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NOTAS PREFACIAIS

Em 1938, após longos anos de expectativas promissoras e de
desilusões amargas, conseguimos publicar o Vocabulário na Línsua
Brasílica, de 1621, ( 1) sem dúvida um dos mais preciosos documentos para o estudo do tupi antigo.
Naquela época, embora suspeitássemos da existência de outros
vocabulários, mais ou menos relacionados com· o que tinhamas em
mãos, não poderíamos imaginar nos fôsse concedida a ventura de
ver confirmadas as nossas suspeitas, e mais, a verdadeira alegria de
obtermos, com tôda facilidade, novos manuscritos do Vocabulário,
de que agora nos utilizamos para esta 2ª edição.
Os estudos e as pesquisas do grande historiador Pe. Serafim
Leite puzeram-nos na pista dêsse códice, ( 2) pertencente à Biblioteca Nacional de Lisbôa, e a extrema gentileza do jovem e erudito
Prof. Soares Amora propiciou-nos a oportunidade para sua reprodução, em microfilmes magníficos. A ambos, e à c·olenda Biblioteca
portuguêsa, fiquem aqui registrados os nossos profundos agradecimentos.

* * *
Um rápido exame comparativo dos dois textos demonstra, desde logo, que ambos decorrem· de um outro texto-fonte, desconhecido, ou que um dêles é cópia mais ou menos exata do outro. É certo,
também, que o de Lisbôa leva, sobre o de São Paulo, vantagem na
clareza da caligrafia e na uniformidade e correção ortográficas. Foi
fácil verificarmos que os grandes óbices opostos a leitura do Ms. de
1621, óbices êsses que nos levaram a enganos e falhas na transcrição, pràticamente não ocorrem no texto lisbonense.
Nem sempre, porém, essa superioridade de apresentação gráfica e de correção de linguagem corresponde à abundância de infor(1) (2) -

Atyrosa Plfnio - ln Prefácio ao Vocabulário na Língua Brasílica, São
Paulo, 1938 - Pacheco, Felix - Um Dicionário inédito da língua indígena. ln Rev. da Acad. Brasileira de Letras, Ano 26, n :<> 153, Rio, 1934.
Leite, Pe. Serafim - O primeiro Vocabulário tupi-guarani (portuguêsbrasiliano). ln Rev. Broteria, Vol. XXII, fase. 2-3, 1936 Leonardo
do Vale, autor do primeiro Vocabulário na Língua Brasilica (1951). ln
Verbum, Tomo I, fase . 1, Rio, 1944 - Leonardo do Vale, mestre da
Língua tupi-guara.ni, "0 Vocabulário na Llngua Brasilica". ln
Rev.

de Portugal, Série A, Lisbôa, 1946.
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mes de vária ordem, evidente em numerosos verbetes do Vocabulário impresso. Tais peculiaridades, que não excluem a hipótese de
origem comum, foram para nós providênciais; cotejando-os agora,
pudemos sanar dúvidas, completar verbetes e corrigir pequenos enganos ortográficos.
E mais, dão-nos elementos, suficientemente seguros, para a estructuração de um vocabulário com tôdas as vantagens e sem as
deficiências que cada um dêles possa apresentar. Outras possíveis
cópias, só excepcionalmente poderão fornecer dados não encontradiços nêstes dois grandes códices em fóco, como acontece com as
já conhecidas (a da Biblioteca Nacional do Rio; a que vimos em
mãos de um particular, e que por certo pertenceu a Couto de Magalhães; a que possuimos, inédita ainda, e mais algumas incompletas), analisadas por nós.

* * *
Publicado o Vocabulário em 1938, historiadores e bibliográfos
iniciaram pesquisas com a preocupação, aliás louvável, de desvendar o nome de seu autor. Do exame de vários documentos jesuíticos,
deduziu, por exemplo, o erudito Pe. Serafim Leite, que ao Pe. Leonardo do V ale, e só a êle, cabe tal honra e tal responsabilidade. ( 3)
Não queremos comentar essa e outras afirmações, pois agora.,
a nosso ver, as provas apresentadas não são suficientemente líquidas e não resistem a todos os argumentos que se lhes podem opôr
com lisura e senso histórico. ( 4) Quando escrevemos o Prefácio do
Vocabulário, sem nenhuma afirmação definitiva, sugerimos a possibilidade de ter sido Anchieta o seu coordenador, ( 5) para não falarmos em autor. Dêsse vocabulário inicial, claro está, poderiam ter
sido tiradas cópias, bôas e más, resumidas ou acrescidas, muitas das
quais, aliás, se conservaram nos Arquivos e nas Bibliotecas de vários
países da Europa.
Não pensamos, por isso, seja fácil e justo atribuir-se, a um
homem apenas, a autoria dessa obra que, com grandes probabilidades, é produto da cooperação de muitos. A hipótese da coautoria
de Anchieta não nôs parece desprezivel, mesmo depois das notáveis
pesquisas do Pe. Serafim Leite.

* * *
(3) ( 4) -

(5) -

Vid. obs. cits. na nota (2).
Em 1944, quando tivemos conhecimento dos argumentos do ilustre Pe.
Serafim Leite,
pareceram-nos ê lcs realmente
insofismávcis;
estudos
posteriores, entretanto,
levantaram dúvidas que até agora
persistem
em nosso espírito.
Vid. nota (1) - Paula Martins, M. de L. de - O Dicionário Brasileiroportuguês e o Ms. 11.481 da Bib. Nacional. Iu Boletim
Bibliográfico,
Vol. VI, São Paulo, 1945 - Barbosa, A. Lemos O Vocahulário na
Língua Brasílica, Rio 1948 - Paula Martins, M. de L. de Vocabulários tupis. ln Boletim Bibli0gráfico, Vol. XIII, São Paulo, 1949.
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Entre os anos que decorreram desde a data da publicação do
Vocabulário até os dias de hoje, apenas dois articulistas fizeram
restrições à nossa transcrição, levada a cabo com enormes dificuldades. Um dêles, que muito se interessou pelo nosso trabalho, não
deixou nunca de levantar suspeitas a propósito dêste ou daquele
verbete, insinuando sempre a precaridade de nossa transcrição, com
evidente preocupação de ordem pessoal.
Ao contrário, porém, do que julga êsse estudioso, sempre procuramos tirar, de suas anotações, elementos para corrigendas e para
melhoria do texto publicado. Infelizmente, poucos foram êles, pois,
em geral, as suspeitas apenas se referiram a compreensíveis erros
tipográficos ou à omissão de verbetes, inevitáveis em trabalho de tal
vulto.
Outro cultor do tupi, que publicou longo artigo sobre "emendas" ao Vocabulário, por descuidos lamentáveis, prejudicou muito o
seu trabalho, chegando a "corrigir" o que. de fato estava rigorosamente certo, como verificamos com todo cuidado. ( 6)
De qualquer forma, porém, as críticas (inclusive a que se eiva
de má vontade e de ironia), foram de grande utilidade, pois nos convenceram de que ·a nossa publicação de 1938, ressalvadas pequenas
falhas reais, pode ser considerada merecedora da confiança dos estudiosos desapaixonados e compreensivos, e isso nos satisfaz sobremodo.

* * *
O preparo e a revisão do texto desta 2ª edição do Vocabulário
na Língua Brasílica, devidamente cotejada com o Ms. da Biblioteca
Nacional de Lisbôa, ( 7) foram confiados ao nosso culto Assistente
Dr. Carlos Drumond. Não poupou êle esforços, atenção e carinho,
realmente exc·e pcionais, para que seu trabalho seja digno de sua
idoneidade científica e digno da Faculdade em que se formou e à
qual dedica inteiramente a sua atividade.
São Paulo, setembro de 1952.

Plínio Ayrosa.

( 6) (7) -

Vid. última ob . c it. n a n ot a (5).
O Ms. t raz o título : Vocabulá rio da I An gna Brasílica, e n ão n a J...íngua
Bras ílica, como o d e 1621/22, de que nos servimos para. a 1.a edição.

ADVERT~NCIA

NECESSARIA

ADVERTitNCIA NECESSÁRIA

No preparo desta 2ª edição do Vol,;abulário na Língua Brasilica, tendo em vista o aproveitamento total dos infarmes e esclarecimentos do texto de Lisboa:
1º -

tomamos. por base a 1ª edição do Vocabulário, de 1938;

2º -

fizemos, nessa edição tôdas as correções de erros tipográficos e de enganos de transcrição;

3º -

incluimos todos os verbetes novos que ocorrem· no Ms.
de Lisboa;

4° -

mantivemos, na transcrição dêsses verbetes, a ortografia
do original;

5° -

fizemos pequenas corrigendas, de ordem gráfica, e, finalmente,

6° -

procuramos tornar mais claros certos verbetes da 1ª edição apoiados nos elementos fornecidos pelo Ms. de Lisboa. Comparem-se, por exemplo, os verbetes daquela e
desta edição: Acertar ao q. tira; Acupar alguem,· Ainda
bem; Caranguejo,· Eyl-o, aqui está; Eil-o aqui iaz deitado; Eclypsar-se a lua, etc.

C. D.

Primeira página do Vocabulário (Ms. da Biblioteca Nacional de Lisboa).

A
A, dativo. - Çupe.
Aa, 1. a, sí sí.i.já cayo nisso. - To, 1, ee, ou ambos juntos, ut
Toee.
A, ao, aos, etc. - Praepo. de acusat. ad, 1, in, pe, 1, me, in fine,
ut aço C'ope, uou ha roça, aço paraname, uou ao mar, etc.
Abade, ou Prelado. - Abarêguaçú.
Abafar cobrindo. - Aiaçoy, act.
Abaixar qualqr' cousa. - Arogib, act.
Abaixar a cabeça chamando ou assentindo. - Aieaitic, çupe, .neut.
Abaixar-se. - Aieaigbic.
Abaixar-se muito como pera uer o que lhe cayo. - Anhemoapir.
Abalado estar o que era fixo. - Acuê.
Abalar assi o fixo. - Aimõgue, Aimocanãy, Aimocanacanãy, ac..
tiuos.
Abalar-se assi. - Anhemonguê.
Abalar, ou abalarse, como o exercito, ou caminhantes donde estauão. - Amígy.
Abalate. - Decatunhe. Somente no lmperatiuo.
Abalroar os imigos. - Aimoiar, act.
Abalroaremse dous, ou muytos. - Oronhomoiar.
Abanar como a aruore. Aimotumung.
Abanar o fogo. - Aipeiii, act.
Abano pera o fogo. - Tatapecoaba.
Abanos da camisa. - Potigra.
Abarcar com os braços. - Aicuamã, Aicuapigcigc, act.
Abarcar com a mão. - Aipigcic. Act.
Abarregado estar. - Xeaguaça guitecobo, vel, Aguaça pupe aico.
Abastado estar de qualquer cousa. - Xerecemõ, vel Xepoecemõ,
tal ou tal cousa.
Abastar assi. - Acecemõ. Aipoecemõ, actiuos.
Abastar, ou abastado estar assi sobeiamente O mesmo com
iepe no cabo, ut xerecemõ iepe itaiuba. i. tenho dinheiro
de sobeio.
Abater açucar. - Aimõgui. act.
Abater hüas resoens cõ outras. - Aiapigpigc, vel, Aiapigpigc iepe,
quer se refira âs mesmas resões, quer ao que as diz, mas
tambem dizemos. Ainheengapigpigc iepe. act.
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Abater mal tratando. - Aimombor çauçub, 1, Aimõboreauçub
act.
Abatido estar assi. - Xeporauçúb, 1, xeporeauçub guitecobo.
Abelha, 4nlr. - Eiruba, tem muitas especies. Ybiraigpig. jatei.
Eiruçu. Eirapua.
Aberta ter a boca como a ostra com a enchente, ou o que está dormindo. - Xeiurujay, Xeiuruboc.
Abertura ou fenda. - Bôca, Juriiboca, Juriiiaba.
Abil ser de mão. - Xep::;carugoar, Xepocarugoacatu.
Abocanhar mordendo. - Aiaçuii. act.
Abocanhar sem morder como a criança sem dentes. - Anhagoãy.
act.
Abominar. - Aroirõ. Act.
Abonançar o tempo. - Coacatii.
Abonançar o mar, ou bonançoso estar. - Xerig catu; Xerigaribe;
Aiucatu.
Aborrecer. - N aiamotari. act.
Aborrido andar. - Xepitubar; Naxeapiciqui guitecobo he propriamente hum q. a nada se aplica, nem ainda falar pode, nem
gosta de folgares.
Abortar a femea. - Xemêbirâquirar.
Abortar por nascer assi de aborto. - Xeaquirar.
Abortiuo. - Aquirara.
Abraçado bailar com outro. - J nhandaramo aicô.
Abraçado assi trazer em bailas. - Xeandaramo areco. act. vel
Xeandar. Neutro; rece.
Abraçado assi trazido. - Andara.
Abraçado, deitado, como se o pay tivesse o pescoço do filho sobre
o seu braço. - Aiacoc. Act.
Abraçar como quer. - Anhanhuban. act.
Abraço, ou abraços. - Nhoanhubãna.
Abranger o que se reparte. - Acigc.
Abrandar como ao irado. - Anhonongatu; aimoapapub. Act.
Abreviar, ou despachar. Naimõbucui. act. negativo. Xemõbucuume iepe; não me dilates.
Abrigada, ou abrigo. - Anga.
Abrigada, ou abrigo ter, como a ilha para o navio, etc. - Xeang
ou Xeangatu.
Abrigar-se nella. - Aique guitupa.
Abrir a porta da casa, ou janela. - Anhoquendaboc, absoluto, e se
expressar a casa ou caixa por acusativo açoquendaboc ut
eçoquendaboc de roca, 1. abre a porta de tua casa, e desta
ultima maneira se diz a tudo o que não for casa.
Abrir como caixa. - Açoquendaboc, Açobapitimbaboc.
Abrir como saco. - Aipirar, Aipipirar.

VOCABULÁRIO

NA

LÍNGUA

BRASÍLICA

19

Abrir como mato serrado sem cortar. - Aipecâ.
Abrir estendendo como capulho dalgodamA
Aipipêcâ. Aipipirar.
Abrir as pernas. Aipirar. Aipipirar. Aipeca. Aipipecâ. Aiôca.
Açapapaümomboc. Açapapaübirar. act.
Abrir-se assi. - Aiepirar. Etc. C'Om a particula, ie, diante.
Abrir-se como a ostra com a enchéte. - Xejurujai. Xejuruboc.
Abrir-se como a rosa et similia. - Aiab. neut.
Abrolho ou estrepe. - Mina.
Abster-se. - Anhenonhen.
Abster-se do que queria dizer. - Aiopigc. act. ut. Xenheenga.

A ante C
Acaba já, ou acaba azinha. - Decatunhê.
Acabar o começado. - Aimoauge, Aimondic, Aiapimondic.
Acabar-se o que se fazia assi ou acabado ser. - Xeauje.
Acabar-se. i. gastar-se de todo. - Apâb. Neut.
Acaçapar-se. - Anhemombêb.
Acalantar o menino que chora. - Aimomboôc . act.
Acalmar o vento. - Apic. Xeputuçoc. Neut.
Acamar como erua. - Aipiçoc, Aimõbeb. act.
Acamar-se assi, ou deitar-se ainda que seia pessoa. - Aiepiço, 1,
Anhemõbeb.
Acarrear, ou acarretar. - Aruarur.
Acatar. - Aimoete. act.
Acautelado estar. - Anhemoçacoi guitecobo.
Acautelar-se. - Anhemoçacoí. Anhemoçacoí coí frequentativo.
Açacalar como espada. - Aiquitingoc. Aimoendipuc. act.
Açenar, ou acenar com a cabeça chamando. - Aieaitic, çupe.
Acenar com os olhos.. - Anhemoeçabic, çupe.
Acenar com a mão. - Aiepoeitic, çupe. 1. Aiepoerur, maxime quando he chamando.
Aceitar o q. se dá. - Aiar, ut Aiar itajuba N. çui.
Aceitar de palavra como o partido.
Auje aê. Auieipo aê.
Neín aê.
Acender o fogo. - Aimoendig. Aimondigc.
Acender candeas, ou cam-pos. - Aimondic. act.
Acender comi hüa braza, ou tição outros. - Aimojepotar.
Acender fogo de nouo com fuzil. - Aimoar.
Acepilhar. - Anhopin.
. + - PAIn..
A cerca, a}:>ud , iux.,a.
Acerca que, ou quasi que. - Çuer ut ajucaçuer, quasi q. o ouuera
de matar. Seu diminuitivo he Çueri. O· Tupi diz, Çô.
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Acercar-se do lugar, ou ir chegãndo como o caminhante. - Arocacar.
Acertar ao que tiro. - Aiapi vel Anhibõ se o prega com cousa
de ponta, como frecha, vel Aicutuc se não he éom· frecha, como arpão, Espeto. Etc.
Acha d'armas, instrumentos de guerra.
Ytâmarãna.
Achacoso andar, 1. não bem desposto.
Naicomarãgatui; Naxemarãgatui, 1, N axecatui.
Achamboadamente. - Aiaib, no cabo do uerbo ut Aimonhãgaiaib, i. faço achamboadamente. Tambem se dira. Aimonhang cerã ceran.
Achamboada cousa. - Ranuçu.
Achamboado ser. - Xerã. Xerãnuçft.
Achamboadamente fazer assi. - Aimoran; Aimoran moran. act.
Achanar o dezigual. - Aimoioja.
Achar, invenire. - Abacem, vel. Agoacem, çupe.
Achar o mto. dezeiado. - Aicoçub, rece.
Achaste-uos, ec. - Aeamê no fim do nome ou pronome ut. Maratecoara aeame ahe,.1. Achastes uos o guerreiro.
Achastes uos, ou achou elle a cousa pera não auer, ou lugar pera
não auer agoa, paos, etc quasi dicat. lia muito disso. Angabaae amê .1. Angapee ame porque se poem em nominativo, e em ablativo precedendo o nome da cousa porque se diz, o outro por elle, ut bae angabae ame ig. 1. ig.
angapee ame. Tambem se querem fazer expressa menção
do lugar. ut. ig angabae ame eboque ig paü, 1, que he
lugar essa ilha para nella não auer agua. Tambem se diz
absolute Bae angabae ame,. i. jsso falta ora. Tambem se
faz deminuitivo ut angabime, e· então significa mais.
Accidentes padecer - Amanomanô.
Açodado ser o caminho. - Naxepicopi). Napuei somente na 3.ª
pessoa.
Açodado ser no que faz. -· Xearaa. Xearaacatu.
Acudir a alguem. - Açopenhan . act.
Acolâ, aduerbio de lugar. - Amô, Uijme.
Acolâ onde tu sabes. - AC'oamô, Acouijme.
Acolâ onde te eu disse, ou aonde tu e eu sabemos. - Aqueipe.
Acolher, ou recolher em casa. - Aroiquê.
Acolher-se, ou recolher-se. - Aiquê.
Acolher-se a alguem que lhe ualha. - Aiepiciron rece.
Acometer os imigos. Acepenhan, Açopenhan; o 2.º he gorceiro.
Acompanhar. - Y rümo, 1, irunamo aico, aço etc.
Aconselhar. - Acecomonhang. act.
Acordado iazer. - Ajubê .1. Apac guitupa.
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Acordado ser, ou acordar-se. - Xemaenduar, rece.
Acordar o q. durmia. - Apac, neut.
Acordar ao que durmia. - Aimõbac. act.
Acossar. - Aimomocem. act.
Acostumado estar a alguma cousa, ou tela de costume. - Aipocuab,
Aipocuguab. act.
A.couardar-se. - Xeabãg. Amembec.
Aço ou aceiro. - J taete.
Açougue. - Çoomaeidaba. Çoomboiçaba.
Açoutar nas nadegas cõ a mão. - Acebipetec act. ou Cebira aipetêc.
Açoutar como quer. - Ainupã. act. Ainupãnupã, he mais proprio,
pois o primeiro he dar hüa só pancada, e o segundo he
dar muitas C'omo que açouta.
Açoutar-se. - Anhenupã. Anhenupãnupã.
Açoutes. - Nhenupã.
Açoutes ou sinal delles. - Moaçabora.
Acrecentar o curto. - Aimojoapir.
Acrecentar em numero. - Aimojoar. Airümo. act. Este segundo
he mais proprio.
Acriuaduras. - Curuera.
Acupação. - Nhemoeçãinãdaba.
Acupado estar. - Anhemoçãinan, 1, Anhemoçãinan guitecobo,
rece.
Acupar alguem. - Aiopoây. act. ut. Ajopoay Pero .1. Accupei a
Pedro, ou mandeilhe fazer algfra cousa. E se digo o em
q ha de ser com (rece) vt Aiopoay N. jepeaba rece. i.
Accupei a N a fazer lenha, 1, Aimoingo marã, 1, aimoígo
ucar marã, activos.
Acupar-se. - Anhemoçãinan, rece.
Acusar. - Aimõbeu. Aicuaucar. O segundo he proprio de quan·
do a accusação se seguiu o castigo. act.
Açucar. - Uubaee igpioca, 1, Tacoareé ipgioca.

A ante D
Adarga ou qualquer escudo. - Guoaracapâ.
Adargar-se. - Aiepiâr.
Adelgaçar como uara. - Anhopinimoaigriamo, 1, Aimoaigrigatú.
Adelgaçar como fio. - Aimopoy.
Adelgaçar assi muito. - Aimopoiy.
Adé, ou ganso. - Potiri.
Adiantar-se a outrem. - Acenõdear. Anhopoan. act.
Adinhas. dagua que não saem fora. - J pecâpara.
1
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Adoecer. - Xebaeacig, Xemaraar.
Adoestar. - Arecoaib. act.
Adoçar. - Aimoee. act.
Adorar. - Aimoete. act.
Adormecer. - Aquer. neutro.
Adormecer. act. - Aimõguêr.
Adornar. - Aimõgatigrõ. act.
Adornar-se. - Anhemõgatirõ, Aieguac.

A ante E
A eito, a saber, bom e mao, ou o seu e o alheio. tiruãtiruã.

Tetiruã, 'l'e--

A ante F
Afauel, ou afauel ser. - Xeangaturã. Xemarangatu.
Afauel ser em palavras. - Xenheeng angaturam. Xenheeng marãgatu.
Afabilidade. - Angaturama. Marangatu.
Afadigado estar do caminho. - Xepitubâr.
Afadigado estar de grande trizteza. - Aicotebenteben. Xeangecotebentebe. Xepiâecotebeteben.
Afagar com a mão pella cabeça. - Ayapixib. Ayapixipixib.
Afagar como quer ou afagos fazer. - Arecocatú. vel Arecocatucatu. act.
Aiamada cousa assi em boa como em má parte. - Cerapoãnibae.
Afamado ser assi. - Xererapoã.
Afastar de lugar. - Aipeâ. AC'eigj.
Afastar a molher o cabello de diante do rosto. - Aieatigpeâ.
Afastar para huma parte, e para outra, como o mato serrado ou
a muyta gente para passar. - Aipeeâ. act.
Afastar-se assi a muita gente fazendo caminho pelo meio. - Oroiepeeâ.
Afastar-se algé a hüa parte. Aiepeâ. Aieigj, absolute, 1, cõ
ÇUl.

Afear. - Aimoaib. Aimombochig.
Aleites do rosto. - Tobâpoçanga.
Aleites por em si. - Aiobapoçanong.
Aleites por em outro. - Açobapoçanong. Actiuos.
Aferrar de algüa cousa. - Aipicic. act.
Aferrat dalgüa cousa bem. - Aipicig catú. act.
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Aimopocuçam. Aipocuçãmoin. Act. Ai-

moin itâ. ( rece).
Afiada estar a faca, ec. - Xeraembeê.
Afiar ou agussar. - Açaembeê.
Afigurar-se-me. Rameimbê. Beramein. Aberamei ut ita beramei yxebo, afigurou-se-me ser pedra.
Afilar ou açular o cam, 1. lança-lo ou prouocalo
Aimonharõ
(rece ) .
Afirmar algüa cousa. Anhe aê. Anhe aenhe, afirmando o que
lhe contrarião.
Afirmar, assi como sobre porfia. - Anhe aenhe. Aiepirapoân.
Afligir. Aimõborauçu. Aimomboreauçu.
Afligir com terror. - Aimoingotebé. Aimoingotebetebe.
Afligir-se ou afligido estar interiormente.
Aicotebetebé.
Aicotebé.
Afogar poila garganta. Aijubic, vel. Aiajubigc.
Afouto, e ditozo em guerras. Quigreimbaba.
Afrontado estar ou afrontar com o caminho, ou trabalho. Xepitubar.
Afrontamento assi, ou cansancio. Bitubara.
Afrontar. - Aimoti . act.
Afrontar, neut. como quando se cobre o coração. Aicotebetebé.
Xeputupâtupâb, este he. proprio do que se ue so e encerrado, Xeangecotebentebé.
Afrontando-se correndo-se. Ati.
Afrouxar o apertado. - Acue. neut.
Afrouxar assi. Aimonguê. act.
Afrouxar o estirada. Xeapapub. neut.
Afrouxar assi. Aimoapapub. act.
Afrouxar do esforço. Amembêc. Xeabangab.

A ante G
Agachado andar como por não ser visto.

Anhemombemõbeb

guitec·o bo.
Agachado estar assi. Anhemõbeb guitena.
Agachado estar esperando o q. ha de passar como o gato ao rato. -

Aipiarõ. actiuo.
Agadanhar. Ajoôc.
Agardecer corno o bem q. lhe fazem. Agazalhador ser. Xemorerecoar.

Aicuguab. act.

Agazalhar, dar pousada ao caminhante. Aimõbitâ. act.
Agazalhar, por fazer bom tratamento ao hospede. - Xemorerecoar.

1. Anhemoririy ( rece).
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Agazalhar-se com alguem como seu hospede. Apitâ, 1, Ajub.
(rece ).
Agastadamente. - JeaC'ey ut araço jeacey, 1. araço jeaceacei, 1.
levo o agastadamente, 1, de má vontade com sinais extenores.
. Agastadiço ou menecorio. - Nhemoigronduera.
Agastadiço ser assi por leues cousas. - Xenhemoigrõduer.
Agastadiço ser em palavras colericas ou sinais disso. J eaceixuera.
Agastadiço ser assi. - Xejeaceixuer.
Agastaménto assi. - J eaceya. vel J eaceaceya.
Agastamento qualquer. - Nhemoirõ.
Agastar-se com palavras colericas, ou sinais.
Aieacey, 1,
Aieaceacey.
A.gastar-se como com uagado. - Aicotebetebê. vel. Xeangecotebetebe. l.Xepiatecotebetebé.
Agastar-se ou affligir-se como com sospeita de mal futuro. Xeangecoaib. ( rece).
Agoa. - lg.
Agoa salgada. - lg-eê. vel. Paranã. He ppria do mar.
Aguoacenta ser como a batata fora de tempo. - Xeaig.
Aglioáda pellO Rio, ou fõte donde o povo bebe. - ·- Nhaya.
Aguoada fazer como o navio. - Aieignhang. Aigiararar. Aieigâponhang. Aieigâporacar.
Aguoa que corre per !ages e não em bica mas espalhada cubrindo
toda a superficie. - ltapecigrica.
Aguoa do q. nella se coseo. - Tipuera.
Aguoa doce. - lgete.
Aguoa do mar. - Paranã.
Aguoa da chuiua. - Amãna.
Aguoadilha. - Begui.
Aguoadilha lançar. - Xepegui.
.
Aguar a casa. - Acepigy. Aiamõ. Aiapiramô.
Aguar o uinho. - Atigcoar. O mesmo he ceuar a panela que se
uay gastando o caldo.
Aguardar, expectare. - Açarõ.
Aguoas vivas. - lgapoguaçfi.
Aguoas mortas. - lgapoigpaba.
Aguas mortas por certa especie de marisco. - Mociquig.
Agora pouco ha. - Coritei. Coriteíbirib.
Agora poucos dias ha. - Coece, coecetei, coecebei, coeceteibirib,
coeceteibê, coecepirib.
·
Agora neste mesmo tempo ou instante. - Coigr. Coigribe.
Agora acabo de tanto tempo. - Coigre. Coiree. Coigrecatuete.
Agora assi mesmo preguntando. - Coirecatuetepe?
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Agora de nouo. - Coigre, ut coire Tupã aicuguab, 1. agora conheço a Deus, como quem diz que dãtes era gentio. Coigre
emonã aicô .1 . agora de nouo, ou de pouco ha q faço isso
que dantes não soya a ser assi.
Agora embora não crendo o que lhe dizem. Gue. Anheraupe.
Manheraupe.
Agourar, ou pronosticar a alguê.
Açaibõ. Açanong. Açanongçanong. act.
Auguoreiro, ou auguourento ser dando credito a cantos de aves,
Etc. - Xemoranguigoan.
Agouro ter assi em algüa cousa. - Aimomorãguigoan vel, aimomorãguigoãigoan. act. E fica-lhe por accusativo o mesmo
canto, ou cousa em q. tem agouro.
Agouros assi. - Morãguigoãna.
Agra cousa, ou o tal sabor. - Çâya.
Agra ser assi. - Xerây.
Agradar a outrem. - Aimoapicic. act.
Agradar-se dalgüa cousa. - Xeapicic. ( rece).
Agradavel cousa. - Aigçô. Matuete.
Agradavel ser assi. - Xeaigço. Xematuete.
Agradecer como o bem que fazem. - Aicuguab. Act.
Agravar a alguem.
Areco memoã. Areco marã, vel, marã
areco.
Agussar como faca. - Açãem beê . act.
Agussar ponta. - Açapoaoc. Açapoapin. Açapoamobir, 1. Aimoapoaobir. Aimoapoâ. Aimoobir, act.
Aguda cousa ser assi de põta.
Xerapoa. · Xerapoaobir. vel.
Xerobir.
Aguda cousa ser como faca do corte. - Xeraembe.
Aguda uista, ou agudeza. - Teçapiçô.
Aguda uista ter assi. - Xereçapigçô. Xereçapiçocatu.
Agudeza de uista. - Teçapigçô.
Aguia. - Urutaurana duplex. Urutauranuçu.
Aguilhão qualquer para picar. - Mopiaba.
Aguilhoar como a bois. - Aioçoc. Aioçojoçoc.

A ante H e 1
Ahi onde tu estás. - Euime. Eboüime.
Ahi onde tu, e eu dizemos. - Aepe.
Ahi onde tu, e eu sabemos. - Aqueipe.
Ai, aduerb. dolentis, ou i11teriectio. - Acai. Acaigoay. A femea
diz Aque. Acaigoay. Acaigui.
Ai, aduerbio do q. se espanta com algum subito temor. - AC'ay.
E a femea Aquê.
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Ai do q. zomba de algüa cousa do q. o outro diz. como da promessa, do impossível ou quasi. - Acay, e a f eme a Aquê.
Ainda. - Bê in fine verbi, ut ocaru, 1, come, ou está comendo,
ocarubê, ainda come; o mesmo he Bigter.
Ainda agora não ha nada. - Uide Agora.
Ainda, quasi o mesmo. - Aebigter, he uerbo, e uariase como qualquer outro, construi-se com supino ut aimonhang, faço.
Aebiter imonhanga, ainda o faço, ou estou fazendo, podesselhe deixar o r.
Ainda agora ueyo, partia, chega. Etc. - Ramo, ramoi diminut.
in fine, vt Aiur, uenho ou uim, Aiuramo, ainda agora neste
tempo venho. Coirigbê.
Ainda mais. - Uide Mais.
Ainda bem não et. - J eperibei, ut jeperibei ace marã yeu, 1, ainda bem homem não diz qualquer cousa. Etc.
Ainda não, nondum. - Aanranhe. Daeiranhe. Este 2.0 • he verbo
e variase, ut daey, <lerei, dei, como se me preguntão fostes
iá. Respondo. daei . i . ·a inda não fui. E se expressar o que
se nega construi-se cõ supino, ut daey guixobo, ainda não
fui.

Ainda ora, ou ainda ora gabando. - Tene. Tenanhe in fine do
nome ou pronome, ut ixetene, quanto mais eu, ou ainda
ora eu. Tambem ajuda ao mesmo este aduerb. Angaba
ut Pero angabatene, i, inda ora Pedro, ou quanto mais
Pedro. E este mesmo aduerb. angaba iunto com outro
q. diz: muru, servê para gabar o dito dalguem, ut. aujebateei muru angaba, i. disse, que muito embora, q. lhe
não daua nada, mas com este modo de gabar, como quem
diz, muy chapada, galante, ou descansadamente.
Ainda que. - Aujebetemo. Augeberamo, ut augebetemo xe nupão
anheenguimo, 1, ainda q. me desse ou bem me podias dar,
mas eu auia de falar, o mesmo he tiruamo ut xenupãnemetiruãmo. e. auieberamote.
Ainda bem. - Yjá, Yjamuru, Yjaiabi, Yjaiabimã, dizemos Ijaiabig
ahe mã. 1. ainda bem por elle, Yia ahê omanomo, ainda bem
porque morreo.
Aio, Ayo ou Aya. - Cerecoara.
Airosa cousa. - Catu. Aigço.
Airosa cousa ser. - Xe aigço, Xecatu.
Ais do q. geme, ou tem dores. - Moacema.
Ais aliter. - Acay. Acâiguai. E a molher Aquê, Acaiguai, Acaigu1g.
Ais dar assi. - Acây ae.
Aiuão passaro. - Migj ui.
Aiudador como quer. - Pitigboãna.
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Aiudador em cousa deficil que hum não pode por si só fazer. Moiecoçupara.
Aiudar assi. - Aimoiecoçub. act.
Aiudar como quer. - Aipigtibõ. Aipopitibõ.
Aiuntamento de gente, ou qualquer multidão. Teigya, ut ita
reigya, multidão, ou infinidade de pedras. Dizemos tambem teigype, aduerbio, 1, diante de muyta gente.
Aiuntamento ter com algue. - Aico ( rece), 1, Aimenõ. act.
Aiuntar em numero. - Aceignhang. Aimonoong.
Aiuntar como pano. - Uide Apanhar.
Aiuntar gente de diversas partes em alguã certa pera dali partire
iuntos como soldados. - Aimõdigcic. vel. Aimõdigcigndicic.
act.
Aiuntare-se elles assi. Oronhemõdigcic, vel, oronhemõdigcindicic.
Aiuntar como dous ramos ponta com ponta. - Aimoierobic.
Aiuntare-se assi. - Oierobic. 1. Oioerobic.

A ante L
Al, outra cousa. - Bae aê.
Ala incitando. - Nein; neineI, et in plur. Penei.
Alagar na agoa. - AjpumI, act.
Alagar-se. - Anhepumí.
Alar como por corda. - Acequij.
Alargar da mão. - Uide Largar.
Alargar tempo. - Uide Dilatar.
Alargar como barrete, boca de saco, etc. - Aipupirar. 1. Aipipirar.
Alargar cauando, ou cortando como buraco, ou cova, comendo-lhe
as bordas. - Açobaoc. act.
Alargar-se assi á roda como com agoa, ou a ferida, ou chaga. Aiobaóc. Aiobafi.
Alarido fazer, o mesmo q. dar grita. - Apocem, vel. Apocepocem.
·Alastrar. - Uide Encher.
Alastrar pelo chão o q. estava em pe como a cana, erva, ec. Aimõbeb. Aipiçô.
Alastrar-se assi. - Anhemõbeb. Aiepigçô.
Alastrar-se como dizê por esse chão a pessoa, ou qualquer animal.
- Aietuu. He proprio de brutos.
Albocora. - Curuatâ.
Alcaide, e qualquer de uara. - lbirarerecoâra. lbigratlguijara.
Alcançar a alguem. - Açupitic.
•

A
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Alcançar hüa cousa a outra como febres. Aiepotabe. Aiepotabetabe.
Alcançar fazer assi. - Aimoiepotabe. Aimoiepotabeta be, e isto
em tudo o que se faz assi repetido sem interualo.
Alcançar assi o irmão ao outro no leite. - Aimoiaufi. act.
Alcançaren-se assi. - Oroiauu.
Alcançar o muito dezeiado, ou de muita estima. - Aiecoçub act.
cum (rece ).
Alcançar fazer assi. - Aimoiecoçub. act. com (rece ).
Alcançar ir a algué q. uay caminhando. - Açupigtigc. Dizemos
Aço Pero rupigtigca igpe . i . fuy alcançar a Pedro ao Rio
ou em alcanço delle.
Alcatrates, ou Talabardoens da embarcação. - Cembeigtâ.
Alcouitar. - Aço manhãnamo.
Alcouiteiro, ou alcouiteira. - Manhãna.
Alcorcoua. - Cupeaçura, 1, aipiaçura, qií. está muito perto do
pescoço.
Alcorcouado. - O mesmo que alcorcoua.
Alcorcouado ser. - Xecupeaçur. Xeaigpigaçur.
Aldea. - Taba.
Aldemenos, ou ao menos negando. - Ruã in fine. vt. Naixeruã. 1.
não ia eu ao menos.
Aldemenos como quer. - TeI ut Açopota yxeteie. 1. ao menos
quero ir.
Aldraua. - Potãya, 1, oquéna potãya. Fechar com aldraua, aimopotãy. 1. Aipotãymoin. Act.
Alegar com alguem. - Acenõy. act.
Alegrar como colhêr. - Aipicoeoc, Aimopigcoê, e se for comprida cousa como canoa. Aipucueôc.
Alegrar o triste. - Aimoeçãy.
Alegrar-se assi. - Anhemoeçãy.
Alegrar-se ou alegre estar por algum bem ou noua. - Xerorib.
(rece ).
Alegre naturalmente. - Abaeçãygatfi.
Alegre ser assi. - Xereçãy .1. Xereçãygatu. Dizemos Çobae~ãy
gatfi. 1. tem ou he de rosto alegre.
Alegremente, cõ gosto, e uiueza se auer em qualquer cousa, ou para com alguem. - Anhemorigrij ( rece).
Alegria natural. - Teçãya.
Alegria por algum bem. - Toriba.
Aleijado que não anda, ou a tal aleijão. - Apâra.
Aleijado ser assi. - Xeapâr.
Aleijado q. anda, ou a tal aleijão. - Mari.
Aleijado ser assi. - Xeparí, ora seia da mão, ou braço, ora de
perna.
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Aleijar assi. - Aimopari. act.
Aleijar de todo que não ande. - Aimoapâr.
Alem, ou da banda dalem. - Çobay, Amongotig, ut ig robay, 1,
ale do rio; jbitira amongotig .1. alem, ou da outra banda
da serra, Etc. O mesmo he Aqueacotig.
Alembrar. - Uide Lembrar. neut.
Alento tomar. - Xeputuê.
Alento dar. - Aimõbutuê; metaforice dizemos jgpigçui beramei
abur. 1. Parece que surdi do fundo, para dizer que tomou
alento.
Alfayas. - Baê.
Alfayate. - Aomonhangara.
Alfeneite. - Tunügajuba.
Alforge, ou Alforja. - Ajô.
Alforria dar. - Uide Forrar.
Algemas. - lVIoropoaçaba, moropopoaçaba.
Algodão. - Amignijfi.
Algodoal. - Aminijfitiba.
Algodoeiro. - Aminijfiigba.
Algoz por officio. Morojubycatiba .1. Moroajubicatiba. Algoz
por hüa uez soo tomara a denominação da obra que fez.
Sem lhe por o tiba do cabo, como se enforcou hüa vez
por força, ou premia, chamar-se-á Morojubicaruera.
Demaneira q à parta. (ruera) estara em lugar da particula
Tigba, e se a cousa esta ainda por fazer, terá no cabo, rama, e se esta na obra de presente s:erâ somente Aiubigcara.
O mesmo he se desarelhar, açoutar, etc.
Algum, ou algüa. - Amô. Amoaê.
Algum dia, fut. - Jrã; Mirã; Erimbaê. Caramoce. Bipe. Ambipe.
Estes derradeiros diferem, q. o ultimo denota o tempo mais
ao longe.
Algüa cousa. - Bae. Baeamo, Amõbae.
Algüa traueçura fazer. - Marande aicô.
Algüa pessoa, ou pessoas. - Abâ. Abâ amo. Amo abâ.
Algüa uez, ou uezes. - Amorne. Amoamome. Amonime. Amoamonime, idem est Am unigme.
Algüa vez de maravilha. - Marãgatuabe.
Algüa uezes poucas. Amomenhô. Amomee com os mais de
cima.
Alguidar. - Nhaen.
Alguem, o mesmo que algüa pessoa.
Algum tanto mais.· - Pigrib. Piribi, o primeiro também significa
muito.
Algum tanto melhor, maior. Etc. como quem diz mal por mal. BeI. Icatubei. 1. algum tanto milhor.
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Algures. - Queipe.
Alho, ou alhos.. - lbaréma.
Al.i, lugar que estou uendo ou quasi. - Ame. Üime. Üijme.
Ali o mesmo q. acolá onde tu ou eu sabemos. - Aqueipe.
Ali, aonde N. sabe ou diz. - Aepe; ·a ipope.
Aljaba. .- üuburii. Itaüüburii.
Aljabeira. - Ajô. Itajuburii.
Alijar no mar. Aimombopor, 1, Aimototombae.
Alimentar ou manter. - Ajopôy.
Alimpaduras do ajueirado. - Curuera.
Alimpar. - Uide Limpar.
Alma. - Anga.
Alma do q. ia morreo. - Anguera.
Almadia, ou canoa de pao. Ibirâigara. Igarete, e se he piquenina Cigueoca.
Almadia de casca - Igpeigara.
Almadia de iunco. - . Piripirijgara outra carimamãna.
Almagra. Urucu. Taguapirãga.
Almagrar como quer. - Aimopirãg.
Almagrar ao que uem cançado. - a que elles chamão Moeraymom buba. i. para refrigerar, ou quando queré beber. ec.
Aipitub; este C'omprende todos os modos de almagrar, 1,
do meyo dos pes ate as põtas dos dedos, ate mea perna
e ·a té o giolho, ate meya coxa, e todo o corpo; e se os
querem distinguir chamão ao almagrar dos pes: Aipigoang, e ao das pernas: Aipitupucu, ec. tambem dizem:
Aipitupirang, nomeando a cor vermelha, a diferença doutro uerbo. Aipitub. que he com seu aseite de palmatal.
Neste não ha mais modos nem galantarias, q uzarão delle, para abrandar a carne de huas burbulhinhas brancas,
e aspereza que se cria com o frio, e ar.
Almario de louça. - Nhaenrupaba.
Almecigua. - Y gcica. A dura q. serve de louça. Itaicica.
Almofaçar. - Ayabiquig.
Almofaça. - Quigoa ba.
Almofada. Acangupaba. Atoaupaba.
Alm.ofariz. - Itaungoâ.
Almorreimas. Teicoaratí, Teicoaquitã.
Alombar (como dizem) com pancadas. Acumbigâb.
Alporcar como amendoins. - Acêbieitic.
Alta cousa, ou altura para cima. - Igbatê.
Alta ou alto ser assi. - Ibatecatii.
Alta noite. - Piçajê. Piçajecatu queguiribo. 1. quando todos
dorme.

