng-papãn = falar en tre os dentes, resmungar: zé'eng-paw = acabar de
falar, desabafar: zé'cng-pa w(a)-,vêr =
= as últimas palavras, a última vontade: zé'eng. . . pé = falar com:
a-zé'eng hê-kumar-pé = falei com
a minha comadre: zé'eng plta-plta
(idem; mlta-mlta) = balbuciar, falar
dum modo confuso, gaguejar: zé'eng
plta-plta-haw = balbucio: zé'eng
puku = falar comprido, custar para
calar: zé'eng puka-pukãng = falar
devagar interrompendo-se: zé'êng purãng = comprimcntar, lisongear: a-zé'eng purãng i-zu-pé = eu o co.mprin1entei: zé'eng puyhi-uyhl e::
- blasfemar, injuriar: zé'eng....
. . . réhé = falar mal de alguém: hê-kupê-rupi u-zé'cng hê-réhé = êle
falou mal de mim (nas minhas costas):
zé'eng rén1 piri-piri'k = escarrar,
cuspir f8Ja.ndo: hê-zé'êng rénl piri-pirik = eu escarro falando: zé'êne-

rênu katu-har=atentivo: zé'êng..•
. • . ruzar = ter, fazer confiança :
a-zé'eng a-ruzar = eu tenho confiança nêle (nas palavras dêle): né-zé'êng a-ruzar = eu te faço confiança: zé'eng(a)-tata (B.C. p. 320
-· :íieeng tâtâ = falar duro) e: protestar: zé'eng-té'é-haw = converS8
a-toa, bobagem: zé'eng té'é-ma'ê .,
= quem diz bobagen.s, insanidades:
zé'eng-té'ên-ahl = falar a-toa, dizer
bobagens, impertinências, etc.: zé'eng
té' é-té'ên = idem: zé'êng té'é-té'ê11-haw impertinência, bobagem:
zé'eng té'é-té'ên-ma'ê = impertinente: zé'eng( é) tété = falar muito,
falar demais, tàgarclar: é-zé'eng-étété-zo! = não fale t~nto! tu)-zé'eng(é)-tété ma'ê = palrador, tagarela, que
gosta de falar: zé'eng-tirwahl c:s
= falar feio, dizer palavrões, caçoar de,
rir de, zomb:i.r de: ko kwaharêr u ...
-zé'eng-tirwahl = êste menino está
dizendo palavrões: a-zé'eng tirwahi
héhé (idem; i-zu-pé) = eu caçôo
dêle: zé'êng tlrwahi-kupê-réhé ::::s
= caluniar: zé'êng'u = emudecer
(guar.; . :íie'eng'u); zé'êng-uhu =
= falar grave, grosso, rouco, resmungar: zé'êng wayha-rupi = falar alto:
zé'eng.•• wê = falar a (para) alguém,
convidar: u-zé'eng ihê·'l\'é = êle fala
para mim: a-zé'eng i-zu-pé e: eu
convidei êle: zé'engwêr voz,
palavras, conversa, conto: a-énu
i-zé'engwêr = ouvi a voz dêle:
(i)-zé'engwêr-katu = loquaz, falador,
palrador: zé'engwêr ka tu = gostai·
de falar:! zé'eng(u)-zar = eloquente,
que fala bem a língua, dono da língua
(fala): zé'eng••. zawl = equivocar-se, enganar-se: hê-zé'eng a-zawl == equivoquei-me: zé'eng-zay' é) =
=falar chorando, choramingar: zé'êng-zé'eng - reclamar: zé'eng zé·kwa' a-katu = falar. inteligivelmente:
z6'eng zé-kwaw•fe.lar claro, dum mo·
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compreensível:
zê 1êng zê-kwaw(i)'lm = falar indistintamente,
indistintamente, cochichar, sussurrar:
zé'eng ... zé-mlm =falar em segredo,
às escondidas: a-zé'eng a-zé-mlm
i-zu-pé = falei em segredo com êle:
zé'êng zé-mingwêr=segrêdo: zé'êng
zé-pu-éplk == responder: a-zé'eng
zé-pu-épl.k = eu respondi: zé'é-tiro-tiro-ma'ê = praguejar, dizer palavrões, impropérios: zé' é-tirwahr :c:::
= palavrão, impropério, obcenidade,
etc.: zé'é-zé'eng = xingar, ameaçar:
zé'é-zé'êng-haw = ameaçar: zé'ê-zé'eng-êê = fazer mexericos: zé'ê-zé'eng-êê-haw = mexerico: zé'ê-zé' eng-êê-ma' ê = mexeriqueiro.
Zé'é-zé'ên (reg. ~idem; zé..hên- vide
esta palavra), transbordar (panela,
pote, manancial), (guar.; íia'ê); zé'engwar (etim.; zé'ên-kwar) = fonte,
manancial, poço, ólho-d'água (guar.;
fia' ôngwar); zé'êngwar-été = poço
(natural).
Zéha-mono (reg.), pensar.
Zéha-mu-ari (reg. -·vide; téha), piscar
os olhos: zé-ha-mu-izlw = baixar
os olhos: zéha mum~ = fechar os
olhos.
Zé-hanôk (etim .; zé-ham'ôk), soltar-se, .cebentar (cord~).
Zéha-pl'a (B.C. p. 158 -· heçap~a = de
repente, subitamente, de improviso):
de r~pcnte , de improviso, subitamente,
se1n pensar, logo (frtincês; en un clin
<-l'oeil); a-zéha pi'a i-wéh~m-p(ii)r..
:m:
cheguei de repente: u-zéha pl'a
pi' a u-wéhêm-p(ii) =z: êle chegou de
improviso: é-ho éha p~' a-p(a) I ::x
va de repente, logo! a-wéhên1i-tu-w(a) i-zéha-pl' a-p(ii) = cheguei de repente.
Zéha-pl' a (reg.), arrepender-se: zé-ha-pl' a-haw = arrependimento.
Zéha-plkãng mu-.zé-ii'l-i'l (reg.), carregar o sobrôlho: zéha-pirar - abrir

do

os olhos: zé ha-pirar-ah~ = esticar
a vista: zéha-up1r = levantar os
olhos, olhar p:1ra longe: zéha-uplr·a'u = olhar por cima.
Zé-hê11 (reg. -·vide; zé' é-zé'ên - B.C.
p. 320 - fiehê = sair-se, esvaziar· se,
derramar-se, despejar-·se): esvaziar-se,
derramar-se despejar-se: kamuti u-zé-hên = o pote esvaziou-se: l u-zé"."
-hên kamuti-wi = a água derramou-se do pote, (guar.; fié-hê).
Zé-hêy (reg. - B.C. p. 581 - yehêy =
= lavar-se): lavar-se: a-zé-hêy =
= lavo-me (guar.; yé-hêy); zé-hê
zé-hêy = idem supra intensivo.
Zéhl-apo (reg.), fazer fila: zé-hlrõng =
= estar em fila, fazer fileiras, carreiras
(B.C. p. 198 -- lc1ru); (guar.; hlslrõng); zé-hlrõng-haw = rua, fila
de casas.
Zé-hlrõng (reg. - - B.C. p. 198 - 1c1'.ru = file.ira pôr, fileira fazer, enfileirar): fazer fila, fileiras, pôr-se em fila:
zé-hirõng-haw = fila, fileira, carreira.
Zéhlw (reg. - B.C. p. 320 - fiehJ'.h =
= esfregar-se, coçar-se): esfregar·-se,
coçar-se, (guar.; yo-hly); zé-hl zé-l11w = esfregar-se o corpo para se
, h"i ze, h"i-paw =
secar, enxugar-se: zetoalha (idem; zé-hl zé-hJ'.w-haw).
Zéh!y (vide; zihly - B.C. p. 581
- yehli = ter câimbr::t): ter câimbras,
adormecer u1n membro, (guar.; yéh1'.y).
Zé-hu (reg. - vide; uhu), crescer, desenvolver-se (plantas, animais): zé-hu-aiyu = estar aleijado, criar-se aleijado.
Zé-~plrõng

(iden1; zlp1rõng - B.C. p.
320. - fielplrõ = começar, principiar): começar, principiar, iniciar,
(guar.; fiepiru); (i)-zé}íplrõng-haw
(idem; (i)-zip1'.rõng-haw) = comêço.
Zé-ipi wur (B.C. p. 365 - pehúr =
a::: inchar, crescer a superfície, excrescido, indigesto): ter indigestão, estar
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com o estômago revolto ou estufado:
hê-p~'a zé-piwur = tenho indigestão
Zé-~ro-1'.rõng-haw

(idem; zé-h1rõng-haw), fileira, carreira: tap!y zé-1ro-hõng-haw = fileira de casas, rua.

Zé-iru-rõng (reg. - vide; iru), fazer
2.mizade com: Zwã-réhé a-zé-iru-rõng = faço amizade com o João.
Zé-itlk (reg. - B .C. p. 569 ·--· yait1 =
l ançar - se , arrojar-se): arroja.c-se,
lançar-se, separar-se (cada um seguindo
um rumo diferente), (guar.; ye-itl'.).
Zé-1\vll{a (reg.), escavar, fossar a te.cra:
kurê u-zé-1w1ka = o porco fossa a
terra.
Zé-1w1r (idem; zu-l'.wlr), estar juntos,
aparelhados: o-ho-wa u-zé-lwlr-pa- (wa) = êles foram embora juntos,
(guar.; yo .. lvlri).
Zélia (reg. - B.C. p. 578 -.· yeca .
= quebrar-se, partir-se, nbr1r-se, abrir
as pernas): abrir as pernas, quebrar-se,
r omper se, rachar-se, (guar.; yéka);
kamuti u-zéka = quebrou, rachou
o pote: zéka-kwêr = rachado, quebrado : zé-l{aka ... réhé = machu> . ., wa-k a k a 1'"'
""··"1ra-re>h>e car-se: a-ze-z1
= inachuquei-me o . braço contra a
árvore: zé-kamJ'.k ..= machucar-se
(vide; kam'i'.k); zéka-putar = ter
desejos libidinosos (M.F.): o homem
diz à mulher; é-zaka-pa!
Zé-karay (reg. -- Restivo p. 96 - afie..
carai = me arafié) : riscar, fa~er in(isões, arranhar-se, coçar-se, (g:iar.; .ií~
-karãy); zé-karay-l1aw = risco, 1nc1f:lão, arranhão, unhaü.a, a parelho de
sangria:.zé-kara-karay = arranhar-se,
fazer isangrias, coçar-se, espulgar-se,
catar-se (parasitas): zawar u-zé-kara-karay = o cachor1 o está se espulgando .
Zé-kating (reg. - vide; kating), fazer
catingar, fazer feder.

Zêké'a (idem; z~ki'a), matapi, armadilha de varinhs trançad.1.s para tomar
peixe, covo.
:~é-kl'ôk (reg. - · B.C. p. 435 - qulaó =
= tirar o sujo, limp8.c): limpar-se,
tirar a sujeira do corpo.
Zé..k'i'.t1 (reg. - B.C. p. 438 - qu'i'.tl =
= cortar, aparar): cortar-se, ferir-se.
Zé-k1tlk (reg. -- B.C. p. 438 ·- quitig =
= esfregar, raspar, rapar): tocar às
raias, esfregar-se, triscar, passar de
raspão, (guar.; ye-k'i'.t1); zé-k'i'.t1-k1tl'.k = esfregar-se (intensivo): kurê
u-zé-k'i'.tJ'...k1tl'.k wha-réhé = o porco
está se esfregando contra o pau: zé-kl'.tJ'.k-ha'v = esfr ega .
Zé-k'i'.w (reg. - vide; kl'.w = piolhos):
catar-se, tirar-se os piolhos, espulgar-se:
zé-k'i'.,v-mungwi = pentear-se para
tirar os piolhos: zé-k1'. zé-kJ'.w =
catar-se os piolhos (intensivo).
Zé-kly (reg. - B.C. p. 587 - ~equli .
= arrancar-se, . tirar-se, sair de si,
expirar): arrastar-se, arrastar-se, no
chão Eierpentear : môy u-zé-kly = a
cobra' se arrasta no chão, tguar.; h'ek'i'.y).
Zé-ko-aku (reg. -- idem; zé-ku-aku
- B.C. p. 578 -- yecoacúb = jejuar),
jejuar, estar de resguardo, de "co1:vade" : zapukay zé-ku-aku = galinha choca, (guar.; ye-ko-akú); zé-ko-aku-ha w = jejucn, resguardo,
"couvade".
Zé-kôk (reg. -- B.C. p . 578 - yecog =
= arrimar-se, appoiir-se, sustenta.c-·se,
firmar-se): apoiar-se, segurar-se, firmar-se, sustentar-se para não cair,
(guar.; ye-k6); zé-kôli •.. héhé =
encostar-se: a-zé-kôk-héhé = eu
me encosto nêle: zêko-zêkôk = cambalear.
·
Zé-ko'o (reg. - B .C. p. 75 - coô =
= pungir, fazer arder ou arder, feri~,
r oer e também queimar): arder, queimar, devido ao sol, pimenta, remédio,
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etc.: a-zê-pérêw-ko'o = minha ferida
arde (passando remédio, etc.).
Zé-ku-aku (reg. - idem; zé-ko-aku
- B.C. p. 72 - coacú = esconder,
ser em sombra) : jejuar, estar de resguardo, de "couvade": u-zé-ku-aku
u (pa) = êle está de resguardo (deitado):
zé-ku-aku-haw = resguardo, "couvade", jejum, (guar.; yé-ko-akú).
Zé-ku'a-kwar (reg. - B.C. p. 79-cuacuáb = cingir, pôr cinta): amarrar-se
pela cintura, cingir-se: zé-ku'a-kwar-haw =faixa, cinturão: zé-ku'a-kwa-har = idem: zé-ku'a-mumlk =
= apertar a cintura, cingir: zé-ku'a-p1t1 (B.C. p. 429 - qua = cingir,
amarrar, aptar) = cingir, apertar-se
a cintura zé-ku'a-p1tl-haw = c,into,
cinturão, (guar.; yé-ku' a-kwá).
Zé-kunahaw (reg.), estar atravessado
(francês; être de travers).
Zé-kupê, esta nas costas de alguém:
u'i u-zé-kupê-(a) = as gias estão
abraçadas nas costas uma da outra
(quando da época de reprodução).
Zé-kurahaw (idem; zé-kuraw-haw),
insulta, desafôro: zé-kura'v = dizer
desafôros, insultar.
Zé-kutlar (reg. - B.C. p. 317 -· :iíecotlar = acamaradar-se: ibid. p. 317
- iíecotY = dar voltas): passear
(vide; kutlr) ; a-zé-kut'i'.ar ka'a-rupi = passeei pelo mato: zé-kutl'.ar(i)-har =que gosta de passear: zé-kut'i'.ar(i)-ha w (idem; zé-Jcutla-haw) =
= passeio (cf. guar.; yé-kot'i'.-há =
aliado).
Zé-kutuk (reg. - vide; kutuk), perfurar-se, furar-se, ferir-se: a-zé-pl-kutuk = furei o pé: zé-kutukawêr
ferida penetrante, (guar.;
·yé-kutú).
..
Zêkwa (reg. - idem; zê-kwaw - B.C.
p. 578 - yecoquaáb = apparecer):
a parecer, surgir, amanhecer, clarear,

nascer: ku'êm zêkwa == amanheceu
o dia (nasceu o dia): u-zêkwa = está
clareando o dia (idem; u-zê-kwaw(ii)-ko; u-zé-kwaw kwêy ihê-wê =
= êle me apareceu por acaso, (guar.;
yé-kwa'a).
lé-kwaa-katu, b em organizado, em
perfeita ordem, bem arrumado: ko
zé-k,vaa-katu! = aquilo está bem
organizado!
Zé-kwa' aw (reg. - B.C. p. 585 - yequaá = conhecer-se, saber-se, mostrar-se, manifestar- se): conhecer-se, conhecer o seu jeito, manifestar-se, mostrar-se, exibir-se: zé-kwa' aw (idem;
zé-kwahaw) = publicamente (guar.;
yékwahá).
Zé-kwaha mo-môr •.• wê (reg. - idem;
zé-kwahaw mo-môr), jogar uma ca ·
ruara, enfeitiçar: zé-kwaha-mo-môr-haw = feitiço, caruára: (u )-zé-kwaha mo-môr ma'ê = feiticeiro.
Zékwa-ha-rupi (idem; zé-kwahaw·rupi - vide; kwaw), públicamente,
à vista de todos, à revelia, aberta·
mente: zé-kwahaw-rupi é-zapo! =
faça i sto aber tamente! zêkwa-katu = viver à vista de todos.
Zé-kwahaw-apo (reg. - vide; têko-haw ou têkwa-haw), aldear-se.
Zé-kwa mu-néhé-néhêw (reg.), cruzar
as mãos (os dedos).
Zé-kwaraw (reg. - B.C. p. 336 -, fie ..
ra = desprender-se, soltar-se, desaptar-se): libertar-se, soltar-se, desatar-se:
k'i'.ha-ham u-zé-kwaraw = a corda
d a rêde soltou-se.
Z_é-kwaw (reg. - B.C. p. 586 - yequaá = esclarecer se): explicar, de
modo explicativo, claro, compreensivel,
intelegível: é-zé'eng zé-kwaw-katu I =fala mais claro! zé-kwaw(i)' ~m =
desconhecido, litigio s o, incompreensível, inexplicável: ma'ê rêko-zar
zé-kwaw(i)' lm = coisa em litígio
(coisa cujo proprietário é desconhecido).
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Zê-kway (reg.), tornar-se escravo, empregado.
Zêkwéhé, houve uma vez, com o verbo
à forma negativa: r1unca: na-hétay
zêkwéhé pira ko l-rupi = nunca
houve peixe neste rio: aipo-zawê
zêkwéhé = assim foi, houve uma.
vez ...