VOCABULÁRIO NA

LÍNGUA BRASÍLICA

33

Altercar com alguem. - Ainheengpoepic.
Altibaixo, ou altibaixos como na uara ec. - Çura, çuçura. Goaâ,
goagoaâ, 1, agoâ.
Altibaixos ter assi. Xeçur, xeçuçur, xegonâ, xegoaagoaâ.
Altibaixo, ou altibaixos na terra. - Açura, Açuçura.
Altibaixos ter assi. - Xeaçur, xeaçuçur. Xejaçur. Xejaçujaçur.
Altiuez. - J erobiara.
Altiuo ser em má parte. - Aierobiar. Aierobiacatu. Aierobiacatu
guitecobo. Aierobiapirib guitecobo.
Alto concentindo. Neí; Aujebete; Aujeipo.
Alto ser como casa, arvore, etc. - Igbatê.
Alto ser de corpo. - Xepucu; Xejeiçapucu.
Alto ser o rio. - Xeripig.
Altura assi. - Igpig. vel. Tigpig.
Altura de pessoa. - Uide Estatura.
Alua cousa. - Tinga. Morotíga.
Alua, ou aluo do olho. - Teçatinga.
Alua da manhan. - Coema. Coemitanga.
Alumiar, ou alumear. Açeçapê . act.
Aluoroçar-se para algum bem que espera.
Anhemoririj
(rece ).

A ante M
Ama que cria.
Mocãbuara.
Ama, ou amo do que serue. - Cerecoara.
Amada cousa. - Çauçubipira.
Amago do pao. - Apitera.
Amago ter assi. - Xeapiter.
Amainar a vela. - Arogibaoba.
Amainar a furia. Xearibê. Apic. Aiucatu. neut.
Amamentar. - Aimocambfi. act.
Amancebado estar. - Xeaguaçâ, 1, Xeaguaçâ guitecobo.
Amanhã, ou amenhã. Oirã. Oirãde. Coricoeme.
Amanhecendo, ou em amanhecedo. - Coemineme, 1, Coemine
me"bê.
Amanhar, ou concertar. Ayapô. Ayapôcatfi. Aymõgatirõ.
Amanhecer. - Coêm. Coemíã. Coeâ. Coeco.
Amançar o irado.
Aimonhirõ. Aimoierecoab. Anhonongatu.
Aimõbub. act.
Amançar o animal. - Aimobiâr.
Amar. - Açauçub. Aiamotar. Aiamotacatfi.
Amar em ma parte. - Aipotar.
Amarela cor. - Juba.
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· Amarelo ser. - Xejub.
Amarelo ser como doente. - Xerobajub.
Amarelas cores assi de pª. - Tobâ juba.
Amargar. - Xerob. Xeac.
Amargosa cousa. - Roba. Aca.
Amargor. - O mesmo.
Amarra. - Itaçãma.
Amarrar. - Anhapitl. Aipopoar se he palas mãos.
Amassar pão. - Aiaiucâ.
Amassar como barro, ou cal. - Aimouum.
Amaçar como uaso de estanho ou casco de ferro. - Amombeb.
Ambos, ambos a dous, ou ambos iuntos. Mocoibê.
Ambre. - Pirâpoâma repoti, 1, Boiguaçu repoti.
Ameaçar. Aimõburu. Anhangaô. Aimõboy. Aimomboycatu.
Ameaçar, e não dar, como leuantando o pao, ou espada. - Anopoam, 1, Aropoam.
Amergulhar. - Anheapum1. neut. O act. AipumI.
Amigo. J ec·o tiaçaba. Çauçupara.
Amigos fazer '.QS1 discordes.
Aimoierecoab. Aimonhirô, 1,
Anhonõgatu, act. cõ ojoupe.
Amí, ou pera mim. - · Yxebe, 1, Yxebo.
Amimar. - Arecocatu. Arecocatucatu.
Amiudar o q. faz. - Aimopigy. Aimopiypigy.
Ameude, aduerbio. - Pigy. Pigypy. No fim do uerbo, ut, Açopigy. 1. uou a meude. Tambem dizemos xepopigy emonâ
guitecobo, sou mui ligeiro das mãos em fazer isto, como se desfolhase hüa rosa, ou depenase hüa aue, ec.
Ameude, aliter. - Coriteltei.
Amizade. - Joauçuba.
Amisade fazer, absol. - Aporomonhirõ.
Amolada. - Itaquiruuma, 1, ruübuera.
Amolar. - Açaembeê.
Amolecer, ou amolentar. Aimõbub. Aimomembec.
Amolentar pondo de molho como couro Etcaetera.
Aimoruru.
Amõtoar. - Aimoatir.
Amontõis, aduerbio. - Yatigyatir.
Amor. - J oauçuba.
Amor em ma parte. - J opotara.
Amoras de sylua. - Juemboy.
Amoras. brancas de aruore. - Tatagiba.
Amoreira assi. - O mesmo.
Amores, ou de amores falar. - Xenheeng porãgaib.
Amorosamente. - Beguecatu.
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Amortalhar. - Ainhuban.
Amortalhar ao modo brasilico. - Ajapieâr.
Amostrar. - Aicuabeeng. Aicuãbeu.

A ante N
Anca como de caualo. - Cebicayape. Cebira. Ás ancas aduerb.
Apiri, ut tacone de apiri .1. yrei ou leuame as ancas, ou
nas ancas: o mesmo se diz ao q. vai em iangada.
Ancas dar assi. - Araço xeapiri.
Ancora. - Itaçama; itapoãypoã. I tapoã.
Ancora lançar. - Aitic itaçama.
Ancorar. - Aitaçãmeitic.
Anda que es m·e uou. - Tia. Ecoabí.
Anday uos outros que es me uou. - Peitia. Pecoabí.
Andaimo do assuquer. - Ybirâcoara.
Andaimo para frechar peixe. - Nhacumã. O mesmo se diz da
uara ou balisa de pescaria, a que se ata a embarcação
emqto pescão.
Andaimo no mato para esperar a cassa. Migta. Migtajurâ.
Tocai ibatê.
Andar. - Aguatâ.
Andar bem em fazer, ou não fazer. Etc. Aujete. Aujetepee.
Auieteramo, Aujeteramopee, ut Aujetepaco ixee, 1, Aujetepaco xeçoeímie. 1. bem andei que não fui, ou andey
be e não ir.
Andar a pe. - Aguataê, 1, Aguatanhe, I, Xepig rece aço, 1, Xepig
recenhe aço.
Andar de gatinhas. Opobo, aduerb. ut opobo, 1, opobonhe
aguata.
Andar â roda ora seia pessoa ora besta em atafona. - Anhatimã.
Anhatimãtiman.
Andar muito ou depressa. - Xeapoam, I, xeatapoam.
Andar roda como de engenho. Anhatiman. Opa:raranga, q~
dizem he improprio, senão se refere ao andar dos exos
hum sobre outro.
Andar roda de mão como d'algodão.
Anhatiman; Ababac.
Este segundo he improprio.
Andar roda pello chão como as de carro. - Apararang.
Andar como pião. - Apigririgm. O mesmo he da uentuinha, e
todo o genero de corrupio.
Andar como cada hum destes ou fazelos andar. - Aimopirigrim.
Andeia pessoa. - Poçubixuera. J ecotiarixuera.
Andeja ser assi. - Xepoçubixuér. Xeiecotiarixuêr.
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Andorinha. Taperâ. Mijuitinga outras muito grandes sinzentas Tapena.
Anel. - Moãnhaã.
Angelí, pao. - Andirâobajariba.
Angra dos Reis. - Ocaruçu.
Angustia. - Tecotebe. Tecotebetebe.
Angustiarse, ou angustiado estar. Aicotebe. Aicotebetebe.
Xepiaecotebetebe. Xepiaecotebe.
Animal quadrupes q. se come. - Çoô.
Animal quadrupes q. se não come.
Çooaiba.
Animar ou esforçar. - Aimopiatã.
Animar-se. - Anhemopiatâ.
Animoso ser. - Aicoetê.
Animoso mto. iuntamente com obras. Quigreimbaba. Maratecoara.
Anjo. - Caraibebe. vel. Apiâbebe.
Anno. - Roig, 1, Ceixii.
Anoitecendo, aduer.
Caruqineme. Pitünineme. Pigtupitünineme.
Anoitecer. - Oar pigtüna.
Ante, o mesmo que diante. - Tenõde.
Ante, apud et coram. - Tobâquê.
Ante antonte. - Acoacoquecê.
Antecoante. Coriteim. Coritei'nhote. Coriteiaibetê. Coeíete, 1,
coapapi. Coapapinhote. Os dous ultimas seruem propriamente para o que se come; como quando dizemos: Ante
quante o comeu todo. Narirey.
Antepassados. - Tamígypaguãma. Tuibaepaoãma.
Antes, Imo.
Te. Tene ut Perô te toço .1. mas ua antes
Pedro.
Antes de, ou antes que. - Eimebe, 1, janõde.
Anticipar. - Acenõdear, praevenire, act.
Antecipar. ali ter. - Aceçapigâ. act. quer dizer tomar desapersebido ou antes do tempo em q. se esperava embaracar, ou
não dar vagar, como se perguntase a hum como se não
defendeo. N. ou como uos não ferio pois tinha espada.
Resp. Aceçapiâenaco. 1. não lhe dey eu esse vagar, ou
tomeyo de subito.
Anticipar:-se sobeiamente. - Aieçapigâ.
Antiga cousa.
Igmuãna. Erimbaendaruera. Coecenheídaruera.
O mesmo he Çaruera.
Antigamente. - Erimbae. Aracaé. Coecenheíg.
Antigo em idade. - O mesmo q. velho.
Antigos. - O mesmo q. antepaçados, 1, Apiâpagoãma.
Antolhos. - Teçaarugoâ, 1, Teçagoarugoa.
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Antonte. - Acoquecê.
Anzol, ou anzolo. - Pindâ.
Anzoleiro. - Pindâmonhãgara.
Anzol pargueiro. - Pindâtinga, 1, Pindât1guçu.
Anzol de ferro. - Pindâuna. Pindâguaçíi.

A ante O
A olhos uistos. - Icatupenhê.
Aozadas. - Auge. Tambem quer dizer pera que he falar nisso.

A ante P
Apassentar. - Aimõgarii.
Apagar o fogo, ou candeya. - Aimõgueb.
Apagar, como a letra ou pintura. - Aimomemoã.
Apagar-se o lume. - Agueb.
Apalpar. - ApocopoC'oc, 1, Apococ (rece ), 1, Aiabigquig, Aiabigquigbiquig. act.
Apalpar cousa moile, q. da dessi no por da mão como hüa be-4
xiga de uento, etc. - Açungâ.
As palpadelas andar. - Apomobibigc.
Apanhar o espalhado. - Aimonoong, 1, Aceignhang.
Apanhar como pano. - Aceignhang. Ayapoapic.
Apar. prope, 1, corã. - Tobaquê ut Xerobaquê. 1. a par de
mim.
Apar, 1, a hüa, aduerb. - Oiepe, oiepe catu.
Aparar como marmelo. - Ayapeoc. Anhopin.
Aparar como hostia. - Acembeigquiti.
Aparar como o cabelo. - Ayapiretab. 1. Acetab.
Aparelhar algüa cousa. - Anhemoçãinã. ( rece).
Aparelhar-se. - Uide Aperceber-se.
Aparentado ser. - Xeretâ. Xemüetâ.
Aparradete ser. - Acãgu1. Apehl.
Aparradete ser assi. - Xeacãgui. Xeapebl.
Aparrado e grosso. Acang. Acãguçu. Acanguçuguaçu. Apeb.
Apebuçu.
Aparrado ser. - Xeacang. Xeacãguçu. Etcaet.
Apartar os que peleião. - Aipea.
Apartar o mao do bom. - Aiparaboc. Aicatuoc. ad.
Apartar como quer. - Aipea. Aimojaoc.
Apartar-se assi. - Aiepea. Aiaoc.
Apartar como amãcebados. - Aimõboir.
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Apartarense elles. - Apoir .1. Oropoir, in plurali.
Apartarense os caminhantes ou que estauão iuntos. Orojaoc.
Orojoçui.
Apartar-se do caminho. - Uide Desviar-se.
Apedreiar. Aiapiapi, e nota q. so neste verbo se sofre isto,
ainda que as pedras não asertem, posto q. sua propria
sinificassão he acertar atirandc, mas se fosse com frecha
ou uirote, enquanto não acertasse diria sarnentes Ajabijabi
que quer dizer errar.
Apegar-se a algüa cousa. - Aipicic. act Uide Pegar.
Apegar-se como o fogo ou doença. - Aiepotar ( rec·e ).
Apeirao no mar ou rio. - Tigpiapiambaba. Apiambaba.
Apeirao ser ou ter o mar. Xeapigambab. Xeapigambacatu.
Xerigpiapiambab.
Apelidar para as festas por messageiros. - Apareçar ( çupe ).
Apelidar-se. - Oroioenoenoy.
Apelidar para a guerra. - Uide Apregoar.
Apelido. - Uide Nome.
Apenas, aduerbio. - Çaí.
Aperceber-se do necessario. - Anhemcçainãn (rece ).
Aperceber-se para qualquer cousa que espera. Anhemoçacoi
(rece ).
Apercebido estar assi. - Anhemoçacoi guitecobo.
Apercebimento, a mesma cousa como a artilharia para o ymigo,
ou fogos pera o amigo q. se espera. Etc. - Nhemoçacojaba.
Apertar com a mão. - Aipicicatã.
Apertar o que se singue ou abarcar. - Aimõbicatã. Aioporatã
Aijubicatã.
Apertar hüa cousa com outra. - Aimoiaratã.
Apertar a lingua como fruita sylvestre.
Aipecü mombigc.
Aporoapecü mõbigc.
Apessoada molher, e reuerenda. - Cunhã matuete.
Apessoada ser assi. - Xematuete.
Apessoado homen. - Abâ matuete. Aba matuete goaçu. Aba matuetetenheiuçú.
Apessoada, ou apessoado. - Matuete. Matueteguaçíi.
Apisoar. - Ayàpatucâ. Ayapatucatucâ.
Apito. - Mim big. I tamibig.
Aplacar. - Anhonongatu. Aimonhirõ. Aimoierecoab. Aimoaribê.
Aplacar-se ou aplacado estar. - Aiucatu. Xearibe. Etc. vt. supra.
Apodar. Aicurab. Aicuracurab. Aceroceroc este he mais propno.
Apodrecer a carne, peixe, fruita, ec. - Atujuc.
Apodrecer o pao, corda, fio. Etc. - Xejuc.
Apolegar. - Acügâ. Acügâcügâ.
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Apontar como com ponteiro. - Aicoabeeng.
Apontar assi com o dedo por escarneo, ou despreso. - Apobeeng.
Apobeenbeeng. ( çupe ).
Apontar com a frecha. - Aimoin üuba. ( çupe ).
Aposentador, e todo o q. uay diante fazer prestes. Tenotara.
Morenotara. Dizemos Aço morenotaramo. 1. vou por aposentador.
Aposentar. - Aimombitâ.
Apouquentar ou ir gastando ou diminuindo. Aiaroc, ora seia
cantidade continua ou discreta.
Apouquentar-se assi. - Aiearoc.
Apreçar. - Acepigenõi. Acepicuguab.
Apregoar. - Aronheeng, 1, Aroçapucay. act.
Apregoar guerra. - Amarãboay. Aguariníboay.
Apressado ser, ou estar.
Xeranhe. Xeranheranhe. Xeranhe
· guiteco bo.
Apressadamente, aduerbio. - Anheanhe no fim do verbo, ut Aiapoanheanhe, i. faço o muito depress·a .
Apressar a alguem. - Aimoanheanhe. Aimoanhe.
Apressar-se. - Anhemoanheanhê. Anhemoajfi, ou repetido.
Apressar-se muito em demasia. Aiejucaaib. Anhêborigrijtecatunhe.
Apresentar. - Arocoab. 1. Tobaquê.
Apresurado andar fazendo, ou incitando.
Anhemoajfi. Anhemoajub catu.
Aprovar. - Auje ae. Auieipo ae. Auiecatutenhe ae.
Apupada dar a alguem. - Apocem, Apocempocem (rece).
Apto ser para qualquer cousa. - Auiecatu. Auiecatutenhe. Superlatiuo.

A ante Q
A que, ou a que cousa? - Bae çupepe?
Aquelle, ou aquella, ou aquillo que esta presente. - Quei. Queibae. Quea. E se esta absete Aque, vel Aquey. Aquea.
Aqueibae.
Aquelle, aquella, aquillo q. sinto ou ouço e não vejo. - Aipo. Aipobae.
Aquella, ou aquillo como quando me esquesse o nome. - Apo. ~.
Aquella he outra como quando me ·dão a culpa que não tenho. Aipoaubaeiponemã.
Aquelle assi mesmo cuio nome me não lembra. - Apô. ~. e mais
Ahê q. serue so ao genero masculino.
Aquelle. i. ille homo. - Ahê, ainda q. me lembre o nome tambê quer dizer elle.
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Aquelle que. - Acô posto antes do uerbo ou do participio. Aco
oiquê raco .Tupã ocipe, 1, Aco Tupã ocipe oiquebae, aquelle
que entrou na igreia.
Aqueloutro. - Aco amo aê.
Aquem, datiuo, cui. - Abaçupepe.
Aquem. Citra. - Quibongotig.
Aqui. - Que, 1, lquê.
Aqui algures. - Bipe.
Aqui algures pertinho. - Bipeteí.
Aqui estar. - Cobe aicô. Cobepe ereicô. 1. aqui estas tu?
Aquietar. - Anhonõgatu.
Aquietar-se. - Ajucatu.
Aquietar-se ino espirito. - Xeapicic. Anhemoapicic.
Aquillo que ambos estamos uendo.
Quea. Queea. Quebae.
Queebae. Estes que levão dous ee iuntos servem para o
que se mostra mais longe.
Aquillo que tu, e eu sabemos. - Aquea. Aquebae.
Aquillo, ou isso q. se ouve ou sête e não se ue, ou eu não conheço mais que por fama. - Aipo. Aipobae.
Aquirir, ou grangear. - Anhemoçainã, 1, xeputupab ( rece).
Aquolâ, aduerb. Loci. - Uide Acolaa.

A ante R
Ar o mesmo q. uento. - No ar. i . não no chão, nem em aruore.
- lbatê.
Arado. - lgbiibiapaba .1. lgbirigbiapaba.
Aranha. - Nhãdui.
Arar. - Aigbiibigab, 1, Acibigab, 1, lgbig.
Arca e tudo o que disso serue. - Caramemoã.
Arcabus, ou espingarda. - lgbirapocaba.
Arcar com uara. - Ayapar.
Arcar como arco. - Uide Armar.
Arco de tirar. - lgbirâpara, mas 1a o custume tem Urapara.
Arco de · pipa. - Cuapoaçaba.
Arco da uelha. - Gigiba.
Ardegamente. - Atã . vt. Anheegatã .1. Taigâiba.
Ardego ser na fala. - Xenheegacig. Xenheegaparatã.
Ardegamente se auer, ou ardego ser no q. faz. - Xetaigaib.
Ardencia do mar. - Paranãendig.
Ardencia fazer assi. - Xeredig.
Arder. - Acay.
Ardis. Area. - Igbicui. Ibicuitinga.
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Area preta. - Ibicuiuna.
Arfar o nauio. - Aieaitygytigc. Anhetiãpigapigr.
Argola. - Apignha.
Argola de ferro. - Itaapignha.
Arma ter na mão como espada, etc. - Xepopeçoar. Tudo o q.
homê tem na mão se chama popeçoara.
Arma offenciua. - Mopeçoara.
Armação como a de nauio, casa, etc. - Canga, e qualquer pessa
de tal armação, ut ocanga, 1, ocãgoãma .1. madeira para
a casa q. ha de ser.
Armação pollas principaes peças em que se sostenta qualquer cou..
sa ou machina. - ltâ.
Armada. - Igaruçueta.
Armadilha que tomba com peso ou estalando. - Mundê. Suas
especies: Mundê arataca. Mundê picá, de passarinhos.
Mundê peba q. he a lousa. Munde guaçú. Mucuiri com
q. armão ás onsas. Patacfi com q. armão aos urubús.
Armar de nouo esta armadilha. - Anhonong. Amüderung. q. he
fazela.
Armar a ia feita ou a q. se desarmou. - Açupir. Aipotaímoin.
Armar de maneira que não caya ainda que passa a cassa, polla
fazer assegurar por algüs di.as. - Aimopotaíjar.
Armar depois de modo que caya o que passar.
Aimopotaíguê.
Armar laços. - Aiuçamuin. Aimoin, 1, juçana.
Armar arco, ou bêsta. - Aipirar. Aurapapirar.
Armar a perna luitãdo. - Acetigmãtnamam, act. Aipucujurar, mais
proprio composto de pucu, que he aquella parte delgada
da perna, Aijurar, que he tomar com laço.
Armas offenciuas, gnlr. - Morapitiaba.
Armas brancas deffenciuas. - Itaaoba.
Armas dalgodão. - Aminijuaoba. Aminijuaob poãnama.
Armeiro. - Itaaob monhangara.
Armela de ferro. - Itaapignha.
Arnela. - Tãnhigpigpuera. Tãnhapopuera.
Arpão ou arpoeira. - Itaüuçãma.
Arpeo. - Ypoãypoã.
Arpoar. - Aicutuc. Anhibõ.
Arraya. - Jabebira. Suas especies: Jabebigtinga, Narinari, Narinaripinima e Aiereba.
Arrãcar como espada. - Acequij.
Arrancar como erua. Aimondoroc, o mesmo serue pa. raizes,
como mandioca, nabos, ec. E. Ajooc.
Arrancar como cabello. -- Aipoo.
Arrancar o afincado. - Acequij. Ajooc.
Arrancar o que está morrendo. - Uide Tirar.
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Arranhar. - Aicarãy.
Arranhaduras. - Carãindaba.
Arrazado estar o raso, etc. - Xerobapigcae, xerobapigcaengatú.
Arrazar. Aimobapigcae; Aimobapigcaegatú.
·A rrazarense os olhos daguoa pa. chorar. - Xereçaapitãpitang .1.
Xereçacoaraapitã pitang.
Arrastando ou arrastado ir como a roupa comprida. - Acirigric.
Arrastar. - Aimotigrigrigc.
Arrebatado ser. - Xeporojucaib .1. Xecagoaib.
Arrebatar ou tomar da mão por força. - Aipoequij. act. (rece).
Arrebentar. - Apuc. Aboc. neut.
Arrebentar, act. - Aimombuc. Aimoboc.
Arrebentar a pranta de uara. - Xerenhüi.
Arrebentar o grão antes de ter folha. - Xerenhüy. Xeagoarãy.
Arrebentar a aruore. - Uide Brotar.
Arrecadas. - Nambipaya. Diferem das orelheiras assi no nome,
como na feição: porque as orelheiras propriamente sam
aquelles ossos de buzios muito compridos, ou de pedra
marmore que chegão, ou passão dos hombros, e chamãose
, Nambipora, mas confunde-se.
Arrecear. - Aipouçub. act.
Arrecear a alguem ou o mal que lhe pode uir doendo-se delle. Aronheangu, o mesmo que timeo tibi, mas he actiuo.
Arrecear-se dalgüa cousa. - Anheangu ( çui).
Arrecear-se dalguem que faça o q. não deue.
Anheangu
(rece ).
Arredar. - Uide Afastar.
Arredondar como hostia ou circulo. Aimoãmãdab. Aimoapigy.
Arredondar como bola. - Aimoapuâ.
Arrefecer. - Xeroig. Xeroigçang.
Arrefens. - Morepig.
Arreganhar, o mesmo que fender.
Arreganhar os dentes como cão. - Xerãibitir.
Arregoar como figo. - Aboc. Aboboc.
Arremedar. - Açaãçaang.
Arremeçar a alguem. - Aimoanhan. act.
Arremeçar por botar. - Uide Botar.
Arremeçar-se. - Anhemoanhan. Anhemoanhãanhan.
Arremeter com a!guem. - Acepenhan, 1, Açopenhan, mas he gros-·
seiro, activos.
Arremeter o animal, ou ser brauo. - Anharõ.
Arrenegar ou detestar. - Aroirô, 1, Aimomburu. act.
Arrepellar. - Aiabequigequigy, 1, Aiacangequigequigy.
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Arrepender-se do que fez. - Tiete no fim do uerbo, ut Araç0tiete
ae, 1, Araçotiete paquixee ae. E tambem· se faz hum uerbo
composto de Ae e tiete, e no cabo aquillo de que me arrependo, ut, Aetiete, Eretiete, Eitiete, e construisse com supino ut: Aetiete paquixe ijucabo ê aê, e nota que isto não
he dizer, arrependóme, mas he declarar o que o coração
arrependido sente, ou diz comsigo.
Arrepiar a carreira. - Aiebigbenhê. Aiebigbenhe guixobo, guitu,
etc.
Arrepiamentos ter de frio o doente. - Aiepocâ. Aiepocâpocâ.
Arrepiamentos da carne. - Tetepiringa. Miringa, 1, Aninga.
Arrepiamentos ter assi. - Xepiring. Xeaninganing. Xeretepiring.
Xeroopiring. Este declara mais porque o primeiro as uezes
fica ,a mbiguo com estremecer de medo.
Arrepiamentos causar assi. Aimopiring. Aimopiring ucar. act.
e os mais de cima.
Arrepiarense os cabellos de medo. - Xerabigbigr. Opa xerababigbigri.
Arrepiarse. - Uide Estremecer.
Arreuesada cousa, má de saber ou de fazer. - Jaba!ba.
Arreuesada ser assi. - Xeabaib.
Arreuesado, ou arreuessadura. - Gueena.
Arreuessar. - Agueen. r..eutr. Aimogebir. act.
Arriba, sursum. - Y gbatê.
Arriba mais. - · Ybatepigrigb. Ybatepigrigbí.
Arribar o nauio para onde sayo. - · Aiebir. Anhatimani.
Arribar assi muitas uezes. - Aiebigiebigri. Anhatimãtimani.
Arrimar. - Uide Acostar.
Arrimar-se a algüa cousa. - Aiecôc. ( rece).
Arrodear. - Anhaman. Ajopiar. act.
Arrodear como algüa ponta de terra. - Uide Dobrar.
Arrodear andando como o que se perde ou busca algüa cousa. ---'
Anhatimãtiman.
Arroido, ou estrondo de géte. - Nhemoajú.
Arroido fazer assi. - Uide Matinada.
Atroido dos q. pelleião em algüa briga. - Nhoepenhana. Maramonhanga.
Arroido fazerem assi alguns.
Oronhoepenhâm. Oromaramonhang.
Arroido fazer com alguem. - Uide Peleijar.
Arroido fazer. - Aporepenhan, neut. Amaramonhang ( rece ).
Arrojar como a roupa comprida. - Acirigric. neut.
Arroinar. - Aimoangaipab. act.
Arroinarse. - Anhemoangaipab. neut.
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Arrombar como arca, cabaço, nauio. ec. - Ajocâ, Aimõbuc. Aimonarang.
Arrombarse assi. - Apfic. Aiecâ.
Arrotar. - Xeefi.
Arroto. - Eu.
Arroto fed. - Efirem.
Arropar. - O mesmo que Cubrir.
Arrôs. - Abatij. Abatijmirin.
Arrufar-se ou Arrufado estar. - Aiíemoirõ.
Arrufado ir-se Aço guinhãguinhãna vel Anhaanhanguitu guitec·obo.
Arrufar-se como o q. toma por mal o q. lhe fazem zombando. Anhemoacig.
Arrugado estar, ou arrugar-se. - Anhinhing.
Arrular a criança ao colo pª. q. durma. - Aimboij. Aimoçuçung.
Arqueiar de cançado. - Xeuucuâr. Xeucuacuâr.
Artelharia. - Mocaba. Mororocaba.
Artelho. - Minhuã vel Pinhuã.

A ante S
Aza do q. auôa. - Pepô.
Aza do uaso. - Nambi.
Aza como de sesto, ou alcofa. - Jpicicaba. 1, Pigcicaba.
Azado. - Nhaêpepoguaçu.
Asco, ou nojo. - J egoarfi.
Asco ter. - Ajegoarít. ( çui).
Aselha qualquer. - Picicaba. vel. nambi.
Asinha. - Çapigâ, 1, eçapigâ. Nunca se usa só por si senão junto
com o uerbo e no fim ut Eraço eçapigâ, leua o asinha.
Asinha mandando. Queremê. Nein, 1, enein, depojabab; coritein.
Asma doença. - Iucuacuara.
Asneirão, 1, de pouco saber. - Tecocugoabein muçu.
Asno o animal. - Tapitiguaçu.
Aspa, aquella figura. - J ecunaçaba, 1, J ecundaçaba.
Aspa fazer, ou por duas cousas em aspa. - Aimoiecudaçab. act.
vide Atrauessado.
Aspera cousa no tacto, ou aspereza. - Corocoroya. Aembeguaçu.
Aembecoroya.
Aspera cousa ser assi. - Xecorocoroy. Xeraembegoaçu. Xeraembe.
Xecoroy.
Aspereza do mato. - Yjaiba. Yiaibuçu.
Aspero ser o mato. - Xeaib. Xeaybuçu.
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Aspeto caminho. - Peayba. Etc. .
Aspeto ser na fala, ou aspera fala ter.
Xenheengaci, ,1, xe·
nheegacipirib. Xenheengacigcatú.
Assado, ou cosido estar iá o q. se cozinha. - Agib.
Assada cousa, e não cosida. - Mixira.
Assar como quer. - AceC'ir. Act.
Assar assi. - Amixir. N eut.
Assada carne debaixo da terra ou couas. - Biarigbig.
Assala assi. - Aimoébigarigbig. act.
Assadura qualquer que se assa. - Mixira.
Assanhado estar ou assanhar-se. Anhemoirõ guitecobo. Anhe·
moirõ.
Assanhar. - Aimoirõ. Aimonhemoirõ. act.
Assanhar o animal. - Uide Prouocar.
Assentado estar. - Ain. Aguapigc guitena.
Assentar como ao menino. - Aimoguapígc. act.
Assentar fazer, ou mandar. - Aimoguapicucar. act.
Assentar-se. - Aguapigc. Ain.
Assento pello banco, cadeira, etc. - Apicaba.
Assento pollo lugar. - Tedaba.
Asserenar. - Aimocoen. act.
Assi como.
Ja, Jabê, Jacatú, Jacatutenhe, Nongara, ut Pero
jabê, 1, assi C'omo Pedro, a saber de seu corpo, idade. Etc.
Assi como glr. - Ramei, ut jaguara ramei:, xerepenhãni. 1. assi
como cão arremeteo comigo.
Assi nem mais nem menos. - J acatutenhê.
Assi desta maneira, ou assi como eu digo. - Nã, ynã, nãní.
Assi desta, e não dessa man. ra. - Nãte, quasi o mesmo he: tene,
nandê, nandete, nãdetene.
Assi dessa maneira, ou como tu dizes. - Emonan.
Assi dessa e não destroutra man. ra. - Emonãdê. ec. ut supra.
Assi, assi, laetantis. - Eé, C'omo quem diz auiate eu da colher,
tambem quer dizer bem empregado te seja.
Assi he. - Anhe, 1, aje, anheco, anhenaco.
Assinalar. - Aicuguapâmoin act.
Assinalar-se. - Aiecuguapamoin.
Assinar-se em carta. - Aiecoatiar.
Assoar. - Ayambuboc. act.
Assoar-se. - Anheambuboc.
Assolado ficar tudo, ou assolados ficarem. - Oropab, 1, opaoropab; opaorepabi, 1, oretiguer; oretiguecatíi.
Assolar e destruir. - Aimõbab. Aimondiguer.
Assolver o sacerdote. - Açobaçab. -act .1, Atupãmonhirõ, çupê.
Assomada pessoa. - Cagoaiba. Moroiucaiba.
Assomado ser. - Xecaguaib, 1, xeporoiucaib.
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Assomar. - Uide Contar.
Assomar tamalauez sem se descobrir de todo. - Cêb, a qual particula adir iunta com a parte do corpo que se descobre como se he o rosto dirá: Xerobacêb; se a mão,. xepocêb. Etc.
He proprio da criança q. nasce mal.
Assombrar como cousa má,, ou uisão. - Anhãgueraço. Aimõdij.
Assoprar. - Aipejii.
Assocegar. - Uide Aquietar.
Assoucegar-se. - Aiuc·a tfi. Xeapicic. Xearibê.

A ante T
Atabaque~

e todos os demais desta sorte. - Guarara. Mopõgaba.
Atabafar. - O mesmo que Cobrir.
Atabafar com resoens. - Ajapigpig iepe. Ainheegapipig iepe. act.
Atadura, ou atilho qualquer. - Poaçaba.
Atalaya. - Uide Espia.
Atalaya, o lugar. - Morepiacaba.
Atalayado estar, ou andar. - Anhemoçacoi. Anhemoçacoicoi, com
guitecobo ou sem elle.
Atalhar ao que foge. - Açoquecim. Acenondear.
Atalhar ao q. fala. - Ainheengenõdear..
Atambor. - Guararáguaçu.
Atar. alligare. como ao gato, ou cão porque não fuja. - Aiapití.
Atar as mãos quer com corda quer com algemas. - Aipopoar.
Atar polos pes peando somentes porque não corra. - Aipucuçamoin. Aipucuçan. act. Aimopucuçan.
Atar pollos pes como galinha, ou cabrito, pª. leuar ás costas. Aicupigpoar.
Atar em algum pao para leuar de ombro a ombro como porco, Etc.
- Aipitapoar. act.
Atar, como quer.. -Aimombigc. Aiopoar.
Atauiar. - Uide Enfeitar.
Atauios. - Jeguacaba.
Ate, aduerb. - Tiruã, ut. ixetiruã aço .1. até eu uou, Alr. Tecatunhe,
in fine uerbi. ut xeacatecatunhe, até bradar comigo.
Até, praep. usque ad. - Pe, como se hum partice da Bahia pera
Porto Seguro, e dicece: Tiaço xeirünamo Nhoecembepe
nhote .1. Uai comigo somente ate os Ilheos.
Atear-se fogo de huã cousa noutra. - Aiepotar, e se as cousas
fossem muitas, Aiepotapotar. (rece ).
Atemorizado estar. - Acequije guitecobo.
Atemorizar. - Aimocequigje. L Aimoquigcig-je.
Atenazar. - Aipixãpixam.

,.
VOCABULARIO NA

,.
,.
LINGUA BRASILICA

47

Atentar para algüa cousa. - Amaê (rece ).
Atentar assi sobeia e coriosam . te. - Anhemoeçapiçô. Anhemoeçapiçôcatu, ( rece).
Atento estar, ou com atenção ouvir. - Aieapiçâcâ. (rece ).
Atiçar o fogo. - Açapignhâng. E se he achegando, ou ajuntando os tições. Açobamojar.
Atiçar o fogo ao q. se cozinha. - Açatapig ut eçatapi deremimõya,
1, atiça o fogo a tua cosinha.
Atirar praecise, sem ter cõta com o acertar ou não acertar. Açaang. act.
Atolar ora seia em lama ora em area ou terra fofa. - Xepigcoab.
O mesmo he se indo pello caminho mete-se o pe em algüa coua ou buraco que não uisse.
Atoleiro. - Tujuca. Tujucuçu.
Atrancar a porta. - Aimoten, ainda q. não he mais proprio a tranca, que a qualquer outra cousa q. a não deixe abrir.
Atrancar escorando. - Uide Escorar.
A trancos ler, referir, etc. ad.
Aimopapang. Aimopapapang.
Ayapixoçoc. actiuos.
Atras de algüa cousa ir ou andar. - Çaquipueri, 1. Aico. Aço, etc.
Atrauessado estar ou ao traues, aduerb. - Oigbabo.
Atrauessada estar algüa cousa no caminho. - Apeaçab guitupa, 1,
Açaçabpê guitupa.
Atrauessado iazer na rede. - Açaçab, açaçabiõte, e ficalhe a rede
por acusativo. O mesmo Ayníaçab.
Atrauessadas estarem duas cousas hüa por sima da outra como a
crux, ou aspa. - Orojecunaçab.
Atrauessadas por assi ou crusadas. - Aimoiecunaçab. act.
Atrauessar como com seta. - Açaçab.
Atrauessarse a outro diante, ou adiantarselhe. - Acenõdear.
Ao traues, ou atraues o cõtr°. de ao longo. - Oigbabo. aduerb.
Atrelar como cão. - Aiapiti, 1, Aixamoin. Aimoçam.
Atreuido ser pera com pessoas ou como quer. - N axeporopouçubi.
Atribulado estar interiorm.te. Aicotebê.
Aicotebêtebe vel
Xepigaecotebe, 1, xeangecotebêtebe. Xeangecoaib. Xeangecoaiaib.
Atribular assi. - Aimoingotebé. E assi nos mais.
Atrigar-se muito. - Aieçapia. Anheboririj tecatunhe.
Atroar a alguem fazendo matinada como quer. - Aimoaju. act.

A ante U
Auanador. - Tatapecoaba.
Auanar, ou asS-Oprar. - Aipeju.
Auanar moscas. - Aimõdo.
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Auanar a cabeça dizendo que não quer. - Anheacãmobabâc.
Auano das moscas. - Beriimõdoaba. Berfimõdoatigba.
Auano, ou auanador. - Tatâpecoaba, s, do fogo.
Auentaie fazer, ou auêteiado ser a outro como quer. - Çoce, ut
de çoce yxe,1. eu sou sobre, ou mais que tu, ou façote uêtage.
Auentagê leuar a outro andando ou correndo. - Anhopoan. act.
Auante, ou adiante, aduerb.
Aimõgotig. Aquecotig, ut Lisboa
amongoti, 1, aquea cotig .1. de Lisboa para diante, ou auante ou alem della.
Auarento ser. - Uide Escasso.
Aue. Generaliter. - Guirâ.
Aue de rapinia gnlr. - Guirâguaçu.
Auesso, contro0 • de drtº. como de pano.
Ipig. 1, Pig.
Auesso ir, do fito, dizer, etc. - Aroanel. Itateê. Iiatigbinhê.
As auessas ou ao reues, aduerb. - O mesmo.
Auiado estar como do q. ha de leuar. - Xereco auje.
Auisado. - Abatecoe'Uguacatu.
Auisado estar, ou discreto. - Xetecocuguacatii. Uide Discreto.
Auisar, ou auiso dar a alguem. - Aimõgacuguab, vel Aimomõrãdub. act.
Auô, o homé. - Tamiya. 1. Tamignha.
Auô, a molher. - Ariya.
Auoar. - Abebê.
Auoar, ou auoando ir, metaforice, quando hum uay m. t°. depressa.
- Guim aenhe.
Auorrecer. - N-ayamotari . act.
Auorrido estar, ou andar. - Xepitubâr. N axeapicigqui guitecobo,
he propriam. te hum que â nada se aplica nem ainda f alar pode, nem gosta de folgares.
Absencia. - Tecoeima. Em absencia, cupecotig, cupepe, 1, cupe. pee, ut xecupepee ahe aipo yeft, 1, em· minha absencia
disse elle isso.
Absencia alr. - Oipireima, s, do lugar, ou casa donde hum reside.
Absentar-se. - Acanhêcanhem.
Absente sendo assi do tal lugar. - Xeroipigreima.
Autor ou causador. - Monhãgara.

A ante Z
Azagaya. - O mesmo que lança.
Azeda cousa. - Aya.
Azeda ser assi. - Xerây.
Azedar a alguem contra outrem. -

Aimoirõigrõ çupe.
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Azedar como o cão para q. arremeta. - Aimonharõ.
Azeite. - Nhãdig.
Azeite de peixe. Piranhãdig. E se he de tubarão, ou balea,
Nhandignéma.
Azeite de cocos. - Nhandigetê.
Azeitóna. - Nhandigâ.
Azia. - Muçuumucaya.
Azia ter. - Xepuçuumucay.
Azinhaure. - 1tanéma repoti.
Azortages. - Moronupãçaba.
Azouge. - 1taecobê.
Azul cousa. - Obig. vel Çobibae.
Azul ser. - Xero big, e na terceira çobi.
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Deincipientibus a litera B ante A
Baba, ou babas. - Tendicirica. Xerendicirica.
Babar-se. - Xerendiciric.
Babuge dagua, 1, atona. Igapeara; na babugem ou ababugem
dagua, jgapearibo; jgapeararupi.
Baça cor. - Pitanga.
Baceira polla doença do baço. - Y gbigpiara.
Baceyra ter assi. - Xeibigpiar.
Bacia, ou bacio de estanho. - Itanhaen.
Bacio qualquer, ou prato. - Nhaen.
Bacio pollo seruidor. - Caapiaçoaba.
Baço ou passarinho do animal. - Perê.
Baço polla doença delle. - Uide Baceira.
Baço ser na cor. - Xepitang.
Bacoro. - Tayaçuaira, 1, Tayaçuairuçú.
Badejo peixe. - Pirâtiapoâ.
Bafeiar ou uaporar, neut. - Atimbor, Se he pessoa, ou cousa uiua,
Xeputuêtuê.
Balia ter. - Xerigynô.
Bafo de pessoa. - Jurutíbora; Pigtú.
Bafo como de cousa quente ou uapor. - Timbora.
Bago de espada. - Nãbi, mas sempre se nomea iuntamente a espada: ut jgape nãbi; das partes delle por si o que está enrolado na espada, jatírãna; os pendentes ou campainhas,
jatirãbebê.
Bagre do mar, hüs aluinhos. - Guiri; outros amarelos, Ürutu.
Bagres dagua doce. - Nhüdiâ; Mãdij; Pirâacãmucú; Jau; este he
muito grande.
Bahia, ou enseada qualquer do mar. - Coa. Paranagoa.
Bahia de todos os santos. - Quirigmure. Paraguaçu.
Bailhar, ou dançar. - Aporacey.
Bailhar abraçado com o outro. - Uide Abraçado.
Bailo ou dança. - Moraceya.
Baixa cousa como casa, et simil. - Jgbiboí.
Baixa ser assi. - Xeybiboi.
Baixio no mar. - Tygpieima.
Baixios muitos. - Tigpigeigeigma.
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Baixo, ou baixinho, aduerb. - O mesmo.
Baixo por curto. - Uide Curto.
Baixo falar. Etc. - Beguê. Uide Passo.
Baixo, ou baixio no mar. - Tigpigeigma.
Baixo ser assi o mar ou qualquer agoa. - Naxerigpij Et 1n 3.ª.
natigpij.
Baixo por casta. - Angaipabl.
Balanças. - Baeraangaba.
Balancia. - Anhumatiroba.
Balsamo da terra. - Cabureibicigca; a aruore delle Cabureiba.
Balisa qualquer. Cuguapaba ut Pecuguapaba, 1. balisa do caminho.
Balisa da pescaria, s, hüas uaras em q. se amarra a embaroaçãQ
em quanto se pesca. - Nhacumã, vel, J acumã.
Baluarte ou guarita. - Migtapucú. Migtacory.
Bambalear o pendurado. - Ajatimüg. Aiatimütim üg.
Banana. - Pac·ô ba.
Banca redonda. - Apigcabapuã.
Banco. - Apigcapucu.
Banda ou parte. - Cotig, ut Caa cotig. 1. para a banda do mato.
Bandeira. - Beraberapaba.
Bando por multidão. - Ceigya. E se he de gente, Teigya.
Bando ser assi, ou andar em bando. - Orereij; orereigynhe tambem se aplica a cousas inanimatas, ut Itareiya, 1, infinidade
de pedras, Etc.
Bandeiras. imigos. - Jopeaçara.
Bandos fazer, ou apartarêse em bandos.
Oroiopeâ; oroiopeâ"
pea.
Banha qualquer gordura. - Caba.
Banhar ou banhar-se. - O mesmo q. lauar-se.
Banhos fazer aos casados. - Aronheeng. act.
Banquete. - Uide conuite.
Barata animal. - Arabê.
Barata cousa ser e pressa. - N axerepigetey; N axerepigmarãgatuy;
Xerepigmoconhõi.
Barba pollo queixo somente. - Tediba.
Barbar de nouo. - Uide pungir.
Barbas do Gallo. - Jun1bi tigpôya.
Barbas como do gato, peixe, & simil. - Amotaba.
Barba, ou barbas, os cabelos. - Tendibaaba.
Barba do anzolo. - Arupareaca.
Barbasco, não tem genero. - Timboguaçú, Timbopiriãna, jbiratimbo. Y apicai; e o sumo de cada hum destes Tingui.
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Barbasco dar. - Atinguijar actiuo. tanto monta que lhe fique por
acusatiuo o rio como o peixe, ou ·a mbos iuntos e tambem se
diz absolute.
Barbear. - Acendiba apin.
Barbeiro de trosquia. - Moroaçigpara. Moroapindara.
Borboleta. - Panãma.
Barbuda galinha et simil. - Yayuçubae.
Barbuda ser assi. - Xeayuçfi.
Barca como de engenho. - Jgapebuçu.
Barca ou barco gnlr. e toda a embarcação. - Jgara.
Bardascamente. - Aiba.
Bareias. - Beruraira, Beruaira.
Bareias por a mosca. - Aieaigroc. (rece ).
Barra dos portos. - Jgmbiaçaba.
Barranceira. - J gbieçapigcãga. He propriamente quando o mar
caua a praya de maneira q. fica pa. a banda do mato hüa
dificultosa subida, quer a dificuldade seia em respeito de
cousa grande, quer de pequena de maneira q. basta ficar
altura de hüa mão traueça, e assi aonde quer que estiuer
o tal modo de cortadura se chama Ceçapicanga, o qual difere muito de ladeira.
Barrancos. - Jgbiãma; jgbiãbiãma. Jgbiaçura.
Barrar como casa. - Ayapetec. Aigbigapetec.
Barrar como as panelas emq. se guarda o uinho. Ecoet. - Açubapigtec.
Barreiras que ha comümente ao longo do mar em terra alta.
Guarapiranga.
Barreiro donde se tira barro. - Nhãuügoara.
Barrela fazer, ou lauar a roupa com ella. - Aimogib; mais proprio:
Aipomogib. act. a roupa he acusatiuo.
Barrete. - Acangaobapuã.
Barriga. - Tiguê, 1, ciguê.
Barriga so a parte della do imbigo para baixo. - J gbigoa. A outra
parte quanto diz de uerilha a uerilha, chama-se Tambê, 1,
çambê.
Barriga da perna. - Timãoô.
Barril de páo. - Jbiraigâ, jgbirâigamirim.
Barro qualquer terra vermelha. - Jgbipitanga.
Barro de louça. - Nhauüma.
Barro branco como cal. - Tobatinga. Outro amarello com q. se
dá cor á louça. Tagoâ. Outro uermelho com q. se pinta.
Tagoapiranga.
Barquear leuando gente. - Aporeroigaçab.
Barqueiro como arraes. - J gararerecoara.
Barqueiro de passagem. - Moreroigaçapara.
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Basta, pro sufficit. imperatiuo. - Augê. Augêuí. Augeã.
Bastar deue quasi o mesmo. - Augeipo, isto he como quem diz
segundo meu iuizo.
Bastar deue como que depende do iuizo ou parecer doutro. - Augeruãpe; Augeruãtepe; Augeruãpee?
Bastardo. - Aguaça membira.
Basto ser o mato. - Xeaibuçu, 1, xeapoanam.
Basto ser o polme. - Xeruum, 1, xeruumuçu. Xeapiçang; Xeapiçanguçu.
Basto e uiscoso ser como clarificado. - Xepomong. Xeapigtagic.
Batalha. - Marãna. Marâtecô. J oguerecô.
Batalha dar. - Apococ ( rece). Oroioguereco. Oroicomarã.
Batata. - J etigca.
Batel de nauio. - Jgâmembira.
Bater, ou rogir, neut. - Xepu..
Bater em algüa cousa.
Aimopu. Aimopumopu, isto principalmente he com a mão E em cousas q. soa, e, se noutras
cousas bater-se c·õ pedra ou pao diria. Aimotac. Aimotamotac, e todos são actiuos, o acusatiuo he a cousa em q. se
bate. J sto diria propriamente o que deixasse de dar no
tamboril, e desse no arco como fazem pera soar menos.
Bater o dente com frio. - Xeragitataca, 1, xerembêtatac. neutr.
Bater-me o coração. - Xepiatitic.
Bater algum forte, ou tranqueita.
Aimojar. actiuo. Apococ.
( rece ).
Bautizado. - Ojaçucbae, 1, jmoiaçuquipira. Jmongaraibipira. Cercr
quipira.
Bautizar. - Aimoiaçuc. act.
Bautizar-se. - Aiaçuc, 1. Anhemoiaçucucar, et sic de coeteris.
Baixa cousa. - Uide Baixa.

B ante E
Bebado. - Çabeipora.
Bebado estar. - Açabeipora.
Bebedisse. - Çabeigpora.
Beber, act. - Aii.
Beber agoa. - Aüu.
Beber uinho. - Acafi.
Beber ate esgotar o copo. - Uide esgotar.
Beber como em xarope ou purga. - Apoçangufi.
Beberagem assi. - Moçanga.
Beco ou rua estreita. - Onhobaü. Onhobaümirí. Ocâmiry.
Beiço de cima. - Apoã.
Beiço de baixo. - Tembê se he de homern, e se não Cembê.
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Beiço pella borda do pucaro, talha, etc. - Cembê.
Beiços, glr. - Tembe. Cembê. ut Xerembê meus beiços ou beiço.
Beissudo. - Cembeguaçubae.
Beissudo ser. - Xerembeguaçu.
Beissudo em uocatiuo. - Baeembeguaçu: esta particula bae serue
para isto todas as uezes que hum quer chamar a outro
qualquer nome, e sempre se prepõe.
Beijar. - Aipigter.
Bella cousa. - Matuete.
Bellegui. - Moropicigcara.
Beliscar. - Aipixam. Aipixãpixam.
Belliscar a comida. - Aipipin.
Bem, bene. - Catu.
Bem auiado estaria quem fizesse, dissese, etc.
Aemocerã, 1,
Aemopee, cõ aubi no cabo ut Aemope ixe ceraçoaubiê. Etc.
Bem esta. - Uide basta.
Bem estar onde esta. - Auge aicô, 1, Augê rerecôu. E se he deitado, Augê aiub. Et sic de coeteris.
Bem andar em fazer ou não fazer etc. - Uide andar bem.
Bem estar o traio e qualquer outra cousa. - Anharõ. ut Xe arõ
xe aoba, esta me bem meu uestido. Nãdearõi de puca .1.
não te está bem o riso. Etc.
Bem fazer a alguem ou bem tratar. - Arecocatfi. act.
Bem feita cousa artificial. - Aigçô; jaete.
Bem feita ser assi. - Xeaigçô. Xeaigçocatu. Âs uezes quer dizer
comer bem guizado especialmente amãdiçoba q. com a boa
cozidura perde o amargor.
Bem querer. - Açauçub. act.
Bem querer, nome. - Joauçuba tambem quer dizer. Mutua dilectio.
Benignidade. - Morauçubara.
Benignidade ter ou uzar della para com alguem. - Açauçubar. act.
Benigno ser. - Xeporauçubar; Xeporauçubacatu; absolute.
Bens de fortuna. - Bae.
Bens ter assi. - X êbae.
Benta cousa. - Caraiba; ymõgaraibipira.
Benta ser. - Xecaraib; ymõgaraibipira 1xe.
Benser ou consagrar. - Aimõgaraib.
Benser o comer. - Açobaçab.
Benzer-se. - Aiobaçab, Aieciba çab.
Bernes, certos bichos q. no mato entrão em pessoas sans e nos
cans. - Ura.
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Bespas. Caba. Suas especies. Taturana; Tataeira, estas p1cao
grandemente. Cabece, Tapiucaba, Aigcaba, Cabobaiuba; Cabapoã; Eyxu. Cabatr; Curuperana; Eyxui; Cabeçapiçocima.
Câçunununga.
Besta. - Uide animal.
Bêstas de tirar. - Jtaurapara.
Besteiros hüs que auoão. - J açatina.
Bestial. - Tecocuguabeimuçu.
Bexiga de ourina. - Tiguru.
Bexigas, doença. - Birati; Biraiba; os carijos lhe chamão Curuba.
Bexigozo ser do rosto. - Xerobapupuc. Xerobapupupupuc; Xerobâcuruba.

B ante I
Bica q. corre de sima de algüa rocha ou penedía ou por ella abaixo.
- Jtarerê.
Bica como quer daguoa. - J gtororõma.
Bica pala cal por onde corre. - Jgtororombaba.
Bicheiro ou craque. - Tigãya.
Bichinhos dagoa ceidiça dõde se gerão mosquitos sê morrer o primeiro. - Jgtatina.
Bichinhos do mato uermelhos pouco maiores q. ouções que causão
em homem grande comichão pollo corpo.
Mucuiji.
Entrão pollo corpo.
Bichos que entrão nos pes. - Tunga.
Bichos da terra, ou paos. - J gçoca.
Bichos q. se come, e nascem dentro em paos e canas. Bahfi.
Outros nascem no tronco da palmeira q. chamão Pati, e
chamão-se J aratitâ, outros q. nascem dentro dos cocos da
palmeira. Taburaa.
Bichos, por todos os que nascem dentro da fruita E similia.
Çaçoca.
Bichos de carne, ou peixe podre. - Ura. Mormente os q. nascem
de barejas porq. outros q. a propria podridão da carne produz tambem se chamão Igçoca, 1, Çaçoca.
Bichos ter a carne dos primeiros. - Xeur. Xeuxeur, e da segunda
maneira Xeraçoc. Xeraçoraçoc.
Bichos geralmente por todos os q. se crião com o Sol ou chuua
como a lagarta. Ec. - J gçoca.
Bico de passara. Ti, emquanto esta no passara, e cortado
Tiboera.
Bico de iunco como dizem quasi dicat ha nada em comparação de,
etc. - Uide nada.
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•
Bigodes. - Amotaba, Apoãaba.
Bizouros. Mãgãga; outros, que picão como bespas Mangagay.
Aramãday.
Bivivm ij. - Peipigcoya.

B ante L
Blasfemar. - Atupãmõburu.
Blasfemeas. - Tupãmomburii.
Blasfemea -pessoa. - Tupãmomburuara.

Bante O
Boa, ou bom. - Catii.
Boa, ou bom nas condições. - Angaturãma. A boa, ou bom de N.
Angaba ut Ei xerubaangaba yxupe, 1, lhe disse o bom· de
meu pay, e sempre se diz gabando o dito, ou feito da pessoa, ou a mesma pessoa.
Boca gnlr. - Jurii.
Boca por em alguem .1. falar contra ec. - Xeiuruar, Xeiuruaruar
(rece ).
Bocado do que se come. - Jurii ut ojepejurunho, 1. hum. so bocado.
Bochecha q. faz o bocado. - Tatigpigoaçu, vel, çatigpigoaçu.
Bocejar. - Aiejurupirar.
Bochecha fazer assi comendo. - Xeratipigoaçu.
Bochechas inchar com o iolego. - Anhemoatigpigoaçii.
Bochechas de gordo. - Tetobape. Tetobapegoaçu.
Bochechas ter assi, ou bochechudo ser. - Xeretobapegoaçu. Xeretobapepigrib.
Boches ou bofes. - Nhiãbebuya.
Bodião, peixe. - Aipimixira.
Bofetada, ou bofetadas. - Joatigbeteca. Jobapeteca.
Bofetada dar. - Açobapetec. Ajatibetec. actiuos.
Bogio não tem genero. - Os menores Cagui, Caguiiuba, outros
maiores: Cai: e Caiguaçu, os de rosto e pernas compridas.
Bíriggui. Os de barba assi os ruivos como os pretos. Aquigquig, Çaguaçu.
Boi ou uaca. - Tapijra, Tapijruçu. ,
Boya assi de anzolo como da ancora. - Bebuitaba.
Bainho. - Piripiri.
Bola, não se nomea' senão polla feição, 1. - Apuâ q. quer dizer
redondeza, ou redonda, e assi se for de pedra, chamar se
ha jtapuâ, se de pao jbirapuâ ou ymoapuapira.
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Boliçoso. - Teconhoteima ou Abâeconhoteima.
Boliçoso ser, ou muito balir. - N aiconhoteruã.
Bolinho de pão. - Miapemiri.
Balir. - neut. - Aimíy.
Bolir.act.mouere. - Aimomij. Como quando hum bole com o
que dorme para que acorde.
Bolir com algüa cousa sem a mouer. - Ajabigquic. act. Apococ.
rece. ou repetidos, ut. Apocopococ, 1, Ajabiquigbiquig segundo o modo que teue em balir ou tocar.
Bolir neut. como o dente ou o prego. mal fixo. - Acuê, Acuêcuê.
Bolir com elle ou f aze-lo assi balir.
Aimonguê. Aimonguêmonguê. actiuos. o mesmo he Aimocanãy. Aimocanãcanãy.
Balir-se, por leuantar-se o que estâ deitado. - Abigr, e tãbem se
diz do q. esta assentado, no sentido em q. nós dizemos
chamão por ti, e tu não te boles: idem. Anhemonguir.
Balir com dificuldades. - Uide Uento dar.
Bollo. - O mesmo que Pão.
Bolsa, ou bolso. - Ajô. Jtaiuburft. se serue de dinheiro e o quer
declarar.
Bolso do raposo em q. cria os filhos. - Çambêajô.
Bom ou bõ adiecti. - Vide Boa.
•
Bom em condições. - Marangatft. Angaturama.
Bom ser assi. - Xemarãgatft. Xe angaturam.
Bomba da nao. - Jgcutucaba. Dará bomba. Aicutuc.
Bomba de fogo. - Tatâguaçft.
Bombarda. - Mocaba. Mororocaba. Mocabuçu. Mocabobi. Mocabuçumiri. Se he berço ou meyo.
Bombardeira. - Mocacoara.
Bombardeiro. - Mocamõdicara.
Bonansoso dia. - Coacatft.
Bonansoso estar o mar. - Xerigcatu. Xerigaribe. Xerigaribecatu.
Bondade, o mesmo q. bom em condições.
Marãgatu; .Angaturãma.
Bonita cousa. - Porãgi.
Bonitinho. - O mesmo.
Bonito, certo peixe. - Curuguatapinima.
Boquejar como o q. esta morredo. - Xejurujay, Xejurujarujay.
Boqueiar em alguem por dizer mal. - Uide Boca por em alguem.
Burbulhas como de sarna. - Curuba.
Burbulhas outras que comem e não crião materia. - Pimondâ.
Borbulhas muito miudinhas que se fazem com o Uento, ou quando
se alguem mete nagoa muito fria. - Bitay.
Burbulhas ter assi. - Xepitaitai.
Borda de qualquer cousa. - Cembeiba.
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Bordão. - Mococaba.
Bordar a canoa. - Acemberung; Acembeigrung.
Bordinha, ou bordinhas de qualquer cousa. - Cembeibi.
Bordos de canoa ou postiças. - Cembê. Jgarembê.
Borra, ou borras de licor.
Çuuma, Tigpiquigrira, Tigpigaca;
Tigpigabigca. Tigpiguuma. E se ja esta por si sem o licor
cada hum destes ha de leuar a particula puera ut Çuumbuera. Ec.
Borrar o escrito ou pintado. - Aimomoã, Aimomemoã; Aimomemoãmemoã, 1, Aimonan, Aimonãmonan.
Borrifar. - Acepigy. Acepigcepij.
Bosque. - O mesmo que Mato.
Botar proijcere. - Aimõbor. Aitigc.
Botar como fora de casa ao q. ha de ir por s1.
Aimocem.
Aimõdô.
Botar assi fora o que se leua, e não uai por si.
Anocem vel
Arocem.
Botas, calçado. - Bigapaçapucu, 1, Bigaopucii.
Botim dar a algüa. - Oromonharõ. act.
Boto estar o gume. - Naxeraembey.
Boto, certo peixe. •- Aicâ. Pucuçi.
Botons. - Potãy ut Aobapotãya.
Botos ter os dentes. - Xerãnhecigy.
Boubas. - Miã.
Boubas ter. - Xepiã.
Bozina, e tudo o q. se tange com· uento. - Mimbig.
Bozina ter. - Xeremimbig.
Bozina tanger. - · Aiopig. act.

Bante R
Bracear chamando. - Aiepoerur. Aiepoeitic. ( çupe ).
Barcelete. - Nhaã. Este he so de hiia pessa, e não toma mais que
o colo do braço.
Barcelete comprido que toma meyo braço e de muitas peças. Nhaãçoãya. Chama-se assi por. q. a maior peça q. tem,
que fica no cotovelo, he quasi todo o corpo do busio furado, e tirado aquelle fuso de dentro fica-lhe aquella ponta
a que chamão Y apoã que quer dizer o beiço de riba. Esta
peça assi feita se chama Y açoãya.
Braço. - Gibâ.
Braço des do colo até o cotouelo. - Paratijba.
Braço do cotouelo até o hombro. - Gigbaigpig.
Braço do Rio. - Tigacã.
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Bradão ou bradador. - Nheengatãdoera.
Bradão ser assi. - Xenheengatãduer.
Bradar com algue.
Ayacab. Ayacacab. actiuos. Anheengatã.
(çupe).
Bradar chamando. - Uide Apupar.
Bradar, ou brados dar para que lhe acudão.
Xeraceracem, ou
com dores.
Brados assi. __,... Tacéma; Tacetacema.
Braga de cadea. - Jtapucuçama.
Braga do pê. - Uide Pega.
Bragas, ou ceroulas. - Tambeaoba. Uburu.
Bramar ou bramir qualquer animal. - Anheeng.
Bramidos assi. - Nheenga.
Branca, ou branco. - Tingbae, 1, Morotingbae.
Branca cousa, ou brancura. - Tinga, Morotinga.
Branda cousa ser. - Xepucatu, como massia. Uide mole.
Brandir como a lança, uara ou aruore para a derrubar, ou que
quebre pella cortadura.
Aimoapaguigb, Aimoapaguipagu1g.
Brandir assi com o uento. - Xeaguigaguigb, o mesmo se diz do
enjoado, ou doente.
Brandir por arcar º' arco. - Aipirar. act. 1, Aurapapirar.
Brandir ou dobrar por força ou contra a natureza da cousa. Aipepigr.
Brando ser como arco ou bêsta. - Xeapapub.
Brandura. - Puba; Pucatu.
Brasa uiva ou morta. - Tatapignha.
Braseyro. - Tatauru.
Brasil, o pao. - J gbirapitãga.
Brauo ser de condição. - Xeporojucaib.
Braueza da pessoa. - Morojucaiba.
Brauo ser o animal, ou espantadiso. - Xereçaete.
Brauo alr. que arremete. - Anharõ; Aporepenhang.
Brear como barco. - Aiquitic; Ajapequitigc.
Brejo. - Uparãna.
Brenhas assi pollo chão, como e sima nas mesmas aruores.
Yiaiba; Yiaibara. Daqui vem Yiaiguira rupinhe, 1, por entre ou por debaixo das brenhas.
Breo. - Yraitigatã.
Briga. - Maramonhanga. Morepenhana.
Brigar com alguem. - Amaramonhang. Aporepenhang (rece).
Acepenhang. act.
Brigozo ser. - Xemaramotar.
Brigozo. - Abamaramotara. 1. Maramotara.
Brincão. - Nhemoçaraixuera. Poromoiaruçuera.

60

VOCABULÁRIO NA

LÍNGUA BRASÍLICA

Brincar, o folgar dos meninos. - Nhemoçaraya.
Brincar assi. - Anhemoçaray.
Brincar ou zombar como quer. - Aimojaru. act. Como dizemos
zombaua com elle, ou passaua tempo.
Brincar com algue deshonestamente. - Aimomorang, act; Aimoiaru.
Este pode ser peccado grave.
Brincos assi. - Nhomomorãga. E tanto se diz de casados e de não
casados.
Broca de furar. - Mutumutuca.
Broca de uinho. - Magua.
Brotar a aruore de nouo os primr°s. olhos. - Xeamiquigcurub.
Brotar quando ia são folinhas. - Xeropepitang.
Bruquel. - Jtaguaracapa.
Brusco andar o dia como em tempo de inuerno, ou chuiua.
Xerobaquiaquiga.
Bruto que não sabe. - Baecuguabeima. Tecocuguabeima.
Bruto animal gnro. - Çoo.

Bante U
Buço da barba. - Apoãaba.
Bucho do braço. - Gibaipigainha.
Bucho das tripas. - Tiggegoaçú. E se não he de homê Ciggegoaçfi.
Bucho de peixe por hüa bexiga q. não tê nada. - Camãbu.
Bufo, passara. - J acurutfi.
Buinho, certo junco. - Uide Bainho.
Bulhão. - Pignhuãcanguera, ou Pinhuãcanga, se ainda esta no pe.
Burbulha. - Uide Borbulha.
Buraco. - Coara. Buca ou Puca.
Buraco ter ou furado estar. - Xecoar. Apfic.
Buraco no chão ou coua. - Jgbigcoara.
Buraco fazer em algüa cousa. - Aimõbuc. Aimocoar. act.
Burnir. - Aiquitic. act.
Busano que come os nauios. - Turuigguera.
Buscar. - Acecar. act.
Buscar a alguem como para uer se tem algüa cousa escondida.
Ajoçub. act.
Buscar a meude. - Acecacecar.
Buste11a. - Mereba.
Buste11as ter. - Xepereb, Xeperepereb.
Buste11a criar a ferida que quer sarar. - Xepe; Xepebur. Esta ia
mais perto de sarar, idê ê Xepepoc.
Buzio, os muyto grandes. - Goatapig. do mar. Outros menores (sic)
Çaruiagoaçu. outros menores. Çaçura. Pirigoai. Paraguacarê.
Cupaci. Çacurauna. ec.

Deincipientibus a litera C ante A
ou cabaço inteiro com buraco som entes. - Jgâ.
de coilo. - Jganhurí.
silvestre. - J garoba.
de grãde casta partido pello meyo. - Cuyaba. outros compr.idos q. seruem assi partidos. Cuipeba: inteiros Cuiete,
dauore jgacica cuíbuca.
Cabana. - Uide choupana.
Cabeça. - Acanga.
Cabeça humana sem o corpo. - Acangoera.
Cabeça de qualquer outro animal. - Baeacanguera ut pirâ acanguera.
Cabeça como de uirote. - Acãgagoa. Apigtagoa.
Cabeça fazer assi em algüa cousa. - Aimoacangagoa. Aimoapigtagoa. act.
Cabeça do rio. - J gapira.
Cabeçada dar eu mesmo. - Anheatõy.
Cabeça!. - Acangupabuçfi. Acangupapucfi. Atuaupapucft.
Cabeceira como quer. - AC'ãgupaba.
Cabeção. - uide Collar.
Cabeço lugar alto. - J gbitira.
Cabeçuda cousa, como virote. - Jacangagoabaê. Japigtagoabae.
Cabeçuda cousa ser assi. - Xeacangagoa. Xeapigtagoa.
Cabeleira. - Aguera.
Cabelo da cabeça. - Aba.
Cabelo todo o mais q. não he da cabeça, e ·de qualquer bruto tirando a coma do caualo. - Çaba.
Cabelo sobeiamente crecido. Abebo. Uide Grenha. pollos cabelos aduer. Guebirãyarinhote ut guebirãyarinhote aico; isto
se entende quando esta ia para se ir.
Cabo de qualquer cousa, o contr°. do meyo. - Mopig vel popig.
Cabo do pouoado. - Uide estremadura.
Cabo do lugar. - Tabebira qdo. se toma c'Omo fim.
Cabo como de corda. - Apigra.
Cabo como de foice, e qualquer ferramenta. - Jgba.
Cabo ou ponta assi no mar como fora. - Apuã.

Cabaça
Cabaça
Cabaço
Cabaço
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Cabo frio. - J equei. Goatapitigba.
Cabos de espada. - J poã.
Cabra cega, hum bicho que corre pella tona dagoa sem se molhai".
- J gbignajaya.
Cabras. - Cigoaçumimbaba .1. Cigoaçume.
Caça, gnlr. - Çoo.
Caçador. - Caamõdoara, 1. Caabõdoara.
Caçador cão. - Çoorupiara.
Caçando andar, ou â caça. - Caabo aico.
Cação, peixe do mar. - Çucuri.
Caçar como quer. - Acaamõdo.
Caçar sem cans cercando o mato com gente. - Acaamõbigrõ.
Caçar ir, ou ir á caça. - Caabo aço,. 1, aço caabo.
Caçar saber o cão. - Xeçoocuguab. Tambem dizem. Ymbae potar
jaguara, he bõ de caça.
Cachagens. - Apignha.
Cacho como de bananas, uuas, etc. - Çarigba.
Cacho do animal por aqueIIa parte do pescoço. - Aigpig.
Cacho ter de gordo. - Xeaigpigoaçu, Xeajurupiguaçfi.
Cacho da anta. - Apixãêbê.
Cachoeira. - J gtu.
Cachorro. - Jaguaraira, J aguarairuçfi.
Cada, ou cada hum. - Jabiõ, ut Jande jabion, a cada hü de nos.
O mesmo he cada hum seu.
Cada hum por si ser, ou sobre si. - E. no fim da cousa. ut. Tub .1.
tem pay. Tube. 1. tem outro pay. como se dissesse, são filhos de hüa mãy, mas doutro pay, ou cada um do seu,
Xeco .1. tenho roça. Xecoe. tenho roça sobre mim.
Cada dia. - Arebo. Arebonhe; Arajabion) e assi dos meses, anos,
Etc.
Cadarrão. - Ufi.
Cadarrão ter. - Xeufi.
Cadea de ferro, prisão. - Jtapucuçãma.
Cadea, a casa. - Jtaoca; Mundeoca.
Cadeira, E qualquer assento. - Apigcaba.
Cadeiras, parte do corpo. - Temigcãyape. Tümbi~
Cadilhos, e tudo semelhante. - Amopira.
Cagado dagoa. - Jurara.
Cagado da terra. - Jaboti.
Cag., purgare uentrem. - Apoty. Acaapiaço. Acaab.
Cag., ir a isso. - Caapeaço, 1, Acaapiaço.
Cayar, ou branquear como quer. - Aimoting.
Caindo estar com sono. - Xequeraquerar. - Xequeraparaparar.
Cair de todo com sono. - Xequeraparar.
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Cair o que esta assentado, ou semelhante como pote, Etc. - Xeaparar.
Cair assi, e rodar como o pote, barril, ec. - Xeaparaiereb.
Cair a pessoa que uai andando. - Aguiapi.
Cair como quer. - Aar.
Cair como a fruita da aruore, o cabello do que pella, Et. sim.
- Aciiy.
Cair indo, pouco e pouco como a parede q. se vay esboroando. Xeapacuy.
Cair em rede, ou qualquer armadilha. - Aar, e tanto monta q. se
refira a armadilha como ao q. cay. De maneira q. dizemos
Oar çoo mondepe . 1. Cayo cassa na armadilha. Eoar monde . 1. caçou. Donde he de notar que nesta materia nunca o
uerbo aar quer dizer que cayo somente a armadilha, senão
que tomou, porq. se per quebrar a corda do pinguelo, ou
outra cousa, ella desarma-se sem tomar, posto que se cayr
não se usa do uerbo aar senão Aguigapi, ou Aguiapitenhe.
Caixa, caixão, etc. - Caramemoã.
Cal de pedra. - Jtacui.
Cal de ostra. - Rericui.
Calafate. - J garaoçara .1. J gaoçara. Aioo. act.
Calafetar. - Aiooc. act.
Calar, ou calar-se o que f alaua. - Xenheêd oc.
Calar, ou calar-se o que choraua. - Apooc.
Calar por penetrar. - Açaçab. act.
Calcamar, hüs passarinhos do mar. - Guirateõteõmyri.
Calcanhar. - Migta.
Calcar com os pes. - Apurupurüg. (rece ).
Calcar com as mãos. - Ajapigpic. act.
Calcar com ponta de pao ou com: pilão. - Aioçoc. Aioçojoçoc.
Calçada ser a aue. - Xepigab.
Calçado generalr. - Bigapaçaba, 1, Bigaoba.
Calçar o calçado. - Aimondeb. act.
Calçar assi a outrem. - Aipigapaça mondeb.
Calçar-se neut. - Ajepigapaça mõdeb.
Calçar como a mesa. - Aiocôc.
Calças meas. - Tigmãoba.
Calçons, Etc. - Tambeaoba.
Caldeira, ou caldeirão. - Jtanhaenpepo.
Caldeira de engenho. - Jtanhaenpepoguaçu.
Caldo. - Jequigcig. Tipuera.
Calma. - Miracubora.
Calma ter. - Xepiracubor.
Calos, pollas empolas. - Biruâ.
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Calos ia duros. - Biruapuera. - E ase de nomear sempre o em
que estão, como se são das mãos. Bopiruâ. Se dos pes
Bigpiruâ.
Calos ter nas mãos. - Xepopiruâ, ou repetido se são mais q. hü,
ut Xepopiruaruâ.
Calos ter nos pees. - Xepigpiruâ.
Calua. - Aipigtereba. Apitecuya.
Caluo ser. - Xeapitereb. Xeapitecuy.
Caluniar. - Aimõdamõdâtenhe. act.
Cama de dormir. - J níbeba; Queçapeba.
Cama do animal, ou qualquer jazigo. - Tupaba. do uerbo Aiub
que quer dizer iazer.
Camara de casa. - Opigcoya.
Gamara de tiro. - Mocamembira.
Gamara fazer, purgare uentrem. - Apoti. Acaab. Acaapiaço.
Camara ir fazer. - Aço caape .1. Acaapiaço.
Gamara pollo esterco. - Tepoty. Caaba.
Camarão. - Pôti. Pôtiguaçu.
Gamaras de sangue. - Teicoarugui; Tebigcacigpiranga.
Gamaras de sangue ter, ec. - Xereicoarugui, Xerebicacipirang.
Camaras não de sangue mas perigosas. - Tigueaiba.
Gamaras ter assi. - Xerigueaib.
Gamaras como agoa, as menos perigosas. - Tebicacig.
Gamaras ter assi. - Xerebicacig.
Camarinhas, fruita. - Umberi.
Cambada de qualquer cousa. - Apigtãma.
Cambada fazer dalgüa cousa. - Aimoapigtam. act. ut. Aimoapitam
pirâ, faço cambada de peixe ou faço o peixe e cãbada.
Cambadela dar. - Anheatiapigr, 1. Aigapiy.
Cambo ou gancho. - Tigãya.
Cambos em q. os indios pendurão seus cofos em casa. - J gçãya.
Caminhante. - Atara.
Caminhar. - Aguatâ.
Caminho da gente. - Pe. Dizemos. Xerape. Meu caminho, por
onde eu ando.
Caminho da cassa, 1, por onde anda qualquer animal do mato. _ ,__
- Çape.
Caminho de qualquer lugar. - Piara.
Caminho de Santiago no ceu, uia lactea. - Tapijrape.
Caminho q. se aparta em dous. - Peigpigcõya.
Çamixuga. - Ceboinhãga.
Campa de coua. - Tigbigpicaba. Tigbiaçojaba.
Campainha. - Jtamaracamiry.
Campainha, pollos da boca. - Aceopigãya. Aceocãya.
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Campainhas, aquellas pendentes ri.o bago de espada de pao. J atirãbebe.
Campa pello cino. - Jtamaracâ.
Campanario. - Jtamaracâ ãbaba.
Campo ou campina. - Nhü.
Campo semeado. - Cô.
Cana dasuquere. - U ubaeê. Tacoaree.
Cana de frecha, tomada como está no mato com a folha. - Uubâ,
e se ella Uuba.
Cana assi das que não tem nos. - Uubete, e as que os tem Camagiba.
Cana brava, oca por dentro. Tacoara; Tem muitas espécies.
Tacoaruçu, Tacoapenima, Tacoapoca, Tacoajoçara, Tacoari.
Cana do leme. - Copigtaerobacaba.
Cana como do braço - Cãga.
Cana, ou vara de pescar. - Pindaigba.
Cana fistola. - Tapijracoãynãna.
Canal de tomar peixe. - Pari.
Canal no fundo. - Tipigoaya.
Canal ter o fundo. - Xerigpiggoay; Xerigpigoaic::itu.
Canario, passarinho. - Tijeiuba.
Canastra - Patuguâ.
Canaveal daçuquere. - Uubaeediba. Tacoareedigba etc. com a particula Tigba no cabo. ut Uubâtiba, canaveal das canas de
frechas.
Candea, como de cera ou seuo. - J gciçaig.
Candieiro de ferro. - Tataendiguru.
Candieiro como das trevas ou mancebo. - Jgcigçaigambaba.
Canella da India. - Jpeigapoana.
Canela do Brasil. Anhuiba. Anhuitaya. Anhuipeapuya. Anhuibuna. Anhuibuçu. Anhuitinga.
Canella de perna. - Tigmãcãga.
Canelada dar. - neut. Anhetimãcatõy.
Cano dagoa que ferve para cima. - Jgbura.
Cano, ou rego dagoa feito â mão. - Jgrape.
Canoa. - Vide Almadia.
Cans na cabeça. - Atinga, e da barba Tendibaatigã.
Cans ter - Xeatinga. E na barba Xeredibaatinga.
Cão estar. - O mesmo.
Cão, animal. - Jagoara, Jagoamibaba.
Cançado estar como quer. - Xecaneõ.
Cão dagoa. - J aguaruçu.
Cançado estar, e iuntamente despeado o q. caminhou. - Xepoeray.
Cançar act. - Aimocaneo.
Cançar a força de braços act. - Aimopocaneõ. Aimopopigatãbab.
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Cançacio. - Caneõ.
1Cantar. - Anheégar .. Anheengaraib.
Cantar a Ave. - Anheeng.
Cantar o gallo. - O mesmo e Açapucay. Ao cantar ou a cantada
do gallo. Guiraçapucainheengme, 1, Guirapepeeme, 1, Guiraçapucaime.
Cantara ou quarta. - Camuciajura.
Cantiga. - Nheengara.
Cantinho. - Çoaí.
Canto ou solfa. - Nheégaçaba.
Canto da ave. - Nheenga.
Canto como da casa da banda de dentro. - Çoâ.
Canto assi da banda de fora. - Cendigbangã.
Cantor. - Nheégaraipara.
Cantor pollo mestre. - Yiba. Nheengariba.
Cão. - J agoara.
Cão de caça. - Çoocuguapara.
Capacete. - J taacangaoba.
Capado. - Çapiaquipigra. Çapiaigyioquipigra.
Capar. - Açapiaoc. - Açapiaigyioc.
Capar bois. - Açapianupã.
Capadoura. - Çobapitíbaba. Açoiaba.
Çapatas. - Cunhãpigapaçaba. Bigapaçapucu.
Çapatear bailando. - Aiepigpetec. Aiepigpetepetec.
Çapatos. - Bigapaçaba. Biaoba. Biguru.
Capelo de uiuua. - Acangaobuçü.
Capelo de ave. - Y acãtigrâ.
Capeluda ser assi. - Xeacãtigra. Xeacangatigra.
Capitão ou qualquer principal q. tem mando. Tubixaba. Tubixacatu. Morubixaba.
Capitolo ou lugar do conselho. - Nhomonguetaçaba.
Capitulo fazer assi. - Oronhomõguetâ.
Capoeira. - Curu,, nomeando sempre as galinhas ou o q. he.
Cara, ou rosto. - Tobâ.
Cara cousa em pressa. - Cepigetabae. Cepigetebae. Cepigmarãgatubae.
Cara ser assi. - Xerepigmarãgatu. Xerepigetebae. ec.
Caracol dagoa doce. - Urugoa. Outros da terra grandes. Yatitâ..
Yatitaguaçu. Para os do mar. Vide Caramuio.
Caramelo. - J gripigaca.
Caramujo. - Çacoaritâ. Teicoareima. Cupaci. Cupaciguaçu. Çacura.
Carangueial do mar. - Vide Mangais.
Caranguejar. - Auçaoc..
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Os grãdes do mato. Guanhumyg. Os
dos mangues Uçâ. As femeas destes. Cunduru. Os vermelhos também dos mangues. Aratfi. Os do mar que estão debaixo das pedras. Guajâ. Este tem debaixo de si muitas
especies. Os largos de duas pontas agudas que sepre andão
polo fundo. Ciry, E tem muitas especies. Ciriguaçu. Cirinema.
Os piquininos que sobem palas arvores. Çararâ. Outros Motiapeba. Os menores de todos e das bocas mayores que o
corpo. Maracoany. E Çiécie. hüs da agoa doce. Goararu.
Hüs q. andão pia praya. Aguarãuçâ. Cirimiri. andão nas õdas
do mar.
Caranguejo, infirmidade. - Uruguâpupe.
Carapao, certos peixinhos. - Guaramiri.
Carapuça. - Acangaoba.
Carapuça de pena dos Indios. - Açojaba.
Carapuça de cera que poern ao que matã em cordas. Tobapigaba.
Caravela de Guine. - Mociguigpirang. Mociquigacanetara.
Caravelão. - J garuçumiry.
Cardar algodão. - Aiabigquig.
Cardas. - Abigquigaba.
Cardo do mato da estopa. - Caraguata.
Cardo dos figos. - Nhamãdacarfi. outro. Ururübebâ.
Cardume de qualquer cousa. - Ceigya.
Cardume ser ou andar em cardumes. - Orereigy, 1, Orereigynhê.
Carecer de algüa cousa. - Narecôy. act. Aicotebe (rece ).
Carear amisade dalguem, ou afagai-o.
Anhemocunuünuum.
(rece) he quasi o mesmo. Anhemopojay (rece ).
Carepa. - Bicuy.
Carga ou carrega tudo o q se leva as costas. - Bocigytaba.
Carga levar. - Abocigy. absl. Tambem dizemos Abocigy ahê rece. i. leuey a fulano as costas.
Cargo ter dalgüa cousa. - uide Cuidado. A cargo ter. Areco. act.
e o que tem assi a cargo Cerecoara.
Carmear como algodão. - Aipigpecâ. Aipipirar. act.
Carne, Gnlr. - Çoo.
Carne humana. - Toô.
Carne do peixe, fruita, ec. em quanto se distingue da espinha ou
caroço. - Çoô.
Carneceiro. - Çoõboiçara, 1, Çoombyara, o que corta.
Carpenteiar. - Aibirapan, abso. Anhopan. act.
Carpinteiro. - Ybigrapãdara, tambem dizem carapina.
Carrapato. - J atebuca.
Carrear. - Aruarur. Araçoraço. act.
Carrega. - Vida Carga.
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Carregar -por levar carga. - Abocigy.
Carrega fazer levar. - Aimobocigy, act.
Carregar muito. i. sofrer grande pezo. - Xepoçacar. absol.
Carregar sobre algüa cousa, opprimere. - Aiopigc. act. Aiopigia.
pigc, frequentativo.
Carrego ter ou assumpto dalgüa cousa. - Areco. act.
Carreira de gente. - Tigcig.
Carreira de qualquer outras cousas. - Cigcig.
Carreirão. - Pêmirí.
Carreta, ou carro. - Jgbirapararãga. Tapijra repanacu.
Carta, e qualquer escripto. - Micoatiara. Y coatiaripigra.
Carualho. - J gbiraguiguigba.
Caruão. - Tatapignha.
Caruão fazer. - Açapitatapynha.
Caruoeiro. - Tatapignhâpigara.
Casa. - Oca.
Casa de pedra. - Jtaoca. etc.
Casa na roça ou quinta. - Capigaba.
Casada, ou casado. - Mendára. Y momêdarigpigra.
Casar, act. - Aimomêdar.
Casar, ou casar-se. - neut. Amêdar. (rece ).
Casca de pao. - Jgpê.
Casca dura como de ouo, nozes, romans e todo o marisco, etc. Ape.
Casca de fruita molle como de figo. etc. - Apê. E Pira.
Cascabulho de qualquer destes. - Apepuera.
Cascauel de ftuita. - Agoay.
Cascauel de latão. - Jtagoay.
Casco de ferro. - uide Capacetes.
Casco da cabeça. - Acangyape.
Caseira, ou caseiro que tem cuidado da casa. - Ocarerecoara.
Caseiro, animal. - Mimbâba.
Caso fazer dalguem. - Aimoete.
Caso não fazer. - Naimoetey. Naimotibi.
Caspa da cabeça. - Apicui. A outra preta que toma grande parte da cabeça das crianças de mama, Apirigpê.
Casta ou parentela. - M ü, Anãma.
Casta fazer. - Aporomonhang. Aieapigca.
Castanha de acaju. - Itimbuera.
Castanhetas dar. - Aiepomopuruc. Aiepomopiriric.
Castiçal. - Jgcigçaigendaba, 1, Ambaba, 1, Jraitigendaba.
Castidade. - Moropotareima.
Castigar com obra. - Areco marã.
Castigar, especialmente de palaura. - Anonhen.
Castigo como quer. - Morenonhena; Morenonhêdaba, melhor.
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Casto ser. - N axeporopotari.
Castrar. - Uide Capar.
Catar ir algüa cousa. - Piaramo aço. ut Aço ybirâ ptaramo uou
catar, buscar paos; E o que os uay buscar, emquanto tal,
chama-se Piara ut Depiara our, uem hü te chamar, ou e
tua busca.
Catar a cabeça a alguem. - Ayabiu. act. He proprio de noite apalpando com os dedos.
Catamitus. - Tebira.
Catarata no olho. - Teçatinga, 1, Teçaobig.
Captiuar na guerra. - Aupycigc. Aymoauge. act.
Captiua. - Miauçuba. Tapuipera.
Catiuo. - Miauçuba. Tapigigya.
Caua. - Jbigapaba.
Cauacos. - J gbirapecébuera.
Cauala, peixe. - Goarapucu.
Caualinhas ou sardas. - Çororoca.
Caualo polla doença. - Tacoanhaaiba.
Caualo ter assi. - Xeracoãnhaib.
Caualgar. - uide Dormir.
Caualgar no caualo. - Aieupir, Ain ( çoce ).
Cauar. - Acigbigc·oi. actiuo.
Cauar-neut. - Aigbigigbigcoy.
Cauernas, ou liames. - Arucãga.
Cauerna da terra ou buraco. - Ybigcoara.
Cauouco. - J gbigcoara.
Cauouqueito. - Jtacaçara.
Causa ser, ou causar. - Aimonhã.
Causa ser de seu proprio dano. - Aiecoab.