Zé-mé'êng (reg. - -- B .C. p. 328 - fiemeeng = dar-se, entregar-se, oferecer-se, render-se, apresent~r-se): dar.se,
entregar-se, oferecer-se, render-se, vender-se, capitular: a-zé-m'eng i-zu·pé = entrego-me à êle: zé-mé'eng..
-haw = venda, entrega, rendição,
capitulação: (u)-zé-mé'eng-ma'ê =
o que se entrega, encomenda, (guar.;
né-mé'é).
Zé-mêno (reg. - B.C. p. 328 - íiemenô = soffrer a acção de cópula):
copular (M.F.): zé-mêno-haw = cópula, ato sexual: zé-mêno-mêno =
ser pederasta.
Zé-mê-rlapu (reg. - vide; témê), fazer
barulho com os beiços: zé-mê-tl'u =
morder-se os lábios.
JCl

Zé-kwên (reg. - B.C. p. 587 - yequan - exceder-se, avantajar-se):
passar-se, exceder-se em tti,manho, depassar, passar em altura: zê-kwé
zê-kwên = ser desigual (em tamanho):
za11ê za-zê-kwê zê-kwên = sómos
desiguais.
Zé-ma'ê mé'eng (reg. - vide; mé'eng),
trocar mutuamente, vender: za zé-ma'ê mé'eng-pa! = vamos trocar!
zé-ma'ê mé'eng-haw = troca.
Zé-ma'ê-mu-néhêw (reg.), vestir-se: a-zé-ma'ê-mu-néhêw = eu me visto,
(guar.; íie-mond~); zémma'e-mu-néhêw-haw =roupa (o que se veste):
zé-ma'ê'ôk =despir-se (tirar a roupa):
ze-ma/Ae-putuk a = lavar roupa: zé-1na' ê-rénu-hêm = despir-se, tirar a
roupa.
#

Zé-ma'ê mu-pu (reV'.), tocar um instrumento: a-zé-ma'ê "Pu-m11 = eu toco
Zé-man (reg. - B.C. p. 321-:iíeman=
= enredar-se, torcer-se, retorcer-se):
enrolar-se sôbre si mesmo, enredar-se, retorcer-se, enroscar-se, encolher-se
(couro), rodear, dar voltas: zéma-zéman (vide; zé-atln1an) = dar
voltas completas (roda ou objeto redondo): zé-ma-man = idem supra,
rodar, fazer circonvoh1ções: zé-ma-man-har = o que se enrola, o que
roda: lwlpô zé-ma-man-har wlra-réhé = o cipó "está" enrolado a.o
redor da árvore.
Zé-mé-atzaw (reg. -· vide; témê e
atzaw), furar o beiço para pôr o
tembétar.

Zé-mihlr (reg.), aRsar-f-.c, qu~imar-se .
Zé-mlk (reg. -· B.C. p. 321 - íiemhlg . ..:... ser premido, cr~lcado): estar
amassado, premido, calcado.
Zé-mim (reg. - -· B.C. p. 328 - iíemim = esconder-se, ocultar-se, sumir-se) : esconder-se, ocultar-se, sumir-se, às escondidas: a-zapo zé-mim =
:::i:
eu fiz aquilo às eRcpndidas: a-ha
zémin = eu fui embora à francêsa:
zémim-ha-rupi =às escondidas (guar:;
iié-mi-ha-mé); zé-mimaw (idem;
zé-mim-haw) = tapiri, esconderijo,
abrigo: aman-réhé(ii)-ram zé-mim-ha w a-zapo=eu fiz um abrigo contra
a chuva provável (-ram); zé-mim-har = em prática mui recatado:
zé-mim. . . wi = abrigar-se, evitar:
a-zé-mini aman-wi pêpé-har wlra-wlpé = abriguci-rne da chuva debaixo da á,rvore de lá, (guar.; :iíé-mi).
Zé-mim1 (reg. - · B.C. p. 328 - :iíe-mimhlg = tocar fhi.uta.): uivar, tocftr
da. buzina ou flaut~'..: zé-1niml'.-haw =

.

UIVO.

Zé-mi-tim (reg.), se1near, (guar.; :iíé·mi-tim).
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Zé-mo-ah~

(reg. - B.C. p. 322 - íiemhoac1 = tornar-se doente ou dorido,
adoecer): adoecer, magoar-se, tornar-se
doente.
Zé-mo-ahur (reg. - B.C. p. 24 - fiembo-açu in açu = ser esquerdo, esquivo,
esquivar-se): ser canhoto.
Zé-1no-iiiyu (reg. - idem; zé-mu-aiyu
- B.C. p. 322 - iíemhoai i::: estragar-se): estragar-se, enojar-se: zé-mo..,fiiyu-êté (idem; zé-mu-aiyu-êté) =
estragar-se, tornar-se feio.
Zé-mo-akazlm (reg.), desmaiar.
Zé-mo-aku (reg. -· B.C. p. 322 - nemhoaçu = tornar-se quente, aquecer-se): aquecer-se, tornar-se quente.
Zé-mo-aphlwê (reg. - idem; zé-mo-aplruwê), acalmar-se, sossegar, tranquilizar-se, (guar.; iíé-mho-aplrlvê).
Zé-mo-apitam (reg.), aglomer~,r-se.
Zé-mo-apitun (reg.), escurecer devido
à chuva: 'ar u-zé-mo-apitun =
e::3tá escurecendo (a
aman).
Zé-mo-ariwê (reg.), fazer uma parada,
uma pausa (para comer ou dormir).
Zé-mo-iitii (reg.), endurecer-se, coagu ·
lar-se, contrair-se, (gu2r.; iíé-mo-hatã).
Zé-mo-ating (reg,.), envelhecer, criar
cabelos brancos.
Zé-mo-awa (reg. -· B.C. p. 329 - iíemo
aba = tornar-se homem, fazer-se
gente): trabalhar, conduzir-se, agir
como homem (falando de mulheres que
pescam pu caçam): u-zé-mo-a wa-w( ii) = elas se conduzem como homens.
Zé-mo-awara (reg.), felicitar-se, congratular-se, bajular-se: zé-mo-awara-haw = congratulação, felicitaçãobajulação: zé-mo-awara-ma'ê = ba,
julador.
Zé-mo-awlzê (reg. B.C. p. 322
- íl.e~ho-agulyé = render-se, sub-

metter-se): acahna.r-se, sossegar, acomo..

dar-se, submeter-sé, sujeitar-se, abas..
tecer-se: é-zé-mo-awlzê! = calma,
sossêgo! (acalma-te).
Zé-mo-ékly (rep .), fazer-se tirar, arrastar, (guar.; fie-mbo-klkl'.y-uká).
Zé-mo-lakwê11 (reg. - vide; tliikwên,)
perfurmar-se, (guar.; fié-mo-hi'.akwã).
Zé-mo-ipltun (reg.), tornar-se escuro,
escurecer, anoitecer.
Zé-mo-lwltu (reg.), abanar-se .
Zé-mo-kãng'lm (reg. - B.C. p. 329
- fiemo cangl = enfraquecer-se):
debilitar-se, definhar.
Zé-mo-kãngwêr (reg. - B.C. p. 366
- iíemocanguer = enfraquecer-se):
enfraquecer-se.
Zé-mo-kay (reg.), queimar-se, abrazar..
-se.
Zé-mo-ko'o (reg. -B.C. p. 329-·fiemo
coo = fazer-se ardido, arder): arder,
exasperar-se.
Zé-mo-koto-kotôk (reg. - vide; mo-koto-kotôk), produzir-se borborigmos.
Zé-mo-kwé'êm (idem; zé-mc-kwéhêm), assustar-se, espa.ntar-se.
Zé-mo-ma'ê-kwaw (reg.), fazer-se conhecer.
Zé-mo-môr (reg. - · B.C. p. 332 - iíemombor lançar se, arrojar-se):
atirar-se, jogar-se, lançar-se: a-zé-mõ-môr l-pê = joguei-me na água,
(guar.; yé-mõmbó).
Zé-mo-muhãng (reg.), curar-se.
Zé-mo-mu'ir (reg. - · B.C. p. 32.5
- nemboir = fazer-se soltar ou desprender-se): desprender-se, a pa.rtar-se,
largar por si mesmo, (gua1 .;. yé-mo·pu'i).
Zé-mõng (reg. - B.C. p. 333 - fiemong = pegar-se ou tornar-se pegajoso): cobrir-se de mel, cêra ou cola,
untar-se.
Zé-mõnaak.'wa'aw (re&.), desenvolver-se.
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Zé-mongl'a (reg. - B .C. p. 435 - qu1ab = sujo, immundo): ensujar-se.
Zé-mõnglra (reg.), engordar (pessoalmente), (gnar.; iíé-mõngJ'.rá).
Zé-mõngwêr-ahl (reg.), ficar
usado, estragado (coisas).

velho,

Zé-mõngwéray (reg.), sentir-se melhor,
conval~scer, sentir-se mole: zé~mõn
gwéray-haw = convalescência, eojôo,
aborrecimento, passividade no trabalho: a-zé-mõngwéray-katu = tenho
vontade de não fazer nada, (guar.;
yé-mõngwéray).
·

1

Zé-monô (reg. - vide; monô), entregar-se (mulher), render-se (inimigo):
Zé-monô-kâr = mandar, dar ordens=
a-zé-monô-kâr = eu mandei.
Zé-mono' ôk (reg.), quebrar . se, a torar-se,
partir-se, rebentar-se.
Zé-mono'õng (reg.- B.C. p. 334 - iíemo noong = fazer-se ajunctar, reunir-se): ajuntar-se, agrupar-se (gente,
animais), reunir-se, congregar-se: têko
u-zé-moú.o'õng = grupo de gente,
comício: zé-mono'õng = agrupamento, bando: awa zé-mono'õng =
m u 1ti d ã o : pira zé-mono'õng =
cardume de peixes: w1ra zé-mono'õng = bando de pássaros: zé-mono' õng-haw =idem supra (guar.;
iíé-mono' õngába) ; tazahu zé-mono' õng-ha w = bando de queixadas,
(guar.; né-mono' õng) .
Zé-mo-piring (reg. - vide; zé-mu-pi'a-piring - B.C. p. 334 - iíe1no
piri = arrepiar-se): ter arrepios (de
mêdo), (guar.; iíé-mo-pirim).
Zé-mo-pirlwltun (reg.), fazer-se, tornar-se moreno.
Zé-mo-pi-ruwl-tzãng (reg.), refrescar-se.
Zé-mo-pltun (B.C. p. 332 - iíemo
pl'.tu = tornar-se noite ou. escuro;
escurecer (noite), tornar-se noite.

Zé-1no-pltu'u (reg.), consolar-se: ze"
-mo-pltu' u-haw = consolação, consôlo.
Zé-m-0-po aply (reg,.), juntar as mãos
.. para receber alg.uma eoisa.
Zé-mo-pôk (reg. - B.C. p. 332 - fi.emboõog = fazer estalar, arrebentar):
arrebentar, arrebentar-se.
Zé-mo-po' ôk (reg.), cons~lar-se, acalmar-

se.
Zé-mo-po'ôm (reg. - vide; mo-po'ôm),
centralizar-se, pôr-se entre ou no inter-:
valo situado entre duas coisas, .(guar.;
:iíe-mbo-po'u).
Zé-mo-po-porêr (reg.), deixar marcas de
dedos, impressões
digitais.
•
Zé-mo-put1r (reg.), desabrochar.
Z é-n10-ruru (rego.), pôr-se de molho na
água para tirar o sujo corporal.
Zé-mo-tanimuk (B.C. p. 335 - iíemo
ta11imubú = torn:lr-se cinza): tornar-se cinza, reduzir-se à cinza.
Zé-mo-tapl-zar (reg.), tornar-se dono de
uma casa.
Zé-mo-tohõng (reg.), sacudir: zé-mo-toho-tohõng = sacudir violenta~
mente.
Zé-mo-to'ôm (reg.), ensujar-se enlamear-se, atolar-se.
Zé-mo-tuzuk (reg.), converter-se, virar
lama.
Zémôy (vocativo; hê-zémôy - B.C.
p. 330 ·- iíemôi = co1nborças): assim
se chamam entre elas as duas mulheres
do mes1no espôso, comborça.
Zé-mo-zaw1 (reg. - ·- B.C. p. 327 - · iíembo tabl = tornar-se errado, falso,
errôneo): errar por si mesmo.
Zé-mo-zu-apJ'. r (reg. - - B.C. p. 328
- nembo-yoapl'. = tornar-se reiterado): reproduzir-se, reiterar-se: zé"'!mo-zu-apJ'.-aplr (reg.) = reprodu:..
zir-se, reiterar-se, ter muitos filhos,
rebentoi.
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Zé-mu (reg . - B.C. p. 335 - iíemu =
alliar-se, ligar- se, ajustar-se): fazer-se passar por, "bancar", a liar-se, ligar-se com, aparentar: u-zé-mu karaiw = faz-se passar por Branco.
Zé-mu-a' I ii' 1 (1eg.), carregar o sobrôlho ,
franzir a t esta.
Zé-mu-a i' ô-i' ô (reg.), atordoar-se, ter
tonteiras: zé-mu-a i' ô-i' ô-haw tonteira.
Zé-mu-akaté' l'.m (reg. - vide; takaté'l'.m), sovinar, tornar-se mesquinho,
avarento, (guar. ; yé-mo-akaté'l'.m).
Zé-mu-aklm (reg. B. C. p. 322
- iíembo aqul'.m = tornar-se molhado, molhar-se, humedecer-se): molhar-se, humedecer-se, (guar.; né-mbo-akl'.m).
Zé-mu-akh (reg. - B.C. p. 322 ~ iiembo aqul'.r = fa zer-se mole, tenro) :
fazer-se verde, tenro, m ole.
Zé-mu-ak1r (reg.), miar: pitzan u-zé-mu-akh = o gato mia.
Zé-mu' am (reg.), erguer a cabeça para
olhar, espiar, encostar-se : (u )-zé-mu' a-ma'ê = espião.
Zé-mu-anam (reg.), aliar- se, a parentar-se: zé-mu-anam..• réh'é = idem
supra.
Zé-mu'ãng (reg.), esconder-se pondo alguma coisa na sua frente, fazer-se sombra, ca muflar-se: zé-mu' ãng-ahl =
= contrafazer um defeito físico: zé-n1u'ãng(i)'l'.m = aprontar-se: a-zé-mu'ãng(i)'lm itêko a-ha-ram (var.;
hê-ho(a )-wam) = eu me apronto para
(eu) S&ir: zé-mu' ãng(i)'lm-haw preparativos.
Zé-mu-angayu (reg.), emagrecer.
Zé-mu-apar (reg.), curvar-se.
Zé-mu-apé (reg.), comer demais, fartar-se.
Zé-mu-apêw (reg. - - B.C. p. 322
- iíembo apé); baixar-se, abaixar-se.

Zé-mu-apl (reg. - B.C. p. 322 - fiem·
bo apl = fa zer-se assentar) : lutar
(corporal), fgtiar.; yé-yapl'.); zé-mu-apl-haw = luta corporal. .
Zé-mu-ap1kãng mu-zé-ii'1-ii'1 (reg.
- vide; zé-ii' J'.-a' ly); enrugar a frente: zé-mu-aplkãng-zizing = franzir
o sobrôlho.
Zé-mu-apltumlk (reg.), perder a cabeça, ficar tonto, ter tonteiras: zé-mu-apl'.tuml'.k-haw = tonteira.
Zé-n1u(w)a-pwlhl katu (reg.), fazer
c2,retas: zé-mu(w)a-pwJ'.hl'.-haw =
carêta.
Zé-mu'ar (reg. -- B.C. p. 322 - iíen1b o-ar = fazer-se cair, nascer): deixar-se cair, (guar.; iíe-mbo'a ).
Zé-mu-araytaw-amo (vide; mu-tzaray ), de brincadeira: h ê-zê-mu-araytaw-an10 a-za-po = eu fiz (aquilo) de
brincadeira.
Zé-mu' iirêw (reg. B. C. p. 49
- arêb = tarda r, demorar-se): demorar-se,-tard2.r, atrasar-se, perder tempo:
a-zé-n1u' arêw h ê-purawkl-haw réhé =atrasei-me no meu serviço, (guar.;
yé-mbo-arê) ; zé-mu' arêw-haw =
demora, atraso, pe~da de tempo.
Zé-mu-iita (reg. - B.C. p. 329 - iíemo
âtâ = tornar-se duro, rijo, entesar-se):
coagular-se, endurecer-se, enrijecer-se
(cf. hê-rêmo u-zé-mu-ata) ; zé-mu-atii-har = músculo: zé-n1u-ata-haw = contração muscular, (guar.;
iíe-mo-hatã).
Zé-mu-atãngatu (reg.), consolar-se: zé-mu-atãngatu-haw - consolação,
consôlo.
Zé-mu-ating ('aw-ting = cabelo branco: B.C. p. 329 - iíemo ati = fazer-se
cabelos brancos, envelhecer) : envelhecer, criar cab~los brancos.
Zé-mu-atzôm (vide ; atzô1n -- re~...),
assoar o nariz: a-ze-mu-atzom
eu assôo o nariz.
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Zé-mu-awaytê katu-haw, seriedade;
neurastenia.
Zé-mu-aywlk lreg. B.C. p. 238
~ mho-aih1 = curvar, inclinar para
a terra): inclinar-se, curvar-se.
Zé-mu-a-z-ah1 (reg. - B.C. p. 322
-- íiemhoa1 = estragar-se, 8zeda.r-se):
azedar-se.
Zé-mu-azan (reg.), empurrer-se: zê-mu-azan-haw = empurrão: a-mu-azan a'ê tap1z-wi = eu o fiz sair da
casa aos empurrões, (guar.; fie-mu-aiíã).
Zé-mu-az~

(reg.), estranhar-se, admirar-se, fazer cumprir-se, mandar, fazer
acatar.

Zé-mu'ê... réhé (reg. - B.C. p. 323
- fiemhoê = fazer-se dizer, rezar,
orar, apprender): estudar, aprender,
instruir-se, adestrar-se: a-zé-mu'ê...
-ram kara'i(w)-zé'eng réhé = eu
quero aprender o Português, (guar.;
iíembo'ê); zé-mu'ê-iiiyu = aprender
coisas ruins: zé-mu'ê-haw = escola:
a-zur zé-1nu'ê-ha-wi = venho da
escola: zé-mu'ê-ramo-ma'ê = aprendiz, (guar.; íie-rnho'ê-rarno-bá).
Zé-n1u-é-aklta (reg.).,. algomerar-se, conglomerar-se, coagular-se.
Zé-mu-éha-kwarêr (reg.), cegar-se: zé-mu-éha pikãng tl'.r1-t1rJ'.k = franzir
o sobrôlbo: zé-mu-éha plkãng zé·a'l-a'I = idem.
Zé-n1u-éha-pl'.'a (reg. - vide; éha-p 1' a), fazer-êe surpreender, colher err.
fla.grante.
Zé-n1t~~éh?.ray (reg.), esquecer-se, des-·
cuidar-se, fazer-se esquecer: a-zé-mt1-él1aray i-z-wi = descuidei-me dêle ,
(gn::i.r.; mho-heearay); zé-rnu-éharay-haw = esquecÍlnento, descuido,
(guar.; tésaray); (u)-zé-mu-éharay-rna'ê = distraído, esquecido.
Zé-mu-éha-wari (reg.), piscar os olhos.