Cante E
Cebola. - J gbaremuçu.
Cedo s. pia. menhã. - Caamutumo, alr. J eibe.
Cedo ser como para anoitecer ou qualquer outra cousa. - Daei.
He uerbo, e uaria-se. ut. Daei, Derei. Dei, o mesmo he
Daeiran. Etc. se perguntase acabas-te-ia? Resp. Daei, 1,
daeiranhe, E auendo de nomear a mesma cousa que me perguntão se he ia feita a de ser a construição do supino ut.
foste ia? Rx. Daei guixobo. Ainda não fui porq. ambas estas signific'ações tem. Dizemos. Dei angai, ainda he cedo,
1, muito cedo para isso. Uide. Ainda não litera A. Dei ara,
1. ainda resta muita parte do dia.
•
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Cedro pao. - Acajucatinga.
Cegar a alguem lançando-lhe terra nos olhos. - Aceçatigb.
Cegarrega. - Y aquirãna.
Cego com hum olho, ou ambos os olhos sumidos, ou uazios.
Abaeçaba, 1, Ceçabibae. E Rô.
Cego ser assi. - Xereçab. Xerô.
Cego com uelida, ou neuoa. - uide. U ou N.
Cegonha. - Tujujfi. Tabujajâ.
Cego estar, ou ser como quer, s. não ver. - Namaeí. Naxereçapiçoi.
Cegueira como quer. - Teçapigçoeigma.
Celebrar por dizer missa. - Açaang missa, vel Atupãmõguetâ.
Cela. __.. O mesmo que Camara.
Cela por pouzada. - Cotig.
Celebro. - uide meolo.
Celeiro. - Baeruru.
Celestial. - J gbacpendoara. J gbacpeçoara; J gbaciguara; Jbacapora.
E qualquer destas particulas serve para este modo de uerbais.
Centola. - Cerigoajâ.
Centopea. - Ambuâ.
Centro de qualquer globo ou corpo maciço. - Apigtera.
Centro de qualquer circulo. - Pigtera.
Ceo. - Jgbaca.
Cepilhar. - uide. Acepilhar.
Cepilho. - Tayaçucâ.
Cepo q. fica na terra do pao que se cortou. - Jgbirâipigpuera.
J gbigpipuera. ainda que seia alto algu tanto.
Cepo, armadilha. - uide. Ar.
Cera. - J raitig.
Cera da orelha. - Apigçaiggogoa, 1, Apigçacoariggogoa.
Cerca qualquer tapajem. - Pemimbaba. Piaçaba.
Cercar assi. - Aipemim. Aiopiar. act.
Cerca para defenção dos enemigos. ·- Jgbirâ. tem diversos nomes.
A de rede J gbirâpatagui Outra. J gbirâpocanga, caiçã, a de
rama.
Cerca fazer assi ou setear-se. - Aigbigrâmonhang. Ajeigbirâmonhang.
Cercar ao que foge, tomar-lhe a dienteira. - Açoquecim. Acenõdear. act.
Cercar em roda. - Anhaman. Aiopiar.
Cercar aos imigos. - Aiopiar.
Cercear. - Acêbeigquigti.
Cercear como o cabello. - Acetab. Ajapigretab. act.
Cerne, qualquer pao a que o têpo gastou ia todo o de fora. Jgbâtatâ.

•
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Cerrado ser o mato. - Xeaib. Xeaibuçu.
Cerrado mato. - Jiaiba.
Cerrar a porta sem fecho nem chave. - Aimojar.
Cerrar porta, carta etc. - Açoquendab.
Cerrar a porta, alr. - Anhoquendab.
Cerrar cõ os imigos encurralando-os. - Aimojar, act.
Cerrar como quer. - Acepenhan.
Cerrar se o dia como pera chover. - Xepigtupigtum, 1, Anhemopigtupigtum, ut, J pigtupigtum. ara.
Cerrar-se o que estaua aberto como caminho, buraco, etc. - Aieô.
Certamente. aduerb. - Anhe. anhete.
Certeiro ser. - Xepoâcatu.
Certeficar. - Anhe aê, 1, Aenhe. Anhete aênhe vel Anhete aê, ec.
Certissimamente, aduerb. - Anhetecatunhe. Anhetetecatunhe.
Ceruo de cornos, ou ueado. - Ciggoaçuapara.
Cessar dalgüa cousa. - Apic. Xearibe, ( çui) Apoir. Este compoem
com a mesma cousa do cesso, ut, Acaru eu como, Acarupoir cesso ou deixo de comer.
Cesto entre os Tupi.. - Aiacâ.
Ceuar. - O mesmo que engordar.
Ceuar com engodo. - Aiopoy. Aiopoyopoy.
Ceuar-se indo no maniar o que o come. - Cebigcebigc. CebicebiquI (çupe ). Dizemos CebigcebigquI yxebo, 1, Cada
ves me sabe melhor, porque na uerdade este he o proprio
sentido na lingoa, e no mesmo que nos dizemos uou me
ceuando ou encarniçando neste manjar. dizendo elles. uai-me
seuando cõ seu bõ gosto.
Ceuar-se indo assi outra cousa q. não seia de comer. - Yporangbigrambigc. ut Yporanbigrambigc xereco yxebo.
O mesmo sentido que o de cima: como, se perguntando a hum
porq. se não leuntara do j ogo com tempo. responde. Jporãbigrambigquí xenhemoçaraya yxebo.
Ceuo, o mesmo comer, ou engodo. - Potaba.

Cante H
Chaga como emcurauel. - Jaô. J ogoá.
Chaga, qualquer outra. - Mereba.
Chagado estar, ou chagas ter. - Xejaxejao. Xeperepereb não se
repete se he hüa so.
· Chão, cousa como lagea ou taboa. - Peba.
Chão no alto, ou coroa. - Apigtera.
Chã no baixo como uargea. - Jgbigpeba.
Chama ou lauareda. - Cendig, 1, Tataendig.
•
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Chamar a caça ou Aues cõ recramo ou com a boca.
Aimonharon. act.
Chamar. - Acenõy act.
Chamar com a mão. - uide Acenar.
Chamar nomes. - Aicurâb. Aicuracurâb. act.
Chamar de caminho ao companhro. q. ha de ser. Aamanajé
(çupê).
Chameiar, ou chamas lançar o fogo. - Xerêdigrendig. Xerendigjandijab. E se a chama ou laureda estiuesse sempre em
hum ser como algüs fogos q. se veê de noite que se não
deminue por muito espasso. Xerêdigiajab.
Chamiços. - J gçac'â. J gçacãcanga.
Chamuscar passando leuemente pollo fogo. - Acerêb.
Chamuscar como porco ou pelar como contrairo para comer. Açapec.
Chamusco, ou cheiro de qualquer destes. - Pixe.
Chão, solum. - Jgbig, ut car jgbigµe, 1, cayo no chão.
Chão para casa. - Ocupaguáma, 1, Ocarupagoãma.
Chapada de terra. Jgbigãma. Jgbigam umbigare. Çumbigarê.
Daqui se faz aduerb ut Cigbigam umbigare. 1. na chapada,
Chapadamente. aduerb. Angaturam. Matuete. Etenhe. superlatiuo.
Chapeo. - Acangaoba. Ac·angaojepepira. Acãgaoburupe.
Chapins de molher. - Bigapaçabigbatê. Bigapaçabapuâ. ou Bigaob
em lugar de Bigapaçaba.
Chapiteo, ou toldo de nauio. - Cebitapigya.
Charco, ou lagoa. - Upaba. Jgnoonga.
Charidade. - Joauçuba.
Cheire (como dizem) de qualquer arte. - Jaetê. Tambem quer
d izer cousa prima e muito bem feita.
Cheire ser assi etc.
Xeaete. Et. in 3.ª Jiaete. O mesmo he
Çupiara.
Chegar hüa cousa a outra. - Abigc (rece).
Chegar o que caminha por mar. - Aiepotar.
Chegar por terra. - Aguacem.
Chegare se muitos sucessiue. - Orocigcigc.
Chegar como a corda ao posso et simil. - Acigc.
Chegar-se indo como a festa: partida etc. - Acacar ut ocacar
S. João araguera, 1, chega-se o nascimento de Sam João.
Ocacar xeçorama .1. chega-se minha partida. Tambem
dizemos: Acacar. ando ia em uesperas de partida, ou qualquer outra cousa.
Chegar, ou chegar fazer duas cousas hüa â outra. - Uide. Aiuntar.
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Chegar-se indo como o caminhante ao lugar. - Arocacâr act vt
Arocacar guenü. Uou-me chegando â ilha dos frades: o
mesmo he Arobigc.
Chegar-se indo pouco e pouco dicimuladamMte a algüa cousa como o ladrão ao que quer furtar, etc. - Arobigrobigc act.
Chegaren-se hüa cousa â outra de maneira q. se tocão. - Arobigc.
act. vel. A bigc ( rece).
Chegar-se ou chegaren-se duas cousas hüa pera a outra. - Orojoerobigc.
Cheirar. olfacere. - Acetun. Act.
Cheirar. olere. - Xerigapoan.
Cheirar a ceidiço ou bafio. - Xerigynõ.
Cheirar azedo como ourina. - Xerabigac.
Cheirar o fartum. - Xerigapoãnuçu.
Cheirar o assado. - Xepixe.
Cheirar o chamusco. - O mesmo.
Cheiro assi he qualquer deIIes. - Pixê: E o mesmo he o cheiro
do fogo tal.
Cheiro de peixe fresco cru. - Pigtifi, 1, Migtifi.
Cheiro ter ou cheirar assi. - Xepigtifi. Xepigtiuguaçu.
Cheiro de rapazinhos. - Catinga.
Cheirar a elles. - Xecating.
Cheirar mal. - uide Feder.
Cherne, certo peixe do mar. - Piraroba.
Chiar o passara como quer. - Anheeng.
Chiar com dor ou por estar preso. - XeraC'em, Xeraceracem.
Chiquo ou chico o chamar dos porcos. - Curê.
Chiqueiro deIIes, corte, ou qualquer curral. - Tocaya, ut, Tayaçu
rocaya.
Choca ou rodeIIa do braço ou giolho. - Penaranga.
Chocar a aue por estar em choco. - Ajoupiaerub.
Chocar, por tirar os filhos. - Aimojab.
Chocarreiro. - Abamemoã. E se he molher Cunhãmemoã.
Chocarreiro ser. - Xememoã. Xememoãja: E Esta partícula, jâ.
se acrescenta a qualquer verbo q. se faz de nome, e isto
somente no prezente do indicatiuo.
Chocarrice. - Memoã, 1, Nheengmemoã.
Choça. - Tocaya. Tapiya.
Chorão ou choroa. - Abaeçãgâ.
Chorão ser ou ter uontade de chorar. - Xereçãgâ.
Chofradas dar a alguem. - Aipocupêpetec. act.
Chofrar alguem. - Aimomaraar. act.
Chorar como quer. - Ajaceô. abs.
Chorar ao morto ou o que uem de fora. - Açapirõ. act.
Chorar. lugere. 1. estar em prãto. - Aiaceõreco. absol.
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Choro, as lastimas que nelle se aizê. - J aceopapara. J aceopapaçaba.
Chover. - Aquigr. ut Oquir amana.
Chouiscar. - Açaigbi ut Oçaigbi amana.
Choupana. - Tapiya. Tejgiupaba.
Choupana do que guarda algüa cousa. - Tapiya.
Chuça. - O mesmo que Lança.
Chumaço ou traueceiro. - Acangupapucfi.
Chumbada do anzol. - Pindapocigytaba.
Chumbado ser nas obras. Xereco pocigy: xereco pociycatu.
E se nas palauras, Xenheengpocigy.
Chumbo. - Jtamembeca. Itaijgca.
Chupar como quer. - Aipiter. Act.
Chupar o feiticeiro. - Aixubân. actiuo. Aporoçuban. neutro.

e ante 1
Ciar o ciozo. - Xerigguirõ ( rece).
Ciar o barco o remador. - Arojebigr. Aimojebir.
Cidade. - Tabuçu, Tabete.
Cidra. - Jbâguaçfi.
Cigarra. - Y aquirana.
Cinco. - Amombocotig.
Cilada. - Cotig.
Cilada fazer. - Aiecotigrung, Ajecotimondeb, Estar em cilada Cotigpe ajub.
Cingid ouro qualquer. - Cuapoaçaba.
Cingir como com sinto. - Aicuapoar. Aicuaman.
Cingido trazer na cinta. - Xecuai areco. Xecuaibe areco.
Cingir-se. - Aiecuguapô~r.
Cinta ou cinto. - Cuapoaçaba.
Cinta, a parte do corpo. - Cuã.
Cinza. - Taníbuca.
Cinzento na côr. - Pitanga.
Ciozo. - Tiguirõborâ.
Ciozo ser. - Xerigguirõbor.
Ciranda. - Urupema. Urupemuçu.
Circularmente andar como em loiça. - Anhatimãtiman.
Circulo. - Amãdaba. Apignha.
Circuncidado. - Yapiabae; Y amopiquitigpira.
Circuncidado ser. - Xeapia. N axeamopiri.
Cincuncidar. - Aimoapia, act. Aiamopiquiti act. honesto. E também proprio.
Círio, uela, ou tocha. - J gcigçaig. J gcigçaiguaçu.
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Ceroulas. - Tambeaoba.
Cirurgião. - Moropoçãnongara.
Cisco do que se uarre. - J gtig.
Ci~terna. J gcoara. J gnoongaba.
Ciumes. - Tigguirõ.
Ciumes ter dalguem. - Xerigguigrõ ( recê).
Ciumes de mandar a alguem. - Aimõdamondar. act.

Cante L
Clamar. - Xeraceracem.
Clamores. - Tacema, Tacêtacema.
Clara douo. - Çupiatinga.
Clara e descubertamte. - Y catupe. Icatupenhe.
Claro e sereno o dia. - Coacatu.
Claro ser o dia, lugar etc. - Aiecuguacatu.
Claro ser o q. se diz, lee, etc. - O mesmo.
Clemencia ou piedade. - Morauçubara.
Clemente ser. - Xeporauçubar. Xeporauçubacatu.
Clerigo ou frade. - Abarê.

e ante o
Coadril. - Tenãgupig.
Coalhada cousa. - Apiçanga. T igpiaca, 1, Tigpioca.
Coalhar assi. - Aimoapigçang. Aimoigpigac. act.
Coalhado estar o chão, como dizemos. - Oreaçuçur. Oreaçuçuri,
por serem muitos; o mesmo he Oreacoroi. É diz-se de
tudo.
Coalhar-se ou coalhado estar.
Anhemoapigçang. Xeapiçang.
Anhemoigpigac. Xerepigac.
Coar. - Aimogoab.
Cobarde. - uide Couarde.
Cobertor. - Açojaba.
Cobertura. - Açojaba.
Cobiça. - Nhemomotara.
Cobiça fazer algüa cousa. - Aimomotar. act. ut. Xemomotar ahé
aoba, 1, faz-me cobiça o uestido daquelle.
Cobiçar. - Anhemomotar. ( rece ).
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Boya Gnro. suas especies são muitas. As q. matão~
Jararaca. Boypeba; Çurucucuc; Boycoatiara, Ybiboca; Ybijara. A dos cascaueis Boitininga. A dos corais, lgbigboca. Caninana. Dizem os naturais q. se gera nos ares e he certo. Boycupecãga. Boyoby. Giboya. grandissima da terra,. <lagoa maior
que todas. Çucuriju. engolê antas e ueados e toda a mais
cassa. B-0yeça. Picoara <lagoa. Ibiracua que sempre esta nos
paus e morde de arremeço.
Cobrar o perdido. - O mesmo que Achar.
Cobrar o dezeiado. - Uide Alcançar.
Cobre. - Jtanema. Jtaiunema.
Cobrir. - Aioçoi. Aiaob, diferem nisto que o 2.0 he somente para
quando se faz algü modo de enuoltorio ora seia com pano,.
ora com folhas e não para o que se cobre como panela,
etc.
Cobrir com terra. - Ajatigb. Ale do comü que he: Aiaçoy.
Cobro por em algüa cousa. - Anhemoçainan (rece).
Coçar. - Aceyí. Aceigceigy. act.
Cocegas fazer. - Aipoquiric, 1, Aimoquixigc, act, Aipoquiriquiric.
Aimoq uixiquixic.
Cocho de porcos. - Tajaçu remiuru.
Cocho de relar mandioca. - Mieiaba.
Coco ou coqueiro da ]ndia. - Jnajaguaçu.
Codornis. - Ynambutininga.
Coelho. - Tapiti.
Coto. - Uru. Multiplex.
Cofre. - Caramemoãmirí.
Coifa. - Acangao btinga.
Coifa de rede. - Acangaopiçâ.
Coitado e para pouco. - AbaporeauçubI, 1, AbaporauçubI.
Coitado estar como por algum caso. - Xeporeauçub guitecobo ou
iunto Xeporaubçubíguitecobo.
Coitado de mi~ modo de intergeição. - Xeporeauçubimã Xeporeauçubeteimã.
Colar de qualquer uestidura. - Ajurupig.
Colar como de ouro. - Boigra. Itaiuboira~
Colar de prizão. - Jtaiurfitâ.
Colchetes. - Aobapotãya.
Coleira do contr.0 que esta para n1atar. - Jurutâ.
Coldre. - Uuburu. Jatauuburu.
Colear-se. - Xeacurecurey.
Collegio ou aiuntamento de muitos. - Teigya.
Colher com que as jndias mexem seus uinhos ou mingaos. Ybigrâpece.
Colher o espalhado. - Aimonoong. 1, Aceignhâng.

Cobra.
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Colher como iruita. - Aijquig. Aipoo, e se he fruita que tem pe
e quebra iuntamente. Aimõdoc.
Colher a sementeira. - Aiâr.
·
Colo do braço. - Mapig.
Colo do pote. - Ajura.
Colo mui delgado como da cabaça. - AnhurI, 1, Ajurí. ut J ganhurí. 1. cabaça de colo ou semelhante. Ao colo trazer a
criança. Ambigy. ut Xeambigy areco, 1, trago-o ao collo.
Coluna. - Oquigtâ. Jtâoquigtâ.
Com prepo. instrumental. - Pupe. ut Jtâ. pedra. Jtâ pupe com
hüa pedra.
Com. 1. em companhia. - Jrümo. 1. Jrünamo, Ndi. Ndibe. Pabê.
ut. Xeirünamo. 1. comigo. Perõdi, 1, Perõndibê, 1. com Pedro. Ahê pa be . 1. Cõ este, etc.
Comadre ou compadre. - Atoaçaba.
Combate. - J oguereco. Marãna.
Combate dar, ou combater. - Apococ. rece. e se o combate se
da de subito sem cs cometedores serem sentidos dos imigos. Apuam. rece. e qdo. ia andão trauados. Areco. act.
Combaterem-se os imigos de hüa parte e outra. - Orojogoereco.
Comboça. - Nhemõya.
Começar. - Agipigrung. Agypigmoin. Ajipigmonhang. Actiuos.
Começo de qualquer cousa. - J gpig.
Comichão. - Temõna. Biremõna.
Comedor. - Abacaríi. Carü.
Comedor ser. - Xecarü.
Comer. absol. - Acarü, 1, Am baeíi.
Comer. act. - Aíi.
Cometer inuado. - Acepenhan, 1, Açopenhan, mas o segundo he
grossetro.
Cometer pecado. - Aimonhang. peccado, 1, Aicomemoã.
Comida. - Miíi.
Comigo .1. tacitamente. - Xeioupe. Uaria-se por todas as pessoas.
Como sic. ut. - uide Assi como.
Como iâ, ou como era ia aquilo quasi dicat. que me esquese.
Marataco. ut. Marataco ahê rera? como se chamaua 1a
aquele. Etc.
Como .1. de que maneira? - Marãpe? Marãgatupe? Marãgatuetepe?
Como, 1, que dizes? ou como dizes? - Marã. Marãhê.
Como logo, senão assi? - Marãtepe?
Como, de que feição he? - Marãeteipe?
Como, quando. - Doara, 1, Ndoara, iunto ao uerbo. ut. Ace goataremêdoara .1. Assi como quando home anda.
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Como. modo de aduerbio. - Baenaco, antes do uerbo. ut. Baenaco
ahe amo iucâo aqueime. 1. como fez fuã os dias passados
que matou hum.
Como esta. N. e suas cousas. Aetepe? ut Aetepeahê, 1, Aetepahé recou e nota que das duas partes que esta pergunta
contem a que significa bem, he expressa, e assi se o por
quem se pergunta estâ bem e prospero basta responder
sarnentes si, mas se lhe uai mal, não basta dizer não, senão . a lhe logo de aiuntar q . lhe uai mal no corpo ou fazenda, Etc. Tambem que dizer que parec·e r he o teo á
cerca disto q. tratamos, como se pergunta nos cõselhos. ut
Aetepede, 1, Aetepédenheenga.
Como se negando. - Iaramê, J aramete. ut. Aepe xeçoiarame .1.
como se eu laa fora, O mesmo he J açoaramonae, 1, J açoaramonaemo, e muitas vezes se faz sincopa nesta palaura tirando lhe o ra do meyo ut Xeçojaçoamonae.
Como se não affirmando. - Eimete. Eigmijarame. Eigmijaramete.
Eimijaçoaramonae. Etc.
Compadecer-se de alguem. - Açauçubar. Aimoboreauçub.
Compadre. - Atoaçaba.
Companheiro ou companheira. - Jrü.
Companheiro na guerra. - Marãnirü, et sic de ceteris .
Compassar, ou medir. - Açaang.
Compassar igualando. - Aimoioja.
Compasso. - Çaangaba. Baeraãgaba.
Compor obra. - Aimonhang.
Comprida cousa. - Baerepigpuera, 1, Baepigpuera.
Comprar. - Aiar. Acepigmeeng.
Comprazer. - Aimorib. Aimoapigcig. actiuos.
Comprida cousa, ou compridão. - Mucu.
Comprida ser. - Xepucu. Ao cõprido. aduerbio. Opucubo.
Comprir a promessa. - Aimopor. ut. Aimopor xenheenga.
Comumente. J epi. J epinhe. J epimeme.
Comit cousa e uzada ser em algue. - Tigba. Iunto ao uerbal em
aba ou xeremi. ut. xeçoatiba, xeremifitiba. etc.
Comungar. - Aiar Tupã. Atupãar.
Comunhão. - Tupãrara.
Comvnicação ter ou comunicar cõ algue. - Aiecotigar ( rece).
Concavidades. - Coara. Igbiyâ. Guigra.
Conceber a f emea.
Conceder de palaura. - N eí. aê. ( çupe). aliter Aimorib act.
Concertar o q. se desmanchou. - Aimõgatirõ. act.
Concertar como alguãs cousas que não tem nome, ne certa forma
como entrouxar, e compor alguãs cousas.. Ayapo.. Ayapocatu.
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Concertar como o pote que esta mal assentado, e em risco de cair,
a espada mal posta no prego, Et simil. - Aimoingocatíi.
Concertar os discordes.
Aimonhirõ. Aimoierecoab act. com
oioupe. Anhonõgatfi. act.
Concha de qualquer marisco.
Apê. E se ia não tem nada
Apepuera.
Concordia. - J oauçuba. J oguerecocatu.
Concordes ser. - Oroioguerecocatu.
Cõcluir. - Aimoauge, 1, Aimõdigc.
Conclusão do q. se trata. - Apira. Apiruera, 1, Nheengapira, etc.
ut. Xenheengapirueripe, ahê nheengi. 1. C'abo, ou cõclusão
de minha fala, falou N.
Condenado à morte. - Yiucapigrãma, Yiucapotaripigra.
Condecender com alguem. - Aimoríb. act.
Condição. - Tecô, 1, Tecoaba. ut. Xereco anhenhe naco emonã. 1.
A minha mesma condição he.
Condição ou condições boas ter. - uide. Bõ em condições.
Condiscípulo. - Nheboêirü.
Conduto. - Cebae. este he conforme ao portugues, mas ha outro
comü ao pão, e ao q. com elle se come a saber. Tigra. de
manra. q. tendo pão peço Jtigrãma q. he o peixe etc., E
tendo peixe, ou carne, peço Jtigrãma que he o pão ou farinha.
Coentro. - Tamejuâ, entre os Tupis.
Confessar por descobrir. - Aimõbefi, Aicoãbefi.
Confessar a algue o confessor. - Aimonhemõbefi. act.
Confessar absolute. - Aporomonhemõbeíi.
Confessar se o penitente. - Anhemombefi.
Confessor. - Poromonhemõbeguara.
Confessionário onde se confessa. - Poromonhemõbeguaba.
Confissionário, o livro. - Nhemõbeucuguapaba.
Confiar dalguem, ou em alguem. - Aierobiar ( rece), 1, Arobiar.
act.
Confirmar. - uide. Fortificar.
Confirmar o dito. - Anheaênhe.
Confissão. - Nhemõbeíi.
Conforme minhas forças. - Xejanhote. E uana se por todas as
pessoas.
Conforme ao que passa, ou a verdade. - Çupi, Çupicatu.
Conforme a pouquidade da cousa. Yiabee. Yiabenhote. Yiaibelnhote, Yiaibelje, melhor q. todos e he proprio como o
que dizemos do pouco pouco, e tambem se hum perguntando se fizera uinho este anno responderia muito a proposito. Yiâibeíje. 1. si, conforme as poucas uvas que colhi.
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Conf.ündir, ou mesturar hüa cousa cõ outra, contando algüa cousa.
- Arecoreco. Aimõbeuabaib. Airnõbeuabaibaib. actiuos.
Uide. Mesturar.
Confusa cousa ser assi. - Xeabaib. Xeabaib catfi.
Confuzo por enuergonhado. - uide. Corrido.
Confuzo por duuidozo. - uide, duuidozo.
Cõfutar resões. - uide. Abater.
Conieiturar. - Emonãiporeâ. aê, 1, Emonãruãpeeaê.
Conhecer. - Aicuguab.
Conhecer o macho a f emea.
Aicô ( rece). Aipotar. Aimenô.
actiuos.
Conheceren se assi ambos. - Orojopotar.
Consagrada cousa, ou benta. - Caraíba, 1, Ymõgaraibipira.
Consagrar, ou benzer. - Aimõgarâib.
Concentir cõ outrem. - Aimborib act.
Concentir por permitir. - Acepiaqu1.
Concerua. - J gbâmogibipira.
Conceruar. - Arecô.
Considerar. - Anheãgereco. Aiapiçacâ. ( rece).
Consolado estar. - Xeapicic, 1, Xeapicic guitecobo.
Consolar. - Aimoapigcigc. act.
Consolar-se. - Anhemoapicic.
Consistorio, o lugar. - Nhomõguetaçaba.
Consistorio fazer. - Oronhomonguetâ.
Constante ser ou estar. - Xepigatã. Aicoetê. Xeapigcic, 1, Xeapigciccatfi.
Constituição. - Tecomonhangaba.
Constituir. - Aimoingô. ut. Oromoingo tubixabamo. 1. constituo
te ou faço te principal.
Conta ter cõ algüa. - uide. Conhecer.
Conta ter com o q. me dizem ou encarregam. Anhemoçainã
(rece ).
Conta como dalgarismo. - Baepapaçaba.
Conta ou contas quaisquer. - Boigra.
Conta benta. - Boig caraíba.
Contas do braço, galantaria. - Papigcujâ.
Contar, narrare. - Aimõbefi.
Contar, numerare. - Aipapar.
Contender cõ alguem. - Aicô (rece ).
Contentar. - Aimoapigcic. Act.
Contentar-se ou contente ser. - Xeapigcic..
Contentar-se de si. - Aierobiar (rece ). Xejoece, vel, Aierobiacatu.
Contente estar. - Xeapigcic guiteco bo.
Continuamente. aduerb. Memenhe. Jepinhe. Jepimeme. Jepimemenhe. Emonaní.
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Continua cousa, contraria de contigua. -- Jepotabe.
Continuar hum mesmo acto. - Aimoiepotabe, e se he mais de
duas vezes. Aimojepotabetabe.
Continuar, ir ou ser assi. - Aiepotabe.
Conto da lança. - Copigtâ, 1, Copigtaopaba.
Contra tal ou tal parte. - Cotig.
Contra cilada fazer. - Aicupeab. act. ut. Aicupeab Tobajara
yiucabo.
Contradizer. - Aanaê. Aanaenhê. ( çupe ).
Contra fazer. - Açaang. Açaangçaang. Açaangaub.
Contrariar. - uide. Contradizer.
Contrario. hostis. - Tobajara.
Contratar. - Aporepiân. Absol. e act. Dizemos. Aço guiporepiãna.
1. uou a C'ontratar, ou resgatar. Aço apiaba porepigãna. 1.
uou a contratar os Indios.
Contrato a obra disso. - Morepigãna:
Contumacia. - Morerobiarejgma.
Contumaz ser. - N axeporero biari.
Conualecer. - Apoerabaib. Apoerâerab.
Conueniente cousa. - Aujecatu. Auiecatutenhê.
Conuerçação. - J ecotigara.
Conuersar, ou conuerçação ter cõ alguem. - Aiecotigar ( rece).
Conuersar em mâ parte. - uide. Conhecer.
Conuês de nauio. - Çocabitera. ut Jgara rocabigtera.
Conuidar, por dar de comer. - Aiopoi. Acemifierecoab.
Conuidar para festas, ou banquetes. Aixoô act. E se he por
meçageiro Apareçar ( çupe).
Conuidado assi. - Yxoôpira.
Conuite ou banquete. - Caruguaçu.
Copeiro ou escanção. - Moreígbara.
Cope, ou copio da rede. - Çoâ.
Copia ou multidão. - Teigyâ. J gpiô. e Catfipabê.
Copia ser assi ou auer de qualquer cousa. - Orereigy; Orecatfi.pabé. Oreigpiô.
Copioso ser em palauras. - Xenheengetêcatfi. Xenheengtecatunhe.
Coração. - Nhigã.
Corais do carangeijo ou lagosta. - Çepigtanga.
Corais pellas c;;ontas. - Boigpirãga.
Corcoua. - uide. Alcorcoua, ou Corcouado.
Corcouado, certo peixe. - Çarinambigôara.
Corço ou ueado de casta piquena. - Ciggoaçu. Os do mato. Cigguaçfietê. Ciguaçfipitãga. Os do campo. Ciguaçutinga. Os
grandes, de grande armação. Ciguaçfiapara.
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Corda ou cordel. - Çâma, mas não he uerdadeiro genero nem se
nomea soo por si senão iuntamente com a cousa de q. se
serue, como se he corda de arco. Urâpaçama. se de rede
J níxama, ou U paçama, &te.. E se de nada serue chamar
se â do q. he torcido1 ut> Ybigpomõbiquipigra. 1. estopa
torcida1 &te.
Corda do Panacii com que se ata o q. uai nelle, e a outra q. uai
poilas bordas feita em aselhas por onde se ella mete. Popeçãma, ut, Panacíi popeçãma. A que uai pela cabeça
do que o leua he sarnentes. Y xama ut Panacuçãma. As dos
ombros cõ q. os homens custumão leuar as carregas Pepíi..
Corno qualquer. - Aca.
Cornuda, peixe. - Panãpanã.
Coroa na cabeça, como quer. - Apigtereba. Araguerê.
Coroa de terra como em algü. outeiro. - Apigtera.
Corpo. - Tetê. Por este nome se nomea tambem tudo aquillo
que necessariamente algüa cousa pressupõem; como se
hum dicese que comeo caldo entende se q. ·a lgüa cousa se
cozeo da qual era, ou se fez aquelle caldo, e essa cousa
em respeito do caldo se chama, Cetê, et sic de cet.
Corpo morto. - Teõbuera, se he humano, porq. se o não he iuntamente se a de nomear o de que he, ut, Pirâ reõbuera.
Corporea cousa. - Cetêbaê.
Corredores na guerra que uão por negaça, e metem os inimigos na
silada. - Morenonhandara e Cotigpotaba.
Correjer. - uide. Castigar. et Concertar.
Carrego, aquella aberta que uai por entre oiteiros.
Jgbitigoaya.
Corrente de ferro. - Itapucuçãma.
Corrente dagoa no Rio, ou mar. - Jgcoabapoãna, 1, Tigcoabapoãna..
Ygcirica.
Corrente ser o Rio, ou muito correr. - Acoabapôana. Xerigcoabapoãna, melhor.
Corrente ser a casa ou corrente boa ter. Aieajurupôãgatu, I,,
Anhearfipoãgatíi.
Correr. - Anhang.
Correr caualo. - Aronhan. act.
Correr touros. - Aimonharõ. Este mesmo dito de algüa molher~
quer dizer, uzar della da maneira q. os Gabaonitas matarão
a molher do Liuita Judio.
rCorrer apôs alguem. - Aimomocêm. act.
Correr o liquido. - Acigric.
Correr muito como o Rio.
Acoabapoan, 1, Xerigcoabapaan,
Acoapoana. Acigricatíi.
Correr o nauio. - Acoabapoana1 1, Açoapoan.
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"·Correr o corredor, ou negaça da guerra com os - imigos pa. os
meter na silada. - Aronhan. act.
·correr a alguem, ou fazer q. se corra. - Aimotl. Aimotímofi. Aimõbaraar. actiuos.
Correr-se ou corrido ficar. - Atí. Xemaraar. Xemaraacy. Absol.
Correr se de algüa cousa como de seu feito et similia. Anoti.
1. Arot1. act. ut. Anotí xeaiba. 1. Corro me de minha fealdade. Et sic de caet.
Correnta ser a maça. - Xeapomong.
Corrimaça dar a alguem. - Apocem. Apocepocem. ( rece).
Corromper uirgem. - Aimombuc.
Corromper se o são. - Xeaib.
Corropio qualquer. - Guiririma.
Corrupta molher. - Ycoaribae, 1, Ycoarigmuãnibaê, Ymõbuquipira, et Migueba.
Corrupta ser. - Xecoar. Xecoarigm uan.
Corta ou cortada a parte do corpo. - Acigca.
Cortar de palaura. - Xenheengacig ( çupê ).
Cortar bem, ou bom corte ter a ferramenta. - Xeraembê, vel,
Xerâébecatfi.
Cortar com ella. - Aimoguai. E Aab, mas o 2.0 não se vza assi
como esta senão composto. ut. Aigbirâab. 1. corto paos.
Aiigbab. 1. corto-lhe as uergonteas como se podase a parreira ou decepase a mãdioca pera prantar a rama. Item
Ayaciggab. Aimõdoc, E Aimondoçôc E Aiquigti. Os dous
penultimos s. Aimõdoc he pa. uergas, cordas, ou uaras delgadas e se for pao grosso he de ser ia derrubado. o Aimõdoçoc he quando ha de fazer em muitos pedaços.
Cortar o fio como de gente et simil. - Acigcigmondoc.
Cortar como serra, thesoura, faca et cete. - Aiquigti.
Corte de ferramenta. - Çaébê.
Corte bom ter. - Xeraembecatíi.
Cortiça. - lgpebebuya.
Cortiçada da rede. - Bebuitaba.
Coruina, peixe. - Guatucupâ.
Coruo. - Urubu, não na cor nem na feição: no officio si.
Coruo marinho. - Miguâ.
Cozer. - Aimobigbic.
Cozer-se como dizem com a parede. Etc. - Anhemojar (rece ).
Cospir· neut. - Anomun. Anhenomun.
Cospir o que tem na boca. - Anhomun. act.
Costa ou ladeira. - Jgbigãma.
Costa do corpo. - Arficanga.
Costado, ou ilharga. - J gquê.
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Costas, a parte de tras. - Cupe. Atiicupê. As costas tomar, leuar,
etc, Acey. ut. Xeacey araço. leuey-o âs cestas. De costas
iazer. Etc., aduerb. Oatucupepigteribo.
Costumando estar a algüa cousa ou tel-a e-m costume.
Aipocuguâb. act.
Costume ou costumes ou condição. - Tecô. Tecoaba. Ahe reco
anhene naco emonã. 1. he sua mesma condição assi.
Costume ser ou costumar-se. - Ame, 1, N ame no fim do uerbo,
1, etiã. N amace. ut Tupã ae namace oimoetê. 1. A Deos se
costuma, ou he costume home adorar E não a outrem.
Etc..
Costume ser alguem, ou de costume o ter elle. - Cecoabaê ou
Cecoabanhe. Este se pode chamar mais aduerbio que verbo
porq. sendo comumente o C. relativo de 3.0 pessoa aqui
serue em todas sem mais uariação, e assi podemos mui
bem dizer na primeira pa. Cecoabaê yxe. ut. Cecobaê yxe,
nanigme naguatai, 1, Cecoabanhê nanime xeguataeigm. O
ultimo. 1, Cecoabanhe, alem de ter a mesma significação
quer tambem dizer natural e sempre, ou para sempre, ou
sepiterno entendo de preterito.
Custume ou purgação da molher a 1.ª uez. - Nhemõdigara. a
2.ª Jeporeroipoca: dali por diante Tuguig. Tecoaiba.
Custume uir-lhe assi a primeira vez. - Anhemõdigar. a 2.ª Aieporeroipoc. dali por deante. Aicoaib, vel, Xeruguig.
Custura do cozido. - Mobigbicaba.
Custura do casco natural. - Jepotaçaba, 1, Acanga iepotaçaba.
Cota ou saya de malha. - Itaemboaoba.
Cotão como dei pano. - Çabiju.
Coto da mão corta. - Acica. Jigbacigca.
Cotouelo. - Tendigbãgã. Puraquê. o Tupi.
Coua ou buraco. - Coara.
Coua no chão assi. - lgbicoara, se he funda.
Coua não funda quasi não coua como a do chão mal igualado.
Pigcoe. Piggo;;iya.
Coua, cousa ser ass1 ou concaua. Xepigcoé. Xepiggoay e se
são muitas, repetidos.
Coua, ou concaua., fazer assi algüa cousa. - Aimopigcoe, 1, Aimopiggoay, 1, Aipucueoc. act.
Coua de finado. - Tigbicoara.
Coua dos ladrões na cabeça. - Atoapigcoê.
Couão de peixe. - Jequeâ: outros piquenos se nassinho. Jequei.
Couarde. - Membeca. Abaecoeteigma.
Couarde ser. - Naicoetey.
Couardia. - Tecoeteeigma.
Couil como de coelho. - Coara.
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Couraças. - Itaoba, e porq. este nome he comü a todas as armas
de ferro deffensiuas sendo necessario especificai-as acrecentaria. Y.apenhuguãnhuguãnibae, o qual declara propriamente assi as laminas como a cõposissão dellas.
Cousa. - Baê.
Cousa má, como espirita, ou diabo. - Baê.
Cousa má q. anda nagoa. - J gpupiara.
Caixa da perna. - Uba.
Caixa da parte trazeira. - Anãguira. E a parte supor. della iunto
da nadega. AnãguiquYtinga, he lugar mortal ou a ferida
delle.
Coxear corno o derreado de algü coadril, ou coixo ser assi. Xeparí.
Coxear pondo somentes a ponta do pe ou coxo ser assi. - Xeateé.
Xepigteem. Aduirta se q. este segundo sempre tem "m"
e o pnme1ro nunca.
Cozer com agoa. - Aimoin. Aimoapigc.
Cozido enquanto se destingue do assado. - Mymõya.
Cozido ou assado estar ja. 1. apto para se comer. - Agib.
Cozinha. - O mesmo que caldo.
Cozinha, a casa ou lugar. - Baemogigpaba. Mifimogigpaba.
Cozinheiro. - Baemogigpara. Mifimogigpara.

Cante R
Craca de nauio. - Reriapignha.
Crecente da maré. - J gura.
Crescer a pessôa. - Acacuguab. Ajequiy.
Crescer o bruto, a aruore, &te. - Acacuguab.
Crescer a maré.
Ajur, Aiuruçu, ut, Our 1g, 1, Ouruçu. ig. 1,
Paranã.
Crescer a agoa no poço ou fonte. - Anoong.
Crescer me a agoa na boca como o q. começa a enioar. - Xerendigrendig.
Crer algüa cousa, ou em algüa cousa ou credito dar. - Arobiar.
actiuo.
Crespo cabello. - Acangaiba, de gente branca.
Crespo ser. - Xeacangaib.
Crespina de negro de Guine.
AcangapixaI. Metaphorice.
Criação daues ou animais caseiros. - Mimbaba.
Criação ter assi. - Xereigbab.
CriaÇão fazer assi. i. crialos. - Aimojeapigcâ.
Criação ou casta fazerem os mesmos animais quaisquer.
Aicapigca. Aporomonhang. neut.

•
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Criada ou criado que serue. - Míboaya. Boyâ. Moroboyâ, mas a
molher não uza destes dous senão so do primeiro.
Criança. infans. - Pitãga. qualquer.
Criar ao peito. - Amocãbu, 1, Aimocambu, actiuos.
Criar assi absol. - Xemíbicãbu, 1, Aporomocãbu, porque o primeiro
quer dizer tenho filho de peito meu proprio.
Criar como quer. - Aimõgacuguab. act.
Crista de galo. - Ariragoã, 1, Ariraoã.
Cristal. - Jtâeçacanga.
Cristão. - Caraiba, 1, Y mõgaraibipira, 1, Y moiaçuquipira.
Criuo, ou joeira. - Urupemuçfi, 1, Urupemocãga. Urupebigy.
Criuar. - uide. Aiueirar.
Criuar como com frechas, ou 'bombardas. - Aimõbupumupúc, 1,
Aimomupumupuc, actiuo.
Cru, contrario de cozido ou assado. - Pigra.
Cru estar ou ser como a carne, etc. - Xepigr.
Cru estar ainda o que se assa ou coze. - Dag1bi, 1, Daei guigiparanhe.
Crucificar. - Aimojar ibira joaçaba rece.
Cruel ser. - N axeporauçubari. N axepocigquigiei, melhor. Tãbem dizemos: Naxejurupocigquigiei. 1. sou cruel, ou denodado em falar.
Crueza.
Mocigquigieeigma. Morauçubareima, 1, Moroauçubareígma.
Cruz. - Joaçaba. iunto cõ a materia de q. for como se for pao
J gbiraioaçaba. Etc.
.
Cruzadas estarem duas cousas hüas por sima das outras. - Oreiecunaçâb, 1, Oroiocunaçab.
Cruzar assi ou atrauessal-as. - Aimoiecunaçab, act.

e

ante

u

Cu .podex. - Teicoara.
Cuada, toda aquella parte trazeira. - Cebira.
Cuba. - J gbiraigaguaçfi.
Cubelo ou baluarte. - Migtapucfir Migtacori.
Cogumelo são muitos e não tem genro. os q. se come e nascem
pollos paos. - Carapucu, J cararaçâ. Os da terra J gbigbura. U rupêi. E os grandes q. se não comem. U rupê.
Cuidado ter de algüa cousa. - uide. Cargo.
Cuidado ter bom de alguem. Xemorerecoar. Anhemoçainan.
(rece) o mesmo he Anhemopojay (rece ). s. dando-lhe de
comer, etc.
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Cuidando que. - · Guijabo. Guijabangâ. Jporeaguijabo. Jporeâguijabangâ. Em lugar da particula ipô se pode por cerã. E
em lugar da particula reâ diz a molher rei.
Cuidar. Puto. - Ae aub. Ae Angâ. ut. Oçoipo ae aubniã yxe. eu
cuidey que fora elle.
Cuidar em algüa cousa, como examinando, ou para trazer â memoria. - Anheang ereco ( rece).
Cuidar em,,.. algüa cousa como pera auer seu conselho. - Aieapigçaca.
Cuja ou cujo de quem. - Aba? . 1. Abape? ut Aba raira pende?
. 1. Cujo filho es?
Çuja ou çujo, o contrario de limpo ou lauado. - Quigâ. Poxig. o
2.0 serue sarnentes para cousas nogentas C'omo de chagas.
etc, ainda q. tambem se dirâ algüas uezes doutras cousas
como do guardanapo sobeiamente sujo de andar muito na
mesa, mas he por modo de exagerar.
Çuja cousa ser como quer. s. da 1.ª maneira.
Xequigâ. E se
pano. Poquigâ. ut Xepoquigâ.
pano. Poquigâ. ut Xepoquigâ.
Çuja cousa ser como quer da 2.ª maneira de cousa nojenta. Xepoxi.
Çujar como quer. - Aimõguigâ.
Çuiar como Iama e tudo o q. tira a palme. - Aimouum. act.
Çuio estar assi. - Xeruum.
Çuiar como cousa uiscosa. - Anhomong.
Culpado em algüa cousa. - Cenoibira.
Culpado sem culpa. - uide. JnoC'ente.
Culpar a alguem. - Acenõy.
Culpar !alçam.ente. - Acenõytenhe.
Cume como de casa. - Apigra. 1. O capigra.
Cume como de serra. - Apipema.
Cume como da aruore, uara e cousa semelhante assi em pe. Çacapigra.
Cumieira. - Apigrigtâ.
Çumo de qualquer cousa. - Tig.
Cunha de fender. - Mobocaba. Caçaba, nomeando-se o que se
fende, como se he lenha. Jepeamobocaba. Jepeacaçaba.
Cunha de cortar. - Giggoaya. As de pedra dos antigos. Gigtaca
vel, Gigabig.
Cunhada de molher. - Uquei.
Cunhada de home, molher do jrmão ou primo mais uelho. - Tigqueiratig, e do mais moço Tigbigratig.
Cunhado de home, marido de irmã ou prima. - Tobajara.
Cunhado de molher, marido de irmã ou prima mais uelha. - Tiquemena, e da mais moça Piquigimena. Em S. Ute. dizem
Xerobajara.
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Curar, como quer. - Aipoçanõg.
1
Curral de gado. - Tocaya. ut. Tapijrocaya. 1. Curral de uacas.
Çurrão. - Ajô.
Curta cousa. - Apoai, Açang, 1, Açangu'i. Aquitaí.
Curta ou curto ser. - Xeapoaí. Xeaçang.
Curtinho. - Açangui.
Curua cousa, o contrario de direito. - Apara. Pari.
Curua cousa ser assi. - Xeapar. Xeaparí.
Curua da perna. - Jeapaçaba.
Curuja. - Çuindara. Tuindara. Ajaya. Cuyauju. Urutagui.
Cuspinho
cuspo. - Tendig.
Cuspir. - uide. Cospir.
Custar muyto a cousa. - Xerepigetâ. Xerepigete. Xerepigmarã"
gatfi.
Custosa cousa. - Çepigetabae. Cepigetebae. Cepigmarãgatubae.
Custume. - uide. Costume.
Cutelo. - Quigceguaçfi. J taquicêguaçu.
Cutilada ou ferida. - Apixapaba.
Cutilada dar assi. Ayapixab. Aiquigti. Aimogoay. O primeiro
dito assi absolute comumente se entende na cabeça. activos todos. O segundo se entende de qualquer cutilada, ainna que seia de hüa palha. O terceiro de cutilada grande
e feâ.

ou

Deincipientibus a !itera D ante A
Dacota de lugar. - Anõi. Anoyaçui. Amôçui. Uiçui, 1, Uijçui
Dadivozo ser. - N axerecoateigmi. N axerecocateigmi.
Dado sobeiamente, ou inclinado ser como a algum uicio etc. Duer, 1, Xuer, aduerbio, no fi do uerbo absol. ut. Ajâbab,
1, Eu fujo Xejababixuer. 1. sou fuião. Etc..
Dai, ou dahi dessa parte donde tu estas. - Ebanoí. Ebouiçui.
Dahi donde tu dizes. - Aeçui, 1, Aipoçui.
Dalgures ou dalgüa parte. - Queipeçui. Mamoçui.
Dali. - Ujçui. Uíjçui. Uijngaçui.
Damba las partes. - Ojobaibê. Ojoiabenhe.
Da-me ca, imperatiuo. - Eimobour.
Da mesma maneira. - Emonabê. Emonabene. Emonabeno. 1, Nô, in
fine uerbi. ut. Oço xeruba beno. E assi tambem foy meu
pay.
Danado estar o que era são. - Xeaib.
Danar assi. - Aimoaib.
Danar-se o mesmo q. danado estar, mas melhor parese. - Anhemoaib.
Danar-se em custumes. - Xeangaipab coitê. vel, Anhemoangaipab.
Dança. - Moraceya.
Dansador. - Moraceitara.
Dançar. - Aporacey.
Danificado estar. - uide Danado. E Danar.
Daquella parte donde tu e eu sabemos. - Aqueaçui.
Daqui. hinc. - Quêçui. Jquêçui.
Daqui a pouco. - Coromô.
Daqui a pouco, e não ia logo. Coriê. Coriecori. Coriepiribi.
Deminutiuo.
Daqui a tamanino. - Coromô. Apigrí. Corornoapigrij. As duas partículas derradrª se aiuntão com qualquer uerbo, e fazé o
mesmo sentido. ut. Aço, 1, uou. Açoapigrí, estou ia pa. ir,
1, daqui a hü, tamanino me parto. Ainupã. Dou-lhe. Ainupã
apigriy. Daqui a tamanino lhe dou, ou estou ia no derradeiro ponto pa. isso.
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Daqui por diante. - Angirê. Coigtê. ambos iuntos ou cada hü
por s1.
Dar como quer. Do, das. -- Aimeêng.
Dar de graça. - Aimeengu1.
Dar em troco, ou por paga. - Cepigramo aimeeng. ut. Jtâiuba
repigramo aimeeng. Dei-lh'o ou uendi-lh'o a troco de dinheiro.
Dar tal por tal. - Cecobiaramo, 1, Ypoepigramo, 1, Aimeeng.
Tambem dizemos. Aipoepigc. 1. dei-lhe tal por tal. ut. Aipoepic cemicoatiara. 1. escrivi-lhe como elle fez a mí.
Dar algüa cousa como o q. esta no chão ao q. esta na ianella. Aimondô. çupe.
Dar em alguem. - Apoar. rece. Ainupã. act.
Dar de comer. - Aiopoy. Aimõbaefi. Aimõgaru. Acemifierocoab.
act. posto q o ultimo significa proprie aquelle acto de lhe
por o comer diante ou seruir â mesa.
Dar de beber agoa. - Aimbouu. act.
Dar de beber uinho. - Aimongau, act.
Dar de beber uinho por sua mão. - Aceigm. act.
Dardo. - O mesmo que Lança.
Dar-se bem como o prantado. - Anhemonhangatfi ..

D ante E
De, prepos1çao de ablativo. - Çui. Aduirta-se q. todos os nomes
que começão per esta preposissão De como he dacola,
dahi, etc. se ão de ir buscar a seus proprios lugares.
De, como dizemos, he ia dante, de muitos dias do anno passado
&te. - Doara. Doaruera, 1, Daruera. Darãma, conforme a
diferéça dos tempos. O mesmo he Çoara. &te., O mesmo
serue tambem para dizer o derriba, ou o debaixo do mar
ou da terra.
Debaixo. - Guiripe.
Debaixo da cuberta do nauio. - lgapigpe. Tambem dizem Guiri.
.
pe, mas improprie.
Debaixo de ruim capa &te. Aroãneínaco nheengarigba recou,
1, Aroãneímitaco nheengariba recoupa. Em lugar do pai
diz a f eme a maé.
Debalde. - Tenhe. Tenhégatupabe.
Debarfio. - Aiapuapigc. act.
Debruçar-se. - Oobapigbo ajub.
De bruçus. - aduerb. Oobapigbo.
Debulhar cõ a maõ como milho.
Agiquig. Tambem quer dizer
colher fruita da aruore.
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Debuxar. - uide. Pintar.
Debuxar por hüa cousa outra. - Açaang.
De cada dia. - Arebondoara. Aranhabionduara. Ararupinduara.
De caminho indo. Guixobo. Guixobobê. Guicoapa. Guicoapanhote.
De caminho uindo. - Guitfi. Guituabê.
Decente da maré. - J gcirigca.
Decente cousa ser. - Aujecatfi. Aujecatutenhê.
Decer ou decer-se. - Aguegigb.
Decer o dependurado ou o q. estâ em alto. - Arogigb. act.
Decer como por ladeira abaixo ou o que a de ir âs costas.
Aroguegib. Mas tambem se pode dizer do que a de u1r
por seu pê, como gado, porquanto o q. uai decer a de uir
iuntamente como elle: Aroapigam.
Decer fazer a outré. - Aimonguegigb. Aimoapigam. actiuos.
Decer fazer a outrem. - O mesmo.
Decida de algum outeiro. - Ceroguegipaba. Ceroapiambaba.
Declarar o escuro. - Aimõbeu. Aimõbeficatfi.
Decoada. - Tanibucig, 1, TanThuquig.
De coração, & uontade desejo. Diz, digo &te. - Xepigapecatfi.
De dia. - aduerb. Aribo.
De dia e não de noite. - Ariboê.
De dia ou como de dia. - Arigbobe.
De dia ser. - uide. Manhã.
De dias por antiga & não noua cousa. - Eribaedaruera. J gmuãna.
Uide D. ante E no principio desta mesma letra.
De dias ser assi. Xeigmuan. Erimbaêdaruera yxe. Etcat. ut.
supra.
De dias ser ia o home, e não o uelho. -- Anhemoabâ. Xeabâ. Xeabaniã ixê.
De dias ser assi a molher. - Anhemocunhã: tambem quer dizer
homê ou molher perfeita.
Dedo da mão. - Moã.
Dedo pollegar assi. - Moãguaçu.
Dedo index. - Môbeengaba.
Dedo do meio. - Moãbigtera.
Dedo mendinho. - Moãmirl.
Dedo, ou dedos dos pês. - Migçã.
Dedo pollegar assi. - Migçãgoaçfi.
Dedo ou dedos do meyo. - Migçãn1igtera.
Dedo mendinho. - Migçãmiri.
·
De donde. - uide. Donde.
Deffender. - Aipigcigrõ. act.
Deffenssão, instrumento. - Pigcigruãma.
Deifensor. - Pigciruãna.
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De fora, da banda da rua. - Ocaracotig.
De fora como de uaso & simil. - Yapecotig.
Deironte. Cecey. Na composição perde o. e. e toma • r. ut.
Eâm xerecey. 1. poé te defrõte de mi.
Defumada a cousa estar. - Xerun tatâtingaçul.
Deiumar. - ui de. Perfumar.
Defunto. pollo. iCadauer. - Teõbuera.
Defunto como dizemos. N. defunto ou q. Ds aia.
Ambigra.
Amigrí.
De giolhos, ad. - Oendigpigãeigybo.
""
De giolhos estar assi. - Oendigpiãeigybo aln.
Degolar. Ajaceoquigti. Ajaceomõdoc. Aic cãmondoc.
Degradar. - Aipeâ.
Degradado. - Ypeapigra. .
De huã parte e d' outra. - Oiobaibê.
De huã sô parte ou banda. - Amongotignhô.
Deitado estar. - Aiub. Anhenong guitupa.
Deitar da mão. - Aimõbor. Aitigc. act.
Deitar o q. uai por seu pê como o cão, &te. - Aimõdô.
Deitar-se a dormir. - Anhenong. Aiepigçô.
•
Deitar-se o que esta assentado. - O mesmo.
Deitar-se bem, & amanhar-se na cama o que iaz. - Ajucatfi.
Deitar-se o cão ou qualquer bruto. - Aietuu.
Deixa-o, ou deixa estar assi ou estê assi. Etc. - Teinhe. Teinhe
oicobo, oupa, oçobo, oina, &te. Segundo o modo como a
cousa por que se diz estâ. Dizemos Teinhepe oicobocâ,
ou Teinhene oicobocâ. 1. Quero o ora deixar. Tambem dizemos. Einhepe oicobone? Deixal-o-ei estar? ou Estar-se-â
assi como estâ?
Deixay-o uos uir, ou deixa-o tu elle uir, quer seia ameaçando, quer
não. - Tou turi, 1, Toune turi, Tou turiranhe, 1, Toune
turiranhe. Tambem que dizer uira elle e então &te..
Deixar. Linquere. - Acejar. act.
Deixar a alguem em branco como dizem. - Aimõbaraar. act.
Deixar de fazer. - Apoir. absol. uide Cessar.
Deixar fazer. 1. consentindo expresse. - Ucar. Aduerbio no fim do
uerbo ut. Araço. leuo. Araçôucar. deixo leuar. et sic de
coe teris.
Deixar fazer. Etc. s. cõsentindo ou petmetindo implicite. - Acepiaquí.
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Deixar-se uencer, ou maltratar. Etc .. de alguem.
Aimoêbiaarijar act. (com rece). De maneira que o uencedor ou
maltratador fica por acusatiuo. ut. Aimoêbiarijar ahe xejoecê. Deixo-me uencer de fuão. E si for polla passiva
tem outro sentido. ut. Anhemoêbiarijar. dou-me por uecedor ou faço de conta que o tenho nas unhas, tambem rege
caso com rece, e pode-se dizer é tudo por metaphora.
Deixar-se estar sem se balir, nem fazer mudança, nem fugir, Etc.
- N axeamarãni.
De la, daquella parte. -·- Amõçui, Anõy, Anõyaçui.
De lá dessa parte donde tu estás. - Ebanõy. Ebanõya çui. Ebapô-çui. Ebouyçui.
Delaa daquella parte donde tu e eu sabemos.
Aqueâçui.
Aeçui.
De lado, ou de ilharga adu. - Oigquebo, Opêmo.
Delle ou della, como do pão, dagoa. et.
Jâ. ut. Eimeeng jâ
yxebo. 1. Da-me delle.
Deleitar-me alguã cousa. - Xemoapigcicatfi .
.Deleitar-me eu em alguma cousa. - Anhemoapicicatu. rece. ou
com sup1no.
Deleixado estar. - Naicoetêy. Atumbêc. Atumbetumbêc.
Delgada cousa ser no meyo & grossa nas pontas. Nhurí. Anhuri.
Aquigtab.
Delgada ser assi. - XenhurI. Xeanhurí. Xeaquigtab.
Delgada cousa como linha corda etc. - Pôi. Poiy. Deminutiuo..
Delgada ser assi. - Xepoi. Xepciiy. Diminut.
Delgada pessoa. - O mesmo que pequena. senão q. lhe custumão
aiuntar Mucii. que quer dizer comprido para declarar que
não entende a pequeneza senão segundo a grossura. ut.
Taigrij mucii. O mesmo se diz dos paos. &te.,
Delgadinha cousa, o deminutiuo de delgada. - uide Sup.
Delgado ser o pano como de linho.
Xepobebe. Xepobebeí.
deminut.
Delgado, ou delgada ser a cousa como taboa, papel, etc. - N axeanãmi. N axeanãmuçuy.
Deliberar de fazer algüa cousa. - Câ no cabo do uerbo que
significa o que delibero. ut. Aço. 1. uou. Açôpecâ, 1, Açônecâ,
1, uou-me ou quero me ora ir ou determino de ir. E para
dizer que deliberadamente o determinou acrescenta o uerbo Aê. 1. digo ou disse, 1, Aexepigape. l. Disse comigo ou
em meu coração. ut. Aiucapeca aê. Deliberey comigo de
o matar.
Demonio. - uide. Diabo.
Demudado estar, ou ficar como de doença, ou por algüa mui triste
noua. - Xetexetê.
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Demudado estar, ou diferente do q. era. - Aiecoaboc.
De nenhüa calidade. - Angay, ad. no fim do uerbo negatiuo ou
de qualquer outra negação. ut. Aan. não Aãnãgay, 1, não
ou nhü, de nenhüa calidade. Naçoi. 1. Não fui. Naçoãgai. 1. nunca fui de nenhüa calidade. O mesmo he catiitenhe e poden-se tambem por ambos iuntos.
Denodado em cousas de guerra ou briga. - Morerobiareigma.
Denodado ser assi. - Naxeporerobiari.
Denodado ser em falar. - Naxejurfipocigquigiei,, 1,. Naxenheeng.
..
poc1gqu1Jey.
Denodado ser como quer. - Naxepocigquigjey, 1, Naxeporerobiari.
De nouo. - uide. N cuamente.
Dentada. - Taíbora.
Dentada dar. - uide. Morder. E se for na cabeça. Ajaçufi.
Dentes. - Tãnha.
Dentes dienteiros. - Tãymitera.
Dentes queixais. - Agueâ.
Dentes cabeiros. - Agueâpopig.
Dentes enfrestados. - Taibara. 1, Taíjoara.
Dentes enfrestados ter assi.
Xeraibar, 1, Xeraímbaimbar.
Xeraíjoar.
Dentes boios como de cousa azeda. - Tanhecigya.
Dentes botos ter assi. - Xeraínhecigy.
Dentro. ad. não n'o ha, mas serue em seu lugar a preposissão de
ablatiuo. Pê, 1. pupê, ut. Oca. 1. casa, ocpe, em casa,
ou dentro de casa, etc..
Denunciar. - Aimõbefi. act. idem Aicuaucar.
Deparar algüa cousa. - Aimoiecoçub. com çupe, ut, Tupã aê
xeremiecara toimoiecoçub ixebo.
Deparar-se o que se busca. - Aieçub, çupe, ut, Tojeçub amô yxeboranhe, 1, deparar-se-me-â primeiro algum.
Depenar como aue. - Açaboo. E se he sarnentes tirando-lhes as
penas das azas compridas. Aipepooc.
Dependurado estar. - Aiaceco.
Dependurar. - Aimoiaceco. Aimoígô.
Depinicar como cousa de comer. - Aipipin.
Depar, ou depor aí algures. - Queipeçuy.
Depositar. - Arecoucar. act. çupe.
Deputada cousa para alguem. - Çupendarãma. Receídarãma. Receixorãma. ut. Perô çupêdarama. &te., O mesmo he çupendoarãma que çupendarâma,, e a particula Çoara, que,
Doara.
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Deputada cousa para o outro dia ou tempo, o mesmo cõ suas differenças de presente, preterito e futuro.
Corindoara.
Cousa deste dia. Quecédaruera.
Cousa dontê.
Oirandarãma. Cousa deputada pera amanhã.
De que maneira he feito. - Marãeteípe? Marãgatíietepe?
De que parte mais particular que donde. - Marãgotigçui. Mamõgotigçui.
De que parte ou lugar mais particularmente perguntando. - Umãçuipe? Umãçuicatfipe? Como se dizendo hü q. uinha de
Parâguaçfi lhe quisesse preguntar de qual das fazendas que
la ha.
Dereito. - uide. Direito.
Derrabado ser como o cão. - Xeroayacic.
Derramar por desperdiçar. - Aimõbucab.
Derramar o liquido. - Anhocen.
Derramar-se assi. - Anheen.
Derregar como a agoa. Aimõbiâ. Açapemonhãg. s. Botando-a
por outra parte. O mesmo he Atigmõbia, este serue tãbe
para dizer reparto-a, botando somente parte della por outra parte.
Derreter como cera, ou metal. - Aimomébêc. Aimoigcfi.
Derreter-se assi. - Amébec. Xerigcu.
Derrubada cousa ser como o ramo com o pezo da iruita, &te. Aieroar; Xeâjurar. este he proprio do que com algü desmayo lhe cay a cabeça por hüa parte; E o figo de muito
maduro.
Derrubar como quer. - Aitigc.
Derrubar Iuitando. - AitigC'. Aimoguigapi.
Derrubar como iruitas q. caem muito iunta. Aimonguy. Aimoapacuy.
Derrubar como ediiicios. - Aimongfiy.
Derrubar terra como iaze os ratos, et simil. - Aimoâpacfiy.
Derrubar o que esta assentado ora seia panella, ora pote ou qualquer uaso ec., - Ayaparaitic, e se caindo uai rodãdo. Aimoa paraiere b.
Dezacatar. - Daimoetei. Daimotigbi.
Dezacoroçoado ser. - Daicoetei.
Dezacoroçoar. - neut. Xeabãgab. Xeacanguigr. este 2.0 he quando
hum fica sê ~e poder mais bolir.
Dezacoroçoar fazer. - Aimoabãgab.
Dezacustumar-se de algüa cousa. - N aicoi ( rece).
Dezafiar. - Aimõburfi.
Dezagradar-me algüa cousa. - Naxemoapigcigqui.
Dezagradar-me eu della. - N axeapigciqui. rece.
Dezaferrar dalgüa cousa. - Apoir (çuy).
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Dezapegar o pegado. - Aimboir. act.
Dezamar o que dantes ama.ua. - Açauçupoiri Açauçilpeâ. act.
Dezaparecer o mesmo que perder-se. - Acanhem.
Dezaparecer como o que uai andando. - Acanhem. Xeapigcanhem.
Dezapercebido estar. - Nanhemoçacoy guitecobo, guitena, guitupai &te.
Dezapercebido tomar. - Aceçapiâ. act.
Dezapreçar-se de algü grãde trabalho. - Aimõbutue act.
Dezapreçado ficar assi. - Xeputué.
1Jezarmar em uão a armadilha de pezo. - Aguyapitenhe. neut.
Dezarmar em uão toda a armadilha de laço. - Apigr. Apígtenhê,
neut..
Dezarmar a armadilha de pezo. act. - Aimoguigapi..
Dezarmar o laço. - Aimopigm, act.
Dezarmar-se assi. - Apigm.
Dezarreigar como dente. - uide. Abalar.
Desassisado. - Tecocuguabeigma. Angaingaibora.
Dezassisado ser. - Naxetecocuguabi. Xeangaingaib.
Dezaçoçegada a molher ser. - Xereçainã, e se he na uista. Xereçaete; Xereçacuecue.
Dezassosegado. - uide Trauesso.
Dezassocego como da molher. - Teçaínãna.
Dezatar o nô ou o atado. - Aiorab, 1, Aixãboc, qdo .. de todo se
tira a corda do q. cõ ella estaua atado.
Dezatinado. - Angaingaibora.
Dezatinado estar. - Xeangaingaib. N axetecocuguaby.
Dezatinar, por sobeiamente importunar. - Aimoajil..
Dezatinos. - Nheêngtecocuguabeíma.
Dezatinos falar. - Xenheêgeta.
Dezauergonhado ser. - Natí.
nezauergonhado. - Tíeigma.
Desbaratar os inimigos na guerra. - Aitigc. Aimoaugê.
Desbarretar-se alguem. - Ajeacangaobôc. çupe.
Desbaratar pao. - Anhopan.
Desbocado ser em falar. - Xenheengguixuer. Naxejurupocigquigjey. Naxenheêgpocigquigjey.
Descabeçar. - Aiacãgoc.
Descalçar ou despir. - Aiooc. ut. Aiooc xeaoba vel, Xepigapaçaba..
act.
Descalçar-se, neut. - Aiepigapaçaboc, 1, Aiepigaoboc.
Descalço estar, ou andar. - N axepiapaçabi com guitecobo ou sé
elle.
Descançar. - Aputuil.
Descanço. - Mutfi. Lugar onde se descança. Mutilgoaba.
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Descarregar. - Arogigb. act. a carrega he o acusatiuo. ut. Erogib
ahe çupe. Decelhe o pote a N. e se he besta por-se-ha
çui em lugar de çupe.
Descarregar nauio. - Aiporoc. act. uel, anocembae igaraçui.
Descazar. - Aimõboir. act.
Descazar-se. - Apoir, 1, Oropoir, C'Om çui ou se elle.
Descascar como pao. - Aipeôc, e se são fauas e cousa semelhãte
Ayapeôc. E ~e fossem batatas assadas, figos frescos, e tudo o mais que tem assi a casca muito delgada e sotil.
Aipirôc. o mesmo se diz do milho porq. em respeito da espiga e dureza do grão aquillo de fora lhe fica por pelle.
Descobrir o coberto. - Ajaçojabôc.
Descobrir segredo. - Aimõbefi.
Descobrir o deliquente. - Aimõbefi. Aicuâuc-ar. act.
Desconcertar o concertado. - Aimomemõa. uide. Desmanchar.
Desconcertar o determinado. - Aimomemoã. E Aimoaruab.
Desconfiar dalguem. - Darobiari. act. Naxerobiari. rece.
Desconfiar de ser, ou auer de ser, ou se auer de afeituar algüa
cousa. - N aimoangi. He o mesmo que não se me mete
amí isso em cabeça.
Desconhecer. - Daicugua bi. act.
Desconhecer falçamente: - uide. Estranho fazer.
Desconiuntar algum membro. Aimõgar ao. act. ut. Xepigmõ...
garao ybigra. 1. hü pao me desconiuntou hü pe. e se quizer
dizer absolute de~coniuntey hum pe, rnão, &te. Ajepigmonr
garao. &te.
Descuidadamente se auer pera com algüa cousa ou descuidar-se. Danhemoçãynãni. rece.
Descuidado tomar. - Ac·e çapia. act. 1, Nhemoçacoi eymebe. ut.
Xereçapigâ ahe ofi. 1. Tomou-me descuidado. Xenhemoçacoi eime be turi.
Des daquelle tempo, ou des daquillo q. tu e eu sabemos. - Aqueiguerabê.
Desde então, aduerb. - Aepuerabe.
Desdenhar dalgue. - Aroirõ. act. Xenheememoã. rece. mais propno.
Desdentado ser. - Naxerãy.
Desdentado ser cõ algü dente diantrº. menos. - Xerãibau, 1, Xera1mau.
Desditoso. - uide. Mofino.
Desditozo de mi.
Xeporeauçubimã, 1, Xeporeauçubete1mã.
Desdizer-se. - Acecobiarõ, 1, Acecoaboc xenheenga.
Dezeiar algüa cousa. - Aipotâr act.
Dezeiar muito. - Aipotâcatfi.
Dezeiar de comer ou beber algüa cousa. - Aiucey. act.
1

-•
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Dezeiar de fazer qualquer cousa o uerbo .. Aipotar composto
com o q. dezeio de fazer e sempre uai no fim. ut. Aço. 1.
vou. Aço potâ. Dezeio de ir, et. sic. de ceteris.
Dezeio, ou dezeios. Mimotâra.
Dezeios matar de algüa cousa comendo della. - Aiuceimoguâb..
act ..
Dezembainhar a espada. - uide Arrancar.
Dezebaraçar como fio. - Aiorab.
Dezembarcar act. - Anocem.
Dezembarcar-se. - A cem.
Dezembrulhar como enuoltorio. - Ainhübãroc. Ainhübãrab, 1, Aipoqueçara b, se esta leado com fio.
Dezencabrestar como a bêsta. - Aixãboc. act.
Dezencazar algum membro. - uide. Desconiuntar.
Dezencerrar. - Açoquendabôc. Aimocem. act. O 2.0 he pa. cousa
uiua se sae fora.
Dezencontrados dormirem dous. - Orojopignecoab..
Dezencontrar caminhando. act. - Aipignecoab.
Dezencontrare-se assi. - Orojopignecoab.
Dezenfadar. - Aimoeçãy. act.
Dezenfadar-se. - Anhemoeçãy.
•
Dezenfastiar. - Aimojuruê.
Dezenfiar. - Acigcigmboir act.
Dezenfreado e falar. - uide. Desbocado.
Dezenfrear o caualo. - Aiuruçãboc.
Dezengraçada cousa ser. - N axeporãgi, vel, Naxeporãporãgangay.
Dezengraçados ser no falar.
Naxenheengporãporãgãgay, vel,
N axenheengporangi.
Dezenquietar. - Aimoajt1. act.
Dezenquietamento fazer. - Anhemoajt1.
Dezenquieto ser como quer. - N aiconhote ruã.
Dezemquietação ou reboliço. - Nhemoaju.
Dezenrolar. - Aimamãroc, 1, Aiorab.
Dezenterrar. - Acigbicoy, Anocem, 1, Acibigcoy cenocema.
Dezenuoltamente fazer qualquer cousa, ou dezenuolto ser assz em
a fazer. - Xetaigaib. uide. Diligente.
Dezenuolta ser a pª ê maa parte. - Xearüaib. Xereçãinân.
Dezenuoluer. - Vide Dezemborilhar.
Desemxabida cousa ser no gosto. - N axerêy. N axerexereangây.
Dezerto. - Vide Despouoado.
Dezesperar. - uide. Desconfia r.
Dezistimar. - Naimoetei, 1, Naimotigbi.
Desfalecer como cõ cançaço, ou fome, e nao morrendo. - Amanoaib.
Desfauorecer. - uide Maltratar.
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Desfazer como letra, pintura, etc. - Aimomemoã
Desfazer qualquer obra. - Aimonguy.
Desfazer-se indo cõ o uzo como a casa, rede etc. - Xeapaciiy.
Desfechar o fechado. - Açoquendabôc.
Desfiado. - uide Cadilhos.
Desfiar o tecido, ou destecer ora seta trança, ora tea. Etc. Aiorab.
Desfiar-se assi. - Aierab.
Desfigurado estar. - Xetexete, 1, Jteitê xeroba.
Desfolhar a aruore com a mão. - Aipoo. E tanto monta que a
aruore seia acusatiuo, como a folha.
Desfolhar uareiando, ou auanando a aruore. · - Açomõguy, 1, Aimõguy. s. çoba.
Desfolhar-se por si. - Xerocui, 1, Acui, se se referir a mesma
folha.
Desgrudar. - Aimboir.
Desgrudar-se. - Air.
Deshonestidade. - Baepoxi.
Deshonesto ou deshonesta cousa. - Poxi.
Deshonesto ser assi. - Xepoxi. Xepoxicatu.
Deshonrar. - Aimomoxi.
Deshonrar de palaura. - Aiaô. Arecoaib.
Desigual ser algüa cousa da outra. - Naxejai.
Deziguais serem duas cousas. - Orojoabig.
Dezinchar. - Xerurunhing.
Desistir de algüa cousa. - Daicoy cece, 1, N aicoy cece coigte.
Desmaiar de todo. - Amanô, 1, Xereõar.
Desmayar de medo o que dantes mostraua grande animo. - Xeabangab.
Desmanchar o determinado. - Aimorãbuer. act.
Desmanchar o feito. - Aimõgiiy.
Desmanchar-se indo por si. - Xeapacuy.
'Desmanchar-se o detreminado. - Xerãbuer.
Desmanchos das pessoas. - Tecômemoã.
Desmanchas fazer. - Aicômemoã. Marãní aicô, 1, Marãmarã tenhe aico.
Desmembrar cortando ou puxando como quem tirasse a hüa galinha hüa perna, e depois outra etc.
~mboir, 1, A:iiroboimboir.
Desmezurado. - uide Desassosegado.
Desmentir ao que fala. - Aimojuraraguay, vel, Aimoiuraragoaragoay. actiuos.
Desmentir algum membro. - uide. Desconiuntar.
Desobedecer. - Aimomaram. act. Dizemos Aimomaran xeruba, 1,
Xeruba nheenga. o mesmo he Aimoabangab.
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Des outra parte. - Amongotig.
Desparar o tiro. - Apoc. neut.
Desparar assi. act. Aimopôc. tambem dizem.. Apoc,. mas imprie, porquanto referé o tom do tiro a que com elle tira.
Despedir como criado. - Aimocem.
Despedir mensageiro. - Aimõdô.
Despedir-se o hospede ou qualquer. - Aiurico aê: Açoã aê. Aduerbio q. servem do mesmo. Nei. Neine. Neinehe. Neíyãde,.
N eíneyande, N eineyanderanhe,. &te..
Despeiado ser sobeiamente. - Natl.
Despeiado estar como o uaso etc. - Naxepori.
Despeiar hum uaso noutro, ou o. q. nelle estâ. - Acecoaboc. act..
& tanto monta que se refira a hüa cousa como a outra.
Despeiar assi emborcando hum uaso noutro. - Aipubuiereb. act.
Despeiar como dizem despeiou-lhe elle a casa sem lhe deixar nada.
- Aiporoc. act.
Despender. - Aimõguig. act. uide Gastar. Aimonguig.
Despensa. - Baêrurü. Baerupaba.
Despenseiro. - Baeerecoara. Baererecoara.
Despesa, tudo o q. hum leua para comprar ou resgatar. - Bae
epigrãma.
Despido estar ou andar. - Naxeaobi. Naxeaobi guitecobo. Jcatupe
aicô. 1. Jcatupenhe aicô.
Despir a roupa. - Aiooc. act.
Despir a alguem. - Aiaoboc. act.
Despir-se. - Aieaoboc. neutro.
Despoiar a alguem como o salteador. - Aimbaepigcigrõ. Aimbaepigcigrõbab.
Despoios. - Baepuera.
Despois, postea. - rê, rirê. roirê, ut, Xeçorê, despois que eu fui.
Aeroirê, E despois ou despois disso, et.
Despois e não agora. logo. - Coriê. Coriêcori.
Despois de o mesmo que post. - uide. Despois.
Despontar o agudo. - Açapoaciggab. Se he cortando. Açapoamopen, se he quebrando.
Despois, preposissão. Taquipueri. ut. Xeraquipueri" despois de
mim.