Zé-mu-êhl (reg.), formar-se em fileiras:
têko u-zé-mu-êhl u-ku-w(ii) == a
gente está fazendo fila.
Zé-mu-émê zérêw (reg.), fazer beiço.
Zé-mu-émlr-wiwi (reg. B.C. p.
277 - mo-emblr = deixar sobra):
ir crescendo maiR e mais, ir sobrando.
Zé-mu-énaw (reg. B.C. p. 277
- moendab = fazer logar ou sitio,
locar ou colocar, situar, pór, assentar):
sentar-se, abanc::i.r-se, fazer luga.r, instalar-se à vontade, acomodar-se para
sentar.
Zé-mu-êngt\ (reg. - vide; mo-engo),
balouçar: 'íar u-zé-mu-engô = a
ca,noa balouça.
•
Zé-mu-engô-êngô (B.C. p. 174 - ingo
p. 279 - ingohe = fazer viver, dar
vida, animar): estremecer (iterativo).
Zé-mu-ên'í (reg.), acender-se.
Zé-mu-énu (reg.), fazer-se ouvir, (guar.;
fie-n10-hendú).
Zé-mu-énunê (B.C. p. 330 - .iíerno
enondé = fazer-se primeiro ou dianteiro): adiantar··Se, chegar primeiro.
Zé-mit' ê-ran10-ma' ê (vide; mu'ê),
aprendiz, aluno.
,
,,.,e ... re' lie,
' rezar.
Z e-mu
Zé-mu-éta (reg. - B.C. p. 324 - íiemboeta = fazer-se muito, multiplic~r
-se): multiplicar-se, reproduzir-se, aumentar, crescer em número, avolurn.ar,
>
propagar-se: h e-re1rnaw u-ze-mu-éta-( wa) = minhas crianções aumentaram: zé-mu-éta-haw = aumento,
acréscjmo.
Zé-mu-été (reg. -· B.C. p. 324 - íiemhoetê = honrar-se, engradecer-~e),
orgulhoso, arrogante, soberbo (ser),
infatuar-se, ensoberbecer-se, vangloria.r-se: zé-rnu-été-haw = orgulho,
.... (a lVa)-ze-mu-ete
,
"''katu =
a.rroganc1a:
= ser orgulhoso, soberbo (pejorativo):
'
'
'
f
ze-mu-ete-rna
e = 1•dem.
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Zé-1nuharay-haw (vide; zé-niu-tzaray), brinquedo, jôgo: zé·muharay-taw = idem.
Zé-mu-héhaytê (reg. - vide; téhaytê),
arriscar-se: zé-mu-héhaytê-haw =
heroísmo, coragem.
Zé-mu-hêtékwar (reg. - vide; tetékwar; têkwar), namorar, cometer o
gdultério: zé-mu-hêtékwa-têkwar=
andar namorando.
Zé-1nuh1-hl'.k (reg. - idem; zé-mu-lhl'.k - B.C. p. 325 - nembo lcl =
= tornar-se gommoso ou pegajoso):
estar ensopado, grudado com coisa
vii:;cosa, untar-se, grudar-se, melar-se.
Zé-muh1m (reg. -- vide; zé'a-muhlm)pentear-se, alisar-se, acariciar-se: zé-muhlm-haw = carícia.
Zé-muhun (reg. -··· vide; un), pintar-se
de prêto ou cor escura: zé-1nuhun-haw = tatuagem.
Zé-mu'i (reg. - B.C. p. 325 -- nemboi = fazer-se solt~.r, rasgar-se): rasgar-se, rachar-se, aps.rtar-se, romper-se·
Zé-mu-lakwên, perfumar-se, (guar.;iíe-mo-hlakwã).
Zé-mu-i'J'.w (reg.), fazer-se listras vertic!l.is ·no rosto, desenhar-se, pintar-se:
zé-mu-i'lw-haw = listra vertical.
Zé-mu-lku (reg. - B.C. p. 325 -- íi.emho-l'.cú = tornar-se, liquido, liquefazer-se, derreter-se): derreter-se, liquefa zer-se, dissolver-se.
Zé-mu-ilnan (B.C. p. 330 - iíemho
íma = tornar-se velho, antigo): tornar-se velho, antigo, vetusto.
Zé-mu-lpl'a (reg. vide; tl'.pl'.'ak);
co~lhar-se, coagular-se.
Zé-mu-J'.ply (reg.), sujar-se, ensujar-se.
Zé-n'lu-1'.rô (reg. - B.C. p. 327 - íiembo1rõ = irrit::i.r-se, zangar-se): lamentar-i: ie , aborrecer-se, irritar-se, lastimar,
sentir, ficar sentido: a-zé-mu-rrê
u-mano-haw-réhé = lastimo, sintc
a morte dêle: zé-mu-lrô-haw = pena,

lamentação, pesar: zé-mu-lrô.•• •
••. héhé = lembrar-s~ de (morto ou
ausente).
Zé-mu-lrô.•• hêhê (reg. - vide; rõ),
queixar-se de (pessoas), ter azedume:
a-zé-mu-lrô ahl zwã-rêhê =queixo-me muito do João: zé-mu-rrô-haw=
aredume.
Zé-mu-iru (reg. -· B.C. p. 330 - íiemoiru =fazer-se companheiro, accompanhar-se, associar- se, alliar-se): associP. r-se, a migar-se, ir de companhia,
aliar•se, fazer amizade: a-zé-mu-iru
héhé = faço amizade com êle.
Zé-rnu-iti (reg.), dançar (festa das abelha~): zé-mu-iti-haw = festa das·
abelhas.
Zé-mu'lw (reg. - vide; 'lw -- B.C.
p. 325 - nembolh = tornar-se crescido, elev2.do): capoeira quando está
se tornando m2,to, encapoeir9.r-se~ tawêr u-zé-mu'lw = cresce o mato na
ta pera.
Zé-mu-lwltlr (r<'g.), fazer um outero:
larapé l-rlaplr zé-mu-lwltlr = as
cabeceiras do igarapé estão no outeiro.
Zé-mu-lwly (reg. -- B. C. p. 325
--· iíembo-lhli = tornar-se ouoo):
. tornar-se ôco.
Zé-mu-kakwa' aw (reg. - B.C. p. 322
-- nembo caquaá = torna.r-se crescido, desenvolvido): desenvolver-se,
crescer.
Zé-mu-kané' ô (reg. -· B.C. p. 329
- · iíemo caneó = fazer-fC cansado,
cansa.e-se): ca.nsar-se, afatigar-se, matar-se de f2.diga.
Zé-mu-kãng (reg. -- B.C. p. 329 - fie.:.
mo cáng = tornar-se secco, enxuto):
,
k-ang
enxuga c-se, sec~.r-se: a-ze-mutway-plpé = me enxugo com uma
· tot>.lha: zé-mu-kãng-haw = toalha.
Zé-mu-kãngatu (reg.), fortific&r-se, tornar-se forta: zé-mu-kãngatu-haw=
s a u dá v e 1, fortificante: ko 1 zé-mu-
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-kãngatu-haw =esta água é saudável
(fortificante) .
Zé -mu-karaiw (B.C. p. 333 - iíemongaray = fazer-se <;ristão): civilizar·se,
bancar o civilizado.
Zé-mu-kazlm (reg. - B.d. p. 329
- ·iíembo canln1. = tornai-se perdido,
perder-se):
perder-se, destruir·se, con·
.
su rn1r-se.
Zé-mu-k1' a (reg. - B.C. p . 333 - iíemong1a = tornar-se sujo, ensujar-se):
sujar-se, poluir-se.
Zé-n1u-klrlmaw (reg. - vide; mu-klrl'.maw), fazer fôrça, esforçar-se:
zé-mu-klrlma-katu = fortificar-se:
zé-mu-klrlma-katu-haw = salubre,
fortificante (ser): ko 1 i-zé-k1r1ma
katl\-haw = esta águ:::i é salubre:
zé-mu-kl'.rl'.ma-paw = músculo.
Zé-m u-klzlka w, coceiras.
Zé-mu-ko'o (B.C . p . 291 - moíieco6 =
= fazer-se arder ou pung,ir-se): fazer
arder.
Zé-mu-ku'a-ha-haw, fazer-se, pintar-se
listras horizontais.
Zé-mu-ku' i (1eg. - B.C. p. 334-iiemo
ngui = fazer-se pó, pulverizar-se):
pulverjzar-se, esfarelar-se.
Zé-mu-kwéhê·m (reg.), estar assustado,
amedronta do, assustar-se, amedrontar-se: zé-mu-kwéhêm-haw =espanto, susto: (u)-zé-mu-kwéhêm ma'ê=
medonho, assustador.
Zé-111u-kwêr (reg. - B.C. p. 322 - némocuer = tornar-se velho ou idoso):
tornar-se pretérito, velho, antiquado,
jdoso.
Zé-muk,.,,y (rcg. - B.C. p. 329 - iíemocõi = fazer-se par, e:mparelhar-se):
emparelhar-se, ajuntar-se (falando de
dois objetos, animais ou pessoas).
Zé-n,1 u-1na' é (reg. - idem; zé-mu,
..,,e pt-me'' e') , acor dar: a-ze-mu-ma
l~aw-été ah1 ahl'. = eu acordo muito
cedo.
IJ

Zé-mu-ma' ê (reg. -B. C. p. 331 - fie ..
mo-mbaê = fazer-se ou adquirir-se
cousas, enriquecer-se): apropriar-se,
economizar, tirar proveito de, lucrar:
ko-kurê-réhé a-zé-mu-ma' ê(a)-ram = eu vou tirar proveito dês~e
porco: zé..mu ma'ê-ma'ê = enriquecer-se, (guar.; iíé-mo-mba'ê).
Zé-mu-mara'ar (reg.), enfraquecer-se .
Zé-mu-miiran (reg. - B.C. p. 331
- iíemo marã = fazer-se desfeito,
damnificado): mexer nos objetos alheios
danificando-os ou desarrumando-os,
estragar-se, ofencier-se, magoai -se: na- zé-mu-miiran ! = ·não mexi em nada!
Zé-mu-mé' é (reg. vide; mé' é),
acordar de repente, inoportunamente: zé-mu-mé'é-haw = despert8r
inoportunamente.
Zé-mu-mé'u (reg. - B.C. p. 331 - nemo-mbeu = declarar-se, manifestar-se, confessar-se): reconhecer, confessar, declarar-se, confessar-se, denunciar, acusar: zé-mu-mé'u-hnr a eu s ado r, denunciante: zé-mu·mé'ti-haw = confis!->ão, denúncia,
. acusaçao.
Zé-mu-n1êw (reg. -·· B.C. p. 331 - n cmorn.bé - aehat9.r-:,t..\ agachar-se,
encolher-se, retrair-se): baixar.. se, abaixar-·se, achatar-se, encolher-se, (guar .;
íié-mo-mbé).
Zé-mu-mi-rl'ahu (reg. - · B.C. p. 284
- mbo-porl'ahub =empobrecer, despojar, espoliar): empobi-ecer, estar
reduzido à miséria, estar despojado,
'·
espoliado.
Zé-mu-m1k (re~. - B.C. p. 331 - nemombl' =apertar-se, abotoar-se, aptar-se): apertar-se, abotoar-se, fechar-se,
estar triste, ter saudades, estar desanimado, estar estreito: é-zé-mu-mlk(i)-zo ! = não seja triste! zé-mu-ml'.k-ah 1 = estar triste, pensando, imagin~ndo, quieto, estar muito apertado,
muito estreito: 1-zé-mu-mlk-ah1 =
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= rio estraito : ko ukên u-zé-mu-

-mlk-ahl'. = esta porta está muito
estreita: zé-mu-m1kazê = tr:ste,
solitário, neurastênico: zé-mu-mlk-haw = tristeza.: zé-mu-mlk-har =
= triste: zé-mu-mlk ma'ê =saudoso,
triste (est~r), pensar na vida: ihê
a-zé-mu-m1k ma'ê = estou imaginando, pensando na vida.
Zé-mu-rniri (reg. - B.C. p. 333 - iíemo-miri = fazer-se pequeno, minguar-se, apoucar-se, humilhar-se): humilhar-se, tornar-se pequeno (gu ar.;
iíé-mo-rniri).
Zé-mu-rnJ'.ru (feg. - B .C. p. 286 - rno-ml'.rõ = revolver, revolttciou~r, agitar) : ameaçar-se, desafiar-se, revo 1tar-se, causar distúrbios: zé-mu-ml'ru-haw = ameaça, desafio, desafeto.
Zé-mu-rn1ta (reg. - B.C. p. 332 - . iíemo-mb1ta = fazer-se ficar, deixar-se
ficar, permanecer-se, demorar-se): demorar-se, permanecer, fixar-se, ficar:
ze-mu-rn1ta-h a w = permanenc1a.
Zé-mu-rnJ'.w (reg. - B.C. p. 332 - iíemo-mb1u = tornar-se brando, molle,
tenro): amolecer-se, tornar-se mole,
tenro.
·
;

\J
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Zé-mu-1nJ'.y (reg. - idem; zé-m1-rnly),
mexer-se.
•
Zé-mu-muhãngaw (vide; puhãng),
hospital, enfermaria.
Zé-mu-murãng (reg. -· B.C. p . 333
~ iiemo morang = tornar-se bonito):
enfeitar-se, adornar-se, embelezar-se:
zé-mu-murãng-êté-haw = adôrno,
enfeite: zé-mu-murãng-haw= idem:
zé-rnu-murãngatu =distrair-se, agradar-se: zé-mu-rnurãngatu-haw =
distração, agrado.
Zé-mu-muru' a-haw (vide; puru'a),
f~cunda ção, gravidez.
Zé-mu-mutar... héhé (reg.), cobiçar,
desejar, ter ganas de, persuadir-se.

Zé-rnun (reg. - vide; un; por; zé-rnu-un), pintar-se de prêto, enegrecer-se .
Zé-mu-nan (reg. - B.C. p. 333 - fiemo-nã = fazer-se misturar): dissol·
_ver-se, misturar-se.
Zé-rnu-néhêw (reg.), .vestir-se.
Zé-mu-néwêr(i)-haw, crédito, conta:
ti-apo zanê-zé-rnu-néwêr(i)-haw!=
vamos pedir (abrir) um crédito!
Zé-mungay (reg.), cortar-se: zé-mungay-haw = golpe cortante: zé-mungay-taw = idem: zé-rnungay-tawêr = ferida cortante.
Zé-rnungêta (reg. - tdem; zé-rnõngêta - B.C. p. 333 - iíemo-ngetá =
= conversar, fallar um com outro):
conversar um com outro: hê-mur1par-iru-ram:o a-zé-mungêta = converso com o meu a migo, (guar.; fie" ) ; ze-mungeta;
,.
h ar-ete
, ; =
-mongeta
= palrador, conversador: zé-mungêta-haw = conversa, conversação,
consulta, história: zé-rnungêta-haw
té'ên = conversa absurda, fW.da: zé·mungêta té'ên = conversar fiado:
zé-mungêta ze-ml'.m = conversar às
escondidas, em segredo: zé-mungêta
zé-rn1m-haw = segrêdo: zé-mungêta(i)'1m-rna'ê = acanhado, tímido,
acabrunhado, calado.
Zé-rnungwêraw (reg. - vide; zé-mõngwéray - B.C. p. 139 - guerái =
= enjoar-se, enfado.r-se): convalescer,
recuperar a saúde: zé-mungwéra-z-ah1 = estar enjoado, aborrecido.
Zé-munl'ar (reg. - B.C. p. 333 - iíemondlá = fazer-se liquido c~ir, ser
menstruada pela primeira vez, tornar-se púbere) : ser menstruada pela
pela primeira vez, ter a primeira ejaculação seminal, tornar-se púbere: zéA. k
-muni\,/' ar-ma I ewer = menino pubere.
Zé-munl'.k (reg. - B.C. p. 333 - iíernond1 - abrazar-s~, infl.8,mmar-se,
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incendiar-se) : inf1P.mar-se, incendiar-se, abrasar-se.
Zé-munly (reg. ~ B.C. p. 333 ~ :iíemondli
assustar-se, admirar-se,
aterrar-se): surpreender-se, estranhar-se, m.ara vilh::i,r-se, admirar-se, estar
surpreendido, estranhado, estorninho
(esp. de pássaro - Sturn.us \Tulgaris), (gun.r.; :iíé-1nond1y); zé-munly-ha'\v = surprêsa, estranheza, admiração.
Zé-mu-pii' am (reg. vide; mu-pii' am), introduzir-se fazendo f ôrça.,
, tlnprensar-se, (guar.; iíe-mbo-pa'ã).
Z-é-mu-panêm (reg. -· B.C. p. 334
- íiemo panê = tornar-se indtil,
estéril, sem utilidade): tornar-se estéril,
inútil.
Ze-mupar (reg. - B.C. p. 32 1- nembo
apar = perder-se, ficar tonto): enganar-se, confundir, não mais reconhecer:
(com; réhé); perturbar, perder a cabeça: u-zé-mupar hê-réhé = êle hão
me reconhece mais, êle me 'confunde
(com alguém): u-zé-mupa·r = êlc
perdeu a cabeça: zé-mupar(i)-haw =
engano, confl1são: ko-ruku hê-zé-mupar(i)-ha w ! = ÍFiSO foi engc.no
meu!
Zé-mu-pên (reg. - · B.C. p. 334-· :iíemo
pê = fazer-se quebre.do, torcido): quebrar-se.
Zé-mu-pérêw (reg.), ferir-se.
Zé-mu-pêw (reg. - B.C. p. 322 -· :iíemho-apé), achatar-se.
Zé-mu-pl'ahl (reg.), lastimar-se, ma1

goar-s~.

Zé-mupJ'. iiiyu (reg.), enfezar-se.
Zé-mu-p1' a-piring (reg. - B.C. p . 326
· -- iíemho-p1a-piri = ficar com o
cor8,ção encolhido, atemorizar-se): ficar
2-temorizado, ter arrepios, tomar um
susto, (guar.; íie-mo-plrim).
Zé- mu-pihê-haw, o que cheira bom,
perfume.