Despouado. - Tatigbeima, 1, Tabeigma.
Despouoar mudando-se. - Aieacaçô. · Acem.
Despouar. act. - uide. Assolar.
Despresar. - Naimoetei. Naimotibi.
Despresiuel home. - Abãgaiba.
Despresiuel ser. - Xeabangaiba.
Despresiuel molher. - Aiba. Aiby.
Despresiuel ser assi. - Xeaib. Xeaibí..
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Dessemelhante ser. - Aicoê. Xereco ae areco. ( çui).
Des que aduerb. - Aguerabe. ut. Xeruraguerabê. Des que eu u1m
ate agora.
Desta feição. - uide. Assi.
Desta maneira. - Nã.
Desta, & não dessa manra. - Nãde. Nãtê. Nãtene.
Desta e desta manta e passa, disse &te., por não referir todas as
palauras.
Emonã. Emonã Emonã repetindo quantas
.
uezes qwzer.
Destapar como o buraco. - Açobapigtimaboc.
Destelhar casa. - Aimõguy.
Destemperado. - uide. Sofrego.
Destemperado andar de barriga. - Xeribigcacig.
Destemperança assi. - Tebigcacig.
Desterrar. - uide Degradar.
Destetado ser o que mamaua. - Apooc. Apoocigmuãn.
Deste tamanho. - Nabo. Nobo. Nãmo. Nõmo e tambem se aiunta a cada hum destes aduerb. outro destes Çoara vel Duara.
ut. Namoçoara. Nabonduara.
Destetar. - Aimõ booc. act.
Destoutra maneira. - uide Sup. Desta, & não dessa.
Destro ser ou com destreza fazer. - Xetaigaib. Xequigreígm. Xepoiabab.
Destroçado estar do caminho. - Xepoeray.
Destrosso de gente morta como quer. - Baba.
Destroço fazer nella. - Aimõbab, act. Aporomõbab. ausol.
Destrosso fazer em qualquer cousa outra. - Aimõbucab, 1, Aimoangaipab. act. se toda arrecadou como fruita. et.
Destruir. - o mesmo.
Desuariar. - uide. Endoudecer.
Desuarios dizer. - Xenheêgetâ.
JJesuiado, ou aueço, aduerb. Aroaneigm. Atigbi, 1, Atigbinhe.
Jbigrinhe. Quequeipenhe.
Desuiar. - Aceigiy. Aipeâ. act.
Desuiar-se. - Aiepeâ. Aiegigy.
Desuiar fora do caminho de todo como metendo-se polo mato,
ou indo a outra parte fora da estrada quer por caminho
quer sem elle. - Apiâ.
Desuiar-se assi leuando consigo algüa cousa, ou desuiar a tal cousa,
quer uâ âs costas, quer elle a encaminhe ou faça ir consigo. - Aropiâ, act.
De tarde en tarde. - Marãgatuabe. Quigquigpee. 1, Quigquipenhô,
Deter ao caminhante pa. q. pouse. - Aimõbigtâ, act.
Deter por dilatar como quer. - Aimõbucu, act.
Ueterminação. - Tecopotaçaba.
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Determinado estar comigo. - Emonã aicopotar, 1, emonã xerecopotari.
Determinar comigo. - Emonanecâ aê, 1, Emonapecâ aê. ut. Aiucânecâ aê. 1. determiney comigo de o matar. E sic de ca't.
Deter-se muito no q. faz. - Jpucu, 1, Quigpe aicô com supino. ut.
J pucu xerecou imonhãga. uide. Por muito.
De todo, ou de todo ponto. - Catu. no fim do uerbo.
De todo em todo. - Nhetecatfinhe: no fim do uerbo, ut: Ereraço nhetecatunhepeüj. 1. E tu leual-o de todo em todo. Ereço
nhepeuí.
Detraz ou após alguem. - Taquigpueri: ut. Xeraquigpueri. detraz
de mi.
Detraz, logo immediatamente. - Taquigpueribe. Atoaibê.
Detraz de algüa cousa como dizemos escondeu-se detraz da casa,
de um pao, etc. - Cupepe. Angme, ut. Ocupepe. 1. detraz
da casa. Jta angme,. detraz de uma pedra.
LJetraz, aquella parte contraria da dienteira. Cupe, Anga, ut
Y cupe cotig, 1, Y anga cotig, pera a banda ,ou parte de traz,
ou pera <letras delle.
De traues sair ao q. uai. - Çaje, ut. Xeraje ixemi, sahio-me de
traues, ou de reues.
Deue ser, ou deue de ser. - Ruãpe, Ruãpee. Ruãtepe. Ruãtepeé.
ut. Emonãruãpee, 1, assi parese ou deue de ser. E em lugar do derradro. e. poe. a f eme a. ri. O mesmo sentido faz
Jporeâ. ut. Oçoiporeâ. 1. deue ser ido. A femea diz Jporeí.
De uez estar ou ser ja como a fruita, e qualquer cousa que chegou a sua perfeição. - Atigarõ.
Dez. - Opaambo, 1, Opacõbô.

D ante I
Dia. - Ara.
Dia ser ia, ou de dia. - Coem. Coemiãm.
Dia de festa. - Aretê. Tupãna. Marâtecoabeima.
Via de trabalho. - MarateC'oaba. Morabiquig.
Dia. bom ou sereno. - Coâcatu.
Dia bom ser ou fazer assi. - Côâcatuâ.
Dia seguinte, ou ao outro dia. - Coeme. E assi pode cõtar quan~
tos dias quizer sucessiue.
Diabo. - Anhanga. Este he como gro. especie Curupira, Taguaiba.
Jurupari. Tauba. Aguaçaig. Guaiupia. etc.
Diante. - Tenonde, ut. Xe renondê, id. est, diante de mi.
Diante ir, ou adiantar-se em quanto descança o companheiro.
Acoabí.
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Diante. coram. - Tobaque. ut. Xerobaquê, id. est. diante ou perante de mi.
Dianteira ou uentagem leuar como quer ora seia correndo, ora andando, ora na estatura, etc. - Anhopoãn, act.
Vianteira tomar ao q. uay ou foge.
Acenõdear. Açoquecigm.
· Açapequicigm. actiuos.
Dianteira que chamão da que pare ou quer parir. - Apigrapotaba.
Apigratotõ.
Dienteira quebrar assi que he o sinal de querer parir. - Jyaigpuc.
Dienteira cousa na ordem. - Tíapira. Tenõdeçoara.
Dessiplinar-se. - Anhenupã.
Dessiplinas. - Nhenupãçaba.
Discípulo. - Mimboê. J mboepigra.
Difamar. - Aimoerâpoan. Aimoerâpoan aib. Aimombeu aib. actiuos.
Diferentes sere hüs dos outros nos custumes. - Orereco recô aê.
Oroerecô.
LJiferente ser, ou difirir do outro.
Aicoê ( çui). Xereco aê
"
areco.
Diferentes estarê. - Oronhoamotareim. Doronhoamotari.
Difícil ou dificultoza cousa ser. - Xeabaib.
Dificultar. - Aimoabaib. Aimoabaicatíi. Aimoabaibaib.
Digo. Aio is o q. comumente se entremeie referindo as resões q.
' com outro tiue, etc. - Aê, Ere. Ei. E no supino que serue
do mesmo, guijabo.
Dilatar. - Aimõbucii. actiuo.
Diligencia. - Quireigma.
Diligente ser. - Xequireigm. Xetaigaib. Xepojabab.
JJilvvio do tempo passado. - J gporíi.
Dinheiro. - Jtaiuba. Itajubetê. Itajíitinga, o de prata. O de cobre.
Jtâjubuna.
Direitamente assi como passa. - Çupi, çupicatu.
Direito ser como o pao, etc. - Xecatíi. Xeratanhe. O mesmo se
diz do caminho, esteiro, etc. e na 3.ª pessoa Çatanhê; Tatãnhe.
Direito contrario do aueço. - Apê. Jyapê.
Discordia. - Nhcamot areigma. J oguerecomemoã.
Discordes estare. - uide. Diferentes.
Discreto. - Abatecôcuguâcatíi.
Viscreto ser. - Xetecôcuguacatíi.
Discrição. - Tecôcugíiaba.
Disforme cousa ser como quer. - Xepoxicatíi. Xeabaitecatíi.
Discenção. - uide. Discordia.
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Dissimular. - Aicuacub. posto que a sua propria significação he
negar a uerdade q. se pergünta. Mas muitas uezes se toma nesta como hum passaro que não quer entrar no ninho
por amor da gente q. uê. E se deixa andar desuiado dizemos. Oaigra coacupa emonã cecou. E o mesmo se dira. se
o pescador, ou cassador que troixe muita c'a ssa por não
partir com ninguem se queixasse q. não auia q. comer ou
que não faz tempo pera cassar. Oembiara cuacupa aipo
yeíi. 1. por dissimular e encobrir q. tem peixe diz aquillo.
Dissimular, não prohibir ou não castigar. - Acepiaquí, act.
Dissimular, fazer que não ueio, ousso, etc. - Eigmaubi, no fim do
uerbo negatiuo. ut. Nacendfibeimaubi, id. est, fiz q. não
ouuia. N acepiaceimaubi, etc.
Dissoluto ser. - Xereçâinã. Xereçaetê. Xereçacuêcuê. Xereçâarüaib.
Dis-se da molher que olha mto. e falla mto.
Distinguir. - uide. Declarar.
Distinguir, apartar o bom do mao. - uide. Escolher.
Distraído. - O mesmo que Dissoluto.
Distribuir. - Aimâey.
Distribuir fazendo porções. - Aimoyaôc.
lJitozo ser em pescar. - Xe pinda porang~ Xepiçâ porang, se he
com rede. E se o he en1 toda a cousa de comer, como
silicet peixe, cassa, aues, etc. Xebaê porang. Não seria eu
ditozo? Maraya Çoaramomã ut Marâya çoaramo Tupã
xereraçôumã. 1. Não seria eu tom ditozo que Ds. me
leuasse. Em lugar do, mã, derradeiro, pode estar, mo, e
fica o mesmo sentido.
Diuidir. - Aipeâ. Aimoyaôc. act.
Diuina cousa, ou sancta. - Caraiba.
Dis, ait. ou inquit, o q. a meude se entremete referindo as resões
q. alguem deo. - uide. Digo.
Dis que, ou dizem que, ou disse impersonale. - Raê, Yê, Y eraê,
no fim do uerbo, ou aduerbio. ut. Oçoraê. 1. Diz q. foy.
· Emonâ yeraê, assi diz que passâ et sic de ceteris.
Dizimo a Ds. - Tupã potaba.
Dizer. dico, is. etc. - Aimõbefi. act.
Dizer. Aio, ou inquio. - Aê. ( çupe).
Dizer e desdizer.
Arecorecô. pode-se dizer assi absolute ou
dar-se lhe por acusativo o que se trata expressa ou implicitamente: tambem dizemos arecôrecô ymombeguabo.

VOCABULÁRIO NA

LÍNGUA BRASÍLICA

105

Dante O
Dô ter ou auer de alguem. - Açauçubar. Aimomboreauçub. actiuos.
Do pôr, ou trazer pello morto. - Anhemoaib. Xeanhãgyar.
Dô assi tirar o que o teue, ou troixe. - Aieaibôc. Tambem dizem
Anhemoun por hüas festas q. fazem, em q. se tingem de
genipabo.
Uoar de graça. - Aimeengí. Aimeengtenhê.
Dobra como de pano, cobra. etc. - Apapoara.
Dobrado como fio. - Ypoioigbigribaê. Oyoigbigrinho. 1. so de 2
pernas.
Dobrar assi. - Aimopoyoibigr. Aimoacaar, o mais proprio deste
segundo he quando algüa corda comprida ou linha se dobrasse a modo de meada, ou pera fazer negalhos.
Dobrar como pano. - Aiapapoar. Aimoacaar, 1, Aimoioygbigr, se
não he mais que o contrario de singelo e não como quem
dobra as toalhas, capa, etc.
Dobra como meza. - Aimoioaparibigr. actiuo.
Dobrar ou em dobro dar como o degredo.
Aimoyoar act.
çui.
Dobrar por força ou brandir assi. - Aipipir.
Dobrar a hum q. ua aonde não queria. - Aimoieçuer. act.
J.Jobrar como cabo ou ponta da terra andando passando-o somentes. - Anhopoan. act.
Dobrar assi encobrindo-se cõ ella como andando ao redor. - Aimaman. act.
Doce. - Ceembae.
Doce ser. - Xereém. ln tercia. Cee.
Doença. - Baeacig.
Doente. - Baeacigbora. Marabora.
Doente estar. - Xembaêacig. Xemarabor. Xemaraar. Este entre
os
senifica estar ia muyto no cabo. Xeracig,
. tupynambas.
.
1mpropne.
Doentia ser a terra ou lugar. --- Xepoteguam.
Doentia ser a pessoa. - Xembaêacigpotar, 1, Xembaêacig potâriya
E desta particula ya, se uza mui frequentemente no cabo
de semelhantes concretos.
Uoer-me como a ferida etc. - Xeracig. Na 3.ª pa. Çacig. ut. Çacig
xeacanga xeçuy. 1. Doe-me a cabeça.
Doer-me, o mesmo que pejar-me. - O mesmo mas em· lugar de
çui serue çupe. ut. Çacig ixe be. 1. Pesame disso. Çacig
Perôçupe, etc..
Doer-se de alguma cousa, silicet, sentida. - Aimoacig. act.
Doer-se de alguem, por compadecer-se. - uide. Compadecer.

""
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Domar como passaro, ou qualquer animal. - Aimobiar. act.
Dona ou dono. - uide. Auô.
Dona, ou dono da cousa cuja elle he. - Y ara.
Dona, ou dono da cousa e não senhor. - Cerecoara.
Donde, prepo. de ablativo. - Çuy.
Donde, aduer. de q. lugar? - Manõype? Manoyaçuipe? Mamôçuipe? Umâçuipe?
..
Dor, ou dores quaisquer. - Baêracig.
Dores de parto ter. - Xemembiracig.
Dorido ser como o q. qualquer feridinha ou cura della o lastima
muito. - N axeroçangi. Xembaemoacigiâ. Xeroçangecemô.
Dorido aliter ser como o q. em tocando-lhe com o dedo foge, furta
o corpo queixando-se que o deixem - Xeiejay. O mesmo
se diz da criança que querendo-a alguem tomar chora apegando com quem a traz. Xeiejai.
Dormente estar, ou ter o corpo, pe, mão, etc. - Xeieciy: se for
somente o pe Xepigieciy, 1, Xepigieyuçu et sic de coet.
Dormir. - Aquer.
l)ormir a meude. - Aqueaquerí.
Dormir muitas noite la onde foy, ou qualquer hospede. - Aqueaquer. Alem do comü. Aqueretâ. Aquebê. Aquebéquebe
Dormir ao longo doutro na mesma cama. - Jgbigri. ut. Xeigbiri
tui, 1, jouue ao longo de mi. Xepoce yqueri. Dormiu comiu comigo na rede.
Dormir ao longo de outro mas noutra rede. - Purupi. ut. Jpurupi
ajub, 1, J ouue ao longo delle.
Dormir. cofre cum aliqua. - Aimenõ, act. Aicô ( rece).
Dormitorio ou qualquer lugar q. disso serue. - Querupaba.
Doudo. - Angaigaibora.
Doudo estar ou ser. - Xeangaigaib.
J..)ourada cousa. - Jiubibae.
Dourado, peixe. - Guaraobig. Pirâiuba.
Dourar com ouro. - Aimoiub. s. Jtaiubapupe.
Dous, ou duas. - Mocõy.
Dous e dous, ou de dous em dous, duas, Etc. -·- Mocômocõy ,
Dous caminhos Biuiü. - Peigpigcõya.
Doutra maneira, aliter. - Marãde.
Doutra parte. - Cocotig, 1, Amongotig.
Doutrina escripta. - Nhêboeçaba.
JJoutrina, o acto della. - Nhéboe.
Doutrina fazer. - Aporomboê.
Doutrinar. - uide Ensinar.
Doutrinar em custumes como o pay aos filhos. etc. - Anonhen, act.

,
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Dante R
Drago, ou dragão. -

Boyuçfi. Giboyuçfi.

Dante U
·Duas. Duas & duas ou de duas em duas. - Mocômocõy.
Vuas uezes. - Mocõy.
Dum como dizem chamando algum nome. - Baê ut Baeacanguçfi.
1, dum· cabeçudo.
Dura cousa. - Adiectiuo ou duramente. Atã.
Dura cousa ser assi. - Xeratã et l n 3.ª. Çatã, 1, Tatã.
Dura ou aspera ou rijamente. - Atã. ut. Anheengatã. 1. falo asperamente, etc. Acibicoyatã. Cauo rijamente.
Durar, ou de dura ser. - Aicôpucu.
Durar pouco. - Daicôpucui, 1, N axerecoçueri.
Duuidar ou duvidoso estar. - Xeacaçang. Xeangetâetâ. Aicôapepu.
Aicô1

Deincipientihus a Jitera E
E. . . ou E tambem, coniunção. - Aê. Auje. Bê. Abe.
Eya, ou Ea, ou Eya sus do q. se concente. - N eI. Aujeipô.
Ea, assi do q. incita como ao trabalho. - Nei. Eneí. Decatunhe.
E no plural. Penei. 1. Pei. Pecatunhe.
Eya pois. 1. Pois assi ou pois assi o quereis. - Neírõ.. Neinerõ, e no
plurar~ ut, supra.

E ante C
Eclypsar-se o sol. - Anhemopigtun.
Eclypsar-se a lua. - Jacibaeyau, vel, Baejacigyâfi, ou Jacigbae,
1, Baejaciofi. Estes são dos mais escuros tetmos de falar
que ha nesta lingoa, porq. querem dizer que a lua he comida dalgüa cousa, e são taro am biguos q. iuntamente querem dizer que ella he a que come algüa cousa. E asi se
costuma muitas uezes por se não entenderé os q. praticão
por estes termos uzarem do uerbal em Pirâ, o qual desfaz
toda a amfibologia. ut. Baejacig ou J acigbaêyupira. O
eclypse da Lua dizê elles q. a come algüa fera do Ceo.
Outros como os Tupinambâs dizem q. he hum tigre. Os
Tupis dizem que he hüa serpente.

E ante D
Edificar casas. - Aimonhang oca, ou composto Aomonhang. E se
he para mi. Aiomonhang, 1, Xerocoãma aimonhang.
Edificar casa a outrem ou peta outrem. - Aimonhang. s. oca abâ
çupe, 1, Aimonhang çocuama ou composto. Açomonhang. activos.
Edificar-me algüa cousa, ou dalgua cousa. - Xemoapicigcatu. O
edificado he acusatiuo.
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E ante J
Ey, futuro.

Ne, 1, Jpone, no fim do uerbo. ut. Aço. 1. uou.
Açone, ei de ir.
Eyl-o, aqui estâ. - Cô cecofi cô, 1, Cobê cecou, 1, Cobececoucô, ou
com outro Bê no cabo.
Eilo aqui iaz deitado. - Co tuico. Cobe tui. Cobe tuico. Cobe tuicobê. E assi nos mais. s. q. se esta assentado em lugar do
tui, estarâ cêni. et cet.
Eilo sentindo somentes sem o uer. - Aipô, 1, cecou, Yxou, etc. ut.
Aipô turi. Eil-o uem, ouuindo-o somente, etc.
Eyl-o-lâ, ou pera lâ onde tu estas. - Eboque, 1, Eboquei ut Eboque ixou, Eil-o lâ uay, etc.
Eyl-o acolâ. - Que, 1, Queê, quando he longe.
Eil-o ahi ia pertinho de ti. - Que!, Eboqueí, 1, Eboquetei, ut, Eboqueteí turi.
Eil-o aqui ia pertinho. - Cotei, ut. Cotei turico.
Eil-o câ e não la onde tu o buscas ou olhas. - Coe ut. Coê yxou.
coê turi.
Ey-me aqui. - Cobê aicô. Cabe xere-:ou. Aiub. Ain. Aico. et
cet.
Eis me câ e não lâ. - Coê, ut, Coê aico etc.
Eis me uou. - Eboque aço, 1, Eboque xeçou.
Eis que. ecce. - Te. Rübig. preposto ao supino. ut. Te yxe guixobo. Rübigxeruba obacema, 1, eis nisto, ou eis que
chega meu pay: tambem se lhe poém Coigte no cabo.
Enxada de pao, ou serta feição de pao que disso serue. - Cigra.
Enxada de ferro. - Jtâcigra.
Enxô de cortar. - Purure.
Enxô goiuada. - Pururepiggoaya. Pururenhemãga.
Eixo, ou eixos comq de engenhos.
Yagueâ. ut. J gbirapararãgaagueâ, etc.

E ante L
Ella ou elle. - Ae. Aoã. Erica.
Ella mesma, ou ellas. - Aê. No cabo de cada hüa das de cima,
ut. Aeaê, Aõaae, etc.
Elle. - Ahe. Aê.
Elle mesmo. - Aê aê. Ahê aê.
Elles ou ellas. - Aõa. Erica. O singular serue tambem de plural.
Elegancia de palauras. - Nheengporanga.
Elegante ser assi. - Xenheengporang. Xenheengmatuete.
Elmo. - Ita acangaoba.
Eloquente ser. - O mesmo que elegante.
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E ante M
Em Eu, ou tu falando, fazendo, etc., aduerbio.
Abê. Çupibê.
Remebê, no íim do verbo~ ut. Guinheengabe xenheengarupi,
em eu falando.
Em dizendo, fazendo. aduerb. - Narirei. uide antecoante.
Em, ou e, prepos. de acusat. Pe, 1, Me. ut. Aimombôr ibipe.
Aimondo paraname.
Em, ou e, prep. de ablativo. - Pê, 1, Pupe.
Em algum tempo prateritum. - Erimbae.
Em algum tempo futuro. - uide Algum dia..
Em algum lugar. - uide Por i alem, ou algures.
Ema, aue. - Nhãdii ..
Embaçado ficar, ou atonito, ou fora de si, como dize sem poder
dar resposta. ut. - Apic, Apiquí. absol.
Embaçar dando na boca do estomago. - Aipigacâ, act.
Embaçar alguem como com altüa forte resão ou noua subita. Ainheengbic act. Faz o mesmo sentido q. ficou embaçado
sem saber que escusa ou resposta desse, mas não tem elles
o uerbo neutro e por isso dizem. Xenheengbic ahé. 1.
Embaçou-me .s. com aquillo que disse.
Embaçar-me algüa cousa mui subita ou medonha. - Xeangeraço.
Tem as mesmas resões q. o de cima.
Em baixo, na lagea. - J gbigpe.
Em baixo como no nauio. - J ggapigpe, 1, lggaraguiripe improprie.
Em baixo como no fundo dagoa. - Jgpipe.
Embalançar o dependurado. - Aimoiatimung, ·a ct.
Embalançar-se assi. - Aiatimüg.
Embalar a criança. - Aimoyatimüg.
Embalde. - Tenhê.
Embaraçado estar como fio. - Aiepooy.
Embaraçar assi. - Aimojepooy.
Embaraçar-se assi. - O mesmo q. Embaraçado estar.
Embarbascar a hum de maneira q. não tenha q. responder.
Ainheébic. act. E porq. lhe falta o neutro a de dizer. Embarbascou-me fulano ou a sua fala em lugar de fiquey embarbaseado.
Embarbascar o peixe. - uide Barbasco.
Embarbascar-se o peixe. 1. obrar o barbasco nelle. - Aguaju.
Embarcação ou barco, ou nauio. - Çurii, ut.. Xerurii a minha embarcação, s. em q. eu uou, e não da que eu sou senhor.

-

Embarcar. - actiuo. Aroar.
Embarcar - Aâr neut.
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Embarrar como o q. uinha pelo Rio abaixo, ou a frecha nos ramos da aruore. - Aiepococ ( rece). O mesmo he embarrado fic'ar. ut. Çacã rece yiepocoqui. 1. embarrou ou ficou
embarrado nos ramos.
Embasbacado estar como dizem com a boca aberta. - Xerebeiri.
Xejurfipuqui. ut. Yiurupuquí ahê oicobo.
Embebedar. act. - Aimondabeipor, 1, Aimoçabeipor.
Embebedar-se. - uide Bebado estar.
Embeber como a frecha no arco. - Aurâpapirar, çupe.
Embeber como o uaso nouo o licor. - Xeporigpâb.
Embeber-se assi o liquido. - Xerigpab et in 3.ª pa. Tigpab.
Embebido estar como no que se diz, ou no que ouue etc. - Apic.
Apiquí.
Emborcado por como o uaso ou tigela.
Oobapigbo. s. Aimo1n.
Emborcado estar assi. - Oobapigbo ajub.
Emborcar como barco. - Aipubujereb. act.
Emborcar-se assi. - Aiepubuiereb. E tanto monta q. se refira ao
barco c01no ao q. uay nelle.
Embotar-se o gume. - uide. Boto estar.
Embraçaduras com que os · homens leuão as carregas. - Pepu, 1,
Ypepu.
Embraçaduras por, ou fazer assi ha carrega, ou panecú. - Aimopepu, act.
.Embrauecer o animal, irritare. - Aimonharõ. act.
Embravecer-se assi. - Anharõ. neut.
Embrenhado andar pelos matos. - Xetecôaraibôr.
Embrenhar-se sem se mudar. - O mesmo que Esconder-se.
Embruscar-se o tempo ou o dia, ou brusco estar. - Amãpigtünaã.
Embruscar-se a pessoa. - Xereçacoaracig, 1, Anhemoeçacoaracig.
Emburilhadas. - Tecomemoã. uide. Mexericos.
En1burillhar como folhas, papel, etc. - Aipoquee. Ainhuban.
Emburilhar como fio, etc. - uide. Embaraçar.
Emburilhar o q. diz ou conta. - uide. Mesturar.
Emcontinente. - uide. Antecaante.
Emmendar-se dos erros. - Anhenonhen.
Enifim, finalmente, aduerb, quando conta algüa cousa. - Te. Tene.
·recoigte. Rumbig. Rumbigne. Rübigcoigte ou com acento
na ultima e todos se poê n o principio saluo a particula
coigte que quando se quer por a de ser no cabo, ut. Tenixe
guixobo coigte. Rumbig guixobo etc.
Emfim perguntando ou como quem diz acabay o q. contaueis. Tepé.
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Emmagrecer, neut. - Anhemoangaibar, 1, Xeangaibar. Posto q. o
segundo he propriamente estar magro, e tambem se acabão em or, ut, Xeangaibor.
Emmagrecer indo pouco e pouco como os etigos. - Xeangaibabar.
Emmagrecer. act. - Aimoangaibar. etc.
Empaturrado estar de comer. - Xerebicatâ, 1, XerebicatãguaçU.
Empãturrar assi o comer. Aimoebicatã act. Aporomoebicatã.
absol.
Em pê estar. - Aam.
Em pe estar sem se mudar. - Aãmí, Aãmiõbe. Aãbe. Este derradeiro he propriamente ainda aqui estou em pe onde estaua.
Empeçar ou toE,ada dar. - Xepigçacang.
Empeçar a alguem. - Aimopiçacang.
Empecer a alguem. - Arecomarã. act. Se he por obra como ferindo,. ou espancando e se doutra maneira. Arecô memoã.
actiuo.
Empegar-se pera o meyo do mar. - Jgpigtera açopenhan, 1, Jgpigtera cotig açô. Aipigteropenhan.
Empenada estar a taboa cu empenar cõ o sol.
Anhemang.
Aiepepir.
Empenadura de frecha. - Pepô, 1, Uupepô, 1, Çuupepô.
Empenar como frecha. - Aipepopoar. Aipepomoin. actiuo.
Empenar a cabeça enfeitando. - Aigoaiaigmojar. actiuo. E se he
assi mesmo. Aiegoaiaigmojar.
Empenar o corpo. act. - Açamongui. E se he assi mesmo. Aieamongui, 1, Aimongui guirâ oba.
Empinado estar o sol. - Aceapiterigpe ara rui, vel. Aceapitera
aribo. ut. Yande apitera aribo ararume xeruri. 1, quando
o sol estaua sobre as nessas coroas vim eu ontê. Também
se diz Ara ibiçocime xeruri, e nota q. aqui se toma ara
por coaracig, e assi se faz muitas uezes.
Empinar qualquer cousa ou polla empinada. - Aimopoan.
Empinar-se assi. - Apuam.
Empiorar como o mal. Aierecoaibetê. Aiereco aibetê xean~
gaipâcatti ( çui ), ut. Oyerecô aibetê xeacanga rac1g xeçui.
Empolas na agoa. - Camãbu.
Empolas fazer assi. - Xecamãbti.
Empolas na carne. - Biruâ.
Empolar ou empolas fazer.
Xepiruâ, e se são muitas Xepiruarua.
Empolas. ter nos pes, ou tel-os empolados. - Xepigpiruâ. E nas
mãos. Xepôpiruâ.
Empoçar-se de alguã cousa. - Aipigcirõ. act.
Emprastar. - uide. Curar.
A

A
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Empregar, ou gastar, ou despender. - Aimongui. act.
Empregar-se assi sem ficar nada. - Aimonguipab.
Emprego como de resgate q. hum leuou. - Morepigpuera. Baeepigpuera.
Emprenhar. neut. - Xepuruâ.
Emprenhar, act. - Aimomburuâ.
Em presença, corã. - Tobaquê ut Xerobaquê. 1. em minha presença. Tobaquê ·a ssi absolute tomado signific·a diante de
gente. O contrario de priuati.
Emprestado tomar. - Aiporu. act. ut. Aiporu Abâ igara. Aiporú
aoba caraiba çui.
Emprestar a outrem. - Aiporúucar, çupe.
Emprumar. - uide. - Empenar.
Emprumar a Aue noua. - Xerabiju. Xerabijuramo. Xerauramô.
Empunhadura. - Pigcicaba, 1, · Ypigcicaba.
Empurrar. - Aimoanhan. act.
Em uaõ. - utde. Debalde.

E ante N
Enastrar. - Ayamaman. Aiacambuar. act.
Enastrar-se. - Ayeamaman. Aieacambuar. Aieacanmombicic: isto
he sarnentes atai-os iuntos de traz.
Encabrestar, como quer. - Aixamoin. Aimoçam. act.
Encaixada estar ou encaixar huã cousa na outra. s. estar iusta.
Taeaê. Tenaê.
Encaixar como assuquere. - Anhonhang. act.
Encalhar no baixo, ou na terra. - Aiar. neut.
Encalhar assi. act. - Aimojar. s. J gara. Tambem se diz Tiajar.
1. Encalhemos.
Encalmado estar. - Xepiracubôr.
Encaminhar ao que uai errado ou não sabe o catT1inho. - Apecoabeeng ( çupe ).
Encaluecer. - uide. Caluo ser.
Encarar muyto em alguã cousa. - Amae etê etê. Anhemoeçapiço
( rece). Acepiac etê etê. act.
Encarar com a frecha. - uide. Apontar.
Encarcerar. - Aimondeb. act.
Encarecer. - Aimõbaete. Aimõbaetecatu. Aimõbaetetecatunhe. act.
Isto he enc·a recendo o bem.
Encarecer o mal. - Aimoete. act. Aimoetetecatunhe.
Encarna da frecha. - Jnhanhãn. ut. Uubanhã.
Encastoar o anzol. - Aiaigpigpoar. actiuo.
Encastoar como hua uara ou corda noutra pa. que chegue aonde
não chegaua. - Aimojoapigr. act.
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Encaxar. - uide. Encaixar.
Enchente do mar. - J gura.
Encher assi a maré. - Aiur, 1,. Aiuruçu. ut OuruçU ig. 1. enche a
marê.
Encher como uaso.
Aimoignicem. Aiporacar. Ainda q. o 2.0
não he propriamente encher q. não possa leuar mais semelhante a estes são. Aimopor. Aiponhang.
Enchequeirar. - Aimoinguê.
Encheiqueirar pera não sair. - Açoquendab. 1. encerar ou fecharlhe a porta ainda que seia por pouco tempo.
Encensar. - Aimotíbor. act.
Encenso. - Ybiraigcigca. Y gcigcaapoãgatu.
Encerar com sera. - Aiquigtigc. s. Y raitig pupe.
Encerrar. - Açoquendab.
Encetado ser. - Xepeçe.
Encetar. - Aipigceõ, 1, Aipeceõ.
Ensima, supra ou super, prepo. - Arigbo, 1, Çocê.
Ensima sursum. - Y gbatê.
Ensiriar farinha. - Anhonhang. Aimonhang ui pucu, 1, Aüy pucu
monhang. Isto tudo he pera a que uai em sirios, tirando o
primro. que he pa. todo o modo de entrouxar.
Encobrir ou negar. - Aicuacub. act.
Encolher, ou encolher-se como o pano depois de molhado. Aieponheai. Aieapuapigc, 1, Xeponheai.
Encolher-se como o pano cosendo ou como quer. - Ajapuapigc.
Aceígnhang. act.
Enoolher-se assim ou encolhido estar como o q. dorme ao frio. ---.
Aieapuapigc. Anheignhang.
Encolher-se o nervo, ou nervos. - Aieapar.
Encolhido ter assi algum neuruo. - ·- Xeraijg jeapar.
Encommendar algua cousa a alguem, deixando-lhe em seu poder.
- Arecoucar, act. cõ çupe.
Encommendar algüa cousa a quem o faça. - Ajopoay (rece). ut.
Aiopoay amô abâ pindoba rece, 1, Encommendey a hüa
pessoa q. me troixesse palma. Tambem dizemos Apídop oay, 1, mandei fazer p a lma, ficando a mesma palma por
acusatiuo. Isto he falando absolute. uide. Mãdar.
Encontrada dar a alguem. - Aimoanhan act.
Encontrar, s.
uide. Topar no caminho a alguem. Açôbaití. actiuo.
Encontrar-se na peleia ou guerra.
Orojobaiar. Oronhobaití.
Oroioguerecô.
Encontro ter com a porta. - Aipigtâçoc. actiuo.
Encontro ter cos imigos. - Aiepigtaçôc. Apigtâ. çupe.
Encontrada dar, o mesmo q. encontroada dar.
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Encontros como das asas das aues. - J gpepoigpig.
Encostar como o pao, ou lança â parede. - Aimoam, act.
Encostar assi â parede. - Aimojar. como acontece aos que peleião.
etc.
Encostar-se como ao paie ou bordão. - Aiecoc rece.
Encostar-se como â parede, esteo, etc., sem andar.
Aiecoc.
Anhemoam. rece.
Encosto da pessoa. - J ecoeaba.
Encosto doutra cousa, fulcimentum. - Cocaba.
Encouados olhos. - Teçacoaroré. Teçacoaroremucfi.
Encouados olhos ter assi. - Xereçacoarore.
Encouarem-se os olhos ao doête. - Xereçâcoaçô. Xereçacoaçôpucfi:
também dizemos Xereçacoaruerbaeacig.
Encrespado estar como o cão, gato, etc. ou galinha pera peleijar.
- Xeatirâ.
Encrespar-se assi. - Anhemoatigrâ.
Encrespar-se como dizem a pessoa contra alguem.
Aiecey.
( rece ).
Encruar-me como pela engratidão dalguem. - Xeporõigrõ. O mesmo serue pa. o q. se assa ou coze.
Encruzilhada. - Pejoaçapaba. Peioaçaçaba.
Encuberta ou ocultamente aduerb. - Nhemim. ut. Araço nhemim.
1. Leuey o escondidamente. O mesmo he Nhem'imiõte.
Encurralar como gado. - Aimoinguê. act.
Encurtar. - Aimoapoãy. act.
Encurtar, neut., ou encurtar-se. - uide. Encolher-se.
Encuruar. - Ajapar, act.
Encuruar-se. - Aieapar. Aieaigbigc. Anhemoapir.
Endereitar o torto. - Ajapégoc, act.
Endereitar como o peixe o anzol. - Aimoaparatã. Aiaparoc.
Endês, ouô. - Oipigra, 1, Çoipigra.
Endoenças. - Nhenupãçabuçu.
Endoudecer. - Xeangaingaib.
Endurecer. - Aimoatã. act.
Endurecer-se. - Xeratã, et. in 3.ª pa. Çatã, 1, Tatã.
Enfadado estar. - Xepoeray. Xepoeray guitecobo.
Entadado estar assi de algua cousa, ou enfadar-me della. Xe- ·
poerai, ( çui).
Enfadamento. - Moeraya.
Enfastiar-me da comida. - Aimoting. act.
Enfastiosa ser a comida. - Xeting et in 3.ª pa. Yting Ut. Ytig
pirâ yxebo. 1. Enfastia-me o peixe.
Enfeitar. - Aimongatigrõ. Aimoieguac. act.
Enfeitar-se com riscos pollo rosto. - uide. Pintar.
Enfeitar-se como quer. - Anhemongatigrõ. Aieguac.
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Enfeitar-se com contas, colar, cadeas, etc. - Aip::ligrung.
Enfeitar-se assi. - Aiepoigrfing.
Enfeixar. - Anhoman. act.
Enfermar. - Xebaeacigar.
Enfermaria. - Baeacigporupaba. Baeacigborupatigba.
Enfermeiro. - Baeacigborerecoara.
Enfermo. - Baeacigbora.
Enfiar como contas, peixe, agulha, etc. - Acigcigbõ, act.
Enforcado. - Iyubigquigpira, 1, Yiaiubigquigpigra.
Enforcar. - Aijubigc. Ajaiubigc. act.
Enfraquecer como quer. - Amêbêc. neut. Atübec, 1, Xeabangab.
Este he proprio do animo como o q. uendo crescer o numero dos imigos falta do esforço cõ que começou.
Enfrestados dentes. - Taíbara, 1, Taimbaimbara.
Enfrestados dentes ter. - Xeraibar. Xeraibaymbar.
Enganar. - Arecomemoã. act. 1. N aimoetecuguabi.
Enganar fazendo q. da algüa cousa. e fogir com a mão. - Aimopojay. act.
Engano qualquer. - Teccmemoã.
Engasgar o bocado. - Aipigtigm. Aiaceôcpigtigm. ut. Xejaceôpigtigm xe remiu.
Engeitar. - uide. Enjeitar.
Engelhada cousa. - Nhinhíga.
Engelhar-se. - Anhignhigng.
Engendrar. act. - Aimonhang.
Engendrar. absol. - Aporomonhang. Aieapicâ.
Engenho, ou trepiche. - Ybigrâpararanga.
Engendrar algüa cousa. - O mesmo q. fazer.
Engenhoso ser de mão. - Xepocarfiguar. Xepocarfigoac·atu.
Engodar com ceuo como passaras ou peixes. - Ajopojopoy. actiuo.
Engodo assi, ou ceuo. - Potaba.
Engolir. - Aimocon. act. Aimocomocõn. frequent. alr. Aimococõn.
Engolir muitas cousas hüas traz outras como a galinha os grãos de
milho. ut. - Aimococõn; e nisto difere do primeiro frequentatiuo de cima, o qual se entende de hüa mesma cousa como se a galinha trouxese h üa minhoca no bico e a
andasse pouco e pouco engolindo, ou a pessoa o seu mesmo cuspo q. tambem se reputa por hüa mesma cousa e
não diuersas, posto q. aquelle acto de engolir seia muitas
vezes repetido.
Engonços. - Jeapaçaba.
Engordar neut. - Xequirâ. Anhemonguirâ.
Engordar, act. - Aimõguigrâ.
Engorladamente ler, contar ou referir etc. - Aimopapang. Ayapixoçoc. act.