Zé-mu-pihun (reg.), pintar-se de prêto:
a-zé-mu-pihun zan lpa w-plpé = pinto-me de prêto com genipapo.
Zê-mu-pinim (reg.), tatuar-se, pintarse: zê-mu-pinim-haw = tatuagem:
a-zé-mu-pinim uruku-pl'.pé = pinto-me com urucu.
Zé-mu-plpôr (reg. B.C. p. 326
- :iíemho-plpo = ·deixar rasto ou
vestfgio): deixar vestígio, rasto: zé-mu-plporêr = idem.
Zé-mu-pir-été (reg.), d espir-se, desnudar-se.
Zé-mu-piririn (reg.), rodar sôbre si
mesmo.
Zé-n~u-pJ'.tahak (reg.), proibir, vedar:
zé-mu-pltahak-haw - proibição.
Zé-mu-p1tu-paw (reg. - B.C . p. 326
- iíembo pltupáh = fazer o hálito
acabar): afogar··se, sufocar, asfixiar-se.
Zé-mu-pitzlk (reg.), reduzir-se, diminuir-se: zé-mu-pitzlk-ab1 = apou•
c~,r-se, n11ngt1ar.
Zé-mu-po' ôk (re? .), con~olar-se .
Zé-mu-Jlu' am (reg .), ajudar alguén1
para se levantar.
Zé-n1u-pu1i (reg.), afil'mar-se, firma!'-se.
Zé-mu-purãng (reg.), enfeitar-se, fazt.'r. -i:;e bonito: zé-mu-purãn.g-haw =
enfeite.
Zé-mu-purayhu (reg. - idem; zé-mu-puru-aybu - cf. B.C. p. 332 -- íiemo-mhorlahu = tornar-se desgraçado, n1iserável): bajular.
Zé.- mura katu-(i)'J'.m-haw, atrapulhação (cf .; n ... zé-mura-katu-i=estar
ocupado).
Zê-muran rreg.), ser astuto, ma nhoso:
zé-muran-été= ter manhas, ser manhoso: zé-muran-ha'" = manha, astú~
eia, argúcia: zé-muran-été-haw =
idem.
Zé-murlpar (reg.), aliar-se, farer amizade com, ser a 1nigo, brincar com,terboas relações com, ter relações amis-
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tosas com, dar-se bem com: Ami'ia-iru.-ramo a-zé-murlpar = tenho
relações amistosas com •.\mi'a: zé·murlpar••• héhé = ter a1nizn.de,
simpatia para: a-zé-m11r'í1lar héhé=
= tenho amizade com êle: zé-murlparõng. . • héhé = f a.zer amizade,
travar relações com.
Zé-mu-rirJ'.y (reg. - · B.C. p. 326
- fiembo-rlru = to.f'nar-se trêmulo,
tremente ou palpitante): tremer, tre..
1n11lar, tiritar (febre, mêdo).

Zé-n1urlw (reg. -·vide; turlw ··- B.C.
p. 325 -- iien1ho-or'í = tornar-se alegre ou contente ou risonho): alegrar-s~, conte.atar-se, regozijar-se, agradar-se, . bajular- se, acariciar-se, apalpar-se: zé-murl'.w-haw = agrado,
l)ajulação, contentamento: zé-murlw·paw = idec.a: zé-mur1w-par = vide
Stlpra: zé-murlpar.
Zé-mu-ruru (reg. - -· B. ( 1 • p. 327
-· nembo-r11ru = torn.~J.t-~e inchado,
inchar, embeber-se): pôr-se na água
b8-8tante tempo para fazer inchttr ou
p:.!.ra tirar a ~ujeira, embeber-se, molfill,r-~e, fic:~r ele môlho na água, ensopar-se.
Zé-mu-ruwl-tzã11g (reg. - v;de; ru.., ã ng), res f.
,
..,
w1-tz
r1ar-se: ze-mu-ruw1-tzãngatu = refrescar-Re (o COI'PO)(guar.; mbo-rol'.-sti).
Zé-muté (reg.), demorar-se, atrazar-se,
perder teínpo: zé-muté-haw = de,
mora, at.raso.
Zé-1nu-tên (reg.), ressonar: tazl u-zé-mu-tên = o ferro re:::;~ona.
Zê-mu-tlk (reg.), e8ticar-se, estirar-se,
alargar-se, espichar-se (contrário de
encolher-se): pan u-zé-mutlk = alargou o pano.
Zé-rnu-ting (reg.), pintar-se o corpo de
branco.
Zé-mu-tua'u (reg. - vide; tu-a'u),
envelhecer. ·

Zé-mu-tuyhaw (reg. - · vide; tuwl-ha~v), proclamar-se chefe.
Zé-mu-tzaray (rcg. -·- · idem; zé-mu-haray --· B.C. p. 323 - :õ.embo-çarái = escarnecer, zomba, brincar,
folgar): brincar, zon1bar, folgar, divertir-se, jogar, (guar.; :õ.emho-saray);
zé-mutzaray-ha1v = brinquedo, jôgo,
folguedo, diversão (guar.; iíemho-saray-há); zé-n1u-tzaray-haw lru-raino = de brincadeira, para brincar:
a-za-po akwêz u-zé-mu-tzaray-haw
iru-ran10 = êle fêz aquilo para (éle)
brincar: zé-mu-tzaray-haw(i)'lm ,
= respeitável, sério, sizudo (com quem
não se brinca): zé-mu-tzaray-ma'ê=
= brincalhão, jogador, zombeteiro: zé-mu-tzaray-taw = jôgo, brinquedo,
folguedo: zé-mu-.J:zara-z-ahl = zombar, escarnecer: à'ê ze-mu-tzara-z-ahl = eu zombo dêle: zé-mu-tzara-z-ahl-ha w(i)' lm = reHpeitável (com
qu{'m não se zomba).
Zé-mu-tza~· (B.C. p. 239-· mho-ça =
= r~~zcr furos, e8bu.racar), perfurar-se,

c::;lJlirac.2.r-se: fnrar-se.
Zé-mu'u11 (reg.). untar-se, tingir-se de
prêto (genipapo).
Zé-mu-lva-aiyu-·é té (reg. - vide; rulva), f a.zer caretás, cara feia: zé-mu-wa-aiyu-ha w = careta.
Zé-mu-wãng "(reg.), pô:c-se, meter-se de
ludo, de banda...
Zê-mu-1'\-·é,vêw (reg.), avoar, tomar vóo.
Zé-1nu-wl (reg. ·- B.C. p. 325 - íiemho-ob1 = tornar-se s,zul ou verde):
tornar-se [tzul: zé-mu-wl-ahl = tornar-se verde.

Zé-n1u-wlr (reg. ·- · B.C. p. 325 - ilembolb = erguer-oe levantar-se): levantar-se, sw·gir, erguer-se: zé-mu-wlr-a' u = le'\rantci•.L"-se, erguer-se um pouco.
Zé-mu-za'ak (reg.), dividit-se,' separar-se
ein ban<los ou em grupos diferentes:
,,
'ak za-ha! = vamos nos
za-ze-mu-za
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Zé-mu-zãng (reg. - B.C. p. 334 - iíemo nãng = fazer-se nascer, engen·
drar se, gerar se): engendrai-se, ger,ninar, reproduzir-se (gente), gerar se,
nascer: zé-mu-zãng-aiyu = ter vi
cio fisico hereditário (guar.; iíé-mo-nãngai); zé-mu-zãng-aiyu-ma' ê·kwêr = . disforme, degenerado (de
(de nascença): zé-mu-zãngaw = geração, reprodução (biolóyicz), (guar.;
:íié-mo-iíá); zé-mu-zãngatu tB.C.
p. 327 - iíembo-yab = ajustar-se,
irmanar-se) = ajustar-se bem, irmanar-se, conjugar-se bem, (guar:; iíé·mo-:íiá).
Zé-mu-zar (reg. - B.C. p . 327 - iíembo-yár = tornar-se pegado, unido,
ajuncti r-se, unir-se, ache5ar-se, atracar-se): brincar (em prôgo circunscrito),
acariciar-se, brincar (falando dos jogos
amorosos dos animais): zawar u-zé-mu-zar(ii)-wii = os cachorros estão
brincando.
Zé-mu-zaw (B.C. p. 327 - iíembo
yab = ajustar-se, ermanar-se): ajustar-se irmanar-se, conjugar-se.
Zé-mu-zé'eng (reg. B.C. p. 334
- iíemo :íiaê = fazer-se f allar, conversar, discorrer): discorrer, conversB.r .
Zé-mu-zb.kwahaw (B.C. p. 327 - :íiemho yeaquáa = iazer-se saber, manifeetar~e): eÃibir-se (oral).
Zé-mu-zlk (reg. - B.C. p. 328 - íiembo ylg =- tornar-se rijo): tornar-se
rijo, duro.
Zé-mu-ziwlr (reg. B.C. p. 327
- íiembo-yeblr = fazer-se voltar,
retroceder, restituir-se): recuar, retroceder, refazer-se (materialmente): zé-mu-ziwlr-haw = recúo.
Zé-mwaray (reg. - idem; zé-mu-aray),
festejar, brincar, recrear-se: zé-m~va
raytaw = festa, brincadeira, recreio:
plhiiwé héta-ram zé-m warayta w
tzê-néhé = amanhã haverá uma festa

aqui.•
Zé-mwiirêw (idem; zé-mu-arêw
- reg·.), demorar, atrazar-se.
Zé-mwa'u-haw! espera, espreita, tocaia.
Zé-nan (reg.), ganhar.
Zé-narõng (reg.), acomodar-se (para
sentar).
Zênay (B.C. p. 335 - iíendái = nomdado a diversos papagaios muito gritadores e falladores): maracanã, jandaia, (guar.; iíenday).
Zé-na-zénan, cada um (plural): zanê
zéna-zénan = cada um de nós: pé
zéna-zénan = cada um de vós: a'ê
u-zéna-zénan (i)-wa = cada um
dêles.
Zenganãr(i). . . héhé (reg. - .neol.),
enganar-se sôbre alguém: a-zenganãr(i) héhé = enganP-i-me sôbre êle.
·zengãnga (reg.), machucar-se.
ZénJ'.' a (B.C. p. 313 -· iíadl' a = nome
dado a peixes e a fructos): esp. de
m andi prêto, jundiá.
Zé-nlmon (reg. - B.C. p. 337- iílbu=
= cuspir): cuspir, escarrar. (guar.;
ndlvú); zé-nlmukun = deglutir,
engulir a sa1iva, (guar.; iíendl-mokõ).
Zé-no'õng (B.C. p. 309 - noong = ajunctar-se, congregar-se): ajuntar-se, agrupar-se, coalhar-se, juntar-se:
têko u-zé-no'õng hê-raply-plpé e:
= a gente se ajunta dentro da minha
casa: kaml zé-no'õng :e leite coalhado: 1-zé-no'õng lpaw-pé zz a!
águas juntaram-se na lagoa: upa-rupi
a wa-kwêr(ii)-wii u-zé-no'õng = agruparam-se todos os homens: zé-no'õng-haw = assembléia, junta, comício;
grupo, agrupamento, reunião, (guar.;
yé-mono'õ).
Zénu (reg. -· B.C. p. 335 - nendú =
= ser 011vido): ouvir-se, ecoar, perceber-se: hê-réhapukay-wêr u-zénu =
· = ecoa a minha voz (ouve-se), (guar ..
iíé-hendú).
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Zé..nuhêm mano-i (reg. - ide111; ma..
no-wi), escapar da morte.

-zêpé = deixo de comer aquilo por
enquanto: ma'ê-rookwêr i•katu zêpé = a carne está ainda boa, (guar.;
Zé-nupa (reg. - B.C. p . 335 ....- íienuyepé).
pA = em si bater, l)ater-se, espancar)
sse): castigar-se, açoitar-se, bater-se,
Zé-pé' a (reg. - B.C. p. 583-yepeáb =
espancar-se: zé-nupa-haw = espan= arredar-se, separar-se, desviar-se):
camento, pancada, castigo: zé-nupaabrir-se, partir-se pelo meio, partir os
·wêr = ferida causada por pancadas.
cabelos pelo meio, separar-se, (guar.;
yepe'a).
Zé-nu-ti (reg. - L.A. p. 133 -· mo-ti =
= faire honte: B .C. p. 335 - íienoti);
Zêpé •.. akwêy, embora ... , entretanto:
ter vergonha, envergonhar-se, pertura-ha-ram zêpé, a-plta akwêy =
bar-se, estar com vergonha, intimidado
embora quisesse ir, entretanto fiquei.
(esp. falando das partes pudendas), ter
Zêpê'aw (idem; zêpê'a - B.C .. p. 583
pudor: é-zé-nuti-a'u pa! = tenha
- yepeába = apanhar lenha): lenha:
vergonha! nê-rê-zé-nu-ti?= que ver- ·
zêpê'a-pé a-ha = eu vou fazer lenha:
\,/
gonha para você! zé-nu-ti-haw =
zepe aw 1-mono/AI
ong-p1rer
= monvergonha.
tão, de lenha: zêpê'a-rap1ta = monZênwi (reg. - B.C. p. 575 - yé = o
tão, feixe de lenha, (guar.; yépé'a);
dicto delle, terceira pessoal do inf. de;
zêpê' a-war (B.C. p . 583 - yepeaê = o dizer delle): denominar-se, a pehá) = apanhar lenha: zêpê'aw•••
lidar-se: marazawê têko i-zênwi
••. mu'i = rachar- lenha: zêpê'aw
kuri? = como se chama (denomina)
a-mu'i = eu racho lenha.
aquilo ? ko i-zên wi tapwly = isto se
Zê-pê'ê (reg. - B.C. p. 583 - yepé =
denomina (diz) casa.
= aquecer-se): esquentar-se, aquecerZé'ôk ••• wi (reg.), apartar-se de, sepa-se, aquentar-se: korahl-rupi a-zêrar-se de, (guar.; yé' ô).
·pê'ê = eu me esquento no sol, (guar.;
Zêpé (Mont. II p. 192 - yepe = aunye-pe''')
e.
A,
A'
que) : bem que: a-h a-zepe pepe,
Zé-péhêng'ôk (reg. - vide; péhenna-za-mutar-ahl'. = bem que f ôsse
gwêr), despedaçar-se.
lá, não gostei rn uito.
Zé-péka (reg. - B.C. p. 365 - pecá =
Zêpé (sufixo - B.C. p. 583 - yepe =
= a casc!l. ferir, abrir, rachar, fender):
= segundo dizem): retroatividade d8,
abrir-se, desabrochar, florar, fender-se:
. ação restritiva: érê-ho-zêpé aipo? =
ma' ê-putl'.r u-zé•péka == desabro= você voltou ? (segundo dizem, você
chou a flor.
foi?): a-ha-zêpêy-ukwêy! = .já volZépêngatu (L.F. p. 14): estar juntos:
tei! (segundo dizem, eu fuif): kwêzkwêy ti-apo zépêngatu? = façamos
u":"putar zêpé, nu-putar kuri = êle
aquilo juntos! u-zan u-zépengatuqueria · aquilo, agora não quer mais.
-( wã) = êles estão correndo juntos
Zêpé (idem supra - B.C. - contudo,
(estão fazendo uma corrida).
não obstante): mesmo, ainda ,ação não
Zé-pépl'.r (reg. - B .C. p. 583 - yeterminada, deixar de, contudo, até
>'
pepi'. = torcer-se, retorcer-se, virar-se):·
mesmo, por enquant o: pee-zepe
=
enfrentar (francês; être sur le qui-vive),
= vocês mesmo (até .mesmo vocês):
a-iko-zêpé = estou ainda vivo (convirar-se, volver-se, revirar-se, torcer-se,
vergar-se, entortar-se, (guar.; y~oé
tudo estou vivo): miar a-zuka-zêp l).
pé = deixei de matar a caça: ko a'uA

A

,
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Zé-pétêk (re.g. - B.C. p. 584 - yepeteg =bater-se): surrar-se mutuamente,
.ser surrado: zé-pétêk-ha w = .surra:
u-mur i-hê-wê zé-pétêk-haw = êle
me deu uma surra, (guar.; yé-pété).
Zêpêy nazawê-har (cf. - ·vide; zêpé),
possível: ko zêpêy naziiwê-har =
isto é possível.
Zépézan-haw (B.C. p. 161 - hepeiia\=
= correr ao caminho dêle): frequenta·
· ções, visitas (cf.; hé-répézãngatu).
Zê-pêzu (reg. - · B.C. p. 584 -· yepeyu = soprar-se, arejar-se): arejar-se, refrescar-se, abanar-se, (guar.; yé-peyú); zê-pêzu-haw = abano, leque, ventarola, (guar.; yé-péyu-hAba).
Zêpi (Mont. I p. 468 - yepí = siempre),
sempre (iterativamente): kwêz a-za-po zêpi = faço aquilo, (guar.; yepi).
Zé-pl'a (reg.), p~nsar: a-zé-pl'a rêko =
estou pensabdo.
Zé-pl'aka (reg. - B.C. p. 41 - aplçaca = mandar o ouvido, prestar
atenção): escutar, prestar atenção,
estar atento: u-zé-pi'aka hê-zê'~ng
-réhé = êle presta atenção no que
digo: é-zé-pl'aka = presta atenção!
(guar.; yé-plsaka); zé-pl'aka-haw=
.11::: atenção:
zé-pl'aka'1m-haw=inatenção: zé-p1'a.ka-katu.•• héhé =
= prestar muita atenção: zé-pl'aka·katu-haw = atenção : zé-pl'aka-katu-DJ.a' ê = atentivo: zê-pl'akatu = estar muito .atento.
Zé-pl'a-kôk (reg. - cf. B.C. p. 74
- cog = sustentar, alimentar) : ali. mentar-se, sustentar-se.
Zé-pl'a-ko'o (reg.), ter azia.
Zé-pl'a mono (reg.), ter a nostalgia de:
Kanindé-réhé a-zé-pl' a mono =
tenho a nostalgia do Canindé.
Zé-pl'a mu-aku (reg.), fa~r o desj.ejum
(esquentar o figa.do), (guar.; ílé-mbo·pl'a-raku).
Zé-pl'a mungêta (reg.), pensar na vida,
estar triste sem motivaç~o aparente,

pensar, imaginar, iler saudades (guar.;
yé-pl' a-mõngêt'); zé-pl'a m••ng.êta-iüyu-ma'ê (idem; zé-pl'a mungêta-bn-ma'ê) = ter maus pensamentos: zé-pl'a mungêta-éta-éta =
= estar neurastênico: zé-pl'a mungêta-rê = premeditar, a sangue frio
(depois de pensar): a' ê u-zuka amo
u-zé-pl'-a-rnungêta-rê = matou o
outro a sangue frio, (guar.; yé-pl'a
mõngêta-rirê); zé-pl'a m~wlr =
arrepender-se, lastimar, lmnentar, mudar de idéia: i-apo-ré u-zé-pl'a muzi·
-wh = depois de ter feito (aquilo) ,arrependeu-se: (u )-zé-pl'a muziwlr{i)-har = o que se arrepende, arrependido: zé-pl'.'a muziwlr(i)-haw=arrependimento: (u)-zé-pl'a muziwlr·ma'ê = arrependido: .a-zé-pl'a muzi w& nê-rêhê =arrependo-me (do que
eu fiz) contra ti.
Zé-pl'a mu-ruwftzãngatu (reg.), refrescar- se.
Zé-pl apl (reg. - B.C. p. 584 - yepl' = deslizar-se, escorregar): tropeç9r, bater com o pé em galhos, cipós,
etc.: wlra-réhé a-zé-pl apl = tro·
pecei contra o pau: a-zan i-tMto,
a-~-pl apl-iho, a' ar(i) = correndo,
tropecei e ~ai: a-zé•pl apl ita-réh~
= tropecei contra uma pedra, (guar.;
·íié-pl-zangá).