VOCABULÁRIO

NA

LÍNGUA

BRASÍLICA

117

Engotlat. - uide Mesturar. Aqui pedem seru1r metaforice. Aimoapatignã. Aimoapajugua. act.
Engrouinhar-se. - Anheai. neut.
Ensrandecer o bem ou em boa parte.
Aimõbaetê. Aimoetê.
Aimoetecatfi.
Engrandeser-se com soberba. - Aierobiar. Aierobiacatu. Aierobiâxeyoece. Anhemoetê. Anhemoetecatfi. Os dous derradeiros
se podem també tomar em boa parte, se não lhe puzere
no cabo o aduerbio aub.
Engulhos fazer algüa cousa a homê. - Aimbouc. Aimoboumbouc.
actiuos. ut. Xembouc xeremifi.
Enjeitar. - Aroigrõ.
Enjoado estar, ou enjoar. - Xereçaguirigb.
Enjoar. act. - Aimoeçâguigrib.
Enlaçar. - uide. Tomar em laço.
Enlameado estar com lama ou semelhante. - Xeruum.
Enlamear assi. - Aimouum 1, Anhemouum.
Enlear alguem. - N aimoecatfii. act. ut. N axem boêcatui de nheenga, 1, enlea-me a tua fala, ou estou enleado com ella.
Enliçar como tea. - Aimõdeceb. act.
Enlodar. - O mesmo que Enlamear.
Ennobrecer. - Aimomoçacar. Aimoangaturam, se he pessoa e se
he outra cousa. Aimomatuete. Dizemos Murubixabarietaba matueteramo, 1, angaturamamo.
Ennouelar como linhas. - uide Debar.
Ennouelar-se ou ennouelado estar como com frio. - Aieapuapigc,
1, Anheignhang.
Enredar. - uide - Tomar em rede.
Enriquecer, neut. - Onoongbae yebo. Xem baecoigtê.
Enriquecer. act. - Aimõbaê.
Enrodilhar como corda em pao, ou o pao com ella. - Aimaman.
actiuo. ut. Aimaman oquigtâ ycigpo pupe, vel, Aimaman
ycipo oquigtâ rece.
Enrolar. - O mesmo.
Enroscada estar ou enroscar-se a cobra. - Aieapapoar.
Enrouquecer. - Xenheengpigou, 1, Xeiaçeopigou.
Enrugado estar, ou enrugar-se. - Anhinhign.
Ensaboar. - Jtaigjuya pupe aiquitigc.
Ensayar em algüa cousa. - Aimomboêmboê.
Ensayar-se. - Anhemboemboê rece, 1, Açaang, act. Açaangçaang.
Ensanguentada ter algüa cousa. - Pirang çuy.
Ensanguentar. - Aimopirãg. act.
Ensanguentar como a ferida ia feita. - Açuguicâ.
Ensenhorear-se de algüa cousa. - Aipigcirõ. act.
Enseuar. - Aiquitigquitigc, s. Baecaguera pupe.
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Ensinar. - Aimboê. act.
Ensinar-se. - Anhemboê. rece.
Ensoberbeser-se. - Aierobiar. Aierobiacatfi, rece.
Ensurdecer. neut. Xeapiçacoajeô. Xeapiçacoacanhem. N axeap1gça1.
Ensurdecer. act. Aimoapigçacoaieô. Aimoapiçacoacanhem.
Entalar. - Aimojar. Aiopigc. act.
Então ou em tal tempo. - Aereme, alr. auje.
Entanto. Rânhe, ut. Aipicigc. 1. tenho mão em algua cousa.
Eipicic ranhe. 1. tem mão entanto.
Entanto que, ou enquanto, affirmat. - Remebê, 1, Pucui. ut. Araço. 1. leuo. Yxe ceraçoremebê. 1. enquanto eu o leuo. Yxe
imonhanga pucui, Yxe perobaçaba pucui. Enquanto o eu
faço, enquanto eu uos absolvo.
Entanto q. não, ou enquanto q. não. - Eigmebê. Eigmapucui. ut.
Yiucaeimebe, emquanto o não matão, ou antes que o mate.
Tureimapucui, emquanto não uem, ou entanto q. elle não
uem.
Então contando alguã cousa. - Aê. Aereme. Aujê. Rumbig.
Então naquelle tempo. - Aereme. Arâcaê. O 2.0 sempre se pospoem, o 1.0 como querem.
Então, nesse tempo. - Aereme. Aqueime.
Então, nesse mesmo tempo ou pouco menos. - Aeremebe. Aeremengatfitenhe.
Então naquelle mesmo tempo. - Aqueimebe. Aqueimegatutenhê.
Enteada, ou enteado de home. - Temireco rnembira, ut. N. Xeremireco mem bira.
·
Enteada de molher. - Membicunham.
Enteado de molher. - Membiraice.
Enteimar. - Aan aenhe. N axeapori. N axeapigçai.
Entender. - Aicuguab.
Entendimento. - Tecocuguaba.
Enterecer. - Aimombub, 1, Aimoaquigr. Aimomebec.
Entenrecer-se. - Xeaquigr. Xepfib. Amembêc.
Enterrar. - Anhotigm. Aiatigb.
Entesar como quer. - Aimoatã.
Entesar como arco. - Aimoaparatã.
Entenso ter. - Aimoatãnhe. Aim: atanhe cerecobo.
Entisnar como pollo corpo riscando. - Açaçab. act.
Entisnar pollo rosto. - Açobafin. Açobanhan.
Entoar ou começar qualquer canto, ou cantiga. - Aimoin.
Entonses. - uide. Então.
Entopir como buraco. - Ajoô.
Entupir-se assi o buraco ou cano. - Aieô.
Entornar como agoa e ainda farinha. - Anhocen.
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Entornar-se assi. - Anhecen.
Entortar o direito. - Aimoapé. Aiapar.
Entrada do lugar s. o começo das casas. - Tatobapig. Tatiapigra.
Entrada do lugar antes de chegar âs casas. - Peigpig.
Entradas da cabeça. - Tobagoa. Atigbacã.
Entradas assi fazer a algue. - Açobagoamoin. Ayatigbâcãmoin, 1,
Açobâmoin. act.
Entrançar. - Anhopê.
Entranhas. - Ybigya, 1, Ybignha.
Enthanhauelmente. - Y gbigyme. Y gbiimegatu, mas sempre leua
o pronome expresso assi como Xeigbijmengatu.
Entrar. - Aiquê.
Entre, prepo. - Pigteripe. Pâüme. Nhopaüme.
Entremeter-se como onde falão etc. - Anhemondeb.
Entreouuir. - Acendubaib, 1, Xeapigçacoarabig. Dizemos: Acendfibaib de nheenga. E Xeapiçacoarabig moranduba.
Entressachar duas cousas diuersas ou pol-as entressachadas. Aimoyopara b. act.
Entressachadas sere, ou estare assi as cousas diuersas como pedras
& paos. Oyoparabamo orocoab, oroicô. etc.
Entressachar alr. como uir hum dia, e outro não. - Aimopaüpaü.
Aimonhopaupaü. Aimonhopaümondoar.
Entretanto. - Ranhe. ln fine verborum.
Entretanto q. - O mesmo que Entanto que.
Entristecer. - Aimoingotebé. act.
Entristecer-se. - Anhemoingôtebê.
Entrouxar como em P anacü, Caixa, Pipa, etc. - Anhonhang. act.
Entrouxar liando ou fazendo enuoltorio. - Aiapuguar. Aipoquec.
actiuos.
Entrouxar fato absoluto como q. uay pera fora. - Anhembaenhang.
Anhepanacunhang. Este particularmente he da molher porq.
comümente o que leuão he e panacu.
Entulhar como a parede que descarna a agoa das beiras, ou ao pe
das taipas q. fazem de nouo. - Agigpigtigm. act.
Entulho de terra. - Jgbigçoçoquipira.
Enueia ter de algüa cousa. - Aimoacig. act. Posto que não se entendera facilmente, mas ha hum termo de falar que mais
propriamente dedara a enueja ou enuejar. s. Ahénhoguaçuetequibae xeçuimã, 1, Ahénhõgatuetequebae.
Enuelhecer o homê ou qualquer animal. - Acacuguab.
Enuelhecer qualquer cousa cõ uso. - Xeaib. Anhemoaib.
Enuelhentado estar. - Xerobâ tuibaê.
Enuergonhado estar. - Ati. Ati guitecobo.
Enuergonhar. - Aimotí. act.
Enuergonhar-se. - O mesmo.
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Enuerrugado estar, ou enuerrugar-se. - uide. Enrugado.
Enuestir com alguem. - Acepenham, 1, Açopenham, Aimojar. act.
Enuiar. - uide. Mandar.
Enuiar-se o animal. - Anharõ. absol.
Enuiuuar o home. - Xeremirecoeõ.
Enuiuuar a molher. - Xemeneõ.
Enuoltorio ou trouxa. - Baeubãna, Baepoqueca.
Enuoltorio só a capa de fora. - Ubãdaba.
Enuoluer assi. - Ainhuban. Aiaôb. Aipoquec.
Enxabido ser o manjar. - Naxerei. Naxerexereangay.
Enxame de abelhas. - Eiruba.
Enxarope ou purga. - Moçanga.
Enxaropar ou purgar. - Aimopoçanguu. act.
Enxaropar-se, ou purgar-se. - Apoçanguú.
Enxarroco. - Pacamo.
Enxergar. - Acepiac.
Enxergar-se. - Aiecuguab. Aiepiâc.
Enxerir como hüa uara ou corda noutra pa. q. chegue aõde não
chegaua. - Aimojoapigr. act.
Enxo de cortar. - uide. Eixô.
Enxofre. - Anhãgui. Anhãgarepoti. Canguira.
Enxotar. - uide. Encalhar.
Enxotar. - Aimondô. act.
Enxoua, peixe. - Aipi.
Enxoual. - Bae.
Enxugar o molhado. - Aimocang. act.
Enxugar como o humido. - Aimoacui, act.
Enxundia. - Caba. Caguera.
Enxuto estar como o pano q. se lauou & simil. - Xecang.
Enxuto estar como o pao, tauoa ou terra q. se molhou. - Xeacuy.
Enxuto ser como a batata, mandioca & similia, o contrario de agoacento. - Xeacui, Xeacuixai.

E ante P
E pares.se que, contando.
Aênipo. Aênipoaê. Aeniporae. ut.
Aenipo. N. poari cece raê. 1. E parece que N. deu nelle.
E paresse segundo isso. - Aêcerãne. Aecerãnerae. Aec·erãnipôrae.
A construição he como 'ª de cima.
E pois, interrog - Aepe? Aetepe? ut Aepenoçoi. 1. E pois não foy.
E tanto serue pera perguntar simplesmente como pª dizer, q.
si foy, posto que neste derradrº. sentido se usa mais do 2.º
modo, ut Aetepixenaçôi. E pois eu não fui, quasi dicat si fuy.
E pois como logo?. - Marãtepe?
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E pois como logo auia ou ouuera de ser?. - Marãtepemô? Marã·
motepe?
E pois que cuidauas tu, elle etc. - O mesmo, ou Maramoteperâu?
E pois que ha para isso. - Aepemarã? Aetepemarã?
E pois que lhe queres tu a isso? - Aepêmarã ereico cece?
E pois como a de ser? - Marãtepene?
E pois como ha isto de ser? - Marãtepiãne?
E poruentura, nunquid? - Aepe?
E poruentura, negantis. - Aetepe?
E portanto. - Emonanamoê. Aeemonãnamo.

E ante Q
E quando não? Sim minus? - Aêneigme. Aãneigmeê.
E quando caso for que. - Aeipo, 1, Aenipo ut. Aeipôcecoeigme. 1.
quando c·a so for que elle ahi não esteia.

E ante R
Era, imperfeitQ de sum, es, fui, não no ha expresso, m~ inclui-sei
em certos modos de falar. ut. Yxeraco, 1, Yxeracôbiã,
Eu era, 1, Yxeracâê. Posto q. todos estes são diferentes
pera preterito imperfeito & perfeito.
Erança. - Baepuera. ut. Xeruba baepuera, 1, potaba. ut Xepotaba.
Erdade. - O mesmo que Roça.
Erdade onde ha cassa. - Capigaba.
Erdeiro. - Baepuerijara.
Erguer o caido. - Açupir.
Erguer-se o que estaua deitado. - Apuam.
Erguer-se assentado somentes. - Anhearupuam.
Ermida. - Tupãomirí.
Ermo. - Tabeigma. Tatigbeigma.
Errado ir do caminho. - Xeropar.
Errado andar assi ou perdido. - Xeropâropar.
Errar como quer. - Aiabig, act.
Erua qualquer. - Capij.
Erua do besteiro ou a seta ou frecha eruada. - üubacig.
Erua do besteiro. natural. - Boimaracâ.
E rua Moura. - Aguaraquiynha.
Erua babosa. - Caraguatanêma, 1. Caraguatarema.
Eruaçal. - Capijtiba, 1, Capijtibuçft.
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E ante S
Esbarrar como dizem no chão ou parede.
Aimõguirupã. act.
Aimõguiapi.
Esbarrar o caualo. - uide. EsC'orregar.
Esboroar-se. - Xeacuixay.
Esborralhar como o fogo, etc. - Aimoçâmoçãy.
Esbulhar como o ladrão.
Aimbaepigcirõ. Aimbaepigcírõbab.
actiuos.
Esburacado ser ou estar. - Apupupupuc.
Esburgar tirando a casca. - Aiapeoc.
Escabelar. - Aiaboôboô. act.
Escabelo. - uide. Assento.
Escada. - Mitâmitâ. J eupiçaba.
Escacesa. - Tecoateigma. Tecateigma.
Escafedendo ir. - Xerebirí guixobo. Xerembigcãy, 1, Xerebinhign
guixobo.
Escalar como peixe. - Aimoboc.
Escalauradura. - Apixapaba.
Escalaurar. - Ayapixab.
Escaldar como com fogo ou agoa quente. etc. - Anhoçüy actiuo.
Nota q. ha outro uerbo q. quanto ao tõ parece o mesmo
por quanto no indicatiuo diferem em poucas letras, s. Ajuçüy o qual significa atormentar o lagarto da couxa ou do
bucho do braço, ou o neruo q. uai do pescoço ao lõgo do
ombro com algüa punhada, pao, ou apolegando com muita
força mas a quem atentar tem mui grande diferença porq.
o primro.· guarda a regra da gramatica perdendo o c. e tomando r. ut. Xerüiyepe. 1. escaldaste-me. E o 2.0 nunca o
perde. ut. Xeuçüjyepe.
Escama como de peixe. - Pê.
Escamar. - Aipeoc. act.
Escama ter, ou escamosa ser como a cobra. - Xepêxepê.
Escamosa cousa assi. - Ypeypebae.
Escampar a chuua. - Apu. Apoôc. Opigc amana. Ocoab amana.
Escanção todo o que tem carrego de dar de beber. - Moreíbara.
Encançar dar assi o uinho absol. - Aporeigm.
Escançar actiuo. - Aceigm.
Escandalizado estar. - Anhemoirõ. çupe.
Escandalizar. - Aimoirõ. Arecomemoã. act.
Escapar fugindo. - Açoyepê. Acemyepê.
Escapolir ou escapolirc-se os pes, como ao q. subia por escada.
Xepigir.
Escapulir fazer assi os pes a outre, ou furtando-lhe a escada.
Aimopigir. act.
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Escapulir das mãos do q. queria tomar. - Aipomoguab. act.
Escaramuça, peleija. - J oguereco.
Escarauelho. - Enêma. Enebui.
Escarnecer dalguem. - Ajoiai. Ajoiâjoiai.
Escarnecer neut. - Aporoiai. Apcrojarojai.
Escarrapiçado ter o cabello como de negro, ou qualquer outro que
se não penteou. - Xeatigratigra.
Escarrapachado andar. - Xeatajay. Xeatayatayay.
Escarrapachar. Ajocâ. Aipigpecâ. Açapupaümoboc. Açapupaübirar. actiuos. Açapupaümecâ.
Escarrapachar-se. - Aiecâ. etc. ut. sup. preposta a particula Aje.
Escarrar. - Xeuíi.
Escarro. - Üu.
Escaroçar o algodão. - Açaíjoc.
Escauar como a terra com as unhas. - Aicarãy. Acibigcoy. act.
Escasecn1ente aduerbio. - Çai. Çaugueri. Çauguer1õte.
Escasso ser,. o contrario de liberal. - Xerecoateigm. Xerocateigm.
Xepoapejar. metaphorice.
Escasso ser o peso, ou medida, ou o q. se reparte s. não abranger.
- Agoatar. N acigqui.
Esclarecer a menhã. - Our coémitanga: Aiecuguaguamamo.
Esclarecer indo o dia chuiuoso. - Apuc, 1, Apucaib, 1, Aiepirôc.
Escodrinhar. - Aipubur. act. Ajoçub. Dizemos, opâ ahé xeçíibi. 1.
todo me buscou e apalpou.
Escola. - Moroboeçaba. Nhêboeçaba.
Escolher entre muitos. - Aipigcigrõ.
Escolher como trigo, arros. etc. - Aiparaboc. act.
Escolher os melhores. - Aiparaboc. Aicatíioc.
Esconder. - Anhomím.
Esconder-se. - Anhemim.
Escondidamente. - Nhemim. Nhemimiõte.
Escontra. - Cotig. ut. Caacotig. 1. Escontra o mato.
Escopro. - Gigatimucíi. Gicoaçocaba, em S. Ute.
Escora de algüa cousa. - Cocaba. Pigtâçocaba.
Escorar. - Aiococ. Aipigtaçoc. act.
Escorar-se. - uide. Estribar.
Escorea como de ferro. - Çepoti. ut. Jtarepoti.
Escorregadia cousa ser. - Xecigm.
Escorregar o que anda ou escorregarem-se-lhe os pes. Xepigcengc.
Escorregar qualquer outra cousa. - Acigrigc.
Escota da uela. - Cebixama.
Escouar como o uestido. - Aitigbigroc.
Escaramentar, 1, fazer escaramentar. - Aimomotiaçô.
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Esca.ramentar neut. ou escramentado ficar. Xemomotiaçô. ut.
Xemomotiaçô ahê nheenga. 1. escramentado fico do que dice
N. ou escramentou-me sua fala.
Escraua. - Miauçuba. alr. Tapuipera.
Escrauo. - Miauçuba. Tapuigya.
Escreuer. - Aiquatiar. act.
Escrito, carta, ou qualquer escritura. - Y coatiaripigra. Micoatiara.
Escudar-se. - Aiepiar.
Escudo qualquer. - Guaracapa.
Escudela. - uide. Tigella.
Escuitar. - Ayapigçacâ. neut. rece. Acendub. act.
Esculpir. - Aicoatiar. act.
Escuma. - Yjuya.
Escumar, neut, ou escuma lãçar po11a boca. - Xerendigjuy.
Escumar como a panela. - Atigjuyoc. Atigjuyâr.
Escura ser muito a noite. - Pigtunuçft. Pigtumimbica.
Escuridão de chuiua. - Amãpigtuna.
Escuro lugar ser. - Pigtü. ut. Y pigtum xeroca. Xepigtum.. Sou escuro Xepigtunuçu, 1, Xepigtumimbic. 1. sou muito escuro.
Este derradeira corresponde ao q. nos dizemos como
corno.
Escuzar falando a outrem. Acepigcepig. actiuo. Aiepirapoan.
rece.
Escusar-se de fazer algüa cousa. - Aiepigcigrõcirõ.
Escutar. - uide Escuitar.
Esfalfar. neut. - Xeraipab.
Esfalfar. act. - Aimoaigpab.
Esfolar. - Aipiroc.
Esfalinhar. - Aitigbigroc.
Esforçado ser. - Xepigatã. Aicoetê.
Esforçar. - Aimopigatã. act.
Esforçar-se. - Anhemopigatã. Anhemoatãgatfi.
Esforço. - Migatã. Tecôete.
Esfregão. - Nhaépigquigtigcaba.
Esfregar. - Aiquigtigc. act. E se he por desfazer hüas burbulhinhas
q. causa o frio ou a muita secura. Aipimomemoã, 1, Aipi.
cu1momemoa.
Esfregar-se assi. - Aiequigtigc. ut. sup.
Esfriar. act. - Aimoroig, 1, Aimorcigçang.
Esfriar-se. - uide. Frio estar.
Esfuracado estar. - Apupuc. Apupupupuc.
Esfuracar assi. - Aimombupumupuc. act.
Esfuracar em algum buraco.
Aipigcutuc. Aipigcutucutuc. act.
alr. Aipiggoara. Aipiggoaragoara.
Esfuziando ir. - Guigm aenhê. Guigm aenhê guixobo.
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Esgotar a agoa como de Barco ou como quer. - Atigapiy, e tanto
1nonta que se refira ao barco ou poço etc, como â agoa.
Esgotar a taça ou o uinho dela bebendo. - Aimoapigr. e tem a
mesma instruição que o de cima.
Esmagar. - Aicumiric. act.
Esmechar. - Ajapixab. act.
Esmerar-se no que faz. - AiapoC'atfi. Aiapocatficatu. Aimonhangatfingatfi. Aimomatuete.
Esmirilhão, aue de rapina. - Eixuâ. Eixuaguaçu. Eixuâmiri.
Esmigalhar. - Aimboi. Aicumiric. Aicurubixoc, 1, Aicurubixobixoc.
Esmiolar como fazem aos cabaços nouos. - Ajaputuuboc.
Esmorecer. - Amano. Amanoaib.
Espacio entre duas cousas. - Pau. Nhopau.
Espacio de tempo. - Igmuan. IgmuãnI. Quigpe. ut. lgmuãní ahe
recou. 1. deteue-se por grande espaço. Deminuit do derradeiro he Quigpeí.
Espa.cio, ou espaçoso ser o lugar ou qualquer cousa, o contrario de
estreito. - Xepigguaçu.
Espada de pao - Igãpêma.
Espada de ferro. - Itaigapéma.
Espadana duplex. - Üubarãna. Araçoai'oeba.
Espadana do peixe. - Pepocãga.
Espadarte, peixe. - Aragoagoâ.
Espadoa. - Gigbapecanga, e o entreualo que estâ entre ambas.
Moataçaba.
Espalhados andar. - Oronhemoçaçãy, 1, Oroiemoçaçãy. Oroicobo,
Orocoapa, etc.
Espalhar. - Aimoçãy. Aimoçãmoçãy, vel, Aimoçaçãy. Estes dous
diferem algü tanto, porq. comümente o primr. serue para
farinha, area, e cousas meudas, e o 2.0 pa. pas. e cousas
grandes, que cada hüa por si faz corpo, e soma como se
hum tomase penedos q. estão juntos e puzese hum câ e outro lâ.
Espalharem-se muitos huns dos outros. Oroçaçãy, Oronhemoçaçay.
Espancar. - Ainupã. Ainupãnupãn.
Espantado estar de algüa cousa. - Xeputupab, 1, Xeputupab guitecobo rece.
Espantado estar como com a boca aberta como dizem. - Xeiurupuqul. Xerembeirí.
Espantadiço ser. - Xereçaetê.
Espantar como fazendo medo. - Aimondiy.
Espantar-se. mirari. - Xeputupab.
Espantos as uozes que os significão. - Cuê. Ahé, Acây. Tâ. E a
femea lô. Tâ. Aquê.

-

126

VOCABULÁRIO

NA

LÍNGUA BRASÍLICA

Espantos fazer. - Xeputupacatu. Cuê aê.
Espantosa cousa _ser como quer. - Xeabaete.
Espargir. - uide. Espalhar.
Espauitar. - Açatapíyoc.
Espedaçar. - Aimboimboi. Aipigceõceom.
Espelho. -· Goarugua. Arugoâ.
Espera, expecta. - Enhãbe, soo no imperatiuo.
Espera hum pouco. - Enhãberanhe. Enhãberãgue no imperatiuo somente.
Esperar [XJr alguem. - Açarõ act.
Esperar como a caça ou o imigo em algum posto por onde ha de
passar. - Açapearõ. actiuo.
Esperar assi aga_chado como faz o gato ao rato. - Aipiarõ. act.
Esperdiçar. - Aimombucâb. act.
Esperguiçar-se. - Aiepocâ. Aiepocâpocâ. frequent.
Experimenta ora, no imperatiuo. - Eçaangrafi. Eçaãnerafi.
Experementar. - Açaang. act. Açaangaub.
Espertadura da ,mulher. - Atigpeapaba.
Espertadura fazer a alguê. - Aiatigpeapamoin.
Espertadura fazer assi mesma. - Aieatigpeâ.
Espertar. absol. - Apac.
Espertar a outrem. - Aimom bac. act.
Esperto estar o que estâ deitado. - Ajubê.
Esperto ser. - uide. Diligente.
Espeto. - Mixiçaba. Baêrecigçaba.
Espia como de guerra ou qualquer. - Manhana.
Espiar. - Manhanãmo aico, 1, Aço.
Espiga como de milho. - Çara.
Espigão como de terra ou qualquer. - Apipema .
Espingarda. - Jbirâpocaba.
Espinha de peixe ou qualquer. - Canga. E se he ia fora do peixe
Canguera.
Espinha carnal do rosto. - Tobâ curuba.
Espinhar o espinho. - Aicutuc. Anhigbõ. Dizemos Xepigcutfic se
he no pê, etc.
Espinhas ter no rosto. - Xerobâ curu curub.
Espinheiro ou espinho. - Jti.
Espinheiro o das amoras brancas. - Tatagigba.
Espinhaço. - Pigyaçoô.
Espinhela. - Muçuã.
Espinhela caida ter. - Xepuçuã ar.
Espinhela erguer ou aleuãtar. - Aimoguigr. Aipuçuãmoguigr. act.
Espirar. - Aiequiy.
Espirita familiar. - Tupixuara.
Espirrar. - Xeatiam.
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Espirro. - Atiãma.
Espoiar-se o animal. - Aierêiereb. Anhemõdubigndubigr. O primro.
he proprio de bestas, o 2. 0 de galinhas, et simil.
Esporas. - Bigati.
Esporão do galo. - O mesmo.
Esporão do barco ou nauio. - Ytí. Yticupêara. ut. Ygati cupêara.
Espos. prepos. - Taquigpueri. ut. Xeraquigpueri. Em pos mi, o
mesmo q. <letras de mim.
Espos alguem logo immediatamente. Atoaibe. ut. xe atoibe 1.
lego nas minhas costas.
Esposa, ou espozo. - Meégaba.
Espremedor de mandioca. - Tepiti.
Espremedouro, o lugar onde a espreme. - Miam1ama.
Espremer a mandioca com o Tepiti. - Am1am1 absol.
Espremer como quer. - Anham1. Atigam1. Aicambic.
Espremer com prença. - Atigamí. Aic'ambic. Aipocâ.
Esquecer algüa cousa a alguem, 1, ficar-lhe por esquecimento.
Xereçarai. ( rece).
Esquecer-me algüa cousa passada, ou esquecido estar della.
Xereçaray. çui.
Esquecida cousa, ou q. ficou por esquecimento. Teçaraitaba.
Teçarayaguera.
Esquentado estar como de muito trabalho, ou furia pa. peleiar. Xeracubor.
Esquentamento assi. - Tacubora.
Esquecidiço ser. - Xereçaraipotar, 1, Xereçaraipotarija.
Esquife. - uide Batel.
Esquina da casa ou parede. - uide. Canto.
Esquiuo ser o animal. - uide. Espantadiço.
Esquiuo ser como a criança q. se a queré tomar se uira ou quer
chorar. - Xejejay.
Esse. - Eboquei. Eboquea. Eboqueibae.
Esse mesmo. - Eboqueaê, et sic de coet. E todos estes se mostrão, e an de estar presentes.
Esse mesmo q. tu dizes, ou te dicerão. - Aebae. Aipobae. Ae. Aipo.
Essoutro. - Cue amô. Cue amo aê.
Esta ou este. - Cobae. Ahé. somente para o homem.
Estalar como arrebentando. - Apôc.
Estalar como a aruore pera cahir, ou a trauessa da casa. etc. __,
Apuruc. Atiric.
Estomago. - Bigâ.
Estancar de algum acto. - Apic. Xearibê. çui.
Estancar o que corria ou fazia agoa. - uide. Tapar.
Estancia. - Tecoaba. Tendaba. Tupaba.
Estancia donde alguem dorme. - Cotig.
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Estanho. - Jtagigca.
Estanque ser o uaso ou nauio. - N aei. Daey.
Estar como quer. - Aicô. Aicobe. Aimbê. Aiubê. ut. Oubepe deruba? .1. Estâ ay teu pay? et sic de coet.
Estar em pe. - Aam.
Estar jaa, imminere. - Apigriy. ut. Aço apigriy. Estou ia pera ir.
Quasi o mesmo he Rãm E Moãg, posto que o primeiro he
.
.
mais a pique.
Estar como dizem nü Pe pera yr, ou uir dalgures. - Oebirayarinhote aico, he metaforico, mas he mto. mais a pique que
os de cima he como quê diz estaua ia com o pe no estribo.
E não auia a hora q. se partisse.
Estar bem o trajo ou qualquer outra cousa, como obra ou dito
a quem o diz. - Xearõ. Xearõgatfi. Daqui uem Aroana,
polla tal cousa que esta bem ou he conforme a quem a
traz e estende-se a tudo.
Estarem dous ou muitos.
Orocub, Orocubê, ut. Orocubico. L
aqui nos estamos.
Estar quedo. - uide. Quedo.
Estar-se quedo ou sem se aleuantar. - N axeamarãny.
Estar-se quedo o que estâ assentado. - Ainí.
Estatua. - Abaraangaba.
Estatura de pessoa ou qualqr. compridão. - Jeigçâ.
Este, a, isto. - Cô. Cobae. Y cobae. Y cô. Ang. Angbae. Yang. Yangbae. Aipo. Aipobaê.
Esteira de tacoaras com q. se armão os nauios por amor das frechas.
- Tacoapêbigra.
Esteira a q. faz o nauio andando. Çaquigpuera. ut. yggara raquigpuera.
Esteiro do mar ou Rio. - Y gembig.
Estandarte. - Beraberapaba, pode-se-lhe acrescentar pucfi pa. dif erênça da bãdeira.
Estendedouro da roupa. - Aomccangaba.
Estender neut. como o pano depois de molhado, ou trazido. Aiepoequiy.
Estender assi. act. - Aipoequigy.
Estender o q. estaua dobrado ou enrolado ou encolhido. - Aimoatã. O mesmo he Aipigçô.
Estender-se assi. - Anhemoatã. Aiepigçô.
Esteo. - Oquitâ.
Esterco. - uide. Cisco.
Esterco de qualquer animal. - Tepoti.
Esterilidade de mantimentos. - Tigabora.
Esterilidade assi padecer. - Atigabor.
Esteril terra. s. onde faltão as cousas necessarias. - Baetigbeigma.
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Esteril terra q. não dá fruito. - Baenhemonhãgabeima.
Esteril f emea. - uide. Maninha.
Estilar. neut. - Atiquigtiquir. Xerigtigquigr.
Estilar. act. - Aimõdiquigr. Aimotigquigr. Aimoigtigquigr.
Estimada cousa ou de estima. - Baeete.
Estimar assi ou ter em muito. - Aimombaeetê. act.
Estimar. - uide. Apreçar.
Estimular a carne com laciuia. - Aimoariig. Aimopigrig.
Estimulas da carne. - Miríga. Tetepiringa.
Estimulas causar. - Aimopiring. Aímoaníg.
Estímulos ter assi. - Xepiríg. Xeretepigrig~ Xeanign.
Estirada estar. - Aiepigçô guitupa.
Estirar como corda, etc. - Aimoatã. Aimoaparatã.
Estirar como ao longo do chão. - Aimoatã. Aipigçô.
Estirar-se assi deitando. - Anhemoatã. Aiepigçô.
Estocada a mesma ferida. - Cutucaguera.
Estocada dar. - Aicutuc. act.
Estocada dar sem ferir. - Aioçoc. act. & serue para quando se da
com pao de ponta, ou cõ o dedo e daqui uem quando a
frecha não entra na pessoa, ou entra pouco mais de nada,
dizeré Xeçoquiote. 1. não fez mais q. dar-me pãcada de
ponta.
Estopa. - Ygbigra.
Estopenta cousa ser.
Xeribir como tucü, & in 3.ª persona Cigbir.
Estopenta cousa ser assi como a batata de roí casta ou fora de
tempo. - Xerajurajft porq. aquella estopa ou neruinhos
que tem chamão Çajú.
Estopenta ser a taboa de roi casta ou serrada com roí serra q. lhe
fica hüa certa friza por cima.
Xetigrâ. Xetigratigrâ.
Xerabiju. Xerabijubijft.
Estopento ser o pao como algüs q. de estopentos e moles se não
cortão e quebrados se apeguão os pedaços pellos muitos fios
q. tem. - Xegic. Xeraju. Xerajurajft.
Estoruar o anzol. - Aiaigpigpoar.
Estoruar por impedir. - Aimoaruab. Aimorambuer. act.
Estouar não dando geito como o ramo q. não deixa apontar ao q.
quer tirar com frecha. - Naimoec·a tuy. act. ut. Naxéboecatuy.
Estoruinhando gemer ou confrangerse. - Xequeraib.
Estoruinhando leuantar-se. - Apacaib.
Estoruinhando ou sonhando bradar. - Xequeracéacem.
Estoruo do q. se ouuera de fazer. - Çaruaba.
Estoruo do anzol. - Yjaigpoaçaba. ut. Pindaaigpigpcaçaba.
Estourar, ou estouro dar. - Apôc.
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Estoutro. - Co amo aê.
Estoutro, e não ia elle. - Cote. Ycotê.. Cobaete. Ycobaete. Coamote. Coamoaete. etc.
Estrada. - Pepigtera.
Estrado. - Tendaba. ut. Xerendaba.
Estragada estar a cousa cõ o uzo. - Xeaicatft.
Estragar assi. - Aimoaicatfi.
Estrago de mortes. - Baba.
Estrago fazer assi. - Aporomõbab neut. Aimõbab, act.
Estrangeiro ou estranho. - Atara. Mamoiggoaraê.
Estranhar o mal feito. - · Aroigrõ. act.
Estranhar com palauras maxime por detraz. - Xenheengmemoã.
rece.
Estranhar, não conhecer. - Naicuguabi. act.
Estranhar falsamente, fazer q. não conhece. - Naicuguabeigmaubi.
actiuo.
Estranho fazer dalguê. - Aimoteê. act. ut. Teume xemoteebo. l,
não faças de mi estranho. Tambem quer dizer degenerar.
ut. Aimotee xeruba recopuera. e conforme a este sentido
dizemos: Teume dereco motee bo. 1, não deixes o começado,
ora seia obra seruil, ora bons costumes.
Estrear algüa cousa. - Aimoietanong. act.
Estrear-se com o feteceiro dando lhe ofertas como fazem quando
uão â guerra pera serem ditozos & pera terem saude. Aietanong. rece.
Estrebuchar como pera se soltar. Ababac.. vel. Anhemobabac.
Anherân. Anhemõguenguê.
Estreita cousa como casa, arca ou taboa, etc. - N axepiy.
Estreito ser ou ter o buraco como frauta, conta, etc. - Naxerecoaruçuy. N axeigbíyuçui.
Estrella. - j acigtata.
Estrella dalua. - Jacigtataguaçfi. & aboeira he a mesma.
Estrella boieyra q. he a mesma dalua. - Pirãpanema.
Estremada cousa de boa. - Angaturãmete. Matuete. Matuetetecatunhe. Yiaete.
Estremada cousa ser assi. - Xematuete, etc..
Estremadura da diuersas nasções. - Tatobapig.
Estremadura ou estremo de diuersas roças, etc. - Jgbigjaba.
Estremar os q. peleião. - Aipea. Aimojaoc. act.
Estremar o mao do bom. - Aiparaboc. Aicatuoc. act.
Estreme. 1. todos de hüa sorte, genero, specie, etc. - Oioperemõ, 1,
Oieperemõ, 1, etiam. Oieperemõduara. Este he mais ppriamente nome. E os de cima aduerbios.
Estremecer como faz algüas uezes o olho, ou algüa parte do corpo,
a carne morta etc. - Acigciy, 1, Xeroacigciy, 1, Xerootigtigc.
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Estremecer ou estremecer-se de medo. - Aciy. Xepiring.
Estremecer fazer assi. - Aimõdij. Aimopiring.
Estremidades, ou pontas dos pes ou mãos.
Apigra. ut. Xepo
ap1gra.
Estremas fazer, ou sobeio ser em qualquer cousa. - Naxeporanguy
guitecobo.
Estremas das contas. - Inhopaümõdoara.
Estrepes ou abrolhos. - Mina.
Estribar com os pes. - Aiepigtaçoc. rece.
Estribeiras ou estribos. ~ Bigédaba.
Estripar. - Acigeoc.
Estrondo como de muito falar. - Nhemoaju.
Estrondo fazer assi. - Anhemoaju, absol. Aimoaju. actiuo.
Estrondo qualquer. - Pu. Cigapu. Çununga.
Estrondo fazer assi qualquer cousa. - Xepu. Xerigapu. Açunung.
Estrouar o anzol. - uide. Estrouar.
Esuaecer per fraqueza ou olhãdo de muy alto. - Xereçaguirib.
Esuaido estar como de não dormir. - O mesmo.

E ante T
Etiguidade. - Angaibâbiara. Tininga.
Etigo ser. - Xeangaibabiar. Atining.

E ante U
Eu. - Yxe.
Eu ao menos. - Yxeteíe.
Eu mesmo. - Yxeaê.
Eu, E não outre. - Y xeê et s1c de coeteris.

E ante X
Exercício ter ia de algüa cousa. - Aipocuguab. Aipocuguabigmuan.
actiuos.
Exercitar como arte, ou qualquer cousa. - Aiporii. act. ut. Eiporii
denhenboeaguera. 1. exercita o q. aprendeste.
Exercitar-se em algüa cousa.
Anheboê vel Anheboemboê.
( recê). Açaang. Açaãçaang. act.
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Exercito. - Teigya, 1, Ceigya, os quaes diferem nisto q. o primeiro
sempre se entende de pessoas. O 2.0 de qualquer outra
cousa.
Excluir. - Aipea. act.
Excl.uso. - Ypeapigra.
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Deincipientibus a !itera F ante A
Fabricar. - Aimonhang. act.
Fabricar casa. - Aômonhang, 1, Aiomonhang, se he sua propria
e se he para outrem. Açomonhang. actiuo.
Faca. - Quigcê. J taquigcê.
Faca de cana. - Tacoâquigcê.
Façanhosa cousa de grande. - Tubixaba. Tubixabete.
Face ou rosto. - Tobâ. Tobapê.
Face de riba. - Yape. Yapeara. Â face de riba Yapearibo. ut.
Yapearibo pira coay. 1. andauão os peixes â face de riba
<lagoa, ou pella tona <lagoa e serue pera tudo neste sentido.
Facho de lume. - Jgcigçaig.
Facil ser de fazer, entender, etc. - Naxeabaibi.
Fadiga de coração. - Tecotebe. Tecotebêtebê. Angecotebe. Bigaecotebê. Angecoaiba.
Fadiga de corpo. - Mitubara. Moeraya.
Faisão, aue. - Macficaguâ.
Faiscas de fogo. - Tatapiririca.
Faiscas lançar como quando assoptão. - Apiriric.
Faiscas do queimado por aqla. folhagem, ora seião uiuas, ora não.
- Cuçuba. Cuçubira.
Fala. - Nheenga.
Falador. - Nheenguixuera.
Falador ser, ou muito falar. - Xenheenguixuer.
Falar. - Anheeng. çupe.
Falar a alguem, alloqui. - Aimonguetâ. act.
Fallar alto, ou leuantar a uoz. - Anheengapoan vel Xenheengapoan.
Falar â puridade â alguem. - Arobobõ. act.
Falar por entre dent_es. - uide. Remusgar.
Falar depressa. - Xenheengmbigy.
Falar aspel'o. - Anheengatã. ( çupe ).
Falar soberbo ou brioso. - Xenheengporojucaib.
,..
Falar, ou responder como dizê com quatro pedras na mao.
Anheejeacey, 1, Anheejeaceacey.
Falar bem. s. a linguagem. - Xenheegatfi..
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Falar afouto. - Naxenheengpocigquijey, 1. Naxejurupocigquijey.
Falar mal cõtra algue. - AreC'oaib, act. 1, }{enheengaib. rece.
Falar em fauor de alguem como excusando-o.
Acepigcepigc.
act. 1, Aiepirapoan. rece.
Falar em fauor do q. fala como aiudando-o. - Ainheêpigtigbõ.
Falcão, aue. - Tagoatô. Taguatoguaçfi. Taguatômirí. Taguatoy.
Faldra de terra. - Jgbigpeba.
Faldra da carne. - Çãbê. Çãbêpuera.
Falquejar o pao. - Anhopan. act.
Falsamente. - - Tenhe. Tenhegatfipabê.
Falçamente dizer. - Aetenheguijabo. uana-se. Eytenhecjabo. etc.
Falçar. - uide. Contrafazer.
Falço dito. - Maraetenhea.
Falta, ou mingua dalgüa cousa, ou não na auer. - Nitigbi; na 3.ª
pessoa somente.
Faltar pera chegar como no comprimto. ou numero. - Agoatar.
Naciqui. 1. não abrãge, o mesmo sentido faz Naxejai. ut.
Nijay pigra cêbiara não he a sua pescaria conforme ao
numero delles.
Faltar como algü dos q. estauão contados, ou dos companheir~
- Naicoy.
Fama. - Terapoãna.
Fama rui. - Terapoãnaiba.
Fama ter como quer. - Xererapoan. neut.
Fama ruí ter. - Xererapoãnaib. Xererapoãnaibi.
Familia. - Taigra. Taigreta, e neste sentido serue tanto ao homê
como â molher.
Familiar spirito. - uide Spirito.
Familiar amigo. - Iecotigaçaba.
Familiaridade ter assi cõ alguem. - Aiecotigar. rece.
Faminto. - Ambigacigbora. Yambigacigbae.
Faminto estar. - Xeambigacig guítecobo.
Famoza cousa. - uide. Afamada.
Fanado. - uide. Circuncidado.
Fanado das orelhas. - Nãbigacica.
Fantezia. - Ierobiara.
Fa:ntezia ter. - Aierobiar. Aierobiacatfi.
Faqueiro. - Itaquecêurfi.
Parante. - Nheêgerecoara.
Farelo, e tudo o q. fica da farinha peneirada ou aioeirada. - Mindocuruera, e todo o semelhãte como não for farinha. Curuera.
como o q. fica da cal ioeirada etc.
Farelo como de pao serrado. - Cui, ut, Jbigracui, o mesmo serue
ao pô de tudo o q. se pisa, ou roça, ou por algüa uia se
desfaz em po.
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Farinha. - Ui.
Farinha dagoa s. de mandioca cortida. - üiptiba: esta se espreme
no tepeti e passa pella urupema. Ha outr·a q. se chama
Tinã ou Mixacuruba, a qual se espreme âs mãos e não se
a1oeira.
Farinha de mandioca crua. - Tigpiratig: esta he a somenos.
Farinha da mesma agoa da mandioca crua coalhada. - Tigpiacui,
1, Tigpigocui porque a agoa se chama Tigpiaca, 1, Tigpioca.
Farinha de guerra. - üiatã, outra não tão torrada e de menos
dura. üieçacoatiga.
Farpa qualquer. - Arupareaca.
Farpão para arpoar. - Uuçama. Jtâíiuçama.
Fartar a uontade assi mesmo. - Xeapigcic. Anhemoapigcigc.
Fartar a uontade a outrem. - Aimoapigcigc. act.
Fartar o comer. - Aigtarõ. Aimoigtarõ. act. ut. Xeigtarõ pirâ. o
mesmo he Aimoapigcic.
Farto estar de comer. - Xeapigcic. Xeapigciccatfi.
Fastio ter absol. - Naxejuruey.
Fastio ter ou tomar a algum manjar. - Aimoting.
Fastiento ser o manjar. - Xeting ( çupe) ut. Yting xeremifi. 1.
faz me fastio.
Fato pello uestido. - Aoba.
Fato por todo o mouel. - Bae.
Fato, bando, ou cardume de quaisquer animais na terra ou no
mar. - Cêigya ut. Ceiynhe oicobo. 1. andauão rotos. em
bandos. Tambem se diz de qualquer cousa outra quando
he muita como fruita, etc.
F aua. - Comandâ. Comãdaguaçíi.
Faual. - Comãdâtiba. Comandaguaçfitigba.
Fauor. - Ioguerecocatu.
Fauor dar, ou fauorecer. - Arecôc·atfi. act.
Fauoraluelmente falar. - Xenheêmarãgatíi ( çupe ).
Fazenda ou riqueza. - Bae.
Fazer. - Aimonhang. Ajapô. Difere entre si da mesma maneira
q. f a cio, f acis, e age, is, o pro he facio.
Fazer alr. - Aice emonã, 1, Emonã aicô. ut. Yxe ae emonã aicô,
1, eu fiz isso. Quasi o mesmo he Aicomarã. Dizemos Naicoimarã, 1, não fiz nada, ou não fiz por onde. Marãdeipo
ereicô, 1, algüa cousa farias tu, ou tu farias por onde. Cõ
este derradeiro modo de falar se uza do aduerbio Nhãdíi,
ut, Marãdeipo ahê recou nhãdíi, o sentido que faz he, não
me parese a mi q. te castigarão se rezão, senão que algüa
cousa tu fizeste, ou apostarei eu que algüa cousa tu fizeste por onde, etc.
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Fazer fazer, ou fazer por outrê. - Aimonhanguc·ar. E esta particula
ucar posta no fim de qualquer uerbo faz sempre semelhantes sentidos, ut. Araço eu leuo. Araçoucar. 1. eu mando ou
mandey levar. act.
Fazer a uontade a alguem. - Aimorib. act.
Fazer a saber. - Aimombefi. (çupe). Aimõgacuguab. Aimomorandub. act.
Fazer sabedor. - Aimongacugfiab. Aimomorandub. act.
Fazer camara. - uide. Camara.
Fazer q. faz. - uide. Fingir.
Fazer agoa como o nauio ate. - Aé, et in 3.ª pa. Oe.
Fazer o que não deua como quer. - Maraniaico. Maramaratenheaico. Aicomemoã.