=

Zé-p1' a-p-lk (reg. - mlk = premer,
calcar: pi'.'a = o coração): a.ngustiar-:-ae, afligir-se, (guar.; yé-pl'a-pi).
Zé-pl-êy (reg. - B.C. p. 585 - yeprbey s:: se os péR lavar-se) : lavar~ os
pés.
Zé-plhaka-katu (reg. vide; zé-pl'aka), prestar bem atenção: é..zé-plhaka-katu hê-zé'eng-réhé r =
= presta bem atenção às minhas
palavras! (guar.; zé-plsaka-katu).
Zé-pi)uun (reg. - vide; piham), belisear..se: zé-pihamaw = beliscão.
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Zé...plhlk (reg.), agarrar-se: zé...p~h~
-haw = cadeia, xadrez: a ...hêm ruku
ti'i zé-plhlk-ha-wi = com o tempo
(afinal) saí da cadeia: zé-plhl-plhlk••.
• .· • héhé = acariciar-se, apalpar-se,
zé-plhl-pi'.hlk-haw = caricias: a-rêko-hê-zé-plh.1-plhlk-haw hê-rémirêko-iru-ramo = gosto (sexual.) da
nlinha espôsa.

Zé-pihlw (reg.), fazer-se massagens, esfregar-se, (guar.; yé-pisl); zé-pihl·pihi'.w = idem iterativo.
Zé-pi'.hô (idem; zé-pllia - reg. --- B.C.
p. 585 - yeplhô = extender-se, espalhar-se): esticar·se, estirar-se, esticar-se
o corpo, dilatar-se em comprimento,
espichar-se: môy u-zé-plhô = estica-se a cobra: zé-plhô-katu = estar
bem esticado, (guar.; yé-ptsô).
Zé-pik (reg. - B.C. p. 584 - yepl =
= vingar-se): vingar-se: zé-pikaw =
= vingança: (u)-zé-pJ'.k...ma'ê = vindicativo: zé-plk(i) ••• réhé = gativo
-se de alguém: a-zé-pik(i) héhé = me vingo dêle.
Zé-pikwi (reg.), dar pontapés.
Zé-pl-man-k~w, rasteira (francês; croc-eh-jambe).
Zé...pi...muhl'.n1 (1eg.), fazer-.~ massagen~,
esfregar-se: zé-pi m.uh 1-m.uhlm =
= adariciar-se (alisar a pele), (guar.;
yé-pi-hl'.m).
Zé-pl-mu-itzê (reg.), afundar, atolar:
a-zé-pl'.-mu-itê to'ô-m~ = atolo na
lama: h~...p'l ré-itzê to'ô-mê = idem.
Zé-pin (reg. - 'ride; a-pin), cortar os
oR pés:
zé-pltahakaw = firmeza,
se~ltranc;a..

Zé-pltêr (reg.), chupar-se : kiwaharêr
u-zé-kwa-pltêr(i)-wii = os meninos
chupam os dedos.
Zé-plti (reg. - vide; zé-iiplti), atar:
zé-plti-plti = f a11er muitos nós.
Zé...pl'.tlwa (reg. - B.C. p . 336 - ílepltlhp
valer--se, socorrer-se, amparar-

=

-se): auxiliar-se, a:mpBrar-se, ajudar-se
reciprocamente, ajudar-se uns aos
outros: zé-pltlwii-haw = auxílio,
ajuda, socorro, préstimo: zé-pl'.tl'.wa·bar = ajudante: zé-pl'.tl'.wii-ma'ê
prestativo.
Zé-pitu (reg. - B.C. p . 41 -· apitu ==
= untado), pintar-se, enfeitar-se, untar-se.

Zé-pl'.tuplk (reg.), enervar-se, queixar-se,
aborrecer-se, estar desgostoso, estar
amolado: zé-pl'.tuplk(i)-haw = aborrecimento, desgôsto, amolação.
Zé-plwar mo-môr (reg.), jogar uma
caruara: ih~-wê pazê u-zé-plwar
mo-môr = o pagé jogou-me uma caruara: zé-plwar m.ur = enfeitiçar
(jogar caruara, falando dos bichos):
ihê-wé u-zé-plwar m.ur = êle me
enfeitiçou: ma'ê rupl:war = caruara
dos Bichos.
Zêpi-zêpi, continuamente, sem cessar,
(guar.; yêpi-yêpi).
·
Zé-po-aplk (reg. - B.C. p. 585 -- · yepoapl = encolher...se): encolher o corpo: zé-po-aplk-ahl = encolher-se
(pe~soas, coisas), (guar.; yé-po-apl).
Zé-po-épik (reg.), rettibuir, devolver,
(guar.; yé-po-épi).
Zé-po-êy (reg. -· B.C .. p. 585 - yepohêi = se as mãos lavar): lavar-se as
mãos (guar.; yé...po-hêy); zé-po...kltl-ki'.tlk = esfregar-sé as mãos.
Zé-po-it:ík (reg. - ·· .B.C. p. 407 - yepoitlg in poitlg :._ lançar ou atirar
a ntão): abaixar o braço, (guar.; yé-po-itl)~

Zé-pokôk (reg. - B.C. p. 585 - yepoc6g = appoiar-se, arrimar-se, encos·
~ar-se):

estar embaraçado com galhos,
cipós, eto., estar enganchado, encalhar,
estar prêso (com cipó, corda, etc.),
impedido: lar-uhu u-zé-pokôk ita'a-ramo = o batelão encalhou sôbre
Zé-pu-hlw. (reg.), esfregar-se as mãos.
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Zé-pu1ir, le.rgar-se, soltar-se, (guar.; yé-po'i).
Zé-puka (reg. - B.C. p. 585 - yepoca = torcer, contorcer-se): torcer-se,
virar-se de lado, virar o corpo: zé-puka-puka =torcer-se de dor, (guar.;
yé-poka).
Zé-pu-kwa' aw (reg. - idem; zé-pu-kwaw B.C. p. 586 yepoquaáb = habituar-se, avezar-se, acostumar-se): acostumar-se, habituar-se,
ter o hábito de, ter o costume de: a-zé...pu-kwa' aw tlram' u-p(ii) = acostumei-me a comer farinha d'água: kwêz
a-zé-pa-kwaw i-apo-p(ii) = estou
acostumado a fazer aquilo: zé-pu-kwa' a w-ha w - costume; hábito
(idem; zé-pu-kwaw-haw); na-zé-pu-kwa w ahi eu estranho
(não estou acostumado): (ma' ê- zé-pu-kwaw (i)' l'.m = estranho, fora do
comum, não habituado: a-étzak(i)
ma'ê-zé-pu-k.w aw(i)'l'.m = vi coisas
estranhas: zé-pukwa-haw katu . .•
• . • héhé = dar-se bem com alguém
(habituar-se bem com alguém) : a-zé-pukwa-ha w katu h éhé = me dou
bem com êle, (guar.; yé-po-kwahaw).
Zé-pumi ~reg. vide; zé-apumi
- B.C. p. 336 - iíepl'.mi =afundar-se,
submergir-se): mergulhar, afundar-se,
ir a pique, (guar.; yé-pimi) ; zé-pumi-haw = mergulho.
Zé-puplk (reg. - vide; zé-po-apik),
encolher-se, cruzar-se os braços, encolher-se pondo as mãos debaixo das
axilas quando faz frio, fazer-se pequeno
de frio : zé-pupik-ahl'. = estar apert ado, (guar. ; yé-po-apl).
Zé-pur-akar (rep..), estar com a barriga
inchada de comida. ·
Zé-puranu-apo (reg.), inventar, contar
casos.
Zé-puta'ô -ta' ôk (reg. - vide; zé-putaw), deslocar-se, desjuntar-se, desarticular-se, desabotoar-se.

Zé-putar (reg. - B.C. p. 586 - yepotar = conjugar-se, unir-se): gostar um
do outro, desejar-se, querer-se: u-zé·putar(i)-wii = êles gostam um do
outro: zé-puta-haw = amor, desejo
sexual: (guar.; yé-potá).
do braço: zé-zlwa-plhô (vide; zé-plhô) = estirar, esticar os braços,
(guar.; yé-l'.yha-pis6).
Zézu, jeju (esp. de peixe).
Zé-zuru- érêw (reg.), passar a lingua
sôbre os lábios (lamber-se a boca):
zé-zuru-êy = lavar-se a boca (guar.;
yé-yuru-hêy), gargarejar: zé-zuru
mi' li~-érêw = passar a língua sôbre
os lábios: zé-zuru mu-ak°"'ª = contrair a boca: zé-zuru mu-iikwii-haw = contração da boc&. : zé-zuru-mumlk = apertar, fe,chs.r os lábios
(a boca): zé-zuru mupl-hl = sorrir:
zé-zuru-mu-pinim-haw = tatuagem feminina dos lábios: zé-zuru·péka = bocejar (guar.; yé-yuru-pé' a); zé-zuru-plk = tapar-se a
boca com a mão: zé-zuru-pltêr beijar-se: zé-zuru-pltêr-haw beijo: zé-zuru-pirar = abrir a
boca.
Zé-zwlk: (reg.), engasgar-se.
Zih1r (B.C. p . 581 - yegu1r = se a
parte inferior, etc.): cavar: w1ra-zihl'.r = escavadeira.
Zihly (reg. - B .C. p. 164 - yehlk
in hli = ter caibra, ter dor convulsiva):
ter câimbras, ter dor la:icinante: hê-pl
zihly = tenho o pé dormente: hê-ray
zihly = tenho dor de dentes: zihly-haw = câimbrq. : pi zihly-l1aw =
câimbra do pé: po zihl'.y-haw =
caimbra da mão: zlwa zihiy-haw =
câ.imbra do braço.
Zlk (B.C. p. 591 - yi'g = d1Jro, rijo,
apertado, teso, tenaz, resistente): ser
duro, rijo, resistente, espêsso, consistente, engrossar um mingau: i-zlk =
está duro: ita-zlk = ferro, ma-
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chado: ma'ê rookwêr zlk:-ahr =
e ar n e muito dura: pirê-z1k =
couro duro, sola: éir i-z1'.k = mel
espêsso, (guar.; y1); z'ík-ah1 = endurecido, muito resistente (ser).
Z1k1 (reg. - idem; zl'.kl'.y - ibidem;
z'íkwl'.y - B.C. p. 592 - yl'.qu'í =
debulhar): debulhar, desgranar
(arroz ou milho): mukuy 'ar(ii)-pl'.pê,
hê-ruw u-z1kl'. awati iko = desde
dois dias o meu pai . está debulhando
milho: (i)-zlkl'-har = qtte debulha,
(guar.; ylk'íy).
Z1'.k1'.ri (idem; zuklri), sensitiva (esp. de
-zl'.zing = a flor murchou: a-zé-mu-aplk.ãng z1'.zing = franzo o sobrôlho
(guar.; l'.iinyi); pir(é)-z1y = de pele
enrugada, franzida: pirêr z1-z1y =
= rugas (da p3le): zingôk = desenrugar-se, desencolher-se: zJ'.yrôk (idem;
z1-zl'.yrôk) = desenrugar, apaziguar..:
-se, perdoar, abrandar-se (B.C. p. 388
_._, A) .
- n1ro.
Zinl'a (idem; zénl'.'a), jundiá (esp. de
mandi prêto), (guar.; nundl'.'a).
Zipi (sufixo verbal - B .C . p. 584 - yepi · = sempre, de contínuo, seguido):
sempre: uru-étzak zipi = sempre te
vejo: a-ha kwêhé- pêpé zipi = costumava ir sempre lá, (guar.; yepi);
zipi amo-méhé = de vez em quando:
a-ha-zipi amo-méhé = vou de vez
em quando.
Z1p1 (v_ide; 1p1 - B.C. p. 337 ~ ii.lpl =
= o mesmo que ylpl = o principio
delle): começo, inicio, ser o primeiro:
zlpl'.rõng (B.C. p. 337 - ií.lplrõ=
= começar, principiar) = começar,
iniciar (guar.; fiépyru); a-zl'.pl'.rõng
i-apo-p(a) = comecei a fazer: a-zlplrõng hê-may'u-haw = comecei a
comer: a-zlplrõng hê-kêr-haw =
= comecei a dormir: u-zlplrõng
u-zé'eng-haw = começou a falar:
(i)-z1p1rõng-haw=o comêço, o infcio.

Z1raw (vide; zuraw), girau, tarimba,
catre.
Zlrl.k (B.C. p. 94 - cJ'.rl = correr, deslizar-se): correr, deslizar: 1 i-zJ'.rlk =
= corre o rio: p1-zl'.rlk. = escorregar,
(guar.; s Ir 1); z 1r1r1k = barulho,
zoada leve produzida por deslize continuo: 'í-zlrlrlk = ruído leve e contínuo da água correndo sôbre pedras.
Ziriw, esp. de pássaro, udu (nome regional); jurava.
Zitanõng (reg. - B.C. p. 337 - íietanõ = estrear-se, ensaiar-se): estrelar, inaugurar, ofertar, fazer a primeira caça depois do resguardo (H.F.),
a primeira farinha (M .F.), etc.,· ter
sorte, êxito, sucesso: a-zitanõng i
têko = abro, estreio a caça: a-zitanõng hê-rêko- p(a) = visto sempre
o mesmo vestido, (gu.ar.; iietané'\);
zitanõnga-haw = estréia, inauguração, oferta, sorte, êxito, sucesso~
hê-zi tanõng-ha w zuka-ha w-réhé =
meu êxito (está) na pesca e caça.
Zltarõng (reg. idem; zé-ltarõng
-- etim.; lta = e&teio: rõng = assentar calcando): fazer um tripé para
assentar panelas, assentar pernas dum
girau, assentar pat1s para êste fim.
Zitlk-mémêk (vide; zétJ'.k), mingau de
rença: n. • • zu-awl-katu-i = ser
igual: urê-paw nurê-zu-a:wJ'.-katu-i = todos nós somos iguais.
ZJ'.w (reg. - B.C. p. 591. - nh = ser
cozido, cozinhado): assar, cozer: hê-pirêr u-ziw = queimei· me (assou
minha pele) .
Zlwa (B.C. p. 591 - ylha - Restivo
p. 139 - ylha = braço): braço:
hê-zlwa = meu braço, (guar.; ylvá);
zJ'.wa-h11r = braço esquerdo (guar.;
ylva-asu-pégwar); zl'.wa-J'.pl-kãng=
= húmero: z'i'.wa-J'.pl-kwêr = a parte
superior do húmero: zlwa-lpl-har =
- enfeite que penduram à liga do
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bíceps: zlwa•katu = brtt~O direito: Zl•
wa ku'aw-har (idem; zlwa-kwa(w)·har - Restivo p. 139 - ylba =
e:: braço: quahár=aquelle que amarra:
B.C. p. 430) = pulseira da parte supe·
rior do bfceps (enfeite): z]wa-ménãngii= cotovêlo (guar.; téíiibanga)\
zrwa-piiri = aleijado do braço: zlwa-pé = as espáduas, ombros: zlwa-pékãng (B.C. p. 591 - · ylba-pecang) = a musculatura do braço,
bicepg; zlwa-wh = axila: zlwa·wlzê-katu = braço direito.