F ante E
Fé em .IJeos. - Tupãrerobiara.
Fê ter, ou dar a algüa cousa. - Arobiar. act.
F ee ter em algüa cousa. - Aierobiar. ( recê).
F ea cousa. - Poxig. Aiba.
Febre. -Acanüduca.
Febre uir ao q. a tem. - Xeracuâr.
Febre ter. - Xeacanüduc.
Febricitante. - Acanüdubora.
Fechadura, ou qualquer ferrolho. - Oquêdapaba.
Fechar porta. Anhoquendab. he como absoluto. Açoquendab.
act. Tem por acusatiuo a casa cuja porta se fecha. Tãbe
quer dizer fechar algüa pessoa, ou enserral-a.
Fecho, ou aldraua. - Oquendapaba. Potãya. E se fecha de golpe
Oquena motacaba.
Feder. - Xenem.
Fedor. - Nema, 1, Baenema.
Fedor da boca. - Jurfinema.
Fedor de bafo. - Y gbiyréma, dizemos, Xeigbiyrem, 1, fede-me o
bafo et sic de coeteris.
Feijão. - Comãdâ. Comandâmiri.
Feita cousa de outra. - Monhãgimbigra, ut. Jtamonhangimbira. 1.
feita de pedra. E nota q. não dizemos, Jtaçui ymonhãgim bira, porq. né o uerbo cujo he este uerbal uza da preposição çui neste modo de falar, mas dizemos: Çooraguera
aobamo Yaimonhang. 1. de lã se faz o pano.
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Feiticeiro. - Paje. Pajeangaiba. Algüa diferença faz em entre estes dous porque o spirito do primo. tudo o q. faz he em fauor
comü como he dar uitoria nas guerras et simil e por isso
aiuntão muitas uezes a este nome catfi ut. Pajecatfi. 1. bõ.
O spirito deste se chama Goajupia. O outro he inclinado
a matar, e causar diuersas infirmidades, fomes e fazer auzentar o peixe das pescarias etc. e por isso tem por adjetivo aiba, 1, angaiba, 1, mao. E são muitos os diabos de
que se aiuda. Tambem se chama Moçanguijara, que quer
dizer senhor das mesinhas ou feitiços, pollos q. faz pera
matar.
Feitiços não para matar. - Moçangaiba, são algüas cousas com
q. se untão, como o escrauo pa. q. o senhor o não açoute,
e a molher cõ medo do marido etc.
Feito, sufficit. - Auge. 1, Âuje.
Feitos fazer. Purgare uentrem. - Apoti. Acaab. Acaapiaço.
Feixe qualquer. - Mãna, 1, Y mãna.
Feixe lazer de algüa cousa ou lazel-a em feixe.
Anhoman.
actiuo.
Fel. - Bigaupiara.
Felpudo ser. - Xerabuçfi.
Femea qualquer. - Cunhã.
Fenda. - Boca. Jurfiboca.
Fender, neut. fender-se. - Aboc, 1, Xejuruboc.
Fender assi per diuersas partes. - Aboboc. Xejuruboboc. 1, Xejurfiboruboc.
Fender, act. - Aimoboc et ut sup.
Fenecer. - uide Acabar-se.
Feno. - Capij.
Ferida não tem genero. - A da cabeça propriamente. Apixapaba
ainda q. algüas uezes se usa deste nome nas feridas q. se
dão por outras partes fora da cabeça, mas improprie.
Ferir assi. - Ayapixab. act.
Ferir pelo corpo ou noutra parte q. não seja na cabeça. - Aimogoay. Aimõdoc. Se he com cousa q. corta como com espada, etc. porq. se he somente cõ algüa palha, uidro, casca
dostra, etc. Aiquiti. E se foi c ::1m pao chamar-lhe-a pancada, ou dar pancada, e se pedra ou cousa semelhante pedrada ou dar pedrada.
Ferir de ponta com cousa que entra pella carne. - Aicutuc, act.
e se não entra ou entrar quasi nada. Ajoçoc.
Ferir fogo de nouo com fusil. - Aimoar.
Ferir fogo como com o machado no pao, etc. - Aimoendigjab, 1,
Xerêdijapirib.
Fermosa cousa. - Poranga. Aigçô.
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Fermosa ser. - Xeporang. Xeaiçô. Xeaigçôcatfi.
Fermosura. - Morãga.
Ferocidade da pessoa. - Maramotara. Morojucaiba.
Feras fazer. - Xenheengmaramotar, 1, Xenheénporojucaib.
Feras fazer o fraco e sem forças. - Xemaramotaraub, 1, Xenheémaramotaraub, etc.
Ferôz ser a pessoa. - Xeporojucaib. Xemaramotar.
Ferraàura. - Bigapaçaba.
Ferramenta, geralmente. - Gig.
Ferrar cauallos. - Aipigapaçamojar. Aipigapaçamoin.
Ferrar gado, ou marcal-o. - Aijupomoin. Melhor parece. Açapig.
Ferreiro. - .Gigmonhãgara.
Ferro pela marca do gado feita com fogo. - Jupora. Çapigçaba.
Ferro, o metal. - Itâ.
Ferros de prizão. - Itâ. Itapucuçama.
Ferros lançar assi. - Aimoinita. rece. Aipucuçamoin. act.
Ferrugem do ferro. - Çepoti. 1, Itarepoti.
Ferrugem do fumeiro e toda a que faz a lauareda. - Apepocumã.
Ferrugem ter o ferro, ou ferrugento estar. Xerepoti. et in 3.ª
Cepoti.
Fertil terra. - Baetigba. Baenhemonhangaba se de si mesmo o he.
Feruer como agoa no fogo. - Apupur.
Feruer como dizem os filhos ou seruos com temor do pay ou senhor, q. ue de fora. - Orondururuc.
Festa ou dia santo. - Tupã aretê. Mutugoâ ba.
Festa ou festas assi iuntas como oitauas. - Aretejoapigra, 1, Joapigapigra.
Festas outras como seculares. - Nhemoçaraya.
Festejar. - Nhemoçaraya aimonhang ( recê), 1, Anhemoçaray.
Fezes. - ui de. Borras.

F ante 1
Fiandeira. - Pobandara.
Fiar. - Aipoban. act. absol. Faz-se comp: ndo a materia com o
uerbo ut. Aminijupoban etc. O adelgaçar ou igualar indo o fio onde a materia uai mto. basta como ellas fazem.
Aipoungâ. Aipoungâungâ. act.
Fiar-se de alguem. - Aierobiar. ( reC'e).
Ficar ou ficar-se. - Apigtâ.
Fidalgo. - Moçacara.
Fiel ser. - Naxememoãy.
Figados. - Bigâ.
Figo ou figueira. - Ambaiba.
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Figueira do inferno do açeite. - Amaigtinga. Outra do mato Amaigbetê, tambem chamão ha de inferno. Ambairana.
Figura. - Çaangaba, ut, Aba raãgaba, 1, figura da pa.
Filha do pay. - Tagigra.
Filhar o cão prea. - Aipigcigc. a ct.
Filho do pay. - Taigra.
Filho ou filha da mãy. - Membigra.
Filho de qualquer animal. s. nouo. - Taira. porq. no mais guardarão a regra de cima se conhecerem ou diferensarem a
mãy do pay.
Fim ou cabo do que se faz. - Aujeçaba. Cigcaba. Papaba. Apigra.
Fina cousa. - Angaturãmete. Matuetê. J aete.
Fina ser assi. - - Xeangaturamete. Xeaetê. etc.
Finado, cadauer. - Teombuera.
Finalmente. aduerb do q. cõta algüa cousa certa. - Coigtê. Tecoigtê. Rumbig. Rumbigcoigte, interposta a cousa. ut. Teahê
ceraçobo coigte, 1, finalmente leuou-a.
Finalmente, perguntando. - Tepe?
Finar-se. - Amanô.
Finca pê fazer. - Aiepigtaçoc. ( rece). Aiaticâ. act.
Fincãr no chão. - Aimoigbigçoc. Ayatigca. actiuos.
Fincar como quer. - Ajatigcâ.
Fingir q. faz. - Aub. Auaub. Moang. Mongaub. No fim do uerbo.
ut. Araço, eu leuo. Araçoaub, fazia q. o leuaua, e tambem
se faz repetindo o mesmo uerbo ut. Araçoraçôaub, et sic
de cet. O mesmo he Aimoran. Aimorãmoran. etc.
Fingir q. não faz. - Eigmaubi no fim do uerbo negatiuo ut. Nacepiaqui. 1. não o ui, ou não o uejo. N acepiaceimaubi, faço
- o ueJo.
.
que nao
Fino em bondade ou maldade. - Jaete.
Fino ser assi ou como quer. - Xeaetê, et in 3.ª pa. Yjaetê.
Fio ou cordão como de cõtas e todo o em q. se êfia, como a corda
dos pescadores cõ q. fazem a cambada. - Cigcig. ut. Boigricig. 1, cordão de contas, etc.
Fio grosso como da rede. - Yníbô.
Fio de gente. - Tigcig.
Fio fazer ou irem assi em fio. Orericig. Orerigcignhe. por se
em fio ou carreira. Oronhemoigcig. Orojoigcirung.
Fios como pera cura. - Aoba rabiju.
Fios fazer assi do pano. - Açabijupoô. act. O acusatiuo he o pano
donde se f aze.
Fios fazer o q. pega como o clarificado, uisgo, etc. - Xeçãxeçam.
Xeapigtagic.
Firme estar o assentado. - Aingatu.
Firme por ou affirmar assi. - Aimoingatu.
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Fisico. - Moropoçanongara.
Fisgar, ou arpoar. - Anhibõ.
Fixo estar o afincado. - Tenae, 1, Tenaenhê, Xeigpigten. Xeigpigtigb. todos se uarião.
Fixo fazer, ou afixar assi. - Aimoten, etc. saluo o derradro q. não
sofre isto.

F ante L
Florecer ou em flor estar. - Xepotigr.
Florecer assi de nouo. - Xepotigramo.
Flores generalr. - Igbotigra.
Fluxo de sangue. - Tuguigoaçfi.

F ante ()
Foã. - Aê. Aebae.
Foão. - Aê. Aebaê. Ahê.
Focinho de qualquer animal. - Tí, 1, Yti.
Focinho fazer, ou focinhudo estar. - Xerobacig. Xereçacoaracig.
Anhemoeçacoaracig.
Fogão ou lar. - Tataupaba.
Fogido. - Jabapara. Canhêbora, 1, Canhebara.
Fogido andar. - Aiabab. Acanhem. Acanhecanhêm cõ guitecobo
no cabo, ut. Acanhem, 1, Acanhem! guitecobo et sic de caeter.
Fogido que escapou de algum disbarate pellos matos. - Tecoaraibora. O mesmo se diz do homesiado q. anda êbrenhado.
Fogido andar assi pelos matos. - Xetecoaraibor guitecobo.
Fogido como o escrauo a seu senhor. - Ajabab. Acanhemçui.
Fogir do q. me quer tomar. - Anheguacem. çui.
Fogo. - Tatâ.
Fogo ferir. - uide. Ferir.
Fogo fazer absol. - Ajatapig.
Fogo por ao campo. - Açapig. s. Nhum. Açuçumondigc. neut.
Fogo por como quer. - Açapig. act.
Fogo por ao tiro. - Aimõdigc.
Fogo uiste, como dizem do que em nada se acaba. Coapapl.
Coapapinhote.
Fogueira. - Tatâguaçfi.
Fogueira fazer. - Aiatapigguaçu.
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Foguete. - Tatâuuba, polla semelhãça q. tê cõ a frecha de fogo
com q. se queimão as casas na guerra.
Pojo qualquer. - Ybigcoara.
Pojo pera tomar caça. - Y geê.
Folha de qualquer aruore ou erua. - Çoba.
Folha ter. - Xerob, et in 3.ª pa. Çob.
Folhagem e sisco por baixo do mato ou q. se aiunta pellos Rios.
- Tigarurt1.
Folha lançar de nouo. - Xoroquigr. Xeroquigramo. uide. Brotar.
Folgar ou brincar como os meninos. - AnhP-mocaray. neut.
Folgar com algum bem. - Xerorib. rece.
Folgar, o contrario de trabalhar. - Aiconhê. Aicotenhê.
Folgar de fazer, uer, etc. - Potâcatt1 no fim de qualquer uerbo,
ut, Acendupotâcatít 1. Folgo de ouutr.
Folgazão. - Nhemoçarayxuera.
Folego. - Pigtt1. J urutibora.
Folego ter muito como o q. mergulha. - Xepigtubapoan. Xepigtumucu.
Folego tomar ou resfolgar. - Xepigtuê. E tanto mõta pernunciarse cada hü destes com pt1 como cõ pig ut. Xeputuê. etc.
Foles de ferreiro. - Tatâpejuaba.
Fome. - Ambigacig. Matiarê.
Fome ter. - Xeambigacig.
Fonte. - J gcoara.
Fonte ou qualquer agoa de q. bebe o pouo. - Nhaya.
Fonte em qualquer parte do corpo. - Mereba.
Fontes da cabeça. Atigbanãmeigma.
Fora, na rua. - Ocarigpe.
Fora, 1, por i ale. - Queipe. Mamô.
Fora ir. - Açô queipe, 1, Mamô.
Fora ser, 1, não estar ê casa ou onde o buscão. - Naicoy.
Forasteiro. - Atara. Mamoigoarae.
Forca. - Morojubicaba.
Forcado. - uide. Forquilha.
Forcado, ou forcada cousa ser. - Xeracambig.
Força como quer. - Migatã.
Força ter o forçoso ser como quer. - Xepigatã.
Força mormente de braços ou do q. muito puxa como o peixe. Popigatã.
Força ter assi. - Xepopigatã.
Força como dizemos dos matos, frui tas, etc. - Cete, iunto â cousa.
ut. Caacete. 1, a força dos matos. Dizemos Coigbâcete recou. 1. eis aqui a força das fruitas, 1, Igbâcete cocecou.
Forçar, 1, uencer a força de braços. - Aimopopigatãbab. act.
Forçoso ser. - uide. F orça ter.
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Forja de ferreiro. - Gigmonhãgaba.
Forjar per machinar. - Aimonhang.
Forma com q. se faz algüa cousa. - Monhangaba.
Formiga não tem genero. - A ruiua. e grande q. come as prantas. Ygçauba. As q. dellas nascem com azas q. depois enxameão e se comé Y gçâ, 1, Çupia. ut. Y ça rupia. Outras q.
das mesmas procedê tambem com azas delgadas e compridas que se não come. Cebitíi. Outras piquenas ruiuinhas
q. tambem come as prantas, e crião sarnentes na flor da
terra. Aqueque. As de aguilhão como bespas. Taraçanga.
Outras tambê de aguilhão Taracutíga. Outras Mopeteca,
outras que te as bocas, ou dentes como anzolos de q. vzão
para peixinhos muyto piquenos. Taoca. As q. aduinhão a
chuua ou saê antes della em grande multidão a buscar baratas e outros bichos. Guajíi. A branca ou a pintada de
preto e branco com pelo como ueludo. Aguaracaba; as q.
come a madeira Cupij: outras piqueninas. Jtaciba.
Formigeiro, pello buraco dellas. - Y coara. O lugar proprio onde
crião ou habitão, Cetama.
Formigeiros da q. se come s. aquelles montes de terra que aiunta.
- Ygçaubê.
Fornicar. absol. - Aporopotar.
Fornico ou fornicação. - Moropotara.
Forno de fazer farinha. - uide. Alguidar. Nhaepiuna, Nhaêpece.
Forno como de louça etc. - Çapigaba nomeando sempre o de q.
he ut. Camucirapigaba. 1. forno de louça etc.
Forno de cal. - Jtacuiapigaba.
Forquilha de pao. - Ybigracãbig.
Forquilha fazer assi no pao ou outra materia. - Açacãbigoc. act.
cujo acusatiuo he a mesma materia em q. se faz.
Forquilha. absol. - Çacãbig, e polla semelhança q. tem se chama
assi o uã~ entre ambas las caixas ut Xeracãbig.
Forra q. nunca foy escraua. - Cunhãetê. Miauçubeigma.
Forra de escraua. - Ymocunhãbigra, 1, Ymocunhãetepigra.
Forrar assi a escraua. - Aimocunhã. Aimocunhãete. actiuos.
Forrar homé. - Abaeteramo aimoígo act.
Forrar como barrete, ou uestido etc. por fora. - Aiapeaob. Aiapiguban.
Forro assi per dentro. - Aipigaob. Aipigubân.
Forro assi de fora. - Apeaoba. Apeaopaba. Apeubãdaba.
Forro e não catiuo. - Miauçubeigma.
Fortaleza, fortitudo. - Migatã.
Fortaleza contra imigos. - uide. Cerca ou Baluarte.
Fortalezar-se por cercar-se.
Aigbigramonhang. Aieigbiramonhang.
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Forte contra os imigos de rama. - Caaigçâ.
Forte ser. - O mesmo q. Força ter.
Forte. - .uide. Rijo.
Forte ser o uinho. - Xeray. XerayteC'atunhe. Çayacig.
Fortemente aduerb. - Atã. Atãgatu. no cabo dos uerbos. O mesmo he pigatã.
Fouce. - Gigapara.
Fuzil de ferir fogo. - Tatâigba.
Fozil ou relampago. - Amãberaba. •
Fozil de cadea. - Y apígya.
Fozilar o ceo assi. - Aberab. Aberaberab.

F ante R
Fraca cousa ser, como linha, corda, etc. - N axegigqui.
Fraco ser, ou estar, como por doença, fon1e, etc. - Naxepigatãy.
Naicoetey.
Fraco ser de animo. - Naicoetey. Naxeretangatuy.
Fraco ser de braços. - Naxepopigatãy.
Frade. - Abarê.
Fragoa. - uide. Forja.
Fragosa, ou aspera cousa ser como serra, caminho, etc. - Xea-·
baib.
Francelho. - Carâcarâ.
Frances. - Ajurujuba.
Franco e liberal. - Moçacara. Angaturama.
Frangã ou frãgão. - Guiraraigruçfi.
Frecha. - üuba.
Frechal da casa. - Çuagoãna.
Frechar. - Anhibõ.
Frechar dous de hum tiro cozno passaras, peixes, etc. - Aimoje- ·
cear. act. O mesmo se diz qdo. frechão a hüa pessoa por
duas partes diuersas como pelo collo, e bucho do braço,
dobrando-lh'o, ou pello braço e peito iuntamente etc. Aimo1ecear.
Frecheito como per officio. - Üuberecoara.
Frecheiro bom ser. - Xepoacatu.
Fregir. - Aimociriri. Aimoxirigric.
Freo. - Jurupupiara.
Freimas. - Tendigapigtagica.
Freimatico ser. - Xébeguê, 1, Xerecobeguê, 1, Xerecoporeauçub,
1, Xerecoporeauçubí.
Fresca cousa como quer, o contrario de ceidiça, ou de muytos dias.
- Pigçaçu.
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Fresca ser assi. - Xepigçaçfi.
Fresca cousa como peixe, carne, etc. - Jgbigra.
Fresca ser assi. - Xeigbigr.
Fretar. - Aiporfi. act.
Fria cousa ser. - Xeroig. Xeroiçang.
Frieiras dos pes. - Pigceboi.
Frio. - Roig.
Frio ter, ou auer. - Xeroig.
Friza como de pano, e semelhãte. - Çabiju. Yjatigrâ.
Frizado. - Çabijuaquigtãbae. Yiatigratigrabaê.
Frito. - Y mociriribigra, Y moxiririquigpira.
Frol, absol. - Ybgotigra.
Frol ter. - Xepotir. Â flor dagoa. Igapearibo.
Fronteira pello cabo de algüa nasção. - Tatobapig.
Fronteiro ser, natural della. - Tatobapigigoara.
Fronteiro ser dos imigos. - Morobajara.
Fronteiro ser assi. - Morobajaramo aicô.
Froixo. - uide. Molancão.
Froixo estar. - Xeapapub.
Fruita. - lgbâ.
Fruito ter, ou dar a aruore. - Xeâ.

\

F ante U
Fugir. - uide. Fogir.
Fugitiuo. - uide Fogido.
Fujão. - Jababixuera. Canhemixuera.
Fujão ser. - Xejababixuer. Xecanhemixuer.
Fumaça de grande fogo, ou como quer. - Tatâtinguçíi
Fumaça q. se bebe. - Petigma. Petigmamaníbigra.
Fumegar. - Xeratating. Atibor. Este he comümente o fogo ou
fumo q. se ue de longe, e de quaisquer uapores.
Fumeiro, onde se pendura a carne, etc. - Tataara.
Fumo. - Tatatinga.
Fumo, polla erua. - Petigma.
Funda ser a coua, ou buraco. - Xecoabucfi.
Fundar. - O mesmo que Começar.
Fundear o nauio. - Aieaititic. Anhêtíapigapigr.
Fundir metal. - Aimomêbec.
Fundir nagoa i. fundir-se. - uide Alagar-se.
Fundir muito como a obra, comida, caminho, etc. - Xepigcopig,
1, Xepocopig.
Fundir-se como a terra. Xerigbigcoâb. Xerigbicoabucii. Xeribigçô. Xerigbigçopucu.
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Fundo de qualquer uaso da bãda de dentro. - Çoâ.
Fundo assi de fora. - Cebira.
Fundo do rio, ou mar. - Igpig, 1, Tigpig, Igpigguira.
Fundo ser. - Xerigpig, et in 3.ª pa., Tigpig.
Furacão, certo uento. - Y pigtuura.
Furador com q. os lndios furão as contas, ou dos alfayates, etc. Mutfimutuca.
Furar. - Aimõbuc. Aicutuc.
Furia do irado. - Maramotara.
Furioso ser assi ou estar. - Xemaramotar. Xemaramotar guitecobo.
Furna na terra. - lgbigcoaruçfi.
Furna em penedia, ou rochas. - Itacoaruçfi. Itaguigruçfi. Jtaobâ.
"
gu1gruçu.
Furna como quer. - uide. Concauidades.
Furtar. - Amondarõ. Xemõdâ. rece.
Furto, pella cousa furtada.
Mondaçaba, 1, Mondaçaguera, l,
Mondaroãma, 1, Mondarõaguera.
Fusco, ou fusca cor. - Pigtang, 1, Pigtanga.
Fuzo de fiar. - Ígma.
Fustigar. - uide. Açoutar ou dar..
Fuzil. - uide. Fozil.

Deincipientibus a litera G ante A
Gadanhar. - uide. Agadanhar.
Gadanho. - Tigãya.
Gado geralmente. - Çoô. Çoômimbaba. se he manço.
Galanho to. - Tucura.
Gafeira. - Bigrigtig.
Gafo. - Birigtighora.
Gafo ser. - Xepirigtig.
Gago ou gageira. - Nheêruerft.
Gago ser. - Xenheêrfterfi.
Gageiar. - O mesmo.
•
Gayola. - Çurfi. Çocaya. ut. Guirâ rocaya.
Gayola fazer pa. aue. - Açurumonhang. Açocaymonhang. act ..
Gaita como quer. - Míbig.
Gaiteiro. - Mibigçara. Mibigpigçara.
Gaiuota. - Atingaçfi.
Galante cousa. - Matuete. uide. Fermoza.
Galardão. - Cepig.
Galardoar. - Acepigmeeng. act. com çupe. o mesmo he Aimoepig.
Galinha ou Galo. - Guirâçapucaya.
Galinheiro. - Tocaya. ut. Guira rocaya.
Galipauo. Peru. - Guiraçapucayuçft.
Gancho. - Tigãya.
Ganço. - Potirigguaçfi.
Ganir o cão. - Aiaceoceô.
Ganir porque lhe dão. - Xeracêracem.
Garça. - Guiratinga.
Guardanapo. - Jepocigpaba.
Garfo. - Baepigcigcaba.
Garganta. - Aceoca.
Gargãtam. - Carfi. I urupigceigma.
Gargãtam ser. - Xecarfi. Naxeiurupiqui.
Gargantear. - Xenheêgârigrij, 1, Anheengârigriy.
Garridice. - Arüaiba. Araacacica. Teçainãna.
Garrida, ou garrido. - Arüaibora. Araacacigbora. Teçaynambora.
Garrido ser. - Xearüaib. Xearaacacic. Xereçainã.
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Gasalhado mostrar, ou fazer a alguem. - Xemorerecoar. Anhemborigriy. -rece.
Gastar, ou despender. - Aimõbab. Aimõguigpab. actiuos.
Gastar indo a cousa pouco e pouco. - Aiaroc, act.
Gastar-se ella indo assi.
Aiearoc: como a cantidade donde
tirão.
Gastar-se logo a cousa de pouca dura. - Naicopocuy. Naxerecoçueri, ora seia pa., ora qualquer outro animal, uestidos, etc.
Gato. - Maracaya, se he caseiro acreC'ente-se-lhe Mimbaba. se do
mato. Ete. Em gatinhas. Opobo; Opobonhe.
Gauar ou gabar a alguem do q. fez, ou dice. Não tem proprio uerbo, mas ha aduerbios q. iuntos aos uerbos fazem o mesmo
sentido, s. - Muru. E. Muangaba. ut. Aê. eu disse. Aêmuruãgaba, quasi dicat, eu disse-lh'e mui galantemente, Tambem
se aiunta este aduerbio Angaba com nomes e pronomes. ut.
Ahe angaba. 1. o bom de fuão, ou o galante de fuão, gabando-o. Tambem dizemos Yxeangaba, gabando o nosso
proprio dito ou feito.
Gauar-se do q. não fez. - Anhemoiejâi. rece.
Gauea de nauio~ - Igbigranhaé, 1, Ipatagui.
Gauea, certo penedo do Rio de Janeiro. - Metaracãga.
Gauião. - Tagoatô. Outro menor. Tagoatoy.
Gasio ser dos olhos. - Xereçajub. Xereçating.
Gazios olhos. - Teçatinga. Teçajuba.

G ante E
Geito ter pera fazer algüa cousa. - Aecatii. rece.
Geito não ter por algüa cousa que o empede. - Naecatuy, 1, Ndaecatuy. Cada hum destes se construi com supino. ut. Aecatu
guixobo. 1. posso ou tenho geito, ou azo pera ir, etc.
Geito ter de saber, ou não saber' fazer, querer, etc. - Aroã nos fins
dos uerbos. ut. Aicuguabaroãn. 1, tenho geito de saber.
Geitos, ou tregeitos
fazer o chocarreiro. - Xememoã. Xememoã,..,
memoa.
Geitozo, ou geitosa cousa pera algüa cousa. - Aroãna. ut. lyaroãna
yxe, eu sou geitoso ou proprio pera isso.
Gema de ouo. - Y apigtejuba. 1. Çupigajuba.
Gemedura dar a uara q. se pranta et similia. - Aipepigr. act.
Gemer. - Xepoacem. Xepoaceacem. frequentativo.
Gemio, ou gemias. - Cõya. Cõyguera.
Gemio ou gemias serem. - Xecõy, 1, Orecõy, vel Cõiguera ore.
Genero. - uide. Casta.
Generoso, ou nobre. - Moçacara.
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Genro de home. - Tagigbena.
Genro de molher. - Peuma.
Gente, a diferença de brutos. - Abâ.
Gentio. - Apigaba.
Gentilhomem. Abâmatuete. Abangatfi. Abâporãga. Posto q. o
primro. mais quer dizer bem disposto q. gêtilhomê.
Gentilhome ser. - Xeabãgatíi. Xematuetê. Xeporang.
Gentil molher. - o mesmo, mudando o Abâ em Cunhã.
Geração ou parentella. - Mü. Anama.
Gerar. -. - Aimonhang. act. Aporomonhang. neut.
Gesto. - uide. Cara.
Gestos fazer. - uide. Geitos.

G ante 1
Gibão ou iaqueta. - Aobacigca.
Gimgibas. - Taibira.
Giolho. - Tendigpigã.

G ante L
Gloria humana. - Ierobiara.
Gloria 11ã. - Ierobiatenhea.
Gloriar-se assi uãmente. - Aierobiaraub. Aierobiatenhe. rece.
Gloriar-se como quer. - Aierobiar. rece.

G ante O
Godilhões q. as uezes nascem pella garganta. - Juraignha.
Godilhões como de palme ou farinha. - Ceçaquigtã.
Godilhões fazer assi. - Xereçaquigtãquitã.
Godilhões fazer assi a farinha no algidar ou por mal mexida ou
por sobejo fogo a afogar ante tempo. - Xereçaquigtãquitã.
Xereçaquigtãquigtãguaçfi. Xeapaxixã. Xeapatignã. Xeapajugua. Xeapererâ. ou repetidas todas as derradeiras silabas
ou com Guaçfi no cabo: e deste uerbos se uza muytas uezes metaphorice qdo. queremos dizer q. hü diz a cousa mui
engorladamente ou faz muitas misturadas.
Goiua. - Gigatímucupigoaya.
Goiuada, eixô. - uide. Eixô.
Goiva, ou goivada ser. - Xepiggoay.
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Golfão das alagoas. - Agoape. Agoapeaoba.
Golfinho, ou Boto. - Pucucy.
Golozo. - Caríi. Baecaríi.
Golozo ser. - Xecaru.
Golpe como de espada, pedra, etc. - Poruera, nomeando sempre
o de q. foy.
Golpear como uestido ou calçado. - Aiquigtiquigti. act.
Goma. - Igcica.
Gomo tenro ou olho de qualquer aruore ou erua. - Yãmigquira.
Gorda ser a pessoa, ou qualquer outro animal quadrupes. - Xequirâ. Xequigrâguaçíi.
Gorda ser qualquer carne ia partida, toda a aue, peixe, caldo, etc.
- Xecab.
Gordura qualquer. - Câba. Caguêra.
Gordura das tripas. - Bigpaya.
Gorgulho. - Timucu.
Gorja. - O mesmo que Guela.
Gorjão. - O mesmo q. falador.
Gostar o comer, ou prouar. - Açaang. act.
Gosto, ou sabor. - Cê, ut. Çoô re. 1, gosto ou sabor de carne.
Gostozo ser. - Xerê: in 3.ª pa. Çê.
Gota coral padecer. - Amanomanô.
Gota, ou goteira de qualquer licor. - Tigquigra.
Gotejar assi. - Atiquigr. Atigquitigquigr.
Gouernalho. - O mesmo q. Leme.
Gouernar qualquer embarcação. Açopigtacoc. Açopigtaerobac,
Acebicoc.
Gouernar, ou gouerno, ou cargo ter dalguem. - Arecô. act.
Gozar de algüa cousa. - O mesmo q. Uzar.
Gozar-se de algüa cousa. - O mesmo q. Alegrar-se.
Gozo, ou alegria. - Torigba, 1, Teçãya.

G ante R
Graça per iermosura. - uide F.
Graça ter em qualquer cousa. - Porang no fim do uerbo ou nome.
ut. Xenheengporãg. 1. tenho graça no falar, ou a fala fermosa, etc.
Gracejar com alguem. - Aimojaríi. act. Xememoã. çupe.
Gracejar, ou graceiando falar e não de ciso, ou não com uerdade.
Xememoã. Xememoãê. Aetenheguijabo e uariar-se: o
mesmo he Xememoãnamo aipo ae.
Gracioso ser e salgado. - Xememoã. Xememoãja. Xememoãporang.
Grajao, passaro do mar. - AtimirI.
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Gralha. - Guigraobig.
Gralheada como quer. - Nhemo_ajfi, 1, Nheêmbigy.
Gralhear muito. - Xenheébiy.
Gral. - Vunguâ.
Grama. - O mesmo q. erua.
Grande. - Guaçfi. Turuçu. Ceburuçu. O derradeiro se toma algüas
uezes por grãde e grosso, o mesmo he Çu que Guaçü.
Grande home, ou molher. - Abaguaçfi. Cunhãguaçfi.
Grandemente, aduerb. - Matutenhe.
Grandissimamente. - N aete, 1, Nãnete, 1, Nãetenhe.
Grandíssimo. - Tubixaba, Tubixabete.
Grão ou caroço de qualquer cousa. - Çaygya.
Grão como de sal, farinha, etc. - Aquigtã, 1, Ceçaquigtã. Curuba.
Ceçacuruba, 1, Ceçacurucuruba, ut. Uieçaquigtã, etc:
Grão e grão enche a galinha o papo. - Beguebeguenhe guira nhemoay.
Grãos dos testic. - Tapiaínha, 1, Çapiaynha.
Graue ser e pezado em suas obras. - Xerecopociy. Xerecopocigycatfi.
Graue ser assinas palauras e bem considerado. - Xenheengpociy.
Xenheengpociycatu.
Graue fazer-se c_omo passando por alguem sem lhe querer falar. Anhemojerobiar.
Grauidade assi. - Nhemojerobiara.
Graxa. - Baecaguera.
Grenha do cabello. - Abebô, isto he de qualquer cabello crescido.
Grenha ter assi. - Xeabebô.
Grenha da molher q. se não pentea nem aperta. - Abebôguaçii.
Atirâtigra. Acanguçii.
Grenha ter assi. - Xeabeb::guaçfi. Xeacanguçii. Xeatigraguaçu.
Greta. - Jaba.
Gretar. - Aiab. Aiaiab.
Grilhões. - Itapucuçama.
Grillo. - Quigjíi.
Grita. - Tacêma.
Grita dar, ou currimaça a alguem pa. ocorrer. - Apocem. Apocêpocem. reC'e.
Grita dar na guerra que he o seu santiago. - Apocem.
Gritar ou gritos dar como pa. q. lhe acudão. - Xeracem. Xeracéracem.
Grossa cousa como tabua, papel, beiju, etc. - Anama. Anamuçíi.
Grossa ser assi. - Xeanam. Xeanãmuçfi.
Grossa cousa e roliça como o pao, pipa, etc. - Turuçíi. Y cuaguaçu.
Grossa ser assi. - Xereburuçfi. Xecuaguaçft.
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Grossa ser a farinha, o contrario de poenta. - Xereçacoroy, Xereçacurub.
Grosseira cousa ou mal feita. - Aibuçíi. Rãna, 1, Irãna, 1, Jrãnuçii.
Grosseira ser assi. - Xeaibuçu. Xerãnuçíi.
Grosissimo como mato, etc. - Tubixabetê.
Grosso ser o pano. - Xeanam. Xeanammuçíi. Xepoguaçíi. Xepoa"
namuçu.
Grossura assi. - O mesmo, tirados todos os xe.
Grossura como de pao. - Cuâ. Ceburuçíi.
Grou. - Iaburíi.
Groupes de nauio. - Itímõdepica.
Grudar. - Aimojar. act.
Grude de polme. - Mingaupomonga.
Grunhir. - uide. remusgar.

-

G ante U
Guarda custos. - Çaroãna. Mainãdara. aliter. Cerecoara.
Guardar assi, custodire. - Açarõ. act. Amainan. rece. alr. Areco.
act
Guardar. s. por a bom recado. - Anhonõgatíi. Aimoingatíi. actiuos.
Guardar-se ou andar sobre-auiso. - Anhemoçacoy.
Guarda-te, auizando ou amoestãdo, ou ameaçando. caue ne facias,
dicas, etc. - Teume. Teumeque. Teumetequenhãduruã in
fine uerborum. ut. Teumeteque ceraçobonhãduruã. guarte,
ou auisa-te q. o não leues. O mesmo he Umeque, Umetequenhãduruã, etc, mas tem dieursa construição, porq. da primra.
manra. construi-se com supino como consta do exemplo,
e da 2.ª não tem mais que fazei-o uerbo negatiuo aiuntando-lhe aquellas partículas no cabo. Teque. Tequenhãduruã. ut. Eraço umetequenhãduruã. 1. guarte ou auisa-te
que o não leues.
Guarde-se N. de fazer, dizer, etc. na 3.ª pa. somentes. - Teitenheume, no fi do uerbo, e construi-se cõ supino. ut. Teitenheume ahê onheenga, 1, onheengaupa. 1. Guarde-se N. ou
auise-se que não fale ou não cure de falar: ora seia aconselhado, ora ameaçando.
Guarecendo ir da doença. - Apoerabaib. Apoerabaub. Apoeraerabaub.
Guarecer de todo. - Apoerab. Apoeracatii.
Guarita. - uide. Baluarte.
Guarnecer como quer. - Aimõgatigrõ.
Guedelha que os Indios tem sobre as orelhas. - Atigbaya.

152

VOCABULÁRIO NA

LÍNGUA BRASÍLICA

Guela. - Aceoca.
Guelras de peixe. - Apecüguigra.
Guerra. Bellum. - Marãtecô. Marãna. Goariny.
Guerra ia trauada. - Joguerecô.
Guerra ciuil. - Marãmonhanga.
Guerrear, Bellum gerere. - Aguariní (rece). Aico marãnari. Aço
.guanniramo.
uou a" guerra.
Guerreiro. - Maratecoara. Maranari tecoara. Quigreíbaba.
Guia do caminho. - Pecuguapara. Pecuguabeengara.
Guia como na dança. - Igbâ.
Guia, pello dienteiro na ordê. - Tíapigra.
Guiar, por encaminhar. - Apecuabeeng. (çupe).
Guisar o comer. - Aiapô. Aimogib.
Gula. - Baeueteete.
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Deincipientibus a litera H ante E
He, esse, essa, este, etc. -

Aepe? ut Aepico? He este, et sic de

coet.
He certo q. - Ruãpe? 1, Ruãpee? in fine, ut, Oçoruãpeê. 1. he
certo q. he ido; a f eme a diz . Ruãperi?
He possiuel. - Anheraupe? Anher,a upee? Em lugar deste diz a
femea. Anherauperi, o mesmo sentido faz so per si este aduerb. Cuê.

H ante I
Hir, Eo, is. - uide. Ir.
Hirta cousa como o corpo morto, etc. - Aparatã. Aparatãguaçu.
Hirto estar assi. - Xeaparatã. Xeaparatãguaçu. alr. Apigm, este
he proprio do que comumente anda froixo ou derrubado,
como rabo de passaro, ou ueado, q. quando quere correr
ou pelejar, o entezão como tambem· faz o asno as orelhas.
E o seu actiuo he Aimopigm.

H ante O
Home ou pessoa, a diferença de brutos. - Abâ.
Home, a diferença de molher. - O mesmo.
Homé feito ser como dizem dos moços. - Xeabaguaçú.
Home branco, a diferença dos ]ndios. - Caraiba.
Honestidade no aspecto. - Cunuçãya.
Honesto ser assi. - Xecunuçãy.
Honrado. - Angaturama.
Honrar. - uide. Acatar.
Horta. - Mitigma. Baetigbaba.
Hortelã. - Caa~gapoãna.
Hortelão. - Baetígbara.
Hospedar. - Aimõbigta. act.
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Hospedar-se. - Apigtâ. rece. ut. Apitâ. N. rece, pouso ou estou
hospedado em casa de N.
Hospede. - Teiqueara. Atara, e não comprehende mais que o que
uem de fora, e não o Senhor da casa.

H ante U
Humida cousa ser como a terra. - Xerigbiyg. aliter Xerig. Xerigoaçfi.
Humidade, ou humor. - O mesmo que summo. Tig.
Humilde. - Abanherãneigma. Nherãneigma.
Humilhar a algue. - O mesmo q. repreder.
Hüa uez atraz outra. - O mesmo q. hum atraz outro.
Hum, ou hüa. - Oiepe. Moiepe. Oiepei este he como deminutiuo,
quer dizer so hum. O mesmo he Oiepeíaub.
Hum certo, ou certa pessoa. - Aba Amoaba, Amoahé. Este derradeiro fala de macho.
Hum par. - Mocõy. 1. Ojoirü.
Hum par de pares. - Oioirüyü. Oioyrüdigc. Mocõmocõycigc.
Hum atraz outro, ou espos outro sendo dous.
Oioaquipueri.
E se são mais. Oioaquigpuequigpueri.
Hum ao outro. - Ojoupe.
Hum ao outro, e outro ao outro, sendo muitos. - Ojoupeupe.
Hüa uez atraz outra. - O mesmo q. hum atraz outro.
H üa uez atraz outra, repetir algum acto. - Aimojoaquigpuequigpuer. act., se são muitas uezes, porq. se são so as duas não
se repetê as derradeiras silabas, e a mesma cousa que se
diz ou faz fica per acusatiuo.
Hüa pouca, ou piquena como de agoa, farinha, carne, etc. - Ja.
ut. Ecoay já rerfi. 1. uai trazer hüa pouca ou della, e nota
q. no supino donde entra este aduerbio mudão se as letras
que o uerbo so por si tinha. ut. Afi, eu como ou bebo, supino. Aço igguabo. 1. uou beber agoa. E metendo o aduerbio que faz este sentido da agoa, ou hüa piquena de agoa,
muda o g. em r. ut. Ecoay igjaruabo, tambem se pode di
zer. Iaraguabo, mas não he tão comü.
H üas poucas, ou poucos, ou algüs. - Amô. ut. Y niboi amô rerft. 1.
a trazer hüas piquenas de linhas ou algüas, etc.
Hum piqueno como de pão, uinho, etc. - uide. supra. hüa pouca.
Hum pouco, aduerb. de tépo. - C oriteínhote.
Hum tamanino mais. - Pigrigb. Pigrigbí. Angaibij.