Ziwaru (reg. -- idem; zé~aru - B.C.
p. 581 ·-· · yeguaru = enjoar, ter
náuseas, vômitos, ter asco, nojo)~ ter
nôj.o, enjoar, ter náuseas: ziwaru •.•
• • • wi = ter nojo de, (~ua.r; ye.g warú); ziw·aru-haw = nôj0, náu•
sea. o Qlle dá nojo: ziwaru-ma'ê =
enjoado, enojado.
Ziwéhêm (idem; ziwiihêm reg.
- B.C. p. 320- õeguahêm = safar-se, retirar-se, escapar-se, fugir, escapulir): fugir, safar-se, escapar, escapulir, salvar-se: a-ziwéhêm mano-ha-wi = escapei da morte: zawar-wi
a-zíwéhêm = fugi da onça: l-pê
a-ziwéhêm = salvei-me (de ser afogado), (guar.; iíé-gwahêm); ziwéhê·ma'ê = fugitivo: ziwéhêm-haw ==
fuga (guar.; ílé-gwahêm-há).
Zlwêr (B.C. p. 591 - ylgué = o que
foi cozido): assado, (guar.; mbo;-ylgwé).
wlkiiy (idem; ziwlkôy - reg. - B.C.
p. ~493 - tebic6i = cavar, exca.vsr):
C'l.avar, exca var.
zrwrr (reg. - vide; rwrr = quando
antecede uma vo~al): estar crú, verde:
u-zlwlr = está crú.
flor), (guar.; yuklri).
·Z iwh. • • wi (idem; zéw& reg.
- L.A. p. 12 - jebyr = tourner):
voltar, regressar, voltar {idem.; zéwlr),
recuar, retrooeder: u-ziwh(ã)-wli bê·
1

-rupi = voltara1n comigo: Wizê-wi
a-zi wlr-kuri = volto agora mesmo
de Vizeu, (guar.; yevl); ziwlr-haw =
= a volta: hê-ziwlr-ha-pé a-wa-ltl Pedr(o) = na minha volta encontrei Pedro: ziwl-ziwlr = ir e voltar:
têko u-ziwl-ziwlr = a gente vai e
vem: ziwl-ziw1r(i)-haw = vai-vé1n,
ida e volta.
Zlwo (reg. - Restivo p. 32 - aiíybô =
acertar con flecha): flefhar, acert~~r
(com arrnas), atravessar, pregar coln
prego, (g11ar.; iílv6); zlwõ11gatu =
= acertar (guar.; õJvõngatu).
Zlwôy (B.C. p. 591 - ylboi = gibóia,
idem; mo-z-uhu); gibóia.
Zly-ii'i-yii'i (vide; zl-zly, f. diminutiva):
estar enrugado, franzido: hê-pir(é)
zly-ii'i-yii'i = tenho a pele enrugada.
Zlzlw (vide; zuzlw), jussareira (esp. de
árvore).
Zl-Zly (reg. - idem; z1-zly ou z1-z1ng
- B.C. p. 337 - iíliíJ'.i = en.cugar-se,
rugn., rt1goso, enrugado): enrugar-se,
franzir, murchar, encolher, desinchar-se
produzindo rugas, ruga, estar enrugado,
ter a pele franzida.: hê-pir(é) u-zlzing = o meu couro está se encolhendo
(estou envelhecendo): ma'ê-putlr ubatata doce.
Zo (B.C. p. 338 - fio = só, sômente':
só, sozinho, único, unicamente, exclusi)
vament.e, pode traduzir a palavra "vez'coro os adjetivos ordinais: ko-kwaharêr u-zé'êng tiru-ah1-ha w-zo u-kwaw(i) = êste menino só sabe dizer
besteiras: a'ê-zo o-ho Kamiranga(a)·pé = só êle irá a Camitanga: pité'i·zo = só um, uma vez: a'ê-zo-ko! =
= só isto! ko(a)-zo a-rêko? = só
tenho isto! mukuy-zo = düas vêzes:
a-putar pité'i-zo u'lw! = quero uma
flecha sóf ihê-zo a-zur = só eu vim,
(yuar.; ílo); zu-ltrk-a'i = sozinho
(por; zo-ltlk-a'i).
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-Ze, sufixo da segund-9. pessoa singula.-r
e plural ,do verbo Ílnperativ-0 A f-0rma
negativa: é-ma'ê-ze! = não -O.lhe,
não mexet pê-ma'ê-zol = não me-

xejg!
Z6'6 (reg. -

Z&-p6y (reg. - B·.C. p. 407 - yoe-p
in p6i = dar de ·comer, dar qualquói
coisa, fornecer, banquetear): dar, prer
sentear, .convidar, alimentar alguém,
dar alimentos, sustentar, dar de comer,
banquetear, (guar.; yo-pôy); zo-po
zo-pôy = dar aos poucos, dar aos
bocados.

B.C. p. 595 -- yo6 ·=
= tapa-lo): remendar, tapar um buraco: a-zo' ô = eu rern.e ndo: u•tirur
ó'·& = êle remenda a .calça dêle, (gua1·.;
Zomlll<> (vide; zunima), jirimum (esp.
pu' ô); zo'·ô-.zo' ô = rem.~:ndar (forma.
daabóhora): zoromo-Dtémêk = min•
)
I L - L I " ' h"'
•
~·
iterativa : a-zo u-~ <> e-t1rur-azn.1•
gau de jirixnum: zoromo-plw = meyo ( tiru-a'i-iiiyu) =estou remendando
· m.nc:ia.
o meu calção velho.
Zotê (vide; zo - B.C. p. 338-íiote
Z6'ôk (reg. - B.C. p. 595 -- yoog =
inno
= somente): 1. 0 ) somente, apenas:
= tira-lo): colhêr cortando, arrancar,
a-rêko pité'i pira-zotê = tenh<?
· tirar retirar: pino'a(a)-z6'&k = eu
apenas (somente) um peixe: 2.0 ) m~s
cort~ (um. cacho de) bacaba: a-z6'ôkmo em pessoa (com pron. pessoais):
-ukar hê-riiz = faço arrancar um
ihiwzotê = eu mesmo·: a'ê-zotê I = é
dente: é-zó'6k né-p6! =tira a (tua)
êle mesmof pé-zotê = vocês mesmo:
mão! a-z6'6k pira-r~kwêr zapêpoapê-zotê = lá mesmo: tzê-zotê =
·-wi = tirei o caldo (de peixe) da panela:
= aq u1 mesmo: e-pof o ne-zot"'
e. -_
a-z6,ôk m.ani' ô(h)-pl'.w tépltl•wi =
= apanha-o tu mesmo! 3. 0 ) o-t?a,
=retiro a massa aa mandioca do tipiti:
· .sem motivação: a-iko-zotê = eu vivo
pira a-z6'ôk pina-wi, a-mono-ka~=
à-toa: turlw-zotê = alegrar-se o-toa,
. = tirei o peixe do anzol, e soltei-o:
zombetear: 4.0 ) porque .(explicativo):
l a-z6,6k lar(ii)-wi = tiro a água do
a-ha-ram hê-ma'ê-ahl-zotê = ··VOU
.casco: a-z6'b.k hê·tirur = mudo de
embora porque estou doente: na-0alç.a, (guar.; yo'ô); z6'ôk-ahl =
•zur{i) kwêtéri aman ruku-klr(i):extraú·: zó'âk lwaté-wi = tirar
•zotê, hê-rémirêko i-ma'ê-ahl:zode .cima: z6'6k lwh-wi = tirar de
tê = não vim hoje porque chovia e
.b aixo, puxar fora: zó' t.k klw = {'.atar
porque minha mu1her estava doente:
piolhos: z6'6k tunga'i•••• wi
eszotê-no = da mesma forma, igualpugalr: a-z6'ôk tunga'i zawar(u)mente, da meSin.a maneira: a-zapo
· ·w i = espulgo o cachorro: z6'ak•••
a'ê . zotê-no ! = eu faço da mesma
••• wi = tomar de, tirar de, retirar de:
f-0rma!
a-z6'ôk i-z..wi {wà-nu-wi) s:: oomei ..
Zotôy (reg. - vide; zat6y), tocar de
d~le (dêles): a ..zó't.k nê-po-w.i =
leve, apalpar, (guar.; í1at6y).
tirei de tua mão.
Zo'ôk (reg.), cavar, escavar: .,gnar., Zo-tz&k (Tep,.), pilar' socar, pisar, machucar: a-zo-tz&k awati-apo = pilo
y.o'ô); zo'ôk lw.lr-wi = .extrair;
arro,;, (guar.; y~s6).
ar.rancar, puxar.
Z6ywê (reg. - vide; zwi), continuar:
Zo-kt.k (reg. - B. ·C.p. 594- yoc6g =
érê-z6wê nê-murawkl-ha-réhé i= sustenta-lo): eegurar, segur.ar ·fi1me,
··apo-p(ã) ·= continuas .fazendo o teu
firmar, suster, deter, ·r eter, amparar
trábalho.
· quem v..ai ~: pl••• _zok6k .= firmar
o pé, (guar.; yo-k6).
Zo-z&k (B.C. p . .59.5- yoyóg = soluçar),
•

=

=
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soluçar, soluço: hê-zo-zôk = eu soluço, (guar.; yoyôg).
Zu (irreg. - B.C. p. 596 - yub forma
pessoal do verb. intr. ub, no abs.
tub = pousar): estar, permanecer
tnorar, ficar imóv2l, estar parado o~
deitado: zanê pêp(é) za-zu = nós
estamos lá: péé pêp(é) pé-zu = vos
estais lá: a'ê pêp(é) wa-nu(i)-wii =
= êles estão lá: a-zu né-plr = estou
contigo (deitado): é-zu hê-plr =
= esteja comigo (vem deitar comigo):
a-zu hê-raply-mé = estou na minha
casa: u-u u-aply-mé = êle está na
casa dêle, (guar.; yu).
Zu (B.C. p. 596 - yu em vez de yub =
a m ar e 11 o ) : amarelo, louro, claro:
'aw-zu = cabelo louro: zu-ahl =
= ama.relo escuro: i-zu-ahl'. = os
Brancos em geral, (gua.r.; yu).
Zua (irreg. - idem; zuwa - B.C. p.
596 - yuá = grude, visco): ser espêsso, grosso, grude, visco, ser denso:
i-zua = é grosso (liquido): i-zua-hl=
é muito espêsso.
Zu'a (B.C. p. 339 - íiuá = fructo de
-( wii) = êles lavam: zé-pu-êy =
= lav'lr as mãos: zé-pl-êy = lavar os
pés: zé-wa-êy = lavar o rosto, (guar.;
yo-hêy); zu-hê zu-hêy = lavar
muitas coisas.
1

Zua-mê, se diz quando 'duas coisas ou
duas frutas estão geminadas, pregadas,
gêmeas: pako zuâ-me = duas bananas pregadas: wlra zua-mê = dois
paus prega.dos.
Zuan (reg. - vide; zuwan - B.C. p.
337 - õ.eubâ = forrar-se, agasalhar-se): embrulhar, cobrir, assar na fôlha,
fazer muquecas, forrar por fora, abrigar, envolver, tapar: a-zuan = eu
cubro: ka'a-plpê a-zuan = faço muquecas: zuan••. téha = tapar os
•
olhos: a-zuan · hê-réha = tapo-me
os olhos, (guar.;) haíiuba).

Zu-aplr (reg. - B.C. p. 593 - yoaplr=
= repetir-se, reproduzir-se, reiterar-se,
sobrepôr-se): estar empilhado (um objeto acima do outro), fazer outra vez,
tornar a, repetir, reiterar: zu-apl-aplr = estar empilhado (vários
objetos um acima dos outros), ter muita
descendência,
ter muitos rebentos: a'u
..,
zu-apir = eu torno a comer, como
outra vez: i-zu-apl-aplr = êle tem
numerosa descendência: zu-aplr =
= de novo: zu-aplr(i)-haw = superposição, pilh.:1., fila, comitiva: kupé- ·
-kãng zu-apl'.-aplr(i)-ha w = as vértebras da espinha dorsal.
Zu-ati (B.C. p. 339 - íiuati = abrôlho
espinhos, espjnheiros): espinhos, abro~
lhos.
·
Zu'aw (reg. - vide; zé'aw - 1;3.C. p'
576 - yeá = partir-se, quebrar-se.
tran?ar-se), quebrar, quebrar-se (pau),
partir-se, rachar-se, fender-se, (guar.;
ye'a).
Zu-awl'. (reg. - Restivo p. 236 - oyabl = desigual): ser diferente, desigual
diferenciar-se, divergir: zanê za-zu~
-awl = somos diferentes: Pedr(u)
Pawl u-zawl'. = Pedro é diferente de
Pa1:1lo: nu.. zu-awl'. = êle é igual (não
é diferente), (guar.; yo-avl'.); zu-awl'.-a·w l-haw = desigualdade (idem; zu-awl'.-haw), diferenciação: zu-awl'.. -~atu = ser muito desigual, muito
diferente: zu-awl-katu = juntos, em
grupo, em bando: za-ha zu-awl
katu I = vamos todos juntos! zu-awl'.-katu-haw = desigualdade, difeZué (irreg. - vide; zu - B.C. p. 596
-. yubé = ficar, permanecer): estar
~eitado, acamado: estar vivo, acordado,
Jazer, permanecer: a-zué, érê-zué,
u-é = eu, tu, êle está deitado: u-mano-aypo? nani, u-é! = já morreu?
não, ainda está vivo!
.
Zuê (iaem; zuwê), esp. de gia de grande
tamanho.
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Zué~aw

(irreg. - vide; zué), cochilar,
estar acordado deitado, sonolar: zué- zu é'aw rihi = passar mal deitado,
estar vivo ainda.
Zu-étzak (reg.), ver-se, entrevistar-se,
(guar.; yu-esá).
Zuhar (idem ; pirêmo zu-har), coçar,
ter coceiras, irritação da pele, comichão, prurido: hê-zuhar = tenho
coceiras: h ê-pirêmo-zuhar = tenho
comichão, (guar.; yo-há).
Zuhaw (reg. - B.C. p. 148 - yohab
in hab = cortar, t1uncar, partir):
cortar, partir, quebt~r, quehrar-se,
p~rt.ir-se, colhêr niilho, rl1'>rrubal' (phint.a.
ou árvore), arrancar as .~snigas do
milh0: hê-riiy a-zu-haw = qu~brei
um dente: h ê-zlwa a-z5.1-haw =
quebrei o braço, (gaar.; yé'á).
Ztt-hên (rf'g. - vide; h ên.-hs ~ ), derramar, despejar, derramar-se (água,
fa1 inha, t ·~ c.): a-~u-hên J' zapêp-wj
(za p~p[,.j ) = de~pejP). figuu. d 3, p~knela ·
1 a-zu-hên = derramo água: é-zu-hênt = sirva-se (água, líquidoq)!
(gnar.; :õ.o-hê); zu-hé zu.. bên =
derramar.
Zu-hêy (r~g. - B.C. p. 597 - yuhêi =
= aprJetite, desejo dt:> r.ornf>r J: apetite,
fome (ter), ~vstar dum alimeuto : témi'u a-zr-hêy -= tenho for:nP,, (gua ".'.;
yu-hêy); zu-h~y-haw =e fomr:, apetite: zu-hêy katu z= gostar de alimentos), apetecer: pino-akaza-kwêr
a-zu-hêy katu :e: gosto. de palmito,
apetece-me o palmito: a-zu-hêy-katu
pira mihh :::z: gosto de peixe assado.
Zu-hêy (reg. - B.C. p. 115 - êi a:
= lavar: a-yohêi = lavo): lavar :
a-zu-hêy == eu lavo: u-hêy =:= êle
lava: pé-zu-hêy = vos lavais: u-hêyespinho): esp. de frutinha amarela,
Solanum Paniculatum, (guar.; yu'á).
Zu-hlw (reg. - B.C. p . 594 - yohlb =
= esfreg:t-lo, limpa-lo): limpar com
a mão, esfregar para limpar, enxugai
coisa molhada esfregando-a, (guar.;
yo-hiy).

Zu'i (B.C. p. 597 - yui = ran): rã,
sapinho: gin. (gtiar.; yr'i; zu'i-hi =
esp. de gia maior: zu'i-bêr giri·
nho, sapinho: zu'i-môy = esp· de gja
(região do (Jurupi), manguá:zu' ipopêw = esp. de gia maior (rã de mão
chata).
ZuJ'.k (reg. - idem; zuwlk - B.C. p.
596 - yub1'.g em vez de ayublg =
= enforcar, en~asgar, expremer o pescoço): enforcar, eng,asgar·-se, estranJagar, ser enforcado, engasgado : témi'u hê-zul.k
engasguei (com
ucomida): ci)-zulk-plr = enforcado,
(guar.; yuvl).
Zu-itlk (reg. - de; zo = sozinho)'
isolado (estar), solitário: ihê zu-itlk
a -iko = 'vivo isolado: zu-itlk a 'i
(vide; zwitlk-a'i) = estar sozinho~
o-ho a ' ê zu-i tlk-a'i = êle foi sozinho,
(guar : iío-itê).
Zu-1'.wlr (i-eg. -- B.C. p. 195 - yolbl
in lhlri = unidos, junctos): e~tar
juntos, uuidos, par11lelos, seguir o ruesmo rumn : o-ho u-'l..u-iwir-p(a J.. wa=
= êleEi seguem o mr.;.m0 rumo: a-ha
i--·l.u-1,vlr· p(ii) = eu sigo o mesmo
rumo (dêles).
Zuk (B.C. p. 597 - yug = podre, desfeito): podre, apodrecido (estar), apodrecer (roupa, madeira), em decomposição, estar estragado, mofado: i-zuk=
:z: está podre:
hê-1ar(ii) u-paw i-zuk = a minha canoa está t6da
podre: lwl'.ra-ukwêr = pau podre:
h ê-riiy i -zuz :s::: tenho os dentes
estragados: kkka mitzaw i-zuk esta camisa está mofada: zuk-êté =
que cai. aos pedaços de podre ou
mofado: zu zuk = completamente
podre ou mofad0: tuzuk = lamaçal,
(guar.; yu).
Zuka (reg. -· B.C. p. 596 - yucá =
= ferir, matar): 1na~'ir, quebrra coisa
redonda em vários pedaços (cóco, vasilhame, ovo, vidro, cuia, pote, cabeça,
etc.): a-zakãng u-ka = quebrei-lhe
acabeça: Durik-kamuti a-zuka =
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= ql1ebrei o pote da Durica: (guar.;

Zukwar (reg. - B .C. p. 430 - quayuká); z11ka-étété = massacrar:
har = aquel1e que },'.pta ou ~.1.n1arra):
(i)-zuka-har (B.C. p. 597 ·- yucaamarrar, atar, cingir, atar: zawar
-har) = mat.?..dor, assassino: zukaa-zukwar = amarro o c2.chorro: zu...haw (B.C. P• 597 ~ yuca-hába) =
kwar(i} atãngatu = a.marrar firme:
= matança, matadouro, modo de
zukwar(i)-haw = fardo: zukwar(i)1natar, instrumento com que se mata:
-narãng = amarrar frouxo.
l'a i-paku-zuka-haw = cabacinhaZu-kway (reg. - B.C. p. 430 --· quAi =
-bóia para pescar pacu: zuka i= mandar, ordenar, governai·): man-akãng=quebrar a cabeça de alguém:
dar, ordenar, e~cravizar: kwa.y-tar =
zuka l'.wl'.ra-pl'.pé = matar a pauladas:
=mandão, chefe: kway-taw=ordem:
(i)-zuka-pi'r (B.C. p. 59i - yucazwã a-zu-kway = HOll eu qu.em
-plr) = morto: zuka zuka = quemanda no João.
·
brar aos pedaços, machllcar-se: hê- Zu-kwên (reg. - B.C. p. 429 -- quã =
-zl'.wa a-zuJca zuka = machuquei-me
= passar adiante): passar, depassar,
o braço: kamuti a-zuka zuka =
atravessar, passar por, pa.sRar sem
quebrei o pote aos pedaços.
parar, transitar, pr,ss?-t adiante, ultrapaRsar, exceder, sobreplljt:.r: a-ha iZuka (reg.), tírar sementes ou grãos,
·kwên = von passando: 111ukuy-wê
desembainhar, descascar (feijão, fumo,
. ,..,
a-zt.1-'kAc11 K am1rang
= p~tsse1. dnas
cocos, etc.), kumana'i i-apirêr-wi
a-zuka = t.iro o feijão da bainha.,
vêzes por Can1iranga: zu-kwên =
(guar. ; yoká).
= passar às margens, à beira de, abeirar: a-zu-kwên k'véhé ko-ta'l\·-a'i =
Zukaré, pavão.
= eu passei por est.a. aldeia, (sem peneZukêri, esp. de sensitiva. (guar.; yutrar nela): a-zu-kwên ko-l = abeirei
kêri).
êste rio.
Zukwêr (vide; zuk -·- cf. põng(a)Zukêri-ran (cf. B.C. p. 598 - yuque..
ri = nome dado já, a amoreiras, já ·
-kwên), apodrecer (madeira, roupa),
f2~rrapos: lw1ra zukwêr = 1na<leira
a mimosas): e~p. do taboca, (guar.;
yukêrii).
podre: tiru-zuk'~'êr = farrnpos de
calça: kamitzaw-zukw~r = farr8.pos
Zu-katu (vide; zu), cor laranja.
de camisa: tzay-zukwêr = farrapos
Zuklr (.B.C. p. 598 - yuqulr = sal,
de saia.
tempêro): sal, t.empêro: pira-zuklr =
Zu-man (reg. - B.C: p. 215 ··-- man1ã=
= peixe salgado, (guar.; yukl); zuklr= cingir ou fazer am2,rrP-do, a.inarra.r,
-ak ltãngwêr = torrão de sal: · zuklatar, ligar, enroU:.r, dobrar, envolver,
-ran (idem; zuklr(i)-ran - B.C. p.
rodear, cercar): enrolar, dando u1na
· 598 - yuqul-rã) = salitre: zukrvQlta (corda., cipó), dobrar, enfardar:
-rénaw = salina: zukl'.r-hêta-haw=
z11ma-zuman = enrolar, a.rregaça.r,
= idem: zukir-(i) r = salmoura.:
dobrar: a-zuma-zuman hê-kamizuklr-tAy (ibide1n; yuqul-tái) =
tzaw-zl'.wa = arregaço aH mangas rl.a
= condimento, sal e pim.enta. mistu~
ca.misa (cf. guar.; ma-:1ná = desenrados e socados: zuklr-tlw (ibidem;
rolar): ka' a i-man-plrêr = môlho
yuqul-tlb) = salina.
de ,fôlhas: péti-piar i-man-plrêr =
Zu-klw (reg. - L.A. p. 17 - auky =
mólho de fumo.
peigner): catar os piolhos.
Zu-.nllm (reg. - B.C. p. 268 - anomi
in mlm = esconder, octlltar): esconZukuri-uhu (iden1; mo-z-uhu), s-ucutf.
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der, roub:.tr, ocult2.r, (guar.; íio-ml);
zu-mingatu = guardar ct1idadosamente.
Zu-mõng (reg. - B.C. p. 288-- mõng =
= pegajoso, viscoso, grud:?.r, colar,
segurar): pregar, colar, grudar: zu-mo
zu-mõng=aglomerar-se, fazer torrões.
Zun (vide; un = quando precedido por
vogal), estar prêto, machucado: hê-rakwa i-zun = tenho os gangliões
inguinais macht1cados (inchados).
Zunga (reg.), esforçar-se com o polegar
para fazer entrar alguma coisa num
buraco ou num recepiente, espremer,
pisar: zunga-zungaw = apalpar.
Zunõng (cf. B.C. p. 309 - nono in
in nõng = colocar): emendar, colar.
Zu-p(a) (irreg. - vide; hu-p(ã) - B.C.
p. 598 -· yupa = estando, a ou para
estar): partícula verbal de tempo indicando que os autores estão deitados,
sentados ou imóveis: urê-étzak uru·zu~p(ã)
enquanto estávamos
vendo: zanê-ti-tzak za-z-u p(a) = idem: pé-tzak pé-z11-p(ii) =
enquanto vor.ês estavam v·.)ndo: u ..

..P.tzak h11-p(ii)-'"'ª

(enquanto)
êles estava.m v~ndn: êré-kêr é-zu·p(ã)-wa = enquanto você dormia.: u:ru-kêr uru-zu·p(ã) =enquanto
rós dormíamos: péé pé-kêr pé·
-zu-p(ii) - enquanto vocês dormiam: a-zé'êng i-tu-p(ii) = estou
falando deitado.
Zu-pan (reg. - B.C. p. 359 - - iiopã
in pã = bater, malha.e, lavrar): lav1•al',
cortando a parte externa, cortar de
banda, lavrar madeira com facão ou
machado: w1ra (a)-zu-pan = eu
lavro madeira, (guar.; fio-pá); zu...
·pan-haw = lavra.
Zupara, esp. de macaco aa noite .
Zupara-ir (idem; zupar-eir), e~. de
abelha, vulgo "moça brancft".
Zupati, esp. de macrtco da noite, vulgo
''zupati"

Zu-pé (reg,. -- B.C. p. 364- pé = aquecer, allumüi,r), esquentar-se à beira do
fogo ou. no sol: a-zu-pé hê-pJ'. esquento-me os pés, (guar.; yo-pê).
Zu-pê (reg. - B.C. p. 364 - pê -

=

trança r, trn.mar): tra nça.1, tra,mar,
tecer, usa-se sobretudo no tra.nçado
com três fios, trançar o cabêlo, (guar.;

íio-pê).

Zu-pên (B.C. p. 368 ··- pen = t1uebra.r-se, ser ql1ebrado): quebrar, f.rtt t:urar,
(guar.; mo-pê).
Zu..pêpé (reg. ·- B.C. p. 369 -· pépe =
= lá , n2,quelle lugar, em lá): estar
deitado. sentado lá.
'

Zu-pl (reg. - B.C. p. 373 -· yopl in
p1 = picar de formigas e aves): picar,
dar uma ferroada (cabas, formigal'.l,
etc.).

Zupl (reg. - B.C. p. 392 -- yopl in
plg = sopr•:tr, assoprar): soprar, assoprar, respirar: zupl tl'am = tocar
flauta, ou buzina.
Zu-plk (reg. - B.C. p. 392 - plg =
= premer, calcar): cobrir, tapar, calcar, imprensar, cobrir com terra, apertar: a-zu-plk hê-apl'ha-kwar = me
tapo os ouvidos, (glHtr.; yo-pl).
,

z ·u -pin (reg. - B.C. p. 595 - yopi =
= raspar): raspar, raspar para tirair

a casca (mandioca), limar, depilar-se,
12,scar (guar.; Corrientes; fio-pi); mani' ôk a-zu-pin = tiro a cas.c a da
mandioca: a-zu-pin hê-réha ita-kãng-raw = me depilo as sobrancelhas: (guat.; lepé-pin); zu-pin ...
•.• ãkãng = raspar-se a. cabeça em
sinal de luto: a-zu-pin hê-ãkãng raspo-me a cabeça: zu-pi zu-pin =
!'aspar (n1acteira, etc.).

Zur (reg. -- B.0. p. 598 - yur = vir):
vil· (u e tu nas formas do gerúndio):
a-zur = eu venho: u-ur = êle ve1n:
é-zur(i)tzê! = venha cá! (guar.; yí1);
zur-êê = voltar: zu.r -haw = vinda:
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zur.•. hupi = vit com i:tlguém: a-z11r
hupi = vim com êle: u-ur hê-rupi =
= veio comigo: zur-l'.pJ'. = v;r pela
primeira vez: a-zur-1p1 = venho pela
primeira vez: zur(i) ruwaké = aproximar-se oe,~.cel·c~r-se de: é-zur(i)
hê-ruwaké! = a.proxima-te de mim!
zurfi) ... wi = vir de: a-zur Kamirãng(ii)-wi = venho de Camiranga:
a-wéhêm i-tu-w(o) zanu-ru ! = eu
volto (vindo) como de costumes! érê-wéhêm é-zu-w(o) zanu-ru! = tu
volta~ (vindo) como de costume!: u-wéhêm u-u-w(o) zanu-ru! = êle volta
(vindo) como de costume!
Zuraw (idem; zJ'.raw - B.C. p. 598
- yurá ou yiráb = sobrado ott sótão,
vulgo girau): girau, tarimba, catre,
(guar.; gwlraw).
Zuraw (reg. -· B.C. p. 598 - yurab =
= soltar, desaptar): desfazer, desmanchar fios, des~tar, soltar, descosturar
desemaranhar linha ou corda, desunir, soltar os fios, (guar.; yorá).
Zuru (B.C. p . 598 - yurú = bocca).
bôca, (guar.; yurú); zuru'a = esp :
de cabaça pequena fidem; zéru' a
guar.; yéru' a ); zuru-apar =
= bôca torta: zuru 1-kwêr = cuspo,
saliva, salivar: u-zuru 1-kwêr =
-= êle saliva: (i)-zuru'l'.-ma'ê = estar
calado : zuru-l'.pJ'.w = de bôca suja:
zuru-lwlr = contôrno da bôca: zuru-lzwl (idem; zuru lzwingwêr - B.C.
p. 599 - yuru l'.yli.i) = espuma da
bôca, espumar, baba (fnar.; yurq·rlywl); zuru-kwar = bôca, in: l'a-zuru-kwar = bôca .d o jamarú: zuru·kwar zé-maman =-= rosca (o que se
enrola na bôca): zuru-mé'1w = a
borla dos lábios: zuru-mi'1w = idecn :
zuru mi-rumiy = protestar, mui·murar protestando, resmungar: zuru-mumlk = amordaçar , fechai a bôca:
zuru-mup1 = os cantos da bôca:
zuru mupl'.-hl = sorrir, estar sorridente: hê-zuru mupl-hl = estou

sorridente: zuru-nêm ma'ê = que
fede da bôca (guar.; yuru-fie); zuru-papan = resmungar, falar entre os
dentes: zuru-pêka = abrir a bôca,
bocejar (gu2.r.; yé-yuru-pé'a); a-zurtt-pêka = bocejo, abro a bôca: zuru-pêk-haw = o bocejo (gu.ar.; yé-yuru-péka-kwé); z11ru-pêka. • ••
... ina = ficar boquiaberto: u-zuru-pêka u-ina = ficou boquiaberto:
zuru-pêw = bôcn cha.ta: zuru-plk =
=
fechar, tapar a bôc~ de: zuru
pihun (pi tzun) = bôca preta (com
assai, etc.): zuru-pirãng = de bôca
pintada: zuru ..• pirar = abrir a
booa: zuru ••. p1têr = beijar (chupar
a bôca): zuru-pltêr-haw = beijo:
zuru-plw = de bôca mole: zuru-pôr = bocada, bocado: é-mur ihê-wé pité'i zuru-pôr tJ'.ram-a'i = me
dá (me tra.z) um boc2"do de farinha:
zuru-pôr i-ramo = ter a bôca cheia:
u-zé'eng u-zuru-pôr i-ramo = êle
fala com a bôca cheia: hê-zuru-pôr
i-ramo = tenho a bôca cheia: zurupo-rupôk = faruar-se, mastigar fazendo barulho: i-zurupo-rupôk =
= êle está se fartando: zuru-rô = de
bôca amarga: zuru-timor = hálito:
zuru-un = bôca preta (vide; zuru
pihun); zuru-wãng = ter a bôca
torta: zuru wltu-kwêr (vide; lwltu) = o sôpro, o hálito: zuru zé-mumlk = de bôca fechad~, apertada,
calado: zuru zé-rulk = idem.
Zuru'a (i\. em; 21éru'a), esp. de cabacinha
redonda (vide:; zuru), (guar.; yéru'a).
Zurumii (idem; zurumo), ji,...imum: zuruma-ap1w =melancia (idem; zurumo-ap1w).
Zurupari (B.C. p . 599 - yurupari =
= demonio incubo): demônio, jurupari, visagem, (guar.; yupari).
Zurupu'am (por; zarupu' am - B.C.
p. 314 - fiaropuâ = convalescer):
convalescer.
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Zuta'lw (B.C. p. 600 - yutalb

=

nome
de árvores diversas): jutai (esp. de
jatobá pequeno): z11ta-lhlk = jutaicica (resina do jutaí): zuta'l-pé =
= casca do jutaí usada para enterra.r
os mortos: zuta'l-rãng = piaba,
vulgo "vitória", (guar.; yata'i).
Zuti (reg. - B.C. p. 545 - tupati
abs. de upati v. trans. armar a rêde):
armar a rêde: klliaw a-zu-ti = armo
minha rêde, (guar .; fio-ti).
Zu-tlm (reg. vide; tlm), semes.r,
planta.r, enterrar: puru a-zu-tlm =
= entêrro (puru - alguém): a-zu·tlm mani'lwêr = planto manivas,

(guar.; fio-tlm).
Zuw (B.C. p. 596 -- yúb = pousar):
estar deitado (vid~; tu-p(ii)); hê-réha-zuw = estou tonto de sono.
Zuw-ahl pirãng (vide; zu), ouro (c6r).
Zuwan (reg. - B.C. p. 339 - fiubA =
abraço, abraçar): abraçar.
Zuwar (reg.), despeja!', transvazar, translada.r dum recepiente para outro, (guar.;
vá ru-vá).
Zuwaw (reg. - etim.; zu = estar:
waw de paw = todos): estar juntos,
unidos, em conjtlnto : 11-zu wa w(i)katu u-ur-pa-( wii)lar(ii)-pé = êles
chegaram todos juntos na canoa,
(gu~tr.;

yo~·á

yoá).

·
Zuwan, fazer n1uquecas: pira-wan =
muquecas de peixe.
Zulvé (reg. --· idem; zué - B'.C. p.
596 - y11bé = f ica.r, permanecer):
estar vivo, esta.r acordado, deit'.ldo,
acamado: zt1wé zêpé-haw = despertador.
Zuwôt(é) (reg. - · · B.C. p. 596 -- cf.
yubôte = estar só): ficar quieto:
a-zu,vôt(é) = cu fico quieto: é-zuwôt(é)! = fica quirto !
Zu-zan (rcg. - B.C. p. 409 - pofiang = encestar, encaixar): pôr, arrumar num paneiro, pôr num ccFito,

numa caixa, encaixotar, encestar, (gua.r.;

no-fia).
Zu-zaw (reg. ·- B.C. p. 595 - yuyab =
=um ao outro ser igual): igualar-se, ser
igual, idêntico, emparelhar-se, (guar.;
yo-yá).
Zu-zay (reg. - -· B.C. p. 595 -

=

yoyái

=

escarnecer): zombar, caçoar de
alguém (pejorativo), rir-se de: é-zu·zay zo! = não zombe! (guar.; yo·yay); zu-za zu-zay = zombar de
alguém, caçoar, ridicularizar, zombetear, não ligar em: kwêz aplaw a-zu-za zu-zay = ridicularizo êste rapaz,
não ligo nêle.

Zuzlw (idem; zizlw - B.C. p. 600
- yuylb = esp. de palmeira): jussareira (esp. de árvore).

=

Zwa (ide1n; zua - B.C. p. 596 - yuá
= grude, visco, para apanhar pássaros):
ser espêsso, grosso (líquidos), grude,
visco: zwa = estar amassado, ligado,
grudado: zwa-katu = agradável, excelente, ótin10 (ser): ko-témi'u i-zwa-katu = esta comida é agradável:
i-zwa katu! = ótimo! 1-kwêr-zwa·katú = caldo grosso.
Zwi (reg. --··· Restivo p. 453 - agui =
= pros~eguir) : continuar, prosseguir.

Zwlk (reg. -·-· iden1; zulk - B.C. p.
596 ··-· yuhlg = enforcar, expremer o
pescoço): estrangular-se, engasgar-se,
enforcar, estrangular, asfixiar, (guar.;

yu-vl).
Zwlr1 (idem; zu-lrl), orvalho, sereno,
garôa, neblina: zwlrl u-kuy (idem;
zwirl u'ar) = cai o orvalho, (urubu;
l-sarandl).
Zwitlk (idem; zu-itlk - - cf. B.C. p.
59() --·· yubôte = estar só): estar só,
isolado: zwitik-ah~ (idem; zu-itlk-a'i) = sozinho: a'ê-zwitlk-a'i o-ho = ê)e foi sozinho: ihê-zwitlk...a'i = eu sozinho: né zwitlk-a'i =
\'OCê sozinho : karu-méhé-wêrawê a-
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-iko ihê zwitlk-a'i hê-raply-mé =
desde ontem estou sôzinho em casa,
(guar.; íio-ité).
cabelos, apara.r os cabelos: uru é-pin=
= eu te corto os cabelos: zé-pin
apin-été = cortar o cabelo raso, rente :
zé-pinaw = tesoura.
Zé-pina-it'ík (reg. -· Restivo p. 432
- apindait~ = pescar con anzuelo):
pescar: zé-pina-iti.kar = pescador:
,
•
•
ze-p1na-It.1.A8W
= pesca.
Zé-pirar (reg.), abrir, estar aberto, abrir-se, estiar: ukên u-zé-pirar = a
parta está aberta: 'ar u-zé-pirar
aipo-no! = está estiando!
Zé-pirêy (reg. - B.C. p. 381 - pirêi =
= lavar a pelle): lavar-se, banhar-se:
zé-pl-êy = lavar-se os pés: zé-po-êy = lavar-se as mãos.
Zé-pir-mu'i (reg.), fazer-se um arl'anhão,
corte superfioial.
Zé-piro (reg. - B.C. p. 585 - yeplliiro = livrar-se, libertar-se, escapar):
refugiar-se, salvar-se (perigo, doença),
escapar: u-zé-plro hê-réhé = refugiou-se perto de mim: zé-plro-haw =
= salvação, defesa: zé-plro... wi =
defender-se contra.
Zé-pirôk (reg. - U.C. p. 584 - yepirôg = se a pelle tirar,, esfolar-se:
Mont. - ye-apiro); pelar:-se, descascar-se, .masturbar-se, mudar a pele
(cobras), largar a pele: zé-pirôk =
= romper aparecer: ku'êm zé-pirõ-katu = o dia rompeu bonito: môy
u-zé-pirôk = a cobra muda a pele,
(guar.; yé-pirô).
Zé-plro-p1rõng (reg.), continuar: a-zé-plro-pl'.rõng itêko = estou continuando.
Zé-pirupan-haw (vide; pirupan), compra: zé-pirupan-ma'ê = comprador,
freguês.
Zé-pltiihak (reg.), firmar-se, segurar-se,
apoiar-se, submeter-se, obedecer s:
a-zé-pltahak hê-pô-pé = firmo-me
~1-

com as mãos: a-z~-pltahak ni-ram
a'ar = me apoio para não cair: ihê
a ...zé-pltahak nê-réhé = te obedeço:
zé-pitaha-katu = firmar-se bem com
uma pedra.
Zé-po-kwar (reg.), amarrar-se.
Zé-po-mo iiply (reg.), juntar as mãos
para receber alguma coisa.
Zé-po mu'ãngãngaw (reg.), fazer sina.is
com a mão, acenar: a-zé-po mu'ãngãngaw i-zu-pé = eu aceno para êle.
Zé-po mu-lwl-wlk (reg.),' andar às
apalpadelas, às escuras, às tontas.
Zé-J>o-mumlk (reg. _,_ B.C. p. 408
- po-momhl = fechar a mão, cerrar
os punhos, ameaçar): f ecbar os punhos,
cerrar os punhos.
Zé-po mu-néhê-néhêw, cruzar as mãos:
zé-po mu-néhê'w = idem.
Zé-po-mu-pépêk . (reg.), bater as asas.
Zé-po'ôy (reg. - B.C. p. 585-yepoi :e
= enredar-se, emar.anhar-se, embaraçar-se), estar emoaraçado, emaranhado,
enrolar-se, embaraçar-se, enredar-se:
pina-ham u-zé-po'ôy = embaraçou-se a linha, (guar.; yé-po' 6y).
Zé-po-pétêk (reg. - B.C. p. 409 --. po
·peteg = bater as mãos, bater palmas).
bater as mãos, bater palmas~ aplaudir:
zé-po--pété-pétêk = idem supra f:
iterativa, (guar.; yé-po-pété).
Zé-po plhlk (reg. - B.C. p. 585 - yepoclcl = se as mãos tomar): apertar

a mão, apertar-se as mãos: zé-po
plhlk-haw = apêrto de mão.
Zé-po-plhô (reg. -· B.C. p. 410 - poplçog = extender a mão): estender a

mão.
Zé-po pirar (re~ .), abrir a mão.
Zé-po pwlhlk pwlhlk (reg. -- idem;
zé-po plhl-plh~); torcer as mãos.
Zé-porôk (1·eg.), esvaziar-se, secar: kamuti u-zé-por~k
secou o pote.
Zé-poru (reg.), usar-se, gastar-se, utilizar-se, empregar-se, (guar .~ yé-porú).
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=

Zê-ray'ôk (reg. - vide; tay), arrancar
Zê-po•.• z~-po-pé (reg.), passar de mão
um dente: zé-ray' 6k-ukar = fazer-se
em mão~
arrancar dentes.
Zé-pu-anõng (reg. - idem; zé-puhaZé...rêko (reg. - B.C. p. - yerecó =
nõng), curar-se.
= ter-se, haver-se), juntar-se, casar-se
Zé-puayhu rêko (reg.), lamentar-se,
(H.M.F.), cuidar-se, amigar-se: ururecriminar, protestar.
-zé-rêko = juntamo-nos contigo: a-zéZé-pu-êy (reg. - vide; zé-po-êy ~ B.C.
-rêko kwêy-kuza iru-ramo = amip. 406 - pohei = lavar--se as mãos):
guei-me com aquela mulher, (guar.;
lavar as mãos, (gt1ar.; yé-po-hêy).
yé-rêko).
Zé-puhê (reg. - B.C. p . 406 - pohé =
Zérêko-ahl (idem; zérêkwahl - reg.
= juncto com): estar deitado com
- B.C. p. 590 - yereco-acl'. = ter-se
alguém.
mal, maltratar-se): ferir-se, machucarZé-putaw (reg. - B.C. p. 423 - yepo-se, fazer-se padecer, doer: u' ar u-kwatá = juncta in potab); peg,ar, jun-p(a) taplz-apê-wi, nazawê-ha-ruta.e-se, atrair-se, conjugar-se, unir-se:
-rupi nu-zérêkwahl pitzlk == êle
zé-puta-haw = junta: kângwêr
caiu do telhado, porém não feriu-se
zé-puta-haw = junta dos ossos: cf.;
de jeito nenhum: zé-rêko-ahi-haw
pina-putaw = isca, o que se junta
(idem; zé-rêkwahl'.-haw) = ferida,
ao anzol).
golpe: maraziiwê-té i-zérêkwahi-haw? = como é que êle feriu-se?
Zé-putl (reg. - cf. B.C. p. 362- pati=
(como foi a ferida dêle ?): zé-rêkwahl'= armar a rêde ou cama): amarrar a
-ha-wêr = ide.µi supra.
canoa: lar a-zé-putI = amarro a
canoa.
Zé-rêko-katu (reg.), conduzir-se bem,
ter boa conduta, ser 'irtuoso: kuza
Zé-puyhu (reg. - B.C. p. 585 - yezé-rêko;.katu = mulher virtuosa.
poihu = temer-se, arrecear-se): abster-se, evitar, retirar-se, para evitar
Zé-rêko-purãng (reg.), ser bonito, aliperigo ou coisa, acontecimentos desanhado, bem vestido.
gradáveis, receiar, estar const.cangido:
Zérêw (reg. - B.C. p . 587 - yereb =
a-zé-puyhu nê-réhé = eu te evito:
=
volver-se, virar-se, contornar-se):
ko-témi'u a-zé-puyhu i' u-p(a) =
deitar-se horizontalmente (acima de
= abstenho-me desta comida, (guar.
uma tábua, no chão, na oan1a, eto.),
yé-poihu).
est2.r deitado, dar uma volta
Zé-pwêy (idem; zé-p6-êy reg.),
lwlra-zérê.w = pan caído: wlralavar as mãos, (gnar.; yé-po-hêy).
·rupi a-zéréw = deito-me acima do
Zé-pwllil~ (reg.), segurar-se.
pau: zé-ré zêrêw = rodar, girar sôbre
si mesmo, (guar.; yérê = regressar,
Zê-pirar katu, abrjr-se bem (sem sinal ·
voltar).
de chuva): 'a1· u-zê-pirar katu = o
dia está claro.
Zéru (B.C. p. 336 - íieru = jantar,
alimentar-se): ajuntar-se_ para comer
Zêraw (reg. - B.C. p. 587 -· yerab =
ou conversar.
= desapta1-se, soltar-se, desprender-se,
limpido, transparente, cristalino): deZé-ru'ar (reg. -- B.C. p. 588 - yeroyár = fazer-se chegar), embarcar algusencolher· se, desatar-se, estar serenado,
pacificaao, voltar ao estado natural:
ma coisa ou alguém: u--zé-ru'ar =
hê-ruwa zêraw = estou serenado,
= êle embarcou com alguém: é-zé(guar.; yerá).
•ru'ar! = embarca! (guar.; yé-ro'a).
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Zé-ruik (reg.), fechar-se, secar-se, sarar f
tlk(ii)-pirãng = esp. de batata doce
(feridas): mérêw u-zé-ruik = a ferida
amarelada: zétik(i)-ting = esp. de
está sarando.
batata doce branca.
Zé-tim (reg. - B .C. p. 589 - yetim =
Zé-rukwar(i)-haw, o instrumento, o
= enterrar-se, plantar-se): enterrar-se,
objeto com o qual alguém é batido:
sepultar-se: zê-tlm~w = cemitério.
Zé-rukwar... (réhé) = bater contra,
Zé·tlmii-plb6 (reg. -- vide; zé-plh6),
chocar-se com: rar mêwê-harupi
esticar as pernas.
i-ho-ni, koné u-zérukwar ita-réhé =
Zé-tinglar (reg. - B.C. p. 519 - tina canoa ia vagarosamente quando
glya = entroviscar, embriagar peixe,
bateu contra uma pedra.
envenenar): envenenar, embriagar peiZéruti (B.C. p. 589 - yeruti = nome
xe, bater timbó: timo-plpé a-zêgenérico das pombas): jurut1, pomba,
•tinglar ~ bato timbó: larapê-rupi
esp. de rola, (guar.; yérutí).
a-zé-tlngiar = idem.
Zé-ruzar.•• héhé (reg. - B.C. p . 588
- yerobiar = fiar-se, ter confiança): Zé-tl(a)-piy (reg.), aspergir-se, (gua.r.;
iíé-tl-ply); zé-tl(a)-piy-haw s::: aster confiança em, ter fé em alguém
persão. borritt>, respingo.
acreditar em alguém, alegrar-se, fiar-se,
Zé-tiru'ôk (reg.), tirar as calças.
estar satisfeito com: a-zé-ruzar nê-réhé = tenho confiança em você: Zéti'u (B.C. p. 337 - íletlft = nome
Tupan-réhé a-zé-ruzar = tenho fé
dado a mosquitos): carapanã, mosem Deus: a-zé-ruzar i-zé'êng-réhé =
quito, pernilongo, (guar.; iíati'u).
= acredito nas palavras dêle: ko- Zé-ti'u, morder: zé-ti'u-haw mor-kwaharêr u-zé-ruzar hê-réhé =
dida.
= êste menino alegra-se por minha
Zé-tzak (reg. - B.C. p. 579- yechag-=
causa: zé-ruzar-haw (idem; zé-mza= ver-se): olhar-se, ver-se: a-zétzak
-haw) = confiança, fé lguar.: ye-rerowaru( w )a-pipé = vejo-me, olho-me
viahá).
no espêlho: zé-tza-ka'u-haw (vide;
Zé-ru zé'eng-haw, conselho, aviso.
étzaka' u) =saudade: zé-tzak-ukar =
Zéruzl\v (reg. - B.C. p. 589 -· yeronascer, dar à luz, pa1ir, mostrar-se:
ylb = inclinar-se para ou com): abaikwaharêr u-zé-tzak-ukar karu-méxar-se, pôr-se no chão, (guar.; yéroyl).
h~ = o menino nasceu ontem: koZé-tanõng (reg. - vide; zitanõng);
-kuzii mémlr u-zé-tzak-ukar =
estreiar, inaugurar, fazer pela primeira
= esta mulher dett à luz: zé-tzak·
vêz.
-ukar-haw = exibição, o que é mosZétapaw (B.C. p. 589 - yetapá =
trado.
= tesoura, nome dado a diversos pás- Zé'u (reg. - B.C. p. 589 - yeú =
saros de cauda furcada): gavião te= comer-se, consumir-se): comer-se,
soura (esp. de falcão), (guar.; yétapá).
consumir-se, ser comido: ma'ê-roZé-ti'a-ml (reg. - B.C. p. 328-iíemiokwêr u-zé'u kwêtéri = hoje será
-mbig = tocar flauta): tocar flauta .
comido carne, (guar.; yé'u).
Zétlk (B.C. p. 587 - yetig = batata):
Zé-uka (reg.), matar-se, suicidar-se, mabatata doce, (guar.; yeti); zétlktar ma'ê ma'ê zé-uka-ha-pé-har =
·akun = esp. de batata doce de cõr
armas guerreiras: zé-ukai-har = suirouxa: zétik api-ruwl = esp. de
cídio: zé-uka-haw = assassínio: zébatata doce de casca avermelhada:
·uka-uka exterminar-se, (guar.;
zétlk-mihir = batata assada: zéyé-yuká).

=

=
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Zé-uka-ukar-ahl (reg.), fanfarronar, gabar-se, exagerar, fazer cartaz: zé-uka-ukar-ahl-haw=fanfarronada, exagêro, cartaz: zé-uka-ukar-ahl-ma'ê =
fanfarrão, cartaooiro.
Zé-ukayu ..• héhé (reg.), importar-se
com, cuidar de, interessar-se por, tratar
de alguém, prestar atenção a: ko-kuzii
u-zé-ukayu têko-haw-réhê = esta
mulher se importa da (vida da) gente:
na-zé-ukayu kwêy-réhé = não me
importo com isso (não ligo): a-zé-ukayu héhé i-katu-ha-rupi zêpé,
a'ê-rupi i-mano-ni = embora tratasse dêle com muito cuidado, morreu:
zé-'ukayu-haw=interêsse, importância, cuidado: zê-ukayu-haw(i)'lm =
desinterêsse, descuido: zé-ukay-katu = cuidar bem de, ter muito
cuidado com, mostrar-se muito atencioso com (francês; être aux petits
soins pour): a-zé-ukay-katu hê-ra';(r(i)-réhé = cuido bem do meu
filho: a-zé-ukay-katu i-ruwl-tzãng-haw-réhé = eu tenho muito cuidado
com o frio: zé-uk.ayu kwaw(i) •••
••. héhé = importar-se com: na-zé·
-ukayu kwaw(i) héhé = pouco me
importo com êle: zé-ukayu-paw
(idem; zé-ukay-paw) = importância.
Zé-upê-zo, só para: u-êrêko témêtarêr u-zé-upê-zo = êle tem dinheiro
só para êle.
Zé-upi, conjuntamente, entre, com: zawar a-raha hê-zé-upi = levei o cachon·o comigo: urê-zê-mutêr(i)'lm
urê-zé-~pi = brigamos entre nós:
zé-upi-upi( wa) = reciprocamente.
Zé-upir••. héhé (idem; rupi - reg.
- B.C. p . 589 - yeupir = subir-se,
elevar-se, subir): levantar-se, subir,
elevar-se, trepar, galgar, erguer-se,
içar-se: a-zé-upir lwltl-réhé = galguei a serra: a-zé-upir wazap'lw·réhé = trepei na goiabeira: (cf.;
a-zé-upir wlra-rupi = trepo na árvore), (guar.; ye-upi); zé-upir-étê

=

ma'ê = ágil, trepador: zé-upir(i)-ha w = lugar propicio onde a gente
pode trepar numa árvore, rscada, su..
bida.
Zê-uwa-pétêk (reg. - B.C. p. 533
- toh.a-peteg = bater a cara, dar
tapas): esbofetear-se: zé-uwa-péfêk-haw = bofetada, bofetão, bofete~
zé-uwa-plk (B.C. p. 533 - toha:
-plg = rosto, face ou superficie premer) = tapar-se o ro:::;to: zé-uwa-hêy
(vide; zé-wa-hêy) = lavar-se o rosto.
Zé-wii (reg. - vide; zé-awa), augurar,
adivinhar, predizer: (u)-zé-wa-wa-haw = perdição, adivinhação, (guar.;
yé-aiwõ).
Zéwahêm (reg. - vide; ziwahêm),
safar-se, escapulir.
Zé-wa-hêy (reg. - B.C. p. 532 - tobahei = lavar o rosto): lavar-se o
rosto: ~é-wa mu-pihun = pintar-se
o rosto de genipapo.
Zé-wa-itl (idem; zé-wa-itlk - reg.
- B.C. p. 532 - tabaitl = topar,
fazer frente, encontrar): encontrar-se,
topar com: a-zê-wa-itl Pêdr(o) iru-ramo = encontrei-me com Pedro;
zé-wa-itl-haw = encontro, (guar.:
yé-hovaytl).
Zé-wan (reg. - vide; zé-nan -- B.C.
p. 337 - íi.euba = cobrir-se, forrar-se,
agasalhar-se): cobrir-se, agasalhar~e,
embrulhar-se, abri~.ar-se, forrar-se : zé·wanaw (idem; zé-nanaw) = cobertor: zé.w ii-wan =agasalhar-se, cobrir..
-se, embrulhar-~e: zé-wa-wan-haw=
cobertor, coberta: zé-wanôk = desatar-se, aesvencilhar-se (B.C.p. 321 iiemandog).
Zé... wa-plk (reg.), cobrir-se o rosto com
as mãos, tapar-se o rosto : zé-wa·pltu = pintar-se o rosto (urucu, etc.).
Zé-wapitlm (reg. - B.C. p. 343 - ohaplti = cobrir, tapar por cima): entupir-se, estancar-se, fechar-se, tampar-se.
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Zéwara (reg. - · B.C. p. 134 - guar6 =
= atravessar, perfurar, revolver, remexer): fazer redemoinhos: l u-zéwara=
= a água faz redemoinhos : zewara-wara = fazer redemoinhos (iterativo):
l zéwara-wara = redemoinhos: zéwara-wara-haw = idem.
Zéwaru (reg. - B.C. p. 581 - yeguarú = enjoar, ter náuseas, vômito):
repuguar, ter nojo, enjoar, ter náut:ieas,
vômito5: zéwaru-haw = repugnP.ncia, enjôo, náusea, (guar.; yégwarú).
Zé-way-mu-pu'a·m (reg. - vide; ruway), erguer. levantar a cauda.
z~~·i (B .C. p. 159 -- hegui = posp.;
de, ex, fora de, além de, por, etc.),
por, de si mesmo' sozinho: hê-zéwi =
= de mim mesmo: hê-zéwi a-zé-mu' ê = aprendi sozinho: u-zéwi- ( wii) = por êles mesmo: zéwi-été =
= de si mesmo (francês; de son propre
chef): kwêz u-zéwi-été i-apo-ni =
~ êle fêz isto de si mesmo: (idem;
kwêz a-zapo hê-zéwi-été); (u)-zéwi-har = autor: zéwi-ha.w = obra
pessoal (o que é feito por si mesmo).
Zéwl (reg. -- B.C. p. 320 iieeyl =
= iieeiy = arranhar-se, ralar-se, rasgar-se): rasgar-se, rachar.
Zéwl mu-muka (reg. ·-- vide; tuwl),
fazer-se um.a sangria, fazer produzir
hemorragia .

Zéwlr (reg. - vide; ziwlr - B.C. p.
517 - yeblr = tornar, volver, voltar):
voltar, regressar, recuar, retroceder:
zéwlr-haw (Mont. II p. 190 - yebl.r = vez. buelta) = volta, (guar.;
gwévl).
Zé-wltzôk (reg. - de; wlr = a parte
de baixo: tiôk = rebentar), cJ.ir sôbre
os pés: a'ar(i)-k,wa-p(ii) wlra-wi
i-zé-wltzô(k)-p(ii) = cai d~. árvore
em pé: l-zé-wltzôk = cascata.
Zéwi-wi (vide; zéwi), separadamente.
Zé-zãng (reg. - B. C. p. 335 - iieiiang = ajuntar-se, amontoar-se, congregar-se):
amontoar
se, congregar-se,
.
.
reunir-se.
Zé-zar (reg. - vide; ézar), deixar-se,
separar-se, desquitar-se.
Zê-zay (reg.), caçoar de si mesmo, zombar: zé-za- zé-zay = fazer-se rir,
distrair-se, (guar.; yo-yay).
Zé-zé'êng-mukun (reg.), calar-se, emudecer (engulir a fala).
(U)-zé-zémôy ma' ê-( wii) kuzãngwêr
(vide; zémôy), usa-se êste verbo à
terceira pessoal do plural para indicar
o estado de serem duas mulheres as
comborças de um homem.
Zé-zlwa-mu-iita (reg.), contrair, enrijecer os músculos do braço: zé-zlwa
mu-iita-haw = contração muscular
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